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FORORD 

Mange lærere gjorde inntrykk på meg i min tid som elev. Det var Ingebrigt Davik som trakk 

eventyret inn i klasserommet, og det var Anfinsen som gav meg mot til å stille spørsmål når 

matematikkoppgaver ble krevende. Både engelsklærer Emmie Normann og tysklærer Elisabet 

Sleppen greide å motivere med mottoet «smart arbeid gjør mester», men det var Eva Naerbys 

begeistrede håndtering av norsk språk og litteratur som førte til min særskilte interesse for 

norskfaget. Det var likevel Jagtøyen som lærte meg turn i skranke! 

 

Alle disse lærerne som kom inn i mitt skoleliv, hver på sin måte, har vært betydningsfulle 

også for min egen lærerpraksis. De er forbilder som minner om betydningen av at en elev 

møter et bredt sammensatt lærerkorps, som forstår seg på ulike saker og som gjennomfører 

undervisning på ulike, engasjerte måter. Bak den tematiseringen av gruppearbeid som foregår 

i denne avhandlingen, ligger det altså verken en idé om at arbeidsformen overgår andre 

arbeidsformer, eller at den må gjennomføres på én bestemt måte. Den byr imidlertid på noen 

muligheter som andre undervisningsformer ikke har, deriblant et kjærkomment spillerom for 

samtaler elever imellom. Min interesse for muntlighet i klasserommet har røtter til mine tjue 

år som lærer i grunnskolen. Arbeid med å lage undervisning som gir elever tilgang til både 

skolens språk og innhold har ført til en særskilt oppmerksomhet mot forholdet språk, 

begrepsutvikling, samtale og læring. Elevene jeg var så heldig å få være lærer for tok velvillig 

del i de mange utprøvende undervisningsoppleggene jeg holdt på med, og bidro slik til min 

pedagogiske erfaring og forståelse for disse sammenhengene. Blant de mange gode 

kollegaene jeg fikk samarbeide med underveis, står tre i en særstilling. Naweed Amjad 

inspirerte til utforsking av tospråklige undervisningsopplegg, og tilførte tolærerarbeid og 

tilpasset opplæring nye dimensjoner for min del. Sunil Loonas budskap om flerspråklighet, 

kognisjon, sosial ulikhet og rasisme gjør alltid inntrykk og har betydd mye for min egen 

tenking om barrierer, muligheter og pedagogikk i en inkluderende skole. Lise Iversen 

Kulbrandstad har helt fra starten av mitt lærerarbeid vært en skattet kollega og venn som 

kommuniserer omfattende kunnskap og kreativitet innen andrespråksforskning og 

andrespråksdidaktikk. Små og store samtaler med Lise fører alltid til en opplevelse av ny 

innsikt og fornyet inspirasjon.  

 

Den umiddelbare konteksten for denne avhandlingen var forskningsprosjektet «Kvalitet i 

opplæringa – om tilpassa opplæring (KIO)», finansiert av Norges forskningsråd og 



  

gjennomført av et tverrfaglig sammensatt kollegium ledet av Peder Haug ved Høgskulen i 

Volda. Deltakelsen som stipendiat i dette prosjektet, samt ph.d.-programmets opplæringsdel 

ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO og en studietur med Høgskolen i 

Hedmarks flerfaglige gruppe for minoritetsstudier til Ontario Institute for Studies in 

Education of the Univesity of Toronto gav et stimulerende utgangspunkt for mitt 

avhandlingsarbeid.  

 

I gjennomføringen av denne studien har Frøydis Hertzberg og Peder Haug, mine to 

enestående veiledere, hjulpet meg med faglig forankring, forskningsmessig framdrift og 

skriftlig framstilling av prosjektet. Disse to, som jeg har beundret i mange år før jeg var så 

heldig å få dem til veiledere, har imponert og fasinert meg med sitt stødige, samkjørte og 

inspirerende veiledningsarbeid. Tusen takk til dere!  

 

Å åpne klasseromsdøra for en granskende observatør er en generøs og modig handling. Jeg 

har stor respekt for lærerne som håndterer en kompleks skolehverdag og samtidig 

imøtekommer behovet for klasseromsforskning. Jeg er svært takknemlig for at de to lærerne i 

dette prosjektet tok imot meg, hjalp meg i kommunikasjon med elevene og foreldrene og la så 

godt til rette for datainnsamlingen. Det er disse to som, sammen med sine tre klasser med 

forskningsmotiverte elever, har gjort denne studien mulig. Tusen takk til dere alle!  

 

Foruten mine to veiledere har tre gode lesere gitt verdifulle tilbakemeldinger på 

avhandlingsteksten. Tusen takk til Finn Aarsæther og Astri Heen Wold som tok på seg 

oppdraget som henholdsvis midtveis- og sluttleser. Min nære, gode kollega Birgitte Fondevik 

har lest korrektur. Hun har dessuten jevnlig formidlet et oppmuntrende engasjement for 

prosjektet. Tusen takk, Birgitte!  

 

Flere kollegaer ved HVO har vært gode støttespillere underveis. Sverre Liestøel og Reidulf 

Botns entusiasme for observasjon av samtaler i klasserommet og deres mp3-løsning var 

avgjørende for kvaliteten på lydopptakene. Både IT-kontoret og bibliotekets imøtekommenhet 

og hjelp har betydd mye. Instituttleder Silje Ims Lieds forståelse for et konsentrasjonsbehov i 

skriveperioder har gitt god avlastning for et press på den totale arbeidssituasjonen. I det 

kollegiale fellesskapet har samtalene og samværet med ph.d.-studentene Hilde Opsal, Kristin 

Kibsgaard Sjøhelle og Gerd Sylvi Steinnes vært spesielt viktige for det faglige motet, 

optimismen og humøret. Dessuten har jeg i de mange sene arbeidskvelder fått hvile i det 



  

varme, gode selskapet som Kari Pauline Longva og Gerd Sylvi byr på. De sørget for at disse 

kveldene fikk en særskilt mening for meg. Tusen, tusen takk til alle sammen! 

 

En spesiell takk går til mine aller kjæreste, til Live, Elias og Øyvind. Dere har sørget for at 

tiden ikke har stått stille, men fylt den med det gode familieliv og med Øyvinds smaksrike 

middagsretter på bordet. Overfor den såkalte «oppgaven», «teksten», «stilen» og 

«avhandlingen» har dere utvist stor tålmodighet og gitt den en selvfølgelig plass slik at jeg har 

kunnet skrive den fram midt iblant dere. Langsmed har en rekke kommentarer lokket fram 

smil og ettertanke: «– hvor vanskelig kan en doktorgrad være», «– jeg hater gruppearbeid», 

«– forskning må jo ta den tiden det tar, mamma», «– det slår meg at tekstskaping og 

bildekunst har klare fellestrekk – begge prosessene er kreativt og kognitivt krevende, og 

produktet utvikles i en miks av planlegging og umiddelbarhet», «– tenk at jeg har en mamma 

som elsker å skrive». Dere tre, altså – dere er best!  

 

Volda, januar 2018 

Randi Myklebust 

  



  

SAMMENDRAG 

Denne studien utforsker hva som karakteriserer elevers samtaler underveis i et gruppearbeid i 

samfunnsfag. Det dreier seg om fem grupper fra tre ulike klasser på sjuende trinn i 

grunnskolen. Gruppene hadde en språkheterogen elevsammensetning i betydningen at minst 

én av elevene hadde et annet morsmål enn norsk, enten som eneste morsmål eller som ett av 

flere og eventuelt i tillegg til norsk. Analyser av innholdsmessige og sosiale trekk ved 

samtalene har hatt til hensikt å få fram kunnskap som har relevans for å kunne forstå det 

muntlige samspillets betydning for læring, for elever generelt og for elever med flerspråklig 

bakgrunn spesielt.  

 

Studiens design karakteriseres som en kvalitativ kasusstudie, satt sammen av fem case. Det er 

lydopptak av all muntlighet som oppstod elevene imellom underveis i gruppearbeidet som er 

de primære dataene for studien. Den analytiske tilnærmingen til transkripsjonene av 

lydmaterialet er flerdimensjonal, men med samtaletemaer som sentrerende analytisk inngang. 

Studien har et pluralistisk ståsted for teoretisering. Den trekker både på teori som hevder de 

sosiokulturelle betingelsene som primærkilde til kognitiv utvikling og på teori som først og 

fremst har fokus på individuell mental aktivitet når formålet er å forstå elevers læring i 

muntlige prosesser. Samtalene studeres som redskap for tenking i et fellesskap og som 

språklige uttrykk for elevenes håndtering av kunnskapselementer og erfaringer som de 

individuelt tolker og forstår på ulike måter.  

 

Studiens design, metodiske og teoretiske tilnærming har gitt tilgang til en vanligvis 

utilgjengelig elev-verden. Ett trekk ved denne verdenen var elevenes lojalitet overfor lærerens 

forventninger til gjennomføring av gruppearbeidet. Det muntlige samspillet handlet 

hovedsakelig om undervisningsoppgaven, og fellesskapet inneholdt demokratiske løsninger 

og respekt for alles deltakelse. Et annet trekk var mangel på samfunnsfaglig innhold i det 

muntlige samspillet. Det faglige fellesskapet var magert, og det individuelle ansvaret for 

oppgaveløsninger var stort. Denne situasjonen viste seg å bli både faglig og sosialt uheldig for 

blant annet de av elevene som holdt på å lære norsk. Tolkning og drøfting av funnene går 

langs tre dimensjoner for forståelse av elevenes samtaler: Konteksten, læringsfellesskapet og 

de flerspråklige elevene som differensiert gruppe.  
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1 INTRODUKSJON 

 

1.1 Temaet «Muntlighet i det flerspråklige klasserommet»  

I klasserommet blir elevene utfordret på muntlige ferdigheter i ulike aktiviteter der læring er 

ment å foregå. Det forventes blant annet at de formulerer seg muntlig ved framføringer, i 

helklassesamtaler og i samarbeid med medelever (se f.eks. Penne og Hertzberg, 2008; 

Svenkerud, 2013). Det er sistnevnte læringssituasjon som har fått oppmerksomhet i denne 

avhandlingen. Her presenteres en studie av samtaler som foregår elever imellom underveis i 

fem ulike gruppearbeid. Det er elevenes samtaler som er i søkelyset, ikke lærerens. Til dette 

avhandlingsarbeidet ligger en ambisjon om å utvikle kunnskap om hvordan elever praktiserer 

det muntlige samspillet og å forstå samspillets betydning for læring, for elever generelt og for 

elever med flerspråklig bakgrunn spesielt. Uttrykket «det flerspråklige klasserommet» er 

brukt for å framheve elevgruppas sammensatte språklige utgangspunkt. Mangfold i 

morsmålsbakgrunn, allsidighet i språkpraksis og variasjon i norskspråklige erfaringer er 

karakteristiske trekk ved dette utgangspunktet. De fem elevgruppene i denne studien 

gjenspeiler en slik språklig realitet i klasserommet. Undervisningsspråket i de klasserommene 

som her studeres er imidlertid kun norsk. Det innebærer blant annet at noen elever deltar i 

undervisningsopplegget på et språk de holder på å lære, andre deltar på et språk de behersker 

godt, og mange deltar på morsmålet sitt. 

 

I et gruppearbeid har elevene forholdsvis stor innflytelse på innholdet i undervisningen, 

spesielt når det gjelder valg av samarbeidsløsninger og tematisk oppmerksomhet. Læreren har 

tilsvarende redusert kontroll over det som skjer, spesielt når det gjelder samtalene. Men 

elevene vet at hun med jevne mellomrom vil holde oppsikt med hvorvidt både progresjon og 

innhold i gruppas arbeid kan aksepteres. Arbeidssituasjonen i en slik gruppe er utfordrende, 

både fordi elevene skal utøve selvstendighet under oppsikt, og fordi de skal håndtere saker 

som gjelder individuelle holdninger og motivasjon, ulike elevroller og interesser i tillegg til å 

imøtekomme egne og andres faglige forventninger. Arbeidssituasjonen byr også på 

muligheter for samtaleformer og samtaleinnhold som elevene ellers ikke har under lærerens 

ledelse. De muntlige prosessene i et gruppearbeid kan følgelig være drevet fram av ulike 

intensjoner, og resultatet kan tidvis bli en kompleks muntlig produksjon.  
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Deltakelse i klasseromssamtaler kan dreie seg om sosiale relasjoner så vel som utforsking av  

fagrelaterte spørsmål, og elevene kan være opptatt av flere typer samspill samtidig. Denne 

avhandlingen har fokus på hvordan elevene bruker samtalene for å få gjennomført det 

gruppeoppdraget de har fått av læreren. Dette fokuset har bakgrunn i forskning som tyder på 

at det er betydningsfullt for læring at elevene kan uttrykke sin tenking verbalt underveis i 

ulike arbeidsprosesser (Mercer og Littleton, 2007; Angela M. O'Donnell og Alison  King, 

1999). Vi vet imidlertid forholdsvis lite om den muntligheten som foregår når læreren ikke er 

direkte involvert (Littleton og Mercer, 2013; Sahlström, 2008). Vi vet følgelig også svært lite 

om hva som kjennetegner muntlig samspill mellom elever som har ulik morsmålsbakgrunn og 

hva som kan karakterisere flerspråklige elevers deltakelse spesielt.  

 

I en analyse av historiske og nåtidige perspektiver på pedagogisk praksis i en flerkulturell 

skole, fører Engen (2014) en argumentasjon for at læringsfellesskapet må være hovedsak i 

utforming av en pedagogikk som skal imøtekomme de flerspråklige elevenes språklige og 

kulturelle forutsetninger. Han understreker at det læringsfellesskapet som etableres må ta 

utgangspunkt i en kompleksitet eller superdiversitet som går langs flere akser, og følgelig må 

det pedagogiske arbeidet konsentrere seg om en kvalitativ differensiering som bygger på ulike 

kollektive behov. Engens fokus på utfordringer som gjelder differensiering innenfor 

fellesskapet synes å være det samme som Haug og Bachmann (2007) har i en gjennomgang av 

forståelsesmåter av begrepet tilpasset opplæring. De understreker nødvendigheten av å utvikle 

kvaliteter i undervisningen som imøtekommer elevmangfoldet som et elevkollektiv. Av dette 

kan man følgelig argumentere for at  variasjonen i språklig bakgrunn hos elevene i dagens 

norske klasserom1 tilsier at det er tid for å innarbeide begreper om to- og flerspråklighet også i 

forskning på elevfellesskapet. Dette avhandlingsarbeidet tar sikte på å få til nettopp dette, 

både fordi denne variasjonen er relevant og fordi variasjon i språklige perspektiver kan være 

av mer allmenn interesse for å kunne gripe pedagogiske utfordringer og muligheter som ligger 

innenfor det Engen (2014, s. 83) omtaler som «den differensierte elevgruppen som helhet».   

 

 

                                                           
1 Det føres ikke lenger statistikk over det totale antallet elever med flerspråklig bakgrunn (språklige minoriteter) 

i skolen, men av Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) går det fram at 7,3 prosent av elevene fikk en form for 

særskilt tilrettelagt norskopplæring skoleåret 2013-14 (Utdanningsdirektoratet, 2013a). 
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1.2 Å kategorisere elever 

Studien har tatt utgangspunkt i at noen elever, her omtalt som flerspråklige, utgjør en spesiell 

kategori skolebarn eller skoleungdommer. Ved å gjøre dette står jeg i fare for å kommunisere 

en oppfatning om at jeg studerer en elevgruppe som skiller seg vesentlig fra andre elever i 

skolen. Kategoriseringen som er gjort kan med andre ord skape forestillinger om en 

forskjellighet som det neppe er grunnlag for. Når jeg likevel har valgt å gjøre en slik velkjent 

elevinndeling, skyldes det først og fremst kunnskapen vi har om at det er systematiske 

forskjeller i elevprestasjoner i skolen og at gruppen elever med en bestemte type flerspråklig 

bakgrunn viser betydelig svakere gjennomføringsferdigheter enn de fleste medelevene med 

norsk som morsmål (se f.eks. Bachmann, Haug og Myklebust, 2010; Haug, 2003a). Dette må 

bety at det hersker et misforhold mellom skolens arbeid med læringsmiljø og denne 

elevgruppas sjanser til å realisere sitt læringspotensial. Det er altså min oppfatning at 

elevkategoriseringen er formålstjenlig i et prosjekt som dette, for å unngå at mangfoldet i 

elevenes måter å håndtere samspillet i klasserommet på blir oversett.  

 

Jeg vil likevel understreke, slik Christie (2003, s. 85) har gjort, at denne type kategorier «ikke 

er virkeligheten, bare emballasje». Christies budskap er at vi trenger dem som støtte for 

tenkingen, men at de samtidig binder oss. Valg av kategoriene handler også om makt, og det 

er tidvis sterke krefter som styrer hvilken forståelse som blir gjeldende. Her er det snakk om 

et begrep om unge mennesker som er elever i et utdannings- og forskningsfelt som fremdeles 

domineres av en enspråklig- og monokulturell fagtradisjon (se f.eks. Pihl, 2001). Og én 

erfaring med begrepet er tendensen til at deler av ordforrådet som blir brukt får en urimelig 

symbolfunksjon. Høsten 2012 kunne man for eksempel lese på Statistisk sentralbyrå sine sider 

at «3,4 prosent av grunnskoleelevene får morsmålsopplæring» (SSB, 2011/12). Selv om norsk 

er det største blant fagene i grunnskolen, blir altså termene «morsmål» og 

«morsmålsundervisning» assosiert til opplæring for elever som har andre morsmål enn norsk. 

En tilsvarende mulighet for skjevoppfatning er min egen bruk av betegnelsen «flerspråklig 

elev». Jeg har i dette avhandlingsarbeidet reservert denne formuleringen for den gruppen 

elever som har et annet morsmål enn norsk, enten som eneste morsmål eller som tillegg til 

norsk. Men betegnelsen er selvsagt tilsvarende aktuell for majoriteten av elever med norsk 

som morsmål. Min begrunnelse for å se bort fra det sistnevnte skyldes to forhold. Det ene er 

manglende tilgang på alternativer i det norske ordforrådet, selv om jeg er klar over at 

læreplanen og lovverket bruker formuleringen «språklige minoriteter» om de samme elevene. 

En diskusjon i NOU-meldingen «Mangfold og mestring» illustrerer dette godt, altså at 
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kategoriseringen medfører et språklig dilemma (Kunnskapsdepartementet, 2010). Der pekes 

det på uheldige sider ved bruk av termen språklig minoritet eller minoritetsspråklig. I miljøer 

preget av usikker forståelse kan uttrykket gi ensidige assosiasjoner til mangler ved elevens 

skoleforutsetninger. En står i så fall i fare for å overse de språklige ressursene som også disse 

elevene har. Å bli utsatt for slik minoritetsfokusering gjennom hele opplæringssystemet kan 

virke uheldig, for den enkelte og/eller for skolemiljøet. Flerspråklighet derimot, kan hevdes å 

uttrykke et positivt trekk ved elevkategorien. Elevene anvender både ett eller flere morsmål, et 

andrespråk og tidvis et tredje- fjerdespråk i sin hverdag og utvikler dermed en særskilt 

kompetanse. En anerkjennelse av en slik tilleggsressurs kan etter min oppfatning gjerne 

komme fram gjennom ordforrådet vi bruker i omtale av nettopp disse elevene.  

 

Det andre forholdet som begrunner at termen flerspråklig i dette prosjektet er forbeholdt 

elever som har et annet morsmål enn norsk, er som jeg nettopp antydet, at denne elevgruppa 

erfarer en annen språklig kontekst enn de øvrige elevene. Deres hverdag krever, som blant 

annet García påpeker, en dynamisk og hensiktsmessig bruk av to eller flere språk. Det vil si at 

de i langt større grad enn sine medelever «must have at their disposal a varying and shifting 

repertoire of language practices to fullfill different purposes» (García, 2009, s. 54). Min 

vurdering er at det gir mening å framheve denne gruppa elever som flerspråklig i en studie av 

muntlig samspill som foregår på andrespråket deres, mens de andre deltar på morsmålet.   

 

Å lage kategorier om komplekse sosiale fenomen medfører altså språklige utfordringer. Og 

fordi den sosiale konteksten stadig er i bevegelse, blir våre begreper om flerspråklighet stadig 

utfordret. I tillegg til betegnelsen «flerspråklig» har jeg allerede også brukt uttrykkene 

«morsmål», «andrespråk» og «andrespråksbruker». I avsnittet over benyttet jeg for eksempel 

de to førstnevnte formuleringene for å skape oppmerksomhet om et særskilt skille i språklige 

forutsetninger blant elevene. Dette til tross for at blant annet Skutnabb-Kangas (1981) for 

flere tiår år siden pekte på utfordringer i det å identifisere individers morsmål. Utfordringene 

knytter seg til at faktorer som opphav, kompetanse, funksjon og identifikasjon, enten enkeltvis 

eller i samspill, virker inn på individers oppfatning av eget morsmål. Siden språklig utvikling 

foregår hele tiden, vil de fleste av disse faktorene kunne endres og dermed også individers 

betraktninger om morsmålstilhørighet. Jeg har imidlertid tatt utgangspunkt i et 

definisjonsforslag fra NOU-meldingen «Opplæring i et flerkulturelt Norge» 

(Kunnskapsdepartementet, 2010), og brukt termen morsmål om det språket som elevene 

snakker i hjemmet i kommunikasjon med foreldre/foresatte, enten med begge eller den ene. 
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Jeg har samtidig konstatert at morsmålsbegrepet verken er avklart i Opplæringslova 

(Kunnskapsdepartementet, 2012) eller i læreplanen i morsmål for språklige minoriteter 

(Kunnskapsdepartementet, 2007). Min interesse for elevenes morsmål er i denne 

avhandlingen avgrenset til denne generelle tilnærmingen til begrepet. Det vil si at jeg, i tråd 

med forskningsspørsmålet, ikke har vært opptatt av de flerspråklige elevenes individuelle 

språklige erfaringer, som for eksempel opplysninger om konkret morsmålsbakgrunn. 

 

Å knytte andrespråkstermen til elevers flerspråklige praksis gir grunnlag for de samme typer 

refleksjoner og reservasjoner som er ført i avsnittene over. Det å være flerspråklig og å snakke 

«et annet språk» enn undervisningsspråket hjemme, innebærer ikke nødvendigvis at man er 

andrespråksbruker i skolen. Blant dem som har forholdsvis sterke innvendinger til denne 

betegnelsen er García (2009), som undrer på hvor lenge man er såkalt andrespråkselev eller er 

andrespråksbruker. Hennes syn er at innholdet i begrepet er utviklet i en enspråklig kontekst 

og at dette gir lite mening i et flerspråklig og dynamisk perspektiv på språkbruk og 

språklæring. Hun argumenterer for bruk av «translanguaging», altså transspråklighet, som et 

mer dekkende uttrykk for individers flerspråklige praksis. I dette uttrykket ligger også en 

aksepterende holdning til en språkbruk som blant annet kan inneholde mer eller mindre 

hybride språkformer, mener hun. Min oppfatning er at Garcías argumentasjon for redefinering 

av flerspråklighetsbegrepet er verdifull, og leser med interesse at bl.a. Laursen (2014, 2016), 

som leder det mangeårige danske forsknings- og udviklingsprogrammet Tegn på sprog – 

tosprogede børn lærer at læse og skrive, tematiserer de samme perspektivene på språklig 

mangfold som García gjør. Ett av hennes poeng er at den vanlige forestillingen om et 

morsmål på den ene siden og et andrespråk på den andre siden ikke er et tilstrekkelig 

pedagogisk utgangspunkt for å forstå flerspråklige elevers sammensatte språklige erfaringer 

og språkpraksiser. Jeg har likevel her tatt en mer pragmatisk eller fagpolitisk beslutning og 

valgt å opprettholde andrespråkstermen gjennom dette avhandlingsarbeidet, men anvender 

den kun når det har vært nødvendig for å presisere en pedagogisk situasjon. Det betyr at jeg 

bruker termen når det er aktuelt å framheve at flerspråklige elever kan erfare særskilte 

språklige utfordringer i klasserommet.  

 

1.3 Forskningsspørsmål  

Det er et mål for denne studien å få fram kunnskap om hvordan elever bruker muntlighet i 

gjennomføringen av et gruppearbeid som dreier seg om et faglig innhold. De fem gruppene i 
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studien arbeider med oppgaver som tematisk ligger til skolefaget «Samfunnsfag» på sjuende 

klassetrinn. Muntligheten studeres i lys av at elevene skal håndtere et faglig oppdrag i 

fellesskap og forholdsvis selvstendig. Analysene av samtalene er basert på en interesse for 

muntlighet som en ressurs for tenking og faglig utvikling. Den innsikt som analysene bringer 

fram, danner grunnlag for å forstå elevenes samtalepraksis og å drøfte samtalenes betydning 

for elevenes læring.  

 

Elevgruppene som studeres, har en språkheterogen sammensetning. Det vil si at minst én av 

elevene på hver av gruppene er flerspråklige i betydningen at de har et annet morsmål enn 

norsk, enten som eneste morsmål eller som ett av flere og eventuelt i tillegg til norsk. 

Gruppene representerer i så måte en type språklig variasjon som er vanlig i dagens klasserom. 

I en studie av elevers bruk av samtaler for samarbeids- og læringsformål er det følgelig 

interessant å analysere og diskutere den språklige aktiviteten i lys av så vel flerspråklighet 

som enspråklighet. For denne studien er det i tillegg et mål å få fram kunnskap om de 

flerspråklige elevenes deltakelse og bidrag i gruppeprosessene.  

 

Det overordnede målet for avhandlingsarbeidet er altså å finne ut hva som kan være 

karakteristiske trekk ved elevers muntlighet i et gruppearbeid. Forskningsspørsmålet er dette:  

Hva kjennetegner språkheterogene elevgruppers samtaler underveis i et gruppearbeid?  

Konteksten for muntligheten er et gruppearbeid som elevene arbeider med over tid. Termen 

«gruppearbeid» er brukt som betegnelse på et undervisningsopplegg der intensjonen er at 

elevene skal arbeider sammen for å løse en eller flere faglige oppgaver mer eller mindre 

selvstendig i forhold til læreren (Chiriac og Hempel, 2008, s. 12; Cohen, 1994, s. 3). Med 

termen «språkheterogene grupper» menes altså at elevene i gruppene har ulik 

morsmålsbakgrunn. Mange deltar på det ene morsmålet de har, noen på ett av sine to – tre 

morsmål, mens andre deltar på et språk de holder på å lære, og som her altså omtales som 

andrespråket. Det muntlige samspillet studeres både som en kollektiv og en individuell 

prosess. Det vil si at oppmerksomheten er rettet mot hvordan gruppefellesskapet bruker 

samtaler i gjennomføringen av gruppeoppdraget og mot den enkelte flerspråklige elevens 

deltakelse og bidrag i samtalene. Analysene av disse prosessene blir gjort med utgangspunkt i 

følgende delspørsmål: 

20



21 
 

Delspørsmål 1: Hva er de karakteristiske trekkene ved samtalene på gruppene 

generelt, og hva karakteriserer de flerspråklige elevenes samtaledeltakelse 

spesielt? 

Studien er basert på empiriske data fra det muntlige miljøet på gruppene, og i analysene søker 

jeg å få fram kunnskap om samtaleinnhold og samtalemåter. I tillegg til beskrivelser av 

karakteristiske trekk, forutsetter forskningsspørsmålet en interesse for å studere samtalene 

som redskap for læring i et fellesskap. Det vil si at avhandlingen arbeider med å forstå 

samtalenes betydning i lys av teori om læring. Følgende delspørsmål er utgangspunkt for det 

teoretisk refleksive arbeidet med empirien: 

Delspørsmål 2: Hvordan kan vi forstå samtalene som betydningsfulle for elevenes 

læring?  

Avhandlingen arbeider med teoretiske antakelser om kvaliteter ved samtalepraksisen sett i et 

læringsperspektiv. Koplingen av konkrete beskrivelser og teoretiske perspektiver danner 

grunnlag for resonnementer og refleksjoner over det potensialet for læring som kan ligge i de 

samtalene som foregår elevene imellom.   

 

 

1.4 En kvalitativ kasusstudie   

Det er lydopptak av all muntlighet som oppstod elever imellom underveis i gruppearbeidet 

som er de primære dataene for studien. Det dreier seg om i alt fem språkheterogene grupper 

fra tre ulike klasser på sjuende trinn i grunnskolen. Studiens design kan karakteriseres som en 

kasusstudie i blant annet betydningen at det er «an empirical enquiry that investigates a 

contemporary phenomen within its real-life context» (Yin, 2009, s. 18). Jeg studerer elever i 

reelle situasjoner og følger dem gjennom hele perioden det konkrete gruppearbeidet pågikk. 

Det vil si at jeg har samtaledata fra til sammen ti skoletimer i to av klassene og tre skoletimer 

i den tredje. Gruppeaktivitetene var lagt til skolefaget samfunnsfag i alle tre klassene. 

 

Hver av de fem gruppene utgjør én case i studien. Formuleringen «a multiple case study» (jf. 

Stake, 2005; Yin, 2012) er betegnende for dette forskningsopplegget, som altså er satt 

sammen av fem case i den hensikt å få fram en på forhånd forventet variasjon. 

Forskningsinteressen har både vært å gå i dybden på hver case og å få fram en bredde i 

karakteristika for muntlighet i gruppearbeid.  
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Denne studien ble gjennomført innenfor rammene av et mer omfattende forskningsprosjekt 

ved Høgskulen i Volda, Kvalitet i opplæringa – om tilpassa opplæring (KIO), ledet av 

professor Peder Haug. Prosjektet inngikk i Norges forskningsråds program Praksisrettet FoU 

i grunnopplæring og lærerutdanning (se f.eks. Haug, 2012b). 

 

 

1.5 Teoretisk utgangspunkt 

Min interesse for elevers muntlighet i klasserommet bunner i teoretiske antakelser om 

sammenhenger mellom samtaler og læring og et didaktisk engasjement for disse 

sammenhengene. Om vi ser til både sosialt og individuelt orienterte læringsteorier, finner vi 

idéer om at samtale og interaksjon er en ressurs i læringsprosesser (se f.eks. Kumpulainen og 

Wray, 2002). Oppfatninger om kommunikasjon som sentralt for læring, er med andre ord 

etablert i et mangefasettert teorilandskap. De ulike perspektivene kan i hovedsak knyttes an til 

enten et grunnleggende psykologisk- eller sosialkonstruktivistisk utgangspunkt for 

teoretisering. I dette prosjektet er begge disse to teoretiske posisjonene antatt å være verdifulle 

for å forstå sammenhenger mellom interaksjon og læring i klasserommet. Men ingen av dem 

er tilstrekkelige for å forklare eller forstå det sammensatte pedagogiske bildet. Så har vi da 

heller ikke én teori som kan ivareta hele kompleksiteten som ligger i forholdet mellom 

klasserommets kommunikasjonsformer og elevenes sosiale og kognitive ferdigheter. Derfor 

må muligheten for interagerende teorier være betydningsfullt innenfor dette fagfeltet 

(Kvernbekk, 2005; Nielsen, 2009). Den dikotomien som gjerne oppfattes i forholdet mellom 

begrepene sosial og individuell, innebærer ikke nødvendigvis en motsetning når det gjelder å 

forstå læring, men blir her oppfattet som to sider av samme sak. Hver for seg beskriver 

teoriene ulike aspekter ved utviklingsprosesser. Et individuelt perspektiv på kunnskap og 

læring innebærer, ifølge Eraut (2009), muligheter for utforsking av forskjeller både i hva 

mennesker lærer og i hvordan de selv forstår hva de lærer. Et sosialt perspektiv derimot, retter 

oppmerksomheten mot «the social construction of knowledge and of contexts for learning, 

and to the wide range of cultural practices and products that provide knowledge resources for 

learning» (Eraut, 2009, s. 65).    

 

De sentrale teoretiske perspektivene som avhandlingen arbeider med deler antakelsen om at 

utviklingsmessige endringer skjer i den enkelte elevs sinn, selv om forklaringene på hva som 

fører fram til endringene er ulike. Det empiriske materialet i denne studien gir grunnlag for 
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analyse av sosiale læringssituasjoner, først og fremst av hvordan elevene bruker språket 

muntlig for å løse arbeidsoppgaver som de har et felles ansvar for. Studien bygger på idéen 

om at språket gjør det mulig for individer å kommunisere sin tenking og til å etablere 

vellykkede arbeidsfellesskap i den betydning at den muntlige aktiviteten utvider elevers 

bevissthet og kapasitet til å tenke på egenhånd (Wegerif, 2010). Språket knytter med andre 

ord individuell tenking til kollektivets ressurser og gjør det mulig å utvikle forståelse i sosiale 

fellesskap (Mercer, 2000). I dette ligger en oppfatning om et skille mellom språk og tenking, 

mellom individuelle mentale konstruksjonsprosesser og de sosiale. En konsekvens av et slikt 

skille er at selve læringen er lite synlig (Nuthall, 2007). Det som er synlig for dette 

avhandlingsprosjektet er deler av den sosiale aktiviteten i klasserommet, altså samtalene. Men 

om studien ikke gir grunnlag for å trekke detaljerte konklusjoner om hva elevene har lært, bør 

det være mulig å reflektere over forholdet mellom elevenes muntlige samspill i et 

gruppearbeid og det potensialet for læring som kan ligge i de undervisningsoppleggene som 

ble gjennomført.  

 

Denne studiens interesse for det flerspråklige klasserommet og for flerspråklige elever spesielt 

aktualiserer noen betraktninger på hovedlinjene i forskningsfeltets teoretisering om samtaler 

og interaksjon i klasserommet. Til tross for at språk, kommunikasjon, sosial læring og 

distribuert kognisjon er gjentakende temaer, blir perspektiver som gjelder to- og 

flerspråklighet i liten grad diskutert. Inntrykket er, slik Pihl (2001, 2003) diskuterte på 

begynnelsen av 2000, at forskningen fortsatt i hovedsak er dominert av en enspråklig og 

monokulturell tradisjon. Det vil si at forholdet mellom undervisningsinnholdet og mangfoldet 

i elevenes språklige og etniske bakgrunn sjelden tematiseres i fortolkninger av interaksjon og 

språklig samhandling i studier som omhandler det «allmenne» klasserommet. Det skjer 

innenfor det som gjerne defineres som flerkulturell pedagogisk forskning eller 

andrespråksforskning, men da ofte med et mer ensidig fokus på elever med flerspråklig 

bakgrunn. Her vil jeg likevel peke på tre klasseromsstudier gjennomført av henholdsvis Penne 

(2006), Nielsen (2009) og Rødnes (2011), som bryter med dette bildet ved at de på ulike vis 

går inn på flerspråklige elevers deltakelse i samtaler og interaksjoner.  

 

I dette avhandlingsprosjektet søker jeg å imøtekomme en språklig realitet i norske klasserom 

og å forstå elevfellesskapet i lys av teori om flerspråklighet, så vel som enspråklighet. For å få 

dette til har jeg foretatt koplinger mellom de teoretiske inntakene som gjelder 

klasseromssamtaler og interaksjon generelt og de som gjelder tospråklighetsforskningen 
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spesielt. Cummins’ (2000) teorier om forholdet tospråklighet, kognisjon og skolemestring gir 

skiftevis et individuelt og et sosialt syn for læring og utvikling, som i denne avhandlingen 

oppfattes som betydningsfullt for pedagogisk tenking om det muntlige læringsmiljøet i 

klasserommene.  

 

 

1.6 Tidligere studier av elevers samtaler  

I 1965 skrev Andrew Wilkinson: «Oracy is not a subject – it is a condition of learning. […] it 

is not a “frill” but a state of being in which the hole school must operate» (Wilkinson, 

1965/1977, s. 58)2. Wilkinson var blant de første til å skape oppmerksomhet om muntlighet 

som redskap for læring, og blir omtalt som betydningsfull referanse for mye av tenkingen bak 

Storbritanias «The National Oracy Project», som ble etablert i 1987  (A. D. Edwards og 

Westgate, 1994). Han så det som betydningsfullt for elever å kunne kommunisere både med 

klassekamerater og med lærere. Men i tiden da hans tekst «Spoken English» ble publisert, var 

forskningen på muntlige aktiviteter i klasserommet stort sett orientert mot helklassesamtaler 

med lærer som den samlende part.  

 

1.6.1 Forskningsoversikter 

Det er fremdeles de lærer-elev-orienterte studiene som dominerer. Selv om forskningen på 

elevers samtaler også er forholdsvis rikholdig, er antallet publiserte tekster om denne 

klasseromsaktiviteten betydelig mindre enn dem som omhandler helklassesamtalen (Cazden, 

1986; Hellermann, 2008; Sahlström, 2008). Denne ujevne fordelingen av forskningsinteresser 

gjenspeiles også i de ulike historiske gjennomgangene fra feltet. Det foreligger en rekke 

forskningsoversikter som gjelder lærer-elev-samtaler, se for eksempel Cazden (1986), 

Edwards og Westgate (1994), Hicks (1995), Mehan (1998), Aukrust (2001), Lindblad og 

Sahlström (2000; 2001), Sahlström (2008), Howe og Abedin (2013). Elevenes egne samtaler 

har fått liten oppmerksomhet i disse tekstene. Oversikter over studier av elevers muntlige 

samspill og interaksjon er gjerne avgrenset i omfang og utarbeidet med utgangspunkt i en 

tematisk eller teoretisk interesse. Vi finner eksempler på studier av elevers interaksjoner og 

gruppesamarbeid hos Cohen (1994), Lyle (1997), King (2008) og Howe (2010). Kumpulainen 

(1996) og Scrimshaw (1997) oppsummerer studier av elevers samtaler i digitaliserte 

klasserom, mens De Lisi og Golbeck (1999) og Hogan og Tudge (1999) oppsummerer studier 

                                                           
2 Boka var første gang utgitt i 1965 ved University of Birmingham, og kom i nytt opptrykk i 1977. 
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av elevers samspill basert på henholdsvis Piagets og Vygotskys teori om jevnaldringers 

betydning for læring. Mer omfattende gjennomganger av forskningsvirksomheten på dette 

feltet finner vi hos Kumpulainen og Wray (2002) og hos Mercer og Littleton (2007). Det er 

også verdt å merke seg Littleton og Howes (2010b) presentasjon av tidligere og pågående 

forskning på såkalt produktiv interaksjon i klasserommet. 

 

Det er imidlertid få spor av studier som tematiserer flerspråklighet i disse oversiktene. For 

informasjon om forskning på samtaler og interaksjon i flerspråklige klasserom må man lete i 

mer generelle framstillinger som er gjort av forskere med nettopp denne interessen, se f.eks. 

Rosén og Wedin (2015). Et interessant historisk overblikk er gitt av Perret-Clermont (2009) 

som en introduksjon til boka «Social Interactions in Multicultural Setting» (César og 

Kumpulainen, 2009). Boka er resultat av et samarbeid innenfor det europeiske 

forskningsfellesskapet for utdanningsforskning, «The European Association for Research on 

Learning and Instruction» (EARLI), og samler en bredde i internasjonal interaksjonsforskning 

på det flerkulturelle fagområdet. For informasjon om den norske konteksten kan man se til 

Opsahl og Aarsæthers (2015) oversikt over interaksjonelle tilnærminger i 

andrespråksforskningen og til Tonne og Palms (2015) gjennomgang av didaktisk orientert 

forskningsarbeid som er gjort i flerspråklige klasserom de siste 30 årene. Her foreligger 

likevel ikke, verken i disse norske eller de ovenfor nevnte referansene, oversikter som er 

avgrenset til studier av språklig sammensatte elevgrupper og deres samtaler og interaksjon. 

Fortsettelsen av dette kapittelet er avgrenset til å dreie seg om de forskningsarbeidene som har 

vært av særlig interesse for mitt eget prosjekt.    

 

1.6.2 Bevegelser i teoretiske perspektiver – om en klassiker  

Ikke overraskende, kanskje, hviler mye av nåtidens studier av samtaler i klasserommet på 

teorier om at kunnskap utvikles i sosiale fellesskap (Sahlström, 2008, s. 11). Blant prosjekter 

jeg har orientert meg i, og som har vært gjennomført de siste 25 årene, har det vært få som 

ikke trekker på teoretiske begreper fra sosialkonstruktivistisk teori. Tatt i betraktning at 

klasseromsforskningen samlet sett er preget av den rådende oppfatningen om læring som 

sosialt og kulturelt situert, burde denne oppdagelsen ikke fortone seg uventet (se f.eks. 

Nuthall, 1997; Sahlström, 2008; Slotte-Lüttge, 2005). Prosjektet Communication and 

Learning in Small Groups (Barnes og Todd, 1977), omtalt som banebrytende og som en 

klassiker blant studier av elevers samtaler (Foot, Shute, Morgan og Barron, 1990; 

Kumpulainen og Wray, 2002; se for eksempel Light og Littleton, 1998; Mercer og Littleton, 
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2007), kan eksemplifisere en utvikling i klasseromsforskningens fokus og perspektivering. 

Dette prosjektet skilte seg ut i datiden ved at forskerne først og fremst engasjerte seg i hva 

elever snakket om gjennom et gruppearbeid, og mindre om hvordan andre sider ved arbeidet 

foregikk. Prosjektet markerte også et brudd på tenkingen om lærerens enestående rolle i 

elevenes læringsarbeid. De to forskerne, Douglas Barnes og Frankie Todd, understreket 

riktignok lærerens betydning i klasserommet, men var opptatt av at elevenes ferdigheter og 

kompetanse ikke fikk oppmerksomhet i forskningen. Studien ble påbegynt tidlig på syttitallet, 

og bearbeidet på nytt på nittitallet (Barnes og Todd, 1977, 1995). Studien er av særlig 

interesse også fordi rapporteringen av prosjektet, som altså er gjort i to «omganger» med 20 

års mellomrom, forteller en forskningshistorie om endringer i oppfatninger om teoretisk 

rammeverk og metodisk tilnærming i egen forskning.  

 

Barnes og Todd gjorde lydopptak av til sammen 56 trettenåringer som samarbeidet om ulike 

oppgavetyper uten en tilstedeværende lærer (1977). De foretok systematiske studier av hva 

som foregår av muntlig aktivitet elever imellom når de får oppgaver som de må diskutere. 

Formålet med studien var å undersøke trekk ved det sosiale samspillet i gruppene og å finne 

typer av kognitive strategier som ble utviklet som resultat av dette samspillet. Deres interesse 

gjaldt altså samtalens innvirkning på sosial og kognitiv utvikling. Barnes hadde forholdsvis 

nylig vært engasjert i det mye omtalte prosjektet, Language, the Learner and the School, der 

han og kollegaene arbeidet med å identifisere effektive samtaletyper mellom lærere og elever 

og blant elever i gruppediskusjoner (se Barnes, Britton og Rosen, 1971; Barnes, Britton og 

Torbe, 1990). Det prosjektet, som var avsluttet i 1969, initierte en kritisk analyse av 

lærerrollen og viste eksempler på at de tradisjonelle lærerledede samtalene fungerte 

begrensende på elevenes egne bidrag i undervisning- og læringsprosesser. Konsentrasjonen 

om elevenes rolle i læringsarbeidet i dette påfølgende prosjektet kan oppfattes som en 

konsekvens av resultatene i det foregående. De var kritiske til skolens manglende tiltro til 

elevers egne ferdigheter i å øke sin forståelse og til ideen om at utvikling av faglig innsikt kun 

kan skje ved direkte veiledning av lærer. Forskerne hadde altså en forventning om at unge 

elever er i stand til å samarbeide om ansvaret for læringsaktiviteter og at de vil erfare 

framgang ved å gjøre det. Det teoretiske utgangspunktet var lite utdypet da prosjektet ble 

publisert første gang, men de formulerte en antakelse om at barn «are able to talk to good 

purpose, and to increase their understanding, without calling on adult resources» (1977, s. ix). 

Prosjektet synes å være inspirert av Piagets vektlegging av dialogen mellom jevnaldrende som 

sentral for læring, og trekker en linje til hans oppfatning om trettenåringers kognitive 
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kapasitet og for mestring av hypotetisk-deduktive arbeidsmåter. For øvrig er teoretiske 

referanser knapt beskrevet i 77-utgaven.  

 

Barnes og Todds prosjekt foregikk i en tid da eksperiment og effekt- og prestasjonsmålinger 

var den gjeldende metodiske tilnærmingen, også når det gjaldt utforsking av elevers arbeid  i 

grupper (Murray, 1994). Deres metodiske arbeid var preget av gjentatte revurderinger av 

planer om blant annet statistiske målinger og av at kontekstuelle betingelser endret seg 

underveis. De endte opp med å studere kvaliteter ved kommunikasjon og oppgavetyper i 

gruppearbeid innenfor et kvasi-eksperimentelt design. Elevene de studerte, ble satt sammen i 

grupper på fire og trukket ut av klassesituasjonen for gjennomføring av lydopptakene. 

Forskerne samarbeidet også med lærerne om utforming av arbeidsoppgaver som hadde 

karakter av å være problemløsningsorienterte. De erfarte imidlertid at det lå store utfordringer 

i å systematisere muntlige ytringer i på forhånd definerte kategorier, fordi «a very great deal 

may go on in just one utterance […] some utterances seem to belong in sevaral categories» 

(1977, s. 17). Deres strategi ble derfor å studere ulike trekk ved det transkriberte, muntlige 

materialet og så arbeide fram kategorier som var «grounded» i data, som de uttrykker det.  

 

Tjue år etter den første rapporteringen konstaterer Barnes og Todd at deres studie har fått mye 

oppmerksomhet i skolemiljøer på begge sider av Atlanteren. Men at forskningsformidlingen 

hadde en sjanger som egentlig var lite egnet for lærere. Dette ville de «bøte på» med en 

reformulering av prosjektet. De konstaterte imidlertid at de selv med tiden har endret seg, i 

takt med skolen, elevene og lærerne. I det de omtaler som «et gjensyn» med prosjektet, er det 

gjort rede for et syn på forholdet mellom samtale og læring som var forholdsvis uklart i 1977-

utgaven. Forskerne konstaterer at nær samtlige utdanningspsykologer i tiden, altså på 

nittitallet, aksepterer et sosialkonstruktivistisk perspektiv på læring. De selv var preget av en 

psykologisk konstruktivistisk forståelse i den tiden forskningsprosjektet ble planlagt og 

gjennomført. I den omarbeidede versjonen av forskningen har de i stor grad innarbeidet 

læringens sosiale sider. De hevder innledningsvis i den nye boka at bruk av gruppearbeid som 

arbeidsmåte må innebære et sosialkonstruktivistisk syn på læring. De plasserer imidlertid 

individets konstruksjon av forståelse i sentrum for læring, samtidig som de understreker at 

individets meningsskaping er sosialt fundert (1995, s. 13).  

 

Barnes og Todd bekreftet sin hypotese om barns vilje til å håndtere skoleoppgaver i muntlig 

samspill med medelever. De erfarte at trettenåringene mestret samarbeidsformen og at de 
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hadde engasjement for oppgaveløsninger: Our point is that to place responsibility in the 

learners’ hands changes the nature of that learning by requiring them to negotiate their own 

criteria of relevance and truth (1977, s. 127). Forskerne skiller mellom skoleaktiviteter som 

repeterer ferdigformulert informasjon og de oppgavene som byr på aktiv konstruksjon av 

forståelse. De bruker formuleringen presenterende samtale om muntlig aktivitet som går ut på 

å gjengi sikker kunnskap, og utforskende tale om utprøving og utveksling av ideer.  

 

Neil Mercer er blant de mange som har lagt Barnes og Todds arbeid til grunn for egen 

klasseromsforskning. I prosjektet the «Spoken Language and New Technology» (SLANT) tok 

han og medarbeiderne utgangspunkt i deres analytiske tilnærming og fant den velkjente 

typologien for kategorisering av samtaletyper: disputional talk, cumulative talk og exploratory 

talk (Fisher, 1993; Mercer, 1995). Både denne typologien og den teoretiseringen om forholdet 

samtale og læring som Mercer gjør, har vært betydningsfull for dette avhandlingsarbeidet og 

er utdypet i kapitlene 2.5.4 og 3.5.6.  

   

1.6.3 Interaksjonsforskning av særskilt interesse for avhandlingsarbeidet 

Blant analytiske tilnærminger i prosjekter som har undersøkt elevers muntlige samhandling, 

har jeg funnet arbeidet til Kristiina Kumpulainen og hennes medarbeidere som særlig 

interessant (Kumpulainen, 1996; Kumpulainen og Mutanen, 1999; Kumpulainen og Wray, 

2002). Min interesse skyldes både det læringsteoretiske utgangspunktet hos forskerne og at de 

har utviklet en flerdimensjonal metodisk tilnærming til elevers interaksjon. Samtalene elevene 

imellom blir omtalt som «a tool-in-action» (Kumpulainen og Mutanen, 1999, s. 455). Det vil 

si at de skal forstås som resultat av hvordan elevene håndterer den sosiale og kulturelle 

situasjonen de befinner seg i og ikke som uttrykk for deres indre kognitive aktivitet. De har 

utviklet et analytisk opplegg med formål å fange opp tre dimensjoner i gruppesamtaler. De 

gjør en funksjonsanalyse, «The Functional Analyssis of Children’s Classroom Talk» 

(FACCT), som har røtter i Halliday og Hasans (1989) teorier om funksjonell lingvistikk og 

meningssystemer, og som bygger på en oppfatning om at enhver språklig ytring må forstås 

som en funksjon av både individuelle intensjoner og kollektivets meningsskaping i den 

spesifikke interaksjonssituasjonen. De to øvrige dimensjonene er knyttet til det de omtaler 

som «cognitive and social processing». Mens funksjonsanalysen først og fremst fører fram til 

informasjon om elevenes språklige samspill, er hensikten bak de to andre analysene å komme 

inn på elevenes kunnskapskonstruksjoner og deltakelsesmåter. De gjør analyse av «cognitive 

processing», som handler om hvordan elevene griper an oppgavene i fellesskap, mens analyse 
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av «social processing» dreier seg om hva som karakteriserer samarbeidet. De påpeker at 

individuell deltakelse i «tankefellesskapet» må få oppmerksomhet i analysene for å få innsikt i 

hvordan forskjellige samtalepraksiser faktisk blir etablert (Kumpulainen og Mutanen, 1999; 

Kumpulainen og Wray, 2002). Kumpulainen og medarbeiderne har altså både et individuelt 

og et kollektivt deltakerperspektiv, som synes å føre fram til god kunnskap om ulike kvaliteter 

ved elevers muntlige samspill. Både ideen om en flerdimensjonal tilnærming og de begrepene 

om elevers samtaler som ligger til grunn for dette analytiske rammeverket har hatt betydning 

for den måten jeg har studert mitt eget datamateriale på, se bl.a. kapittel 2.3.3.  

 

Ed Elbers og Mariëtte de Haan har studert elevers muntlige interaksjon i flerspråklige 

klasserom (de Haan og Elbers, 2009; de Haan, Keizer og Elbers, 2010; Elbers og de Haan, 

2004, 2008). De har vært opptatt av å utforske hvordan diversitet kommer til uttrykk i elevers 

samhandling når de er fysisk organisert i språkheterogene grupper. Det dreide seg altså ikke 

om gruppearbeid som arbeidsmåte, men om hva som skjer i samtaler elever imellom når 

pultene de sitter ved er plassert gruppevis i klasserommet. Forskernes analytiske tilnærming er 

basert på tre innganger til de muntlige prosessene (se f.eks. 2009). I disse inngangene ligger et 

fokus på deltakermønstre. De har analysert mønstre for deltakelse i samarbeidende 

situasjoner, mønstre for deltakelse i oppgaveorientert versus ikke-oppgaveorientert muntlighet 

og trekk ved interaksjonen når flerspråklige elever initierer klargjøring av ords betydning. 

Med disse analysene har de blant annet fått fram forskjeller i samarbeidsepisoder som skjer i 

språkheterogene grupper kontra samarbeid i grupper bestående av kun flerspråklige elever. 

Interaksjonene blir karakterisert som henholdsvis asymmetriske med «majoritetselever» som 

de dominerende, mens symmetri er karakteristisk for samspillet de flerspråklige elevene 

imellom. Bruken av disse begrepene har gitt kunnskap om elevers samarbeidsprosesser i 

flerspråklige klasser som er spesielt interessant for dette avhandlingsarbeidet. Mønstre for 

deltakelse er også én av de analytiske inntakene i denne studien (se kapittel 3.5.5).  

 

Inger Grönings (2006) studie har først og fremst vært tematisk interessant, som en av de få 

prosjektene som har tatt for seg muntlig interaksjon i språkheterogent sammensatte 

samarbeidsgrupper på mellomtrinnet i grunnskolen. Gröning studerte altså gruppearbeid med 

formål å komme inn på elevenes felles problemløsningsprosesser. Oppgavene elevene 

arbeidet med handlet om nord-Sveriges geografi og samene som minoritetsgruppe i det 

svenske samfunnet, men Grönings analytiske fokus gjaldt elevenes samtaler i situasjoner der 

det oppstod språklige utfordringer ved det å høre, forstå eller produsere tale. Hun kaller disse 
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situasjonene «Språkleraterade episoder som reparationssekvenser» og forklarer dem som et 

spontant interaksjonelt mellomspill som medfører et kortvarige avbrudd på selve 

gruppearbeidets hendelsesforløp (2006, s. 20). En åpen og engasjert holdning til språkrelaterte 

problemstillinger blant elevene er ett av funnene i studien. Det viste seg imidlertid at elever 

med undervisningsspråket som morsmål sjelden stilte språklige spørsmål, innledet til 

ordsøking eller rettet hverandres språklige problemstillinger. Dette i motsetning til elever med 

flerspråklig bakgrunn, som hadde de fleste initiativ av denne typen. Korrigerende initiativ var 

kun rettet mot flerspråklige elever. Gröning konkluderer at disse prosessene plasserte elever 

med svensk som morsmål i en ekspertrolle, mens de som holdt på å lære svensk fikk en 

nybegynnerrolle. Denne rollefordelingen knytter hun til en ulikhet i språklige ferdigheter i 

undervisningsspråket siden også flerspråklige elever fungerte som eksperter. Det er hennes 

perspektiv at flerspråklige elevers korrigerings- og reparasjonsinitiativ fører til innflytelse på 

interaksjonsprosessene og at de samtidig påvirker forutsetningene for sin egen læring. Det vil 

si at hun betrakter denne aktiviteten som betydningsfulle for deres språklige utvikling.  

 

 

1.7 Avhandlingens oppbygging  

Etter den introduksjonen til studiens tema, design og forskningsspørsmål som er gitt her, 

følger et kapittel 2 som utforsker det teoretiske utgangspunktet for avhandlingen. Design og 

metodiske valg blir gjort rede for og diskutert i kapittel 3. Analysene av datamaterialet er 

formulert og organisert i tre kapitler: 

Kapittel 4: En analyse av den pedagogiske konteksten for gruppearbeidet og for 

muntligheten elevene imellom. 

Kapittel 5: En dybdeanalyse av ett av casene, omtalt som gruppeZEHRA. Her 

analyseres samtaleinnhold og samtaledeltakelse på denne gruppa. Samtalene studeres 

som et læringsfellesskap og med en særskilt oppmerksomhet rettet mot en flerspråklig 

elevs deltakelse.  

Kapittel 6: En krysscaseanalyse av de fem gruppene i studien. I dette kapittelet 

presenteres analyse av elevers muntlige samspill slik dette framstår i lys av alle 

casene. Som i kapittel 4, studeres samtalene som elevkollektivenes felles løsninger, 

men også med en særskilt interesse for de flerspråklige elevenes individuelle 

deltakelse. 

Tolkning og diskusjon av studiens resultater blir gjort i kapittel 7.  
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2 TEORETISK INTERESSE OG UTGANGSPUNKT 
 

Avhandlingens utforsking av elevers muntlighet har bakgrunn i en interesse for å utvikle 

kunnskap om klasseromssamtalenes pedagogiske muligheter, og den bygger på teoretiske 

antakelser om sammenhenger mellom språk, tenking og læring. Siden man må forvente at én 

eller flere av elevene i dagens klasserom deltar på et språk de er i ferd med å lære, og fordi 

flerspråklige elevers bidrag i samtalene får særlig oppmerksomhet i denne studien, er teoretisk 

innsikt som innbefatter tospråklighet betydningsfullt for forståelse av de prosessene som 

studeres. Kapittelet her er bygd opp rundt temaene «kognitiv utvikling og læring», «språklige 

og begrepsmessige dimensjoner i elevers samtaler» og «samtaler og læring i gruppearbeid», 

og suksessivt drøftes teoretiske aspekter med relevans for samtalepraksis i klasserommet. 

Siden avhandlingen er basert på en oppfatning om at teoretisk pluralisme er formålstjenlig for 

å kunne beskrive, forklare og forstå samtaler elever imellom, innledes kapittelet med en 

drøfting av nettopp dette.  

 

 

2.1 Avhandlingens teoretiske innramming 

Avhandlingens analytiske tilnærming til elevsamtaler er altså knyttet til ideer om at der er 

forbindelseslinjer mellom læring og den muntligheten som skjer mellom elever i en 

samarbeidsrelasjon. Analysene som blir gjort har fokus på trekk ved muntlighet som kan antas 

å ha virkning på kognitive prosesser. Studien konsentrerer seg med andre ord om kun ett av 

flere relevante aspekter ved gruppearbeid som kan ha innvirkning på elevenes læring. 

Psykologiske faktorer som gruppeklima, rollemønstre og elevers sosiale forutsetninger får 

eksempelvis lite oppmerksomhet. Til dette kan det innvendes at jeg dermed har utelukket en 

meningsfull kontekstualisering av gruppearbeidet og følgelig begrenset forståelsen for 

samtalene. Min oppfatning er likevel at avgrensningen er fruktbar med hensyn til muligheter 

for fordypning i så vel det analytiske arbeidet med empirien som i teoretiseringen.  

 

Argumentasjon for at det både er teoretisk hensiktsmessig og metodisk legitimt å isolere 

kontekst i en studie av elevaktivitet er for så vidt en alminnelighet i klasseromsforskning, som 

i forskning for øvrig. Om avhandlingens fokus skal det imidlertid tilføyes en presisering som 

gjelder studiens tilknytning til lærerprofesjonen og dette feltets tradisjon for et pluralistisk 

utgangspunkt for teoretisering. Grimen (2008) forklarer denne heterogeniteten som en følge 

av at yrkesutøverne anvender kunnskap fra ulike vitenskaper og at disse heller ikke 
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nødvendigvis er teoretisk enhetlige. Det er et poeng i Grimens analyse at sammenhengen i 

profesjoners kunnskapsbase først og fremst er praktisk fundert. Han bruker begrepet praktiske 

synteser som betegnelse på måten sammenhengene i kunnskapsgrunnlaget blir skapt på. I 

dette ligger at det er den praktiske oppgavens karakter som styrer hvilke kunnskapselementer 

det er relevant å knytte sammen. I syntesene oppstår både samspill og spenninger mellom 

teoretiske og praktiske innsikter. Disse innsiktene kan danne meningsfulle helheter selv om de 

altså ikke nødvendigvis er teoretisk integrert. Med dette utgangspunktet vil jeg hevde at så 

lenge man er oppmerksom på den innrammingen av det empiriske feltet som her er gjort, bør 

forskningsresultatene fra studien kunne oppfattes som et relevant kunnskapselement om 

gruppearbeid i undervisningssammenheng.   

 

Et semantisk teorisyn åpner for nettopp et pluralistisk ståsted for teoretisering. Det er en 

grunntanke i dette synet at forbindelsen mellom teori og fenomen er indirekte (Suppe, 1989, s. 

82-84). Teoriene er abstraksjoner basert på et utvalg parametere som er oppfattet å være 

karakteristiske for det aktuelle fenomenet. Her skjer altså en avgrensning og en forenkling av 

selve grunnlaget for teoretiseringen. Følgelig står teorier ikke i direkte relasjon til det faktiske 

fenomenet de handler om og må betraktes som forholdsvis generelle. I en argumentasjon for 

en pluralistisk holdning til pedagogisk teori, forklarer Kvernbekk (2005, s. 181-182) at 

fleksibilitet og anvendbarhet må være en konsekvens av nettopp den relativt store avstanden 

mellom teoriene og det empiriske fenomenet de brukes på. Hennes poeng er at teorier som er 

generelle vil kunne omhandle et stort antall enkelttilfeller og at en fler-teoretisk tilnærming er 

rimelig når hensikten er å fange inn et mer nyansert bilde av et fenomen. Det gjelder ikke 

minst når det dreier seg om anvendelse for å forstå og forklare pedagogisk praksis, som er min 

teoretiske interesse i denne avhandlingen. Kvernbekk peker imidlertid på at den avstanden 

mellom abstraksjon og empiri som hevdes i det semantiske synet også innebærer et skille 

mellom teorien og anvendelsen av den. Det vil si at man ikke kan gå ut ifra at teori har en 

umiddelbar og direkte praktisk tilknytning. Relevans er med andre ord ikke en iboende 

egenskap ved teorien, den blir skapt gjennom måten teorien blir anvendt på. 

 

Med dette mener jeg å ha skissert et grunnlag for å anerkjenne heterogenitet i bruk av 

kunnskapstyper når formålet er å beskrive, forklare og forstå elevers samtalepraksis. I denne 

innstillingen reflekteres imidlertid to sider ved det å trekke på teori. Den ene gjelder aksept 

for å bruke teori på flere måter, å bruke flere parallelt eller å bruke deler av dem. Den andre 

gjelder teorienes manglende anvisninger for bruksområde, eller mangel på «iboende 
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bruksanvisninger eller fiks ferdig relevans», som Kvernbekk (2005, s. 148) uttrykker det. Et 

pluralistisk ståsted innebærer med andre ord ikke kun fleksibilitet i teoribruk, men også krav 

til forskerens beherskelse av teoriene som hun velger å trekke på. En utfordring som 

umiddelbart gjør seg gjeldende med hensyn til denne studien, er at den må håndtere ikke bare 

mangelen på en overordnet teori som forener totaliteten i individers læring, men også at 

forskningsmiljøer tidvis forfekter et konfliktfylt forhold til hverandres teoretiske engasjement.   

 

 

2.2 Konstruktivisme i pedagogikken 

Det er læringsteorier i kategorien konstruktivismeteori som danner utgangspunkt for den 

refleksive tilnærmingen til avhandlingens problemstilling. Termen konstruktivisme refererer 

riktignok til et vidt spekter av teoretiske antakelser, men felles for disse er en oppfatning om 

at kunnskap om verden ikke kan betraktes som atskilt fra menneskelig erkjennelse (Phillips, 

2000). Kunnskap er med andre ord menneskeskapt – enten vi eksempelvis ser til den samlede 

fagporteføljen som utdanningssystemet byr på eller til individuelt utviklede kognitive 

kunnskapsstrukturer. Med en felles idé om læring som en konstruksjonsprosess, samles gjerne 

de ulike variantene av konstruktivistisk læringsteori i to ulike teoretiske posisjoner. Den ene, 

med røtter til Piaget, har oppmerksomheten rettet mot individets egen aktivitet og den 

individuelle indre konstruksjonen av kunnskap. Den andre, med røtter til Vygotsky, oppfatter 

menneskets deltakelse i sosiale, kulturelle og historiske kontekster som det primære 

grunnlaget for kunnskapskonstruksjon. I pedagogisk litteratur blir sistnevnte posisjon omtalt 

som sosialkonstruktivisme, tidvis som konstruksjonisme, mens den førstnevnte betegnes som 

logisk, operativ eller psykologisk konstruktivisme. Jeg vil i fortsettelsen benytte henholdsvis 

sosial og psykologisk konstruktivisme, slik Phillips (ibid.) gjør.  

 

Konturene av disse to kategoriene læringsteori rommer et bredt spekter av antakelser, 

orienteringer eller fokus som åpenbart kan fungere komplementerende for forståelse av 

læring, men som like åpenbart kan være i konflikt med hverandre. En debatt som pågikk i det 

akademiske tidsskriftet Educational Researcher på slutten av nitti-tallet er illustrerende for 

både de uforsonlige og de mer imøtekommende holdningene som forskermiljøene har til 

hverandres ulike posisjoneringer i det konstruktivistiske landskapet. Opptakten var en artikkel 

skrevet av forskere med ståsted i psykologisk konstruktivisme, Anderson, Simon og Reder 

(1996), som presenterte fire kritiske påstander om sosialkonstruktivistiske perspektiver. I en 
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artikkel med tittelen On claims that answer the wrong questions, distanserte Greeno (1997) 

seg fra deres måte å kontrastere de pedagogiske teoriene på, og hevdet at forskjellene mellom 

de to dreier seg om grunnleggende ulike oppfatninger om læring. Mitt anliggende er ikke å 

gjennomgå eller forfølge debatten i sin helhet, men å fange opp noen betraktninger over 

temaet pluralisme i anvendelse av læringsteori. I så måte er det et poeng å løfte fram at disse 

fire forskerne noen år senere publiserte en artikkel i fellesskap der de framhevet en enighet på 

tvers av de to læringsteoretiske posisjonene (Anderson, Greeno, Reder og Simon, 2000). Her 

identifiserer de noen teoretiske fellestrekk og anerkjenner samtidig både det individuelle og 

det sosiale perspektivets betydning for å forstå læring.  

 

De ovenfor omtalte forskernes budskap er at man må bruke den samlede kunnskapen om 

læring som er tilgjengelig og søke å forene de forskjellige perspektivene i forskningen, men 

de går ikke inn på hvordan – hvorvidt det bør skje i form av integrering eller komplettering. 

Det gjør imidlertid Schoenfeld, som også deltok i debatten. Han ønsker seg en integrert 

teoretisering som kan gi en adekvat unified view of the ways we think and act (1999, s. 5), og 

avfeier den splittelsen som forekommer mellom fundamentalt kognitivt og sosialt orienterte 

studier av menneskelig tenkning og handling som uttrykk for en snever holdning til forskning. 

Schoenfeld er opptatt av at forskningen skal bidra til både teoretisk forståelse og framgang i 

undervisningsarbeid, og hevder at utfordringen i denne sammenheng ligger i skillet mellom 

grunnforskning og anvendt forskning på læring. Hans poeng er at pedagogisk forskning må 

være et synergistisk foretagende basert på utforsking sentrale spørsmål i et komplekst 

praksisfelt. Integrasjon av det kognitive og sosiale perspektivet tilhører ifølge ham kategorien 

«de mer enkle spørsmål» i et forskningsfelt som må håndtere komplekse sosiale systemer som 

klasserommet representerer.   

 

Sfard, som også var aktiv i debatten i Educational Researcher, ikke bare anerkjenner 

heterogenitet i teorianvendelse, men advarer mot en ensidighet som hun mener kan resultere i 

teoretiske vrengebilder og uønsket praksis (1998). Hennes løsning er ikke en syntese av 

læringsteorier, men det hun omtaler som a patchwork of metaphors. Ifølge henne er det ikke 

tilstrekkelig koherens i ulike syn på kunnskapskonstruksjon til å kunne utvikle en konsistent 

konstruktivistisk stor-teori om læring. Sfards konklusjon er altså at ulike metaforer som blir 

brukt for teoretisering kan være gode nok innenfor avgrensede områder, men at ingen av dem 

er tilstrekkelige til å forklare eller forstå hele feltet.   
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Basert på en diskursiv tilnærming, har Sfard (1998) identifisert de to metaforene acquisition 

og participation som uttrykk for de fundamentale antakelsene i konstruktivistisk teori om 

læring. Til den førstnevnte metaforen ligger oppfatningen om at læring er tilegnelse av ulike 

kunnskapstyper. Sentralt for tilegnelsen er individets begrepsutvikling og konstruksjon av 

mening. Den andre metaforen uttrykker ideen om at læring handler om å bli deltaker i ulike 

praksisfellesskap. Sentralt for deltakelsen er individets håndtering av de sammensatte 

relasjonene og aktiviteten som inngår i en bestemt kontekst. Sfard understreker at 

formuleringer om ‘begrep’ og ‘kunnskap’ er utelatt og erstattet med formuleringer om 

‘aktivitet’ i denne metaforen. Mens tilegnelsesmetaforen har et trykk på individuell tenking og 

mentale prosesser, gir deltakermetaforen et skift av fokus til diskurs og situert praksis.  

 

Med disse to metaforene har Sfard fått fram to grunnleggende forskjellige måter å definere 

læring på og dermed klargjort noen utfordringer som gjelder koherens i en eventuell syntese 

av disse teoriene. Hun toner ned den klassiske distinksjonen mellom det sosiale og det 

individuelle perspektivet og retter oppmerksomhet mot andre sentrale begreper som er 

virksomme i teoretisk tenking om læring. Et sosialt versus et individuelt utgangspunkt for 

teoretisk forståelse er ikke nødvendigvis i strid med hverandre, ei heller i overensstemmelse. 

De kan rett og slett dreie seg om ulike forhold, ifølge Sfard (1998).  

 

Denne studien tar utgangspunkt i at læringsprosesser er komplekse og at teori om læring må 

innbefatte både den utforskingen som barn gjør alene og den kunnskapen som blir formidlet 

eller skapt gjennom interaksjon og samarbeid. Studiens utgangspunkt er også at tilrettelegging 

for læringsprosesser i et gruppearbeid i klasserommet dreier seg om å håndtere et 

elevkollektiv og å skape muligheter for at elevene utvikler ferdigheter i abstrakt tenking om 

det skolefaglige temaet som oppgaven dreier seg om. I et gruppearbeid er den sosiale 

dimensjonen ved læringsprosesser åpenbar. Det er gjerne nettopp de ressursene som antas å 

ligge i elevfellesskapet som strukturerer og begrunner arbeidsmåten i et klasserom. Men 

hvordan man teoretisk kan forstå læring og utvikling i et elevkollektiv preget av heterogenitet 

i forutsetninger, er ikke like åpenbart. I det påfølgende kapittelet drøftes teoretisering som 

gjelder kvaliteter ved både den sosiale interaksjonen og den individuelle aktiviteten som 

grunnlag for individets læring. Antakelsen om at utviklingsmessige endringer skjer i det 

enkelte barns sinn er et omdreiningspunkt for den teoretiske orienteringen i studien. Fordi 

forskningsmiljøer som arbeider innenfor et sosialkonstruktivistisk ståsted kan være enten 

interessert, uinteressert eller avvisende til ideen om læring som mentale prosesser, vil jeg 
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avklare nettopp dette langsmed en drøfting av hva teoretiseringer om utvikling og læring kan 

dreie seg om.   

 

 

2.3 Kognitiv utvikling og læring   

Fortsatt har så vel Piagets som Vygotskys teoretiske rammeverk relevans i studier av kognitiv 

utvikling og læring (se f.eks. Goswami, 2008). Framveksten av neo-Piagetiansk og neo-

Vygotskiansk teori er for så vidt en bekreftelse på den innflytelsen de to har også på dagens 

forskning. Innenfor hver av posisjonene er de opprinnelige teoriene både kritisert og 

videreført. Undersøkelser av elevsamarbeid og elevinteraksjoner er tolket og forstått i lys av 

så vel et psykologisk som sosialkonstruktivistisk forståelse av kognisjon. Blant de arbeidene 

som har vært særlig interessante for denne studien er Barnes og Todd (1971; 1995), Elbers og 

de Haan (2009; 2004, 2008), Gröning (2006), Kumpulainen og Wray (2002), Mercer og 

Littleton (2013; 2000; 2007; 1999) og Nuthall og Alton-Lee (1993; 2007, 2012b). I den 

hensikt å få fram en fornuftig avgrenset presentasjon av teoretiske sammenhenger mellom 

Piagets og Vygotskys mest sentrale ideer og dagens forskningsinteresser innenfor kognitiv 

psykologi, har jeg basert meg på analyser som er gjort av henholdsvis Patricia H. Miller 

(2014) og Harry Daniels (2014). Siden hovedandelen av dagens forskning på elevsamtaler er 

basert på et sosialkonstruktivistisk rammeverk (se kapittel 1.6), fortoner kanskje sistnevnte 

forbindelseslinje seg å være åpenbar. Det er imidlertid min intensjon å avklare noen 

betydningsfulle motsetninger og sammenhenger i teoretiseringene for å tydeliggjøre mitt 

utgangspunkt for heterogenitet i teoribruk.   

 

2.3.1 Psykologisk konstruktivisme 

Miller (2014) retter oppmerksomheten mot Piagets oppfatning om kognisjon som et aktivt, 

komplekst selvorganiseringssystem, hans studier av barns begrepsutvikling og hans teori om 

adaptasjon og likevekt basert på faktorene psykisk modning, aktiv fysisk erfaring og sosial 

interaksjon. Det er Millers poeng at Piagets initiativ, utforming og undersøkelser av spørsmål 

om disse aspektene ved kognitiv utvikling fortsatt har fokus i dagens forskning. Post-

Piagetianske studier påviste riktignok begrensningene i stadieteorien, og flyttet 

oppmerksomheten til mekanismer for kognitiv endring, men ifølge Miller har sentrale temaer 

i nåtidens forskning enten direkte eller indirekte tilknytning til Piagets teorier. Hennes 
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konklusjon er at Piaget stilte de relevant spørsmålene om kognitiv utvikling og at hans arbeid 

har formet moderne forskning på feltet.    

 

I dag blir Piagets antakelse om barns aktive konstruksjon av kunnskap nærmest tatt for gitt, 

ifølge Miller (ibid.). Psykologisk konstruktivisme bygger på ideen om at det foregår en indre 

gjenskaping av den erfarte ytre verden i menneskets sinn. Kunnskap og forståelse bygges opp 

av det aktivt tenkende individet, og kognisjon er forstått som en adaptiv organisering av 

individets egne erfaringer (Glasersfeld, 1995; Scholnick, 1999). De teoretiske forklaringene 

på kognitiv utvikling kretser i særlig grad om temaer som gjelder individets konstruksjon av 

mentale representasjoner, informasjonsbearbeiding, memorering, kategorisering og 

begrepsdanning. Nyere forskning innenfor kognitiv nevrovitenskap har satt fart i diskusjonene 

om modul-teori og om hvorvidt endring og utvikling skal forstås som domenegenerell eller 

domenespesifikk (se f.eks. Goswami, 2008). Dette forskningsfeltet kan bekrefte Piagets ideer 

om en nær sammenheng mellom aktivitet og kognisjon og at utviklingen skjer som resultat av 

komplekse samspill mellom sosiale, miljømessige og nevrologiske forhold og mental 

bearbeiding (Westermann, Thomas og Karmiloff-Smith, 2014).   

 

En velkjent, og betydningsfull, kritikk mot Piaget-tradisjonen er at den i liten grad inkluderer 

den sosiale, kulturelle og samfunnsmessige konteksten for kognitiv utvikling. Innvendingene 

har dreid seg om at barnet ensidig blir betraktet som selvdrevne utforskere av de fysiske 

omgivelsene (Tetzchner, 2012, s. 245). Men, teorier formuleres ikke i et vakuum. Teoretiske 

og metodiske debatter har blant annet ført til at forskere som arbeider innenfor et psykologisk 

konstruktivistiske rammeverk ikke bare inntar en anerkjennende innstilling til sosiale 

perspektiver, men har interesse for en integrering av sosiale og kulturelle aspekter ved 

kognitiv utvikling (Goswami, 2008; Scholnick, 1999). En av nestorene innenfor 

klasseromsforskning, Graham Nuthall, konkluderer en drøfting av de teoretiske posisjonene 

på følgende måte: 

[…] if we incorporate the sociocultural and linguistic perspective into cognitive 

constructivist3 model of the development of mental processes, then it is possible to see 

how the language and social processes of the classroom construct the ways in which 

students acquire and retain knowledge (Nuthall, 1997, s. 758). 

                                                           
3 Nuthall bruker termen «the cognitive constructivist perspective» om den teoretiske posisjonen jeg her omtaler 

som psykologisk konstruktivisme. 

37



38 
 

Det er Nuthalls poeng at forskere må erkjenne klasserommet som et komplekst og 

flerdimensjonalt læringsmiljø, og følgelig være interessert i forholdet mellom elevenes 

faktiske klasseromserfaringer og mulige endringer i elevenes kognitive og sosiale ferdigheter. 

Hans arbeid bygger på en grunnleggende idé om at læring og utvikling er lokalisert i hodet til 

den lærende (Nuthall, 2012b).  

 

2.3.2 Sosialkonstruktivisme 

Daniels (2014) samler analysen av Vygotsky-tradisjonen rundt begrepet mediering og 

oppfatningen om kognisjon som sosialt, kulturelt og historisk mediert. En av Vygotskys 

hovedsaker var at det er de ytre livsbetingelsene i form av kulturens ideer, kunnskaper, 

redskaper, språk og samhandlingsformer, som danner grunnlaget for menneskelig bevissthet 

og kognitiv utvikling. Den mentale, meningsskapende konstruksjonen er ikke individets egen, 

men først og fremst et resultat av kulturens innflytelse. Termen «den proksimale 

utviklingssone» (ZPD) var ifølge Daniels opprinnelig Vygotskys teoretiske forklaring på 

hvordan kognitiv endring skjer i sosiale interaksjoner i kulturelle kontekster, forut for en 

individuell, uavhengig fungering. Han diskuterte ZPD-termen i lys av undervisning og 

vurdering, der forholdet mellom den individuelt lærende og en støttende, kyndig «andre» er 

kjernen i begge temaene. Ideen om «den proksimale utviklingssone» har hatt sterk innflytelse 

på pedagogisk tenking i vesten, om enn i ulike tolkningsversjoner. Det teoretisk og empirisk 

funderte arbeidet gjort av Newman, Griffin og Cole (1989), The construction zone: Working 

for cognitive change in school, er blant dem som har hatt betydning for forskning på muntlig 

kommunikasjon i klasserommet, både på samtaler elever imellom og mellom lærer-elev, se 

f.eks. Mercer mfl. (1995; 2007). De baserer seg på oppfatningen om at kognitiv utvikling er 

like mye en sosial prosess som en individuell, og tar utgangspunkt i Vygotskys begreper om 

internalisering, eksternalisering og transformasjon av sosialt og kulturelt erfarte relasjoner. De 

benytter imidlertid Leontjevs begrep «appropriering» i den hensikt å forklare kognitiv endring 

i lys av mellommenneskelige interaksjoner preget av meningsmangfold (Newman mfl., 1989, 

s. 59-65).  

 

Daniels (2014) oppsummerer utviklingen av Vygotsky-tradisjonen i kategoriene sosiokulturell 

teori og aktivitetsteori. I sosiokulturell teori er hovedfokus på språket som medierende faktor, 

med særlig vekt på hvordan samtale både er formet av og åpner for tenking og handling. I 

aktivitetsteori er selve aktiviteten og fysiske «apparater» sentrum for analyse, med formål å 

forstå hvordan eleven selv aktivt former en aktivitet som samtidig virker inn på henne. Selv 
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om termen «mediering» indikerer en oppmerksomhet om individuell tenking, synes fokus å 

være rettet mot den overleverte kunnskapen og innsikten som ligger innebygd i kulturens 

artefakter. Om vi ser til en av Säljös (2000, s. 20-23) bøker om den sosiokulturelle 

tradisjonen, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, der han forklarer forholdet 

psykiske/fysiske redskaper – interaksjon/kommunikasjon – fysiske enkeltindivider, kan man 

få inntrykk av at teorien ikke innbefatter lokalisering av hvor de utviklingsmessige endringene 

skjer. Her omtaler Säljö hjernen som en komponent som riktignok gjør avansert læring mulig, 

men påpeker at kunnskaper og ferdigheter verken har sitt utgangspunkt der eller er lokalisert  

der. De har i stedet med «innebörd och mening att göra, och innebörd och mening är  

kommunikativa, och inte biologiska, företeelser»4 (Säljö, 2000, s. 21). Det er Säljös poeng at 

konkret og abstrakt kunnskap ligger innebygd i de virksomhetene mennesket deltar i, og at 

tenking skjer i form av mellommenneskelig kommunikasjon. Bio-kjemiske prosesser er 

sentrale for evne til analyse, men kunnskapene og ferdighetene ligger i de sosiokulturelle 

redskapene som mennesket har tilgang på, og innsikt utvikles ved at man blir delaktig i 

interaksjoner med andre mennesker, ifølge Säljö. Det er altså gjennom kommunikasjon og 

samspill i ulike kollektive virksomheter at mennesket, med det Säljö karakteriserer som 

«häpnadsväckande resultat», kan «utnyttja de begränsade förutsettningar naturen gett oss som 

enskilda fysiska varelser» (2000, s. 22).  

 

En særskilt interesse for kognisjon som et sosialt fundert fenomen nærmest eksploderte ved 

inngangen til nittitallet (Resnick, 1991). Termen «distribuert kognisjon» dukket opp, bl.a. som 

et synonym til uttrykket «socioculturally shared cognition» (Cole, 1991). Begrepet uttrykker 

ideen om at psykiske prosesser ikke kan lokaliseres et konkret sted, men er distribuert til 

artefaktene og aktivitetene som foregår i et kollektiv. Kognitive prosesser må tilskrives et 

sosialt fellesskap i betydningen av at individets sinn inngår som en del av kunnskapen som 

ligger i kulturen og i kollektivet (Cole og Engström, 1993; Pea, 1993). Den kognitive 

utviklingen studeres som deltakelse i ulike virksomheter og kulturelle sammenhenger. Man er 

opptatt av hva individet gjør, av hvordan hun utvikler deltakerkompetanse i konkrete 

situasjoner (Lave, 1999) og ikke av hva individet har utviklet av mentale representasjoner 

eller strukturer. Individuelle psykiske prosesser er enten ikke interessant eller ikke relevant for 

                                                           
4 Den norske utgaven av denne boka har en oversettelse som er ukorrekt og som endrer budskapet forholdsvis 

dramatisk, etter min oppfatning. Der står (min understreking): «De har i stedet med innhold og mening å gjøre, 

og å formidle innhold og mening er kommunikative, og ikke biologiske, ferdigheter» (Säljö, 2001, s. 22). Her 

synes oversetteren å ha tolket den svenske teksten til et spørsmål om hva formidling dreier seg om. 
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forskere som arbeider innenfor denne tradisjonen. Enkelte har også en klart avvisende 

holdning til ideer om mentale prosesser. Lemke (1990), som forsker på språklige trekk i 

naturvitenskaplige fag, gir eksplisitt uttrykk for dette. Min interesse for ham i denne 

sammenheng skyldes den innflytelse han har hatt på forskning på klasseromssamtaler (se 

f.eks. Mortimer og Scott, 2003, s. 4; Ødegaard og Arnesen, 2010, s. 19), og på 

andrespråksforskning (bl.a. Hajer, 2000; Laursen, 2004, 2006). Lemke understreker at han 

aldri benytter ord som ‘kognisjon’ og ‘tanke’ og hevder det som unødvendig siden ‘mentale’ 

data ikke finnes. Alle data ligger i språket og i sosial atferd. Hans standpunkt synes å være at 

språk og tenking er identisk: «What we call thinking is simply material processes which enact 

the meaning-making practices of a community: the use of language and other semiotic 

resources» (Lemke, 1990, s. 194). Lemke benytter anførselstegn om ordet tanke, «thought», 

og begrunner skrivemåten med at det ikke finnes et eget fenomen som kan knyttes til dette 

uttrykket. 

 

Den sosialkonstruktivistiske forskningstradisjonen blir kritisert både for en neglisjering av 

individets egne kognitive anstrengelser og for den avvisningen av individuelle mentale 

prosesser, som Lemke (ibid.) og Säljö (ibid.) gir uttrykk for. Blant kritikerne finner vi 

Katherine Nelson, som selv trekker på både piagetiansk og vygotskyansk teori, og som hevder 

at individets tilegnelse av begreper om verden dreier seg om aktiv utforsking, men alltid som 

part i et sosialt samspill (Nelson, 1996, 1999, 2007). Hun er opptatt av at kognitiv utvikling 

drives fram av individets forsøk på å trekke mening ut av hendelser og opplevelser og at disse 

blir «incorporated into their cognitive structures and experiental knowledge» (2007, s. 56). 

Dette er prosesser ved kognisjon som den sosiokulturelle tradisjonen har utelatt og som må 

utvikles, mener Nelson:  

 It is these processes that must be understood if cultural cognition and cultural

 development are to be fleshed out as psychological theory. Most current theories 

 barely touch on this process, although Vygotsky himself led the way in his studies of 

 signs as tools, inner speech, and scientific concepts (2007, s. 56). 

Nelsons utgangspunkt er altså at utviklingsmessige endringer skjer i individets sinn. Hun har 

en særskilt oppmerksomhet mot individets kognitive kapasitet til å eksternalisere det 

internaliserte. Det vil si at hun ser individets ferdigheter til både å forstå sine egne 

sosiokulturelle erfaringer og å kunne uttrykke denne forståelsen i sosiale fellesskap som to 

gjensidig sentrale aspekter ved den kognitive utviklingsprosessen. Etter Nelsons oppfatning er 

denne dimensjonen, eksternalisering som et individuelt anliggende, en puslespillbit som 

40



41 
 

mangler både i Piaget- og Vygotsky-tradisjonen (2007, s. 55). Intensiteten i den kognitive 

prosessen øker dramatisk ettersom individet utvikler språklige ferdigheter, som blir redskap 

for oppmerksomhet, kommunikasjon og begrepsdanning, ifølge henne. Før jeg går inn på 

nettopp disse perspektivene, skal jeg her oppsummere og presisere avhandlingens teoretiske 

ståsted. 

 

2.3.3 Tilegnelsesmetaforen som retningspil for håndtering av teoretisk pluralisme   

Presentasjonen i de to foregående kapitlene gir kun et glimt av de bidragene til forståelse av 

kognitiv utvikling som de teoretiske posisjonene tilbyr, men forhåpentlig tilstrekkelig for å 

kunne skissere en retning for håndtering av teoretisk mangfold i arbeid med 

problemstillingene i denne avhandlingen. Siden hovedstandpunktet for denne studien er at 

læring og utvikling skjer i form av endring av mentale prosesser, er det åpenbart at den 

retningen innenfor sosialkonstruktivismen som Säljö, Lave og Lemke representerer bryter 

med den ideen. Deres standpunkter kan defineres inn under Sfards (1998) deltakermetafor, 

som bygger på oppfatninger om læring som grunnleggende situert og knyttet til deltakelse i 

praksisfellesskaper. Det er mer usikkert hvilken metafor sosialkonstruktivistisk teori fundert 

på sosial internaliseringsprosess og den proksimale utviklingssone, skal legges til. Jeg har, 

slik også Bråten (2002, s. 17, 23) og Opsal (2013, s. 31) har gjort, kommet fram til at det gir 

mening å legge både denne forståelsen og psykologisk konstruktivisme til 

tilegnelsesmetaforen. Sfard understreker at metaforene ikke dreier seg om det klassiske skillet 

mellom det sosiale og det individuelle perspektivet på læring, men om et skille i svaret på det 

fundamentale spørsmålet om hva læring faktisk er. Hun forklarer at teoretiske ideer om 

«reception of knowledge of something» og teorier som definerer læring som «internalization 

of socially established consepts belong to the same category (AM), whereas on the 

individual/social axis, they must be placed at opposite poles» (1998, s. 7).  

 

Tilegnelsesmetaforen samler altså psykologisk og sosialkonstruktivistisk teori som på flere 

områder er i uoverensstemmelse med hverandre, men som ikke er i strid når det gjelder 

standpunktet om at utviklingsmessige endringer skjer i individets sinn. Uoverensstemmelsene 

skyldes ulikhet i oppfatninger om hva som har overveiende betydning for barns 

utviklingsforløp og hvilke sider ved denne som det er sentralt å ha oppmerksomhet mot for å 

forstå og legge til rette for utviklingen. Man kan samtidig konstatere at sosialkonstruktivistisk 

teori som er lagt til deltakermetaforen er i strid med så vel sosial som psykologisk 
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konstruktivistisk teoretisering tilhørende tilegnelsesmetaforen. Dette gjelder vel å merke den 

grunnleggende antakelsen om hva læring og utvikling er.  

 

Det teoretiske grunnlaget for denne studien baserer seg på tilegnelsesmetaforen. Jeg går ut ifra 

den grunnleggende idéen om at kognitiv utvikling må handle om endring i individets sinn. 

Når elever deltar i interaksjoner om faglige tema, konstruerer de gjensidig forståelsesmåter og 

erfaring som kan bli forstått og husket avhengig av hvordan den enkelte, individuelt, har vært 

engasjert, har tolket og bearbeidet innholdet i interaksjonene (Littleton og Mercer, 2013; 

Mercer, 2012; Nuthall, 2012b). Læring er derfor i høy grad individuell. Psykologisk 

konstruktivistiske perspektiver gir betydningsfulle bidrag til innsikt om individet som lærende 

og tenkende. I denne sammenheng er eksempelvis innsikt som gjelder elevers utvikling av 

mentale representasjoner, om deres forventninger om tilegnelse av kunnskapsinnhold og om 

forutsetninger for å skape mening, sentralt. Av dette følger at en studie av elevsamtaler må, i 

tillegg til mønstre for deltakelse, inkludere innhold som et aspekt ved aktiviteten 

(Kumpulainen og Wray, 2002).  

 

Sosialkonstruktivistiske perspektiver gir tilsvarende betydningsfulle bidrag til innsikt om den 

sosiale og kulturelle konteksten for læring og hvordan denne kan virke inn på den lærende. 

Spesielt relevante temaer for denne studien er innsikt som gjelder meningsskapende prosesser 

i sosiale interaksjoner, mønster for deltakelse og språket som ressurs for tenking i fellesskap 

(Kumpulainen og Wray, 2002; Mercer, 2000). Sosialkonstruktivistisk tilnærming til 

klasseromsstudier har gitt omfattende og detaljert kunnskap om samtaler mellom lærer og 

elever, og i noen grad elever imellom. På den måten har forskningsfeltet skapt bevissthet om 

at læring og utvikling innenfor klasseromsdøren må forstås i lys av konteksten for den 

individuelle elevens erfaringer, ifølge Nuthall (2012b, s. 30). Når sosialkonstruktivistisk 

forskning flytter oppmerksomheten fra individuelle til sosiale konstruksjoner, blir studier av 

den språklige dimensjonen i fellesskapet sentral i og med at språket betraktes som det fremste 

sosiokulturelle redskapet. Dette fokus har gitt betydelig kunnskap om klasseromssamtaler. 

 

Med disse omrissene av teoretiske perspektiver tilhørende tilegnelsesmetaforen presiseres det 

pluralistiske ståstedet for studien etter følgende tre hovedlinjer: 

1) Konteksten: Gruppearbeidsformen, som den kontekstuelle rammen for elevenes 

muntlige samspill, er strukturert etter de mål og innholdsmomenter som læreplanen gir 
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for faget og etter de rammene som er gitt for klasseromsaktiviteter. Det muntlige 

samspillet studeres med andre ord som en særskilt organisert arbeidsmåte som foregår 

innenfor en skolekultur som er opptatt av et bestemte faglige innholdselementer, 

forståelsesmåter og ferdigheter (Wells, 2002). Denne konteksten beskrives og forstås 

på et mikronivå i studien. Det vil si at det er noen få, umiddelbare kontekstuelle 

forhold i klasseromssituasjonen som inngår i forståelsen av samtalene og læringen. 

Disse forholdene gjelder heterogeniteten i elevgruppas forutsetninger, faglig innhold i 

gruppeoppgaven og karakteristiske trekk ved gruppearbeidsformen. Dette er en 

kontekstualisering som vektlegges innen både psykologisk og sosialkonstruktivistisk 

teoretisering (Kumpulainen og Wray, 2002; Mercer og Littleton, 2007; Nuthall, 1997). 

 

2) Læringsfellesskapet: Dette er en studie av en sosial læringsaktivitet. Gruppearbeid som 

arbeidsmåte bygger på pedagogiske ideer om fellesskapets og samspillets betydning 

for læring, som er ideer med røtter til så vel psykologisk som sosialkonstruktivistisk 

teori (se f.eks. Littleton og Howe, 2010b; Angela M. O'Donnell og Alison King, 

1999). Studiens teoripluralisme er begrunnet i oppfatningen om at forholdet mellom 

elevers muntlighet og læring er utpreget kompleks, der både individuelle og kollektive 

konstruksjoner inngår i prosessene (Kumpulainen og Wray, 2002; Mercer og Littleton, 

2007). Det muntlige samspillet studeres som en prosess, som utvikles av deltakernes 

intensjoner og forståelsesmåter. Skolens forventninger om at elevene skal utveksle, 

vurdere og velge informasjon, samarbeide og komme fram til en enighet eller felles 

forståelse om et faglig tema, preger muntligheten og dermed læringsmiljøet. Prosessen 

forstås som uttrykk for elevkollektivets samlede kapasitet for håndtering av 

gruppeoppgavene og studeres i stor grad basert på begreper utviklet i 

klasseromsforskning som hviler på sosialkonstruktivistisk teori, og i særlig grad 

Mercer og Littleton (2013; 2007), Kumpulainen og Wray (2002), de Haan og Elbers 

(2009) og Gröning (2006). Fordi læring som mental aktivitet er et omdreiningspunkt 

for avhandlingens arbeid med å tolke og drøfte elevenes muntlighet, er det lagt vekt på 

å analysere både samtaleinnhold og samtalemåter. Interesse for innhold i denne 

sammenheng har ikke vært framtredende i sosialkonstruktivistisk fundert 

klasseromsforskning, men burde være en selvfølge om hensikten er å forstå hva som 

læres ifølge Emanuelsson og Sahlström (2008) og Nuthall (2005).  
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3) Flerspråklige elever som differensiert gruppe innenfor læringsfellesskapet: Til 

analysene av muntligheten som læringsfellesskap knytter det seg en ambisjon om å 

forstå mulige sammenhenger mellom samtalene og individuell kognitiv utvikling. 

Avhandlingen studerer flerspråklige elever med formål å forstå nettopp denne 

elevgruppas deltakelse i fellesskapet og for å komme tettere på individuell kognisjon 

som dimensjon i læringsprosessene. Studien baserer seg på at flerspråklige elever kan 

omtales som en gruppe med kollektive behov når det gjelder den språklige faktor, men 

at de også bærer andre differensierte forutsetninger for deltakelse, som går langs andre 

akser av kollektive behov enn den språklige (Engen, 2014). En utforsking av enkelte 

elevers muntlige involvering i samtalene kan gi syn for variasjonen i hva elever erfarer 

i prosessene. Studien identifiserer riktignok ikke mentale prosesser, men benytter 

analytiske kategorier som har teoretisk bakgrunn i psykologisk konstruktivisme om 

forholdet begrepsutvikling og innholdsforståelse (bl.a. Nuthall, 1997; Nuthall, 2012a) 

og som har bakgrunn i så vel psykologisk som sosialkonstruktivistisk teori når det 

gjelder sammenhenger mellom språk, innhold og begrepsutvikling (bl.a. Cummins, 

1981; Cummins, 2000).  

 

Siden god korrespondanse mellom undervisningens innhold og elevenes begrepsverden er et 

sentralt poeng å få til i pedagogisk arbeid med tilrettelegging for læring (Engen, 2009, 2014; 

Loona, 2001a), blir det i denne studien lagt vekt på å utforske deltakerstrukturer samt 

språklige og innholdsmessige aspekter ved elevsamtalene. Teoretiske antakelser som gjelder 

forholdet språk og mentale prosesser går imidlertid i flere retninger. Jeg anser det som 

nødvendig å drøfte noen av disse oppfatningene, for å avklare den forskningsmessige 

interessen som ligger bak problemstillingene og den analytiske tilnærmingen i denne 

avhandlingen.  

 

 

2.4 Språklige og begrepsmessige dimensjoner i elevers samtaler    

Det er selvsagt ingen enkle forbindelseslinjer mellom samtale og kognitiv utvikling. De 

sammenhenger som ulike forskningsprosjekter fra klasserommet hevder, er jo også preget av 

forskernes teoretiske interesse og fokus. Studier av samtaler elever imellom retter 

oppmerksomhet mot et bredt spekter av dimensjoner ved aktiviteten, som alle må anses å ha 

betydning for elevenes utvikling og læring. Det dreier seg eksempelvis om deltakelse og 
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likeverdighet (Sahlström, 1999), kulturelle ressurser og samarbeid (Elbers og de Haan, 2004), 

identitetskonstruksjon og relasjoner (Kutnick og Colwell, 2010), samtalemønstre (King, 

1999), andrespråkslæring (Lindberg, 2001) og roller (Vass og Littleton, 2009). Alle disse 

referansene er eksempler på prosjekter som diskuterer enten interaksjonen, språket eller 

samtalenes effekt på opplevelser, erfaringer og læring i klasserommet, men altså med 

utgangspunkt i ulike perspektiver. Mitt poeng her er tosidig. Det ene er å understreke at den 

språklige og begrepsmessige komponenten i elevsamtaler er to av flere faktorer som påvirker 

forståelsen av hva som skjer i elevinteraksjoner, også for denne avhandlingen. Det andre er at 

ambisjonen om å drøfte forholdet språk og tenking spesielt, oppfattes som nødvendig for å 

unngå uklarheter om den analytiske tilnærmingen, tolkningene og de pedagogiske 

vurderingene som blir gjort. Denne studien av elevers muntlige samspill i arbeid med 

samfunnsfaglige oppgaver, har en grunnleggende interesse for å forstå hvordan disse 

aktivitetene er, eller kan være, kilde til faglig læring. Jeg er følgelig interessert i det faglige 

innholdet i dem og i forholdet mellom språk og tanke.  

 

2.4.1  Tilegnelse av begrepsmessig kunnskap 

Jeg går ut ifra ideen om at kunnskapsutvikling i form av begrepsmessig kunnskap tilhører én 

av de grunnleggende prosessene i kognitiv utvikling (Goswami, 2008, s. 109). Fra svært tidlig 

barndom starter prosessen idet barnet knytter assosiasjoner til ansiktstrekk, fornemmer 

gjentakelser og regelmessigheter i omgivelsene, forbinder årsak og virkning, oppfatter 

relasjonelle likheter og trekker slutninger som bygger opp en begrepsmessig forståelse av 

verden rundt dem. Et begrep er med andre ord en mental representasjon av en kategori 

hendelser, objekter, personer osv. (Tetzchner, 2012, s. 315). Disse mentale representasjonene 

er i stadig endring og utvikling etter hvert som erfaringene blir mer rikholdige og kategorisert 

i hendelser eller fenomener. Kategorisering blir oppfattet som en grunnleggende kognitiv 

aktivitet i begrepsdannelsen, en prosess som antas å starte så snart barnet har utviklet en 

kapasitet til å organisere sine perseptuelle erfaringer og som foregår uten verbale merkelapper 

(Quinn, 2014). Evnen til kategorisering bidrar til å forenkle en kompleks verden og gjør 

abstrakt læring mulig.  

 

Blant de sentrale spørsmålene som diskuteres er kategoriseringer på overordnet og grunnivå, 

på grunnlag av hendelser og i form av prototyper. Rosch (1978) forklarer at begrepsdannelsen 

er basert på kategorier av objekter/fenomen om som oppfattes å være typiske. Til kategorien 

legges andre objekter/fenomen som kan knyttes til prototypen ved at de har ett eller flere 
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egenskaper felles med denne. På denne måten berikes begrepet. Quinn (2014) beskriver også 

den begynnende kategoriseringen slik Roschs prototypmodell indikerer, som en orientering 

om helheter. Han viser til at forskjellene i begrepsdanning og kategorisering hos yngre og 

eldre barn og voksne først og fremst skyldes endringer i tilgang til informasjon og erfaring. 

Mens den tidlige kategoriseringen er basert på persepsjon av konkret form og funksjon, og 

like gjerne på grunnivå som på overordnet nivå, endrer den seg når barnet introduseres til mer 

abstrakt kunnskap og mer sammensatte erfaringer. Nelson (1996, 2007) understreker at 

begrepsutvikling er nært forbundet med regelmessighet i barns erfaringer. Det vil si at barn 

forbinder objekter som jevnlig inngår i samme hendelse eller episode til hverandre og danner 

på den måten tematiske kategorier. Etter hvert som barnet får flere erfaringer blir barnet 

oppmerksom på at ulike objekter inngår i flere hendelser, men med samme funksjon. 

Forskningen på mønstre for kategorisering og begrepsdanning er imidlertid omfattende, og en 

rimelig slutning er at barn og voksne danner begreper på flere måter (Tetzchner, 2012, s. 311).  

 

Det er imidlertid ett standpunkt som denne forskningen er samlet om og som bør ha betydning 

for arbeid med fag og samtaler i skolen. Det gjelder forskningsresultater som viser at barn i 

barnehagealder, til tross for at de kan ha en kompleksitet i kunnskapsstrukturen, i liten grad 

har bygget begreper ordnet i hierarkiske strukturer eller taksonomier (Goswami, 2008). I en 

oppsummering av forskning på begrepsdannelse understreker Keil og Lockhart (1999) at 

utvikling av begrepsmessig kunnskap forutsetter heterogenitet i mentale strukturer, som en 

følge av at begreper i realiteten er forbundet med andre begreper på uensartede måter. Studier 

tyder altså på at barn ikke utvikler disse strukturene før etter noen års skolebakgrunn. 

Samtidig er dette en helt avgjørende mental aktivitet for å kunne analysere, resonnere, trekke 

slutninger og memorere innenfor skolens faglige repertoar, altså en nødvendighet for god 

gjennomføring i skolen. Funn fra en rekke tverrkulturelle forskningsprosjekter, oppsummert 

av Cole (2003, s. 90-93), understreker nettopp dette forholdet mellom kognisjon og 

skolegang. Coles utgangspunkt er at der ikke er grunnlag for å hevde at det er generelle 

forskjeller mellom barn med og uten skolegang, men at skolen er en faktor som påvirker 

løsningsorientering hos barn. Forskningsresultater indikerer at mens personer med 

skolebakgrunn har tendens til å svare teoretisk på oppgaver som dreier seg om kausalitet, altså 

svarer på bakgrunn av den informasjonen som er gitt i problemet, er tendensen hos personer 

uten skolebakgrunn at de gir empiriske svar, altså at de svarer på bakgrunn av den 

hverdagsinformasjon de har.  
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Med denne tematiseringen av spørsmål som gjelder begrepsutvikling, ønsker jeg å framheve 

et grunnlag for å være opptatt av det faglige innholdet i elevsamtalene. Likhet og ulikhet i 

begrepsmessig forståelse blant elevene vil selvsagt påvirke både hva det snakkes om og 

hvordan samtalemønstrene og samtaletypene utvikles. Når det gjelder oppmerksomheten som 

her er rettet mot de flerspråklige elevene spesielt, er det altså grunn til å forstå deres deltakelse 

i lys av så vel de faglige som de språklige utfordringer som disse elevene kan ha. Den nære 

sammenhengen som er mellom den begrepsmessige og språklige utviklingen hos mennesket 

understreker også betydningen av dette fokuset. Dette er tema for påfølgende kapittel.  

 

2.4.2 Språk for tanken og tanke for språket 

Forskning på begrepsutvikling innbefatter en rekke studier av språkets innvirkning på 

individets tenking og vice versa. Det er stor enighet om at bruk av språk påvirker måten barn 

utvikler sin kategorisering på (Goswami, 2008, s. 125; Tetzchner, 2012, s. 313). Språkbruken 

bidrar til å lede barnets oppmerksomhet mot bestemte forhold og dermed til å stimulere den 

spontane kategoriseringen. For utvikling av mer komplekse abstraksjoner og begreper, er 

gode språklige ferdigheter og gode kommunikasjonsmuligheter av avgjørende betydning for 

heterogenitet i mentale strukturer (Keil og Lockhart, 1999; Rosch, 1978). Det er også en 

enighet om at begrepsdannelsen er betydningsfull for språkutviklingen. Barns tilegnelse av 

ordforråd og ferdigheter i å uttrykke relasjoner mellom gjenstander, hendelser og fenomener 

bygger på begrepsmessig kunnskap, i tillegg til sosiale ferdigheter (Tomasello, 2014). Dette 

gjensidighetsforholdet mellom språk og tenking er et utgangspunkt for Loonas (2001a, 2001b; 

1994) resonnement angående skolesituasjonen for flerspråklige elever, der noen greier seg 

godt faglig, men alt for mange får problemer. I en situasjon der det er stor avstand mellom 

elevens, medelevenes og lærerens norskspråklige referanseramme, vil elevens kognitive 

utvikling hemmes eller bli mer møysommelig enn det som er rimelig. Om de elevene som 

likevel mestrer skolesituasjonen godt, er det ifølge Loona grunn til å anta at har et rikt 

begrepsapparat i utgangspunktet, enten fordi de har annen skolebakgrunn fra før, får 

opplæring på morsmålet eller har varierte erfaringer og kommunikasjonssituasjoner i 

hjemmemiljøet. Disse elevene mestrer også gjerne norsk forholdsvis raskt fordi de i stor grad 

kan konsentrere seg om det språklige, kan dra veksler på en generell god mental struktur og 

lettere forstår den faglige konteksten, mener Loona. Den elevgruppa som strever derimot er 

gjerne i en situasjon der begrepsdannelsen er mer sparsom i utgangspunktet, slik at elevene 

både må lære nye begreper og nye ord på et språk de behersker dårlig. Dersom foreldrene 

deres har ingen eller begrenset skolegang, og eventuelt også mangelfulle norskferdigheter, vil 
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det sannsynligvis være store begrensninger i foreldrenes muligheter for å avhjelpe en 

ufordelaktig skolesituasjon for barnet, konkluderer Loona.  

 

En enighet til tross, altså om en sterk sammenheng mellom språk og begrepsdannelse, er det 

likevel ulike teoretiske standpunkter til hva som er forholdet mellom disse. Der går et 

hovedskille i oppfatning om hva som er det primære, språket eller begrepene. Blant forskere 

innenfor den sosialkonstruktivistiske posisjonen er denne relasjonen betraktet som så tett 

forbundet at den helst ikke brytes opp. Denne innstillingen må ses i sammenheng med den 

grunnleggende ideen om at menneskelig mental fungering er uatskillelig fra sosial 

samhandling, som alltid er situert, og der språket er et sosialt og kulturelt medierende redskap 

som former de psykologiske prosessene (Wertsch, 1996). Det er ifølge Rogoff (1990, s. 193-

197) ikke relevant å skille samtale og tenking. Hun forklarer muntlig samspill som en aktivitet 

der menneskene som deltar er i en kontinuerlig meningsutveksling som overgår «det ytre» og 

«det indre». Det individuelle utbyttet dreier seg om å kunne fungere i den kommunikative 

praksisen og ikke om å trekke ut «noe» fra den. Det vil med andre ord si at man kan forstå 

individets meningskonstruksjoner på bakgrunn av hennes språkpraksis i 

kommunikasjonssituasjoner, fordi tenkingen er språklig. Til et perspektiv som dette ligger 

også en oppfatning om språket som strukturerende psykologisk artefakt (Säljö, 1998). Det er 

språket som er det primære, som skaper virkeligheten og som gir tilgang til kulturens 

tenkemåter. I forklaringer på hvordan språket former tanken, benyttes ofte sammenlikninger 

av ordforrådet om bestemte fenomen i ulike kulturer, og et eksempel som gjerne dukker opp 

er antall ord for snø som benyttes av inuitter sammenliknet med eksempelvis dansker (se 

f.eks. Loona, 2001a; Rasmussen, 2004; Tetzchner, 2012). Resonnementet er at språk med få 

snø-ord, som f.eks. dansk sett i forhold til inuittisk/yupik, tyder på en svak begrepsforståelse 

angående snø-fenomen hos danskene. Følgelig kan de, i motsetning til inuittene, ikke ha 

nyanserte tanker om snø.  

 

Om disse språklige trekkene kan man, ut fra en idé om at det er begreper som er det primære, 

føre et helt annet resonnement. Dersom inuitter har flere ord for snø enn andre, kan det forstås 

som en konsekvens av at snø er et betydningsfullt innslag i omgivelsene deres, og følgelig er 

de blitt «eksperter» på snø (Loona, 2001a, s. 374). Forskjeller i ordforråd kan altså forstås 

som et resultat av at de kulturelle forholdene leder til ulikhet i oppmerksomhet mot snøens 

varierte egenskaper (Tetzchner, 2012, s. 313). Et lite antall ord for et fenomen, for eksempel 

snø, utgjør ikke nødvendigvis et problem for tanken, men det kan utgjøre en utfordring for 
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kommunikasjonen. Det er mulig å tenke om fenomen som man ikke har ord for, blant annet 

om snø i ulike varianter, men et språk med mange ord for snø øker de kommunikative 

mulighetene om fenomenet (Rasmussen, 2004, s. 208). I resonnementene som føres her, er 

altså ikke tenkingen så språklig fundert som det hevdes innenfor forskningsmiljøene det er 

referert til i avsnittet over. Loonas standpunkt bygger på Chomskys nativistisk orienterte teori 

om at det språklige og begrepsmessige grunnlaget ligger i hjernens modulære struktur, der 

språklige, perseptuelle og sosiale erfaringer bearbeides i ulike moduler. Språket spiller en 

sentral rolle for individets bearbeiding av sine kulturelle og sosiale erfaringer og for å 

formidle sine egne tanker om dem. Det er altså språket som sørger for utviklingen av en 

rikholdig begrepsstruktur (Loona, 2001a; McGilvray, 2005). Rasmussens standpunkt bygger 

på Luhmann og operativ konstruktivisme, som går ut ifra at det psykiske og det sosiale er to 

atskilte områder, men sammenknyttet. Det psykiske dreier seg om bevissthet, og det sosiale 

dreier seg om kommunikasjon. Det psykiske er «omverden» for det sosiale, og det sosiale er 

«omverden» for det psykiske. Rasmussen poengterer at det ikke kan foregå kommunikasjon 

uten bevissthet, men at mennesker ikke har adgang til hverandres bevisstheter i form av 

tanker, følelser eller forestillinger. Det eneste man kan iaktta i et sosialt system er 

kommunikasjonen (Rasmussen, 2004, s. 254-255). 

 

Tetzchners (2012, s. 314) utgangspunkt er at begrepsdannelse kan skje uten språk, men at man 

vanskelig kan tenke seg utvikling av abstrakte begreper uten språket som redskap. Han er ikke 

opptatt av hvorvidt det er språket som går foran tanken eller omvendt. Han foreslår 

gjensidighet i språklig og ikke-språklig kunnskap som det primære, og mener det er mest 

fruktbart å være opptatt av hvordan disse faktorene virker sammen i ulike faser av 

utviklingen. Dette er for så vidt et standpunkt som er forløsende i pedagogisk sammenheng og 

for problemstillingene i denne avhandlingen, og altså et standpunkt jeg kan slutte meg til.  

 

Med denne drøftingen av forholdet språk og tenking har jeg søkt å skape et grunnlag for ulike 

måter å forstå elevsamtaler på. Mitt utgangspunkt er at språk og tenking er to dimensjoner i et 

gjensidighetsforhold og at det følgelig er nødvendig å operere med både en språklig og 

begrepsmessig faktor når elevsamtaler skal forstås i lys av læring. Det innebærer at 

observasjonene kan gi et bilde av hvordan elever gjennomfører muntlig samspill, men ikke 

direkte innsyn i hva som er elevenes læring eller individuelle erfaringer. Selv om elevene 

deltar i et aktivt muntlig samspill og uttrykker seg med forklaringer, beskrivelser og spørsmål, 
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er det et poeng å understreke slik Nuthall (2012a, s. 128) gjør, at man må anta at signifikant 

elevtenking forblir skjult.  

 

2.4.3 Flerspråklighet og faglig gjennomføring – Jim Cummins’ teoretiske  rammeverk 

En oppmerksomhet om kategoriene språk og begreper samt en oppfatning om at prosessene 

som ligger til grunn for språklig og begrepsmessig utvikling virker sammen, gir selvsagt også 

en ramme for forståelse av forholdet flerspråklighet og kognisjon. Når man slutter seg til at 

begrepsdannelse er en sentral kognitiv aktivitet som ikke er identisk med språk, er det også 

grunn til å hevde at de begrepene som blir utviklet, vil være tilgjengelig for individet 

uavhengig av hvilket språk eller språkmiljø hun til enhver tid befinner seg i. Etablerte mentale 

representasjoner av en kategori objekter, fenomener osv. må ikke læres på nytt selv om man 

lærer et nytt språk. Når man samtidig hevder språket som avgjørende for utvikling av en 

rikholdig begrepsdannelse, blir det (selvsagt) åpenbart at god språklig forståelse er en 

forutsetning for faglig framgang. Dette gjensidig avhengighetsforholdet har vært blant de 

sentrale utfordringene som den internasjonalt ledende tospråklighetsforskeren Jim Cummins 

har interessert seg for i flere tiår5. Cummins har vært opptatt av å analysere og forstå 

flerspråklige elevers gjennomføring i skolen – hva som karakteriserer den språklige og 

akademiske situasjonen for dem som strever og hva som gjelder for dem som mestrer. 

Forskningsfunn viste allerede på 70-tallet en tendens til at flerspråklige elever i løpet av et par 

år mestret andrespråket forholdsvis godt for sosiale formål (Cummins, 1980), men at det 

gjerne tok fem år eller mer innen de tok igjen sine jevnaldrende med undervisningsspråket 

som morsmål når det gjaldt mestring av fag og fagspråk (Cummins, 1981, s. 16; 2000, s. 76; 

2008, s. 72-73). Disse språk- og tidsaspektene har vært blant Cummins fokus. 

 

Cummins’ formulering av distinksjonen mellom akronymene BICS og CALP (Cummins, 

1979) har gått inn som en selvfølgelig del av ordforrådet og tematiseringen om tospråklighet 

og tospråklig opplæring siden han lanserte teorien høsten 1979. Han var opptatt av datidens 

forskningsfunn, bl.a. studier av Skutnabb-Kangas og Toukoma (1976) som viste at 

tilsynelatende språklig velfungerende finske innvandrerelever i svenske skoler presterte 

betydelig faglig svakere på begge språkene (finsk og svensk) enn sine jevnaldrende medelever 

med svensk som morsmål. Formålet med å foreta et skille mellom det han kalte «basic  

                                                           
5 En interessant presentasjon og drøfting av Jim Cummins forskningsbidrag gjennom tre tiår, fram til 2000, er 

gjort av Baker og Hornberger (2001).  
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interpersonal communicative skills» (BICS) og «cognitive academic language proficiency» 

(CALP), var å sirkle inn trekk ved de språklige og kognitive utfordringene som han mente de 

flerspråklige elevene stod overfor. Betegnelsen BICS refererer til de språklige og 

kommunikative ferdighetene som er nødvendig for hverdagslige sosiale formål og som 

utvikles gjennom hverdagens mellommenneskelig samspill. CALP forklarer Cummins som en 

dimensjon ved språkkompetansen som «is strongly related to overall cognitive and academic 

skills» (1979, s. 198). Cummins har kontinuerlig bearbeidet og beskrevet sine teorier, og 

gjentatte ganger forklart at kognitive ferdigheter er involvert i det fleste former for 

kommunikasjon, men at CALP er betegnelse for en kapasitet til å forstå og uttrykke seg, både 

muntlig og skriftlig om begreper og ideer som er relevant for hvordan man presterer faglig i 

skolen (Cummins, 2000, s. 73-76; 2008, s. 71). Med dette skillet mellom BICS og CALP har 

Cummins karakterisert to ulike repertoar for språkbeherskelse, der det ene utvikles gjennom 

allmenne kommunikasjonserfaringer, og det andre er tett forbundet med skoleerfaringer som 

er bearbeidet og forstått.  

 

Cummins har videre, med utgangspunkt i en hypotese om et underliggende kognitivt 

fundament som er felles for den språklige utviklingen, Common Underlying Proficiency 

(CUP), diskutert forholdet mellom BICS-CALP-distinksjonen og elevenes første- og 

andrespråk. Hypotesen, omtalt som CUP-modellen («The Common Underlying Proficiency 

Model»), er suksessivt utviklet i en omfattende debatt rundt spørsmål om hva som er de 

underliggende felles forutsetningene for fag- og andrespråkstilegnelse. Da han introduserte 

hypotesen våren 1980, konsentrerte han seg om CALP som den mest betydningsfulle faktoren 

for skoleprestasjoner (Cummins, 1980), og illustrerte forholdet mellom flerspråklighet og 

kognisjon ved hjelp av isfjell-metaforen, ofte omtalt som «dual-isfjell-modellen» på norsk 

(Øzerk, 2016, s. 176), se figuren på neste side. 
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Figur 1: «The 'dual-iceberg' representation of bilingual proficiency» 

  

        6 

 

Denne framstillingen av gjensidighetsforholdet mellom begrepsmessige strukturer og 

språkene som brukes, er altså knyttet til den spesifikt faglige skolesituasjonen. Metaforen 

illustrerer forholdet mellom den kognitive og språklige kapasiteten, under overflaten, som 

ligger til grunn for den språklige og faglige aktiviteten som kommer til uttrykk i muntlig eller 

skriftlig form på overflaten. Her visualiseres ideen om at utvikling av faglig innsikt skjer 

uavhengig av språkdrakt, om det foregår på et morsmål eller et andrespråk, forutsatt at 

språkkompetansen er adekvat på det aktuelle språket. Den underliggende faglige og språklige 

forståelsen som allerede er etablert vil tilsvarende være en ressurs uavhengig av hvilket språk 

som benyttes. Innvendingene til et ensidig fokus på CALP i denne framstillingen var flere, og 

Cummins erstattet senere denne framstillingen av «underflatekompetanse» med betegnelsen 

CUP, «Common Underlying Proficiency», som altså også inkluderer BICS. 

 

CUP-modellen og BICS-CALP-begrepene kan altså tjene til å forklare svakt faglig 

læringsutbytte hos elever som ikke mestrer undervisningsspråket, og hvorfor det 

gjennomsnittlig tar fem til sju år før de henter inn igjen det forspranget medelevene har i 

faglige prestasjoner. Skepsis og motstand til denne kategoriseringen av språklig kompetanse 

og til en forenkling av faktorer som påvirker skoleframgang (se f.eks. Engen og Kulbrandstad, 

2004, s. 168-178), har Cummins møtt med bl.a. å understreke at BICS og CALP er en 

begrepsmessig teoretisk distinksjon og ikke en altomfattende teori om språkkompetanse og 

skolegjennomføring (Cummins, 2000, 2008). Det er hans oppfatning at denne distinksjonen 

har ført til relevant politisk oppmerksomhet omkring flerspråklige elevers skolesituasjon og 

ikke minst til betydningsfull innflytelse på pedagogisk praksis. Hans videreutvikling av BICS-

                                                           
6 «The dual-iceberg», slik den ble presentrert på konferansen “Comparative Review of Identified District 

Continua”, The 9th Annual Bilingual Bicultural Education Conference (NABE), Anaheim, California, april 1980 

(Baker og Hornberger, 2001, s. 118). 
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Figur 2: Kvadrantmodellen  

CALP-konseptet, den såkalte «kvadrantmodellen», har da også en umiddelbar relevans for 

didaktisk arbeid i klasserommet. Til det teoretiske rammeverket om forholdet tospråklig 

kompetanse og skolesuksess føyer han inn én dimensjon som gjelder omfang av 

kontekststøtte og én dimensjon som gjelder grad av kognitiv utfordring i 

kommunikasjonssituasjoner i skolen (Cummins, 1981). Han karakteriserer 

mellommenneskelig kommunikasjon om kjente erfaringer for alle parter som en 

kontekststøttet situasjon og lite krevende språklig sett. I en kontekstredusert 

kommunikasjonssituasjon derimot kan man ikke basere seg på en felles referanseramme og 

følgelig stilles det krav til presis, eksplisitt og gjerne avansert språkbruk for å hindre 

misforståelse og sikre at budskapet når fram. Cummins (1981, s. 12) understreker at disse 

aspektene ikke skal forstås som en dikotomi, men som et kontinuum, óg at de kravene til 

kognitiv prosessering som kommunikasjonssituasjonen forutsetter er en tilsvarende 

betydningsfull faktor som virker inn på hvor språklig utfordrende de kommunikative 

aktivitetene er. Stor grad av kognitiv aktivitet i form av eksempelvis informasjonsbearbeiding, 

analyse og vurdering av komplekse oppgaver forutsetter avansert språkkompetanse.  

Cummins demonstrerer sammenhenger mellom disse dimensjonene i et system av fire 

kvadranter, der kontekst og kognisjon utgjør henholdsvis en horisontal og en vertikal akse, se 

modellen i figur 2 nedenfor.  

 

 

 7 

 

Med denne modellen søker Cummins (2000, 2001a) å presentere et pedagogisk rammeverk 

for identifisering av de kognitive og språklige kravene som ligger i ulike skoleaktiviteter. 

Modellen illustrerer både et teoretisk skille og en sammenheng mellom kognitiv kompleksitet 

og kontekstuell støtte. En kognitivt krevende oppgave/aktivitet kan enten gjøres forholdsvis 

                                                           
7 «Range of Contextual Support and Degree of Cognitive Involvement in Communicative Activities». 

Kvadrantmodellen slik den ble presentert første gang i 1981(Cummins, 1992, s. 19). 
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lett tilgjengelig ved høy grad av kontekstuell støtte (kvadrant B) eller tilsvarende vanskelig 

tilgjengelig ved fravær av kontekststøtte (kvadrant D). Det er Cummins’ poeng at det er 

mange lærere som ikke har tilstrekkelig bevissthet om hvor kontekstredusert og kognitivt 

krevende en rekke skoleaktiviteter er, og at de samme aktivitetene kan erfares som betydelig 

mindre kontekststøttet og komplekse for flerspråklige elever enn for medelever som er 

fortrolig med det språklige og kulturelle innholdet i skolen. Til denne modellen legger 

Cummins en pedagogisk progresjon for tilpassing av læringsmiljøet for flerspråklige elever 

som skal tilegne seg undervisningsspråket og skolens innhold på samme tid. Han forklarer at  

«optimal instruction for linguistic, cognitive and academic growth will tend to move from 

Quadrant A, to B, and from Quadrant B to D» (2000, s. 71). Kvadrant C-aktiviteter oppfatter 

han som mindre pedagogisk interessant, men at de kan ha en funksjon i form av repetisjon 

eller øvelser.  

 

Kvadrantmodellen har blitt operasjonalisert for ulike formål. Et eksempel er Chamot og 

O’Malleys (1987) arbeid med prosjektet «The Cognitive Academic Language Learning 

Approach», et  prosjekt som tok sikte på å forberede flerpråklige elever på overgangen fra en 

særskilt tilrettelagt andrespråksopplæring (ESL-program) til et skoletilbud i såkalt «ordinær» 

klasse (mainstream-program) og som ifølge Cummins (2000, s. 58) fikk skolepolitiske 

konsekvenser i Nord-Amerika. Her gjorde forskerne en analyse og kategorisering av språklige 

og innholdsmessige krav som ligger i ulike skoleaktiviteter, og forklarte med dette de 

særskilte utfordringene som ligger i dem som ble plassert i kvadrant fire (D) og som 

representerer flerspråklige elevers møte med undervisning i «ordinær» klasse, se figur 3 

nedenfor: 
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Figur 3: «Classification of Language and Content Activities Within Cummins’ (1982) Framework»    8 

 

Chamot og O’Malley påpekte at den særskilte andrespråksopplæringen må legge vekt på å 

arbeide med språk og innhold som er kategorisert i kvadrant B (2) og C (3). Ifølge dem hadde 

andrepråksopplæringen en tendens til å konsentrere seg ensidig om aktiviteter i kategorien A, 

som altså gjelder arbeid med enkle spørsmål-svar-oppgaver, konkret «survival» ordforråd, 

enkle leker, deltakelse i praktisk-estetiske fag, muntlige instruksjoner med visuelt 

konkretiseringsmateriell. Deres poeng var at dette språklige og faglige innholdet ikke er 

tilstrekkelig til å forberede elevene på deltakelse i undervisning som ellers gjelder for 

jevnaldringer med undervisningsspråket som morsmål. Nettopp denne operasjonaliseringen er 

også ett av Lindberg og Sjöqvists (1996) utgangspunkter for en diskusjon om organisering, 

planlegging og gjennomføring av undervisning i og på norsk som andrespråk, og som de la 

                                                           
8 Chamot og O’Malley’s operasjonalisering av kvadrantmodellen (Chamot og O'Malley, 1987, s. 238) 
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fram på Norges forskingsråds konsensuskonferanse om språkopplæring av minoritetselever i 

januar 1996 (Engen, 1996). 

I Storbritannia har blant annet Frederickson og Cline (1996) og en rekke kollegaer arbeidet 

med operasjonalisering av kvadrantmodellen i den hensikt å benyttet den som grunnlag for å 

vurdere og tilrettelegge for en tilpasset undervisning (Cline og Frederickson, 1996). 

Fagmiljøene slutter opp om modellen som verdifull også i form av pedagogisk anvendbarhet, 

men ikke uten reservasjoner. Haworth og Joyce (1996) peker blant annet på at det kan være 

vanskelig å plassere aktiviteter/elementer i en bestemt kvadrant, og spekulerer på om dette 

kanskje kan skyldes at «the dichotomy between level of cognitiv difficulty and context 

embeddednes is to some extent artificial, especially in relation to listening and speaking 

skills» (s. 124).  

 

Cummins har selvsagt ikke arbeidet i et vakuum, tvert imot, han har blant annet hatt tett 

samarbeid med en rekke velkjente fagfolk innenfor feltet. Tove Skutnabb-Kangas er allerede 

nevnt, men her kan også presiseres at Lily Wong Fillmore, Stephen Krashen og Merill Swain 

ikke bare er referanser i hans arbeider, men at de også er blant hans nærmeste fagfeller og 

venner (Baker og Hornberger, 2001). I tillegg til disse har åpenbart Margaret Donaldson 

(1978) og hennes klassiker «Children’s Minds», samt Jerome Bruners (1975) artikkel 

«Language as an Instrument of Thought» hatt betydelig innflytelse på Cummins’ tenking. Det 

framgår i mange av hans tekster, og han peker også selv på disse to i en redegjørelse for den 

teoretiske sammenhengen han plasserer seg i (Cummins, 2000, s. 60-65). I denne forbindelse 

forklarer han også Vygotskys spontane og vitenskapelige begreper som beslektede med hans 

egne, og peker på formuleringen om den proksimale utviklingssone som et uttrykk for det 

pedagogiske prinsippet om å bygge på allerede etablerte spontane begreper ved innføring av 

nye, vitenskapelige begreper. Coelho, en av hans kollegaer, har foretatt nettopp en slik 

kopling mellom Vygotskys idé om den proksimale utviklingssone og kvadrantmodellen, der 

hun har erstattet aksen for grad av kontekstualisering med en akse for grad av «scaffolding» 

(Coelho, 2009). Denne bearbeidede modellen ble presentert på den internasjonale konferansen 

Teacher Diversity in a Diverse School – Challanges and Opportunities for Teacher 

Education, som ble holdt ved Høgskolen i Hedmark i november 2008, der Cummins var 

konferansens kommentator (Cummins, 2009a, 2009b). På den samme konferansen foretok 

Lindberg (2009) en syntese av teoretisk og empirisk baserte tilnærminger til begrepet 

skolerelatert akademisk språk. Hun slår fast at Cummins’ BICS-CALP-distinksjon og 

kvadrantmodellen har spilt en avgjørende rolle for utvikling av bevissthet om og innsikt i hva 
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som karakteriserer utfordringer i læringsprosesser for flerspråklige elever. I en drøfting av 

innvendingene og nyanseringene som distinksjonen og modellen er møtt med, holder hun fast 

på rammeverket som en godt fungerende teori. Hun foretar imidlertid en utdyping og 

operasjonalisering av begrepet skole-språk med henvisninger til blant annet det svenske 

kartleggningsprosjektet av ordforrådet i grunnskolens lærebøker «OrdiL» (Lindberg og 

Kokkinakis, 2007), det norske «Prosjekt skolespråk» som ikke har referanser til Cummins 

(Golden og Hvenekilde, 1983) og til det amerikanske rammeverket for definering og 

operasjonalisering av skolespråkkompetanse, AELP - academic English language proficiency 

(Bailey og Butler, 2003).  

 

Det er grunnlag for å hevde at Cummins fortsatt har betydelig innflytelse, ikke bare 

internasjonalt, men også på norske og skandinaviske fagmiljøer, og spesielt i forståelsen for 

hva som er grunnleggende prinsipper for tilpassing av opplæringen og utvikling av en 

flerkulturell skole. Høgskolen i Hedmark har de senere år hatt samarbeid med Cummins og 

hans kollegaer ved Ontario Institute for Studies in Education (OISE) ved University i 

Toronto, Canada. Jeg kan også konstatere at Alstad (2013) har benyttet kvadrantmodellen for 

analyse av barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksis i sitt doktorgradsprosjekt, og at 

Aagaard (2011) har benyttet Cummins samlede teoretiske rammeverk for sin studie av 

pedagogisk-psykologisk rådgivningsarbeid. Hajer og Meestringa (2014), som studerer læreres 

arbeid med språk i fagundervisningen, bruker BICS-CALP-distinksjon og kvadrantmodellen 

som teoretisk grunnlag for sin håndbok i didaktisk arbeid med det de omtaler som 

«språkinriktad undervisning».  

  

 

2.5 Samtaler og læring i gruppearbeid 

Innenfor et forskningsmiljø som er så preget av et sosialkonstruktivistisk rammeverk, kan det  

være vanskelig å få øye på teoretiske formuleringer som kan føres tilbake til bl.a. Piaget eller 

til psykologisk konstruktivisme generelt. Inntrykket er at nyere pedagogisk litteratur gjerne 

omtaler Piagets teorier svært overfladisk eller de avgrenses til hans stadieteori. Tilsvarende 

kan mange tekster om Vygotskys tenking fungere tilslørende når det gjelder forholdet mellom 

det sosiale og det individuelle i læringsprosesser. Fordi nettopp den sosiale orienteringen hos 

Piaget og individorienteringen hos Vygotsky var sentral i den tidlige interaksjonsforskningen, 
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og fordi mitt eget prosjekt baserer seg på at teoretisk mangfold er verdifullt, har jeg valgt å gi 

disse teoretiske perspektivene plass innledningsvis her.   

 

2.5.1 Symmetriske relasjoner og sosiokognitiv konflikt 

Den tidligste forskningen på elevenes egne samtaler hadde bakgrunn i Piagets teorier om 

jevnaldrendes betydning for barns kognitive utvikling (Foot mfl., 1990; Light og Littleton, 

1998). Piaget (1932a, 1932b) la vekt på at barn må ha praktisk erfaring i samhandling med 

likeverdige partnere. Det var selve samarbeidet som var sentralt for endring og utvikling av 

kognitiv kapasitet: «Cooperation is promoted to the rank of a factor essential to intelleactual 

progress» (1932b, s. 413). Piagets poeng var at samarbeid kun kan realiseres dersom partene 

er likeverdige: «cooperation can only arise between equals» (1932b, s. 54). Ifølge Piaget er 

relasjoner til medelever grunnleggende symmetriske. Det vil si at han så elevene som relativt 

jevnbyrdige når det gjelder kunnskap og autoritet i motsetning til hva som karakteriserer 

relasjonen mellom lærer og elev. I interaksjon med voksne og eldre elever vil barnet være 

preget av sosial og mental underlegenhet og dermed mindre motivert for å ta imot og 

bearbeide deres oppfatninger til egen forståelse. I en symmetrisk samarbeidsrelasjon derimot 

ligger de beste sosiale muligheter for elevene til å erfare forskjeller i fokus og synsvinkler. 

Blant likeverdige partnere oppstår gjerne diskusjoner der barnet må forsvare sitt syn men også 

revurdere og tilpasse seg andre tilnærminger. Barnet lærer å se en sak fra forskjellige 

synsvinkler når hun opplever en kognitiv konflikt som tvinger henne til å restrukturere sine 

opprinnelige oppfatninger. Slike erfaringer blir med andre ord identifisert som sosiokognitiv 

konflikt (Piaget, 1932a). En tilstand av kognitiv uro oppstår når man oppfatter 

uoverensstemmelser mellom egen opprinnelige forståelse av et fenomen og hva man opplever 

i samhandling med andre. Det er erfaringer med selve den språklige argumentasjonen som 

foregår i relasjoner preget av gjensidighet som er sentral for utvikling av analytiske 

ferdigheter, ifølge Piaget (1932a). Han pekte på «Group Work» som en pedagogisk 

konsekvens av sine forskningsresultater og viste til bl.a. Dewey og andre tilhengere av 

«Activity School». Han var kritisk til den tradisjonelle skolen som han mente skapte 

læringsmiljøer preget av konkurranse og som presset elevene inn i en ensidig individuell 

tilnærming. Han så samarbeidende arbeidsmåter i jevnaldringsgrupper som de mest åpenbare 

for intellektuell og sosial utvikling, og for forberedelse for livet (1932b, s. 412-413). Den 

sosiale arbeidssituasjonen gir muligheter for økte kommunikative ferdigheter og økt 

bevissthet om andres perspektiver. Elevene blir utfordret på egne ideer og utvikler ferdigheter 
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i vurdering og revurdering av sin tenking. «The interaction between peers is the trigger for 

change, although the change itself is achieved by the child alone» (Foot mfl., 1990, s. 67). 

 

Piagets teorier om samarbeidende jevnaldringer ble ikke umiddelbart utforsket, verken av han 

selv eller av andre. Først på begynnelsen av syttitallet viste forskere interesse for de sosiale 

dimensjonene i Piagets teorier (De Lisi og Golbeck, 1999; Light og Littleton, 1998). 

Forskningen på samarbeidende elever var da først og fremst interessert i jevnaldrendes 

innvirkning på barns moralske utvikling og i deres utvikling av logisk og rasjonell tenking.  

 

2.5.2 Den nærmeste utviklingssone og internalisert tenking 

Piagets konstruktivistiske tilnærming var dominerende i Europa og USA fram til åttiårene, 

men en orientering mot Vygotskys ideer om læringens sosiale utgangspunkt ble tydelig 

allerede fra midten av syttitallet. Tatt i betraktning at Vygotskys oppmerksomhet var spesielt 

rettet mot asymmetriske relasjoner, kan det umiddelbart fortone seg noe irrelevant å se til ham 

når det gjelder forskning på samhandlende jevnaldringer. Et mye omtalt budskap var (og er 

fortsatt) at utvikling og læring skjer når barnet er i interaksjon med andre, mer kompetente 

mennesker. Barnet lærer å mestre kulturelle redskaper, ikke minst språket, når interaksjoner 

skjer innenfor barnets sone for proksimal utvikling (Vygotsky, 1978, s. 84-91). Et slikt 

teoretisk utgangspunkt kan være nærliggende å benytte for å belyse samarbeid preget av 

veiledning fra erfarne til mindre erfarne elever, men kanskje ikke når det gjelder kompetanse-

jevnbyrdige samarbeidsrelasjoner. Blant forskere som opprinnelig arbeidet ut fra Piagets 

hypotese om sosiokognitiv konflikt som betingelse for læring, var det imidlertid flere som 

fant at dette perspektivet hadde sine begrensninger. I Geneve-miljøet ble det f.eks. 

argumentert med at dette utgangspunktet gav en innskrenket forståelse av de sosiale 

prosessene som foregikk elevene imellom (se Doise og Mugny, 1984; Perret-Clermont, 1980). 

De hevdet at Piagets teori riktignok kan være virksom der samarbeid åpenbart er preget av 

divergerende synspunkter, men ikke når aktivitetene er stimulert av enighet, fellesskap og 

harmoni. Vygotskys begreper om felles meningsskaping, forhandlinger og internalisert 

tenking gav imidlertid forskerne verdifull innsikt i elevenes interaksjoner (Light og Littleton, 

1998).  

 

Det var altså Vygotskys tenking om mentale prosesser som utslag av både en sosial, 

kommunikativ aktivitet (interpsykologisk utvikling) og en indre, kognitiv aktivitet 

(intrapsykologisk utvikling) som ble lagt til grunn i de tidlige studiene. Det førte til en 
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interesse for utforsking av kvalitative trekk ved samtaler framfor måling av 

prestasjonsresultater. Men fortsatt var en stor andel av forskerne primært interessert i 

samtalenes og samarbeidets innvirkning på individuell kognitiv utvikling (Hogan og Tudge, 

1999; Light og Littleton, 1998). 

 

2.5.3 Å lære i et fellesskap – gruppearbeidets effekt  

Begrunnelsen for å gjennomføre et gruppearbeid i klasserommet er vanligvis at elevene som 

deltar skal lære noe. Læringsmålene kan være rettet inn mot faginnholdet, mot selve 

arbeidsmåten og/eller mot det sosiale miljøet i klassen. Målene kan altså være flere og 

sammensatte, mens dette prosjektet tar utgangspunkt i førstnevnte kategori. Teorier om og 

forskning på effekter av elevers arbeid i grupper har utgangspunkt i et bredt spekter av 

perspektiver, men enten fokus er på elevens kognitive, personlige eller sosiale utvikling, er 

relasjoner elever imellom en faktor som spilles inn. I en analyse av jevnaldringsgruppers 

betydning for læring og utvikling, benytter Howe (2010) termene «performance mode» og 

«cooperation mode» i den hensikt å få fram et karakteristisk skille i gjennomføring av 

muntlige klasseromsaktiviteter og de relasjonelle erfaringer elevene får fra disse. Den 

førstnevnte termen refererer til helklasseundervisning der elevene deltar i samtaler ledet av 

lærer. Det typiske mønsteret for helklassesamtaler, identifisert som lærerinitiativ – 

elevrespons – læreroppfølging, aktiverer en framføringssituasjon ifølge Howe. Med det mener 

hun at en elev først og fremst erfarer sine medelever enten som formidlere eller som publikum 

til sin egen formidling, og at de har liten direkte innflytelse på hverandres faglige 

prestasjoner. Hun legger imidlertid vekt på at den sosiale konteksten og de sosiale 

observasjonene har innvirkning på hva som blir oppfattet og lært. Det er ett av hennes poeng 

at elevene bringer disse erfaringene med seg når de deltar i aktiviteter der det forventes 

samarbeid, ikke minst fordi «cooperation mode» i form av gruppearbeid forekommer 

forholdsvis sjelden. Howe (2010, s. 70) forklarer både symmetriske og asymmetriske 

interaksjonsformer som uttrykk for adekvate samarbeidspraksiser, altså som «cooperation 

mode». En symmetrisk form oppstår når elevene utveksler ideer og meninger relatert til 

gruppeoppgaven. I en slik situasjon erfarer elevene sine klassekamerater vekselsvis som 

responsgivere til egne ideer eller som forslagsstillere om saker som de selv kan respondere på. 

I et asymmetrisk samarbeid, der noen elever assisterer de andre, preges relasjonene av at noen 

er ressursleverandører og andre er mottakere av instruksjoner. Howe (2010, s. 190) 

understreker at elevene kontinuerlig skifter mellom de to samarbeidsformene og at nettopp 
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denne sammensatte samarbeidspraksisen virker læringsfremmende. Pedagoger bør likevel 

prioritere øvelser som fører til en symmetrisk interaksjonspraksis, fordi elever flest har utbytte 

av det.   

 

Howes utgangspunkt er altså ideen om medelevene som svært betydningsfulle for den enkelte 

elevs utvikling. Basert på egen og andres forskning, pedagogisk og psykologisk kunnskap, 

psykologisk og sosialkonstruktivistisk teori, har hun gjort en omfattende analyse og drøfting 

av hvordan arbeidet med jevnaldringsgrupper blir vektlagt og gjennomført i skolen. 

Litteraturen på feltet er omfattende, og den er motsetningsfull. En rekke undersøkelser har ført 

til konklusjoner om at gruppearbeid har positiv effekt på så vel faglig som sosial utvikling 

(Blatchford, Kutnick, Baines og Galton, 2003; Cohen, 1994; se f.eks. Johnson og Johnson, 

1994; Angela M. O'Donnell og Alison King, 1999; Roseth, Johnson og Johnson, 2008; Slavin, 

1995). Flere studier viser samtidig at gruppearbeid er krevende å få til og at elevenes utbytte 

er svakt (se f.eks. Alexander, 2000; Baines, Blatchford og Kutnick, 2003; Galton, Hargreaves, 

Comber, Wall og Pell, 1999). Howe går inn på noen av de kritiske faktorene for et 

velfungerende gruppearbeid, men kommer fram til at arbeidsformen har kvaliteter som gagner 

elever på måter som blant annet helklassesamtalen ikke kan. Gruppesammensetningen er 

blant de faktorene som blir diskutert i lys av dimensjonene vennskap, sosial status og faglig 

styrke (se eksempel på norske ungdomstrinnselevers ideer om gruppesammenestninger i 

Lyng, 2004). Howe er opptatt av at disse er elevenes sosiale erfaringer som derfor bør 

benyttes positivt, men etter et prinsipp om heterogenitet i gruppesammensetningen. Hennes 

konklusjoner går dermed i samme retning som dem vi finner i tilsvarende diskusjoner gjort av 

bl.a. Webb og Farivar (1999) og Baines, Blatchford og Kutnick (2008). Det er imidlertid 

gruppeoppgavens utforming både Howe og andre forskere framhever som en utpreget kritisk 

faktor med hensyn til både samarbeidsprosessene i gruppa og det faglige utbyttet (Baines mfl., 

2003; Chiriac, 2008; Cohen, 1994; Cooper, 1999; Rojas-Drummond, Littleton, Hernández og 

Zúñiga, 2010). Oppgavetypene blir kategorisert på ulike måter i de ulike 

forskningsprosjektene, og de blir oftere diskutert i tilknytning til et konkret fagspesifikt tema 

enn til mer generelle faglige forhold. Noen fordelaktige trekk som gjentas i 

forskningsresultatene er likevel oppgaveformuleringer som gir mulighet for flere løsninger, 

involverer analyse og resonnement mer enn søk etter faktainformasjon og som forutsetter 

samarbeid for å få til et akseptabelt resultat. Parallelt framheves lærerens involvering både 

underveis og i forkant av gruppearbeidet. Et tilbakevendende tema er nødvendighet av å trene 

på de ulike komponentene av ferdigheter som elevene trenger for å mestre arbeidsformen. 
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Howe peker på behovet for å mestre de språkpraksisene som inngår i et samarbeid, og viser til 

Mercer og Littletons (2007) arbeid, og hun understreker behovet for å rette oppmerksomheten 

mot den enkelte elevs behov for faglig støtte. Selv om elevinnflytelse og selvstendighet er en 

grunnidé ved gruppearbeidsformen, kan ikke læreren selv innta en perifer rolle gjennom 

skoledagen, ifølge Howe (2010, s. 195): «No matter how successfully they plan tasks for 

children to complete in unmonitored subgroups, these tasks alone will not deliver the 

curriculum». Hennes budskap er at det er begrensninger i hva elevene makter å utforske på 

egenhånd og at det er grunn til å være nøktern i vurdering av gruppearbeidets effekt.  

 

2.5.4 Å tenke sammen – om samtaler elever imellom  

I et gruppearbeid har elevene tillatelse til å snakke sammen, kanskje i motsetning til hva som 

er tilfellet i de fleste andre sekvenser i klasserommet. Det er imidlertid usikkert hva som er 

lærernes forventninger til samtalene ut over det å få til et godt samarbeid og en god løsning på 

gruppeoppgaven. Norsk klasseromsforskning viser at lærere vektlegger et godt sosialt 

læringsmiljø (Haug, 2003a; Klette, 2003b), men at eksplisitt undervisning i muntlige 

kommunikasjons- og arbeidsmåter forekommer forholdsvis sjeldent (Hertzberg, 2003; 

Svenkerud, 2013). Elevsamtalene som en ressurs for den faglige gjennomføringen synes altså 

å få liten oppmerksomhet i undervisningen. Så har da også norsk og skandinavisk forskning 

bydd på relativt få studier av elevers muntlige samspill (Sahlström, 2008). I Storbritannia 

derimot har det vært gjennomført flere større studier med fokus på klasseromssamtaler, der 

Neil Mercer er blant dem som siden åttitallet har bidratt med empirisk og teoretisk innsikt om 

samtalen som redskap for tenking (se kapittel 1.6). Riktignok var det den lærerledede 

samtalen som var i fokus de første årene, men samtaler elever imellom fikk økt 

oppmerksomhet på midten av nittitallet. Mercer har gjennom årene hatt en neo-Vygotskiansk 

teoretisk interesse, som han mener er særlig relevant for forskere som studerer læring i en 

sosial kontekst (Mercer, 1992; Mercer og Fisher, 1992). Det er den framtredende plassen som 

er gitt de kontekstuelle og kommunikative faktorene i Vygotskys teori som er særlig 

interessant for Mercer. En teori som skal forklare læring og utvikling som en kommunikativ, 

kummulativ konstruksjonsprosess må ifølge ham inkorporere begreper om kontekst og 

kontinuitet (1992, 1995, 2000). Han legger vekt på kontekst som et mentalt fenomen, som en 

kilde til forståelse og meningsskaping. Å skape kontinuitet er derfor et sentralt pedagogisk 

anliggende som innebærer å bidra til «transfer of contextualised meaning» (1995, s. 70). 

Tilrettelegging for vellykkede kunnskapskonstruksjoner bør inneholde tematisk tydelighet, 

forklaringer der hjelp til overføring av tidligere erfaring til det nye temaet inngår, gjentakelser 
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og konsolidering av forståelse. I konkrete kommunikasjonssituasjoner dreier det seg om å 

bygge et felles kontekstuelt grunnlag, som etableres ved at samtalepartnerne eksempelvis 

deler felles erfaringer, har vennskapsbånd, deler mål og oppgaveforståelse, har tidligere 

erfaringer fra tilsvarende samtaletype og har støttende fysiske omgivelser (Mercer, 2000, s. 

44-45).  

 

Mercer bygger på Vygotskys idé om språket som det fremste kulturelle og psykologiske 

redskap for kognitiv utvikling, men skiller mellom individuell og kollektiv tenking og mellom 

språk og tenking (1995, 2000, 2012). Han understreker den betydningen mellommenneskelig 

kommunikasjon har for barns individuelle kognitive utvikling og omtaler språket som redskap 

for tenking. Språket er forbindelseslinjen mellom individuell tenking og kollektivets 

kunnskapsressurser og heri ligger mulighetene for «getting things done» (2000, s. 12). 

Kunnskap eksisterer altså både som en individuell kapasitet og som fellesskapets «eiendom». 

Basert på flere empirisk orienterte forskningsprosjekter har Mecer sammen med kollegaer  

utviklet en tilnærming til elevsamtaler som de omtaler som «Thinking together» og 

«Interthinking» (Littleton og Mercer, 2013; Mercer og Littleton, 2007). De har studert måter å 

arbeide pedagogisk med elevsamtaler på slik at disse blir produktive. Det vil si at elevene 

makter å bruke det muntlige språket til å utveksle ideer, være aktive i 

kunnskapskonstruksjoner og å trekke på hverandres erfaringer. De gjør et poeng ut av at 

Vygotsky manglet empirisk dokumentasjon for sine teorier om at det er språket og sosial 

interaksjon som former kognisjonen, men at deres egen forskning viser at engasjement i 

kollektiv tenking fører til at barn lærer hvordan de bedre kan tenke på egenhånd (Mercer og 

Littleton, 2007, s. 5-6, 132-134).   

 

Et forskningsresultat som fortsatt har hatt stor betydning for klasseromsforskningen er 

identifiseringen av tre samtaletyper som gjerne forekommer i gruppearbeid. Beskrivelsene av 

disse har variert noe siden Fishers (1993) kortfattede introduksjon. Jeg har tatt utgangspunkt i 

en av Mercers (1995, s. 104) omtaler:  

Konkurrerende samtale, «disputational talk», er preget av uenighet, individuelle 

avgjørelser og få forsøk på å forene gruppens forslag og ressurser. Typiske trekk ved 

samtalen er korte språkutvekslinger bestående av påstander og utfordringer.  

 

Kumulativ samtale, «cummulative talk», kjennetegnes av at samtalepartene bygger 

positivt, men ukritisk, på hverandres utsagn. Typiske trekk ved samtalen er 

repetisjoner, bekreftelser og omstendelighet. 
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Utforskende samtale, «exploratory talk», betegner en kritisk, men konstruktiv 

idéutveksling mellom samtalepartene. Typiske trekk ved samtalen er presentasjoner av 

kunnskapsinnhold, forslag, alternative forslag og begrunnelser for utsagn. 

Sammenliknet med de to andre samtaletypene medfører denne at kunnskap og 

resonnementer blir mer synlig og tilgjengelig for deltakerne. 

 

Mercer understreker at beskrivelsene av disse samtaletypene er resultat av den analytiske 

tilnærmingen i forskningsprosjektet SLANT (Spoken Language and New Technology), som 

hadde som formål å fange opp eksempler på produktiv muntlighet. Kategoriseringen er altså 

en typologi, der den førstnevnte er betegnelse på samtale som ikke er gunstig med hensyn til 

utbytte i fellesskapet, mens de to andre, og spesielt den sistnevnte, betraktes som effektive. 

Betydelig forskning og teoretisering benytter disse perspektivene på samtale (se f.eks. 

Kumpulainen, Hmelo-Silver og César, 2009; Kumpulainen og Wray, 2002; Mercer og 

Hodgkinson, 2008). Selv oppfatter jeg disse typebeskrivelsene som relevante for dette 

avhandlingsarbeidet og vil komme tilbake til disse i kapittel 3.5.6 i forklaring av den 

analytiske tilnærmingen til det empiriske materialet i prosjektet.  

 

2.5.5 Læringsfellesskap basert på ett språk   

Forskningen på elevsamtaler som er gjort rede for i kapittelet over har et enspråklig 

utgangspunkt. Dette blir riktignok ikke presisert, men den variasjonen i språklige 

forutsetninger som er typisk i elevgrupper der noen er i ferd med å lære undervisningsspråket 

mens andre har dette som morsmål blir verken kommentert eller diskutert. Mercer og 

Littletons forskning har imidlertid resultert i et pedagogisk konsept som gir anvisninger for 

arbeid med faglige samtaler i gruppearbeid. Siden konseptet vektlegger eksplisitt 

undervisningsarbeid med etablering av mental kontekstualisering, språklige uttrykksformer og 

samtalemåter (Littleton og Mercer, 2013), bør dette kunne være et relevant utgangspunkt for 

også å imøtekomme den gruppen flerspråklige elever som er i en fase preget av 

andrespråkslæring parallelt med faglæring. I andrespråksforskningen har oppfatningen om at 

deltakelse på sosiale arenaer og muntlig samspill med «innfødte talere» av målspråket er 

betydningsfullt for språklæring vært etablert siden åttitallet (Hall og Verplaetse, 2000; 

Hammarberg, 2004; Lindberg, 1995). En rekke studier har konsentrert seg om 

andrespråkslæring som interaksjon i fagundervisning, og identifisert trekk ved denne som kan 

være støttende for både den språklige og faglige utviklingen (Bunch, 2006; Eerde og Hajer, 

2009; Gibbons, 2009; Laursen, 2006; Wedin, 2011). Gibbons (2006, s. 273), som teoretisk 

bygger på både Cummins og Mercer, understreker betydningen av at undervisning for 
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flerspråklige elever retter oppmerksomheten mot hvordan språket brukes i samarbeidende 

aktiviteter og hvordan man gjennomfører samarbeid. Det er tilsvarende nødvendig at 

faginnholdet gjøres tilgjengelig ved at elevenes referanseramme og tidligere kunnskaper 

aktiveres og at elevene får hjelp til begrepsliggjøring og generaliseringer av 

meningsinnholdet. Gibbons kommenterer at dette for så vidt er prinsipper som kan gjelde 

også for andre elever, og parallellene til Littleton og Mercer er tydelige. Variasjonen i 

språklig utgangspunkt og bredden i elevenes referanserammer og erfaringer er imidlertid 

betydelig større i flerspråklige enn i enspråklige klasserom. Følgelig må man forutsette at 

operasjonaliseringen av disse pedagogiske prinsippene tar ulike former.  

 

Nettopp denne type variasjon i klasserommet er både Engens (2010) og Holmens (2009)  

utgangspunkt for en diskusjon  om tilpasset opplæring som en innsats rettet inn mot 

elevkollektivet. Det innebærer at undervisningen må bygge på et prinsipp om språklig 

tilrettelegging, om bearbeiding av lærestoffets kulturelle kvaliteter og utvikling av lærerens 

kompetanse. Bak disse tre innsatsområdene ligger idéen om at undervisning må utnytte 

elevenes læringspotensial, og at den språklige og kulturelle bakgrunnen de har betraktes som 

en ressurs. Samlet sett foreligger det et stort omfang forskning med fokus på de flerspråklige 

elevenes morsmål og dets plass i skoletilbudet (se f.eks. Baker, 2001; Blackledge og Creese, 

2010; Cummins, 2000; García, 2009). Tospråklig tolærerarbeid og praktisering av tospråklige 

undervisningsformer er et forskningsfelt med interesse for både de språklige og kulturelle 

dimensjonene i elevenes læringspotensial, se Dewilde (2013) for en informativ oversikt over 

feltet. Tospråklig fagopplæring viser seg imidlertid å være krevende å få til (Dewilde, 2013; 

Ryen, Wold og Pastoor, 2009). Forklaringene er flere. Blant dem er barrierer som gjelder 

uklare politiske og faglige holdninger til tospråklige læreres rolle (Ryen, 2009), sviktende 

anerkjennelse av språklig og kulturelt mangfold i skolemiljøer (Gitz-Johansen, 2012), 

manglende formell kompetanse i norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk (Lødding, 

2015), mangel på tospråklige lærere (Rambøll, 2016) og det faktum at spekteret av 

morsmålsbakgrunner i elevgruppene er så bredt at det er praktisk vanskelig å bygge opp 

tospråklige undervisningsmodeller.  

 

De fleste av dagens elever blir møtt med en enspråklig undervisningspraksis. Det gjør også 

elevene i min studie. Enkelte forskere baserer seg på denne situasjonen, det vil si at noen 

elevgrupper går på skole på et språk de holder på å lære mens andre har undervisningsspråket 

som morsmål, og utforsker pedagogisk praksis som imøtekommer språklige og faglige behov 
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som kan gjelde flere elevgrupper (Bunch, 2006; Cummins, 2005; Cummins og Early, 2011; 

Danbolt og Kulbrandstad, 2008; Laursen, 2014; Rosén og Wedin, 2015). Flere erfarer at de 

flerspråklige elevene får perifere roller i klasserommet (de Haan og Elbers, 2009; Gröning, 

2006; Slotte-Lüttge, 2005). Miller (2004) og Santa Ana (2004) forklarer utfordringer som 

gjelder å snakke tilstrekkelig «høyt», «sounding right», å bli hørt i samtaler og å forhindre at 

elever forstummer. Dette er sosiale erfaringer som Cummins og hans kollegaer (Cummins 

mfl., 2005) diskuterer i lys av begrepene identitet, myndiggjøring og akademisk mestring. 

Cummins selv understreker at human relationships are at the heart of schooling (2001a, s. 1). 

 

Engen (2014) og Holmen (2009) fører altså et resonnement for at pedagogisk arbeid som skal 

imøtekomme et komplekst elevmangfold må baseres på prinsippet om lik rett til 

læringsfellesskapet og inkludering. Om vi ser til den operasjonaliseringen av inkluderende 

opplæring som er gjort av Haug (2003b), får vi etter min oppfatning fram en hensiktsmessig 

ramme for de grunnleggende ideene om en flerkulturell pedagogikk som Engen og Holmen 

skisserer. Han argumenterer for at skolen kontinuerlig må arbeide for å øke fellesskapet, øke 

deltakelsen, øke demokratiseringen og øke utbyttet. Samlet sett byr disse aspektene ved 

inkludering og tilpasset opplæring på et analytisk utgangspunkt for å forstå de muntlige 

prosessene elevene deltar i som betydningsfulle for elevenes læring. 
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3 DESIGN, METODE OG DATAMATERIALE 
 

I dette prosjektet er oppmerksomheten rettet inn mot elevers deltakelse i muntlige prosesser 

som foregår når de skal utføre faglige oppgaver sammen på skolen. Studiens formål er altså å 

beskrive de muntlige hendelsesforløpene og å forstå vilkårene for læring som kan ligge i disse 

samtalene. For å kunne realisere dette målet har det vært nødvendig å komme tett inn på 

elevene og aktivitetene de er engasjert i. Mitt anliggende har vært å få kunnskap om hva 

elevene snakker om, og hvordan de gjør det, i mest mulig naturlige situasjoner i 

klasserommet. Formuleringen «naturlige situasjoner» skal forstås i kontrast til «kunstige 

situasjoner», som for eksempel eksperimentelle design, og viser til at datakilden bør være 

minst mulig påvirket av forskningsopplegget (Hammersley og Atkinson, 2004). Både denne 

interessen for å studere elever i situasjoner de til vanlig inngår i, kunnskap om tidligere 

beslektede studier og den teoretiske forforståelsen har vært utgangspunkt for utvikling av 

prosjektets design og metodiske tilnærming. 

 

 

3.1 Karakteristiske trekk ved studien 

Siden beskrivelser og forståelse er sentrale begreper i prosjektet, har det metodiske valget falt 

på en kvalitativ, induktiv og fortolkende tilnærming. Studien kan forklares som kvalitativ ved 

at den er basert på observasjon i autentiske kontekster, at det dreier seg om utforsking av 

muntlighet og at utvalget er forholdsvis lite (Grønmo, 2004). Bak studiens problemstilling 

ligger en nysgjerrighet for hvilke muntlige praksiser som utvikler seg i elevgrupper som 

jobber faglig sammen, og spesielt hvordan flerspråklige elever håndterer disse. Det er en 

interesse for klasseromssamtaler og læring som ligger til grunn for studien og ikke én eller 

flere hypoteser. Den induktive prosessen har bestått av innsamling av detaljerte empiriske 

data og et eksplorerende analysearbeid med vekt på å finne begreper som uttrykker 

strukturerer og relasjoner i materialet. For å etablere grunnlag for kyndighet og kreativitet har 

jeg i alle fasene lagt vekt på å anvende eksisterende teori og forskningsresultater inn mot eget 

materiale. Dette kan kanskje hevdes å være et deduktivt trekk ved prosessen, men det mest 

framtredende er likevel at teoretisk innsikt blir brukt som analyse- og tolkningsredskap. 

Denne førforståelsen har vært betydningsfull i arbeidet med den analytiske tilnærmingen, for 

valg av fokus, i tolkninger og i forklaringer av funn som er gjort i et ellers eksplorerende 

forskningsdesign. Det har vært min intensjon at begrepene som blir utviklet i eget materiale 
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skal tilføre eller virke tilbake på etablert kunnskap og danne grunnlag for ny kunnskap på 

dette fagfeltet.  

 

Det kan gi mening å omtale forskningstilnærmingen som etnografisk. På den ene side 

inneholder termen etnografi et mangfold av framgangsmåter i studier av menneskelige 

kulturer. På den annen side har den også noen grunnleggende komponenter som samler slike 

studier i den samme kategorien. Sentralt i etnografien er at studien av mennesker foregår i 

naturlige omgivelser og at datainnsamlingen favner om det sosiale samspillet og om forholdet 

mellom individer og deres ordinære aktiviteter, altså kulturen. Tykke eller robuste 

beskrivelser er et ideal (Brewer, 2000; Geertz, 1973). Dette er forventninger til etnografisk 

arbeidsmåte som prosjektet her kan oppfylle. En større usikkerhet synes å gjelde etnografiens 

premiss om deltakende observasjon og langvarig oppholdstid i feltet. Blant dagens forskere er 

det flere som er av den oppfatning at egen deltakelse i kulturen som studeres er en 

forutsetning for å forstå feltet (Brewer, 2000; Delamont, 2012). Jeg har ikke definert meg selv 

som deltaker i klasseromsaktivitetene som er studert på den måten de refererte forskerne gjør 

det, selv om jeg har snakket med både lærer og elever om det de holder på med. Atkinson og 

Hammersley (1994) har en mindre bokstavelig oppfatning av dette begrepet. I følge dem er 

deltakende observasjon en konsekvens av at man studerer sosiale miljø, rett og slett fordi man 

ikke kan studere en sosial verden uten å være en del av den: From this point of view, 

participant observation is not a particular research technique but a mode-of-being-in-the-

world characteristic of researchers (ibid., s. 249). Med en slik forståelse skiller ikke 

prinsipper for observasjon i etnografiske studier seg fra det som gjelder i kvalitativ forskning 

generelt.  

 

Så langt fyller dette prosjektet noen sentrale krav til etnografisk forskning, men betingelser 

angående både observasjonenes varighet (jf. f.eks. Delamont, 2004) og detaljeringsgrad i 

arbeid med kulturelle eller sosiale kontekster (jf. f.eks. Creswell, 1998) synes å være uklare. 

Mine data er hentet fra tre forskjellige klasserom i løpet av i alt 23 undervisningssekvenser. 

Kontekstualiseringen i prosjektet er gjort med flere avgrensninger. Det har følgelig vært 

nærliggende å trekke på Creswells (1998) synspunkter om forholdet mellom etnografi og 

kasusstudier, som understreker at sistnevnte studier har et mer avgrenset interessefelt. Det vil 

si at mens etnografiske arbeidsmåter gjerne innebærer rikholdige data som forklarer kulturelle 

sammenhenger, så er konsentrasjon og fordypning om avgrensede fenomen karakteristiske 

trekk ved kasusstudien. Detaljer og bredde i den kulturelle konteksten kan gjerne være 
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nedtonet. Stake (2005) poengterer at en kasusstudie ikke er et metodologisk valg, men et valg 

av hva som skal studeres: By whatever methods, we choose to study the case (ibid., s. 443). 

Både kvalitative og kvantitative data kan være aktuelle, men i samme avsnitt som sitatet over 

er hentet fra, kopler Stake nettopp denne typen forskningsopplegg til kvalitative metoder. Han 

viser til at de fleste forskere som gjennomfører studier av case, kaller opplegget sitt for noe 

annet, blant annet feltarbeid. Merriam (1994) ser slike studieformer som en metodologi med 

rom for et bredt spekter av teoretiske og metodiske perspektiver, og andre omtaler 

kasusstudier som «[…] a limited type of ethnography» (Nunan, 1992, s. 75). Av disse 

refererte tekstene trekker jeg den konklusjonen at prosjektet mitt kan betegnes som en 

kasusstudie med etnografiske trekk.  

 

Studien kan defineres som det Stake (2005) og Yin (2012) kaller «a multiple case study», 

altså en studie som er satt sammen av flere case. Betegnelsen blir brukt om forskningsopplegg 

der interessen for det enkelte case er knyttet opp til muligheten for innsikt i et fenomen eller i 

spørsmål som gjelder en større populasjon. Casene kan være like og ulike, men alle blir valgt 

fordi forskeren tenker seg at kunnskap om hvert av dem kan føre fram til forståelse som kan 

gjelde mer generelt. Mitt prosjekt består av fem case som har det til felles at det dreier seg om 

en gruppe skoleelever på sjuende trinnet som skal løse faglige oppgaver i fellesskap. De er 

ulike i at der er grupper på både tre, fire og fem medlemmer, det varierer om der deltar en 

eller to elever med flerspråklig bakgrunn, der er forskjeller i sammensetning av gutter og 

jenter, og de er heterogene når det gjelder faglige og sosiale forutsetninger. Gruppene er 

dessuten studert i tre ulike klasserom i arbeid med ulike oppgavesett. Jeg vil likevel hevde at 

hver case enkeltvis og til sammen er variasjoner over det typiske for aktivitetene som er 

studert, og at detaljerte studier av hvert av dem vil kunne gi noen svar på problemstillingen 

som kan være av interesse for relevante fagmiljøer.  

 

Ved siden av konsentrasjon, fordypning og rikholdige beskrivelser, er variasjon i 

informasjonsgrunnlaget er sentralt trekk ved kasusstudier (Stake, 2005; Yin, 2012). I dette 

prosjektet er detaljerte analyser av samtaler blant et fåtall elever gjennomført i den hensikt å 

få tak på karakteristiske trekk ved hver enkelt case. Men det arbeides også med å utvikle en 

mer helhetlig forståelse av det muntlige samspillet ved at casene blir sammenliknet. En 

krysscaseanalyse av samtalene på alle gruppene er eksempel på arbeid på dette nivået. 

Elevenes skriftlige logger, trekk ved undervisningsoppgaven og samtaler med lærerne danner 

grunnlag for kontekstualisering.  
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3.2 Studiens fem case 

I den første fasen av datainnsamlingen holdt jeg det åpent hva som kunne være aktuelle 

samtalesituasjoner. Det førte til at jeg fikk et datamateriale fra ulike muntlige aktiviteter, som 

alle kunne være enten typiske eller interessante. Jeg gjorde som Stake (2005) tilrår, og valgte 

en type case som jeg antok var enklest å få tilgang til i flere klasserom og som jeg kunne 

tilbringe en del tid med å observere, altså muntlighet i gruppearbeid. En nysgjerrighet for hva 

som karakteriserer flerspråklige elevers samtaledeltakelse har vært en drivkraft for 

sammensetningen av casene. De er med andre ord valgt ut fra en idé om at det var mest å lære 

av disse sett i lys av problemstillingen for studien.   

 

3.2.1 Gruppene 

Det er altså fem elevgrupper som utgjør casene i studien. Gruppene hadde sin tilhørighet til to  

ulike skoler og tre forskjellige klasser, som i avhandlingen har fått signaturen Tonbakken 7, 

Veihagen 7A og Veihagen 7B. De to sistnevnte klassene er fra samme skole, og de ble ledet 

av samme lærer. I hver av de fem gruppene var det én eller to flerspråklige elever. Det er 

informasjon fra kontaktlærer om at elevene aktivt brukte et annet språk enn norsk i 

kommunikasjon med foreldre/foresatte og/eller søsken som min kategorisering er basert på. 

Alle gruppene var komponert av lærerne uten min innblanding. Begge lærerne hadde valgt å 

gjøre sammensetningene etter et prinsipp om heterogenitet. Det vil si variasjon i kjønn, faglig 

kunnskap, sosiale og språklige ferdigheter. I tillegg hadde lærerne foretatt en vurdering av 

sosiale relasjoner og erfaring med ledertypene i klassen. Elevene var i alderen 12-13 år, det vil 

si at de var sjuendeklassinger og gikk siste semesteret i barneskolen9 på det tidspunktet 

datamaterialet ble samlet inn.   

 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over casene i studien. De har fått navn etter én av de 

flerspråklige deltakerne i gruppefellesskapet. Alle skolenavn, gruppenavn og personnavn, er 

fiktive. En elev som ikke samtykket i prosjektdeltakelse, men som tilhørte gruppeILHEM, har 

fått betegnelsen X (se for øvrig kapittel 3.3.2 om samtykke-erklæring).  

 

 

                                                           
9 Norsk grunnskole er delt i et barnetrinn og et ungdomstrinn. Barnetrinnet omfatter 1. – 7. klassetrinn, og 

ungdomstrinnet omfatter 8. – 10. klassetrinn. 
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CASENE I STUDIEN 

 GRUPPE ELEVER  KLASSESIGNATUR 

Case 1 gruppeILHEM Ilhem, Jenusiyia, Elise og X          Tonbakken 7 

Case 2 gruppeBAHAR Bahar, Aferdita, Chris, Hedda og Peter Tonbakken 7 

Case 3 gruppeZEHRA Zehra, Simen, Ida og Fredrik Veihagen 7A 

Case 4 gruppeJANATH Janath, Ole, Steinar Veihagen 7B 

Case 5 gruppeDANIKA Danika, Iver, Heidi og Tobias Veihagen 7B 

Tabell 1: Oversikt over gruppene som utgjør casene i studien.10 

 

Hver av de tre klassene var organisert i fire arbeidsgrupper bestående av tre til fem elever. De 

i alt åtte flerspråklige elevene i disse klassene var fordelt som deltakere på halvparten av de til 

sammen tolv gruppene. Det var altså i utgangspunktet seks grupper som var interessante for 

denne studien. Under transkribering av lydmaterialet ble det imidlertid klart at en voksen 

assistent deltok svært aktivt og gjentakende ganger på en av disse gruppene, gruppeEMIR fra 

Tonbakken 7. Siden jeg er opptatt av muntlig samspill elever imellom, valgte jeg å trekke 

denne ut av utvalget. Det er dermed fem grupper som utgjør casene i studien. Data fra denne 

sistnevnte gruppa blir imidlertid brukt for eksemplifiseringer av den analytiske tilnærmingen i 

kapittel 3.5.  

 

De flerspråklige elevene er selvsagt like ulike i erfaringer og ferdigheter som de øvrige 

elevene i skolen er. Deres flerspråklige praksis er trolig også forholdsvis forskjellig når det 

gjelder hvilke funksjoner og hvor omfattende både morsmålsbruken og den norskspråklige 

aktiviteten er. De har likevel det til felles at de bruker et annet språk enn norsk i sine hjem og 

at undervisningsspråket skjer på andrespråket. Ved nærmere bearbeiding av kontaktlærers 

informasjon har det også vist seg at de flerspråklige elevene i denne studien har det til felles at 

de har kommet til Norge i løpet av skolealder. Noen er forholdsvis nyankomne, andre har hatt 

noe lengre skoletid her. Jeg har imidlertid ikke rettet oppmerksomheten mot elevenes 

individuelle språkferdigheter eller språklige utvikling på noen av språkene de bruker, verken i 

form av kartlegging eller som informasjon fra kontaktlærer. Min interesse i dette 

avhandlingsarbeidet er, slik forskningsspørsmålet er formulert, rettet inn mot hendelsesforløp 

i elevers muntlige samspill slik det viser seg i språkheterogene grupper når lærer ikke er til 

                                                           

10 De flerspråklige elevene er framhevet ved hjelp av fet skrifttype. X er et gruppemedlem som ikke inngår 
i studien. 
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stede. Når det er sagt, kan det være grunn til å framheve at de flerspråklige elevene jeg 

studerer må antas å ha utfordringer når det gjelder å håndtere de språklige og faglige kravene 

som ligger til gruppearbeidsformen, når denne gjennomføres på andrespråket, se kapittel 

2.4.3. Her er en oversikt over hvor lang tid disse elevene har gått i norsk skole:  

 

Elev Kjønn  Antall år som elev   
i norsk skole 

Medelev med 
samme morsmål 

Ilhem ♀ 2½ – 3 år Bahar 
Bahar ♀ 2½ – 3 år Ilhem 

Aferdita ♀ 1½ – 2 år Jenusiyia 
Jenusiyia ♀ 1½ – 2 år Aferdita 

Zehra ♀ 2 år – 
Danika ♀ 4½ – 5 år – 
Janath ♂ 3½ – 4 år – 

Tabell 2: Oversikt over de flerspråklige elevenes skoletid i Norge, samt antall medelever med felles 

morsmål. 

Av tabell 2 går det også fram hvorvidt elevene kan ha kommunikasjonsmuligheter på 

morsmålet underveis i skoleaktivitetene, i form av kontakt med medelever med samme 

morsmål som de selv. Opplysninger om den konkrete språkbakgrunnen elevene har, i tillegg 

til norsk, er ikke gitt, både fordi dette er uvesentlig for studien og fordi hensynet til 

anonymitet for elevene tilsier at det bør unngås. Det bør imidlertid tilføyes at ingen av lærerne 

hadde kompetanse i denne elevgruppas morsmål. All undervisning foregikk på norsk.   

 

3.2.2 Gruppearbeidet 

Termen gruppearbeid karakteriserer altså her et undervisningsopplegg der elevene, 

forholdsvis selvstendig i relasjon til læreren, samtaler og samarbeider for å løse en eller flere 

oppgaver de har et felles ansvar for (Chiriac, 2008). Selv om det er elevenes eget fellesskap 

og samarbeid om en gitt oppgave som er kjernen i et gruppearbeid, er det rimelig å betrakte 

lærerens delaktighet som del av arbeidsmåten. Gruppearbeid får blant annet sin oppstart og 

avslutning i samlet klasse under lærerens ledelse. Læreren kommer også innom gruppene 

underveis i prosessen. Denne forståelsen av gruppearbeidstermen kan skille seg fra andre 

måter den blir brukt på. I Evaluering av Reform97 (Klette, 2003a, 2003b) ble for eksempel 

alle situasjoner der to eller flere elever jobbet sammen betegnet som gruppearbeid. Premisser 

om fellesskap om oppgaven som skal løses var altså ikke gitt. I mitt prosjekt er definisjonen et 

resultat av lærernes måte å praktisere gruppearbeid på kombinert med min egen interesse for 

elevers muntlighet i faglig sammenheng. De oppleggene som rammer inn de analyserte 
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samtalene ble omtalt som gruppearbeid også av lærerne. I tabell 3 nedenfor vises en oversikt 

over gruppearbeidets innhold og varighet i de fem casene. 

 

CASE  Tema  Oppgave  Observerte 
skoletimer 

Lydopptak i 
minutter 

gruppeILHEM Tobakk og 
røyking 

Lage en plakat med formål å hindre  
at ungdom begynner å røyke 

Muntlig framføring i hel klasse 

10 327 

gruppeBAHAR Tobakk og 
røyking 

Lage en brosjyre med formål å hindre  
at ungdom begynner å røyke 

Muntlig framføring i hel klasse 

10 309 

gruppeZEHRA Europeerne  
oppdager nye 
verdensdeler 

Lage skuespill, gåter, veggkart, tegneserie, 
liste over nye varer/oppfinnelser,  
faktainformasjon om historiske  

hendelser knyttet til Marco Polos reiser 
Muntlig framføring i hel klasse 

10 290 

gruppeJANATH Forbruk og 
forurensning 

Lage veggavis om internasjonalt 
miljøsamarbeid og om «Hva kan vi  

gjøre for å forurense mindre?» 
Muntlig framføring i hel klasse 

3 119 

gruppeDANIKA Forbruk og 
forurensning 

Lage veggavis om forurensningens effekt  
på jord og vann og om «Hva kan vi  

gjøre for å forurense mindre?» 
Muntlig framføring i hel klasse 

3 118,5 

Tabell 3: Gruppearbeidenes innhold, oppgaver og varighet 

 

Tabellen viser variasjonen i innhold, oppgavetyper og tidsrammer for de ulike casene. For 

gruppene JANATH og DANIKA pågikk arbeidet i tre skoletimer på til sammen cirka 119 

minutter. For de øvrige tre gruppene strakk arbeidene seg over et lenger tidsrom. Det dreide 

seg om ti skoletimer, som tidsmessig utgjorde mellom 290 og 327 minutter totalt. Variasjonen 

i den tallmessig angivelsen skyldes at det var små variasjoner mellom gruppene når det gjaldt 

hvor mye tid som gikk med til arbeidet. Uttrykket «skoletime» betyr her en 

undervisningssekvens som er markert med en begynnelse og en slutt enten av skoleklokkas 

kiming eller av lærer. Disse sekvensenes lengde kunne variere fra 19 til 43 minutter. 

 

Temaet elevene arbeidet med var formulert under disse tre overskriftene: «Tobakk og 

røyking», «Forbruk og forurensning» og «Europeerne oppdager nye verdensdeler». Dette er 

temaer som alle ligger til skolefaget «Samfunnsfag»11. Under arbeidets gang og samtidig med 

samtaleflyten, foregikk en rekke aktiviteter i elevfellesskapene, som høytlesing, 

dramatisering, tegning, bildekomponering, felles formuleringer av muntlige og skriftlige 

                                                           
11 I norsk grunnskole omfatter samfunnsfag følgende hovedområder: Utforskeren, samfunnskunnskap, geografi 

og historie. 
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tekster på PC og på papir. Individuelle løsninger var også del av prosessen. Lærerne var 

involvert i gruppearbeidene, ikke bare på forhånd, men også underveis. De brukte både 

helklassesamtaler, samtaler med enkeltelever for undervisning og veiledning i løpet av 

gruppearbeidet. Alle elevgruppene oppholdt seg stort sett i samme klasserom underveis i 

arbeidet. De forlot klasserommet unntaksvis for et biblioteksbesøk eller for å øve på 

framføringer. Alle gruppearbeidene skulle munne ut i en muntlig presentasjon i tillegg til en 

visuell.  

 

 

3.3 Datamaterialet og datainnsamlingen 

3.3.1 Kontakt med kontaktlærere 

Denne studien ble altså gjennomført innenfor rammene av forskningsprosjektet Kvalitet i 

opplæringa – om tilpassa opplæring (KIO), ved Høgskulen i Volda (se kapittel 1.4). Et 

relativt stort antall skoler i dette prosjektets database gav denne kasusstudien et grunnlag for 

strategisk utvalg. Det viste seg imidlertid å være forholdsvis få flerspråklige elever i 

materialet og at disse fordelte seg på mange klasser. Mulighetene for å studere klasser med 

flere enn én eller to elever med et annet morsmål enn norsk var med andre ord ikke mange.  

 

Mine intensjoner var å studere elever på de høyeste klassetrinnene i barneskolen, rett og slett 

fordi det er gjort få studier av muntlig samspill i denne aldersgruppen i Norge. Jeg tok derfor 

kontakt med lærere for sjuendeklassinger fra KIO-prosjektet, den ene fordi jeg visste at 

klassen hennes hadde en sammensetning med flere flerspråklige elever, den andre fordi jeg 

antok at hun kunne tenke seg å delta. Begge viste seg å være både positivt innstilte til 

klasseromsforskning og villige til å åpne sin egen klasseromsdør for meg. Førstnevnte lærer 

ble med sammen med en klasse der det gikk fem flerspråklige elever (Tonbakken 7). 

Sistnevnte deltok med to klasser, men med to års mellomrom (Veihagen 7A og 7B), der det 

var henholdsvis én og to flerspråklige elever..  

 

3.3.2 Aktiv samtykke-erklæring 

Prosjektet er registrert hos Personvernombudet for forskning (vedlegg 1), og både foreldre og 

elever har gitt aktivt samtykke til deltakelse i studien (vedlegg 2 og 3). Min første kontakt 

med elevene skjedde gjennom besøk i klasserommene, der jeg fulgte dem gjennom en 

skoledag og var tilgjengelig for samtale om hvem jeg var og hva prosjektet gikk ut på. Jeg 
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hadde en planlagt muntlig informasjon om hva som var prosjektets formål og om hvordan 

lydopptakene skulle brukes i etterkant. I bestrebelsene for å oppnå en etisk akseptabel 

kommunikasjon med elevene, la jeg vekt på å alderstilpasse informasjonen og å understreke 

og forklare frivillighetsprinsippet (jf. NESH, 2006). Jeg hadde en gjennomgang av den 

skriftlige teksten i samtykkeerklæringen som elevene skulle undertegne dersom de aksepterte 

opplegget, og jeg forklarte foreldrenes rolle. Kontaktlærerne var til stede og bistod min 

framstilling, og bidrog slik til både å klargjøre og å lette kommunikasjonssituasjonen for 

elevene. Jeg hadde med meg mikrofonene (mp3-spillere) som var tenkt brukt. Elevene fikk 

studere dem, og de fleste ble raskt fortrolige med teknologien. Alle fikk instruksjoner i 

hvordan slå dem av og på, og at dette var deres valg underveis i prosjektet.  

 

Ved oppstart av datainnsamlingsperiodene var det to elever som ikke hadde undertegnet en 

samtykkeerklæring. Den ene meldte muntlig at han ønsket å reservere seg, mens den andre 

gav uttrykk for at hun kontinuerlig glemte å returnere en signert erklæring. En tredje elev 

valgte å trekke seg underveis. Ingen av disse bar mikrofoner. Én av dem var deltaker på 

gruppeILHEM, se case 1 i tabell 1, kap. 3.2.1, men er holdt utenfor prosjektet.  

 

3.3.3 Å få tak i samtaler om skolefaglige saker 

Det knyttet seg på forhånd usikkerhet rundt hvilke muligheter jeg hadde for å fange opp  

muntlig samspill mellom elevene. Fra Evalueringen av Reform 97 hadde jeg informasjon om 

at elevene i norske klasserom bruker mye tid på å løse oppgaver individuelt, og at de får færre 

muligheter for det Klette omtaler som «dialogiske konsultasjonsaktiviteter» (2003b, s. 58). 

Men evalueringen oppsummerte samtidig at gruppeorienterte aktiviteter forekom i 17,5 % av 

tiden i sjetteklasse. Haug (2006, 2012a) og hans medarbeidere hadde derimot erfaringer med 

klasserom som i liten grad var organisert for samtalesituasjoner elever imellom, spesielt dem 

som kan forgå i mindre grupper. Ut fra disse forskningsresultatene så jeg det som sannsynlig 

at det kunne være vanskelig å fange opp variasjoner i muntlig samspill innenfor de 

tidsrammene som gjaldt for et prosjekt som dette. Jeg valgte derfor å gjøre avtale med lærerne 

om at de skulle melde fra om planlagte muntlige opplegg og altså komme ut i klassene «når 

det skjer». Lærerne fikk forklaringer på hva som var min interesse: Jeg ville observere elever i 

situasjoner der læreren anså det som pedagogisk hensiktsmessig og ønskelig at de snakket 

sammen om faglige saker. Hva slags muntlige opplegg det kunne dreie seg om var helt åpent 

fra min side.  
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Etter en periode med pilotering, gjennomførte jeg våren 2008 og skoleåret 2008-2009 

observasjoner med lydopptak av ulike muntlige aktiviteter i både Tonbakken 7 og Veihagen 

7A. Det dreide seg om samtaler mellom elever som arbeidet med individuelle skriftlige 

oppgaver i norsk og matematikk, om samarbeid om rollespill og matematikkspill og om 

gruppearbeid i samfunnsfag. Etter noe bearbeiding av dataene jeg hadde samlet, fant jeg det 

mest hensiktsmessig å lage et forskningsdesign basert på muntlighet i gruppearbeid. På det 

tidspunktet hadde jeg et forholdsvis rikholdig samtalemateriale fra denne arbeidsmåten fra 

begge de to klassene, mens det øvrige materialet var hentet fra svært ulike 

undervisningsaktiviteter og kontekster. Senere ble jeg kontaktet av læreren fra Veihagen 7A, 

som mente at jeg ville ha interesse av å komme ut i hennes nye klasse, Veihagen 7B, som 

gjennomførte et gruppearbeid i samfunnsfag våren 2010.  

 

3.3.4 Datamaterialet – en oversikt 

Det er lydopptakene av elevenes samtaler seg imellom som er de primære dataene for alle fem 

casene. Siden opptakene er transkribert, er det i realiteten transkripsjonene som er det sentrale 

grunnlaget for analyse av samtalene. I tabell 4 nedenfor er disse dataene omtalt som 

«samtaledata». Tabellen viser for øvrig en oversikt over datakildene for kontekstualisering. 

 

CASE  Klasse-
signatur 

Tidspunkt for 
datainnsamling 

Samtaledata  Supplerende data for 
kontekstualisering 

gruppeILHEM 
gruppeBAHAR 

Tonbakken 7 Vår 2009 10 skoletimer 

lydopptak fra 
gruppearbeid & 
transkripsjoner av 
samtalene elevene 
imellom  

- Feltnotater fra 
observasjonene 
 
- Skriftlig logg fra hver 
elev 
 

gruppeZEHRA Veihagen 7A Vår 2008 10 skoletimer 

lydopptak fra 
gruppearbeid & 
transkripsjoner av 
samtalene elevene 
imellom  

- Gruppeoppgaven 
 
- Lydopptak av lærer 
(ikke transkribert) 

gruppeJANATH 
gruppeDANIKA 

Veihagen 7B Vår 2010 3 skoletimer 

lydopptak fra 
gruppearbeid & 
transkripsjoner av 
samtalene elevene 
imellom 

- Samtale med lærer om 
gruppearbeidets formål 
og gjennomføring og 
om elevers morsmål, 
flerspråklighet og antall 
år i klassen 

Tabell 4: Oversikt over datamaterialet og tidspunkt for datainnsamlingen 
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Konteksten for elevsamtalene er beskrevet og analysert på bakgrunn av flere supplerende 

data. Dette materialets funksjon er tosidig. Det dreier seg om å få fram de karakteristiske 

trekkene ved klasseromssituasjonen slik at leserne har mulighet for å danne seg bilder av hva 

som foregikk (jf. Merriam, 1998). Det handler også om kontekstens betydning for de 

dyptgående analysene av samtalene, og at denne følgelig er av interesse for lesere som skal 

forstå det samlede analysegrunnlaget og tolkningene som er gjort (Yin, 2014). Datamaterialet 

for kontekstualisering er, som det framgår av tabell 4, i prinsippet det samme for alle fem 

casene, og blir altså bruk for å beskrive noen framtredende trekk ved innhold og 

gjennomføring av gruppearbeidene i de ulike klassene. Materialet er også analysert med 

formål å komme tettere på mulige sammenhenger mellom de pedagogiske oppleggene og 

samtaleaktiviteten. Se omtale av disse dataene i kapittel 3.3.6. 

 

De fem casene er først analysert og tolket hver for seg, deretter har jeg gjort en kryss-

caseanalyse. Det vil si at jeg har gjennomført forholdsvis dyptgående analyser av 

samtaledataene fra hver case, for så å gjøre en syntese av funn på tvers av disse casene. Alle 

casene er analysert etter samme mønster. I avhandlingens kapittel 5 presenteres en detaljert 

analyse av ett case, gruppeZEHRA, med formål å skape transparens og et grunnlag for at 

leseren skal forstå analysene som er gjort, både av denne casen og av de øvrige casene. 

Kapitlene 4 og 6 er resultater av krysscaseanalyser av henholdsvis konteksten og 

samtaledataene fra alle casene. I fortsettelsen av dette kapittelet skal jeg gå nærmere inn på 

det konkrete datamaterialet og hvordan den analytiske tilnærmingen er utviklet.    

 

3.3.5 Digital lyd som datamateriale 

Studiens interesse for naturlig forekommende samtale i elevers gruppearbeidsaktiviteter bød i 

utgangspunktet på utfordringer som gjaldt nærhet og teknologi. Jeg valgte lydopptak som den 

sentrale metodiske tilnærmingen. Dette er et valg som nok bryter med den mest vanlige 

metodiske prioriteringen i tilsvarende studier, som helst er videoopptak (Sahlström, 1999, 

2008). Jeg innser de mulige innvendingene som kan reises mot denne vurderingen. Et 

datamateriale som kun består av lydfiler kan kritiseres for å være ufullstendig på grunn av 

mangel på informasjon om non-verbal aktivitet og den fysiske konteksten i 

samtalesituasjonene (Silverman, 2006). Et første åpenbart forsvar til dette er som Sacks 

(1992) påpeker, at ideen om komplette data er en illusjon. Et neste, mer poengtert forsvar, er 

at oppfatninger om kvaliteten på dataene først og fremst må relateres til om det er mulig å få 

noe ut av dem og til hvordan de blir brukt.  
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Det ville kanskje vært gunstig om lydopptakene var supplert med bilder. Jeg er likevel ikke i 

tvil om at det har vært fordelaktig å prioritere lyd i dette prosjektet. Video som datagrunnlag 

ble vurdert som ønskelig, men jeg fant det for innviklet å håndtere innsamling av slike data i 

de observasjonssituasjonene som var planlagt. En gransking av noen ph.d.-prosjekter som var 

basert på video-opptak av klasseromssamtaler, bekreftet antakelsen om utfordringer som 

gjaldt håndtering av flere kameraer, kameravinkler og lyd, se for eksempel Sahlström (1999) 

og Slotte-Lüttge (2005). Siden jeg selv skulle gjennomføre datainnsamlingen alene og måtte 

være forberedt på å kunne møte opp i klasserommene på kort varsel, måtte jeg unngå for 

kompliserte tekniske installasjoner. Gruppearbeid i skolen er dessuten en arbeidsform som 

medfører bevegelse i klasserommet. Det vil si at det er rimelig å anta at elevene forflytter seg, 

at de oppholder seg både i og utenfor klasserommet, og like gjerne foran en datamaskin som 

ved sin faste pultplass. Dette er utfordrende omstendigheter med hensyn til både video- og 

lydinnspilling. Gröning (2006), som også ville studere gruppesamtaler i klasserommet, 

beskriver flere mislykkede forsøk på innsamling av videobaserte data. Hennes løsning ble 

opptak av én og én gruppe i eget grupperom, men på grunn av elevenes bevegelser innenfor 

og utenfor rommet, ble kvaliteten på deler av samtalene så dårlig at de ikke kunne brukes for 

analyse. Denne framgangsmåten var uaktuell for meg. Den viktigste ambisjonen var å få så 

god lydkvalitet som mulig av samtlige elever, men med minst mulig forstyrrelse eller 

påvirkning på samtaleflyten og bevegelsene i arbeidet. Etter idé og råd fra kollegaer ved 

avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, ble den teknologiske løsningen en mp3-spiller 

med mikrofon festet på hver elev og på læreren. Dermed ble det mulig å fange opp 

elevsamtaler uavhengig av interaksjonsmønstre og elevenes fysiske plasseringer inne og ute. 

En tilsvarende løsning har vist seg tilfredsstillende hos blant annet Kumpulainen (1994, 1996) 

og Alton-Lee, Nuthall og Patric (1993), som har fått fram betydningsfull kunnskap om elevers 

muntlige deltakelse basert på lydopptak. Gjennom prøveobservasjoner fikk jeg trening i å 

bruke mikrofonene, samt planlagt gode rutiner for gjennomføring av opptak. Jeg fikk også 

trygghet for at lydkvaliteten ble god.  

 

Elevene var ikke upåvirket av at det foregikk forskningsaktivitet, men en mulig kontrolleffekt 

av observasjonsopplegget syntes å avta forholdsvis raskt. Dette er en antakelse som er basert 

på både egne erfaringer og på andre forskeres diskusjon om bruk av tekniske hjelpemidler i 

observasjonssituasjoner. For eksempel er Klettes (2003a) oppfatning at effekten av et 

videokamera ikke skiller seg særskilt fra andre observatøreffekter. Munthe (2005) er noe mer 

tilbakeholden med å konkludere angående dette, og åpner for at forskereffekten kan bli 
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forsterket ved at observatøren også har med seg et kamera. Hun antar at enkelte variabler som 

studeres kan være mer sårbare for en kameraeffekt enn andre. En tilsvarende reservasjon for 

mitt prosjekt er tanken om at mikrofonene har hatt innflytelse på elevenes lojalitet til 

gruppeoppgaven. I så fall er det en fare for at konklusjoner om elevenes oppgaveorienterte 

atferd blir tillagt større vekt enn det som er rimelig.    

 

For vel tjue år siden, altså i en tid da tekniske hjelpemidler ikke var så godt «innarbeidet» i 

klasseromskulturen, noterte det erfarne kollegiet Alton-Lee, Nuthall og Patrick (1993) at 

elevene forholdsvis raskt ble likegyldige til mikrofonene som de hadde festet på seg. 

Erfaringene fra mitt eget prosjekt var at elevene var positive og nysgjerrige på bruken av de 

tekniske hjelpemidlene. De fleste ville lære hvordan mp3-spilleren fungerte som lydopptaker, 

noen undret seg over at de var nummererte, noen gav uttrykk for at det var «kult å bruke dem» 

og to – tre jenter gikk faktisk for å speile seg med spillerne på. Inntrykket mitt er at flere 

opprettholdt en viss bevissthet om at mikrofoner inngikk i gruppearbeidsaktivitetene gjennom 

hele prosjektet, men at de syntes å være lite hemmet av dem. De hektet dem av seg ved 

toalettbesøk, eller de la hånden over dem og kikket smilende på meg når de ville holde 

samtaleinnholdet hemmelig. Én minte om pågående opptak hvis det ble brukt skjellsord på 

gruppa, én gav mikrofonen et navn og én syntes rett og slett å få en plutselig, kortvarig tanke 

om det pågående forskningsprosjektet. En replikkveksling mot slutten av en skoletime kan 

eksemplifisere noen av disse blandete erfaringene. To gutter og to jenter sitter sammen, 

tegner, fargelegger og skriver på et arbeid de har felles ansvar for. Konsentrasjonen på gruppa 

synes å være synkende, men de to jentene veksler på å kommentere tegningene de holder på 

med da Simen bryter inn12: 

 

Samtaleutdrag 1 
gruppeZEHRA: mp3-spillerne 

1 Simen:   å ha på seg mic det er digg da 

2 Ida:  @ sånn at hun kan høre alt du sier og snakker om i timen? 

 

Simen, som nettopp har hvisket noe til Fredrik, henvender seg til gruppa og uttrykker, 

tilsynelatende spontant, en tilfredshet med å bære mp3-spillerne. Idas svar er preget av ironi, 

men kanskje også en reservert holdning til det tekniske opplegget. Prosjektet var på dette 

                                                           
12 Transkripsjonsforklaring 

@ latter 
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tidspunktet godt i gang, og begge var både aktive muntlig gjennom gruppearbeidet og 

imøtekommende overfor meg som forsker. Se kapittel 5.3.3 om mp3-spillerne som 

samtaletema på gruppeZEHRA. 

 

Det var altså alle elevene i hver av de tre klassene som bar mikrofoner – også dem som ikke 

inngår i denne studien. På den måten unngikk jeg at noen elever ble utsatt for særskilt 

oppmerksomhet og en mulig stigmatiserende effekt som en utvelgelse av enkelte elever kan 

ha. Denne løsningen gjorde det dessuten mulig å utforske og velge sammensetningen av 

casene i etterkant.  

 

Oppsummerende vil jeg først understreke det åpenbare i at forskningsprosjektet fikk 

oppmerksomhet i klasserommet. Min tilstedeværelse ble jo blant annet innledet og avsluttet 

med at elevene hektet mp3-spillerne på og av seg. En prosedyre for igangsetting av mp3-

spillerne ble gjennomført ved oppstart av hver time. Elevene gav en «stemmeprøve» med 

opplysning om et tildelt elevnummer på sin mp3-mikrofon. Dette ble gjort for å sikre at jeg 

skulle kunne gjenkjenne stemmene i ettertid. Idas løsning på min instruksjon eksemplifiserer 

prosedyren:  

dette er nummer 11 

ok dette her er nummer 11  

og dette er min stemme  

var det min stemme? 

  @  

På grunn av justering av lydopptakene i den hensikt å synkronisere opptakene på gruppa, 

inngår ikke denne oppstarten i datamaterialet. Ytringene illustrerer imidlertid godt den 

oppmerksomheten forskningsprosjektet fikk hver ny undervisningsøkt.  

 

Dernest vil jeg mene at mine forholdsvis mange opphold i klassene Tonbakken 7 og Veihagen 

7A, som også medførte gjentakende deltakelse med mikrofoner for elevenes del, bidro til å 

motvirke forskningens påvirkning på elevene. I Veihagen 7B, der datainnsamlingen foregikk 

over to dager, ble det imidlertid dårligere kår for å skape fortrolighet med prosjektet. Det 

kunne derfor være rimelig å tro at disse elevene var mer preget av mitt opplegg enn de andre 

som var med, men jeg har ikke fanget opp tegn som tyder på det. Ifølge Grønmo (2004) kan 

arbeid med feltrelasjonene og alminneliggjøring av forskningsprosjektet fungere som motvekt 

til kontrolleffekt. Han hevder også at aktørene erfaringsmessig venner seg nokså raskt til 

forskeren og hennes arbeid. Hans utgangspunkt er deltakende observasjon, men man finner 
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erfaringer som går i samme retning innenfor miljøer som bruker videobasert forskning. Ifølge 

Munthe (2005) blir det gjerne argumentert med at personer som er opptatt av det de holder på 

med, ikke legger merke til at kameraet går. Min konklusjon er at forskningsaktiviteten som 

ble gjennomført i de tre klasserommene, ikke har virket forstyrrende i større grad enn at 

innholdet på lydfilene representerer et repertoar av muntlig samspill som kan pågå i 

elevgrupper som arbeider sammen i gruppe. Men jeg innser at det er en antakelse. 

 

3.3.6 De supplerende dataene for kontekstualisering 

Rikholdige skriftlige notater er grunnleggende i observasjonsstudier, og er en type data jeg 

også har samlet. Betydningen av å supplere lyd-data med feltnotater understrekes av blant 

annet Kumpulainen (1994, 1996). De er nødvendige for å forstå konteksten for det muntlige 

samspillet. Jeg skrev ned observasjoner og refleksjoner både samtidig som lydopptakene 

pågikk og i etterkant. Det dreide seg om gruppeklimaet, samarbeidsordningene, hvilken 

oppgave elevene utførte til ulike tider, gruppemedlemmers forflytninger, bruk av læremidler 

og lærerens ledelse av gruppearbeidet. En metodisk interessant erfaring med egne feltnotater 

var tilfeller av uoverensstemmelser mellom mine skriftlige nedtegnelser fra observasjoner av 

elevenes gruppeaktivitet og det faktiske innholdet i elevenes samtaleaktivitet. I notatene kan 

jeg f.eks. lese beskrivelsen «Elevene sender blyanter, viskelær og fargesaker mellom seg, 

smiler og ler høyt», og min umiddelbare tolkning var at «gruppearbeidet er preget av 

usakligheter og moro nå». Av lydmaterialet derimot går det fram at elevene var saksorienterte 

og samarbeidende – mer om dette i kapittel 5.4. Feltnotater har med andre ord sin begrensning 

i observasjon av muntlig samspill.   

 

Lydopptakene og feltnotatene kan karakteriseres som handlingsdata (Fangen, 2004). Det vil si 

at lydfilene inneholder data som gir tilgang til hvordan elevene faktisk samtalte med 

hverandre når de skulle løse en eller flere oppgaver sammen. De skriftlige notatene fra 

observasjonene er utfyllende handlingsdata, som gir informasjon om det miljøet 

samtalepraksisen foregikk i. Det disse dataene ikke representerer er kunnskap om 

psykologiske faktorer, som deltakernes meninger eller holdninger til det som foregikk. En 

skriftlig logg fra hver enkelt elev er samlet inn med et formål om å få avklart noen trekk om 

slike forhold. Innholdet i loggene var styrt av at jeg hadde formulert noen spørsmål som 

elevene svarte på. Spørsmålene gjaldt oppfatninger om muntlig deltakelse på gruppa, inntrykk 

angående gruppeprestasjonene og syn på verdien av arbeidsformen (vedlegg 4). Loggene ble 

utført umiddelbart etter at gruppearbeidet var avsluttet. Dette er data som kan karakteriseres 
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som diskursive data og som altså ikke skal behandles som handlingsdata (Fangen, 2004). Det 

vil si at loggene først og fremst må forstås som elevenes egen presentasjon av sin deltakelse i 

gruppearbeidet, og at de ikke kan anvendes som om de er en gjengivelse av de faktiske 

psykologiske forholdene. Men når loggene, i kombinasjon med feltnotatene, supplerer 

lydopptakene, får de likevel en funksjon ut over det å være selvpresentasjon. I møte med disse 

øvrige dataene fungerer de som en type referansegrunnlag for å forstå den muntlige 

aktiviteten bedre. Det er min oppfatning at loggene er data som åpner for et generelt inntrykk 

av elevenes følelsesmessige og kognitive grunnlag for engasjement i gruppearbeidet, en 

informasjon som tilhører konteksten.  

 

Relasjonen mellom kontaktlærerne og meg var betydningsfull for gjennomføringen av 

datainnsamlingen, både med hensyn til å etablere og opprettholde tillit hos elevene og når det 

gjaldt muligheter for å forstå konteksten for dataene. Begge lærerne bar mikrofoner gjennom 

observasjonsperiodene, de var imøtekommende samtalepartnere underveis og de stilte opp på 

en planlagt samtale. Lydopptakene fra lærerne er ikke transkriberte. De har jeg lyttet til for å 

forstå progresjonen i arbeidet og for å fange opp hva som er lærerens undervisningsarbeid i 

prosessen. I samtalene var lærernes pedagogiske arbeid med gruppearbeidene sentralt for 

meg, der den forberedte samtalen først og fremst fungerte avklarende angående lærernes 

tenking omkring undervisningsopplegget. Samtalens forberedte temaer var: Mål for 

opplegget, gruppesammensetning, erfaringer med arbeidsformen og opplevelse av å bli 

observert. Jeg kunne konstatere at begge lærerne opplevde å være seg bevisst at en observatør 

var til stede. Observatøreffekten handlet ifølge den ene læreren om en skjerpet klasseledelse 

med hensyn til å forhindre uønsket atferd. Den andre læreren mente hun inntok en mer 

tilbaketrukket rolle enn hun ville hatt om forskningsarbeidet ikke hadde pågått. Ingen av 

lærerne hadde sett tegn på at elevene var preget av min tilstedeværelse. 

 

 

3.4 Transkribering   

Bruk av mikrofoner for lydopptak av samtaler er en måte å sikre omfattende dataregistreringer 

av den muntlige aktiviteten på. Arbeid med lydfiler innebærer å ha tilgang til en forholdsvis 

eksakt informasjon om hva som har blitt sagt i tiden opptakene har foregått. Denne måten å 

studere samtale på gjør det mulig å fange opp detaljrikdom i det muntlige samspillet, men 

erfarne forskere understreker reliabilitetsutfordringer som gjelder lydkvalitet, selektiv lytting 
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og tilstrekkelighet i transkripsjonene (Ochs, 1999; Peräkylä, 1997; Silverman, 2006).  I det 

øyeblikket forskeren skal transkribere lydmaterialet, oppstår dilemmaer knyttet til både 

lytteferdigheter og til den skriftlige gjengivelsen av lyddataene. Transkriberingen krever med 

andre ord særskilt oppmerksomhet, kunnskap om hva som ligger implisitt i 

forskningstilnærmingen og en bevissthet om at fortolkning er et sentralt trekk ved prosessen. 

Når transkriberingen er avsluttet, er det transkripsjonene som blir selve datamaterialet som 

samtalene blir studert ut fra.  

 

3.4.1 Fra lydfiler til transkripsjoner  

I metodelitteraturen er oppfatningen om at transkribering mer dreier seg om en 

konstruksjonsprosess enn en form for avskrift av hva som har vært sagt, et gjentakende tema 

(Bird, 2005; Hammersley, 2012; Ochs, 1999). I dette ligger en erkjennelse av at overføringen 

av lyd til skriftlig uttrykk innebærer en rekke valg, tolkninger og teoretiske refleksjoner, og at 

transkripsjoner derfor ikke bør behandles som «data that are simply given, in an unmediated 

fashion» (Hammersley, 2012, s. 439). Green, Franquiz og Dixon (1997) binder disse 

anskuelsene om konstruksjon sammen til begrepene fortolkning og representasjon, og utdyper 

synspunktet slik: «a transcript is a text that “re”-presents an event; it is not the event itself. 

Following this logic, what is re-presented is data constructed by a researcher for a particular 

purpose, not just talk written down» (s. 172). Fordi transkripsjonene ikke kan representere alle 

detaljene i et lydmateriale, må de nødvendigvis være resultat av valg og seleksjon. De valgene 

som blir gjort i løpet av transkriberingen kan forstås som resultat av fortolkninger, og vil 

samtidig også kunne begrense hvilke mulige tolkninger og teoretiseringer man kan foreta ut 

fra data i etterkant.  

 

En operasjonalisering av begrepet «transkripsjon forstått som en fortolkende prosess», vil for 

mitt prosjekt dreie seg om hvilke transkripsjoner som blir presentert som betydningsfulle, 

hvilke perspektiver de blir studert ut fra, hvordan kommunikasjonssituasjonen er forstått og 

hvilke lytteferdigheter som er aktivert. Min erfaring er, som blant annet Peräkylä (1997) 

påpeker, at det å lytte til lydopptak er en ferdighet som må trenes opp og som gradvis 

forbedres under selve transkriberingsarbeidet. Prosessen er konsentrasjonskrevende og 

innebærer et betydelig antall lytterepetisjoner. Karakteristiske trekk ved muntlig samspill i 

grupper er blant annet avbrytelser, personer som snakker i munnen på hverandre, hurtige 

turtakinger og skiftende stemmevolum ved spøk og alvor. Gruppesamtaler byr derfor på 

særlige utfordringer når det gjelder både å oppfatte hvem som snakker til enhver tid, å forstå 
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konteksten og å formidle disse trekkene ved samtalene på papiret. Men nettopp disse 

samtaletrekkene har også virket skjerpende på oppmerksomheten i transkripsjonsøyeblikket. 

Mulighetene for feiltolkninger av lydmaterialet og for mangelfulle eller ukorrekte 

transkripsjoner er likevel til stede. 

 

Fortolkning og skriftlig formidling av samtale er med andre ord tett forbundet. Men ved å 

opprettholde det analytiske skillet som Green mfl. (1997) har gjort, blir også den skriftlige 

komponenten i konstruksjonsprosessen tydeligere. Kjernen i begrepet “representasjon” er 

idéen om at selve transkripsjonen er et resultat av mestring av dataene og av 

transkripsjonskonvensjoner. En rekke valg blir raskt påtrengende, som for eksempel hvorvidt, 

og eventuelt hvordan, tonefall, ikke-verbale elementer, pauser, skal gjengis. Ikke fullt så 

åpenbart for den uerfarne er spørsmål som gjelder lay-out eller format. En lineær gjengivelse 

av lyd-data er for eksempel svært vanlig, og også benyttet i dette prosjektet. Formatet gir et 

umiddelbart inntrykk av en tids- og innholdsmessig kontinuitet i samtalene. Brukt i 

framstillingen av en gruppesamtale, som gjerne er preget av hurtige og overlappende ytringer, 

kan leseren få et skjevt bilde av det som har foregått. Ulike transkripsjonsnøkler byr på måter 

å imøtekomme disse begrensningene på, men de er ikke tilstrekkelige for framstilling av hele 

kompleksiteten. Alle slike valg må også holdes opp mot spørsmålet om hvor tilgjengelig 

representasjonen bør være for leserne. Sammen med forestillingen om transkripsjon som 

fortolkning, synliggjør begrepet representasjon en grunntanke om transkripsjoner som et 

materiale som representerer både informantenes samtaler og forskeren selv.  

 

Det er allment kjent blant erfarne forskere at transkripsjonsarbeid er tidkrevende (se f.eks. 

Hammersley, 2012; Kvale og Brinkmann, 2009; Lapadat og Lindsay, 1999; Silverman, 2006), 

men det er få som konkretiserer tidsomfanget. Kanskje skyldes dette at tidsrammene 

nødvendigvis vil variere avhengig av hvilke type samtaler som studeres, hvor detaljert 

transkriberingen blir utført og hvor rutinert avskriveren er. Kvale og Brinkmann (2009) anslår 

fem timer for en erfaren å skrive ordrett av et intervju på én time, mens Burke mfl. (2010) 

regner fire til sju timer. Edwards (2001) knytter ikke sine tidfestinger til en bestemt 

samtaletype, men beregner seks til sju timer for en ordrett gjengivelse av én time samtale. 

Dersom transkriberingen også skal inneholde mer detaljert informasjon, som for eksempel 

overlappinger, avbrytelser og pauser, må man doble denne tidsanvisningen (Ervin-Tripp, 

2000). En gruppesamtale er, som allerede påpekt, ikke en oversiktlig én-til-én-konversasjon. 

Den kan karakteriseres som en flerdimensjonal kommunikativ hendelse, som ikke er enkel å 
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reprodusere i et todimensjonalt skriftformat. Dette er en konstatering gjort av Bird (2005, s. 

242), i tilknytning til en drøfting av metodologiske oppgaver som en uerfaren forsker står 

overfor. Selv kan jeg slå fast at arbeidet med den skriftlige representasjonen av 

gruppesamtalene har vært en møysommelig prosess. Jeg har ikke målt tidsbruken nøyaktig, 

men anslår at transkribering av én times gruppearbeid tilsvarer fire til fem dagsverk.  

 

Det store antall arbeidstimer som gikk med til utformingen av transkripsjonene har vært en 

utfordring med hensyn til framdrift innenfor de rammene ph.d.-studiet gir. Mitt valg om å 

gjøre dette arbeidet selv, kan følgelig vurderes som uheldig bruk av tid. I forskningsmiljøer 

som baserer seg på transkripsjonsdata, er det forholdsvis vanlig å overlate denne innsatsen til 

andre (se f.eks. Kvale og Brinkmann, 2009; Lapadat og Lindsay, 1999; Tilley, 2003). En slik 

løsning ville spart tid, men synes å forutsette en kompetanse om transkripsjonsarbeid som jeg 

ikke hadde forut for prosjektet. Tilley (2003) er blant dem som har drøftet denne praksisen, og 

som understreker betydningen av kommunikasjon mellom forskeren og avskriveren om 

metodiske problemstillinger både i forkant og underveis i arbeidet. Avskriverens framstilling 

av data er jo ikke mer nøytral enn forskerens, hun må også gjøre et tolkningsarbeid. Mitt 

utgangspunkt var at jeg hadde lite erfaring med muntlige data, og at jeg dermed ikke hadde 

forutsetninger for en slik dialog med skriveren som Tilley anser som nødvendig. Jeg så det 

som viktig å utvikle min kunnskap om transkripsjon, både som produkt og som en metodisk 

prosess. På denne måten ble det også klart for meg at analyseprosessen kommer i gang 

umiddelbart og at forståelse utvikles i prosessen med konstruksjon av de skriftlige uttrykkene. 

Jeg erfarte nettopp det Lapadat og Lindsey (1999) hevder, at transkribering, så 

oppmerksomhetskrevende som det er, har den meningsfulle konsekvens at man kommer tett 

på dataene. Transkriberingen skjerpet konsentrasjonen og den analytiske tenkingen om 

dataene.  

 

Under transkriberingsarbeidet benyttet jeg innspillings- og lyderingsprogrammet Audacity. 

Dette er en gratis programvare, som blant annet gav meg muligheter for å redigere og 

gruppere lydfiler, spille av flere lydspor samtidig, justere avspillingshastighet og ha kontroll 

på tidslinjer.   
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3.4.2  Transkripsjonssystemet  

En rekke forskere understreker altså at transkribering er en grunnleggende teoretisk prosess,  

og de argumenterer for at valg av transkripsjonskonvensjoner er tett forbundet med det 

teoretiske utgangspunktet forskeren har (J. A. Edwards, 2001; Lapadat og Lindsay, 1999; 

Silverman, 2006). Forskere som for eksempel studerer samtaler med konversasjonsanalyse 

(Conversation Analysis) som teoretisk utgangspunkt, har tilgjengelig et omfattende system av 

konvensjoner og tegn som er utviklet innenfor nettopp dette feltet. Tilsvarende gjelder for 

diskursanalyse (Discourse Analysis). Ved siden av disse to metodologiene, finnes flere andre 

forskningsmiljøer som har utviklet sine systemer av konvensjoner og en rasjonale som 

begrunner tilnærmingene (se f.eks. J. A. Edwards og Lampert, 1993). Enkelte miljøer har 

imidlertid først og fremst arbeidet med å utvikle en norm for transkribering. Et eksempel, som 

jeg ble oppmerksom på i søken etter en skriftlig framstillingsform av egne data, er innsatsen 

som er gjort innenfor CHILDES-prosjektet (Child Language Exchange System), der 

MacWhinney (1991) og hans kollegaer utviklet CHAT-systemet (Codes for the Human 

Analysis of Transcripts). Dette transkripsjonssystemet ble utviklet med formål om å øke 

reliabiliteten på transkripsjoner, gjøre det mulig å automatisere analyseprosesser og å etablere 

en database for utveksling og sammenlikning av transkriberte data. Databasen ble etablert i 

løpet av åttitallet og er i dag en del av det flerspråklige korpuset TalkBank, fortsatt ledet av 

MacWhinney. På det tidspunktet da jeg fattet interesse for CHAT, hadde jeg som nybegynner 

kun en teoretisk forståelse for at valg av transkripsjonsmåte bør begrunnes ut fra prosjektets 

problemstilling og analytiske tilnærming (Silverman, 2006). Jeg antok at systemet som var 

utviklet i et så omfattende prosjekt som CHILDES hadde kvaliteter som var anvendbare for 

mine formål. Min strategi ble å foreta et utvalg av de konvensjonene som CHAT inneholder, 

og så prøve ut måter å framstille gruppesamtalene på. Det ble tidlig klart for meg at stor 

informasjonsmengde i transkripsjonene er en utfordring. Utforming av en svært detaljert 

transkripsjon, som for eksempel bruk av et fonetisk alfabet, ville ha krevd en særlig 

fordypning i lingvistikken for mitt vedkommende og samtidig vært tilsvarende krevende å 

forstå for en del lesere (J. A. Edwards, 1993; Ochs, 1999). Det har ikke vært min intensjon å 

få fram absolutt alle trekk ved gruppesamtalene, men å redusere den muntlige 

detaljrikdommen for å unngå at transkripsjonene ble for uoversiktlige og vanskelig 

tilgjengelige. Jeg har arbeidet med å få til en systematisk filtrering av informasjon for å få 

fram transkripsjoner som er hensiktsmessige for analyser som er i tråd med prosjektets 

interesse. Det vil si at de bør kunne tilfredsstille et mål om «lean transcriptions» som gir 
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anledning for «rich interpretations» (Bloom, 1993). Det understrekes at jeg kun har sett til 

transkripsjonssystemet CHAT, og ikke dataanalysesystemet, CLAN.  

 

Jeg har brukt ortografisk transkripsjon. Det vil si at ord og ordformer i hovedsak er gjengitt 

etter skriftspråksnormene som gjelder for enten nynorsk eller for bokmål. Jeg har skiftevis 

benyttet den av rettskrivingsnormene som har ligget nærmest det muntlige uttrykket. Elevene 

veksler for eksempel på å bruke nektingsadverbet /içə/ og /ikə/, og denne variasjonen blir i 

mine transkripsjoner gjengitt som henholdsvis ikkje og ikke. Det er min oppfatning at en 

fonetisk transkripsjon for dette prosjektet ville gitt en unødig detaljert gjengivelse av 

samtalene. Men min bruk av ordbøkenes norm på det muntlige materialet gav tidvis en følelse 

av å være illojal overfor informantene. Henrichsen (2008), som understreker at ortografiske 

framstillinger blant annet gir godt grunnlag for leksikalske studier, har beskrevet denne 

opplevelsen treffende: «En ortografisk transkription af det spontane talesprog er som et 

fotografi med grove raster. Billedet fungerer i en vis observationshøjde, men mange detaljer 

er forsvundet» (s. 184). For å minske avstanden mellom transkripsjonenen og informantenes 

egne uttrykk, har jeg forsøkt å ivareta enkelte dialekttrekk gjennom en skriftspråkstilpassing. 

Det gjelder pronomenformene i første person entall og andre person flertall, innskuddsvokal i 

adjektiv og sterke verb i presens, bortfall av -r i flertall av substantiv med -a-endelse i 

ubunden form og i presens av svake verb. Elevene bruker også ord og uttrykk som ikke er 

oppslagsord, verken i nynorsk- eller i bokmålsordbøker. Disse har stort sett fått en tilpasset 

ortografisk transkripsjon. Eksempler på slik tilpassing til skriftspråket er de demonstrative 

pronomene /din:ə/ og /dit:a/ som er transkribert til henholdsvis dinne og ditta. Jeg har også 

beholdt spørreordene /ka/, /ken/, /koʃ’n/, /kof:år/ når elevene bruker disse. Ordstilling og 

andre grammatiske markører er gjengitt etter informantenes egen praksis, og altså ikke etter 

en skriftnorm.  

 

Når en elev veksler på å bruke varianter av ett enkelt språktrekk, er dette en variasjon som blir 

gjengitt i transkripsjonene. Det er informantenes grammatiske formuleringer som er 

transkribert, ikke ordbokas norm. På denne måten har jeg prøvd å balansere forholdet mellom 

en intensjon om lesbarhet og et ønske om nærhet til det opprinnelige muntlige materialet. 

Eksempler på dialekttrekk som er gjengitt ved hjelp av skriftspråksystemet: 

 

 e  (personlig pronomen eg/jeg) 

 dokke  (personlig pronomen de/dykk/dere) 
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 ka, ken  (spørrepronomen kva/hva, kven/hvem) 

koffår  (spørreadverb kvifor/hvorfor)  

korsen  (spørrende uttrykk korleis/hvordan) 

nokken  (kvantorer nokon/noen) 

dinne, dinna, (demonstrativer denne/dette) 
ditte, ditta 

 

En skriftlig gjengivelse av talespråket må nødvendigvis ta utgangspunkt i lytterens 

oppfatninger av rytme og intonasjon (L. A. Kulbrandstad, 2005). Jeg har rimeligvis gått ut fra 

prosodiske trekk, som stigende og synkende intonasjon, pause eller syntaktisk struktur i 

tolkning og transkribering av de muntlige utsagnene. For å skape en oversiktlig framstilling, 

har jeg delt talen opp i ytringer som er skrevet fortløpende under hverandre. Ifølge Linell 

(2009, s. 239) har begrepet ytring et noe vagt innhold, som tidvis refererer til «almost any 

‘(piece of) discourse’». Han viser til at ytringer gjerne oppfattes som språklige utsagn i form 

av setninger eller leddsetninger, men framhever det problematiske ved å bruke en typisk 

skriftspråkstandard i omtale av talespråk. I spontan tale forekommer ofte utsagn som ikke 

fyller de formelle skriftrelaterte kravene til grammatisk korrekthet. Utsagn uten så vel subjekt 

som verbal kan gi mening i en muntlig kontekst. Jeg har gjennomført transkripsjonene ut fra 

en oppfatning om at en ytring kan bestå av alt fra en setningsekvivalent til setningsemner og 

sammensatte setninger (Aarsæther, 2004; Iversen, Otnes og Solem, 2007). Det er min 

tolkning av prosodiske forhold som har vært avgjørende for hva som markeres som en ytring. 

Selv om hovedprinsippet har vært å føre ytringene fortløpende under hverandre, forekommer 

det også at setningsekvivalenter blir etterfulgt av en ny setningsekvivalent eller setningsemne 

på den samme linjen. Det er gjort dersom grensen mellom ytringene var vanskelig å trekke, 

eller det fortonte seg rimelig å synliggjøre en tett sammenheng, slik eksempelet her viser: 

  
15 Simen:  men liksom # har han gjort nokke da? 

18   [/] har han gjort nokke # for å bli kjent?   (fra utdrag 16) 

  

Utsagnet men liksom etterfulgt av en pause er her blitt oppfattet som fyllord. Det kan synes 

som om Simen nøler litt før han kommer fram til spørsmålsformuleringen. I gjentakelsen av 

spørsmålet er både denne innledende ytringen og det avsluttende fyllordet da utelatt, nølingen 

eller usikkerheten er borte. Eksempelet viser tre ytringer, men for å lette leseforståelsen, er de 

to første ført på samme linje.  
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Samtidige ytringer, altså at elevene snakker i munnen på hverandre, er et typisk trekk i 

samtaler med flere deltakere. Dette blir markert ved hjelp av vinkelparenteser, < >. Når eleven 

avbryter seg selv eller mister oppmerksomheten, blir dette markert med et +…, mens et +/ 

markerer ufullstendig ytring på grunn av avbrytelse fra en annen taler. Gjentakelsene som 

skjer i form av repetisjon av ett eller flere ord vises ved hjelp av [/], mens gjentakelser med 

endring eller reparasjon av det som først var sagt vises med et [//]. 

 

Mange interjeksjoner, lyder eller pausefyll er ikke oppført i ordbøker. Jeg har valgt å begrense 

transkribering av slike trekk. De vanligste interjeksjonene i mitt materiale er eh (nølende), mm 

(bekreftende), hm (spørrende, undrende) og åh (klagende). Latter er gjengitt i form av en @, 

andre lyder blir kommentert i parentes dersom de er tolket som betydningsfulle. Pauser eller 

stopp i taleflyten er markert med #. Pauser på mer enn 3 sekunder er markert med ##. Tabell 5 

nedenfor gir en oversikt over transkripsjonsnøkkelen som er brukt.  

 

Tegn Betydning 
 

? 

! 

@ 

+… 

+/ 

[/] 

[//] 

< > 

 

# 

## 

xxx 

spørrende tonefall 

emfatisk trykk i ytringen 

latter 

taleren avbryter seg selv 

taleren blir avbrutt av andre 

gjentakelse av ett eller flere ord 

gjentakelse i form av reparasjon av ytringen foran 

samtidige ytringer, dvs. at ytringer som er rammet inn av en vinkelparentes 
overlapper påfølgende ytring med tilsvarende innramming  

pause i taleflyten 

lengre pause (mer enn 3 sekunder) 

anonymisert eller ikke hørbar ytring/del av ytring 

Tabell 5: Transkripsjonsnøkkel 

  

 

3.5 Å analysere muntlig samspill 

Jeg erfarte transkriberingsprosessen som en begynnende, systematisk refleksjon rundt 

dataenes meningsinnhold, og at denne fasen i prosjektet var utpreget empirisk forankret. 

Empirien var framtredende, mens teoretisk førforståelse forsøksvis ble satt i en parentes. Det 

var først og fremst i arbeidet med dataene fra den første innsamlingsperioden, våren 2008 i 

89



90 
 

Veihagen 7A, at kodingen kan karakteriseres som forholdsvis åpen. Denne fasen for 

identifisering av dataenes meningsinnhold og mønstre tok utgangspunkt i en interesse for hva 

elevene snakket om og hva som skjedde i samspillet dem imellom. Etter den første 

organiseringen og bearbeidingen av datamaterialet, oppstod behov for aktivt å hente fram 

teoretisk og metodisk viten for å øke sensitiviteten overfor dataene. Prosessen førte til at jeg 

har lagt vekt på å benytte ulike analysetilnærminger som kan fungere som «a set of flexible 

analytic guidelines that enable researches to focus their data collection» (Charmaz, 2005, s. 

507). Charmaz’ formulering har sammenheng med en interesse for empiribasert 

teoriutvikling, etter de metodiske anvisningene for analyse og koding som ligget til grounded 

theory. Jeg har riktignok ikke benyttet grounded theory som forskningsstrategi, men ser at 

denne tilnærmingen byr på et godt system for koding og kategorisering av empiri og ikke 

minst for hvordan de empiriske analysene kan virke på teoretisk utvikling. Nettopp dette siste 

er kanskje en særlig utfordring i kvalitativ forskning generelt, som gjerne har en intensjon om 

et dialektisk forhold mellom teori og empiri (Hammersley, 2008; Morse, 1994; Silverman, 

2005).  

 

Å finne et system for fokusering og samtidig opprettholde fleksibilitet i bearbeidingen av det 

empiriske materialet, slik Charmaz’ (2005) presiserer, har vært en ambisjon. Jeg har på den 

ene siden søkt å ha en åpen innstilling til empirien, men også sett det som formålstjenlig å dra 

veksler på analysekategorier og begreper som andre forskere har utviklet. Flere forskere 

framhever verdien av å utvikle et fellesskap om bruk av forskningsinstrumenter og 

begrepsapparat i klasseromsstudier (se f.eks. Grossman og McDonald, 2008; Klette, 2009). 

Det blir blant annet argumentert for at gjentatt bruk av analysekategorier som er utviklet i 

tidligere og liknende studier gjør det mulig å kontrastere resultater, en nødvendighet for 

framdrift i kunnskapsgrunnlaget på forskningsfeltet. Blant analytiske tilnærminger i prosjekter 

som har undersøkt elevers muntlige samhandlingsaktiviteter, har jeg funnet Mercers og hans 

kollegiums (Fisher, 1993; Mercer, 1995) kategorisering av produktive samtaletyper som 

relevant for dette avhandlingsarbeidet, og jeg har erfart det formålstjenlig å bruke Elbers og 

de Haans (2004, 2008) begreper om deltakermønstre. Disse prosjektenes analytiske kategorier 

gir hjelp til tolkning av hvordan elevene gjennomfører samtaleaktivitetene. Mitt utgangspunkt 

for valg av analytiske innganger har imidlertid vært en oppfatning om at utforsking av hva 

elevene snakker om, i tillegg til hvordan de gjør det, er en forutsetning for å fange opp 

karakteristiske trekk ved samtalene og for å forstå den betydningen de har for læring. Fordi 

læring som mental aktivitet er et omdreiningspunkt for avhandlingens teoretiske 
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utgangspunkt, og en gjensidighet i språklig og begrepsmessig kunnskap er framhevet som 

særlig betydningsfull for å forstå hvordan den muntlige aktiviteten er, eller kan være, kilde til 

faglig utvikling, må innholdet i samtalene være et fokus for analysene. Betydningen av å 

gjennomføre en detaljert og presis innholdsanalyse for å kunne resonnere omkring hva elever 

lærer understrekes også av blant annet Emanuelsson og Sahlström (2008) og Nuthall (2005). 

Søk etter klasseromsforskning med fokus på innhold i elevers samtaler gav imidlertid magert 

resultat. Med noe forundring har jeg konstatert at Kristiina Kumpulainen og hennes kollegaer 

(Kumpulainen, 1996; Kumpulainen og Mutanen, 1999; Kumpulainen og Wray, 2002), som 

har utviklet en flerdimensjonal metodisk tilnærming for forståelse av elevers muntlige 

interaksjon, ikke har integrert innholdsanalyse i sin metodikk. Med en læringsteoretisk 

interesse for så vel individuell kognisjon som for sosiale prosesser, har de skapt et rammeverk 

for detaljerte analyser av språkfunksjoner og kognitiv og sosial prosessering, som synes å føre 

fram til god kunnskap om ulike kvaliteter ved elevers muntlige samspill, men ikke om hva 

elevene snakker om. I mangel på forbilder fra studier som studerer samtaleinnhold, har jeg 

funnet det nødvendig å utvikle et sett analyseinnganger tilpasset denne studien.  

 

3.5.1 Analytiske innganger til transkripsjonene – en oversikt 

En gjentakende utforsking og bearbeiding av datamaterialet, som ble samlet inn i løpet av tre 

vårsemestre (vår 2008, 2009 og 2010), har resultert i et system for analytisk fokus som etter 

hvert er blitt gjeldende for alle fem casene. En gjennomgang av enkelte andre grupper/case fra 

de tre klassene, for eksempel en gruppeEMIR fra Tonbakken 7 (omtalt i kap. 3.2.1) og en 

gruppePETTER fra Veihagen 7A (Myklebust, 2012), samt bearbeiding av denne 

avhandlingens fem case for et bokkapittel (Grimstad og Myklebust, 2012) har også vært 

stimulerende for den innretningen analysene av transkripsjonene har tatt.  

 

Det er analysene av hva elevene snakker om som danner utgangspunkt for avhandlingens 

analytiske system. Alle transkripsjonene er kodet ved hjelp av Chafes (2003) og Linells 

(2009) definering av termen «topic» og altså identifisert som en rekke samtaletemaer. I den 

første kodifiseringen ble datamaterialet stykket opp i små enheter av samtalesekvenser, hver 

med en spesifisert betegnelse for innholdet. Basert på en interesse for hvorvidt elevene hadde 

fokus på gruppeoppdraget eller ikke (mer om dette i kap. 3.5.2), ble temaene deretter 

kategorisert i to brede, overordnede kategorier som har fått betegnelsene «innenfor 

undervisningsoppgaven» og «utenfor undervisningsoppgaven». Gjentatte lesinger av 

transkripsjonene har ført til to underkategorier, som også er forholdsvis bredt definerte med 
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karakteristikkene «fagrelaterte temaer» og «framgangsmåtetemaer». Figur 4 nedenfor 

illustrerer samtaletema som den sentrerende analytiske inngangen til transkripsjonene. De 

omtalte tematiske hovedkategoriene er tegnet inn for å vise hvor de øvrige fire analytiske 

inngangene har sitt utgangspunkt. Dette er klassifiseringer av samtaleinnholdet som er gjort i 

alle fem casene, 

 

Hver av de ulike samtalesekvensene som er identifisert med en betegnelse for temaet i 

samtalen, er videre analysert ved hjelp av Linells (2009) redegjørelse for termen 

«kommunikativt prosjekt». Disse analysene er gjort med formål å forstå mer av hvordan 

samtalene utvikles og hva elevene forsøker å få til gjennom samtalene. Analyser av elevenes 

kommunikative prosjekter og av deres deltakermønstre er altså gjort av hele 

transkripsjonsmaterialet, men med utgangspunkt i samtaletemaene, slik figur 4 nedenfor 

illustrerer. De fagrelaterte samtaletemaene er i tillegg analysert med formål å komme tettere 

på elevenes arbeid med den faglige substansen i gruppearbeidet. Cummins’ (2000) 

begrepsapparat om kontekst og kognisjon er benyttet for å analysere de faglige og språklige 

kravene som kan ligge til samtalesituasjonen, og Mercers (1995) karakteristikker av 

produktive samtaletyper er brukt for å utforske tilsvarende kvaliteter i dette samtalematerialet.  

 

 

Figur 4: Studiens fem analytiske innganger til transkripsjonene – med samtaletema som sentrerende 

analytisk utgangspunkt 

 
 

I figur 4 er analyseinngangene framstilt ved hjelp av nummerering for at de skal bli tydelige 

for leseren. Dermed kan man også få inntrykk av at det dreier seg om en fast rekkefølge. 
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Nummereringen viser for så vidt til hovedtrekkene ved progresjonen i analyseprosessen, men 

et vekslende analytisk blikk på materialet var også karakteristisk. Jeg erfarte dessuten at en 

pendling mellom de ulike analysene var skjerpende for hva jeg så og hørte. I de påfølgende 

delkapitlene utdypes de begrepene som ligger til grunn for de analytiske inngangene.   

 

3.5.2 Samtaletema som analyseenhet 

Det første analytiske nivået i bearbeidingen av transkripsjonene dreide seg om å identifisere 

hva elevene snakket om. Alt materialet ble først kodet som samtaletemaer og kategorisert i 

relativt små enheter og med deskriptive beskrivelser som lå nært opp til elevenes egne 

uttrykk. Til tross for at temaer, i betydningen innhold, utgjør en naturlig enhet i en samtale 

(Svennevig, 1999), viste det seg å være utfordrende å håndtere innholdsanalysene på en 

tilstrekkelig presis måte. Selve termen tema er vanskelig å definere når hensikten er å 

gjennomføre en systematisk analyse (se f.eks. Clark, 1996; Linell, 2009; Svennevig, 1999). 

Linell (2009) omtaler temaer som «points (places, topoi) that paticipants or autors stay on and 

develop, at least to some extent» (s. 245). Han forklarer et tema som et eksplisitt 

samtaleinnhold som har fått oppmerksomhet og til en viss grad er i bevegelse blant 

deltakerne. Chafes (2003) definisjon går i samme retning. Temaer forstås som «a coherent 

aggregate of thoughts introduced by some participant in a conversation, developed either by 

that participant or another or by several participants jointly, and then either explicitly closed 

or allowed to peter out» (s. 674). Et tema er altså en del av en samtale som kan avgrenses 

innholdsmessig og eventuelt også strukturelt fra resten av samtalen. Det oppstår ved at 

deltakerne holder et felles fokus og har en gjensidig oppmerksomhet om et innhold i samtalen. 

Utviklingen av temaene er en dynamisk prosess, et felles bidrag, som dreier seg om 

initiativtaking og responser. De kan ha en klar begynnelse, for eksempel i form av et 

spørsmål, men ikke alltid. Avslutningen kan være tilsvarende åpenbar, eller ikke. Et tema kan 

gjerne være inspirert av et annet, slik at det foregår overlappende overganger fra det ene til det 

andre temaet. Svennevig (1999) oppsummerer temaskifter i to hovedtrekk. Det ene som et 

regelrett hopp (topic leap) fra ett innhold til et annet, uten at deltakerne signaliserer at det 

opprinnelige temaet kan komme til å tone ut. Det andre (topic transition relevance places) som 

fravær av progresjon ved at turtakingen går langsommere og ytringene er at typen minimale 

responser, gjentakelser eller oppsummeringer. I samtaleutdrag 2 neste side ser vi eksempler 

på førstnevnte type innholdsskift, altså temahopp. 
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Hos både Linell og Chafe er det altså et poeng at et tema kan identifiseres som et visst antall 

ytringer med en innbyrdes innholdsmessig og strukturell sammenheng. Selve 

transkriberingsprosessen og den første forholdsvis detaljerte tema-kategoriseringen, førte til 

en skjerpet oppmerksomhet om detaljer og variasjoner i datamaterialet. Det er imidlertid et 

trekk ved elevenes muntlige samspill at temaene kan ha kort varighet, og at det tidvis er uklart 

om et knippe ytringer skal forstås som en uttoning av et tema eller som et eget tema. Da jeg 

som et neste steg i analysen oppsummerte beslektede innholdskomponenter i litt romslige 

temakategorier unngikk jeg noe av denne tvilen. Parallelt med identifisering av innholdet i 

disse litt bredere kategoriene, har jeg arbeidet med å definere temaene i adekvate språklige 

uttrykk. Verken denne innholdsmessige identifiseringen eller den språklige defineringen har 

vært ukomplisert, og en innvending mot disse innholdsanalysene er selvsagt at de er sårbare 

for subjektivitet i tolkningene. Det er alltid en usikkerhet hvorvidt resultatet eksempelvis vil 

kunne kjennes relevant for deltakerne selv. Det er likevel min oppfatning at det danner et 

rimelig grunnlag for forståelse og refleksjon over elevenes innholdsorientering i samtalene. 

 

Med samtaleutdraget nedenfor eksemplifiserer jeg hvordan en innholdsanalyse, i fortsettelsen 

også omtalt som «Tema-analysen», kan foregå. Både eksempelet vi skal se på her, og de tre 

neste, er altså hentet fra den gruppa som jeg senere har valgt å trekke ut av selve kasusstudien, 

gruppeEMIR (se kapittel 3.2.1). GruppeEMIR er omtrent midtveis i et arbeid med en 

antirøykekampanje som skal formidles på film. Elevene har funnet seg en plass utenfor 

klasserommet, men inne i skolebygningen, for å arbeide med manus og regi. Det er Emir, 

Leni, Selma og Sigve som deltar. Emir er den eneste som har flerspråklig bakgrunn:  

 

Samtaleutdrag 2 
gruppeEMIR 

1 Leni:  se da [/] se da her er smuget 

2   her er basketballbana 

3 Emir:  ja men da må vi rydde da 

4 Leni:  ja og så [/] og så inn der er fotballbana 

5 Emir:  ja men skal vi filme her eller utafor? 

6 Leni:  vi skal filme utafor 

7   men vi bare +… 

8   vi skal øve  

9 Emir:  ja ja men da slipper vi å flytte på noe okei greit? 

10 Leni:  ja <vi skal bare øve> 

11 Sigve:  <da kan ditta her være> en stein som han Emir <sitter på> 

12 Leni:  <da Emir> [/] Emir du er her 

13 Emir:  ja ja 

14 Sigve:  vær så god her er en ledig stein eller noe sånt til å sitte på så +… 

15 Leni:  og dokke er her og bare henger 

16 Sigve:  ja ja 
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17 Leni:  og så får +/ 

18 Emir:  eh # ken har mobil? 

10 Leni:  e har 

20 Emir:  no?  

21 Sigve:  ja sånn ja  

22 Emir:  okei bra 

23   men du [/] du ka er nummeret ditt? 

24 Leni:  <nummeret mitt? > 

25 Sigve:  <skal du begynne å ringe no da?> 

26 Emir:  æsj ja men ka er nummeret ditt? 

27   nei e bare tulla da ja ja  

28 Leni:   okei xx xx xx xx  (oppgir et mobilnummer som ikke er transkribert) 

29 Emir:  xx xx    (linje 29-32 dreier seg om gjengivelse av tallene i et mobilnummer som  

30 Leni:  xx   ikke er transkribert) 

31 Emir:  xx 

32 Leni:  e var veldig svart og lilla i dag 

33   sjekk da 

34 Sigve:  mm 

35 Leni:  svart lilla svart lilla svart 

36 Selma:  lilla svart 

37 Leni:  ka? 

38   svart lilla svart lilla svart 

39 Emir:  men vi skal +… 

40   lilla # [/] lilla minner meg om ho # [/] minner meg om ho Laila-lilla 

 

Leni er gruppeleder og initierer en idémyldring for hvordan scenen for antirøykekampanjen 

deres skal utformes. Sigve og Emir følger opp, og gruppa kommer fram til noen løsninger 

som gjelder manus og iscenesettelse. Denne type innhold har jeg kategorisert som «filmregi». 

Emirs avbrytelse i linje 18 og de påfølgende ytringene om mobilnummer, kan umiddelbart 

tolkes som et brudd på dette temaet, altså et temahopp. Om lag 30 sekunder senere (framgår 

ikke av dette utdraget), skjer en replikkutveksling som indikerer at Emirs spørsmål om 

mobiltelefon i linje 18 kan knyttes an til temaet «filmregi». Emir spør «skal e bare sende 

melding da?» og Leni svarer «send melding». Ifølge manus skal elevene bruke mobilene i 

filmen. Jeg tolker derfor linjene 1 - 31 som tematisk forbundet og har kategorisert dem som et 

filmregi-tema. Dette illustrer den ovenfor omtalte «romsligheten» i måten samtaletemaene blir 

identifisert på. Lenis ytring i linje 32 derimot, markerer et nytt temahopp og en overgang til et 

nytt tema slik jeg har kodet transkripsjonene. Innholdet i linje 32 til 40 dreier seg om en 

temakategori jeg har satt etiketten «klær og utseende» på.  

 

Gruppeoppgavens form og faglige innretning rammer inn undervisningens innhold. Å  

håndtere dette innholdet dreier seg om både å få til en samarbeidsprosess og å få noe ut av en 

faglig substans. Det er rimelig å forvente at elevene samtaler om begge disse dimensjonene 

ved undervisningsstoffet, men det er ikke selvsagt at de gjør det. Under kodingen av 

samtaletemaene ble det likevel forholdsvis raskt klart at både arbeidsmåte og fag var innhold i 
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samtalene. Jeg har, som vist i figur 4, kap. 3.5.1, kategorisert dette samtaleinnholdet under 

henholdsvis termene framgangsmåte-tema og fagrelatert tema. I samtaleutdrag 2 er de første 

31 linjene, som har fått etiketten «filmregi», lagt til den førstnevnte kategorien. Elevene har 

oppmerksomheten rettet mot iscenesettelse av filmen de skal lage, altså om hvordan de 

sammen skal gripe an oppgaven. Det faglige innholdet i filmen er ikke et tema.  

I gruppearbeid har elevene stor innflytelse på innholdet i opplæringen. Når den kollektive 

tiden i klasserommet har minsket til fordel for individuell tid, kan én av forklaringene være 

nettopp at lærere synes det er krevende å holde oversikt og å lede arbeidet. Det kan være at de 

har erfaringer med at så vel samhandling som innholdsmessig fokus svikter hos elevene, og at 

disse opplevelsene kan skape tvil om arbeidsformens pedagogiske kvaliteter (Granström, 

2006). På bakgrunn av slike mulige utfordringer ved arbeidsmåten, fant jeg det interessant å 

rette oppmerksomheten mot samtaletemaenes relevans for den arbeidsoppgaven elevene 

hadde fått. Jeg tolket og oppsummerte samtlige temaer i to brede kategorier (se figur 4 i kap. 

3.5.1). Den ene dreide seg om samtaletema innenfor undervisningsoppgaven, også omtalt som 

oppgaveorienterte samtaler, og den andre gjaldt samtaletema utenfor undervisningsoppgaven, 

også omtalt som ikke-oppgaveorienterte samtaler. I samtaleutdrag 2 er «filmregi» (linje 1 – 

31) definert som et tema innenfor undervisningsoppgaven, mens «klær og utseende» (linje 32 

– 40) ligger utenfor undervisningsoppgaven.   

 

3.5.3 Kontekstualisering og kognitiv kompleksitet 

Studien har en særskilt interesse for samtaleinnhold som berører den faglige substansen i 

gruppeoppgaven, altså de samtalesekvensene som har fått karakteristikken fagrelatert tema. 

Interessen har sammenheng med avhandlingens arbeid med å forstå elevenes læring av 

skolefag og en oppfatning om at språklige og begrepsmessige komponenter er to sentrale 

faktorer som påvirker læringsprosessene. Kategorien fagrelatert tema er analysert fram fra 

alle de fem casene, men den samler svært ulikt samtaleinnhold ettersom elevgruppene 

arbeidet med vidt forskjellige faglige temaer. For å kunne trekke linjer mellom innholdet i 

casene, gjøre sammenlikninger og ikke minst komme tett på både språklige og faglige 

utfordringer som kunne ligge til disse samtalesituasjonene, har jeg benyttet Cummins’ (2000) 

teoretiske rammeverk, kvadrantmodellen, for identifisering av kognitiv og kontekstuell 

kompleksitet i samtaleinnholdet (se kapittel 2.4.3). Hans skille mellom BICS og CALP er 

operasjonalisert ved hjelp av bl.a. Goldens (1984, 2014) kategorisering av innholdsord i 

faglige tekster.  
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3.5.4 Kommunikative prosjekt 

Tema-analysen har gitt kunnskap om innholdet i elevenes samtaler, men ikke om hvordan de  

utviklet dette innholdet. For å få tak i kjennetegn ved måten elevene utførte det muntlige 

innholdet på, måtte jeg finne en analytisk inngang som gjorde det mulig å komme tettere på 

prosessene i samspillet. Én av måtene jeg gjorde det på var å ta utgangspunkt i begrepet 

«communicative project», som er et sentralt begrep i dialogisk analyse (Linell, 2009). 

Begrepet, på norsk omtalt som kommunikativt prosjekt, uttrykker ideen om at muntlig 

samhandling både dreier seg om et fellesskap og om en innsats for å få til noe i samtalen. 

Deltakerne kan ha ulikt engasjement i dialogen, men uten noe form for interesse skjer det ikke 

utvikling i kommunikasjonen. Dialoger har med andre ord vanligvis et formål, det er dette 

formålet som termen «prosjekt» viser til. Linell (2009) forklarer at denne termen «serves to 

refer to a task carried out (among other tasks) by participants in and through their interaction 

(acts and activities)» (s.190). Prosjektene er ikke nødvendigvis planlagte eller bevisste, de kan 

like gjerne oppstå uventet i kommunikasjonssituasjonen eller utvikle seg tilfeldig som en 

konsekvens av interaksjonen. Linell understreker også at prosjektene er «other-oriented and 

jointly accomplished communicative actions» (ibid., s.178). Prosjektene er prosesser som 

skapes av og i et kollektiv. Den enkelte deltakers ytringer er altså en del av et større prosjekt, 

selv om også individuelle prosjekt kan pågå.  

 

Mine analyser av kommunikative prosjekter, i fortsettelsen også omtalt som 

«Prosjektanalysen», er gjort ut fra en tolkning av hva som begrunner dialogene, altså hva som 

synes å ha vært formålet med kommunikasjonen. Det kunne eksempelvis dreie seg om at 

elevene brukte kommunikasjonen for å uttrykke enighet, avklare, planlegge eller oppmuntre. 

Jeg har forstått prosjektene som dynamiske, med skiftevis svak eller tydelig progresjon og 

med ulik grad av fokus (Linell, 2009). Selv om prosjektene forstås som sosialt fundert, har de 

ofte en asymmetrisk deltakerstruktur. De har gjerne sin opptakt i et initiativ fra én person som 

i fortsettelsen er sentral for framdriften av prosjektet. De øvrige deltakerne følger opp i form 

av ulike, mer eller mindre utfyllende bidrag. Flere prosjekter kan pågå samtidig, men det er 

min oppfatning av hva som har vært det dominerende prosjektet som er registrert. Jeg har hatt 

særlig oppmerksomhet mot ytringer som kunne være initiativ til «å få til noe» i 

gruppefellesskapet, for så å følge samtalen over mer enn to replikkvekslinger. I denne 

sammenheng har jeg hatt nytte av Matres (1997) arbeid med tilsvarende analyser av yngre 

barns samtaler, men konteksten for det muntlige samspillet jeg studerer er en annen enn den 

Matre studerte. Mine informanter er skoleelever i trettenårsalderen som er engasjert i et 
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gruppearbeid. Det er en kontekst for det muntlige samspillet som har vært betydningsfullt for 

tolkninger og valg av språklige uttrykk for de ulike kommunikative prosjektene. Med 

samtaleutdraget nedenfor vil jeg illustrere hvordan jeg har gått fram. Det er hentet fra 

oppstarten av gruppearbeidet, det er kun Leni og Emir som er til stede på gruppa. Læreren har 

nettopp gitt elevene et klarsignal om at de skal sette i gang, og Leni er den første som tar 

ordet:  

 

Samtaleutdrag 3 
gruppeEMIR 

1 Leni:  okei ken skal være gruppeleder? 

2 Emir:  hæ?  

3 Leni:  ken skal være gruppeleder? 

4   det må være nokken som +/ 

5 Emir:  det er du   

6   det det [/] det er ikke du som tuller 

7 Leni:  greit okei  

8   # okei korsen vi skal gjøre det no? 

9   skal vi [/] skal vi lage brosjyre plakat en film foredrag? 

10 Emir:  nei da kanskje en brosjyre da 

11   for vi kan vi printe det ut ikke sant? 

12   for da blir det lett +/ 

13 Leni:  ja men hvis at det vi har en +… 

14   # ja 

15 Emir:  ja da blir det mye lettere å +/  (blir avbrutt av lærer som kommer på gruppa) 

 

Leni tar et tydelig initiativ til å få etablert rollen som gruppeleder, i linje 1. Emir responderer, 

kanskje noe nølende først. Leni synes å være i ferd med å presentere en argumentasjon i linje 

4 da hun blir avbrutt av Emir, som har gjort seg opp en begrunnet mening om hvem som bør 

lede gruppearbeidet. Leni har ikke noe imot forslaget, og aksepterer umiddelbart. Hun tar 

raskt rollen, og tar initiativ til en diskusjon om hvordan gruppa skal gripe an oppgaven, altså 

et nytt prosjekt. Linjene 1 – 7 er eksempel på en kommunikasjon som synes å være begrunnet 

i et ønske om å tildele en arbeidsoppgave. Jeg har gjort som i tema-analysen, valgt noen litt 

brede overordnede prosjekt-kategorier som samler beslektede prosjekter. Dette har jeg gitt 

betegnelsen å få til arbeidsfordeling. I linjene 8 – 15 synes formålet med samtalen å dreie seg 

om å komme fram til et konsept for en antirøykekampanje og framgangsmåten for dette. Dette 

er et prosjekt jeg har lagt til en overordnet kategori kalt å finne framdriftsretning. Disse 

kategoriene er også eksempler på resultater fra prosjektanalysen i alle fem casene.   
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3.5.5 Deltakerstrukturer 

Både tema-analysene og arbeidet med å forstå hva som var elevenes kommunikative 

prosjekter skapte en særlig oppmerksomhet mot elevenes måter å delta på. Ett av 

holdepunktene for disse analysene var jo blant annet et initiativ fra én av elevene på gruppa, et 

annet var den samme elevens og/eller andre elevers bidrag til framdrift i et prosjekt. Det var 

imidlertid først og fremst trekk ved innholdsutviklingen i gruppearbeidet som kom fram i 

disse analysene. For å få tak i og å forstå de sosiale prosessene har jeg dratt veksler på 

Kumpulainens (1994; 2002) og Elbers og de Haans (2004, 2008) begreper om 

samarbeidsprosesser i gruppearbeid, spesielt de to sistnevnte, som også har vært opptatt av å 

forstå prosesser i flerspråklige elevgrupper. Det vil si at deres måter å studere elevers samspill 

på har vært en referanseramme for hvordan jeg studerte tilsvarende prosesser i mitt eget 

datamateriale. Jeg har valgt begreper fra dem ut fra hva som har vært hensiktsmessig sett i 

forhold til min egen problemstilling og ut fra datamaterialet. 

 

For å synliggjøre samspillstrekk bygget jeg videre på studiene av elevenes formål med 

samtalene og den bevisstheten om elevers initiativ i dialogene som jeg hadde fått. Jeg 

undersøkte hva som karakteriserte initiativene og hvem som stod for disse. Underveis i disse 

analysene ble det klart at noen initiativ var rettet mot kun én enkelt elev, andre mot 

gruppefellesskapet. Blant disse valgte jeg å studere nærmere den typen kommunikasjon som 

dreide seg om elev som støtter en medelev og elev som får støtte fra medelev. 

 

Jeg brukte også de kommunikative prosjektene som utgangspunkt for å studere symmetri eller 

asymmetri i samspillet. Dette begrepsparet har jeg brukt i tråd med Elbers og de Haans 

angivelser, om enn ikke på identisk måte. En symmetrisk kommunikasjon betegner en 

situasjon der elever tar et felles muntlig ansvar for å drive fram gruppeoppgaven. Ingen har 

forrang når det gjelder oppslutning om synspunkter eller beslutninger. Initiativ og 

oppfølginger skifter mellom gruppemedlemmene. I asymmetrisk kommunikasjon tar én elev 

ansvar for prosesser som fører fram til løsninger på oppgaven. Det er denne eleven som 

strukturerer og driver fram samtalene, som gjerne involverer, støtter og evaluerer de andres 

bidrag. Elbers og Haan omtaler også denne samarbeidssituasjonen som en «lærer-elev-

modell». Med samtaleutdrag 4 eksemplifiserer jeg en måte å forstå symmetri i det muntlige 

samspillet på: 
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Samtaleutdrag 4 
gruppe EMIR 

1 Leni:  ja # skal vi begynne å diskutere brosjyre? 

2 Emir:  brosjyre?   

3    å ja skal vi lage brosjyre?        

4 Leni:  nei vi [/] vi skal finne det ut no 

5   vi skal lage [//] enten lage brosjyre eller film 

6   men no må vi +/ 

7 Emir:  å ja okei  

8 Leni:  men vi må nødt til å finne ut ka [/] ka som er lurest å ha 

9   ka som er smartest 

10   hvis vi har en +…  

11 Emir:  ja ja hvis vi har en film da +/ 

12 Leni:  ja men +/ 

13 Emir:  da kan det ta mye lengre +… 

14   for +…   

15   kor mye tid har vi igjen? 

16 Leni:  e syns [//] e tror det kanskje blir lettere å lage en film 

17   for det at det da [/] da kan vi liksom # bare finne et tema 

18 Emir:  mm ja 

  

 

Leni tar initiativ til denne samtalen. Replikkutvekslingene i linje 1 – 6 kan tyde på at det er 

hun som har best kontroll på framdriften i gruppeoppgaven. Hennes initiativ bygger på et 

tidligere forslag fra Emir om å løse gruppeoppgaven i form av en brosjyre. I linjene 4 og 5 

avklarer hun bakgrunnen for sin ytring. I fortsettelsen deltar begge to med likeverdig «status» 

i replikkvekslingene, slik jeg forstår det.  

 

3.5.6 Samtaletype 

Betegnelsene «kumulativ og utforskende samtale» (Mercer, 1995) er resultat av en 

kategorisering av samtaletyper som anses å fungere produktivt med hensyn til læringsutbytte 

(se redegjørelsen i kapittel 2.5.4). Disse er altså funksjonsbetegnelser som kan fungere som 

redskap for analyse av mulige sammenhenger mellom samtaleform og sosiale 

læringsprosesser. I kontrast til disse to effektive samtaletypene står «den konkurrerende 

samtalen», som betegner en kontraproduktiv samtalesituasjon. Ingen av disse tre er klart 

definerte kategoriseringer, og de må ikke forstås som et sett med kategorier som rommer alle 

former for muntlig samspill. De er snarere typebetegnelser, der de to førstnevnte oppfattes 

som pedagogisk fordelaktige. Jeg har brukt disse betegnelsene, ikke som en typologi jeg kan 

passe empirien inn i, men som utgangspunkt for tolkning av produktiv muntlighet. Jeg har 

med andre ord søkt etter kumulativ og utforskende samtale og vært oppmerksom på hvorvidt 

samspillet hadde et konkurrerende preg. Et eksempel på analyse av samtaleutdraget nedenfor 

kan illustrere hvordan jeg har tolket måten elevene samtaler på. Utdrag 5 er hentet fra 
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oppstarten av et gruppearbeid som går ut på å lage antirøyk-kampanje rettet mot ungdom. 

Gruppa er satt sammen av fem elever, men bare to av dem er til stede. Leni har norsk som 

morsmål, mens Emir ikke har det. Disse to arbeider her med å ta stilling til hvilken 

formidlingsform de skal benytte. 

 

Samtaleutdrag 5 
gruppe EMIR 

1 Emir:  ja vent litt 

2   # nei bare glem det 

3 Leni:  vi kan jo lage en film at det er nokken som røyker ikke sant? 

4 Emir:  ja  

5 Leni:  og så+/ 

6 Emir:  så prøver en [/] en vennen dems å <stoppe> 

7 Leni:  <og så> [/] og så +… 

8 Emir:  og så blir det til krangel 

9   og så blir de uvenner 

10   og etter femti år +… 

11   @ da blir det +… 

12 Leni:  og så # se da det er liksom +… 

13   vi kan gjøre sånn at det [/] der er +…  

14   # kor mange vi er på gruppa? 

15   vi er [/] okei vi er en to tre fire 

16   så viss at det e filmer og så kan to andre stå og liksom være der på gruppa 

17   og så kommer +… 

18   nei tre kan være der 

19   og så kan +… 

20   # ja 

21 Emir:  ja ja vi skal +…  

22   ja ja ja ikke sant vi bør +/ 

23 Leni:  så kommer den +/ 

24 Emir:  vi bør velge film enn brosjyre for da sitter vi bare på data’n 

25   mens vi får ikke noe morsomt 

26 Leni:  for viss at det vi velger film så får vi [//] så har vi litt morsomt med det 

27 Emir:  ja ikke sant 

28 Leni:  <ja> 

29 Emir:  <ja> 

30   ja da blir det film 

31 Leni:  ja 

 

Sekvensen innledes med et idéforslag fra Leni, som Emir responderer positivt på. Dette 

optimistiske utgangspunktet følges opp med en forsiktig eksemplifisering av mulighetene som 

ligger i filmformatet, de to bygger på og bekrefter hverandres forslag. De er også samstemte i 

motivet for å velge film som uttrykksform, å jobbe med film er morsomt. Dette er trekk ved 

samspillet som samsvarer med enkelte av de refererte karakteristikkene av en kumulativ 

samtale. Andre trekk ved kumulative samtaler, som omstendelighet eller nøye overveielser, er 
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imidlertid ikke så framtredende her, selv om den begrunnelsen for filmvalget som blir gitt kan 

være uttrykk for det siste. For å skape et tryggere grunnlag for kategorisering av 

elevsamtalene, i dette eksempelet en kumulativ samtale, har jeg også søkt å forstå den 

psykologiske situasjonen på gruppene. Ifølge Mercer (1995) bør analysene, i tillegg til de 

språklige registreringene, også inneholde tolkninger av det han omtaler som de 

kommunikative relasjonene og grunnreglene for kommunikasjonen på gruppa. Hans poeng er 

at det kan være en sammenheng mellom det psykologiske klimaet og måten samtalene 

fungerer på, og sier om kumulative samtaler at de forekommer når det er tillit og samhold som 

er gjeldende for gruppa: 

‘Cumulative talk’ seems to operate more on implicit concerns with solidarity and trust, 

and the ground rules seem to require the constant repetition and confirmation of 

partners’ ideas and options. […] Both cumulative and exploratory talk seem to be 

aimed at the achievement of consensus while disputational talk does not (Mercer, 

1995, s. 105). 

Motivasjon for arbeidsformen synes å være et felles utgangspunkt for samtalen mellom Emir 

og Leni. Begge har interesse av å få noe positivt ut av gruppeoppgaven, det vil si at de er 

enige om at de i det minste skal ha det litt morsomt. Dette støttende, omforente sosiale 

klimaet styrker oppfatningen om en kumulativ samtaletype. 

 

3.5.7 Sammensatte muntlige situasjoner 

I gruppearbeid der flere enn to deltar, er det gode muligheter for at samtalene blir 

usammenhengende og for at flere samtaler pågår parallelt. Samarbeidsarrangementene på 

gruppene i denne studien var slik at elevene skiftevis var felles, parvis eller individuelt 

engasjert i utførelsen av oppgavene. Dette er en kontekst som gir rom for at flere samtaler kan 

foregå samtidig og at én og samme elev kan delta i parallelle samtaler. Slike muntlige 

situasjoner innebærer særlige utfordringer når det gjelder oppsettet av transkripsjonene. Jeg 

har valgt en vertikal framstilling av samtaledeltakernes ytringer. En ulempe ved dette 

oppsettet er at det kan skape et bilde av samtalepartene som like i sitt engasjement og at 

innholdet i ytringene kontinuerlig har en lineær utvikling (Ochs, 1999). Et slikt oppsett er med 

andre ord ikke det mest hensiktsmessige med hensyn til å få fram den type sammensatte 

muntlige aktiviteter jeg her peker på. Jeg har derfor alternativt prøvd ut en organisering av 

transkripsjonene i et kolonne-format. Kolonner kan være til hjelp for å illustrere parallelle 

muntlige aktiviteter blant gruppemedlemmene, men det var min erfaring at det raskt ble liten 

plass til tekstene i dette formatet. Når gjengivelsen av de verbale ytringene og 

kontekstkommentarene fikk et visst omfang, ble lesbarheten i transkripsjonene svekket. 
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Oppsett med kolonner viste seg også å komplisere en allerede møysommelig og tidkrevende 

transkripsjonsprosess. Både et hensyn til tidsbruk og til leselighet ligger bak valget av en 

vertikal framstillingsform. Men viktigere er likevel en vurdering jeg har gjort angående 

forholdet prosjektets interesse og hensiktsmessighet i transkripsjonene. Når formålet for 

analysene har vært å studere hva elevene snakker om og hvordan de gjør det, har det vært 

viktigere å få fram en hensiktsmessig gjengivelse av samtalene enkeltvis enn å kunne se en 

eventuell samtidighet i den samlede muntlige aktiviteten.  

Sammensatte muntlige situasjoner i form av parallelle samtaler blant gruppemedlemmer er 

altså en realitet i mitt materiale. Men det er ikke et karakteristisk trekk ved gruppesamspillet i 

den forstand at dette foregikk ofte. Fordi det gjennomgående mønsteret var én muntlig 

kommunikasjon om gangen, har jeg vurdert kvantitative bearbeidinger av dataene som 

relevant og interessant. Jeg har blant annet målt omfang av de ulike hovedkategoriene muntlig 

innhold i prosent (se f.eks. figur 6, kap. 5.4). Prosentberegningene er basert på kategorisering 

av kun ett muntlig samspill per tidsintervall på 5 sekunder. I tilfeller med parallell muntlighet 

på gruppene, har kun det mest dominerende innholdet inngått i tallmaterialet. Det vil si at jeg 

har fokusert enten på den kommunikasjonen som har lengst varighet eller den som er særlig 

interessant som saksorientert, mer om dette i kapittel 5.4. 

 

Hver av gruppene som jeg studerer var del av et klasseromsfellesskap der de øvrige 

medelevene også var engasjert i gruppearbeid. Dette er en undervisningssituasjon som gir 

rikelig anledning til kontakt på tvers av gruppene. Slik kontakt foregikk innimellom, 

hovedsakelig i situasjoner der gruppa arbeidet i taushet og ved at ett av gruppemedlemmene 

henvendte seg til en medelev fra en av de andre gruppene. Kontakten dreide seg gjerne om 

korte kommentarer angående framdrift på gruppene, lån av redskaper og hendelse fra fritiden. 

I de kvantitative framstillingene av gruppenes muntlige aktivitet inngår verken kommentarene 

eller samtalene som krysset gruppegrensene. Det er samspillet innad på gruppene som er 

fokusert.  

 

3.5.8 Om samtaleutdragene 

Analysene av transkripsjonene blir presentert ved hjelp av et utvalg samtaleutdrag. Valg av 

utdrag er gjort på bakgrunn av min samlede kunnskap om casene og med formål om å få fram 

allsidigheten i materialet slik at det kan være mulig for leseren å forstå grunnlaget for mine 

analyser. I presentasjonen av gruppeZEHRA er utvalget forholdsvis stort, mens det er 

betydelig mindre i presentasjonen av de øvrige casene. Dette er gjort i den hensikt å gjøre 
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framstillingen av casene så leservennlig som mulig, men samtidig bevare leserens mulighet 

for innsikt i tolkningsgrunnlaget. Jeg har på denne måten søkt å etterfølge Stakes (2008, s. 

135) poengtering om en «safeguarding» av lesingen, altså lagt vekt på at den forholdsvis 

detaljerte redegjørelsen for utforskingen av gruppeZEHRA også skal danne grunnlag for 

leserens gjenkjenning og forståelse av det analytiske arbeidet som ligger til grunn for de fire 

andre casene i studien.  

 

I vurderingen av utvalget av samtalesekvenser ligger det en særskilt «føring» som gjelder 

avhandlingens tosidige forskningsinteresse, altså både utforsking av læringsfellesskapet på 

gruppene og utforsking de flerspråklige elevenes deltakelse. Det betyr at jeg har lagt vekt på å 

bruke utdrag der de flerspråklige elevene deltar, dersom utdraget ellers er tilstrekkelig godt 

eksempel i sammenhengen. Ett og samme utdrag blir dessuten gjerne benyttet for flere formål. 

Utdrag 11, som i temaanalysen er kategorisert som artefakter (kap.5.1.2), blir f.eks. også brukt 

for å illustrere både gruppas og den flerspråklige elevens kommunikative prosjekter (kap. 

5.5.3 og 5.5.5). Et tilsynelatende «ujevnt» antall utdrag fra eksempelvis fagorienterte 

samtaletemaer på gruppeZEHRA (tabell 8, kap. 5.1) skyldes altså intensjonen om å 

synliggjøre Zehras deltakelse spesielt og å kunne «gjenbruke» samtalesekvenser for flere 

analyseformål.   

 

I denne avhandlingsteksten har jeg brukt i alt 85 samtaleutdrag. Fire av de fem utdragene som 

er vist fram så langt, er satt inn i kapittel 3.5 for å illustrere den analytiske tilnærmingen til 

transkripsjonene. Disse fire eksemplene er hentet fra gruppeEMIR, som jeg underveis i 

prosjektet altså har valgt å trekke ut av selve kasusstudien. De inngår likevel i nummereringen 

av det samlede antall utdrag i avhandlingen. Hvert nytt samtaleutdrag er nummerert 

fortløpende og navngitt som en sammensetning av gruppenavn, samtale-tema og 

kommunikativt prosjekt. De får først en betegnelse som svarer til den kategoriseringen som 

blir gjort i tema-analysen. Deretter føyes også kategoriseringen av kommunikativt prosjekt til 

signaturen for samtaleutdraget, altså slik:   

  
Samtaleutdrag 14 

 gruppeZEHRA: persongalleri – å fortelle 

Dette er altså utdrag nummer 14 i rekken, hentet fra gruppeZEHRA, tematisk innhold er 

kategorisert som «persongalleri», og det kommunikative prosjektet er kategorisert som «å 

fortelle».    
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3.6 Sikring av studiens kvalitet  

Arbeid med kvalitetssikring må pågå underveis gjennom hele forskningsprosessen. Det er  

følgelig nødvendig å finne måter å vurdere og skape kvalitet på som er tilpasset de særlige  

forutsetninger som gjelder for det aktuelle forskningsprosjektet, som i dette tilfellet er 

karakterisert som en kvalitativ casestudie. Flere forskere har, på bakgrunn av forskjeller i 

kvantitative og kvalitative studier, argumentert for å gjøre et skille i de klassiske termene som 

brukes i kvalitetsvurderinger i de to forskningstilnærmingene (Lincoln, Lynham og Guba, 

2011). Andre peker på grunnleggende fellestrekk ved de to tradisjonene når det gjelder det å 

oppnå kvalitet (Kleven, 2002). Maxwell (1992, s. 282) formulerer sistnevnte oppfatning slik: 

«I do not think that qualitative and quantitative approaches to validity are incompatible». Selv 

har jeg valgt å benytte begrepene validitet og reliabilitet i betraktningene 

overkvalitetssikringen av dette prosjektet. 

 

Ifølge Fangen (2004, s. 196) er observasjon en metode som i utgangspunktet sikrer høy grad 

av validitet i betydningen at man måler det som skal måles. En forutsetning er selvsagt at de 

observerte er forholdsvis upåvirket av å bli studert og oppfører seg som de pleier. Når elevene 

i dette prosjektet bærer mikrofoner, er det grunn til usikkerhet om nettopp dette. I drøftingen 

av mikrofonenes mulige kontrolleffekt som er gjort i kapittel 3.3.5, har jeg kommet fram til at 

elevene ble forholdsvis raskt fortrolige med forskningstilnærmingen og at effekten av å bli 

studert trolig ikke har redusert grunnlaget for å oppfatte innholdet på lydfilene som et relevant 

repertoar av muntlig samspill i gruppearbeid. En usikkerhet om hvorvidt den lojale 

elevatferden som viste seg i de fem casene hadde sammenheng med den pågående 

forskningsaktiviteten, kan også dempes betydelig dersom vi ser til elevloggene som er samlet 

inn (se kap. 4.4). Her rapporterer elevene en holdning til gruppearbeidet som indikerer at de 

har hatt en motivasjon for gjennomføring uavhengig av min tilstedeværelse i klasserommet.  

 

I denne studien er det transkripsjoner som er selve datamaterialet, og følgelig er nøyaktighet i 

transkripsjonsprosessen sentralt for å oppnå kvalitet. Det dreier seg både om hvordan 

lydfilene er oppfattet og om hvordan de er gjengitt. I kapittel 3.4 har jeg gjort rede for 

teoretiske perspektiver og praktisk gjennomføring av en konstruksjonsprosess preget av 

gjentatte lyttinger og utbedringer av den skriftlige framstillingen. Med denne konsentrasjonen 

om å få til det Kvale (1997) omtaler som det håndverksmessige i kvalitativ forskning, mener 

jeg å ha oppnådd en tilfredsstillende grad av reliabilitet i den forstand at transkripsjonene er 

pålitelige. Jeg ser ikke bort ifra at der kan være feil, men det er grunn til å anta at disse 
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eventuelt er på et detaljnivå som ikke rokker ved grunnlaget for resultatene og drøftingene av 

studiens problemstillinger.  

 

I kvalitative prosjekter er dokumentasjon av analyse- og tolkningsprosessen oppfattet å være 

særskilt betydningsfullt både for å kvalitetssikre forskerens eget arbeid og for å skape 

transparens (Merriam, 1994). Detaljert redegjørelse for hvordan analysene er gjennomført og 

grunnlaget for tolkningene som blir gjort, gjør det mulig for leseren å vurdere så vel 

validiteten som reliabiliteten av dem (Malterud, 2001; Whittemore, Chase og Mandle, 2001). 

En erfaring med denne type framstillingskvalitet er at man blir i tvil om detaljeringsnivået, og 

man frykter at teksten blir utilgjengelig eller uinteressant å lese. Jeg har søkt å utnytte 

monografisjangeren for å imøtekomme kvalitetskriteriet om en relevant tydeliggjøring av 

teoretiske perspektiver og av hvordan tolkningene er kommet fram. Det er min oppfatning at 

denne formidlingsideen også var skjerpende på validitets- og reliabilitetskontrollen som 

foregikk gjennom hele forskningsprosessen.   

 

Hensikten med denne avhandlingen er «to represent the case – not the world», som Stake 

(2005, s. 460) uttrykker det. En vanlig innvending mot kasusstudier er at de ikke gir grunnlag 

for generalisering (Stake, 2005; Yin, 2009). Yins kortfattede respons på slike bemerkninger er 

at det gjelder for kasusstudier som for eksperimentelle design, de er generaliserbare for 

teoretiske og ikke statistiske formål. Han benytter begrepet «analytic generalization» og 

understreker betydningen av at forskeren er teoretisk orientert i alle faser av 

forskningsprosessen. Grunnlaget for generalisering av forskningsresultatene ligger i det 

teoretiske rammeverket som er utviklet underveis i studien (Yin, 2009). Analytisk 

generalisering, eller overførbarhet som gjerne også benyttes blant kvalitative forskere, dreier 

seg altså om hvorvidt tolkninger som er basert på én kasusstudie også kan ha relevans i andre, 

liknende omstendigheter (Fangen, 2004; Thagaard, 2003). Mitt prosjekt har mangfold i 

elevers håndtering av muntlig samspill som utgangspunkt. Det er vissheten om variasjonen 

som er bakgrunnen for prosjektets design. Det er min intensjon at prosjektet skal ha 

pedagogisk relevans for arbeid i klasserommet, at prosjektets materiale og gjennomføring er 

av en slik kvalitet at den gir informasjon om trekk ved elevenes muntlighet som kan være 

verdifull for undervisningsformål. Og kanskje kan man se det slik Stake gjør det: «an even 

intrinsic case study can be seen as a small step toward grand generalization» (2005, s. 448). 
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3.7 Etiske betraktninger  

Dette prosjektet er registrert hos Personvernombudet for forskning, og arbeidet med å  

realisere en alderstilpasset informasjon til elevene om studien og om frivillighetsprinsippet (jf. 

NESH, 2006) er kort forklart i kapittel 3.3.2. Kravet om konfidensialitet har jeg søkt å 

oppfylle i form av anonymisering, forsvarlig oppbevaringsprosedyre og makulering av 

identifiserbart materiale. Det er likevel vanskelig å sikre et empirisk materiale fullstendig for 

gjenkjennelighet i en endelig rapport. For dette prosjektet må man imidlertid kunne anta at 

tiden som har gått fra datainnsamling til publisering er gunstig med hensyn til å bevare 

anonymitet.  

 

Å feste mikrofoner på elever innebærer at man får tilgang til det Nuthall (2007) omtaler som 

«The hidden lives of learners». En vanligvis utilgjengelig elev-verden blir eksponert. Det byr 

på etiske dilemmaer. Selv om jeg har unngått å transkribere samtaler av utpreget privat 

karakter, har jeg, som Clarke (2012, s. 191), tidvis blitt usikker på om elevene i realiteten ville 

ha ønsket en gjengivelse av sin «semi-private» skolehverdag. I analysene av deres samtaler 

har jeg foretatt kategoriseringer og laget språklige termer om deres aktiviteter og ytringer , og 

dermed langt på vei objektivisert dem (Fangen, 2004, s. 188). En måte å håndtere disse 

dilemmaene på har vært å etterstrebe en respektfull og empatisk holdning i tolkningsarbeidet. 

Det vil si at jeg har søkt å holde fast på et formål med studien, som er å forstå elevenes 

samtalepraksis, og å være bevisst på at jeg studerer individer, som også er barn som befinner 

seg i en bestemt sosial og kulturell kontekst. Jeg har med andre ord anstrengt meg for å sette 

meg inn i deres elev-verden og å forstå de spesifikke forutsetningene denne verden og 

elevrollen innebærer (Alvesson og Sköldberg, 2008, s. 19; Charmaz, 2006). Med min egen 

bakgrunn som pedagog og som lærer i grunnskolen gjennom 20 år bør jeg på den ene side ha 

et relevant utgangspunkt for å kunne få til dette. På den annen side er selvsagt ferdigheter i å 

innta en refleksiv tilnærming blant annet i form av selvkritisk introspeksjon om grunnlaget for 

egen tolkning og tenking gjennom hele forskningsprosessen en forutsetning for å kunne 

praktisere sensitivitet og empati overfor dem studien handler om (Patton, 2015, s. 70).   
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4 ANALYSE AV DEN PEDAGOGISKE KONTEKSTEN FOR 

ELEVENES SAMTALER 

 
Aktivitetene som blir studert i denne avhandlingen kan karakteriseres som elevstyrte samtaler 

i klasserommet. Det sentrale ved gruppearbeid som arbeidsmåte er at undervisningsinnholdet 

er arrangert i den hensikt at elevene i fellesskap skal løse faglige oppgaver forholdsvis 

selvstendig sett i relasjon til læreren. I dette kapittelet foretar jeg analyser av disse 

pedagogiske oppleggene, som altså er selve begrunnelsen for samtalene. Det vil si at jeg her 

presenterer den delen av prosjektet som dreier seg om referansegrunnlaget for studien. Jeg har 

ikke søkt å favne om hele kompleksiteten i klasseromsettingene, men har valgt temaer som 

jeg mener får fram karakteristiske trekk ved den konkrete samarbeidssituasjonen de fem 

gruppene erfarte. De tematiske valgene hviler på en kombinasjon av etablert kunnskap om 

denne type undervisning og en bearbeiding av eget datamateriale. Her har jeg brukt de 

supplerende dataene (jf. kap. 3.3.6), som utranskriberte lydopptak av lærerne, referat fra 

samtaler med lærerne, gruppeoppgaven, feltnotater og logger fra elevene for å forstå noen 

forutsetninger for samtalene. Sistnevnte er dokumenter som jeg har nyttet for å få fram 

elevenes egne oppfatninger om å delta i arbeidsfellesskapene.  

 

Jeg har studert prosessene og meningsytringene både innenfor hver av gruppene og på tvers 

av dem. I den hensikt å forstå det enkelte case best mulig, og for å gi et relevant bilde av hver 

av gruppenes kontekst, har jeg foretatt «within-case analysis» (Merriam, 1998). «Cross-case 

analysis» er gjort for finne mulige fellestrekk og variasjoner mellom gruppene. Sistnevnte 

analysetilnærming, altså søk etter sammenfallende mønstre i de ulike casene, er spesielt 

ønskelig ved en multippel kasusstudie, ifølge Yin (2009).    

 

 

4.1 Hvorfor en studie av elevers samtaler i gruppearbeid? 

Min interesse i dette prosjektet har vært å utforske samtaler elever imellom i 

undervisningsopplegg der læreren har hatt intensjoner om faglig samarbeid. Premisser som 

gjaldt innhold og oppgavetyper var ikke gitt fra min side da jeg kontaktet lærerne for denne 

studien. Jeg la tvert imot vekt på en åpen holdning til disse aspektene ved skolearbeid, det 

sentrale var at læreren anså sosiale aktiviteter som nødvendig for å gjennomføre oppgaven(e). 

Det er, som gjort rede for i kapittel 3.3.3, prosessene i tiden for datainnsamling og de 
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innledende transkripsjonene som har ført til at gruppearbeid er blitt en kontekst for de 

elevsamtalene jeg studerer.   

  

Det generelle bildet forskningen har gitt av norske klasserom er at gruppearbeid, slik det er 

definert i denne avhandlingen, har en beskjeden plass der (Haug, 2012a; Klette, 2003b). 

Tilsvarende konklusjoner kan man finne i både svensk og britisk forskning, den kollektive 

tiden i klasserommet reduseres til fordel for individuell tid (Baines mfl., 2003; Granström, 

2006, 2007). Noen norske klasseromsstudier fra ungdomstrinnet13 nyanserer dette bildet, selv 

om de ble utført i begynnelsen av år totusen. Rønning (2004) konkluderte med økt 

vektlegging av tema- og prosjektarbeid etter innføringen av L97, men at lærerne var usikre på 

både gjennomføring og vurdering av arbeidsformer som vektlegger elevstyring og 

elevsamspill. Nielsen (2009) og Lyng (2004), som har studert klasser ved henholdsvis én og 

to ungdomsskoler, rapporterer om at det foregår en del gruppe- og prosjektarbeid på de 

høyeste klassetrinnene. Da jeg formulerte min «bestilling» av muntlige arbeidsmåter for mitt 

prosjekt, responderte læreren for Veihagen 7A (og senere 7B) umiddelbart med å tilby 

observasjoner av et gruppearbeid. Hun formidlet i samtale med meg at hun hadde god tro på 

arbeidsformen og at hun jevnlig brukte den. Det er likevel uklart for meg hvilken plass 

gruppearbeid hadde i hennes yrkesutøvelse sammenliknet med for eksempel 

helklasseundervisning og individuelt arbeid. Det som er klart, er at læreren anså elevene som 

erfarne med arbeidsmåten.  

 

Læreren for Tonbakken 7 viste en noe mer reservert holdning til gruppearbeid slik det her er 

definert. Hun forklarte denne tilbakeholdenheten med at arbeidsmåten forutsetter forholdsvis 

mye planlegging, den er krevende å lede og at hun var i tvil om hvorvidt tiden som blir brukt 

for gjennomføring står i forhold til læringsutbyttet for elevene. Et opplegg etter den 

«oppskriften» som ble observert i denne studien ble gjennomført kun én gang i løpet av 

elevenes sjuende skoleår. Læreren gav uttrykk for at elevene hadde lite erfaring med 

arbeidsmåten, men at de var vant til å sitte i grupper. Å arbeide som en gruppe var altså noe 

uvanlig for dem, mens samarbeid om individuelt innrettede oppgaver var alminnelig. 

Uttrykket «arbeide som en gruppe» utdypes i kapittel 4.3.4.  

 

                                                           
13 Ungdomstrinnet omfatter 8. til 10. klassetrinn i norsk grunnskole. 
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Når gruppearbeid er konteksten for denne studien av elevsamtaler skyldes det altså at 

aktiviteten var en del av begge lærernes repertoar, om enn ikke så sentral hos læreren for 

Tonbakken 7. Til tross for en noe ujevn erfaring og praktisering av arbeidsmåten, 

gjennomførte begge lærerne oppleggene etter et forholdsvis likt mønster. De grunnleggende 

trekkene, mønstrene og variasjonene analyseres i dette kapittelet. 

 

 

4.2 Muntlighetstyper i gruppearbeid 

Et gruppearbeid må inneholde muntlighet. De sentrale premissene som ligger til arbeidsmåten 

er at gruppemedlemmene skal forholde seg aktivt til hverandres bidrag, samordne dem og 

utvikle et fellesskap om gjennomføring og sluttføring av oppgaven. Det blir forventet at 

elevene følger opp disse ideene, og da må de snakke sammen for å få dette til. Men hvor stort 

omfang av muntlighet oppgaven krever, eller hvor mye muntlig samhandling gruppene 

praktiserer, må man anta varierer. Vi vet i realiteten lite om i hvilken grad elever velger 

muntlige løsninger underveis i et gruppearbeid. For å få klarhet i hva som er nettopp omfanget 

på disse innslagene i gruppeprosessene, har jeg foretatt en kvantifisering av datamaterialet. 

Kvantifiseringen er basert på analyse av samtaleinnhold innenfor intervaller på fem sekunder. 

Dette tidsintervallet er valgt etter flere utprøvinger. Jeg arbeidet en tid med analyser innenfor 

en tidsenhet på femten sekunder, som også er benyttet i Nuthalls studier (se f.eks. Nuthall, 

2012b), men fant at mange kommunikasjonssituasjoner var av kortere varighet og følgelig ble 

oversett på denne måten. Etter utprøvinger av intervaller på både fem, ti og femten sekunder, 

ble min vurdering at den førstnevnte tidsenheten var tilstrekkelig for å fange opp de fleste 

kortvarige samtalene og dermed til å få fram et rimelig tallmessig bilde av de muntlige 

aktivitetene. Jeg er altså av den oppfatning at jeg har fått et relevant kvantitativt grunnlag for å 

forstå elevers måter å samtale på i et gruppearbeid. Det som går tapt ved denne 

framgangsmåten er korte kommentarer som ikke er uvanlig i situasjoner der det ellers er taust 

på gruppa. Under lese-, skrive-, tegne- eller monteringsarbeid forekommer én og annen ytring 

som tilsynelatende ikke er rettet mot en bestemt mottaker. Disse blir gjerne stående uten 

respons, men noen følges opp med tilsvarende kort kommentar. Jeg oppfatter at denne 

muntligheten har svak relevans for gruppefellesskapet og dermed ikke er sentral for å forstå 

det muntlige samspillet.  
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En kvantitativ framstilling av elevenes gruppesamtaler er presentert i figur 5 nedenfor. Her 

kan tiden elevene brukte på egne, selvstyrte samtaler ses i forhold til omfang av muntlige 

situasjoner der læreren er involvert og i forhold til taust arbeid. Samtalene er registrert 

uavhengig av hvor mange på gruppa som deltok til enhver tid. Tidvis var hele gruppa 

involvert, tidvis var det to elever som snakket. 

 

Den totale tidsrammen for hvert av gruppearbeidene er utgangspunktet for den prosentvise 

fordelingen av de ulike muntlighetstypene som framgår av figur 5. Som opplyst i kapittel 

3.2.2, var oppleggene i klassene Tonbakken 7 og Veihagen 7A mer omfattende enn i 

Veihagen 7B. Arbeidsperioden for hver av gruppene varierte også litt. Gruppene BAHAR og 

ILHEM arbeidet i henholdsvis 309 og 327 minutter, gruppeZEHRA holdt på i 290 minutter. 

Arbeidet i gruppeDANIKA pågikk i 118,5 minutter, og for gruppeJANATH var 

arbeidsperioden på 119 minutter.  

 

 

Figur 5: Omfang av ulike muntlige situasjoner i gruppearbeidene, målt i prosent. 

 

 

I figuren er alle kategoriene gjensidig utelukkende. Det vil si at hver tidsenhet på fem 

sekunder ble kategorisert kun én gang. Dette var i hovedsak en uproblematisk framgangsmåte, 

men ikke alltid. Datamaterialet inneholder enkelte parallelle muntlighetssituasjoner, der 

læreren snakker med én elev, mens en annen samtale pågår blant de øvrige 

gruppemedlemmene. Siden det er omfanget av samtalene innad på gruppene som har vært av 
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særlig interesse i denne analysen, er det disse som er blitt registrert eventuelt på bekostning av 

situasjonen der læreren er involvert. Figuren gir altså ikke et helt reelt bilde av lærerens 

delaktighet på gruppene. Til kategorien «muntlighet i gruppa» derimot ligger all 

samtaleaktivitet som er registrert i løpet av gruppearbeidsperioden. Et unntak er den delen av 

lydmaterialet som er kategorisert som «ikke transkribert». Dette er muntlighet på gruppa som 

ikke var mulig å oppfatte, enten på grunn av støy i rommet eller fordi elevene snakket lavt. 

Jeg har også unngått å transkribere samtaler med utpreget privat innhold. For framstillingen i 

figur 5 er denne kategorien for så vidt ikke nødvendig, men for å unngå uklarheter i 

fortsettelsen har jeg valgt å skille ut det materialet som ikke er analysert.  

 

Om vi ser til kategorien «muntlighet i gruppa» i figur 5, finner vi at omfanget av denne typen 

muntlighet varierer. GruppeZEHRA har hatt det høyeste muntlige aktivitetsnivået innad på 

gruppa, gruppeILHEM det laveste. Andelen elevstyrte samtaler er på henholdsvis 50, 43, 40, 

33 og 21 prosent for de fem gruppene. GruppeZEHRA peker seg altså ut som muntlig aktiv, 

også fordi gruppa er blant dem som har brukt minst tid til taust arbeid. Tiden til «taust arbeid» 

tilsvarer 19 prosent av gruppearbeidet. GruppeDANIKA, og kanskje også gruppeJANATH, 

kan hevdes å være i nærheten av gruppeZEHRAS muntlige aktivitet innad på gruppa, men har 

disponert mer tid for arbeid i taushet. For disse to gruppene er omfanget «taust arbeid» på 

henholdsvis 24 og 33 prosent. GruppeILHEM er den gruppa som peker seg ut med 

forholdsvis lite muntlig samspill seg imellom (21 prosent) og forholdsvis mye tid til arbeid i 

taushet (32 prosent).  

 

Om vi flytter oppmerksomheten fra gruppenes elevstyrte samtaler til å studere den samlede 

muntlige aktiviteten for hver av gruppene, ser vi at gruppeBAHAR skiller seg ut. Denne 

gruppa var blant dem som hadde minst omfang elevstyrte samtaler, men de har hatt både mer 

tid til framføring og til samtaler med læreren enn de øvrige gruppene har hatt. Tiden til 

framføring utgjør for så vidt en svært liten prosent av gruppearbeidet for alle elevene, men 

gruppeBAHAR har fått dobbelt så mye som de andre, nemlig 4 prosent. Nå kan riktignok 

læreren ha vært mer involvert på alle gruppene enn det som kommer fram i denne figuren, 

men på gruppeBAHAR er samtaler med lærer som eneste muntlige aktivitet registrert oftest. 

Man kan hevde at det er disse elevenes arbeid som har vært mest preget av muntlige 

aktiviteter. Samlet sett utgjør alle muntlighetstypene 83 prosent av deres arbeidstid, de var 

tause i bare 16 prosent av denne perioden. 
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Denne framstillingen av muntlighetstyper i gruppearbeidene gir et inntrykk av variasjon i de 

muntlige aktivitetene som elevene deltok i og at det er på gruppeBAHAR muntligheten har 

vært hyppigst og tilsynelatende mest variert samlet sett. GruppeZEHRA peker seg likevel ut 

som den gruppa med både størst omfang muntlighet seg imellom og minst tid med arbeid i 

taushet. Til tross for at muntlighet er et karakteristisk trekk ved arbeidsmåten, har to av 

gruppene gjennomført arbeidet i taushet i mer enn 30 prosent av tiden.  

 

Det kan være grunn til å minne om at figuren ikke gir en adekvat framstilling av elevenes 

samspill med lærer. Samtaler med lærer kunne foregå i samlet gruppe eller som en 

kommunikasjon mellom lærer og enkeltelever. Sistnevnte samspillsituasjon kunne foregå 

enten parallelt med at det foregikk en samtale mellom de øvrige gruppemedlemmene eller 

som den eneste muntlige aktiviteten på gruppa. I figuren kommer «muntlighet med lærer på 

gruppa» fram kun når det ellers ikke foregikk annen muntlig aktivitet på gruppa.  

 

 

4.3 Lærernes oppskrift på et gruppearbeid 

4.3.1 Undervisningens mål 

Målet for alle tre gruppearbeidene var at elevene både skulle lære noe om det faglige temaet 

som var fokusert, og at de skulle lære seg å samarbeide. Både faget og arbeidsmåten var altså 

innholdet i gruppearbeidene. Målformuleringene kom fram i en samtale jeg hadde med hver 

av lærerne. Overordnet mål for gruppearbeidet i Tonbakken 7 var at elevene skulle tilegne seg 

faktakunnskap om tobakk og å kunne anvende kunnskapen for formidling av antiholdninger 

til røyking. Selve arbeidsmåten ble omtalt som et delmål. Elevene skulle lære at visse 

betingelser må oppfylles for å få til et godt samarbeid. Eksempler på slike betingelser ble 

utarbeidet sammen med elevene i en helklassesamtale. Disse var: holde faglig fokus, delta, 

ikke tulle, ha godt humør, være grei, fordele arbeid, velge gruppeleder, jobbe sammen og å 

sørge for at alle har arbeidsoppgaver. Både det faglige produktet og evaluering av 

gruppeprosessene var tema for den muntlige framføringen.  

 

For oppleggene i Veihagen 7A og 7B var det formulert flere delmål. Disse sorterte under det 

hun omtalte som «faglige mål» og «arbeidsmål». Om den første målkategorien ble det 

presisert at elevene både skulle tilegne seg et bestemt faglig innhold, og finne gode måter å 

formidle kunnskapen på. Arbeidsmålene dreide seg om å utvikle samarbeidsferdigheter. Disse 
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målene var: å mestre organisering av en gruppe, å kunne fordele oppgaver, å kunne utføre 

oppgaver på tross av at de ikke var et førstevalg, å kunne hjelpe andre og å kunne ta imot 

hjelp. Begge målområdene lå til grunn for den den avsluttende framføringen av 

gruppearbeidet og fikk oppmerksomhet av læreren.  

 

Oppstarten av alle oppleggene var preget av at gruppearbeidet skulle fylle de to funksjonene – 

å være faglig og kollektivt orientert. Læreren for Veihagen 7A og 7B introduserte arbeidet 

med informasjon om rammer, oppgavetekstene og forventninger til produktet og til 

gruppeprosessene. Denne opptakten munnet ut i en helklassesamtale der elevene stilte 

spørsmålene og læreren gav svar for oppklaring. Læreren for Tonbakken 7 foretok en 

liknende oppstart, men skilte mer mellom det prosessuelle og det faglige innholdet. Hennes 

innledning var konsentrert om det demokratiske samspillet i et gruppearbeid. Hun ledet, som 

antydet over, en helklassesamtale med temaet forutsetninger for å få et samarbeid til å 

fungere, og brukte tavla og et tankekart for å illustrere ulike faktorer som påvirker 

gruppeprosesser positivt. Deretter fulgte en informasjonspreget økt om arbeidets faglige mål, 

innhold og innramming. I alle tre klassene ble betydningen av å bruke tid på planlegging og å 

fordele roller og arbeidsoppgaver vektlagt overfor elevene.  

 

Et annet felles trekk var «kald start» vedrørende det faglige temaet. Det vil si at 

gruppearbeidet fikk en begynnelse uten at læreren gav selve faginnholdet særskilt 

oppmerksomhet, for eksempel i form av en oversikt eller innføring i vesentlige perspektiver 

eller begreper. All lærer-elev-kommunikasjon foregikk dessuten kun på norsk. 

 

For å tydeliggjøre det jeg oppfatter som lærernes «oppskrift» på gruppearbeidene, har jeg 

laget en tabellframstilling av arbeidsmåten, se tabell 6 nedenfor. Tabellen tar utgangspunkt i 

komponenter som dreier seg om lærerens planlegging, organisering og ledelse av 

gruppearbeid (Chiriac, 2008, 2012). Et fortettet uttrykk fra analysene av gruppearbeidets mål 

og innledende fase er formulert i de første cellene i tabellen. De øvrige trekkene ved 

oppleggene blir utdypet i de neste tre kapitlene.  
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Komponenter i 
gruppearbeidet 

 

Tonbakken 7 

gruppeILHEM 
gruppeBAHAR 

Veihagen 7A 

gruppeZEHRA 

Veihagen 7B 

gruppeJANATH 
gruppeDANIKA 

Mål 
 
 
Oppstart 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe-
sammensetning 
 
 
 
 
Oppgavetype 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeids-
arrangement 
 
 
 
Lærerrolle 
 
 
 
Sluttprodukt  

Utvikle fagkunnskap og 
samarbeidsferdigheter 

Utvikle fagkunnskap og 
samarbeidsferdigheter 

Utvikle fagkunnskap og 
samarbeidsferdigheter 
 

Undervisningsspråk norsk 
Informasjon om oppgaver og 
rammer. Undervisning om 
samarbeid i gruppe.  
Ingen særskilt oppmerksomhet 
på det faglige innholdet – «kald 
start».  

Undervisningsspråk norsk  
Informasjon om oppgaver og 
rammer. Repetisjon om å 
arbeide sammen i gruppe.  
Ingen særskilt oppmerksomhet 
om det faglige innholdet – 
«kald start». 
 

Undervisningsspråk norsk 
Informasjon om oppgaver og 
rammer. Repetisjon om å arbeide 
sammen i gruppe. 
Ingen særskilt oppmerksomhet 
om det faglige innholdet – «kald 
start». 
 

Lærerkomponert etter prinsipp 
om heterogenitet i elevenes 
faglige, sosiale og språklige 
ferdigheter. 
Gruppestørrelser på 4 - 5 elever 
 

Lærerkomponert etter prinsipp 
om heterogenitet i elevenes 
faglige, sosiale og språklige 
ferdigheter. 
Gruppestørrelser på 3 - 4 elever 
 

Lærerkomponert etter prinsipp 
om heterogenitet i elevenes 
faglige, sosiale og språklige 
ferdigheter. 
Gruppestørrelser på 3 - 5 elever 
 

Komplementær oppgave: Den 
kan deles opp og fordeles for 
individuelt arbeid. De 
individuelt utførte delene kan 
settes sammen og bli gruppas 
sluttprodukt. 
 

Komplementær oppgave med 
konjunktive trekk: En mindre 
del av gruppeoppgaven 
forutsetter fellesskap om 
løsningen, mens mesteparten av 
oppgaven kan fordeles for 
individuelt arbeid, for så å 
settes sammen til et felles 
sluttprodukt. 
 

Komplementær oppgave: Den 
kan deles opp og fordeles for 
individuelt arbeid. De individuelt 
utførte delene kan settes sammen 
og bli gruppas sluttprodukt. 

Fungerte som gruppe der alle 
eller noen var delaktige 
samtidig, og i gruppe der hvert 
medlem utførte sin del 
individuelt. 

Fungerte som gruppe der alle 
eller noen var delaktige 
samtidig, og i gruppe der hvert 
medlem utførte sin del 
individuelt. 

Fungerte som gruppe der alle eller 
noen var delaktige samtidig, og i 
gruppe der hvert medlem utførte 
sin del individuelt. 
 

Arrangør, støttende og 
veiledende angående faglig 
innhold og samarbeidsmåter. 
 

Arrangør, støttende og 
veiledende angående faglig 
innhold og samarbeidsmåter. 
 

Arrangør, støttende og 
veiledende angående faglig 
innhold og samarbeidsmåter. 
 

- Plakat/brosjyre 
- Muntlig framføring: samtale 
med lærer om gruppeprosessen 
 

- Veggkart 
- Muntlig framføring: 
presentasjon av fagkunnskap, 
presentasjon av selvlagde gåter, 
skuespill 

- Veggavis  
- Muntlig framføring: 
presentasjon av fagkunnskap 
 

Tabell 6: Hovedtrekkene ved lærernes oppskrift på gruppearbeidet i de tre klassene. 

 

4.3.2 Gruppesammensetning 

I tredje rad i tabell 6 har jeg skissert prinsipper som lå til grunn for gruppesammensetningene. 

I forskning om gruppearbeid diskuteres temaer som gruppestørrelse, vennskapsbaserte 

grupper, lærerkomponerte grupper og grupper basert på likhet versus ulikhet i elevenes 

faglige bakgrunn for gruppeoppgaven (Baines mfl., 2003; Chiriac, 2008; Howe, 2010). I 

samtalene jeg hadde med lærerne, var det sistnevnte tema som ble kommentert da jeg spurte 
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om begrunnelser for gruppesammensetningene. Begge lærerne hadde selv hånd om 

grupperingene og valgte løsninger basert på mangfold i elevenes forutsetninger for å 

gjennomføre det aktuelle gruppearbeidet. Til vurdering av «forutsetninger» knyttet de så vel 

fagkunnskap som kommunikasjons- og lederferdigheter. Elever som vanligvis presterte godt 

faglig, ble plassert på forskjellige grupper i den hensikt å sikre kvalitet i den faglige 

substansen på arbeidet. De kunne både være en støtte for elever som strevde og sørge for at 

alle gruppene hadde fått til et godt sluttprodukt for framføringen i plenum, ifølge lærerne. 

Elevenes ulike ferdigheter i å skape kontakt og å kommunisere ble også vurdert. Lærer i 

Veihagen 7A og 7B var særlig opptatt av at flerspråklige elever som hadde utfordringer i å 

håndtere den norskspråklige situasjonen, skulle arbeide sammen med elever de var trygge på. 

Lærer i Tonbakken 7 søkte å unngå koplinger mellom elever som ikke «makter å være 

sammen», som hun uttrykte det.  

 

I tabell 6 har jeg brukt uttrykket «heterogenitet» om prinsippet for gruppesammensetningen i 

de tre klassene. Uttrykket framhever kanskje lærernes oppmerksomhet på uensartethet blant 

elevene på en urimelig måte. Lærerne var også opptatt av å kople elever som erfaringsvis 

samarbeidet godt og som hadde gode relasjoner til hverandre. Poenget mitt er imidlertid at 

begrepet heterogenitet oppsummerer lærernes formuleringer om gruppesammensetning sett i 

lys av at både jevnbyrdighet i elevenes faglige forutsetninger eller elevvalgte grupper kunne 

vært aktuelle løsninger.  

 

4.3.3  Oppgavetyper  

I kapittel 3.2.2 gis en omtale av kunnskapsinnholdet og innretningen på oppgavene gruppene 

arbeidet med. Her gjør jeg en analyse av hvordan man kan forstå dem som oppgavetyper. I 

litteratur om gruppearbeid og gruppesamtaler blir oppgavens utforming ansett å ha særlig 

betydning for hvordan samspillet i gruppen foregår (Alexander, 2008; Chiriac, 2008; Cohen, 

1994; Howe, 2010; Mercer og Littleton, 2007). Begrepene additiv, disjunktiv, 

kompensatorisk, komplementær og konjunktiv blir brukt av blant annet Chiriac (ibid.) for å 

karakterisere mulige oppgavetyper. I disjunktive oppgaver ligger det ikke en forventning om 

at gruppemedlemmene samarbeider. Det vil si at det er tilstrekkelig at ett medlem (oftest den 

mest kompetente) løser oppgaven på vegne av gruppa. For å kunne prestere en akseptabel 

løsning på en kompensatorisk oppgavetype, må gruppens sluttprodukt være resultat av 

konsensus eller et gjennomsnitt av enkeltmedlemmers bidrag. En komplementær oppgave kan 

brytes ned i avgrensede arbeidsområder som kan løses individuelt. Alle gruppemedlemmenes 
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bidrag settes sammen og utgjør løsningen på oppgaven. Konjunktivt utformede oppgave 

forutsetter samarbeid, felles problemløsning og hele gruppens kompetanse. Oppgaven er ikke 

sluttført før alle gruppemedlemmene har gjennomført oppgaven. Det er sistnevnte 

oppgavetype som gjerne blir framhevet som et ideal, mens den komplementære løsningen 

synes å være den mest vanlige, ifølge Chiriac (2008). Jeg har tatt utgangspunkt i disse 

betegnelsene for å karakterisere oppgavene som lå til grunn for gruppearbeidene, men fant det 

utfordrende å bruke dem. Min oppfatning er at én og samme oppgave kan forstås i lys av flere 

begreper og at disse begrepene like gjerne kan beskrive måten grupper håndterer oppgaven på 

som selve oppgaven. Oppgaven(e) som Veihagen 7A arbeidet med kan eksemplifisere dette. 

GruppeZEHRA fikk et oppgavesett med overskriften «De store oppdagelsene – Marco Polo». 

Tre av oppgavene var disse: 

- Lag en tegneserie/bildeserie. Den skal inneholde viktige hendinger. Lag tekst under 

bildene.  

- Skriv en liste om nye varer og oppfinnelser som ble kjent gjennom de store 

oppdagelsene. 

- Lag et lite skuespill som handler om en episode i den oppdagelsesreisendes liv. Skriv 

skuespillet i lag. Lag en rolle til hver. Øv på å fremføre skuespillet. 

 

Den siste oppgaven skiller seg fra de to andre ved at det eksplisitt er uttrykt at den skal 

baseres på samarbeid. Om denne presiseringen ikke hadde vært gitt, kunne man da tenke seg 

en mer individuell løsning? Mitt svar er at selv om der kanskje ligger et spillerom for noe 

arbeidsdeling, er det ikke realistisk å øve/framføre et skuespill uten aktiv deltakelse fra alle. 

Det er kanskje også mest trolig at elever flest vil ønske å utvikle og påvirke innholdet i en 

framføring. Denne deloppgaven kan følgelig oppfattes som konjunktivt utformet, med og uten 

den særskilte presiseringen.  

 

Et oppgavesett av den typen som ble gitt i Veihagen 7A byr på gode muligheter for 

arbeidsfordeling. Det var også lærerens råd at gruppa foretok en fordeling som gikk ut på at 

hvert gruppemedlem utførte hver sin oppgave eller at to og to gikk sammen om en 

deloppgave. I praksis viste det seg at elevene i noen grad samarbeidet, og at det da dreide seg 

om å få til den første av dem. Ut fra de typebeskrivelsene som er gitt over, vil det være 

rimelig å karakterisere disse delene av oppgavesettet som en komplementær oppgave. I 

kolonnen som karakteriserer oppgavetyper i tabell 6, har jeg ut fra disse resonnementene 

brukt klassifiseringen «komplementær, med konjunktive trekk» om det samlede 

oppgavesettet. Oppgavesettet gir rom for individuelle løsninger, og det legges opp til at hvert 
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bidrag skal utgjøre deler av et felles sluttprodukt. Forventningene til den muntlige, 

avsluttende framføringen understreker også dette, alle skal delta. 

 

Oppgaven som elevene i Veihagen 7B arbeidet med, hadde tilsvarende utforming som den i 

7A. Den bestod også av et sett med deloppgaver som innbød til arbeidsdeling, men som måtte 

koordineres og samles for å oppfylle kravet til sluttproduktet. Sluttproduktet skulle være et 

svar på det overordnede spørsmålet: «Hva kan vi gjøre for å forurense mindre?». Også her 

skulle alle gruppemedlemmene bidra i en muntlig redegjørelse for sitt arbeid, og 

deloppgavene var alle rettet inn mot å svare på det «store spørsmålet». Jeg forstår denne 

oppgaven som en typisk komplementær oppgavetype.  

 

Oppgaven til Tonbakken 7 var formulert som ett oppdrag, et gruppeoppdrag. Dette var 

oppgaveteksten:  

I gruppe: Dere skal lage informasjonsmateriell som skal hindre at ungdom begynner å 

røyke. Det kan være brosjyrer, plakater, video eller andre ting. Kom med ideer selv! 

 

Det som i tillegg gjaldt også for denne oppgaven, men som ikke kommer fram av teksten, var 

at resultatet skulle framføres muntlig. I framføringen skulle både informasjonsmateriellet og 

gruppeprosessen omtales. Budskapet i det skriftlige oppdraget er at elevene skal samarbeide 

om utforming av et produkt. Men oppgaven er delbar. I tillegg kommer at også denne læreren 

først og fremst oppfordret til oppgavefordeling. Kombinasjonen av alternativt å kunne basere 

seg på individuelle bidrag og en eksplisitt forventning om fellesskap underveis og i 

sluttføringen av oppdraget, gir inntrykk av en komplementær oppgavetype.  

 

Min konklusjon på denne typeanalysen er at oppgavene er like i at de gir et forholdsvis stort 

rom for individuelt og selvstendig arbeid, men innenfor en ramme av fellesskap. Med andre 

ord, oppgavene oppfordrer til samarbeid, men usikkert i hvor stor grad. 

 

4.3.4 Samarbeidsarrangement   

Til tross for at betegnelsen gruppearbeid, i betydningen elevfellesskap om et skolearbeid, er 

benyttet i dette prosjektet, kan selve gjennomføringen ha karakter av å være mer eller mindre 

kollektivt orientert. Sett i lys av lærernes formål med opplegget og måten oppgavene er 

utformet på, kan det være grunn til å forvente variasjon i samarbeidstrykket på gruppene. Med 

formuleringen «trykk i samarbeidet» mener jeg elevenes innsats for å skape et fellesskap om 
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arbeidet. En måte å analysere dette på er å rette oppmerksomheten mot hvorvidt elevene 

fungerte som gruppe eller om det var individuelle løsninger i gruppa som var mest 

framtredende. Et skille mellom arbeid i og som gruppe har fått betydelig oppmerksomhet i 

forskningslitteraturen (se f.eks. Chiriac, 2008; Howe, 2010). Å arbeide som gruppe handler 

om at elevene søker å skape demokratiske prosesser, utnytter hverandres kompetanse, 

diskuterer og arbeider sammen for å løse problemstillinger i fellesskap. Å arbeide i gruppe 

viser til at elevene riktignok er organisert som gruppe i den hensikt at de skal komme fram til 

ett felles produkt, men at de praktiserer en fordeling av oppgaver mellom seg, for så å arbeide 

individuelt. Ved å bruke disse to begrepene slik det her er gjort, kan man teoretisk sett få fram 

et vesentlig skille i selve fundamentet for et gruppearbeid og dermed også bakgrunnen for det 

muntlige samspillet elevene imellom. Anvendt på de konkrete gruppene i dette prosjektet, 

fortonte dette skillet seg likevel ikke så åpenbart. Følgende analyser illustrerer 

problemstillinger som knyttet seg til de to begrepene om elevfellesskapet på gruppene. 

 

Siden oppgavene er kategorisert som hovedsakelig komplementære i utformingen, kunne det 

være rimelig å forvente at «arbeid i gruppe» var en relevant betegnelse for 

samarbeidsarrangementet. Observasjonene mine bekrefter også at elevene brukte tid på 

individuelt arbeid i gjennomføringen. Den kvantitative bearbeidingen av samtaledataene som 

er omtalt i kapittel 4.2, gir blant annet informasjon om hvor stor del av arbeidsperioden som 

foregikk i taushet. Av figur 5 (s. 97) kan vi se at gruppene JANATH og ILHEM har brukt 

prosentvis mest tid på taust arbeid, gruppeBAHAR har brukt minst. De tre gruppene har 

gjennomført gruppearbeidet i taushet i henholdsvis 33, 32 og 16 prosent av tiden. Men selv 

om de to førstnevnte gruppene peker seg ut med forholdsvis mye tid i stillhet, også om vi 

sammenlikner med gruppene ZEHRA og DANIKA, gir disse dataene et tynt grunnlag for å 

konkludere angående samarbeidstrykk. Omfanget av taus tid kan være en indikasjon på at 

elevene har valgt individuelle løsninger, men ikke at disse løsningene nødvendigvis står i 

motsetning til et tett samarbeid. Det vil vel være urimelig å tenke seg et gruppearbeid uten at 

elevene også arbeider fram bidrag hver for seg?   

 

Ved å sammenholde tallene for «taust arbeid» og prosenten for «muntlighet i gruppa», kan vi 

kanskje få et noe klarere bilde av elevenes orientering mot samarbeid. Om vi følger et 

resonnement om at forholdet mellom de to kategoriene kan gi informasjon om 

samarbeidsnivået, vil en sammenlikning kunne styrke et inntrykk av at individuelt arbeid har 

vært en dominerende ordning på gruppeILHEM. Koplingen høyest prosent «taust arbeid» og 
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lavest prosent «muntlighet i gruppa» alle gruppene tatt i betraktning, og større omfang taushet 

enn gruppe-muntlighet kan begrunne en slik forståelse. For de øvrige gruppene blir bildet mer 

sammensatt. For alle gjelder at andelen muntlig samspill i gruppene er større enn andelen 

taushet, men det er variasjon i hvor store forskjellene er i disse forholdstallene. Vi kan 

eksempelvis konstatere at gruppeZEHRA har brukt dobbelt så mye av tiden til muntlig 

samspill som til stille tid, mens tilsvarende prosenttall for gruppeJANATH er forholdsvis 

jevne. Men et betimelig spørsmål er om vi kan trekke noe ut av dette når det gjelder 

samarbeidstrykket eller elevfellesskapet på de ulike gruppene. For hva kan være et rimelig 

forholdstall mellom taushet og muntlighet i gruppeprosessene? Ut fra en oppfatning om at en 

samarbeidende gruppe må praktisere muntlighet, men ikke nødvendigvis kontinuerlig, kan 

alle gruppene hevdes å ha arbeidet som gruppe. Min konklusjon er imidlertid at denne 

kvantitative bearbeidingen av datamaterialet gir et svakt grunnlag for å forstå det reelle 

samarbeidsarrangementet på gruppene. Jeg er med andre ord i tvil om hvor hensiktsmessig de 

to begrepene arbeid i og som gruppe i realiteten er. Tatt i betraktning at det kun er den 

sistnevnte løsningen som gjerne blir omtalt som et meningsfullt eller ekte samarbeid, får en 

analyse etter disse to betegnelsene også et utpreget normativt preg basert på et forenklet bilde 

av samarbeidsprosesser.    

 

For å komme til en bedre forståelse av forholdet mellom kollektive og individuelle løsninger 

på gruppene, er det nødvendig å studere samtaleinnholdet. Et første steg vil f.eks. være å få 

kunnskap om hvorvidt det muntlige var orientert om arbeidsoppgavene eller ei. Dette kommer 

jeg tilbake til i kapittel 5 og 6. Men for å sluttføre denne påbegynte analysen av 

samarbeidsarrangementet har jeg flyttet oppmerksomheten fra elevenes praksis til lærernes. 

Det vil si at jeg her har avgrenset konklusjonene til å gjelde lærernes oppfatninger om 

hvordan gruppearbeidet skulle gjennomføres. Jeg har altså brukt begrepene å fungere som 

gruppe og i gruppe for å få fram hovedtrekkene ved lærernes veiledning angående måter å 

løse samarbeidet på. Og deres budskap var at gruppene skulle samarbeide underveis i hele 

prosessen, men fordele oppgaver. Formulert ved hjelp av de to analytiske begrepene, var altså 

forventningen var at elevene skulle arbeide som gruppe, men praktisere individuelle løsninger 

i gruppa.  
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4.4 Elevenes oppfatninger om gruppearbeid 

Et inntrykk fra observasjonene av gruppearbeidene er at elevene var positivt innstilt og at de 

hadde en god tone seg imellom. Fravær av konflikter, en del latter og konsentrasjon om 

oppgaven kan være indikatorer på nettopp denne holdningen. Men synspunkter på selve 

arbeidsformen var ikke tema i elevenes samtaler, og jeg fant få konkrete ytringer som dreide 

seg om den enkeltes engasjement i det som foregikk, eller som kunne forstås som et 

metaperspektiv på arbeidsmåten. De skriftlige loggene som hver elev skrev i etterkant av 

gruppearbeidene gir en tilgang til deres synspunkter, både på hva de mener de fikk ut av 

gruppearbeidet, hvordan de trives med et faglig fellesskap og med arbeidsformen. 

Loggskrivingen ble innledet med en kort muntlig redegjørelse for hensikten med den og at 

både læreren og forskeren (altså jeg) skulle være mottakere. Den foregikk i første del av en 

skoletime, og det ble avsatt god tid for gjennomføringen. Følgende spørsmål var utgangspunkt 

for skrivesituasjonen (se vedlegg 4): Hva er du spesielt godt fornøyd med i gruppearbeidet 

deres? Hva var vanskelig å få til eller finne ut av? Hva synes du om å jobbe i gruppe sett i 

forhold til å jobbe alene? Jeg vil her presentere elevenes skriftlige formuleringer i den hensikt 

å få en kontekstuell forståelse for det muntlige samspillet i hver av gruppene. Jeg tar med 

andre ord utgangspunkt i ett og ett case.  

 

Til tolkningene av disse loggene ligger selvsagt en usikkerhet knyttet til elevenes vilje, 

motivasjon eller oversikt i skrivesituasjonen. Elevene kan i ulik grad ha maktet å ta et 

metaperspektiv på gruppeprosessen, eller de kan ha vært mer eller mindre dedikerte 

loggskrivere. Fredriks logg er et eksempel på at man bør være forsiktig med å tillegge slike 

tilbakemeldinger for stor vekt. Til tross for en opplevelse av å ha brukt alt for mye tid på noe 

så lite læringsfremmende som fargelegging av kart, ifølge han selv, oppsummerer Fredrik 

følgende i loggen: Jeg synes vi jobbet effektivt og ble fort og ordentlig ferdig med det vi 

skulle. Dette utsagnet står altså i kontrast til observasjoner jeg gjorde av ham mens han satt og 

fargela et kart i cirka A2-størrelse. Fredrik satt med litt avstand til de andre på gruppa og 

snakket «med seg selv»:    

Fredrik:  fargelegge fargelegge   (syngende tone) 

vi lærer det    (syngende tone) 

vi lærer det    (syngende tone) 

   Herre Gud jeg har ikke lært noe 
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Fargeleggingen fortsetter i taushet, avbrutt av en kort, humoristisk utveksling mellom han, 

Zehra og Simen. Etter to minutter snakker Fredrik med seg selv igjen, med tydeligere 

artikulasjon enn vanlig og med bruk av pronomenet /jæi/:   

 Fredrik  åh # jeg har heile Middelhavet igjen  

   # se da # det er sinnssykt kor vi har fargelagt    (begynner å nynne) 

Etter femten sekunder fortsetter han, fortsatt til seg selv og med samme utpregede 

artikulering: 

Fredrik:  jeg orker snart ikke å fargelegge mer 

  # 

   åh åh åh 

   # 

   dette er tredje norsk [//] historietimen jeg har fargelagt på rad 

 

Nye femten sekunder går, og da en lærer kommer bort til ham, sier han: 

 

 Fredrik:  ditte er tredje historietimen e har fargelagt på rad  (henvendt til en lærer)  

det er for lang tid   

 

Fredrik konstaterer altså at det har gått med for mye tid til fargelegging av et kart som skal 

henge på veggen, og at denne aktiviteten gir lite læringsutbytte. Han har gått lei av 

fargeoppdraget, men holder ut. Nynning og muntre kommentarer til medelevene står i en 

kontrast til den uttrykte misnøyen. Kanskje er det først og fremst en gjennomgående god 

stemning Fredrik husker i det øyeblikket han fører loggen. Situasjonen var preget av 

motsetninger – det sosiale miljøet var godt, mens aktiviteten ble vurdert å være uinteressant. 

Vi ser altså at en slik kortfattet logg har begrensninger som kilde for innsikt i elevenes 

opplevelser av arbeidsmåten.  

 

4.4.1 gruppeZEHRA - Veihagen 7A 

De fire gruppemedlemmene var godt fornøyde med både innsatsen de hadde gjort for 

gruppefellesskapet og med sluttproduktet. Zehra, Simen og Ida gjør som Fredrik (i avsnittet 

over), de formulerer optimistiske synspunkter på hva de fikk til: 

 Jeg synes all som vi hadde gjort er godt og jeg ble fornøyd av gruppearbeidet.   (Zehra) 

Jeg synest at gruppen har vært veldig flinke, jeg er fornøyd med gruppen!   (Simen) 

Jeg synes vi fikk til alt veldig bra, men jeg tror det gikk best med tegneserien fordi der jobbet nesten alle sammen og 

 det ble fine tegninger.       (Ida) 

Elevene ble bedt om å gi en tilbakemelding på hvilke utfordringer de hadde underveis og 

hvordan de vurderer det å arbeide i gruppe sammenliknet med individuelt arbeid. Fredrik er 
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den på gruppa som foretrekker individuelle arbeidsformer framfor kollektive, med 

begrunnelse om større valgfrihet når han har ansvaret selv. Han gir likevel ikke uttrykk for en 

negativ holdning til gruppearbeidsformen: 

Det var ingenting som var vanskelig. Det som er bra [ved gruppearbeid] er at hvis du ikke får til noe, er det stor 

sjanse for at noen andre på gruppa kan hjelpe deg. Det dårlige er at du ikke alltid får jobbe i ditt eget tempo, eller 

at du ikke alltid får jobbe med det som du har lyst til. Det er best å jobbe alene, fordi da får du velge mer selv.

          (Fredrik) 

 

Responsene fra de øvrige gruppemedlemmene var entydig positiv. De hadde ikke erfart store 

utfordringer. Ida kommenterer at noe strev med fargelegging av kartet ble løst ved felles 

fargeinnsats, og Simen peker på at det å orientere seg i relevant fagstoff løste utfordringen de 

hadde med å lage skuespill. Om gruppearbeidsformen skriver de to:  

Det som er bra med å jobbe i grupper er at du ikke får alle oppgavene selv for det blir veldig mye. Det som ikke er 

så bra er at alle får ikke de oppgavene de vil ha. Det er bedre å jobbe i grupper for da blir du ikke ensom og du 

slepper alle oppgavene selv.        (Ida) 

   

 Jeg synest at det å jobbe i gruppe er kjempegøyt! Jeg synest det er gøyere enn å jobbe alene. (Simen) 

 

Zehra, som er den blant elevene med flerspråklig bakgrunn og kun to års erfaring med  

norsk skole, har en klar oppfatning om at fellesskap om arbeidsoppgavene er betydningsfullt 

for henne. Mest sannsynlig er arbeidsmåten god for medelevene også, ifølge henne: 

Jeg synes det [gruppearbeid] er godt måte for meg og jeg tro godt for andre også.  

Jeg synes ingen som er vanskelig fordi vi jobbe gruppearbeidet så hvis noen trenger hjelp så hjelper vi hverandre  

derfor jeg synes det er ikke noen vanskelig.  

det er alt bra som vi hadde gjort, men jeg synes ikke så greit å finer bidet å tegnet og kart og andre fakta.  

Jeg synes hvis vi jobbe alene det er litt vanskelig fordi ingen som skal hjelpe derfor jeg synes det er litt 

 vanskelig.  

Jeg synes det som vi gjort vi har gjort alt i denne ukke Jeg ble fornøyd å Jeg synes det er veldig fint måte og bra for 

 alle barne.         (Zehra) 

 

Zehra legger vekt på at gruppearbeid gir muligheter for faglig hjelp fra medelevene, i 

motsetning til individuelle arbeidsmåter som hun mener ikke gir rom for tilsvarende støtte. 

Teksten hennes er noe uklar, kanskje motsetningsfylt, når det gjelder oppfatninger om 

særskilte utfordringer gjennom prosessen. I linje 4 skriver hun at utfordringer oppstod i arbeid 

med noen oppgaver, mens hun i linje 2 har oppsummert at hun ikke støtte på vanskeligheter. 

Både den uformelle, uforpliktende skrivesituasjonen som utforming av en logg gjerne 

innebærer og usikre ferdigheter i norsk kan forklare en mulig inkonsekvens i teksten. Kanskje 

var det også slik at de konkrete erfaringene ble klarere for henne underveis i skrivingen. 

Kanskje var det språklig krevende å oppfatte de skriftlige anvisningene for innhold i loggene, 
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og kanskje var det språklig krevende å skrive loggen. Det er imidlertid et budskap om den 

positive verdien av gruppearbeid som er mest framtredende i teksten hennes. Jeg forstår henne 

dit hen at det å håndtere selve arbeidsmåten var uproblematisk. Hun støtte riktignok selv på 

konkrete faglige utfordringer, men disse fikk hun hjelp til av medelevene på gruppa.  

 

4.4.2 gruppeJANATH – Veihagen 7B 

Loggene fra Janath, Steinar og Ole er knappe i formen. Guttene har forholdt seg aktivt til de 

konkrete skriftlige spørsmålene som var gitt, men respondert med enkeltord og få hele 

setninger. Budskapet er likevel klart når det gjelder tilfredshet med eget gruppearbeid, de er 

veldig fornøyde. På spørsmål om hva de synes om å jobbe i gruppe sett i forhold til å jobbe 

alene, svarer de slik:  

 kjempe gøy    (Janath) 

 Kjempegøy!    (Steinar)  

 Det er gøere i gruppe men kjedeligere alene. (Ole) 

Jeg tolker de tre dithen at de liker gruppearbeidsformen godt, men at det kun er Ole som er 

eksplisitt på at han foretrekker kollektivt arbeid framfor en individuell situasjon. Det er også 

Ole som antyder at det var vanskelig å komme fram til «svarene» på oppgavene. De to andre 

skriver kun ordet «ingenting» bak spørsmålet om noe var utfordrende å finne ut av.   

 

4.4.3 gruppeDANIKA – Veihagen 7B 

Danika, Tobias, Iver og Heidi var ikke samstemte i sine synspunkter på gruppearbeidet. Iver 

syntes å være negativ til arbeidsformen. Ordet «ingenting» blir brukt om både læringsutbytte 

og om tilfredshet med arbeidet som er gjort. Han foretrekker individuelt arbeid framfor 

gruppearbeid, og begrunner dette slik: 

 Du får mye mer kontroll av å jobbe alene (Iver)  

De tre andre er samstemte i synet på hva de har fått til i dette gruppearbeidet. De trekker fram 

følgende gode sider ved gjennomføringen: 

 Jeg synnes vi samarbeidet bra   (Tobias) 

 At vi skrev en del, og gjennomførte bra. (Heidi) 

 At gruppen gjør arbeidet sammen  (Danika) 
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Selv om alle disse tre kan peke på tilfredsstillende sider ved arbeidet de har gjort, er det noen 

forskjeller i oppfatningene de har til gruppearbeid generelt. Tobias synes det er «gøyere» å 

jobbe i gruppe enn alene, mens Heidi og Danika er mer ambivalente. De to jentene skriver: 

 Jeg synes det er mer konsentrerene å jobbe alene, men bedre å jobbe med  

gruppe for å diskutere      (Heidi) 

Noen ganger er det bedre å jobbe alene pga konsentrasjonen 

Synst at det [gruppearbeid] er gøy     (Danika) 

   

I gruppeDANIKA finner vi altså uttrykk for både en skeptisk og en positiv innstilling til 

arbeidsformen. Sammenliknet med de fire andre gruppene hadde denne flest innvendinger til 

gruppearbeid. Den skiller seg også ut på denne måten om vi ser til alle gruppene fra de tre 

klassene. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5.5.  

 

4.4.4 gruppeBAHAR – Tonbakken 7 

De fem elevene på gruppeBAHAR formidler en klar interesse for gruppearbeid. Chris slår rett 

og slett fast at det er «best å jobbe i gruppe», og Aferdita ser effektivitet som en fordel. De tre 

andre framhever det sosiale ved læringsprosesser når de skal begrunne sin innstilling:   

 Jeg synes det er gøyere i gr fordi da har vi noen og jobbe med    (Peter) 

 Det er bedre å jobbe i grupper fordi da kan man diskutere og spørre om ting man lurer på.  (Hedda) 

 Jeg synes at når vi jobbe sammen kan vi hjelpe hverandre.     (Bahar) 

Elevene er tilfredse med arbeidet de har gjort. Hedda legger vekt på at de har fått fram et godt 

faglig produkt, de andre fire framhever mestring av samarbeid som betydningsfullt. Om 

samarbeid som en forutsetning for å få til arbeidsmåten, skriver de ganske innsiktsfullt om 

ansvar og seriøsitet: 

 Jeg har lært at vi må ta ansvar på ka vi gjør.     (Bahar) 

 Jeg er fornøyd med at vi har jobbet sammen skikkelig og ikke tullet. […] Vi var enig om 

 når noen hadde en idé, og vi sa ifra når vi var ikke enig     (Aferdita) 

 Jeg er spesielt fornøyd med fokusen på gruppearbeidet fordi vi holdt fokus på arbeidet.  (Peter) 

 

Loggene inneholder lite som nyanserer dette positive bildet elevene har av gruppearbeid. Her 

er likevel ett unntak. Det gjelder Bahar, som gir til kjenne at arbeidsformen innebærer 

krevende kommunikative situasjoner for henne. Hun skriver:  

 Jeg synes det er vanskelig. fordi alle har nåkke å si men jeg komme ikke på nåkke å si. (Bahar) 
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Det er noe usikkert hvordan denne vesle, men sørgelige linjen skal tolkes. En umiddelbar 

slutning vil være at Bahar har kjent på en vedvarende utilstrekkelighet underveis i 

gruppearbeidet, men det framgår ikke hvorvidt mangel på samtaleideer er en gjennomgående 

erfaring eller om hun her har tanke for mer bestemte muntlige situasjoner. Vi ser av hennes 

responser ovenfor at hun er opptatt av et ansvar som hviler på henne og av at støtte fra 

medelever er et gode i gruppearbeid. Det er min forståelse at loggen formidler en opplevelse 

av at gruppearbeid er krevende og at hun selv deltar i stillhet. Selv om hun tilsynelatende 

erfarer hjelpsomhet fra medelever, er det hennes vurdering at hun ikke bidrar i samtaler.  

  

4.4.5 gruppeILHEM – Tonbakken 7 

Synspunktene som kommer fram i loggene fra gruppeILHEM går i samme retning som dem 

fra gruppeBAHAR. Også Ilhem, Jenusiyia og Elise gir uttrykk for en viss begeistring for 

gruppearbeidsformen. Jenusiyia utdyper ikke sin holdning, hun fastslår: 

 Jeg synes at det var bedre å jobbe i gruppe.  (Jenusiyia) 

De to andre jentene forklarer litt mer:  

 Det er morsommere å jobbe i grupper fordi vi kan samarbeidet og det blir kanskje kjempe 

 bra arbeidet vi har gjort.    (Elise) 

 Jeg synes det er bra å jobbe i gruppe, fordi vi kan hjelpe den person ikke kan eller forstå 

 godt hva hun/han skal gjøre.    (Ilhem) 

 

Bak denne tilslutningen til arbeidsmåten ligger også en åpenbar tilfredshet med eget arbeid, 

som gjelder både produktet og prosessen. Elevene framhever at de har jobbet hardt og mye og 

at de har lært både om faget og om aktuelle framgangsmåter for å få til et velfungerende 

samarbeid. Elise forklarer at krangler kan oppstå som resultat av uenighet, men både hun og 

Ilhem slår fast at samtalene innad på gruppa fungerte godt: 

 Det kan være litt vanskelig å samarbeide vis alle har forskjellige ideer og da kan samtalen bli til krangel, men det 

 gikk veldig bra og det var morsomt.       (Elise) 

 Det er bra fordi vi må vite om alle er enig eller uenig og vi kan fikse den som vi sitte fast 

 med.           (Ilhem) 

Elise peker på et framtidsperspektiv knyttet til samarbeidslæring, «det er viktig å ikke bare 

jobbe med seg selv fordi vi kanskje trenger det i arbeidslivet en gang». 
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4.5 Elevenes «ja takk» til gruppearbeid - en oppsummering  

Samlet sett var budskapet fra de fem gruppene som utgjør casene i studien, at de foretrakk 

gruppearbeid framfor individuelt arbeid. Grunnene var at det er hyggeligere, morsommere, 

enklere, mer sosialt og at de får mer hjelp og dermed lærer mer av hverandre med denne 

arbeidsformen. Der var fire elever som konkluderte noe annerledes. Det var Petter og Iver 

som likte individuelt arbeid best, og Heidi og Danika som mente at begge arbeidsmåtene hver 

på sin måte hadde sine fortrinn. Disse fire skiller seg også fra det totale antallet elever i de tre 

klassene som jeg studerte. Alle de andre elevene var klare i sin favorisering av gruppearbeid 

som arbeidsform, og begrunnelsene jeg fant blant de øvrige elevene var de samme som jeg 

fant i «mine» fem case. Ordet «gøy» er en gjenganger i loggene fra alle tre klassene. Dette er 

holdninger som må kunne betraktes som et godt utgangspunkt for de konkrete 

gruppearbeidene som er grunnlaget for elevenes muntlighet. Iver i Veihagen 7B som kanskje 

var et unntak i dette bildet, syntes likevel å opptre velvillig gjennom de ulike fasene i 

gruppearbeidet.  

 

Den imøtekommende holdningen som preget hver av de tre klassemiljøene har sannsynligvis 

vært en særlig gunstig forutsetning for de elevene som deltok på et språk de holder på å lære. 

Vurderingene lærerne la til grunn for gruppesammensetningene kan også ha forsterket dette 

fordelaktige utgangspunktet. Loggene fra de elevene som åpenbart hadde et særskilt 

norskspråklig strev, formidlet oppfatninger om at arbeidsfellesskapet var verdifullt for dem. 

Det gjaldt Zehra, Janath, Ilhem, Bahar, Jenusiyia og Aferdita. Denne holdningen kan 

oppsummeres som en optimistisk grunntone med få nyanser. Det var kun Bahar som satte ord 

på en situasjon som antakelig flere elever ville kjent seg igjen i, nemlig utfordringer som 

knytter seg til aktiv deltakelse i samtaler. Hun forklarer at hun ikke kommer på hva hun kan si 

i en samtalesituasjon der de andre har mye på hjertet. Tatt i betraktning at muntlighet i et 

gruppearbeid dreier seg om å håndtere både en sosial arbeidsmåte, et faglig innhold og et 

sosialt samspill, aktualiserer Bahars tilbakemelding en tilsvarende bredde i forklaringer på 

utfordringene hun og andre opplever. Det dreier seg selvsagt om at elevene erfarer en avstand 

mellom de språklige kravene som ligger i det muntlige samspillet og de faktiske ferdighetene 

de selv har. Det kan også dreie seg om et gap mellom hva som er elevens kjennskap til 

fagstoffet og hva som implisitt forutsettes kjent. Under slike forutsetninger må man anta at det 

også blir særskilt krevende å formulere seg eller delta på måter som reflekterer de faktiske 

ressursene de likevel har. Muntlig deltakelse berører aspekter ved elevenes identitet, og 

taushet kan være en respons på at man erfarer å ha utilstrekkelige kommunikative ferdigheter 
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og at man derfor ikke blir lyttet til (J. Miller, 2004). Til tross for at Bahar betrakter gruppa si 

som hjelpsom, har hun altså ikke maktet å snakke tilstrekkelig «høyt», og følgelig er hun 

neppe blitt hørt.  
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5 HVA SNAKKER ELEVENE OM, OG HVORDAN GJØR DE DET? 

– analyse av muntligheten på gruppeZEHRA      

 
Analysene av samtalene i de fem casene blir presentert i to hovedkapitler. Studiene av 

gruppeZEHRA presenteres i dette kapittelet, mens de fire øvrige gruppene er rapportert 

samlet i kapittel seks. GruppeZEHRA peker seg ut med et særlig rikholdig samtalemateriale 

sett i lys av omfang, stabilitet i elevenes frammøte, variasjon i tematisk innhold og i måter å 

håndtere det muntlige samspillet på. Zehra er eleven med flerspråklig bakgrunn, som med sine 

to års fartstid i norsk skole, gir variert innblikk i hva deltakelse på et andrespråk kan 

innebære. Av disse grunnene har jeg valgt gruppeZEHRA som en sentreringsgruppe for 

formidling av hvordan transkripsjonene er blitt utforsket. Det vil si at jeg i dette kapittelet har 

lagt særlig vekt på en forholdsvis møysommelig og detaljert beskrivelse av analyse- og 

tolkningsprosessen. I kapittel seks går jeg lettere i framstillingen av selve analyseprosessen. 

Det er min idé at de to kapitlene samlet skal gi leseren tilstrekkelig kunnskap om 

datamaterialet og et grunnlag for å forstå hvordan jeg kom fram til resultatene i denne studien.  

 

Det er transkripsjonene fra samtaleaktiviteten som foregikk innad på gruppene som blir 

analysert. Det dreier seg om de muntlige situasjonene som i figur 5 (kapittel 4.2) er 

kategorisert som «muntlighet i gruppa». Disse dataene består av samtaler på til sammen 416,5 

minutter, men omfanget på transkripsjonene varierer mellom gruppene. En oversikt over 

størrelsen på datagrunnlaget er gitt i tabell 7 nedenfor. Av tabellen går det også fram at en 

liten del av det opprinnelige lydmaterialet ikke er transkribert eller analysert. Dette skyldes 

altså (se kapittel 4.2) enten at det ikke har vært mulig å oppfatte hva som ble sagt på grunn av 

støy i rommet eller fordi elevene snakket lavt. Jeg har også unngått å transkribere samtaler 

som jeg antar elevene selv vil oppfatte som svært privat.  

 

Gruppene Transkripsjonene målt i 

minutter 

Antall minutter lyd som 

ikke er transkribert 

gruppeZEHRA          145,5           13,5 

gruppeDANIKA           50,75              - 

gruppeJANATH           47,5              - 

gruppeBAHAR         102,75            3,25 

gruppeILHEM           70,0            7,5 

Tabell 7: Omfang på transkripsjonene av muntlighet innad på gruppa for hver av gruppene. 
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5.1  Tema-analysen – samtaleinnhold fra fag 

Den pedagogiske konteksten for de samtaleaktivitetene er analysert i kapittel fem, men her 

gjentas likevel at denne gruppa fikk i oppdrag å studere Marco Polo som én av de europeiske 

oppdagerne av nye verdensdeler. De skulle samarbeide om flere oppgavetyper. Det dreide seg 

om å lage et skuespill, en tegneserie, noen gåter og et kart. Det skulle skrives fakta om 

historiske hendelser og ei liste over nye varer og oppfinnelser fra tidsepoken. Arbeidet 

munnet ut i et veggkart og en muntlig framføring. Gruppa disponerte ti «skoletimer» fram til 

presentasjonen av sluttproduktet. Elevene blir omtalt som Zehra, Simen, Ida og Fredrik, der 

Zehra altså er den av elevene som har flerspråklig bakgrunn.  

   

De faglig orienterte samtalene på gruppeZEHRA har jeg kategorisert i fem temaområder. 

Dette er samtaler som på en eller annen måte berører eller aktualiserer bruk av fagkunnskap 

og som bidrar til faglig utvikling i gruppeoppgaven. Det dreier seg hovedsakelig om det 

historiske fagstoffet som lå til grunn for gruppearbeidet og om norskfaglige spørsmål. 

Kategoriseringen av samtaleinnholdet er resultat av et arbeid med å oppsummere tematiske 

sammenhenger i samtalesekvenser og å fange opp i få ord hva samtalene handler om. De er 

altså ikke ordnet etter en på forhånd definert taksonomi. Temaområdene er oppsummert og 

forklart i tabell 8 nedenfor. Høyre kolonne gir informasjon om antall ganger elevene tar opp 

det aktuelle temaet i sine samtaler: 

 

Temaområde Innholdsforklaring Tilfeller 

Biografi  om konkrete, ytre begivenheter i Marco Polos liv               8 

Artefakter  om fysiske gjenstander, som klær og redskaper, i Marco Polos tid       3 

Persongalleri  om personer som har sentral plass i historien om Marco Polo og 
andre «oppdagere» 

      5 

Språk om språkrelaterte spørsmål      13 

Kinesere om egne erfaringer med kinesere        1 

Tabell 8: Kategorisering av innhold fra fag på gruppeZEHRA 

  

De tre første temaområdene i tabellen samler samtaleinnhold som kretser om historiske 

forhold knyttet til Marco Polos reiser. Jeg fant i alt 16 tilfeller av slike temaer. De 

språkrelaterte temaene dreier seg om setningsbygging, rettskriving og ordforståelse. Av 

tabellen går det fram at språk-temaet dukket opp nesten like ofte som de historiske temaene. I 
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det siste tilfellet av samtaleinnhold i tabellen, «kinesere», er riktignok en faglig orientering 

utydelig. Min tolkning er imidlertid at en faglig inspirasjon er desto tydeligere. I fortsettelsen 

av dette kapittelet presenteres analyse av både dette sistnevnte tilfellet og av de øvrige 

samtaletemaene i tabellen.   

  

5.1.1 Biografi  

Gruppearbeidet er godt i gang da konkrete begivenheter i Marco Polos liv dukker opp første 

gang i de faglig orienterte samtalene på gruppeZEHRA. I begynnelsen av tredje skoletime 

sitter Simen, Zehra og Ida rundt samme bord, lager tegneserie og skriver faktasetninger, mens 

Fredrik sitter for seg selv og tegner kart, da biografisk stoff dukker opp første gang: 

 

Samtaleutdrag 6 
gruppeZEHRA: biografi 

1 Simen:  han bodde i Portugal  

2 Ida:  @ han bodde i Italia i Valencia # eller Venezia eller ka det var 

3   trur det var Venezia Valencia Vanesia Venezia Venezia 

4   varer og oppfinnelser 

5 Simen:  hæ? 

  

Simen har en idé om Marco Polos bosted. Ida korrigerer med latter og med alternative forslag. 

Temaet avsluttes like brått som det begynte og tas heller ikke opp senere i den arbeidsøkta. 

Det er blitt fjerde skoletime når biografisk innhold blir tematisert igjen. Simen, Zehra og Ida 

holder fortsatt på med tegneserieoppgaven, men Simen og Ida skriver samtidig på de såkalte 

faktasetningene om Marco Polos liv. Konteksten for den muntlige aktiviteten i samtaleutdrag 

7 er altså at elevene sitter med uferdige tegninger og tekster som de skal bruke i framstillingen 

av Marco Polos liv:  

 
Samtaleutdrag 7 
gruppeZEHRA: biografi 

1 Ida:  ditta der det som er liksom første bit av reisa                 (peker på tegninger) 

2   det er ikke +… 

3 Simen:  ja [/] ja og det er jo faktasetninger 

4   <han reiser fra Venezia?     

5   går gjennom ørkenen? 

6   mottatt # Kublai Khan> 

7 Zehra:  <skal e skrive med den da? 

8   skal e tegne med den dama også?>   (peker på et bilde i ei bok) 

9   nei da    

10 Simen:  mottatt [//] han ble mottatt av Kublai Khan 

11   han jobber for Kublai Khan 

12   <han reiser fra Mongul-riket> 
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13 Ida:  <ja tegn [/] tegn den siste biten av> tegneserien i stedet for da 

14 Simen:  nei men kan ikke e skrive ditta da?   

15   han reiser fra Venezia ikke sant? 

16 Fredrik:  ikke spør meg 

17   e er ute av kontroll 

 
 

I dette samtaleutdraget synes det å være to typer innhold som pågår samtidig. Utsagnene til 

Ida og Simen i linjene 1 – 6 kan forstås som en orientering om Marco Polos reiseaktivitet. 

Zehra kan for så vidt også være opptatt av det samme (i linjene 7-8), men hennes ytringer gir 

inntrykk av et fokus på antall individer som skal tegnes. Idas respons i linje 13 tyder på at 

framgangsmåte er poenget hos de to. Simen holder imidlertid fast på en oppmerksomhet om 

hva som er hovedlinjene i biografien om Marco Polo. Hans utprøving av hva som er fakta i 

historien er dominerende i dette utdraget, som jeg altså har kategorisert som muntlighet med 

faglig innhold.  

 

I tillegg til utdragene 6 og 7 fant jeg at biografi om Marco Polo var tema i løpet av de to siste 

skoletimene før framføring av gruppearbeidet. I det Ida skal gjøre ferdig oppgaven om 

faktasetninger fra historien, oppstår behov for å avklare med gruppa hvem som var Marco 

Polos reisefølge:  

 

Samtaleutdrag 8 
gruppeZEHRA: biografi 

1 Ida:  skal jeg nesten skrive ken det er som reiser i lag med han+… 

2   Marco Polo reiser med onkelen +… 

3 Fredrik:  Marco eh Po +… [//] Marco og Niccolo og  

4 Ida:  <Matteo>  

5 Fredrik:  <Matteo> har med seg to munker når de reiser til +… 

6 Ida:  # Kina 

7 Fredrik:  Kina 

8 Ida:  ja vel Marco Polo sammen med faren sin onkelen og to munker  

9 Fredrik:  ja 

10 Ida:  på vei til +… 

11   ja 

 

I arbeid med å formulere faktasetninger har Ida hele tiden holdt seg til bøkene. Dette er første 

gang hun søker støtte i gruppa si for å få til denne oppgaven. I denne stunden er de fire 

gruppemedlemmene felles om å gjøre ferdig veggavisen, de er fysisk sett tett på hverandre og 

innslag av faglig innhold øker altså noe. Men det er først i siste del av dobbelttimen at det 

faglige, biografiske innholdet tar seg opp. Da legger gruppa lærebøkene til side, forflytter seg 

fra klasserommet til et av skolens fellesareal, og konsentrerer seg i fellesskap om å skape et 
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skuespill basert på historien om Marco Polo. Elevene arbeider først og fremst muntlig, men 

har én skriver. Samtaleutdrag 9 er et typisk eksempel på hvordan dette arbeidet foregikk. Ida 

og Fredrik er sentrale i utformingen av innholdet. Bidragene til historien kommer vekselsvis 

fra den ene, så den andre. Det er også hovedsakelig Ida som fester skuespillet til papiret. Men 

både Simen og Zehra er oppmerksomt til stede: 

 
Samtaleutdrag 9 
gruppeZEHRA: biografi         

1 Ida:  dei dro med båt  

2   og når dei kom hjem var det ingen som trodde de var i live  

3   for de trodde ikke på Marco Polo @ 

4 Fredrik:  for dei trodde ikke +… 

5   det var en sånn +… 

6 Ida:  ja 

7 Fredrik:  men se da [/] se da 

8 Ida:  dei trodde ikke på det Marco Polo +.. 

9 Fredrik:  e få se [/] e få se [//] se da  

10   dei dro med båt 

11   og når dei kom hjem var det ingen som trodde dei var i live 

12 Ida:  punktum 

13 Fredrik:  punktum  

14 Ida:  dei trodde ikke på noe av det Marco Polo <fortalte> 

15 Fredrik:  <ja> eh men skal se da # så # og +… 

16 Ida:  i live punktum 

17   dei trodde ikke på det Marco Polo sa 

18   <dei trodde ikke+/> 

19 Fredrik:  <eller på det han> hadde opplevd 

20 Ida:  ja 

21 Fredrik:  nei [/] nei og +… 

22 Ida:  dei trodde ikke på Marco Polo 

23 Fredrik:  nei åh jeg har en sånn xxx 

24   dei trodde ikke +… 

25   dei [/] de trodde ikke på noe av det han sa han hadde opplevd 

26   dei trodde ikke på noe han [//] 

27   dei trodde ikke på noe han sa han hadde opplevd 

28   # 

29 Ida:  hadde +…    (skriver) 

30 Fredrik:  opplevd 

31 Zehra:  opplevd    (hvisker) 

32 Fredrik:  ok korsen det blei da? 

33 Ida:  nei dei dro med båt og når dei kom hjem var det ingen som trodde dei var i live 

34   dei trodde ikke på Marco Polo +…     

35   nei dei trodde ikke +… 

36 Simen:  at Marco Polo hadde over [//] overlevd 

37 Fredrik:  nei <nei>   

38 Ida:  <på +/> 

39 Fredrik:  dei trodde ikke på det +/ 

40 Ida:  dei trodde ikke på det 

41   nei dei trodde ikke på noe han sa han hadde gjort eller hadde opplevd ja 
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42 Fredrik:  eller ja altså dei trodde ikke på noe han sa han hadde opplevd 

43 Ida:  ja 

44 Fredrik:  ja dei trodde på +/ 

45 Ida:  ok skal vi prøve om igjen da? 

 

I dette utdraget forsøker elevene å gjenfortelle historieforløpet. Underveis oppstår en 

usikkerhet om hva troverdigheten ved oppdagernes liv faktisk dreide seg om. Vi ser at Zehra 

og Simen praktisk talt ikke ytrer seg, men de var trolig lyttende deltakere. For i linje 36 følger 

Simen opp med sin forståelse av hva som var italienernes tvil om Marco Polos reiser, mens 

Zehra (i linje 31) synes å dvele ved bruken av ordet «opplevd». Teksten som her er under 

utvikling skal legges til skuespillets fortellerstemme. I tillegg til valg av stoff til fortelleren 

arbeidet gruppa med å lage replikker til skuespillerne. Her tar replikkene form og prøves ut:  

 

Samtaleutdrag 10 
gruppeZEHRA: biografi           

1 Ida:  ja vel ok da begynner dokke da 

2 Zehra:  ja 

3   Marco skal du +… 

4   nei ikke skal            (legger trykk på «skal») 

5 Ida:  @ kom an  

6 Zehra:  Marco vil du være med på en lang +... @ 

7   Marco vil du være med på en lang +... @ 

8 Simen:  ja sånn her begynner vi 

9 Ida:  ok da begynner vi der ok? 

10 Zehra:  Marco vil du være med på en lang reise til Kina?    

11 Simen:  ja jeg vil det 

12 Zehra:  ja jeg vil det 

13 Ida:  ja det vil jeg gjerne 

14   nei da ok 

15 Simen:  ja det vil jeg gjerne 

16 Ida:  og så gikk dei gjennom ørken og fjell @ 

17   og mange [//] i mange år til de kom til Kina 

18 Zehra:  ja 

 

Elevene prøver ut sine roller i skuespillet. Gruppa har i forkant av det som skjer her kommet 

fram til hva innholdet i både Zehra og Simens replikker skal være. Her har de først og fremst 

fokus på setningsstrukturen. I første del av utdraget konsentrerer Zehra seg om å spille sin 

rolle, og får støttende kommentarer fra både Ida (linje 5) og Simen (linje 8). Hun har rollen 

som Marco Polos far og korrigerer seg selv til hun har fått til replikken slik gruppa har vært 

enige om at den skal være. Simen deltar som Marco Polo (linje 11), får bekreftelse fra Zehra, 

men en korrigering av Ida. Idas fortellerstemme i linjene 16 og 17 runder av skuespillets 

første «scene». Min oppfatning er at det mest framtredende innholdet i dette utdraget er en 
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levendegjøring av biografien om Marco Polo, selv om her også er innspill som tyder på en 

språklig orientering. I linjene 3 og 4 korrigerer Zehra sin egen formulering, og i linje 13 

responderer Ida med en alternativ språklig utforming av Simens replikk. Ut fra en oppfatning 

om at det er historieforløpet som er hovedsaken, har jeg valgt å kategorisere både dette 

utdraget som biografisk innhold. Muntlige sekvenser der elevene først og fremst har fokus på 

å lage en replikk, har jeg klassifisert som et språk-tema. Se arbeidet med Zehras replikker i 

samtaleutdrag 23 og 24.  

 

Jeg fant at biografi om Marco Polo var tema 8 ganger i løpet av gruppeZEHRAs prosjekt (se 

tabell 8). De fleste av disse tilfellene oppstod under arbeidet med skuespillet den aller siste 

skoletimen. Både samtaleutdrag 9 og 10 er hentet fra denne konteksten, men sistnevnte skiller 

seg ut som muntlighetstype. Utdrag 9 har til felles med eksemplene foran at det viser 

prosesser der innhold om begivenheter i Marco Polos liv er under utvikling. Utdrag 10 kan 

karakteriseres som en framføring av dette innholdet, og forstås mer som et produkt enn 

prosess i gruppas arbeid.  

 

5.1.2  Artefakter 

GruppeZEHRA var i gang med arbeidsøkt nummer to da spørsmål om bruksgjenstander og 

arkitektur i middelalderen dukket opp. Fem dager tidligere hadde de hatt en 35 minutters 

skoletime med oppstart av gruppearbeidet uten at innholdet i det historiske temaet var omtalt. 

Det er gått ti minutter av skoletimen, Zehra og Simen har begynt på en tegneserie, Fredrik 

tegner kart og Ida skriver faktasetninger. Zehra betrakter sin egen tegning og søker 

oppmerksomhet om det hun har utført:   

 

Samtaleutdrag 11 
gruppeZEHRA: artefakter  

1 Zehra:   Ida! @  

2 Ida:  få se 

3   nei [/] nei [/] nei må +… 

4   ikke visk [/] ikke visk [/] ikke visk  

5   jeg må se 

6 Zehra:  han bærer sekk    

7 Ida:  hadde dei sekkar # <når eh # på hans tid?> 

8 Zehra:  <nei da jeg bare +…> 

9 Ida:  eh # hadde dei?  

10 Simen:  vet ikkj +…[//] e vet ikkje 

11 Zehra:   nei e må viske   

12 Ida:  @ var kjempefint 

13 Zehra:  nei 
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14 Simen:  ja men dei ha +…  

15   du Sigrid hadde dei sekkar på den tida Marco Polo levde? (Sigrid er læreren) 

 

Zehra har jobbet konsentrert med å prøve ut plassering av snakkebobler, å tegne folk og finne 

rett målestokk på skissene. Viskelæret har vært flittig i bruk. Hennes innspill til Ida i linje 6, 

om at hun har tegnet inn en sekk, kan i denne konteksten forstås, enten som et ønske om 

oppklaring vedrørende den tekniske siden ved bildet, eller som en usikkerhet knyttet til 

innholdet. Ida fester seg imidlertid ved sistnevnte og stiller spørsmål ved om ryggsekker gir 

en rimelig framstilling av kulturen. Gruppas spørsmål om hvorvidt slike sekker var i bruk på 

Marco Polos tid blir ikke løst elevene imellom, men ender forholdsvis raskt med en 

henvendelse til lærer Sigrid. Ida opprettholder en oppmerksomhet om fysiske trekk ved 

kulturen, og to og et halvt minutt senere tar hun opp temaet igjen. Denne gangen kommenterer 

hun Simens framstilling av byggeskikk: 

 

Samtaleutdrag 12 
gruppeZEHRA: artefakter  

1 Ida:  kult hus da 

2 Simen:  jeg vet det 

3 Ida:  var litt for nytt 

4 Simen:  nytt?  

5   nytt? 

6 Ida:  var ikke det det da? 

7 Simen:  nei nytt nytt nytt xxx 

8 Ida:  ok da se på husa der da 

9 Simen:  ka? #  

10 i Marco Polo sin tid så var det ikke sånn  

11   da var det sånn at en måtte vente til dommeren hadde blåst  

12 Ida:  ja vel 

  

Ida innleder på et pedagogisk vis, hun roser Simens arbeid. Hun får likevel lite gehør for sin 

kommentar angående utseendet på huset. Simen synes å være godt fornøyd med seg selv (linje 

2) og lite mottakelig for innvendinger. Det er mulig at han ikke oppfatter Idas mening før i 

linje 9, men velger å avfeie henne med tøys. 

 

Mot slutten av tredje skoletime oppstår et liknende tema som dem ovenfor. Denne gangen 

dreier det seg om datidens klesdrakt: 
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Samtaleutdrag 13 
gruppeZEHRA: artefakter  

1 Zehra:  jeg [/] jeg må tegne den 

2   fem personer 

3 Ida:  skal du tegne dei 

4 Zehra:  ja men ikke alt sånn her da 

5 Ida:  nei du kan ikke+… 

6   du [/] du må ikke tegne dei i sånne klær 

7   for det hadde ikke dei @ 

8 Zehra:  nei jeg skal ikke tegne sånn klær 

9   kor dei har med deg da? 

10 Ida:  han her er underbitt 

11 Zehra.  har på dei sånn klær? 

12   ##                                (5 sekunder pause) 

13   Ida går det an å tegne den?    (peker i ei bok) 

14   sånn klær? 

15 Ida:  ne+… 

16   det blir [//] ja det blir litt feile klær 

17   sånne klær kanskje?   (peker i ei bok) 

18 Zehra:  sånn? 

19 Ida:  ja litt mer sånne klær 

20 Zehra:  ja 

  

Det er arbeidet med tegneserien som også er bakgrunnen for innholdet i denne samtalen. 

Zehra studerer bilder fra ei bok der hun leter etter modeller for sine tegninger. Hun har 

tidligere gitt uttrykk for at hun sliter med å få til menneskefigurene, og kanskje er det nettopp 

det som er hennes fokus i linjene 1 og 2. Hun har funnet et bilde som viser en passe mengde 

mennesker som hun kan kopiere. Mens Zehra trolig studerer silhuettene, har Ida 

oppmerksomhet på klær i italiensk middelalder eller ved Kublai Khans hoff. Begge virker noe 

famlende når det gjelder kunnskap om hva som kan være rimelig gjengivelse av klesskikkene. 

Det går ikke fram av den muntlige aktiviteten hva som faktisk kan være jentenes tenking om 

klesskikkene. De ser på bilder i historiebøker, peker på aktuelle gjengivelser, men bruker ikke 

språket for å beskrive eller forklare for hverandre hvilke oppfatninger de har om hvordan 

plaggene kan ha sett ut.   

 

5.1.3  Persongalleri  

I samtalene om de ytre hendelser i Marco Polos livshistorie har elevene også en 

oppmerksomhet på andre personer som direkte eller indirekte hadde en tilknytning til 

reisefortellingene. De snakker om både faren, onkelen og den mongolske herskeren Kublai 

Khan i eksempelvis utdragene 7 og 8. Men det er min tolkning at det er Marco Polos 

reisevirksomhet som er det sentrale i de to nevnte samtaleutdragene, og ikke personene som er 

kommentert. Til kategorien «persongalleri» har jeg lagt samtaleinnhold som først og fremst er 
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konsentrert om personer i «oppdagerens» liv. Herunder kunne det selvsagt også vært aktuelt å 

inkludere innhold som dreide seg om Marco Polo selv, men elevene hadde ikke noe muntlig 

aktivitet om hans person ut over det som kommer fram i kategorien «biografi». Av samtalene 

er det ikke åpenbart hvorvidt elevene var opptatt av hans eller de andres personlighet. I 

utdraget nedenfor er det Djengis Khan og hans sønnesønn Kublai Khan som er av interesse. 

Elevene holder på med sin tredje arbeidsøkt (3. skoletime), da Fredrik tar initiativ til å 

formidle sin kunnskap om dem:   

 
Samtaleutdrag 14 
gruppeZEHRA: persongalleri 

1 Fredrik:  du visste du at han Kublai Khan er [/] er barnebarnet til han Dsjengis Khan? 

2 Simen:  ken han Kublai +…? 

3 Fredrik:  nei det var han han Marco Polo var i tjeneste med han i 17 år eller noe sånt  

4   eller 19 eller ka det var 

5 Ida:  19 tror e      

6 Zehra:  xxx åh vanskelig  

7 Fredrik:  visste du det Simen? 

8 Simen:  nei 

9 Fredrik:  sønnesønn 

10 Simen:  sønnesønn? 

11 Fredrik:  hans sønnesønn 

12 Simen:  onkel? 

13 Fredrik:  nei sønnesønn barnebarn sønnesønn barnebarn 

14   det er det samme 

 

Fredrik henvender her seg først og fremst til Simen for å formidle sin informasjon om Kublai 

Khans slekt. Simen, som virker lite orientert om forholdene, følger opp Fredriks innspill. Ida 

signaliserer at hun lytter, og at hun også har peiling. Zehra derimot synes ikke å være en del 

av det som forgår her. 

 

Denne oppmerksomheten om mongolherskeren har gjort Simen nysgjerrig. Få sekunder 

senere, stiller han spørsmål om ytre karakteristika: 

 

Samtaleutdrag 15 
gruppeZEHRA: persongalleri  

1 Simen:  korsen han Djengis Khan så ut? 

2 Fredrik:     han ba bab bab     (lager lyder) 

3 Simen:  søk på Djengis Khan da     

4   # 

5 Fredrik:  du visste du [/] visste du at åtte til ni prosent av befolkninga i Asia eller i Kina og 

6   sånn eh stammar fra han Djengis Khan? 

7 Simen:  det er en av dei? 

8 Fredrik:  ja ja ja 
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9 Simen:  korsen dem ser ut?   

10 Fredrik:  ba ba ba    (lager lyder)    

11 Ida:  @ 

12 Fredrik:  dei ser kinesisk ut 

13   du øynene skal ikke være sånn 

14   dei skal være sånn   

15 Simen:  koffor det? 

16 Fredrik:  for dei er kineserar vel 

17   # ser du det? 

18   se da 

 

Fredrik virker ikke spesielt interessert i Simens spørsmål om Djengis Khans utseende. Han tar 

ikke innspillet alvorlig, og er tilsynelatende mest opptatt av sin egen kunnskap. Simen 

derimot, er lydhør overfor den andres ytringer, men gir seg ikke når det gjelder sin egen 

interesse. Han får etter hvert et svar. Idas delaktighet synes å være som i utdraget over, hun 

lytter. Denne muntlige situasjonen gir ikke grunnlag for å tolke Zehras aktivitet. 

 

Interessen for mongolherskerne synes å være en gutte-greie. Det er primært de to guttene på 

gruppa som viser en oppmerksomhet om hans person. I utdrag 16 nedenfor er det Simen som 

innledningsvis stiller spørsmål om bakgrunnen for at Djengis Khan har fått en plass i 

historiebøkene. Vi er inne i siste skoletimen før framføring, og gjengen holder på med 

skuespillet. Fredrik og Ida er pådrivere i framstillingen av historiske fakta, og Ida er i ferd 

med å skrive om slektsforhold da Simen bryter inn med sitt spørsmål om hans historisk status:  

 

Samtaleutdrag 16 
gruppeZEHRA: persongalleri   

1 Simen:  ka han Djengis Khan gjorde for å bli kjent? 

2 Fredrik:  laga barn 

3 Simen:  hæ ka? 

4 Ida:  @ 

5 Fredrik:  ja mange tusen 

6 Ida:  <sønnesønn av +…>   (skriver) 

7 Simen:  <mange tusen?> 

8 Fredrik:  mm  

9 Ida:  sønnesønn av? 

10 Fredrik:  <Djengis Khan> 

11 Simen:  <sjekk i> 

12   sjekk i 

13 Ida:  da skriver e jonges 

14 Fredrik:  nei Djengis 

15 Simen:  men liksom # <har han gjort nokke da?> 

16 Ida:  <ja det [//] du forstår ka +…> 

17 Fredrik:  <ja samma det> 

18 Simen:  [/] har han gjort nokke # for å bli kjent?  

19   uten å lage +… 
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20 Fredrik:  han vant to kriger tror e 

21   e vet ikkje 

22   har ikke peiling 

23 Ida:  ja og så +… 

24 Zehra:  og så er bare det? 

 

Dette samtaleutdraget handler om flere sider ved keiserens person, både omtale av hans slekt 

og hans handlinger. Det er imidlertid Simens nysgjerrighet angående hans status i historien 

som dominerer. Han får umiddelbar respons fra Fredrik, som er mest opptatt av Djengis’ 

ettermæle som rundbrenner (se også utdrag 15). Ida synes han er morsom, men holder fast i 

arbeidet med å sluttføre en tekst om Kublai Khan. Mens både hun og Fredrik holder på med 

historiefortellingen, bryter Simen inn på nytt i håp om å få svar på hva mannen har gjort for å 

bli kjent. Det er uklart hva Ida forsøker å si i linje 16, og om hun er henvendt til Simen, men 

Fredrik finner svar. Igjen ser vi at Zehra ikke er delaktig med innspill underveis. Men dersom 

ytringen i linje 24 kan tolkes som et signal om at hun var lyttende til stede, kan den trolig også 

tolkes som en undring over at krigsinnsats gir grunnlag for å få slik oppmerksomhet i 

historieboka. 

 

5.1.4 Språk  

Kommunikasjon om språkrelaterte tema vil si at elevene retter oppmerksomheten mot 

muntlige eller skriftlige formuleringer hos seg selv eller hos medelevene. Samtaler om ords 

betydning, om setningsoppbygging og om rettskriving er eksempler på temaet språk. I utdrag 

17 er det Zehra som ønsker hjelp til å skrive ordet oppfinnelse:   

 

Samtaleutdrag 17 
gruppeZEHRA: språk  

1 Zehra:  kordan skrive opp +… 

2 Ida:  O-P-F-I +… 

3   to n’er? 

4 Zehra:  ok er det [/] er det F – I? 

5 Ida:  er det ikkje to n’er? 

6   E – L – S – E – S ja  

 

Zehra gjør som hun vanligvis gjør, henvender seg til Ida for veiledning i skolearbeidet. Ida 

gjør som hun pleier, forsøker å støtte. Her er ikke resultatet så vellykket. Det går bedre et 

kvarters tid senere da boktrykkerkunsten blir et spørsmål om stavelser og rettskriving: 
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Samtaleutdrag 18 
gruppeZEHRA: språk  

1 Ida:  og så her fant vi jo ei bok så vi kan jo se 

2   eh papir det har vi skrevet  

3   # boktrykkerkunsten 

4 Zehra:  kor skriver vi det @ 

5 Ida:  @ bok # trykker 

6 Zehra:  sånn?  

7 Ida:  ja  

8   kunsten 

9 Zehra:  ku +… 

10 Ida:  K - U - N - S - T - E - N 

11   og så skriver vi +…    

 

Disse to ordene som Zehra har festet seg ved, boktrykkerkunsten og oppfinnelse (utdrag 17), 

kan betegnes som fagspesifikke i denne konteksten. Boktrykkerkunsten kan karakteriseres som 

et fagord, mens oppfinnelse kan være en type ord som tilhører det allmenne ordforrådet hos en 

sjuendeklassing med norsk som morsmål, men som opptrer først og fremst i samfunnsfaget og 

ikke i hverdagsspråket. De kan altså være eksempler på ord som gjerne er ukjente for elever 

som har forholdsvis kort tids erfaring med det norske språket (Golden, 2014). Zehra gir 

riktignok ikke til kjenne at hun mangler innholdsforståelse, men hennes latter og noe nølende 

håndtering av Idas innspill kan tyde på at hennes kjennskap til ordet er vaklende. Her får hun 

formsiden av ordet korrekt. 

 

Også Ida stiller et spørsmål om rettskriving, om navnet Niccolo, mens de to guttene 

kommenterer hvorvidt sinnssykt, helsike og homo er bannord. Men det er Zehra som en 

sjelden gang synes å signalisere at hun faktisk er opptatt av ord. Det er gjerne ikke så tydelig 

at hun er det, som for eksempel i linje 31 i samtaleutdrag 9, der hun gjentar ordet opplevd. Det 

er en tolkning som er gjort på bakgrunn av hvordan jeg har erfart hennes deltakelse på gruppa. 

Man kan av og til høre at hun tar opp ord eller formuleringer fra de andre, eller fra eget 

«hode», og sier dem for seg selv. En mer åpenbar språklig orientering kan vi se i de to neste 

samtaleutdragene. Disse viser en situasjon der Zehra synes å prøve ut et ord eller en 

formulering om en tegning hun holder på med. Elevene er i gang med sin andre arbeidsøkt. 

Fredrik venter på tilgang til en overheadprojektor som skal brukes i arbeid med et kart. Ida 

skriver faktasetninger, mens Simen og Zehra har begynt på tegneserien. Det har vært taust på 

gruppa en kort stund, da Simen kommenterer mest til seg selv, mens Zehra virker mer 

henvendt til gruppa: 
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Samtaleutdrag 19 
gruppeZEHRA: språk  

1 Simen:  åh hjelpe meg 

2   dette var +… 

3 Zehra:  åh han er kuld ikke sant?   (uttaler kuld med d) 

4   kål 

5 Ida:  hæ? 

6 Zehra:  kåld 

7 Ida   visker du ut igjen? 

8 Zehra  jepp  @  

9 Ida:  det som var så fint 

10 Fredrik:  skal vi tegne verden? 

11 Simen:  ho ville tegne så stort som meg 

12 Zehra:  se da kål 

13 Ida:  oi sann 

 

Zehra kommenterer sin egen tegning i linje 3, men korrigerer umiddelbart sitt ordvalg. Hun 

får en noe desorientert oppmerksomhet fra Ida. Zehra prøver ut et nytt uttrykk (linje 6), men 

denne gangen sørger Ida for å gi positiv respons på tegningen. Simen er også oppmerksom på 

Zehras tegnearbeid, mens Fredrik har tanker for sin egen oppgave, som er å lage et kart. Ingen 

synes å oppfatte Zehras innspill i linje 12, - se da kål.  Det er altså min tolkning at Zehra, som 

her er andrespråksbruker, forsøker å finne en norskspråklig formulering om tegningen hun 

holder på med. Det er uklart hva hun sier, men det kan være at hun prøver å formulere ideen 

om det å være kul. I så fall kan utdraget være illustrerende for utfordringer som det norske 

vokalsystemet kan by på når man holder på å lære språket. Om vi nå går til samtaleutdrag 1, 

så gir ikke dette noe svar på nettopp denne antakelsen, men det viser Zehra i et fortsettende 

plunder med ordet hun førsøker å finne. Det har gått 15 sekunder fra avslutningen på utdraget 

over: 

 

Samtaleutdrag 20 
gruppeZEHRA: språk   

1 Zehra:  kåll # vennen min sa at det var kåll   

2 Simen:  ka det betyr da? 

3 Zehra:  det er kuld 

4   kanskje på engelsk 

5 Simen:   ja 

6 Fredrik:  kål Colour Line # kål 

7 Zehra:  <ja vet det kålålai> 

8 Simen:   <skal e kåle deg?> 

9 Fredrik:  fårikål 

10 Zehra:  kålålain 

11 Simen:  <fårikål er ikke kål > 

12 Fredrik:  <kola kola> 
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13 Simen:   kola kokka  

14 Fredrik:  <Coca Cola> 

15 Zehra:  <er det nokke> som heter kola?   

16   er det nokke som heter kola? 

  

Zehra har ikke gitt opp forsøket på å finne ordet hun leter etter. Denne gangen får hun respons 

fra en interessert Simen, men han blir distrahert eller inspirert av Fredrik. Det samme skjer 

trolig for Zehras del, men hun synes å opprettholde en interesse for ord. I linje 10 gjentar hun 

ord hun hører og i linjene 15 og 16 stiller hun spørsmål om kola er et ord. Utdraget er 

kategorisert som et språktema, men vi ser at to språkrelaterte tema er vevd i hverandre. Mens 

de to guttene leker seg med ord og uttrykk, er Zehra på leting etter et ordforråd. Dette 

muntlige samspillet gav neppe det språklige utbyttet som Zehra hadde behov for, altså 

avklaringer om ords betydning. Inntrykket var imidlertid at sekvensen hadde en positiv sosial 

funksjon. De to guttene tar en pause i det konstruktive arbeidet med gruppeoppgaven, og 

Zehra slutter seg delvis til det assosiasjonspregede muntlige innspillet. Spørsmålene Zehra 

sitter inne med, er kanskje ikke løst med dette, men denne lille «utflukten» kan ha gitt god 

støtte til det sosiale klimaet i gruppa.  

 

Det kan hende at Zehras innspill i de to utdragene ovenfor ble for vanskelig å håndtere for 

medelevene. Det kan også hende at de ikke var tilstrekkelig interesserte der og da. Men ords 

betydning var ikke samtaletema på gruppa i andre sammenhenger heller. I den ene situasjonen 

der Zehra var eksplisitt spørrende til en betegnelse, var det ingen av de andre som tok notis av 

henne:  

 

Samtaleutdrag 21 
gruppeZEHRA: framgangsmåte  

1 Ida:  ken som skal skrive gåtestilar? 

2 Zehra:  ka er gåtestilar? 

3 Fredrik:  gåt +…  

4   hvis vi sier at vi skriver fire gåtestilar da  

5   <siden vi tok ganske mange bilder> eller 

6 Zehra:  <ka er gåtestilar?>  

7   ka er det da? 

8 Fredrik:  du hadde lyst til å skrive gåtestilar? 

9   hadde ikke du? 

10 Ida:  jo 

11 Fredrik:  vil du ta +…  

12   eller hvis vi sier at vi skrive fem gåtestilar da   

13   har du lyst til å skrive to eller tre?   

14 Ida:  ken andre har lyst til å skrive gåtestilar? 

15 Fredrik:  er det noen andre som vil skrive gåtestilar?   

143



144 
 

16 Zehra:  ka e det? 

17 Fredrik:  e kan skrive e 

18   e og ho Ida kan skrive gåtestilar   

19 Zehra:  ka e den da?  

20 Fredrik:  skal vi ta fem eller fire stykk?  

21 Zehra:  ka e det?  

22   ka e det? 

23 Fredrik:  fire eller fem?  

24 Ida:  fire  

25 Fredrik:  fire to hver?   

26 Ida:  ja 

 

Dette utdraget er kategorisert som et framgangsmåte-tema (meir om dette i kapittel 5.2). Det 

er spørsmål om hvem som skal gjøre hva som er framtredende i linjene 1 – 18, og om omfang 

i linjene 20 – 26. Men det viser også en situasjon der Zehra, til tross for pågangsmotet, ikke 

får avklart betydningen av ordet gåtestiler. Fredrik og Ida dominerer samtalen om hva som 

skal skje på gruppa, mens Zehras språklige oppklaringsbehov blir fullstendig ignorert. Fordi 

Zehras orientering mot ordforråd ikke får oppmerksomhet fra de andre, har jeg sett bort ifra 

hennes bidrag i kategoriseringen av det muntlige innholdet. Vi skal imidlertid se eksempler på 

at usikkerhet hos Zehra får andre utfall. Utdrag 22 er hentet fra første skoletimen, der gruppa 

studerer oppdraget de har fått. Det dreier seg om å lage faktasetninger, en oppgave som Ida og 

Fredrik synes er omfattende: 

 

Samtaleutdrag 22 
gruppeZEHRA: språk  

1 Ida:  jo denne oppgave [/] oppgave seks er egentlig +… 

2   det er ganske mye da 

3 Fredrik:  du må sikkert skrive sånn tjue ting i hvert fall 

4 Ida:  ja  

5 Zehra:  tjue timar? 

6 Ida:  <tjue ting!> 

7 Fredrik:  <tjue ting!> 

8   tjue timar  

9   nei det blir no litt sånn +… 

10 alle:  @  

 

Her skjer det rett og slett en språklig misforståelse. Zehra fanger opp at de andre kommenterer 

arbeidsomfanget, men ikke selve konkretiseringen som blir gort i form av antall ting som skal 

skrives. Det skyldes ikke nødvendigvis manglende språklig kompetanse for Zehras del. Det 

kan selvsagt være slikt som skjer, men det kan også ha sammenheng med hennes posisjon 

eller rolle i gruppa. Det er min oppfatning at Zehra viste en grunnleggende usikkerhet i det 

fagrelaterte arbeidet. Ved siden av jevnlig å stille konkrete spørsmål til medelevene om 
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utføring av oppgaver, virket hun preget av å være noe utrygg i situasjonen. Av de utdragene 

som er vist så langt, mener jeg vi eksempelvis kan se det i samtaleutdrag 7, der hun prøver ut 

et spørsmål, men trekker seg i samme øyeblikk (linjene 7 – 9). Noe liknende skjer i utdrag 11, 

der hun er veldig rask til å viske ut det hun har tegnet. Når hun i utdrag 22 reagerer på 

ytringene fra Ida og Fredrik, så kan det knyttes til en kontekst preget av anspenthet akkurat 

da, men usikkerheten kan også spores i samtaleutdraget nedenfor. Vi skal se på den muntlige 

aktiviteten fra da elevene hadde fokus på å lage replikker til skuespillet. Jeg har, som sagt, 

funnet det noe utfordrende å definere hvorvidt samtaleinnholdet var biografisk eller språklig 

orientert når gruppa holdt på med skuespillet. Jeg har konkludert med at i utdrag 23 er det 

primære å få til dialogen i spillet og at det er et manus for Zehras rolle gruppa er konsentrert 

om å få til. 

  
Samtaleutdrag 23 
gruppeZEHRA: språk  

1 Zehra:  si at ka e skal si 

2 Fredrik:  men [/] men [/] men aller først så kan vi ta sånn at ho Zehra spør +/ 

3 Zehra:  kan du si [//] skrive til meg? 

4 Ida:  ja se da +/ 

5 Fredrik:     ja ho Zehra eller +… 

6   ja bare skriv Zehra du                        (henvendt til Ida som er skriver) 

7 Zehra:  og så kan spø [//] så kan spørre  

8 Ida:  Zehra vil +/  

9 Fredrik:  og så [/] og så sier du til han Simen om +…  

10 Ida:  vil du være med til den andre reisen 

11 Fredrik:  ja  

12 Ida:  til Kina og +… 

13 Fredrik:  eller +… 

14 Zehra:  vil du være med til Kina? 

15 Fredrik:  nei du liksom spør +… 

16 Zehra:  kan du være med til den store reisen? 

17 Fredrik:  Marco vil du være med på en oppdagelse eller en lang reise eller nokke sånn 

18   bare skriv det du   (henvendt til Ida som er skriver) 

 

Zehra gir i linje 1 og 3 klar melding om at hun vil de andre skal lage hennes replikker. Men til 

tross for disse tegnene på usikkerhet, er hun aktivt deltakende i prosessen med å lage de 

språklige formuleringene. Ida og Fredrik tar føringen slik de gjorde gjennom hele arbeidet 

med skuespillet. De to spiller på hverandres ideer, men ikke på Zehras. Også Simen hadde en 

beskjeden rolle i denne oppgaven. Resultatet slik Fredrik oppsummerer det i linje 17 er 

foreløpig. Gruppa fortsatte med utviklingen av skuespillet og replikkene. Etter 22 minutter var 

de i gang med å arbeide seg igjennom hele spillet på nytt, og det er Zehra som har 

åpningsreplikken:   
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Samtaleutdrag 24 
gruppeZEHRA: språk  

1 Zehra:  jeg glemte 

2   Marco vil du [//] Marco skal du være med <på en lang reise til +/> 

3 Fredrik:  <ken ditte skal være?> 

4 Simen:  <her skal han Kublai Khan> 

5 Ida:  <vil du være med på en lang> reise til Kina? 

6 Zehra:  ja  

7 Ida:  Marco vil du være med på en lang reise til Kina? 

8 Fredrik:  ja skal åh +…  

9 Ida:  det er bare det 

10 Zehra:  lang reise 

11   jo jeg har bare to setningar 

12   ja det vil vi gjerne 

13   ##  

14 Zehra:  Marco vil du være med på en lang reise til Kina? 

 

I dette utdraget er det også de språklige uttrykkene som er det sentrale, slik jeg forstår det. 

Guttene har riktignok samtidige ytringer som gjelder regi (linje 3 og 4), men Ida (linje 5) har 

oppmerksomheten mot Zehra som forsøker å memorere de formuleringene hun har fått tildelt. 

Ida fungerer som språklig forbilde, og Zehra kopierer.   

 

Utdragene 23 og 24 er to av fire samtalesekvenser der setningskonstruksjoner er sak. Alle 

dreier seg om replikker til skuespillet. Målet er en muntlig framføring, og de jobber primært 

muntlig med dette oppdraget.  

 

5.1.5 Kinesere 

Samtaleinnholdet i utdrag 25 utfordrer de analytiske kategoriene temaer fra fag – 

framgangsmåtetemaer og temaer innenfor – utenfor undervisningsoppgaven. I dette utdraget 

snakker elevene om hvorvidt de har sett en person med opprinnelse fra Kina. Siden den 

faglige konteksten dreier seg om europeernes oppdagelsesreiser til Kina, er det rimelig å anta 

at elevene her gjør en impulsiv kopling mellom en historisk fortid og sine egne erfaringer i 

nåtid. Vi skal inn i fjerde skoletime. Fredrik og Simen holder på med fargelegging av 

veggkartet, da Simen bryter inn i en samtale som Fredrik har med en lærer: 

 

Samtaleutdrag 25 
gruppeZEHRA: kinesere  

1 Simen:  Fredrik har du sett en kineser face to face?  

[…]    (tre rreplikkvekslinger mellom Fredrik og læreren, om et annet tema) 

2 Simen:  Fredrik har du sett en kineser liksom face to face? 

3 Fredrik:  ja 
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4 Simen:  en ekte én? 

5 Fredrik:  ja 

6 Simen:  en sånn som snakka kinesisk når du møtte han? 

7 Fredrik:  ja 

8 Simen:  nei sjekk i +…  

9 Fredrik:  har ikke jeg det? 

10 Simen:  nei 

11 Fredrik:  skal vi vedde? 

12 Simen:  ja  

13 Fredrik:  det har jeg 

14 Simen:  nei 

 

Simen har åpenbart et forholdsvis sterkt ønske om avklaring på Fredriks mulige møter med 

kinesere. Han bryr seg ikke om at han er opptatt og i samtale med en lærer. Jeg oppfatter både 

Simens formulering en ekte én, og hans tvil om sannhetsgehalten i Fredriks respons som 

overraskende. Simens reaksjoner kan tyde på at dagens skoleelever, til tross for en globalisert 

tidsalder, fortsatt kan ha et fjernt forhold til både Kina og folket som har sin (opprinnelige) 

tilhørighet der. Denne distansen er også en del av den referanserammen elevene har for 

arbeidet med Marco Polos biografi. Et holdepunkt for kategoriseringen av dette utdraget har 

altså vært at samtaleinitiativet sannsynligvis springer ut av det historiske temaet gruppa jobber 

med. I utdrag 15 ser vi for eksempel at Simen funderer på hva som kan være karakteristiske 

trekk ved asiatiske folks utseende. Det kan altså være rimelig å forstå Simens interesse i 

utdrag 25 som en assosiasjon fra faget, og kanskje som en forsiktig anknytning til egen 

erfaring. Det er også begrunnelsen for at jeg under tvil har kategorisert samtalen, den eneste 

av denne typen i materialet, som innhold fra fag.  

 

5.1.6  De fagrelaterte samtalene i lys av Cummins’ begreper om kontekst og kognisjon  

En orientering om konkrete forhold ved historien om Marco Polo er et karakteristisk trekk ved 

størstedelen av de fagrelaterte samtalene på gruppeZEHRA. Elevene snakket om 

«oppdagerens» fødested og reiserute og om personer som hadde en rolle i historien. I noen få 

tilfeller ble kulturelle forhold i italiensk middelalder tematisert. Da dreide det seg om vage 

ideer om fysiske artefakter som klesdrakt, hustype og ryggsekk. Disse samtalene handler altså 

først og fremst om historisk faktainformasjon om ytre begivenheter. Unntakene er utdrag 15, 

der elevene snakker om hva som har gitt Djengis Khan en plass i historien, og utdrag 8, der de 

søker klarhet i hva Marco Polos troverdighet faktisk handlet om. I disse to utdragene er 

historiske sammenhenger et mer framtredende tema enn de konkrete, ytre fakta.  
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Tegneserieoppgaven er opphav til artefakt-temaet, men av de tre elevene som deltar i disse 

samtalene, er det bare to som utfører selve oppgaven. I samtaleøyeblikkene har gruppa en 

arbeidsfordeling der to elever har ansvar for hver sin del av bildene i tegneserien, mens den 

tredje eleven holder på med en annen oppgave. Samarbeidsarrangementet kan altså omtales 

som arbeid i gruppe, men et engasjement på tvers av oppgavefordelingen gjør at elevene også 

i noen grad fungerer som gruppe her. Konteksten for biografi-temaet er i hovedsak 

skuespilloppgaven og et fellesskap om manus og om rollene. Opphav til samtalene som er 

kategorisert som persongalleri, er ikke så åpenbart forbundet med samtalestundens gjøremål 

eller samarbeidsarrangement. Det vil si at det muntlige innholdet om Djengis Khan, som var i 

fokus i disse samtalene, synes å være spontane reaksjoner på eller følger av de samlede 

faglige og sosiale prosessene i gruppa.   

 

Samtaleutdragene 6 – 16 er altså typiske for de sekvensene der elevene er tettest på den 

faglige substansen, det historiske temaet, som lå til grunn for gruppearbeidet, og derfor 

interessante å analysere ved hjelp av begrepsapparatet som Cummins (2000) bruker for å 

karakterisere faglige og språklige krav som ligger i ulike skoleaktiviteter. Jeg har tatt 

utgangspunkt i hans begrepsmessige skille mellom grad av kontekstualisering og grad av 

kognitiv kompleksitet i den hensikt å belyse utfordringer elevene kan stå overfor når det 

gjelder å håndtere innholdet i disse samtalesituasjonene. Cummins betrakter riktignok nettopp 

denne type kommunikasjonssituasjoner som kontekststøttet i og med at elevene da har tilgang 

på umiddelbar respons på og korrigeringer av sine meninger eller forståelsesmåter. Men han 

peker også på at det kun er det mellommenneskelige nærværet som er den kontekstuelle 

støtten i samtaler med et abstrakt faglig innhold. Samtaler elever imellom i klasserommet kan 

altså også være mer eller mindre kontekststøttet. Tabell 9 (nedenfor) viser en oppsummering 

av min anvendelse av Cummins’ begreper om kontekst og kognisjon. Jeg har gjort et analytisk 

skille mellom kontekst i form av fysisk materiell som kan ha faglig støttende effekt eller ikke 

(i 3. kolonne) og kontekst forstått som trekk ved muntligheten som kan hemme eller fremme 

forståelse for innholdet i samtalene (i 4. kolonne).  
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Samtaletema Innholdsmessige og 

kontekstuelle trekk 

Utdragene i lys 

av Cummins 

begrepsapparat 

Muntligheten som kontekst - trekk 

ved ordforrådet  

Biografi,  

utdrag 6-8 

Faktakunnskap om 

konkrete begivenheter i 

Marco Polos liv - i arbeid 

med lesing av lærebok-

tekster, skriving og tegning 

Kontekststøttet og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 
- fagrelaterte allmennord/uttrykk: munk, 
oppfinnelse, rike, ørken 
- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
motta, ute av kontroll 

Biografi,  

utdrag 9 

Historiske sammenhenger 

- i arbeid med skuespill 

Kontekstredusert og 

kognitivt noe 

krevende 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 
- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 
- mindre frekvente allmennord/uttrykk: i 
live, oppleve, punktum 

Biografi, 

utdrag 10 

Faktakunnskap om 

konkrete begivenheter i 

Marco Polos liv - i arbeid 

med skuespill 

Kontekstredusert og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 0 

Artefakter,  

utdrag 11-13 

Faktakunnskap om fysiske 

artefakter - i arbeid med 

tegninger 

Kontekststøttet og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 

dommer, underbitt 

Persongalleri, 

utdrag 14-15 

Faktakunnskap om 

historisk person - i arbeid 

med lesing av lærebok-

tekster, skriving og tegning 

Kontekstredusert og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: i tjeneste  

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 

barnebarn, sønnesønn 

Persongalleri, 

utdrag 16 

Om grunnlaget for å bli 

historisk interessant - i 

arbeid med skuespill 

Kontekstredusert og 

kognitivt krevende 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 

ha peiling 

Tabell 9: En oppsummering av innholdsmessige, språklige og kontekstuelle trekk ved gruppeZEHRAs 
samtaler om det historiske temaet, «Europeerne oppdager nye verdensdeler – om Marco Polo». 

 

I første og andre kolonnene i tabellen har jeg systematisert samtaleutdragene med 

utgangspunkt i de karakteristiske trekkene ved innholdet og konteksten slik dette er beskrevet 

innledningsvis i dette kapittelet. Tredje kolonne viser min vurdering av utdragene i lys av 

Cummins’ begrepspar, der kontekst altså er avgrenset til å gjelde observerbare trekk ved 

omgivelsene. Disse har jeg vurdert ut fra hvorvidt de kan ha en støttende funksjon for 

deltakelse i samtalene eller ikke. De kontekstuelle forholdene rundt samtalene 6-8 og 11-13 

var preget av en samtidig bruk av fotografier, tegninger og elevtekster med relevans for 

samtaleinnholdet. Bruken av dette materialet bidro til demonstrering eller konkretisering av 

innholdet i den muntlige aktiviteten. Jeg har av den grunn oppsummert samtaleutdragene som 

kontekststøttet. De øvrige utdragene oppfatter jeg som forholdsvis kontekstredusert i denne 

sammenheng. Samtaleutdragene 14 og 15 foregikk riktignok med det samme materialet 

tilgjengelig for elevene, men der var ingen åpenbar forbindelse mellom dette og 
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samtaleinnholdet. Til samtalene 9, 10 og 16 var en visuell kontekst tilsvarende det nevnte 

skolematerialet fraværende. Elevene rekonstruerte faktakunnskapen de hadde om Marco Polo 

uten annen kontekstuell støtte enn den som en ansikt-til-ansikt-kommunikasjon kunne gi. En 

ensidig tolkning av distinksjonen mellom en ytre kontekststøttet og kontekstredusert 

samtalesituasjon vil ut fra dette gi konklusjonen om at disse fem sistnevnte 

samtalesituasjonene var mer faglig krevende enn samtalene 6-8 og 11-13.  

 

Konklusjonene om kognitiv kompleksitet har jeg trukket ut fra en vurdering av hvor krevende 

temaet i samtalene synes å være. I vurderingene har jeg, på samme måte som for de 

kontekstuelle forholdene ved samtalesituasjonene, måttet legge de ytre forholdene til grunn. 

Indre faktorer, det vil si elevenes individuelle forutsetninger, har jeg ikke hatt grunnlag for å 

trekke inn. For denne analysen har jeg sett til LK0614 og kompetansemålene for samfunnsfag 

etter 7. klassetrinn, og til «Rettleiing til læreplan i samfunnsfag» (Utdanningsdirektoratet, 

2013b). Det vil si at jeg har funnet kompetansemål i LK06 (s. 6), som gjelder for henholdsvis 

historie og geografi: - framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og 

samtale om korleis dette kunne opplevast, - forklare samanhengar mellom naturressursar, 

næringar, busetnad og levevis. Utdanningsdirektoratets veiledning, som bruker «Europeiske 

oppdagingsreiser» for eksemplifiseringer, foreslår en rekke kjennetegn på måloppnåing, bl.a. 

at eleven kan: fortelje korleis europearane opplevde møtet med indianarane, og korleis 

indianarane opplevde møtet med europearane, forklare kvifor europearar og indianarar 

opplevde møtet ulikt og kva som skjedde då europearane og indianarane skulle leve saman (s. 

13). Kompetansemålene og eksemplene på operasjonaliseringer av disse har vært avklarende 

angående skolens forventninger til kunnskapstyper hos sjuendeklassinger. Disse spenner altså 

fra ferdigheter i konkrete beskrivelser og organisering av informasjon til ferdigheter i analyse, 

forståelse for sammenhenger mellom hendelser og at de historiske hendelsene oppleves 

forskjellig fra ulike posisjoner. Prosjektet «Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet 

i fagene» og et samarbeid med beslektede prosjekter (se Skjelbred og Aamotsbakken, 2010), 

har gitt innsikt i hvilke kompetanseområder som i særlig grad stimuleres gjennom lærebøkene 

og hvilke som ikke blir det. Å delta i samtaler om konkrete fakta som er hentet rett ut fra 

fagtekster, slik vi ser i de fleste utdragene, må oppfattes å være kognitivt enkelt for en 

gjennomsnittlig sjuendeklassing. Studier av oppgavetyper i lærebøker og elevers arbeid med 

                                                           
14 LK06 er forkortelsen for Læreplanverket for Kunnskapsløftet, som er en forskrift til Opplæringslova og består 

av en generell del, prinsipper for opplæringen og læreplaner for fag og fag- og timefordelingen i grunnskolen og 

videregående skole. 
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dem tyder på at elevene er særlig godt vant til å finne fram til, oppsummere og gjengi 

påstandspreget informasjon (Løvland, 2011; Skjelbred, 2009). De samme studiene tyder på at 

elever kan ha noe mindre trening i å bruke informasjon som grunnlag for å forklare og trekke 

slutninger om sammenhenger, en kompetanse som til en viss grad er nødvendig for utvikling 

av innholdet i samtaleutdrag 10. Samtalen dreier seg primært om å få på plass detaljene i 

historien om Marco Polos hjemkomst, men den sirkler også om spørsmålet om hans 

troverdighet. På grunn av dette sistnevnte momentet i samtalen, har jeg vurdert 

samtalesituasjonen som noe mer krevende enn de fleste andre utdragene. Det er imidlertid kun 

utdrag 16 som er kategorisert som en «kognitivt krevende samtalesituasjon». Simens spørsmål 

om Djengis Khans posisjon i historieboka utfordrer elevenes ferdigheter i å kunne ta et 

metaperspektiv på historiske framstillinger og å kunne reflektere over komplekse 

sammenhenger.  

 

I tabell 9 er min oppmerksomhet om ordforrådet i samtaleutdragene framhevet i kolonne fire. 

Når Cummins (2000, s. 72) peker på språkbruken som et betydningsfullt trekk ved 

konteksten, understreker han at både grammatiske og leksikale trekk ved talespråket kan 

hemme eller fremme forståelse. Når jeg har valgt å ha fokus på ord, skyldes det først og 

fremst forskningens fokus på sammenhenger mellom ordforrådskompetanse og faglig 

forståelse (se f.eks. Biringvad og Wold, 2014; Danbolt og Kulbrandstad, 2008, s. 116 - 118). 

Jeg har avgrenset analysene til å gjelde innholdsordene. Fordi repetisjoner og lav 

informasjonstetthet er typiske trekk ved muntlig språk (Golden, 2014), kan hvert av 

innholdsordene være vesentlige for forståelse av hva som er temaet i en samtale. Jeg har 

basert meg på den kategoriseringen av ordtyper som Enström (2004), Golden (1984, 2014) og 

Golden og Kulbrandstad (2007) har gjort, og brukt betegnelsene fagord, fagrelaterte 

allmennord og mindre frekvente allmennord. Som det framgår av tabellen, forekommer det 

ikke fagord i disse samtaleutdragene. Jeg har altså ikke funnet at elevene bruker ord av den 

typen som jeg antar en faglærer ville rette særlig oppmerksomhet mot i undervisningen. 

Elevene bruker i det hele tatt få ord og uttrykk som kan karakteriseres som spesifikke for det 

faglige temaet. I tabellen har jeg tolket formuleringene i tjeneste, munk, oppfinnelse, rike 

(synonym til land) og ørken som samfunnsfag-ord eller uttrykk, altså ord som først og fremst 

er knyttet til dette faget og som ikke er så vanlige i alle andre fag. Skillelinjen mellom denne 

ordtypen og gruppen mindre frekvente allmennord, altså ord som ikke forekommer så ofte i 

dagligspråk hos tolvåringer, er ikke så åpenbar. Å markere dette skille her viser seg kanskje 

heller ikke å være så hensiktsmessig for mitt formål. Det sentrale i denne sammenheng er at 
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både disse samfunnsfag-ordene og de øvrige ordene og uttrykkene i tabellen trolig er lite 

avanserte for sjuendeklassinger som har norsk som morsmål. For elever med annen 

morsmålsbakgrunn og kort tids skolegang på norsk derimot, vil dette ordforrådet kunne være 

ukjent.   

 

Man kunne tenke seg at et nærblikk på elevenes kommunikasjon om språkrelaterte tema ville 

gi innsikt i elevenes utfordringer vedrørende ordforrådet som var i bruk. Men det er, som vi 

har sett, få situasjoner der ords betydning er tema i elevenes samtaler. Ordene som er 

kategorisert i tabell 9 er ikke kilde til slike samtaler. En oppmerksomhet mot innholdet i ord 

trer fram der Zehra i et tilfelle søker klarhet i hva medelevene snakker om når de bruker ordet 

gåtestil (utdrag 21). I to tilfeller viser den muntlige aktiviteten at Zehra strever med å finne det 

rette norske ordet for egen tenking (utdragene 19 og 20). De andre elevene på gruppa initierer 

ikke tilsvarende tema. En nærliggende konklusjon er dermed at ordforrådet som ble brukt i 

hovedsak var kjent for samtalepartene. Men om vi fortsatt holder nærblikket på språktemaene, 

ser vi at ordene boktrykkerkunsten og oppfinnelser får oppmerksomhet fra Zehra. Det er 

riktignok rettskriving og ikke ordforklaring Zehras innspill dreier seg om, men hennes 

nølende atferd gir inntrykk av hun har en usikker forståelse av ordene. Den forsiktige rollen 

hun har i de øvrige språklige temaene, som f.eks. i utdrag 23 der hun ønsker «dispensasjon» 

fra arbeidet med skuespill-manus, kan også tolkes som uttrykk for at Zehra selv kjenner på at 

hun har språklige utfordringer.   

 

Grad av kontekstuell støtte og kognitive utfordringer er her analysert som to separate 

dimensjoner, og det er altså de ytre, observerbare forholdene som er lagt til grunn. I en 

oppsummerende vurdering av hvilke krav som ligger til de faglige samtalene (i tabell 9), vil 

det være rimelig å sammenholde disse analysene, slik også Cummins (2000) understreker det. 

Her er imidlertid et av de mest framtredende trekkene ved innholdet i samtalene at de 

hovedsakelig er kognitivt lite krevende, enten de er støttet opp av den fysiske konteksten eller 

ikke. Et annet framtredende trekk er at det muntlige ordforrådet, som både kan forstås som del 

av den ytre konteksten og som et resultat av den, har trekk fra uformelle hverdagssamtaler. 

Det vil si at det blir brukt forholdsvis få innholdsord, og ingen av dem er fagord. Her blir 

heller ikke brukt mange ord av den typen som kan karakteriseres som fagrelaterte allmennord. 

For elever som har norsk som morsmål, kan ordene oppfattes som nøytrale, altså at de tilhører 

det allmenne ordforrådet for trettenåringer. For Zehra, som kun har to års norsk skoleerfaring, 

er sannsynligvis et mindre antall ord/uttrykk ukjente fordi de ikke forekommer så ofte i 
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dagligspråket hos denne aldersgruppa. Ettersom samtaleinnholdet er samfunnsfaglig enkelt, 

og den kommunikative aktiviteten ligger tett opp til hverdagssamtalen, er det mulig å anta at 

Zehras språklige utfordringer ikke er betydelige når det gjelder å forstå og at disse 

samtalesituasjonene fungerer kontekstualiserende. Konteksten er likevel skolefaglig og ikke 

hverdagslig. Gruppearbeidet handler om mer enn å håndtere innholdet i disse fagrelaterte 

samtalene. Vi skal nå se på muntlig aktivitet som dreide seg om framgangsmåter.  

 

 

5.2 Tema-analysen – framgangsmåtene er samtaleinnholdet  

En stor andel av samtalene på gruppeZEHRA dreide seg om hvordan samarbeidet, prosessen 

og framdriften i gruppeoppdraget de skulle håndteres. Elevene tematiserte altså ulike sider 

ved selve arbeidsmåten. Jeg har brukt termen framgangsmåter som samlebetegnelse for dette 

innholdet. I et forsøk på en mer nyansert kategorisering av disse temaene har jeg sett til 

Malmbjers (2007) eksempler på definering av innhold i hva-temaer og hvordan-temaer. Disse 

to underkategoriene refererer til samtaler som handler om henholdsvis hva som skal gjøres og 

hvordan saker skal gjennomføres. I en utprøving på eget materiale fant jeg et slikt tematisk 

skille tidvis som helt åpenbart, tidvis som noe komplisert. Komplisert enten fordi begge 

spørsmålene kunne være innvevd i samme tema, eller fordi det eksempelvis ikke var åpenbart 

hvorvidt samtaler om antall og hvem som skal gjøre hva skulle legges til hva- eller hvordan-

temaet. Jeg har løst karakteriseringen av framgangsmåteinnholdet ved å beholde hovedtermen 

etterfulgt av et kort uttrykk for det spørsmålet som var framtredende i samtalesekvensen. 

Utdrag 26 viser hvordan et framgangsmåtespørsmål følges opp av et nytt spørsmål. 

GruppeZEHRA er i sluttfasen av sitt arbeid og de fire gruppemedlemmene sitter samlet. 

Zehra tegner, Simen skriver, Ida klipper bokstaver til et veggkart, mens Fredrik er uvirksom i 

øyeblikket. Etter et halvt minutts taushet presenterer Ida et forslag til nytt gjøremål for 

Fredrik: 

 

Samtaleutdrag 26 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hvem gjør hva & hvordan komponere oppgaveløsningen 

1   Ida:  Fredrik du kan begynne å planlegge skuespill da eller sånt 

2   eller tenke på det 

3   er det ikke bare det vi har igjen da egentlig? 

4  Fredrik:  huff # kan ikke e begynne å [//] e kan begynne å lime på kartet e 

5 Ida:  ja eller lime på dissa tegneseriene når Zehra er ferdig der 

6 Fredrik:  ja  

7 Zehra:  ferdig  

8 Fredrik:  vi har L’en  
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9   <men kartet da kor skal det være?> 

10 Zehra:  <ka farge?  

11   skal den være oransje?> 

12 Ida:  det blir der borte 

13   og så blir tegneserien her # sånn 

14 Zehra:   Ida skal den være oransje? 

15   Ida! 

16 Fredrik:  kor det skal være da? 

17 Ida:  hæ? 

18 Fredrik:  kor det skal være? 

19 Ida:  heilt ut med kanten 

20 Fredrik:  sånn?         

21 Ida:  ja sånn litt der  

22 Zehra:  fint fint 

 

Et hvem-gjør-hva-tema introduseres av Ida idet hun foreslår at Fredrik kan begynne en 

idémyldring på et skuespill. Fredrik følger opp temaet med nye forslag til hva han kan gjøre. I 

linje 6 er Ida fortsatt opptatt av hva som skal gjøres og påpeker samtidig en rekkefølge i 

saksgang. Zehras ytring kan forstås som en respons på Idas anvisninger og som et klarsignal 

for Fredrik. Med Fredriks spørsmål om plassering av et kart (linje 9) går samtalen over i 

replikkveksling om hvordan gruppas veggkart skal utformes. Det er Ida og Fredrik som 

responderer på hverandres initiativer, mens Zehras spørsmål om fargevalg blir overhørt. 

Hennes oppfatning av det pågående arbeidet, «fint fint», avslutter en samtalesekvens som jeg 

mener tematiserer spørsmålet om hvordan oppgavens løsning skal komponeres.  

 

Tabell 10 nedenfor viser en oppsummering av antall framgangsmåtetemaer med korte 

karakteristikker som spesifiserer hvilke spørsmål de dreide seg om. Tabellen gir også et 

kvantitativt inntrykk av forholdet mellom framgangsmåteinnhold og innhold fra fag.  

 

Temaområde Innholdsforklaring Tilfeller 

Framgangsmåter - om hvilke oppgaver eller gjøremål som skal behandles 

- om hvem som skal gjøre hva 

- om hvordan oppgaver eller gjøremål skal utføres 

- om hvordan redigere, komponere eller iscenesette sluttproduktet 

- om omfang/antall 

- om hva som skjer/hvor man er i prosessen 

   100 

Innhold fra fag - om biografi, artefakter, persongalleri, språk, kinesere      30 

Tabell 10: Kategorisering og kvantifisering av oppgaveorienterte samtaletemaer på gruppeZEHRA 
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Framgangsmåtetemaene pågår under hele gruppearbeidet. Analysene av dem blir her 

presentert i lys av gruppearbeidets tre grunnleggende faser, slik jeg har tolket dem: «Å bli 

kjent med oppgaven», «I konsentrasjon om oppgavens løsning», «Å sluttføre oppgaven».  

 

5.2.1 Å bli kjent med oppgaven – om de to første skoletimene  

Spørsmål om hvordan selve undervisningsoppgaven skal gripes an er dominerende tema i de 

to første skoletimene. Jeg har tolket 18 av de i alt 27 framgangsmåtesamtalene i denne fasen 

som innhold av denne typen. Dette er en periode der elevene blir kjent med oppgavene og 

sonderer mulige framgangsmåter for å utføre oppgaven. Bakgrunnen for samtaleutdraget 

nedenfor er oppgaven som går ut på å lage en tekstet tegneserie av «viktige hendinger»: 

 
Samtaleutdrag 27 
gruppeZEHRA: framgangsmåte - hvordan gripe an tegneserieoppgaven 

1 Simen:  da setter vi i gang   

2 Fredrik:  ja 

3 Simen:  skal vi begynne? 

4 Fredrik:  men er det meningen at alle skal tegne lissom?   

5   ja men er det?  @ 

6 Ida:  vet ikke 

7   <er det meningen at alle skal tegne?> 

8 Simen:  <ja alle skal tegne> 

9   alle skal tegne 

10 Fredrik:  ett hver? 

11 Simen:  nei vi skal tegne i lag! 

12 Fredrik:  ja ett forskjellig hver da? 

13 Simen:  nei vi skal tegne ett svært i lag  

14 Ida:  svært? 

15 Simen:  ett [//] en tegneseriebilde i lag 

16   alle skal +…  

17 Fredrik:  ja <men da må [/] da må alle tegne +…> 

18 Simen:  <og så skal vi plukke ut> 

19 Fredrik:  og alle skal tegne på den   

20 Simen:  ja  

21 Fredrik:  ja alle skal tegne på én i lag 

22 Simen:  ja 

23 Ida:  en hver 

24 Fredrik:  ja ok men da kan vi lissom +…  

 

 

Elevene snakker om hvordan de som gruppe skal løse tegneseriekonseptet. I løpet av den 

første skoletimen tar gruppa for seg oppgavene gåtestil, veggkart og faktasetninger på 

tilsvarende måte. De tar stilling til omfang og format og til hva som er rimelig arbeidsbyrde 
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og samarbeidsarrangement. I utdraget nedenfor forsøker gruppa å få oversikt over omfanget 

av gruppeoppgaven og å vurdere mulige samarbeidsløsninger innad på gruppa. Fredrik 

foreslår at alle skal skrive ned det de blir enige om, fra linje 5:   

 

Samtaleutdrag 28 
gruppeZEHRA: framgangsmåte - hvordan gripe an oppgaveformatet 

1 Fredrik:  du altså kor mange gåtestilar må vi +… #  

2   gåtestilar  

3   kor mange må vi +…  

4   sjå da ## 

5   ja # se da <alle tar bak på> arket sitt  

6 Ida:  <men hvis dokke [/] hvis+…> 

7 Fredrik:  så skriver vi 

8   ja vent da # Fredrik #  

9   og så ko +… [//] og så kolon 

10   så litt lenger ned skriver vi Simen og så Ida og Zehra 

11   ##  

12 Zehra:  jeg kan ikke skrive til nå 

13   ## 

14 Fredrik:  så skriver vi liksom ka dem skal gjøre #  

15   ok # eh # nummer tre tegneserie og bildeserie 

16 Simen:  men hvis vi +…  

17 Ida:  du og Simen jobber i lag og e og Zehra jobber i lag  

18 Fredrik:  ja 

 

Jeg oppfatter altså at innholdet i dette utdraget primært handler om hvordan det samlede 

oppgaveformatet skal gripes an. Her dreier det seg om å få oversikt og å organisere. I linje 17 

kommer de inn på temaet hvem som skal gjøre hva. Spørsmål som gjelder en konkret tildeling 

av arbeidsoppgaver er i denne oppstartsfasen gjerne flettet inn i disse temaene, og omvendt. 

Til temaet hvem som skal gjøre hva knytter det seg gjerne spørsmål om hvor store 

arbeidsoppgavene skal være. Et eksempel på det sistnevnte ser vi i samtaleutdrag 21 (i kapittel 

5.1.4). I dette utdraget kretser samtalens første linjer (1 – 18) rundt et innledende spørsmål om 

hvem som skal utføre gåtestiler. Innvevd i samtalen finner vi også kommentarer som gjelder 

antall/omfang, og som etter hvert blir fokus og får en konklusjon, i linjene 20 – 26.  

 

Hvem som skal gjøre det ene eller det andre er altså et tema i oppstarten av gruppearbeidet, 

men elevene bruker forholdsvis lite tid på å bestemme seg for tildelingen av oppgaver. Etter 

en påminnelse fra lærer Sigrid, kommer gruppa eksempelvis raskt fram til en løsning på 

gruppelederrollen:   
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Samtaleutdrag 29 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hvem gjør hva   

1 Simen:  ja e er gruppeleder       

2 Fredrik:  Simen er gruppeleder med oss 

3   skal vi si det sånn?   (har tolket spor av ironi i lydopptaket)  

4 Ida:  @ 

5 Simen:  altså dette her no er framtid +… 

6 Ida:  ja ja 

7 Simen:  det er marihøne 

8   e fant den der 

9 Ida:  nei du fant den der # 

10   du da ken du vil ha? 

11   ken du vil ha? @ 

12 Simen:  Simen 

13 Ida:  ken du vil ha? 

14   ken du vil ha som gruppeleder? 

15 Fredrik:  som gruppeleder 

16 Zehra:  nei e vil +… 

17 Fredrik:  men ken du vil ha som +… 

18 Zehra:  ja # Simen kan være det 

19 Ida:  ja Simen du er gruppeleder 

20 Fredrik:  Simen du er herved gruppeleder 

  

Gruppa tar her svært lett på valget av gruppeleder. Simens selvutnevning er impulsiv, Ida blir 

lattermild, og av lydfilen har jeg oppfattet en anelse ironi i Fredriks ytringer i linjene 2 og 3. 

Mens Simen distraheres av ei marihøne, spinner gruppa litt videre på gruppelederspørsmålet 

før en endelig avgjørelse blir tatt. Simen viser imidlertid manglende konsentrasjon også i de 

påfølgende minuttene. Medelevene reagerer et par ganger med å minne om at han er 

gruppeleder. Etter cirka seks minutter mister Fredrik tålmodigheten: 

 
Samtaleutdrag 30 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hvem gjør hva   

1 Fredrik:  Simen kan du følge med litt? #  

2   Simen du burde ikke vært gruppeleder 

3   Ida du er gruppeleder 

4 Ida:  nei du kan være 

5 Fredrik:  jo nei 

6 Simen:  e vil ikke være gruppeleder 

7 Fredrik:  Ida du kan være gruppeleder  

8 Ida:  å-å okei 

9 Fredrik:  Ida er gruppeleder  

 

Fredriks revurdering av Simen i rollen som gruppeleder blir mottatt uten protester. Simen 

bekrefter Fredriks innstilling, og Ida lar seg overtale uten særlig vegring. Denne smidige 
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tilnærmingen til spørsmål om hvem som skal gjøre hva er karakteristisk i innledningsfasen til 

gruppearbeidet, og for så vidt også gjennom hele prosessen.  

 

5.2.2 I konsentrasjon om oppgavens løsning – om de fire påfølgende skoletimene 

I det fortsettende arbeidet er det framgangsmåtens hva skjer/hva skal gjøres som er 

dominerende tema, i alt 19 tilfeller. Elevene er konsentrert om utførelse av de ulike 

deloppgavene, enten individuelt eller i par. Samtalene som oppstår er gjerne ytringer om hva 

de selv eller andre til enhver tid holder på med, om hva som er neste steg i gjøremålene. Nye 

vurderinger eller revurderinger av oppgavetildelingene, altså hvem-gjør-hva, forekommer 

også. Denne muntlige aktiviteten er blant annet preget av at Ida veileder Zehra i hva hun til 

ulike tider skal gjøre. I utdrag 31 foregår et slikt tema. De to jentene arbeider sammen om å 

skrive ei liste «om nye varer og oppfinnelser som ble kjent gjennom de store oppdagelsene»:  

 
Samtaleutdrag 31 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hva skal gjøres 

1 Ida:  du kan skrive dinna setninga der 

2 Zehra:  ja 

3 Ida:  Kublai Khans inntekter var hvert år mer enn [/] <mer enn alt gull som fantes i  

4   Europa>        (leser) 

5 Zehra:  <kor e [/] kor e skal gjøre pengane?> 

6 Ida:  hæ? 

7 Zehra:  ka det er? 

8 Ida:  ja men 

9 Zehra:  er det riktig? 

10 Ida:  ja vi skal [/] vi skal skrive sånn 

11 Zehra:  skrive @ 

12   ## 

13   han skal jo bli +… 

14 Ida:  ja du kan skrive 

15   e få låne boka di da 

16 Zehra:  ja @ 

17 Ida:  du [//] hvis du skriver # til dit for det [/] det kan vi skrive med gull ja 

18 Zehra:  er det bare til gull? 

19   # 

20   nei til Europa? @ 

21 Ida:  ja men vent da 

22   ikke skriv nokke 

23   vi skal skrive +… 

24 Zehra:  ja 

25   #  

26 Ida:  nei det går ikke 

27 Zehra:  @ 

28 Ida:  nei vi skriver bare den setninga der vi 

29 Zehra:  ja 
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Vi ser at dette samarbeidet i realiteten handler om at Ida forteller Zehra hva hun skal skrive, at 

hun faktisk dikterer setningen som skal ned på papiret (linjene 1, 3 og 28). Zehras ytringer er 

preget av usikkerhet. Spørsmålene hennes dreier seg om å forstå hva som er Idas budskap 

eller vilje, men hun uttrykker seg uklart. Mens hun i linje 5 kommuniserer på en måte som 

skaper forvirring hos Ida (linje 6), blir spørsmålene i linjene 7, 18 og 20 ikke fulgt opp. Det er 

kun spørsmålet «er det riktig?» (linje 9) som fører fram, kanskje fordi det er dette som er mest 

forståelig for Ida. Det er min oppfatning at Zehras forsiktige latter underveis i utdraget 

understreker en usikkerhet hos henne, en usikkerhet som både kan dreie seg om hennes egen 

rolle, om innholdet i oppgaven og de språklige formuleringene i situasjonen.   

 

I denne fasen, preget av et fokus på utførelsen av oppgavene, setter skriving av faktasetninger 

et tydelig preg på det muntlige innholdet. Det er Simens arbeidssituasjon som gir næring til 

hva-skal-gjøres-temaene som dukker opp i denne sammenheng. Utdraget under er eksempel 

på at elevene snakker om hva som skal til for framdriften i arbeidet. Elevene er plassert i 

nærheten av hverandre. Rundt gruppebordet sitter Fredrik som fargelegger kart og Ida og 

Zehra som tegner. På et bord rett ved siden av, og ved en PC, jobber Simen med de såkalte 

faktasetningene. Simen har i forkant av dette utdraget gjentakende ganger gitt uttrykk for en 

vegring mot denne oppgaven: 

 

Samtaleutdrag 32 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hva skal gjøres 

1 Simen:  e trenger bare to faktasetninger til Fredrik 

2 Ida:  har du skrevet noe om det eller? 

3 Fredrik:  skriv at etternavnet hans var Polo og fornavnet var Marco 

4 Ida:  @ 

5 Simen:  skal e?  

6 Ida:  ikke så mye å finne egentlig da 

7   du får bare skrive det hvis ikke du finner nokke da 

8 Fredrik:  skriv det heilt til slutt da hvert fall hvis ikke du finner på nokke mer 

9 Simen:  men e har i alle fall bare to igjen da 

10 Fredrik:  skriv én til da 

11   for da blir det +… 

12   har du skrevet seks no? 

13 Simen:   sju 

14 Fredrik:  har du skrevet sju? 

15 Simen:  nei vent litt da en to tre 

16   ja ok 

17 Fredrik:  ja skriv én til for da har vi femten til sammen 

18   da har e skrevet åtte og du har skrevet +… 

19   ikke skriv ditta Marco Polo det var liksom +… 

20 Simen:  sju ja  
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21   ka e skal skrive der da ja 

22 Fredrik:  e er svett på hendene 

 

Simen strever med å finne et innhold til sine setninger om Marco Polo. Medelevene er vennlig 

til stede, men de går ikke inn i fagstoffet. Ida bekrefter at det er en utfordring å finne 

faktainformasjon, mens Fredrik spøker og «teller ned» hva som står til rest. Slik bidrar de med 

oppmuntring, men ikke med faglig samarbeid. Simen sørger altså for at oppdrag 

fakatsetninger tematiseres gjentatte ganger. Medelevenes holdning er stabilt imøtekommende, 

et faglig medansvar er synlig, men ikke betydelig:  

 
Samtaleutdrag 33 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hva skal gjøres 

1 Simen:  er ikke det nok med åtte faktasetninger 

2 Ida:  vi skulle minst ha det sa ho Sigrid 

3   du må skrive åtte 

4 Simen:  men det er jo umulig da 

5   alt er jo tatt nesten 

6 Fredrik:  heilt rytmisk det med han Marco Polo 

7   du+/ 

8 Simen:  ka? 

9 Fredrik:  skriv ka byar han var innom da 

10   <når han +/> 

11 Ida:  <ja det kan> du gjøre 

12 Fredrik:  når han reiste +… 

13 Ida:  hør da Simen 

14 Simen:  hæ? 

15 Fredrik:  nei e gidder ikke si det til han 

16   du får slite 

17 Simen:  ka? 

18   <xxx> 

19 Ida:  <du kan skrive> dem byene han var innom da han reiste 

20 Simen  ja det var Venezia 

21   han reiste fra Venezia 

22 Fredrik:  og han kom til # Kamba-lio     

 

Simen har utviklet en porsjon frustrasjon over oppgaven, men er samtidig utholdende. Både 

Ida og Fredrik har hver for seg gjort sin del av oppgaven, og Simen mener de to har «tatt» all 

informasjon som er å finne om Marco Polo (linje 5). I samtaleøyeblikket er han ukonsentrert, 

og Fredrik responderer med en blanding av ignorering (linje 6), irritasjon (linjene 15 – 16) og 

hjelpsomhet (linjene 9, 12, 22). Ida inntar en hjelper-rolle gjennom hele utdraget, og det 

konkrete fakta-forslaget leder samtalen inn på et tema jeg har kategorisert som «innhold fra 

fag» (linjene 20 – 22).  
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En god del muntlighet sirkler også rundt tegneserieoppgaven. En mindre del av denne 

muntligheten er kategorisert som et hva-skjer-tema. Et eksempel er utdraget nedenfor, der Ida 

vil ha klarhet i hvilket bilde Zehra bruker som modell for sin egen tegning. 

Åpningsspørsmålet (linje 1) er imidlertid ikke éntydig:  

 
Samtaleutdrag 34 
gruppeZEHRA:  framgangsmåte – hva skjer 

1 Ida:  kordan tegninga du tegner at det var Zehra? 

2 Zehra:  hæ? 

3 Ida:  kor tegninga er? 

4   eller den +… 

5 Zehra:  eh # vet ikke 

6   jeg bare 

7   åh vent litt da @ 

8   ##      (pause 10 sek.) 

9   jeg må finne 

10   jeg glemte ka side 

11   ##    (pause 15 sek.) 

12   der side 203 og # 203 

13   jeg bare tegna dei og dei og dei # og +… 

14 Ida:  må bare se ka farge og sånn dei hadde bare 

15 Zehra:  ja  

 

Her presenterer Zehra hva som er forbildene for sine egne tegninger. Ida er tilsynelatende 

interessert i fargene i bildet, etter å ha fått vite hvilket bilde Zehra har brukt. Min 

oppsummering er at innholdet i dette utdraget dreier seg om oversikt over hva som skjer i 

arbeidet med tegningene, mens i utdraget under ser vi eksempel på innhold som dreier seg om 

hvordan tegningene skal utføres. Fordi dette hvordan-temaet er forholdsvis tett forbundet med 

et hvem-gjør-hva-tema som foregikk rett i forkant, har jeg her valgt å presentere begge 

temaene i ett utdrag. Hvordan-temaet (linjene 13 – 33) blir i realiteten innledet med et 

spørsmål om å endre på tildelingen av arbeidsoppgaver (linjene 1 – 12). Det er Zehra som 

vegrer seg mot å fargelegge, en vegring som også har vært formulert tidligere i prosessen. 

Hun bruker riktignok uttrykket «male» i linjene 3, 4 og 10, men det er fargelegging ved hjelp 

av fargeblyanter og tusj som foregår: 

 

Samtaleutdrag 35 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hvem gjør hva & hvordan utføre tegneoppgaven 

1 Zehra:  Simen 

2 Simen:  ja 

3 Zehra:  du er flink å male 

4   kan du male til meg?    

5 Simen:  nei e greier ikke å male 
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6 Zehra:  å nei kan du farge til meg? @ 

7 Simen:  Fredrik kan gjøre det 

8   han er flink til sånt 

9 Zehra:  å-å den er skikkelig fin  

10   kan du male til meg? 

11 Ida:  okei vet du ka? 

12   e kan [/] e kan fargelegge litt hvis du tar og tegner en som står der og så ror på en 

måte 

13 Zehra:  ka? 

14 Ida:  en liten person der 

15   kan du gjøre det? 

16 Zehra:  som +.. 

17 Ida:  ja for ditta [/] ditta her +… 

18   der? 

19 Zehra:  ja? 

20 Ida:  det er sånn der sjef-greier  

21   så det må [/] det må være en som står der og som skal liksom styre og sånn 

22   klarer du å tegne det? 

23   så kan e fargelegge 

24 Zehra:  kan jeg gjøre sånn? 

25 Ida:  ja bare har ei hand der eller hendene sine på en sånn 

26 Zehra:  ja  

27 Ida:  men ikke på begge 

28   bare på en  

29 Zehra:  men jeg vet ikke om jeg klarer det 

30 Ida:  jo du kan prøve du @  

 

De første tolv linjene er eksempel på at elevene kommer på nye tanker om hva som er en 

fornuftig tildeling av oppgaver. Her er det Zehra som initierer en revurdering av 

fargeleggingsoppgaven, men det er Simen som i denne perioden har de fleste innspillene for å 

få til en omfordeling av oppgaver. Mens hans ønske om å få avviklet sin delaktighet i oppdrag 

faktasetninger ikke blir imøtekommet, fører Zehras argumentasjon fram denne gangen. Her 

gjør hun og Ida en byttehandel. Dette ombyttet medfører at Ida gir Zehra instrukser om 

hvordan tegneoppgaven skal utføres. Hun vektlegger komposisjonen i bildet og forklarer 

hvordan Zehra skal illustrere en roende person. I denne perioden er det nettopp 

tegenserieoppgaven som er opphav til flere tilsvarende hvordan-temaer, der elevene samtaler 

om den konkrete utførelsen av oppgavene uten å bruke innhold fra fagene.   

 

5.2.3 Å sluttføre oppgaven – om den siste dobbeltimen 

De to siste skoletimene av gruppearbeidet ble introdusert som en avslutningstid av lærer 

Sigrid, og det bærer dobbeltimen samlet sett preg av. Elevene arbeider med ferdigstilling av 

de påbegynte deloppgavene, monterer alt som skal på veggavisen, og gjør i fellesskap «et lite 

skuespill» som siste post på programmet. Spesielt hektisk var det likevel ikke. Samtalene 
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dreide seg om hva som skulle gjøres på veggavisen, om hvordan skuespillet skulle 

iscenesettes og om hvem som skulle spille ulike roller.  I den første av de to timene samlet 

elevene seg om veggavisen. Alle deltok i dette. De skriftlige arbeidene om ulike historiske 

fakta ble kontrollert og etter hvert konstatert ferdige. Samtaleutdrag 26 (kapittel 5.4) er hentet 

fra denne første timen, og der ser vi eksempel på at spørsmål om hvem som skal gjøre hva 

fortsatt er et tema. Vi ser også et typisk spørsmål om hvordan veggkartet skal komponeres. 

Her bryter Zehras innspill om fargevalg med samtaletemaet de tre andre har tak i: 

10 Zehra:  ka farge?  

11   skal den være oransje?  (fra samtaleutdrag 26) 

  

Zehras innspill gjelder fargelegging av bokstaver i en overskrift, om hvilken farge som skal 

velges på de forskjellige bokstavene. I dette tilfellet får Zehra ingen respons, temaet som 

pågår på gruppa er et annet, nemlig om fordeling av arbeidsoppgaver. Men både i forkant og 

etterkant av muntligheten i utdrag 26 har Zehra vært deltaker i samtaler om fargesetting av 

bokstavene.  

 

I den siste timen gikk elevene sammen om å lage skuespillet. Analyse av det muntlige 

innholdet fra denne aktiviteten var særlig utfordrende med de analytiske begrepene som jeg 

bruker. Det fortonte seg tidvis å være et vagt skille mellom historisk og språklig relaterte 

temaer. Den samtidige behandlingen av både historiske og språklige ideer til skuespillmanuset 

førte til samtaler der disse temaene var flettet i hverandre. Om dette har jeg forklart både i 

omtale av kategorien «biografi» i utdrag 10 og kategorien «språk» i utdrag 23. Det kunne 

også være et noe vaklende foretak å avgjøre hvorvidt samtalen var språklig orientert, eller om 

det var framgangsmåter i form av måter å gripe an skuespilloppgaven på som var hovedsak. 

Denne tvilen dukket opp i samtalene der elevene holdt på med utforming av replikkene til 

skuespillet. I utdraget nedenfor er oppmerksomheten rettet mot både språklige formuleringer 

og mot hvem som skal gjøre hva: 

 
Samtaleutdrag 36 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hvem gjør hva  

1 Ida:   ja 

2 Fredrik:  ka du skrev no? 

3 Ida:  først må dere lære dere språket  

4   og så kan dere være i tjeneste for meg  

5 Fredrik:  i mange år 

6   # # 

7 Zehra:  er det du som skal snakke den? 
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8 Ida:  sånn og så kan e fortelle 

9 Fredrik:  nei [/] nei og så [/] og så kan ho [/] og så kan ho Zehra si det vil vi gjerne 

10 Ida:  ok 

11 Simen:  skal e si nokke?  

12   uten ja det vil jeg gjerne? 

13 Fredrik:  ja du skal sikkert si nokke på tilbake 

14   ## 

15   og så +/ 

16 Zehra:  ka e skal gjøre?  

17   også anna? 

18 Simen:  ka klokka er? 

19 Ida:  det vil jeg gjerne 

20   og så kan e fortelle det 

21 Fredrik:  ja og så forteller du 

22   og så sier du +/ 

23 Ida:  Marco Polo lærte seg språket og var i tjeneste hos Kublai Khan i 17 år 

24 Fredrik:  ja  

25 Zehra:  er det e som er tjeneste? 

26   nei da 

   

De første fem linjene i utdraget oppsummerer i realiteten en idéutveksling mellom Fredrik og 

Ida om formulering av replikker. I forkant av den første linjen har det vært taust på gruppa i 

fem sekunder mens Ida har skrevet ned teksten de har kommet fram til. Disse ytringene, som 

jeg har definert som del av et språk-tema, er tatt med her for å gjøre det enklere å forstå 

sammenhengen som de fortsettende ytringene står i. Denne framstillingen vil forhåpentlig 

også tydeliggjøre de raske skiftningene mellom en oppmerksomhet på utforming av selve 

replikken og på eksempelvis tildelingen av roller. Det er linjene 7 – 26, som innledes med 

Zehras spørsmål om hvem som skal framføre den nettopp ferdigproduserte replikken, som er 

kategorisert som et framgangsmåtens hva-tema. Jeg betrakter altså bruken av replikkene i 

linje 9 («det vil vi gjerne») og i linje 23 («Marco Polo lærte seg språket og var i tjeneste hos 

Kublai Khan i 17 år») som ferdig tekst som blir gjengitt i den hensikt å tydeliggjøre hva de 

ulike rollene innebærer. Temaet i utdraget gjelder spørsmålet om hvem som skal framføre hva 

i skuespillet.  

 

Elevenes konsentrasjon om manus til skuespillet førte altså til en sammensatt muntlighet 

tematisk sett. Elevene snakket fram et kunnskapsinnhold fra historien om Marco Polo, prøvde 

seg fram med språklige formuleringer i replikkene og med hvordan historien skulle 

iscenesettes. Utdrag 37 eksemplifiserer sistnevnte tema, at elevene snakker om rammene og 

visualiseringen i spillet:  
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Samtaleutdrag 37 
gruppeZEHRA: framgangsmåte - hvordan iscenesette skuespillet 

1 Ida:  da liksom dei reiste fra xxx og sånn og xxx og sånn  

2 Simen:  ok 

3 Ida:  og så går dokke bare litt sånn og så kommer +… 

4   men du kan være Kublai Khan 

5 Simen:  <ja> 

6 Fredrik:  <ja> det passer du til 

7 Zehra:  <men kordan +…> 

8 Ida:  <og så kommer> [/] og så kommer dokke to 

9   ja vi mangler én da men <det får bare være> 

10 Fredrik:  <ja men drit i det> 

11 Simen:  e og han Marco Polo 

12 Fredrik:  se da+/   

13 Ida:  og så godtar du det liksom  

14   og så er du i tjeneste <ei lita stund> 

15 Zehra:  <hallo velkommen> @ 

16 Fredrik:  <ja men se da> det her begynner liksom med at e og han Simen +… 

17   det skulle vært en tredje da 

18   men e og han  

19 Ida:  <ja>  

20 Fredrik:  <vi> drar liksom fra Venezia 

21 Ida:  mm 

22 Fredrik:  og så drar vi gjennom 

23   og så ser vi liksom 

24   vi finner mange ting på veien og  

25   ja det har jeg tenkt litt her da 

26 Ida:  <ja> 

27 Fredrik:  <det> blir så mye 

28   altså går vi lenge liksom 

29 og så må du si om lenge om langt [/] om lenge om langt fant de Kina eller et eller 

30 annet sånt 

31 Ida:  ja 

32 Fredrik:  og så da kommer vi til han Kublai Khan da 

33   og det er liksom +… 

34 Ida:  ja da <og det er liksom +…> 

35 Fredrik:  <og det er liksom ho> 

36 Ida:   ja  

37 Zehra:  korleis skal e gjøre e det? 

 

I denne samtalen har elevene altså oppmerksomheten om scenografien. På dette tidspunktet 

har de oppnådd en felles forståelse for hva som er hovedtrekkene i historiefortellingen. Det 

har i det minste de to mest aktive i samtalen, Ida og Fredrik. Hvorvidt Zehra deler de andres 

tolkning er usikkert. Hun inntar en spørrende holdning (i linjene 7 og 37), men dette fører 

ikke fram. Fredrik og Ida driver fram samtalen om hvordan forløpet i historien skal 

framstilles. Vi ser, i linjene 4 – 6, at spørsmål om hvem som skal gjøre hva kan være flettet 

inn i disse samtalene. Dette utdraget ble da også fulgt opp med konsentrasjon om hvem som 
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skal gjøre hvilken rolle. Dette spørsmålet kommer opp i form av både bekreftelse på og 

revurdering av hva de har blitt enige om tidligere. Avgjørelsen om Ida som fortellerstemme 

står fast, mens løsningen på de andre rollene er i bevegelse. Fredriks tak i rollen som Kublai 

Khan er forholdsvis urokkelig, selv om Simen også kunne tenke seg den oppgaven. Men han 

har også en idé om å være Marco Polo. For Zehras del står det om en rolle som far Niccolo 

Polo, en munk eller en tjener. I utdrag 38 luftes spørsmålet om Zehra i rollen som far eller 

tjener: 

 
Samtaleutdrag 38 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – hvem gjør hva  

1 Fredrik:  jeg er Kublai Khan  

2 Ida:  vil du være Kublai Khan eller vil du være han [/] han Matteo eller ka han heiter? 

3 Fredrik:  Niccolo  

4 Ida:  Niccolo Matteo 

5 Zehra:  er det vanskelig? 

6 Fredrik:  du ho kan jo være tjeneren til Kublai Khan da 

7 Zehra:  e? 

8 Fredrik:  ja 

 

Usikkerhet angående Zehras deltakelse i skuespillet preger gruppa. Ikke minst er Zehra selv 

svært skeptisk til om hun makter å gjennomføre en rolle. I linje 5 ser vi en typisk respons på 

rolle-forslagene fra medelevene. Hun har også tidligere gitt uttrykk for at hun er bekymret for 

den planlagte muntlige framføringen. Fredriks idé om tjenerskap i linje 6 forstår jeg som en 

løsning på Zehras vegring og en fortsettelse på den imøtekommenheten som kommer fram i 

de første linjene av utdraget.  

 

5.2.4 Framgangsmåtetemaer - en oppsummering 

En betydelig andel av samtalene på gruppeZEHRA dreier seg om planlegging av hvem som 

skal gjøre hva, om hvordan gruppa skal gripe an oppgavene, om hva som skal skje og om 

konstateringer av hva som faktisk skjer. Innholdet i disse samtalene er oppsummert som 

framgangsmåtetemaer. Tabell 11 neste side gir en oversikt over hvordan temaene fordeler seg 

i de ulike fasene i gruppearbeid. 
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Framgangsmåtetemaer 

Å bli kjent med 
oppgaven  
– de to første 
skoletimene 

I konsentrasjon 
om oppgavens 
løsning  
– fire skoletimer 

Å sluttføre 
oppgaven  
– den siste 
dobbeltimen 

 
 
Samtale-eksempler 

TILFELLER TILFELLER TILFELLER 

Hvem gjør hva               7 5 12 Utdrag 21, 26, 29, 30, 35, 36, 38 

Hva skjer eller skal skje   2 15 10 Utdrag 31, 32, 33, 34 

Hvor mange eller hvor mye  4   

Hvordan gripe an hele oppgaveformatet   7   Utdrag 28  

Hvordan gripe an gåtestiloppgaven 1   Utdrag 22 

Hvordan utføre tegneserieoppgaven 8 9  Utdrag 27, 35 

Hvordan lage vare- og oppfinnelsesliste      1 4   

Hvordan komponere veggkartet 1  4 Utdrag 26 

Hvordan iscenesette skuespillet   10 Utdrag 37 

Tabell 11: Tilfeller av framgangsmåtetemaer på gruppeZEHRA slik de er fordelt gjennom fasene i arbeidet 

Vi ser her at spørsmål om hvem som skal gjøre hva pågår under hele gruppeprosessen. 

Konsensus preger elevenes fordeling av oppdrag seg imellom. De bruker derfor ikke mye tid 

på dette temaet, verken i begynnelsen eller langsmed arbeidet. Simen og Zehra gjør riktignok 

noen forsøk på en omfordeling av sine arbeidsoppgaver, men uten hell. I løpet av den siste 

skoletimen oppstår dette temaet på nytt og gjentatte ganger. Det skjer hovedsakelig under 

utviklingen av skuespillet, der hvem som skal ha hvilken rolle er en del av prosessen. I 

tabellen ser vi hvordan dette temaet fordeler seg gjennom fasene i gruppearbeidet og at 

halvparten av samtalene om hvem som skal gjøre hva foregår i sluttføringen av oppgavene. 

 

Spørsmål som gjelder hvordan gruppa skal gripe an hele oppgavesettet er dominerende i 

oppstarten av gruppearbeidet. Elevene orienterer seg i oppgavesettet, foreslår og forklarer 

hvordan de ulike oppgavene kan gjennomføres. Ved siden av å planlegge samarbeidsløsninger 

og progresjon for håndtering av det samlede oppgavesettet, foregår det gjentatte samtaler om 

hvordan tegneserieoppgaven kan løses. Dette er for øvrig den enkelt-oppgaven som er kilde til 

flest framgangsmåtetemaer før gruppa tar fatt på skuespillet. Det skjer i sluttfasen av 

gruppearbeidet, altså i den siste dobbeltimen. I tillegg til rollefordelingsspørsmål dreier mye 

av den muntlige aktiviteten seg da om hvordan skuespillet skal iscenesettes.  

 

Av tabell 11 ser vi også at framgangsmåtetemaer som gjelder spørsmål om hva som skjer i 

øyeblikket eller hva som er neste steg (hva skal skje), dukker opp først og fremst når arbeidet 

er godt i gang. Da har elevene funnet en retning på oppgaven og roen har senket seg. I denne 
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tiden, «i konsentrasjon om oppgavens løsning», snakker elevene som oftest om hva de holder 

på med og om hva som umiddelbart må gjøres. En repeterende oppmerksomhet om Simens 

progresjon i formulering av faktasetninger utgjør mange av disse hva-skjer-temaene. Det gjør 

også en veiledningsaktivitet som Ida har overfor Zehra, der hun peker på hvilke konkrete 

setninger Zehra skal skrive for å løse faktasetningoppgaven.  

 

Det forholdsvis store omfanget framgangsmåtetemaer rammer inn og regulerer 

handlingsmønstre og situasjoner der blant annet de faglig orienterte samtalene oppstår. 

Samtalene er riktignok kortvarige, de pågår sjelden i mer enn ett minutt, men de oppstår 

jevnlig gjennom prosessen. Poenget er at disse samtalene gir inntrykk av at elevene våker 

over prosessen gjennom hele gruppeprosjektet og at deres fellesskap i stor grad er knyttet til 

selve gjennomføringen.  

 

 

5.3 Tema-analysen – samtaletemaer utenfor undervisningsoppgaven  

Samtaletemaene som er analysert så langt, dreier seg alle om gruppeoppgaven. Det er med 

andre ord muntlighet som kan karakteriseres som oppgaveorientert. Som forventet, forgikk 

det også samtaler om saker som ikke hadde relevans for oppgaven. Elevene tok opp et bredt 

spekter av temaer. Noen av dem er typiske for elevrollen. Det dreide seg om lekser, timeplan, 

skolemateriell og om å være flink i skoleaktiviteter. Forskningsprosjektets bruk av mp3-

spillere for lydopptak resulterte også i sporadisk muntlig oppmerksomhet. Andre temaer 

hadde sitt utspring i elevenes liv utenfor skolen. De snakket blant annet om fotball, familie, 

banning og om å være på nett. I tabell 12 nedenfor er temaene oppsummert og forklart. De 

skolerelaterte temaene, altså dem som er karakteristiske for det å være elev, er samlet i de 

øverste radene. Temaet «mp3-spillerne», som for så vidt også er skolerelatert i denne 

sammenheng, er lagt til nederste rad. Dette er temaer som skiller seg ut som interessante i lys 

av spørsmål om kontrolleffekt av forskningstilnærmingen, se diskusjonen i kapittel 3.3.5.  

Den muntlige aktiviteten som er kategorisert i tabell 12 har i hovedsak karakter av å være 

småprat. Det vil si at det meste av denne muntligheten oppstod i situasjoner der elevenes 

oppmerksomhet samtidig var rettet inn mot lese- skrive- og tegneaktiviteter. Selve 

gruppeoppgaven var kjerneaktiviteten, men denne aktiviteten åpnet gjentakende ganger for 

flyktige, ikke-oppgaveorienterte samtaler.  
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Temaområder Innholdsforklaring Tilfeller 

Skole- 

relatert 

Lekser 

Skolemateriell 

Timeplan 

Å være flink 

om oppgaver som skal gjøres hjemme, lekser er kjedelig 

om bøker og skrive- og fargeredskaper 

om fag som står på timeplanen 

om hvem som er flink i skriftforming og i tegning 

    3 

    7 

    2 

    3 

Ikke  

skole- 

relatert 

Banning  

Familie 

Fotball  

Sykdom 

Sykkel 

Vann 

Å være på nett 

om hvorvidt visse ord er bannord eller ei 

om å ha søsken 

om forventninger til kommende kamper, om skader  

om å føle seg i dårlig form  

om sykling og en punktering  

om hvorvidt vann smaker godt eller ei, om tørste 

om hvem som har vært pålogget på et gitt tidspunkt 

    2  

    2 

    3 

    1 

    1 

    2 

    1 

Forsknings- 

prosjektet 

Mp3-spillerne om nummeret på mikrofonene, om holdninger til 
mikrofonene, om anonymitet og det å bli lyttet til 

    7 

Tabell 12: Kategorisering av muntlighet som ikke er oppgaveorientert på gruppeZEHRA 

  

5.3.1 Skolerelaterte temaer  

De fire første temaene i tabell 12 synes å være særlig påvirket av det Linell (1998, s. 128) 

omtaler som «immediate contextual resources». Både gruppeoppgaven, klasserommet og 

elevfellesskapet inngikk i den umiddelbare konteksten. I de skolerelaterte temaene i tabellen 

er det andre sider ved elevrollen enn arbeid med konkrete løsninger på gruppeoppgaven som 

kommer til uttrykk i samtalene. Det er likevel åpenbart at kjerneaktiviteten virker inn på hva 

som kommer opp i flere av disse samtalene. Utdrag 39 eksemplifiserer dette. Zehra og Ida 

holder på med tegneserieoppgaven. De har nettopp utvekslet ideer til hvordan Zehra kan 

streke opp silhuetten av Kublai Khan (kategorisert som framgangsmåtetema), da Zehra 

initierer en samtale om hvem som er gode tegnere i klassen:   

 
Samtaleutdrag 39 
gruppeZEHRA: Å være flink 

1 Zehra:  ken som er flink i å tegne i klassen? 

2 Ida:  du 

3 Zehra:  nei 

4 Ida:  <du er flink> 

5 Zehra:  <han da +/> 

6   ken som er flinkeste da? 
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7 Ida:  flinkest? 

8 Zehra:  ja 

9 Ida:  nei e vet ikkje e 

10   i hvert fall ikke me 

11 Fredrik:  i ka?         

12 Ida:  <å tegne> 

13 Zehra:  <å tegne> 

14 Ida:  ken som er flinkest? 

15 Fredrik:  hvert fall ikke e 

 

Tegneserieoppgaven aktualiserte en tenking om tegneferdigheter fordi beherskelse av de 

tekniske sidene i tegning er betydningsfullt for å få til oppgaven. Zehra fikk mye ansvar for 

denne oppgaven, men var gjennomgående usikker på om hun gjorde tilfredsstillende arbeid. 

Samtaleutdragene 11 – 13 (om artefakter) illustrerer både fokus på tegnetekniske utfordringer 

og Zehras usikkerhet. Det er kort avstand fra innholdet i de nevnte fagorienterte samtalene til 

framgangsmåtetemaer og til utdrag 39 som er kategorisert som en ikke-oppgaveorientert 

samtale.  

 

5.3.2 Ikke skolerelaterte temaer  

Temaene som er listet opp under kategorien «ikke skolerelatert» i tabell 12 synes i mindre 

grad enn de førstnevnte, å være direkte påvirket av den umiddelbare situasjonskonteksten, 

selv om gruppeoppgaven også her var kjerneaktiviteten. Kontekstuelle ressurser som Linell 

(1998, s. 129) definerer som «abstract, backround knowledge», er trolig virksomme i disse 

samtalene. Det vil si at praten om film, fotball og aktiviteter på nett baseres på 

samtaledeltakernes felles erfaringer eller på kunnskap de har om hverandres liv. Simen og 

Fredrik deler erfaringer fra fotballbanen og fra filmlerretet, mens oppkopling på nettet er en 

sak mellom jentene: 

 
Samtaleutdrag 40 
gruppeZEHRA: Å være på nett 

1 Zehra:   Ida e så deg i går du var pålogge   

2 Ida:   hm? 

3 Zehra:   du var pålogge [/] akkurat pålogge før jeg gått 

4 Ida:  i går? 

5 Zehra:   nei lørdag # kanskje 

6 Ida:   å ja kanskje det ja 

7 Zehra:   og jeg så Trine var veldig lenge [//] Trine på veldig lenge @ 

8   # # du også Anne 

9 Ida:   snakker om at du var lenge pålogga      (henvendt til Anne, medlem av en annen gruppe) 

10  Zehra:   du også Anne  
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Både temaet i dette utdraget og temaene fotball og film forutsetter at deltakerne har 

førstehåndserfaring med de konkrete hendelsene det snakkes om. En vi-orientering ligger 

implisitt i disse samtalene. Innholdet er av en slik karakter at det ikke inviterer til at andre, 

uten den samme erfaringen, kan delta. De øvrige ikke-skolerelaterte temaene er mer åpne i så 

måte. De kan fortsatt ha personlige trekk, men referanser til tidligere felles hendelser eller 

interaksjoner er ikke et poeng i samtalen. I de to neste samtaleutdragene synes det motsatte å 

være tilfellet. Zehras initiativ til å snakke om familieforhold kan karakteriseres som «other-

oriented» (Svennevig, 1999, s. 231). Hun introduserer et tema som dreier seg om den andres 

biografi: 

 
Samtaleutdrag 41 
gruppeZEHRA: Familie 

1 Zehra:  Ida har du søstera? 

2 Ida:  hæ? 

3 Zehra:  har du søstera? 

4 Ida:  ka? 

5 Zehra:  har du søstera? 

6 Ida:  søster? 

7 Zehra:  ja 

8   jeg har ingen søster ## 

9   jeg vil ikke ha brødre [/] ha brødre 

      
 

Zehras valg av samtaletema er perifert sett ut fra både den umiddelbare konteksten og ut fra 

den type kontekst som en felles, personlig historie gir. Her kan man, sett i lys av min egen 

kulturelle referanseramme, få et inntrykk av at de to jentene ikke kjenner hverandre så godt. 

Zehras temavalg synes å spille på en type abstrakte kontekstuelle ressurser som Linell (1998, 

s. 129) forklarer som «assumptions about persons involved». Det vil si at hennes initiativ 

overfor Ida er basert på antakelser om hva som er kulturelt relevant i situasjonen. Hvorvidt 

Zehras kontekstuelle preferanser er gangbare her er noe uklart. Hun får i det minste minimal 

respons fra Ida. Det får hun også når hun et halvt minutt senere tar temaet opp på nytt: 

 
Samtaleutdrag 42 
gruppeZEHRA: Familie 

1 Zehra:  har du søster?  

2 Ida:  nei 

3 Zehra:  kor mange søsken du ha? 

4 Ida:  e har en bror 

5 Zehra:  bare en bror? 

6 Ida:  ja 

7 Zehra:  du [//] er du eldst? 

8 Ida:  ja 
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9 Zehra:  e også eldst 

10   det er ikke bra @ 

11   jeg vil ikke være det 

12   jeg vil være yngst ## 
13   e vil være yngst   

14   og så e vil ha bare fløte 

  

Zehra er opptatt av posisjonene eldst og yngst blant søsken. Hennes ytring i linje 14 kan 

muligens forstås som en metafor for en gunstig sisteplass i søskenrekkefølgen. Ida virker 

fortsatt lite interessert i prat om søskenforhold. Hun responderer kort på Zehras spørsmål. 

Hennes manglende interesse kan skyldes så vel temavalget som den umiddelbare 

situasjonskonteksten. Hun kan ha oppfattet slik småprat som distraherende eller lite 

akseptabel, selv om en stor andel av denne muntligheten tilsynelatende ikke svekket 

oppmerksomheten om de samtidig pågående gruppeoppgaveaktivitetene. Vi ser dessuten i 

disse to utdragene at Zehra også har en språklig oppmerksomhet i samtalene. I utdrag 41 

bruker hun formuleringen ‘søstera’ gjentakende ganger i det hun henvender seg til Ida (linjene 

1, 3, 5), men korrigerer seg selv etter Idas respons i linje 6. I fortsettelsen bruker hun formen 

‘søster’ i både dette utdraget (linje 8) og i utdrag 42 (linje 1).   

 

5.3.3 Forskningsprosjektet er tema  

Rutinen for igangsetting av mp3-spillerne var gjerne humørfylt (se omtale i kapittel 3.3.5). 

Elevene «leste» inn på mp3-spilleren en opplysning om et nummer de hadde fått tildelt og 

som mikrofonen var merket med. Prosedyren skapte humor og latter i oppstarten av 

prosjektet, også litt underveis. I utdrag 43 under tar elevene opp tråden igjen noen minutter 

etter at «stemmeprøven» er avgitt:  

 
Samtaleutdrag 43 
gruppeZEHRA: Mp3-spillerne 

1 Fredrik:  Pelle Are   

2  Simen:  hårre15 Per Are den var god du 

3 Zehra  Ida [/] Ida er nummer elleve @ 

4 Fredrik:  han Pelle Are Engelbrekt 

5   Pål hen +… 

6   du e fant opp [/] fant opp Engelbrekt 

7   det er bra 

8 Ida  mikrofon @ 

9 Fredrik:  hæ?  

10 å ja synd   

11 Simen:  this is microfon da [//] mikrofon da 

                                                           
15 En interjeksjon, dialektform som uttrykker overraskelse  
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Muntre ideer om å skape forvirring omkring identifisering synes å gjøre seg gjeldende her. 

Muntert ble det også da Fredrik midtveis i gruppearbeidet henvendte seg til sin egen mp3-

spiller:  

 
Samtaleutdrag 44 
gruppeZEHRA: Mp3-spillerne 

1 Fredrik:  hei mikke! 

2 Zehra:  koffor bruker du ikke mikke 

3   ka det betyr mikke? 

4 Fredrik:  mikke? 

5   mikrofonen  

6 Zehra:  å ja  

7 Fredrik:  mikrofonen min heter Mikke 

8   yaou Mikke yaou 

9 Simen:  nei din heter Mikkel 

10   min heter Mikke 

11 Fredrik:  å ja du Mikkel 

 

Elevene har det altså moro med mp3-spillerne. I alle faser av gruppeoppgaven dukker disse 

opp som tema, og gjerne med et humoristisk tilsnitt. Min tolkning er at elevene hadde en 

avslappet holdning til lydopptakene, selv om de også ga uttrykk for en klar bevissthet om at 

de ble lyttet til. I utdrag 45 viser Fredrik på nytt en lekpreget tilnærming til mikrofonen, men  

formidler samtidig ideer om både anonymisering og deltakelse i forskningsprosjektet:  

 
Samtaleutdrag 45 
gruppeZEHRA: Mp3-spillerne 

1 Fredrik:  yaou Mikke yaou 

2   ditta er +… 

3   dette er anonymt så e kan si ka e vil 

4   Mikke mikrofon 

5 Simen:  @ ka det er Fredrik 

6 Fredrik:  e tulla med mikrofonen 

7   søren e skulle aldri sagt ja 

8   forskning   

9 Simen:  @ 

10 Fredrik:  Rockel Mouse [/] Rockel Mouse 

 

En blanding av spøk og alvor kan være en umiddelbar tolkning av Fredriks ytringer her. Men i 

selve lydopptaket er det etter min oppfatning en spøkefull tone som er framtredende i 

stemmen hans. Simens responser tyder også på nettopp det. Kanskje ser vi likevel her en 

antydning til ambivalent holdning til mikrofonene, slik vi kanskje også kan spore i Idas ytring 

i samtaleutdrag 1 (kapittel 3.3.5). Simen er den av elevene på gruppa som eksplisitt gav 
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uttrykk for begeistring over å bære mikrofon (utdrag 1), mens Zehra ikke formulerte seg i 

noen retning i så måte.  

 

 

5.4 Temaanalysene oppsummert i lys av tidsrammen for muntlighet på gruppa  

Fordi denne studien er opptatt av hvordan elevene løser det muntlige samspillet i arbeid med 

en skolefaglig oppgave, har det vært interessant å få klarhet i hvor tett elevene er på selve 

undervisningsoppgaven. De kvalitative analysene av innholdet i gruppesamtalene gir i så måte 

kunnskap om det muntlige fellesskapet om fag og arbeidsmåter og om pausene fra selve 

gruppeoppgaven. Kvantifiseringen av temaene i «tilfeller» er gjort først og fremst for å få en 

oversikt over hva som er gjentakende innholdsmessig og hva som ikke er det, men disse 

tallene kan også gi en pekepinn på hva som karakteriserer elevenes oppmerksomhet sett i lys 

av tidsrammen for gruppeoppgaven. En summering av tema-tilfellene i de tre overordnede 

kategoriene, «innhold fra fag», «framgangsmåter» og «utenfor undervisningsoppgaven», viser 

at forekomst av framgangsmåtetemaer er betydelig sett i forhold til både fagrelaterte temaer 

og temaer som ikke har relevans for undervisningsoppgaven. For de to sistnevnte kategoriene 

er tilfellene omtrent likt fordelt. Det vil si at elevene tilnærmet like mange ganger tok opp 

temaer som lå innenfor et faglig saksområde som at de tok opp noe som lå utenfor 

undervisningsoppgaven.  

 

Et tidslinjeperspektiv på samtaleinnholdet gir likevel et klarere bilde av elevenes 

oppgavefokus. Jeg har målt tiden som ble brukt til å snakke om de forskjellige temaene. 

Denne kvantifiseringen er basert på analyse av samtaleinnhold innenfor intervaller på fem 

sekunder (se kapittel 4.2) og på at innholdet er oppsummert med utgangspunkt i de tre 

hovedkategoriene fagrelatert, framgangsmåter og utenom oppgaven. Resultatet av denne 

analysen er framstilt i figur 6 nedenfor. I figuren er alle kategoriene gjensidig utelukkende. 

Det vil si at hver tidsenhet på fem sekunder ble kategorisert kun én gang. Datamaterialet 

inneholder noen sekvenser med parallelle dialoger på gruppa, der den ene samtalen går i 

oppgavens retning, mens den andre går utenfor (se kapittel 3.5.7). I slike tilfeller er sekvensen 

kategorisert som saksrelevant innhold. Noen samtaleutdrag er ikke tematisk definert, se for 

eksempel utdrag 48 – 50 i kapittel 5.5.1. I figuren er disse kategorisert som «annet», mens 

kategorien «ikke transkribert» gjelder den muntlige aktiviteten som ikke har vært mulig å 
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oppfatte, enten på grunn av støy i rommet eller fordi elevene snakket lavt. Samtaler av svært 

privat karakter er heller ikke transkribert.  

 

 

 

Figur 6: Omfang av hovedkategoriene muntlig innhold på gruppeZEHRA, målt i prosent. 

  

  

Figur 6 viser at innholdsmessig relevans i det muntlige samspillet på gruppa er et 

dominerende trekk. Cirka 75 prosent av den muntlige aktiviteten på gruppa er 

oppgaveorientert. Dette er et overraskende prosenttall for meg, som var til stede, observerte 

og tok feltnotater. Ifølge feltnotatene var inntrykket at det foregikk en del utenom-oppgave-

prat på gruppa, først og fremst begrunnet med at elevene utvekslet korte, litt høylytte 

kommentarer til hverandre om tilsynelatende uvesentlige saker, og der var en del latter rundt 

bordet. Denne avstanden mellom det faktiske innholdet i den muntlige aktiviteten og mine 

fortolkninger av observasjonssituasjonen, er selvsagt metodisk interessant. Dette understreker 

behovet for tekniske løsninger som gjør det mulig å fange opp lyd, og det peker på verdien av 

å gjøre kvantitative beregninger. Men det betyr også at lærere, som skal følge med på 

prosessene i gruppearbeid, må være tett på det som skjer og samtidig være åpen for at 

observasjonene ikke nødvendigvis gir tilstrekkelig informasjon.  

 

Tilbake til figur 6, som også viser at det er framgangsmåtetemaer som er hovedinnholdet i 

samtalene. Elevene har snakket om den faglige substansen i bare 18 prosent av tiden. De har 

brukt mindre tid på faglige temaer enn de har brukt på samtaler som er irrelevant for 

gruppeoppgaven. I figuren har jeg skilt ut samtalene om mp3-spillerne, både fordi jeg har tvilt 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muntlig innhold på gruppeZEHRA

fagrelatert framgangsmåter mp3spillerne utenfor oppgaven annet ikke transkribert
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på hvorvidt disse skulle oppfattes som oppgaverelevante eller ei og fordi de har en metodisk 

interesse. Som vi ser, har de opptatt i underkant av én prosent av tiden.   

En konklusjon vi kan trekke ut fra denne tidsmålingen er at gruppa hovedsakelig har vært 

orientert mot saker som dreier seg om gjennomføring av oppdraget de har fått av læreren. 

Elevene har tatt noen «pauser», som rimelig er i et gruppearbeid som også handler om 

relasjoner og å få til et godt arbeidsmiljø (Chiriac, 2008). Vi har sett eksempler på at 

stemningen på gruppa var gjennomgående god og at samtalene utenfor oppgaven gjerne 

foregikk når de konkrete gjøremålene var lite krevende, som for eksempel fargeleggingen.  

Det er min konklusjon at denne kvantitative framstillingen av samtaleinnholdet understreker 

inntrykket som kommer fram gjennom næranalyse, at elevene har vært grunnleggende lojale 

overfor gruppearbeidets «oppskrift».  

  

 

5.5 Prosjektanalysen – kommunikative prosjekter  

Både de kvalitative og kvantitative analysene av samtaletemaene på gruppeZEHRA gir et  

klart inntrykk av at elevene samtaler hovedsakelig i den hensikt å få til gruppearbeidet. Den  

muntlige aktiviteten som går i oppgavens retning, kan samlet sett betraktes som gruppas 

felles, overgripende kommunikative prosjekt, altså å få sluttført gruppeoppgaven. Mitt formål 

med å bruke kommunikativt prosjekt som analyseenhet har imidlertid vært å forstå mer av 

prosessen underveis. Jeg har derfor sett forbi dette globale prosjektet og søkt å identifisere hva 

som foregår i mer avgrensede sekvenser, men uten å være opptatt av det Linell (2009) omtaler 

som «micro-moments» eller «micro-sized things».  

 

Linell (2009) forklarer samtaler som sammensatt av en rekke større eller mindre prosjekter 

som kan være delvis overlappende og over- eller underordnet hverandre. Jeg har ikke sett det 

som hensiktsmessig å bli svært detaljert i disse analysene. Hva som i denne avhandlingen er 

avgrenset eller definert som prosjekter har hovedsakelig vært styrt av en nysgjerrighet for hva 

som synes å være den dominerende drivkraften bak de oppsummerte samtaletemaene. Dette er 

et fokus som ble interessant langsmed arbeidet med å identifisere innholdsdimensjonene i 

samtalene, da elevenes noe ujevne engasjement ble en utfordring i definering av 

samtaleinnholdet.   
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Samtalene på gruppeZEHRA var både oppstykket og skiftende innholdsmessig, som man kan 

forvente i situasjoner der flere enn to personer deltar (Linell, 2009). Elevene holdt på med 

delvis de samme, delvis forskjellige arbeidsoppgaver. Initiativene til muntlig kommunikasjon 

tok oftest utgangspunkt i det den enkelte elev selv til enhver tid holdt på med, altså den 

umiddelbare konteksten. Dermed ble gruppemedlemmene jevnlig utfordret på å håndtere 

avbrytelser, både i utførelsen av arbeidsoppgaver og i allerede pågående samtaler. Elevene 

syntes for så vidt å tåle en slik muntlig praksis, men når analyse av kommunikative prosjekt er 

formålet, byr disse sammensatte muntlige situasjonene på utfordringer. Noen prosjektinitiativ 

blir fulgt opp med større eller mindre interesse, andre blir oversett. I analysene av gruppas 

kollektive prosess, har jeg hovedsakelig konsentrert meg om de prosjektene som får en 

oppfølging over flere turer og identifisert dem ut fra en tolkning av hva som synes å være 

elevenes mest framtredende innstilling til samtaletemaene og aktivitetene som pågår. Jeg har 

imidlertid rettet særskilt fokus på Zehras initiativer i disse prosessene (i kapittel 5.5.5). Når 

jeg studerer hennes delaktighet, har jeg også vært oppmerksom på de prosjektene som får en 

snarlig avslutning. Dette er gjort i den hensikt å få bedre innsikt i hennes kommunikative og 

faglige situasjon som andrespråksbruker.  

 

Min interesse for kommunikativt prosjekt som analyseenhet oppstod altså underveis i arbeidet 

med å forstå innholdet i det muntlige samspillet. Det ble interessant å foreta analyser av 

elevenes intensjoner eller fokus i samtalene, med formål om å forstå innholdsutviklingen og 

samspillet bedre. Det er med andre ord samtaletemaene slik de er kategorisert og oppsummert 

som er utgangspunktet for analysene av elevenes prosjekter. Presentasjonen av analysene er 

hovedsakelig strukturert etter samme mønster som i temaanalysen, det vil si at her presenteres 

kommunikative prosjekter slik de forekommer i framgangsmåte-temaer, fagrelaterte temaer 

og utenom-oppgave-temaer. I tillegg blir oppmerksomheten om Zehras delaktighet 

oppsummert i et påfølgende kapittel. Det er imidlertid to typer prosjekter som preger den 

muntlige aktiviteten uavhengig av det tematiske innholdet. Disse to, som er kategorisert som å 

støtte og å leke, presenteres innledningsvis, i det første underkapittelet. 

 

5.5.1  Støttende og lekende prosjekter 

Jeg har tidligere, i kapittel 4.4, løftet fram et inntrykk av godt samarbeidsklima på  

gruppeZEHRA. Når kommunikativt prosjekt er analyseenheten, blir denne opplevelsen 

styrket. Jeg finner at støttende prosjekter jevnlig dukker opp i datamaterialet. Dette er 

kommunikative initiativ som etter min oppfatning først og fremst har til hensikt å uttrykke en 
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velvillig innstilling til medelever. Denne holdningen formidles på ulike måter. Vi ser det for 

eksempel i samtaleutdrag 11 og 12, der Ida komplimenterer tegningene til henholdsvis Zehra 

og Simen:  

 Ida:  @ var kjempefint (fra utdrag 11, gruppeZEHRA: artefakter – å støtte)

 Ida:  kult hus da  (fra utdrag 12, gruppeZEHRA: artefakter – å støtte) 

  

I utdrag 11 kommer Idas ros som en trøst til Zehra, som har bestemt seg for å gjøre en tegning 

på nytt. Tilsvarende ser vi også i utdrag 19, der hun kommenterer det som var så fint (linje 9) i 

det Zehra visker ut arbeidet sitt. I utdrag 12 er Idas positive initiativ innledningen på en 

korrigerende kommentar om det tidstypiske ved Simens tegning, og hun støtter ham underveis 

med initiativ som dette: du er flink til å tegne mennesker og sånn. Også Simen er sjenerøs 

med rosende innspill. I utdrag 35 argumenterer han for en arbeidsoppgave som passer til 

Fredrik, fordi han er flink til sånt (linje 7, 8), og han forsikrer Zehra jevnlig om at hun er god 

på det hun gjør: du tegner fint da.  

 

I tillegg til disse prosjektene, som kan karakteriseres som rosende initiativ, finner jeg 

prosjekter som har preg av å være veiledende initiativ. I utdrag 46 (nedenfor) ser vi eksempel 

på at Ida framhever et godt arbeid gjennom å forklare det hun mener er kvalitetene. Utdraget 

innledes med Zehras ønske om respons på et nytt utkast til tegeneserien. Ida resonderer med 

ros (linje 5), men følger deretter opp med en utdypende og veiledende respons til Zehras 

arbeid:  

 
Samtaleutdrag 46 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å støtte 

1 Zehra:  Ida ka er dette da?  

2   Ida ka syns om du dette da? 

3 Ida:  ka?  

4 Zehra:  denne  

5 Ida:  det var kjempefint # 

6   men det liksom bare for å ha sagt +… 

7   se da 

8 Zehra:  <det der> 

9 Ida:  <det [/] det> var veldig bra det du tegna i stad der dei gikk bortover sånn 

10 Zehra:  ja 

11 Ida:  da så du at dei hadde begynt på reisa si 

12 Zehra:  ja ok da skal vi tegne sånn 

13 Ida:  e syns det var veldig fint det du tegna i stad også 

14 Zehra:  @ 

15 Ida:  det at du så du hadde tegna veien og så stod dei med ryggen til og liksom begynt 

   å gå 
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Det er altså min tolkning at Idas prosjekt går ut på å støtte Zehra i troen på at hun makter å 

utføre de oppgavene hun er tildelt. Her følges støtten opp med en klar begrunnelse og dermed 

trolig fått en veiledende funksjon. Et liknende prosjekt ser vi i utdrag 35, der Ida forsikrer 

Zehra om at hun kan komponere en tegning (i linjene 12 – 30).  

 

Det er først og fremst Ida og Simen som er eksplisitt støttende i form av ros, og det er 

hovedsakelig Ida som gir støttende veiledning slik eksempelet over viser. Zehra bidrar med 

positive kommentarer, men det er samtidig hun som mottar mest støtte. Fredrik gir sjeldnere 

den type støtte som vist over, men i utdrag 32 ser vi eksempel på at han kan være 

oppmuntrende når Simen sliter med utholdenhet. Der gir han Simen både spøkefulle forslag 

til historisk faktainformasjon, og lokker med redusert arbeidsmengde for vennen.  

 

Både Fredrik, Ida og Simen er felles om en særskilt omtanke for Zehra. I utdrag 47 ser vi 

eksempler på at de tre samlet kommuniserer hensyn og oppmuntring overfor henne i 

prosessen om oppgavefordeling: 

 
Samtaleutdrag 47 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å støtte 

1 Ida:  Zehra klarer du å gjøre nummer seks?  

2 Zehra:  ka er den da? 

3 Ida:  du skal [/] skal lese +…  

4   klarer du +…   

5   du skal skrive ei liste over nye varer og oppfinnelser som ble kjent gjennom de  

6   store oppdagelsene #    

7   klarer du den?    

8 Zehra:  <er det sånn [/] er det +…> 

9 Ida:  <eller vil du at begge +..> noen andre også skal gjøre den? 

10 Fredrik:  du [/] du Zehra den står på +…  

11   se da den står på +…  

12 Zehra:  ja 

13 Fredrik:  alt det står på disse sidene her 

14 Zehra:  <side [/] side?> 

15 Ida:  <side +…> 

16 Simen:  <give me five Zehra> 

17 Fredrik:  side 70 og 71 

18 Simen:  give me five Zehra 

19 Fredrik:  <alt +… bare skriv det> alt det +… 

20 Simen:  <give me five Zehra> 

21 Ida:  klarer du det da? 

22   vil du gjøre det?  

23 Zehra:  ja 

24 Fredrik:  klarer du det Zehra?  
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25 Simen:  nydelig Zehra give me five 

26 Zehra:  er det sånn som <vi har gjort før>  

27 Simen:  <give me five> # ja    

28 Fredrik:  ja du skal bare skrive ka oppfinnelser som ble oppfunne på en måte eller ka som  

29   ble oppdaga  

 

Her pågår minst to prosjekter samtidig. Det er min tolkning at Ida, Simen og Fredrik er 

opptatt av å få til en hensynsfull tildeling av arbeidsoppgaver og at de samtidig vil forsikre 

seg om at Zehra er bekvem med de arbeidsoppgavene hun skal gjøre. Zehra selv vil være 

delaktig og søker klarhet i hva oppgaven går ut på. Mens det ene prosjektet altså dreier seg 

om å få til en arbeidsfordeling, foregår det også et støttende prosjekt overfor Zehra. Det er det 

sistnevnte kommunikative fokuset som er mest framtredende etter min oppfatning. Dette 

utdraget illustrerer typiske trekk ved den samarbeidende gruppa. Ida og Fredrik tar gjerne 

styring når gruppearbeidet skal tas videre til nye «etapper», og overfor Zehra er 

kommunikasjonen da gjerne preget av omtenksomme initiativ, slik som i utdraget her. Simen, 

som ikke tar slik styring, er gjennomgående oppmerksom overfor Zehra og kommer med 

oppmuntrende kommentarer. Zehra på sin side viser både usikkerhet på oppgavenes innhold 

og en innstilthet på å være bidragsyter (se mer om Zehra i kapittel 5.5.5). 

 

Simens støttende kommentarer, give me five, i utdraget over, kan også tolkes som et forsøk på 

å dempe alvoret og å holde humøret oppe. Latteren sitter løst hos medlemmene på gruppa, 

men det er først og fremst Simen og Fredrik som aktivt driver fram komiske eller humørfylte 

prosjekter. Det er med lekende prosjekter som med de støttende prosjektene, de dukker opp 

langsmed hele gruppearbeidet. Vi har sett den underholdningsverdien guttene har funnet i 

mp3-spillerne (utdragene 43 – 45), og i utdrag 20 ser vi eksempel på at deres lekende 

holdning dominerer utviklingen i en samtale. Samtalens første del (linjene 1 – 5) er preget av 

Zehras utprøvende prosjekt, altså å finne ut av et bestemt norskspråklig uttrykk. I det 

øyeblikket Fredrik starter sin språklek i linje 6, får han Simens tilslutning, og samtalen 

utvikles videre gjennom deres felles lekende prosjekt: 

 
Fra samtaleutdrag 20 
gruppeZEHRA: språk – å leke 
1 Zehra:  kåll # vennen min sa at det var kåll  

[…] 

6 Fredrik:  kål Colour Line # kål 

7 Zehra:  <ja vet det kålålai> 

8 Simen:   <skal e kåle deg?> 

9 Fredrik:  fårikål 

10 Zehra:  kålålain 
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11 Simen:  <fårikål er ikke kål > 

12 Fredrik:  <kola kola> 

13 Simen:   kola kokka  

14 Fredrik:  <Coca Cola>  
[…] 

 

De to guttene avfeier i realiteten Zehras utprøving med sitt ordspill. Jeg tviler på om det var 

intensjonen, og det er usikkert hva som ble Zehras opplevelse av dette muntlige samspillet. 

Hun lot seg også «lokke» til å delta i guttenes prosjekt. Dette lekende prosjektet er 

karakteristisk i den forstand at guttene holder en tilsvarende humoristisk tone langsmed 

gruppearbeidet. Det er likevel ikke et karakteristisk trekk at disse prosjektene tar over de mer 

oppgaveorienterte samtalene. I slike samtaler kan vi i stedet spore dem som initiativ som ikke 

følges opp. Et eksempel finnes i utdrag 12, der Simen forsøker å spøke bort en innvending Ida 

har til hans historiske framstilling av arkitektur: i Marco Polo sin tid så var det ikke sånn da 

var det sånn at en måtte vente til dommeren hadde blåst. Mens han kun får et ja vel fra Ida, 

oppnår Fredrik litt latter og en smule forvirring, men heller ikke mer, når han lager komikk 

over historiefortellingene om Djengis Khan i utdrag 16. På Simens interesse for Khans status, 

responderer han med uttalelsen han laga barn […] ja mange tusen. Simen holder imidlertid 

prosjektet sitt i gang, og Fredrik slutter seg etter hvert til dette.  

 

Initiativene til lek oppstår helst i situasjoner der elevene sitter med hvert sitt ansvar for tegne-, 

lese- og skrivearbeid. Flere av prosjektene synes å være preget av det historiske innholdet, 

men i form av assosiasjoner. Den muntlige aktiviteten i utdrag 48 kan minne om den vi ser i 

utdrag 20, en lek med ord. Utdraget er ikke definert innholdsmessig, men elevenes intensjoner 

går trolig ut på å mobilisere litt humør:  

 
Samtaleutdrag 48 
gruppeZEHRA: udefinert tema – å leke 

1 Fredrik:  Brasil [/] Brasil 

2 Zehra:  Brasilia 

3 Fredrik:  Sibir [/] Sibir 

4 Zehra:  Ka Sibir? 

5 Fredrik:  Sibir  

6 Zehra:  Brasil?  

 7   Spania 

8  Frankrike 

9 Fredrik:  Frankrike [/] Frankrike 
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Vi ser at det er Fredrik som initierer dette prosjektet, og at det faktisk er Zehra som følger 

opp. Ida deltar ikke. Hun slutter seg sjelden til slike prosjekter, med unntak av noe latter 

innimellom. I utdrag 49 henvender Simen seg til henne i et forsøk på et humoristisk innslag,  

men hun oppfatter ikke spøken:  

 
Samtaleutdrag 49 
gruppeZEHRA: udefinert tema – å leke 

1 Simen:  Marco Polo   

2 Ida:  vent da 

3 Simen:  tror du han Marco Polo likte seg på Polo? 

4 Ida:  hæ?  

5 Simen:  trur du han Marco Polo likte seg på Polo? 

6 Ida  e vet egentlig ikkje 

7 Simen:  du forstår jo ingenting 

 

Mens Simen er oppgitt over Idas manglende forståelse, blir Fredrik trolig inspirert av den 

mottakelsen hun gir hans prosjekt. Hun deltar ikke i leken selv, men lytter og responderer:   

 
Samtaleutdrag 50 
gruppeZEHRA: udefinert tema – å leke 

1 Fredrik:  I have a dream and that is to be finished with this picture 

2 Ida:  @ høres ut som han Gandhi 

3 Fredrik:  I have a dream 

4   a free India! 

5 Ida:  @ ja [/] ja  

6 Fredrik:  # # I want a free [/] free India 

  

Det er min oppfatning at disse støttende og lekende prosjektene, som dukker opp langsmed 

hele arbeidsperioden, er betegnende for det sosiale klimaet på gruppa. Elevene makter å 

framheve godt arbeid hos hverandre, er imøtekommende når utfordringer oppstår og de har 

humør. Det betyr ikke at konfliktsituasjoner ikke oppstod, at tålmodighet ikke tok slutt eller at 

kjedsomhet eller frustrasjon ikke tok overhånd, men det var sjelden.  

   

5.5.2  Prosjekter i framgangsmåte-temaer  

De kommunikative prosjektene som pågår i framgangsmåtetemaene viste seg å være 

interessante kanskje først og fremst fordi disse temaene opptar omtrent halvparten (53 %) av 

det muntlige samspillet. I skiftet av analytisk fokus erfarte jeg at det var forholdsvis kort 

avstand mellom identifiseringen av kommunikative prosjekter og framgangsmåtetemaer. 

Disse temaene, som er basert på spørsmål om innretning framgangsmåtene, viste seg å være 

retningsgivende for tolkning av elevenes prosjekter. Spørsmålene om hvem som skal gjøre 

182



183 
 

hva og om hva som skjer, synes hovedsakelig å være drevet fram av intensjoner om å få til en 

arbeidsfordeling, å holde oversikt eller kontroll med hva gruppemedlemmer til enhver tid 

holder på med og å sørge for støtte til medelever. Til spørsmålene om hvordan oppgaver skal 

gripes an er intensjoner om å finne løsninger på gruppeoppgavens struktur og å velge 

innholdskomponenter som er mest framtredende. 

 

Å få til arbeidsfordeling 

Elevene er samstemte i at det er fornuftig å foreta en arbeidsfordeling, men de slår seg ikke 

nødvendigvis til ro med den avtalen de har gjort i første omgang. Dette ser vi for eksempel i 

utdrag 29 der Ida (i linje 10) initierer en avklaring på gruppelederrollen, og i utdrag 30 der 

Fredrik utfordrer den avgjørelsen som ble tatt (i utdrag 29). Simen strever med å utføre noen 

av arbeidsoppgavene han har fått (se for eksempel utdrag 32). Han gjør flere forsøk på 

reforhandlinger om fordelingen, som i utdraget her: 

 

Samtaleutdrag 51 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å få til arbeidsfordeling 

1 Simen:  åh kan ikke [/] kan ikke du skrive åtte faktasetningar til meg? 

2 Ida:  nei 

3 Simen:  jo åh 

4 Zehra:  du kan vise han det så jeg kan se etter det      (henvendt til Ida) 

5 Ida:  nå har e gjort oppgave seks  

6   <og så har e skrevet gåtestilar  

7   og no skal e lage tegneserie  

8   og du har bare lagd faktasetning og tegneserie>   (Ida snakker til Simen mens han  

         sankker med Zehra og Fredrik) 

9 Simen:  <kan du?  

10 Zehra:  ja men du må vise det [//] ka du skal skrive 

11 Simen:  Fredrik Fredrik Fredrik> se da Fredrik Fredrik  

12   <ta og gi boka til ho Zehra,> 

13 Zehra:  <vis meg ka du skal skrive så skal +/> 

14 Simen:   di bok med disse faktasetningane 

15   så kan ho ho skrive faktasetningar for meg for e har så masse tegneserier og sånn 

igjen 

16   er det greit Fredrik?  

17 Fredrik: det er greit                                                              

 

Simens initiativ til omfordeling av arbeidsoppgaver blir møtt med avvisning fra Ida og 

imøtekommenhet fra Zehra. Zehra følger opp Simens intensjoner om å få omfordelt 

arbeidsoppgaver, og avslutningsvis får Simen også Fredriks tilslutning. Denne nye konsensus 
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om arbeidsfordelingen blir ikke stående. Idas interesse for den opprinnelige fordelingsplanen 

får gjennomslag litt senere. 

   

Å få oversikt og kontroll    

I utdrag 34 ser vi eksempel på at Ida søker å holde oversikt og kontroll på hva medelevene 

gjør. Hun våker over Zehras tegnearbeid og forklarer selv sin henvendelse i linje 14 med disse 

ordene: må bare se ka farge og sånn dei hadde bare. Hun sammenlikner Zehras fargevalg 

med lærebokas miljøgjengivelse. Ida holder fast på sin rolle som gruppeleder, og sjekker 

jevnlig at medelevene gjør det de skal. I dette utdraget følger både Zehra og Fredrik til en viss 

grad opp Idas intensjoner om å få avklart status i arbeidet:   

 

Samtaleutdrag 52 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å få oversikt og kontroll  

1 Ida:  har alle skrevet det dei skal inni her? 

2 Zehra:  jo da 

3 Fredrik:  nei 

4 Zehra:  ok Ida vi får ikke lov +… 

5 Ida:  har alle skrevet +… 

6   faktasetningene må han Simen +… 

7 Zehra:  Ida vi får ikke lov 

8 Fredrik:   bare ta du  

9   kartet våra blei så fint 

10   det må e si 

11 Zehra:  er du ferdig med den tror du? 

12 Ida  ja den er bra nok 

13 Zehra:  ja 

 

Det er først og fremst Ida som uttrykker denne typen prosjekter, men også Zehra og Simen 

formidler interesse for hva de andre gjør. De kommuniserer heller en interesse for oversikt 

enn for kontroll.  

 

Å finne framdriftsløype/framdriftsretning 

Slik elevene er omforent når det gjelder å få til arbeidsdeling, viser de også samstemthet i at 

de må snakke sammen om hvordan de skal gripe an oppgavene. Å finne løyper for framdriften 

er et gjentakende kommunikativt prosjekt i arbeidet. Vi ser dette i samtaleutdrag 27, der 

Fredrik initierer et prosjekt om arbeidsgang i tegneserieoppgaven. I utdrag 28 foreslår han et 

notat som redskap for «å holde løypa», og Ida formidler ideer om samarbeidsordning. 

Innimellom gjør gruppa revurderinger av den planlagte progresjonen, som i utdrag 53. Dette 

utdraget har et framgangsmåtetema som primært dreier seg om omfanget på tegneserien. Det 
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er min tolkning at det mest framtredende kommunikative prosjektet i utdraget er oppfølgingen 

av Fredriks initiativ til en ny vurdering av framdriften i tegneserien.  

 

Samtaleutdrag 53 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å finne framdriftsløype 

  

1 Fredrik:  vi trenger ikke tegne seks tegneserier da 

2   kor mange har du tegna? 

3 Ida:  <e holder på å tegne to> 

4 Simen:  <må jo tegne funksjonell da> 

5   <e også tegner to> 

6 Fredrik:  <ja også du har tegna> to 

7 Simen:  ja  

8 Fredrik:  vi trenger bare fire 

9 Simen:  og ho har to 

10 Ida:  men da får ikke vi +… 

11 Fredrik:  og har du begynt å tegne noen? 

12 Zehra:  nei jeg har tre 

13   jeg må tegne tre 

14 Fredrik:  nei har du begynt å tegne noen? 

15 Zehra:  <jeg har begynte ja> 

16 Simen:  <vi skulle jo ha åtte> 

17   vi skulle ha åtte stykk så  

18 Fredrik:  ja # kem sa det? 

19 Ida:  e # for at vi må ha med det viktigste 

20   og det er det vi har fått egentlig 

21 Simen:  e og Zehra tre og ho to 

22 Zehra:  å ja ditte det +…  (gruppa blir avbrutt læreren, som oppsøker dem)  

 

Fredriks prosjekt synes å komme som en reaksjon på at Simen hevder å ha for mye av både 

skrive- og tegnearbeid. Gruppa deltar her i Fredriks initiativ for å få til bedre framdrift, men 

det er Fredrik som driver dette prosjektet. Idas respons i linjene 19 og 20, der hennes poeng er 

at innholdet i tegningene er det sentrale, kan tyde på at han fikk gjennomslag for sitt prosjekt. 

  

Å redigere gruppeproduktet      

I samtalene om hvordan gruppa skal gripe an gruppeoppgaven er elevene også særlig opptatt 

av å komme fram til måter å presentere produktet på. Om kommunikative prosjekter med 

dette formålet har jeg brukt betegnelsen «redigerende». Min tolkning er at poenget i 

prosjektene er enten å sette sammen, å flytte på eller gjøre om på tekst, tale, bilde og 

bevegelse. Under iscenesettelse av skuespillet foregår eksempelvis redigering av replikker og 

handlingsmønstre. I utdrag 37, som dreier seg om skuespilloppgaven, er selve innholdet som 
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skal formidles allerede utviklet. Elevenes formål er å få til scenografien. Alle deltar med 

interesse, men det er Ida og Fredrik som har hovedrollene som samtalene.  

 

I utdrag 35 ser vi eksempel på et redigeringsprosjekt som Ida tar initiativ til. Hun 

kommuniserer sin intensjon temmelig tydelig gjennom sine instrukser til komposisjon av 

Zehras tegning. Zehra er interessert deltakende i form av oppfølgende spørsmål, men det er 

Ida som driver fram prosjektet. Hun er også aktiv i samtaleutdraget under, der elevene 

arbeider med montering av blant annet kart, tegneserie og overskrifter på en stor plansje 

(omtalt som veggkart i oppgaveteksten). Ida innleder ett prosjekt om plassering av noen 

bokstaver, som Zehra følger opp. Fredrik har også intensjoner om redigering av plansjen (linje 

6), men han er opptatt av kartet han (og til dels Simen) har fargelagt:  

 
Samtaleutdrag 54 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å redigere gruppeproduktet 

1 Ida:  men vi må se om vi husker rekkefølgen også da (rekkefølge på bokstaver med ulik 

         farge) 

2 Zehra:  det er blå og så gul 

3   er det gul og så rød? 

4   rød er siste ikke sant? 

5 Fredrik:  du ditte kartet her 

6   korsen [/] korsen skal det +… 

7 Ida:  hæ? 

8 Zehra:  rød er siste ikke sant? 

9 Fredrik:  skal det være her? 

10 Ida:  ja e tror det   

11   det var det e +…        

12   og så har vi tegna denne her 

13 Zehra:  jeg bare legger den her  

14 Ida:  # eller? 

15 Zehra:  # blå og så gul og så rød 

 

Det er altså min oppfatning at elevenes felles kommunikative prosjekt i utdrag 54 er 

redigering. En tilsvarende kommunikativ situasjon ser vi også i samtaleutdrag 26, der de 

samme elevene har en dialog om oppsettet på plansjen (veggkartet), cirka ti minutter senere.   

 

5.5.3  Prosjekter i fagrelaterte temaer  

Innholdet i de fagrelaterte samtalene kunne være utfordrende å identifisere og kategorisere, 

både fordi elevene gjerne snakker om flere saker samtidig og på grunn av raske temahopp. 

Når kommunikative prosjekter er analyseneheten oppstår for så vidt tilsvarende utfordring 

som i temaanalysen. Samtalene blir enten drevet fram av flere prosjekter samtidig, eller av at 
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nye prosjekter introduseres fortløpende. Det er imidlertid min oppfatning at analysene av 

disse prosjektene gir utvidet kunnskap om innholdsutviklingen i den fagrelaterte muntligheten 

enn om man kun studerer temaene. Prosjektanalyse av denne delen av datamaterialet gav med 

andre ord utdypende informasjon om det muntlige samspillet, i motsetning til analysene av 

prosjektene i framgangsmåtetemaene, som kanskje i mer avgrenset grad tilførte ny innsikt i 

hva elevene brukte samtalene til. 

 

Siden kapittel 5.1 viser både hovedandelen og bredden av samtaletemaer med en faglig 

orientering, vil redegjørelsen for prosjektanalysene bli forklart med utgangspunkt i de 

samtaleutdragene som er ført inn der, altså utdragene 6 – 25. De mest framtredende 

prosjektene er oppsummert i kategoriene å prøve ut svaret, å få tak i svar, å finne ut av saker 

og å fortelle. Det sistnevnte forekommer riktignok kun et par ganger, men er likevel løftet 

fram her, fordi det kan være interessant i en sammenlikning mellom muntlighet i temaer som 

er oppgaverelevant og muntlighet i temaer som ligger utenom oppgaven. Med formål om å 

gjøre teksten leservennlig, og samtidig unngå for mange gjentakelser, vil jeg her bruke kun 

utsnitt av utdragene fra kapittel 5.1.  

 

Å prøve ut svaret                                                                     

Elevene benytter gruppefellesskapet til å få bekreftet eller avkreftet hvorvidt de har oppfattet 

hva som er korrekt informasjon om de faktiske forholdene rundt Marco Polos reiser. Flere 

muntlige initiativ synes å ha bakgrunn i at elevene er på leting etter et fasitsvar, men at de 

gjerne velger å prøve ut sin egen idé framfor å stille et konkret spørsmål. I samtaleutdrag 8 

henvender Simen seg til gruppa med et utsagn om Marco Polos bakgrunn: 

 
Fra samtaleutdrag 6 
gruppeZEHRA: biografi – å prøve ut svaret 

1 Simen:  han bodde i Portugal  

2 Ida:  @ han bodde i Italia i Valencia # eller Venezia eller ka det var 

3   trur det var Venezia Valencia Vanesia Venezia Venezia 
[…] 

 

Transkripsjonen indikerer at Simens utsagn er formulert som en påstand, men stemmebruken 

tilsier at dette er et forsiktig forslag eller en utprøving av informasjon. Idas noe lattermilde 

respons kan tyde på at også hun oppfatter initiativet som et forsøk på å prøve ut mer enn å 

påstå fakta. Begge to deltar i et tilsvarende utprøvende prosjekt i utdrag 7, der Simen synes å 

bli inspirert av Idas oppmerksomhet om Marco Polos reiserute. Det er Simen som driver 

187



188 
 

prosjektet. Repetisjonene og spørsmålene innledningsvis og i avslutningen tyder på en 

utprøvende holdning:  

 
Fra samtaleutdrag 7 
gruppeZEHRA: biografi – å prøve ut svaret 

[…] 

4 [Simen:]  <han reiser fra Venezia?     

5   går gjennom ørkenen? 

6   mottatt # Kublai Khan> 

[…] 

10 Simen:  mottatt [//] han ble mottatt av Kublai Khan 

11   han jobber for Kublai Khan 

12   <han reiser fra Mongul-riket> 

[…] 

14 Simen:  nei men kan ikke e skrive ditta da?   

15   han reiser fra Venezia ikke sant? 

[…] 

 

Simen får liten oppmerksomhet om sitt prosjekt, blant annet fordi Ida flytter sin 

oppmerksomhet til Zehra. Fredrik melder fra om at han ikke kan bidra. Han er derimot aktiv i 

utdrag 8, der han sammen med Ida prøver ut ideene sine om Marco Polos reise og reisefølge: 

 
Fra samtaleutdrag 8 
gruppeZEHRA: biografi – å prøve ut svaret  

[…] 

2 [Ida:]  Marco Polo reiser med onkelen +… 

3 Fredrik:  Marco eh Po +… [//] Marco og Niccolo og  

4 Ida:  <Matteo>  

5 Fredrik:  <Matteo> har med seg to munker når de reiser til +… 

6 Ida:  # Kina 

7 Fredrik:  Kina 

[…] 

 

Vi ser altså at disse to elevene foreslår, korrigerer, gjentar og aksepterer et svar. Gjennom 

denne utprøvingen legger de informasjon til informasjon om biografien om Marco Polo.  

 

Det er min oppfatning at tilsvarende utprøvende prosjekter også preger deler av arbeidet med 

å lage replikker til skuespillet: 

 

Fra samtaleutdrag 23  
gruppeZEHRA: språk – å prøve ut svaret 

[…] 

9 Fredrik:  og så [/] og så sier du til han Simen om +…  

10 Ida:  vil du være med til den andre reisen 

11 Fredrik:  ja  
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12 Ida:  til Kina og +… 

13 Fredrik:  eller +… 

14 Zehra:  vil du være med til Kina? 

15 Fredrik:  nei du liksom spør +… 

16 Zehra:  kan du være med til den store reisen? 

17 Fredrik:  Marco vil du være med på en oppdagelse eller en lang reise eller nokke sånn 
[…] 

 

Her prøver elevene seg fram med en språklig form på en replikk, i omtrent samme mønster 

som i eksemplene over. En elev forsøker en uttrykksmåte, en annen følger opp ideen med 

utvidelse eller korrigering.  

 

Å få tak i informasjon     

I dette gruppearbeidet er det helt klart et mål at elevene skal finne svar på de konkrete  

spørsmålene som er gitt i oppgavene. Elevene bruker i liten grad gruppefellesskapet som 

ressurs på leting etter disse svarene. De arbeider for det meste individuelt med dette. I 

utdragene over har elevene hver for seg først plukket ut noen svar, før de prøver dem ut. I 

noen få tilfeller henvender de seg først til hverandre for faglig innsikt. Det skjer i et par 

situasjoner der kanskje et mer uventet spørsmål dukker opp, som altså ikke eksplisitt er 

etterspurt i oppgaven. Utdrag 11 kan eksemplifisere dette, der et spørsmål om kulturelle 

artefakter blir aktualisert underveis i arbeidet med tegneserien: 

  
Fra samtaleutdrag 11 
gruppeZEHRA: artefakter – å få tak i svar 

[…] 

6 Zehra:  han bærer sekk    

7 Ida:  hadde dei sekkar # <når eh # på hans tid?> 

8 Zehra:  <nei da jeg bare +…> 

9 Ida:  eh # hadde dei? 

10 Simen:  vet ikkj +…[//] e vet ikkje 

11 Zehra:   nei e må viske   

[…] 

14 Simen:  ja men dei ha +…  

15   du Sigrid hadde dei sekkar på den tida Marco Polo levde? (Sigrid er læreren) 

 

Elevene har et felles kommunikativt prosjekt på gang, altså å få tak i svaret på spørsmålet om 

ryggsekker ble brukt i Marco Polos tid. Prosjektet har svak progresjon, og ender med en 

henvendelse til lærer Sigrid.  
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Å finne ut av saker      

I noen tilfeller synes elevenes undrende holdning til historiske forhold å være tydeligere enn 

en interesse for å finne konkrete svar på oppgaven. Det er helst Simen og Ida som initierer 

noen spørsmål som kan være uttrykk for en nysgjerrighet på faglig substans mer enn et ønske 

om å kopiere et rett svar ut fra læreboka. Det kanskje beste eksempelet på denne innstillingen 

kan vi se i samtaleutdrag 16, der Simen stiller spørsmål om hva som faktisk er interessant ved 

personen Djengis Khan:  

 
Fra samtaleutdrag 16 
gruppeZEHRA: persongalleri – å finne ut av saker       

1 Simen:  ka han Djengis Khan gjorde for å bli kjent? 

2 Fredrik:  laga barn 

3 Simen:  hæ ka? 

4 Ida:  @ 

5 Fredrik:  ja mange tusen 

[…] 

7 Simen:  <mange tusen?>  

8 Fredrik:  mm 

[…] 

15 Simen:  men liksom # <har han gjort nokke da?> 

[…] 

18 Simen:  har han gjort nokke # for å bli kjent?  

19   uten å lage +… 

20 Fredrik:  han vant to kriger tror e 

21   e vet ikkje 

22   har ikkje peiling 

23 Ida:  ja og så +… 

24 Zehra:  og så er bare det? 

 

Min tolkning er at Simens prosjekt dreier seg om å finne ut hva som ligger til grunn for 

Djengis Khans status i historiebøkene. Hans nysgjerrighet synes å være mer motivert av å 

forstå og å utforske noen sammenhenger enn å finne et fasitsvar. Fredrik er neppe seriøs i sin 

oppfølging av dette initiativet. Ida reagerer for eksempel med latter. Men han har i en annen 

sammenheng (f.eks. i utdrag 15) gitt til kjenne at han er opptatt av historiefagets spørsmål om 

Djengis’ etterkommere. Simen holder imidlertid prosjektet i gang med nye initiativ, og 

Fredrik følger opp med et nytt forslag. Han virker imidlertid ikke særlig interessert (linje 21, 

22). Ida og Zehra kopler seg tilsynelatende på (linjene 23 og 24), men prosjektet blir «brutt».  

 

En faglig nysgjerrighet, som går utenom de spørsmålene som er gitt i oppgaveteksten, kan vi 

også se i utdragene 15 og 26. I det førstnevnte utdraget dreier Simens kommunikative prosjekt 
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seg om å finne ut hva som er utseendemessige kjennetegn ved Djengis Khan og hans 

etterkommere:  

 

Fra samtaleutdrag 15 
gruppeZEHRA: persongalleri – å finne ut av saker 

1 Simen:  korsen han Djengis Khan så ut? 

[…]  

5 Fredrik:  du visste du [/] visste du at åtte til ni prosent av befolkninga i Asia eller i Kina og 

6   sånn eh stammar fra han Djengis Khan? 

7 Simen:  det er en av dei? 

8 Fredrik:  ja ja ja 

9 Simen:  korsen dem ser ut?   

[…] 

12 Fredrik:  dei ser kinesisk ut 

13   du øynene skal ikke være sånn 

14   dei skal være sånn   

15 Simen:  koffor det? 

16 Fredrik:  for dei er kineserar vel 
[…] 

 

Simen må jobbe litt for prosjektet sitt. Verken Fredrik eller de to jentene gir ham seriøs 

oppmerksomhet i første omgang. Lyder, latter og et fokus på Djengis Khans etterkommere 

preger situasjonen før Fredrik faktisk responderer på det Simen spør om (linje 12). Simen 

holder fast ved prosjektet å forstå mer om Djengis Khan, men Fredrik er kanskje ikke så 

interessert. Han har et noe annet prosjekt på gang (linje 5 og 6). Simen initierer imidlertid et 

beslektet spørsmål dagen etterpå. Det gjelder spørsmålet om vennens erfaringer med kinesere:  

 
Fra samtaleutdrag 25 
gruppeZEHRA: kinesere – å finne ut av saker       

[…] 

2 Simen:  Fredrik har du sett en kineser liksom face to face? 

3 Fredrik:  ja 

4 Simen:  en ekte én? 

5 Fredrik:  ja 

6 Simen:  en sånn som snakka kinesisk når du møtte han? 

7 Fredrik:  ja 
[…] 

 

Simens prosjekt går her ut på å finne ut av hvorvidt Fredrik har møtt en kineser i sitt eget liv, 

kanskje i motsetning eller tillegg til dem de har lest om i lærebøkene. En tolkning av både 

dette og prosjektet i utdrag 15 kan være at Simen har fått en særskilt nysgjerrighet på 

karakteristiske trekk ved asiatiske folkegrupper. 
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Å fortelle  

I samtaleutdrag 15 kunne vi se et eksempel på Fredriks interesse for spekulasjonene rundt den 

mongolske krigsherrens status som forfar til millioner av mennesker i Sentral-Asia. Hans 

utsagn, du visste du [/] visste du at åtte til ni prosent av befolkninga i Asia eller i Kina og 

sånn eh stammar fra han Djengis Khan? (linje 5 og 6), tilsier også at han er opptatt av å 

presentere sine opplysningene for Simen. Prosjektet hans, å fortelle, blir avbrutt i denne 

samtalen, men i utdraget nedenfor får han gjennomslag for et beslektet prosjekt. Her er han 

opptatt av å formidle sin kunnskap om relasjonen mellom to mongolherskere:  

 
Fra samtaleutdrag 14 
gruppeZEHRA: persongalleri – å fortelle      

1 Fredrik:  du visste du at han Kublai Khan er [/] er barnebarnet til han Dsjengis Khan? 

2 Simen:  ken han Kublai +…? 

3 Fredrik:  nei det var han han Marco Polo var i tjeneste med han i 17 år eller noe sånt  

4   eller 19 eller ka det var 

5 Ida:  19 tror e      

[…]   

7 Fredrik:  visste du det Simen? 

8 Simen:  nei 

9 Fredrik:  sønnesønn 

10 Simen:  sønnesønn? 

11 Fredrik:  hans sønnesønn 

12 Simen:  onkel? 

13 Fredrik:  nei sønnesønn barnebarn sønnesønn barnebarn 

14   det er det samme 

 

Dette er faktisk den eneste muntligheten der fortelling i form av formidling av faglig innhold 

er det dominerende prosjektet. Tatt i betraktning at elevene forventes å gjøre en muntlig 

framføring om historiske hendelser, fortoner dette seg å være noe overraskende. Man kunne 

tenkt seg at forberedelsene til disse presentasjonene, for eksempel jakten på episoder eller 

dramatikk, medførte at elevene delte noen fortellinger med hverandre, rett og slett fordi de ble 

begeistret, interesserte eller forbauset slik Fredrik kanskje gir uttrykk for her. Men det skjedde 

altså ikke.  

 

5.5.4  Prosjekter i samtaletemaer utenfor undervisningsoppgaven  

Temaanalysen av samtaler som ligger utenfor undervisningsoppgaven viser at elevene 

snakker om svært ulike saker mens de utfører de konkrete gruppeoppgavene. Jeg har 

konkludert med at denne muntligheten kan karakteriseres som småprat. Det vil si at praten 

stort sett fortoner seg å være underordnet gruppearbeidet. Gjøremålene stopper ikke opp selv 
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om de snakker sammen. Det er likevel åpenbart at elevene bruker den mellommenneskelige 

nærheten som et gruppearbeid kan by på til å være sosiale uten at fagene er involvert. Når 

disse samtalene blir studert med utgangspunkt i kommunikative prosjekt som analyseenhet, 

blir dette sosiale aspektet tydelig. Det er min tolkning at hovedandelen av prosjektene i disse 

samtalene har kontaktformål. Elevene tar initiativ til uttrykk for personlige erfaringer, for 

følelser og synspunkter på saker som angår dem i hverdagen. Vi ser dette i samtaleutdragene 

39 – 42 (kapittel 5.3.1 og 5.3.2), der Zehra initierer slike prosjekter:  

  

Zehra: ken som er flink i å tegne i klassen? (utdrag 39, gruppeZEHRA: å være flink – å oppnå kontakt) 

Zehra:   Ida e så deg i går du var pålogge (utdrag 40, gruppeZEHRA: å være på nett – å oppnå kontakt) 

Zehra:  Ida har du søstera?  (utdrag 41, gruppeZehra: familie – å oppnå kontakt) 

Zehra:  har du søster?   (utdrag 42, gruppeZehra: familie – å oppnå kontakt) 

   

Dette er kommunikative initiativ som tematisk handler om både prestasjoner, fritidssysler og 

om familieforhold. Zehras prosjekter kan forstås som ønske om bekreftelse på egne 

tegneferdigheter og på relasjoner og/eller ønske om utveksling av personlig informasjon. Det 

er min tolkning at disse kommunikative prosjektene kan samles i kategorien sosialt prosjekt.  

 

Mens Zehras kommunikative prosjekter synes å ha et kontaktsøkende formål, har de to 

guttenes prosjekter mer karakter av å fungere kontaktbekreftende. Jeg har med andre ord gjort 

den tolkningen av datamaterialet at Zehra har lite sosialt fellesskap med de andre elevene 

utenom gruppearbeidet. Simen og Fredrik derimot, deler felles erfaringer på sosiale arenaer 

utenfor skolestua. Det kommer til uttrykk i blant annet samtaler om fotball. I samtaleutdrag 55 

(nedenfor) foregår prosjekter som å fortelle og å mobilisere, men siden fortellingen har størst 

plass, er utdraget kategorisert som et fortellende prosjekt. Det er min tolkning at intensjonene 

bak fotballhistorien og konkurransemobiliseringen dreier seg om å bekrefte og styrke et 

fellesskap guttene har i fotballinteressen, og at samtalen derfor også eksemplifiserer 

kategorien sosialt prosjekt.  

 

Samtaleutdrag 55 
gruppeZEHRA: fotball – å fortelle 

1 Fredrik:  fy søren så forkjøla e er 

2   men e skal spille i dag 

3 Simen:  ja  

4 Fredrik:  uansett I have to 

5 Simen:  åh i går på treninga så spurta e sant 

6   sinnsykt ja e spurta alt e hadde 
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7   og så kjente e korsen beinet mitt datt av 

8   og liksom e fikk den +… 

9 Fredrik:  strekken 

10 Simen:  ja kjempestrekk e fikk den+/ 

11 Fredrik:  har du strekk no? 

12 Simen:  nei e kjente at det var der akkurat da 

13   e greide nesten ikke å gå 

14   e bare +… 

15   # e klinte til alt e hadde 

16   men i dag er e i god form 

17   i dag er det ingenting som feiler meg 

18   untatt e [/] e +/ 

19 Fredrik:  vet [/] vet du ka Simen e er nødt å så være med 

20 Simen:  e vet det 

21 Fredrik:  det [/] det <det er bare noe vi må> 

22 Simen:  <e landa [/] e landa> på kneet i går 

23 Fredrik:  ja 

24 Simen:  e slo kneet nedi først da 

25   en liten Slatters der  

26   så sinnsykt vondt hvis e lander på kneet 

27   ellers så kjenner e ingenting      

28 Fredrik:  men i dag har vi bare nødt 

29 Simen:  ja 

30 Fredrik:  det er uansett 

31   et betyr bare det at +… 

32   vi fikk ikke [/] vi fikk ikke uavgjort en gang mot NN (NN=anonymisert navn 

        på fotballag) 

33 Simen:  Fredrik 

34 Fredrik:  det er skit 

35 Simen:  og disse klysete NN’ane ikkje sant?   (NN=anonymisert navn 

           på fotballag) 

36 Fredrik:  ja   

37 Simen:  det er bra det er hjemmebane 

38 Fredrik:  det blir et blodig opprør @ 

39 Ida:  @ 

 

Vi ser her at Simen har et behov for å fortelle om sine skadeerfaringer. Både i linjene 5 – 18 

og i linjene 24 – 27 presenterer han informasjon om en eller to smertelige hendelser på 

trening. Fredrik er aktiv lytter, men tar samtalen videre i et mobiliseringsprosjekt for en nær 

forestående fotballkamp. Når jeg har samlet disse prosjektene til kategorien sosialt prosjekt 

skyldes det altså en tolkning av samtalen som et slags biprodukt av gruppeoppgaven som de 

hele tiden holder på med. Samtalens funksjon går ut på å skape sosialt liv i klasserommet, 

bekrefte et fellesskap gjennom fotballen, og samtidig plassere seg i et konkurrerende forhold 

til andre fotballspillere.  

 

194



195 
 

I tillegg til disse sosiale prosjektene, foregår noen mindre prosjekter som hovedsakelig dreier 

seg om å få informasjon om lekser, om fag som står på timeplanen og om hvor man kan finne 

forskjellig skolemateriell. Så har vi sett eksempler på de lekende prosjektene som også 

oppstår (kapittel 5.5.1). 

 

5.5.5  Et nærblikk på Zehras deltakelse  

I analysene av samtalene som innholdsmessig ligger utenfor undervisningsoppgaven (bl.a. i 

kapittelet over), finner jeg at Zehra initierer flere sosiale prosjekter. Hun synes å bruke 

gruppearbeidets frirom til å oppnå sosial kontakt med medelevene. Hun tar seg inn i denne 

sosialt orienterte muntligheten hovedsakelig ved å etterspørre personlig informasjon (utdrag 

41 og 42) eller synspunkter fra de andre (utdrag 39), og hun forteller om seg selv. Hun 

informerer om sine observasjoner (utdrag 40): og jeg så Trine var veldig lenge [//] Trine på 

veldig lenge # # du også Anne. Vi har også sett at hun formidler tanker om rekkefølgen i en 

søskenflokk (utdrag 42): e også eldst det er ikke bra @ […] e vil være yngst og så e vil ha 

bare fløte. 

 

Fortellinger fra elevenes hverdag utenfor skolen er sjeldne i materialet. Det er Zehra som, i 

tillegg til guttene, bidrar med noen få. Mens guttene henter historiene fra en felles opplevd 

hendelse, går hennes prosjekter ut på å fortelle om egne, individuelle opplevelser. De to 

utdragene nedenfor handler om en sykkelpunktering og om tid for lekser: 

 
Samtaleutdrag 56 
gruppeZEHRA: sykling – å fortelle  

1 Zehra:  i går var jeg sykla 

2   så måtte jeg +…  

3    han xxx lage sykkelen min xxx til vennen min 

4   så måtte jeg komme hjem 

5   så sykkelen min var hull 

6   og da jeg komme hjem jeg måtte gjøre lekse 

 

Denne sykkelhistorien bryter med en ellers sporadisk og kommentarpreget kommunikasjon 

om valg av farge, rette linjer og montering av veggkartet. Det er uklart hva hun mener å si i 

linje 3, rett og slett fordi ordene ikke er gjenkjennelige for meg. Kanskje er dette uklare 

budskapet også grunnen til at hun ikke får noen reaksjon fra medelevene. Men vi har også sett 

at hun ikke fikk tilbakemeldinger på sine ideer om å være yngstemann blant søsken, i utdrag 
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42 (kapittel 5.3.2), til tross for at hun, i mine øyne, serverer et interessant uttrykk om fløte. 

Responsen på fortellingen om disponering av tid til leksearbeid er dessuten også sparsom: 

 

 
Samtaleutdrag 57 

gruppeZEHRA: lekser – å fortelle 

1 Zehra:  e har tegna i går etter [/] etter klokka 21 og +… 

2   nei halv ti [//] etter klokka halv ti jeg begynte å gjøre lekser sånn   

3   e bruker sånn hele tida hvis jeg har tid til lekse  

4   hvis jeg har mye så jeg begynte litt tidlig 

5 Ida:  @ 

 

Ida humrer litt, men det er eneste oppmerksomheten Zehra får om sin presentasjon. Hun selv 

derimot, viser en klar tendens til å ville følge opp andres småprat. Her er et eksempel:  

 

Samtaleutdrag 58 
gruppeZEHRA: lekser – å få kontakt 

1 Simen:   lekser # kjedelig  

2 Zehra:  nei ikke kjedelig 

3  ikke kjedelig å gjøre lekse  

4 Fredrik:  jo det er kjedelig å gjøre lekser 

5 Zehra:  ikke kjedelig å gjøre lekse hvis det er [/] hvis det er pittelitt 

6 Fredrik.  uanset er det kjedelig å gjøre lekser 

7  det gir e meg aldri på 

 

Vi ser her at Zehra bidrar i utviklingen av Simens prosjekt, som dreier seg om utveksling av  

personlige erfaringer og synspunkter. Hun tar imot hans initiativ til småprat, som hun også  

gjør i Fredriks lekende prosjekt i utdrag 44 (hei mikke) og 48 (Brasil [/] Brasil).  

 

Analysene av kommunikative prosjekter i muntligheten utenfor undervisningsoppgaven tyder 

altså på at Zehra har en grunnleggende intensjon om å opptre sosialt. Denne intensjonen 

kommer også til uttrykk i de oppgaveorienterte samtalene, men da i form av en aktiv, gyldig 

elevrolle. Det vil si at hun involverer seg og deler gruppas felles fokus på å mestre 

gruppearbeidet. Hun praktiserer så absolutt den innstillingen hun gav uttrykk for så snart 

gruppa var etablert, - ja jeg er med da jeg er med da. Usikkerhet er imidlertid en undertone, i 

mange av hennes kommunikative initiativ og responser. Denne usikkerheten setter seg 

allerede ved oppstarten av gruppeprosessen. Hun ønsker å bidra til tegneserien, men hennes 

spørsmål tyder på at hun ikke vet hva tegningene skal formidle: - kan du hjelpe meg ka e skal 

tegne her? 
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Læreren forklarer særskilt for Zehra, både hva tegneserien og listeføringen av varer og 

oppfinnelser går ut på. Zehra gir likevel jevnlig uttrykk for at hun er på gyngende grunn. I det 

gruppa bestemmer seg for å gå sammen om å finne fram til et innhold i tegneserien, bryter 

Zehra denne intensjonen med sitt prosjekt å få hjelp: 

 
Samtaleutdrag 59 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å få hjelp 

1 Ida:  vi må finne ut i lag <ka vi skal tegne> 

2 Fredrik:  <kan ikke dokke> [/] kan ikke dokke finne ut det i fellesskap 

3 Zehra:  du må finne ut til meg óg 

4 Ida:  <ja> 

5 Fredrik:  <ka?> 

6 Zehra:  kan du finne til meg óg? 

7 Fredrik:  finne ut ka du skal tegne? 

8 Zehra:  ja det som er lett @ 

9 Fredrik:  ja e vet ikke ka som er lett å tegne 

10 Zehra:  <jo da bare se> 

11 Fredrik:  <for dokke i hvert fall> 

12 Zehra:  jo da det som er lett 

13 Ida:  ja ok da begynner +… 

 

Mens Fredrik og Ida er samstemte i ideen om et fellesskap i utformingen av tegneserien, går 

Zehras prosjekt ut på å få de andre til å instruere henne i hva hun skal gjøre. Hun trekker seg 

som bidragsyter til innhold. Det er ikke åpenbart her hvorvidt hun vil ha hjelp til både innhold 

og komposisjon, men lengre ut i arbeidet blir det tydeligere at det gjelder begge deler. 

Gruppas plan om en idemyldring blir ikke realisert. De blir enige om antall bilder og om 

hvem som skal tegne dem, mens innholdet blir et individuelt valg for Ida, Simen og Zehra. De 

leser i lærebøkene og bruker bildene der som mønster for sine egne tegninger. Zehra gir 

uttrykk for negativ selvoppfatning, - åh e bli så dumme Ida hva synes du? @. Hun gjør flere 

forsøk på å få hjelp, blant annet med ytringer som: - åh dårlig nå # kan du tegne til meg 

Simen? du tegner personer du kan det. Medelevene gir flere forsikringer om at arbeidet hun 

gjør er kjempefint og at hun tegner fint. Hun blir også gjort oppmerksom på et bilde hun kan 

kopiere: 

 

Samtaleutdrag 60 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å få hjelp  

1 Zehra   du tegner fint 

2    e har ikke noe bilde av personer   

3   e gidder ikke å tegne når jeg kan +…   

4   <kan du tegne til meg?> 

5 Ida:  <men du [/] du> vet korsen det ser ut 

6   <det ser du på en måte der>  
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7 Zehra:  <ja kan jeg få se den?> 

 

Zehra sliter med det tegnetekniske her, og blir imøtekommet med et forslag om noen bilder 

hun kan støtte seg til. Zehra er fornøyd med responsen i øyeblikket, men en mismodighet og 

en usikkerhet fortsetter. Det går også opp for henne at det er forventet at tegningene skal 

formidle middelalderens kles- og byggeskikker. Når vi retter oppmerksomheten mot de 

kommunikative prosjektene som Zehra har for seg i samtaleutdragene 11 og 13 nedenfor, ser 

vi også her tegn på at hun er ukomfortabel. I utdrag 11 henvender hun seg lattermild til Ida 

med tegningen sin. Samtidig holder hun viskelæret klart til bruk. Det er min tolkning at 

hennes prosjekt er å få avklart hvorvidt prestasjonene hennes er tilfredsstillende. I linje 6 

forklarer hun at hun forsøker å tegne en mann med ryggsekk samtidig som hun bruker 

viskelær på tegningen:  

 
Fra samtaleutdrag 11  
gruppeZEHRA: artefakter – å få klarhet 

1 Zehra:   Ida! @  

2 Ida:  få se   

[…]       (Zehra begynner å viske ut tegningen) 

6 Zehra:  han bærer sekk    

7 Ida:  hadde dei sekkar # <når eh # på hans tid?> 

8 Zehra:  <nei da jeg bare +…> 
[…]        

11 Zehra:  nei e må viske   (Zehra fortsetter å viske ut tegningen) 

[…] 

 

Zehra støtter seg til Ida som «eksperten», og konstaterer at hun har tegnet feil. Hun deltar ikke 

i Idas undring over hvorvidt ryggsekker tilhørte kulturen, men skynder seg å fjerne tegningen.  

Prosjekter som går ut på å få klarhet dukker opp jevnlig, som i utdrag 46, - Ida ka er dette da? 

Ida ka syns om du dette da? I utdrag 13 holder hun fast i et tilsvarende prosjekt, som 

innledningsvis kanskje ikke bærer tydelig budskap om vilje til å få klarhet, - jeg [/] jeg må 

tegne den fem personer. I motsetning til Zehra, som er opptatt av menneskefigurene, er Ida 

opptatt av at bildet Zehra vil kopiere ikke er korrekt gjengivelse av folk i middelalderen. 

Zehra reagerer med usikkerhet og ber om å få se Idas tegninger. Når responsen hun får ikke er 

adekvat, spør hun på nytt: 

 
Fra samtaleutdrag 13  
gruppeZEHRA: artefakter – å få klarhet 

[…] 

13   Ida går det an å tegne den?    (peker i ei bok) 
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14   sånn klær? 

15 Ida:  ne +… 

16   det blir [//] ja det blir litt feile klær 

17   sånne klær kanskje?   (peker i ei bok) 

18 Zehra:  sånn? 

19 Ida:  ja litt mer sånne klær 

20 Zehra:  ja 

 

Her bruker altså jentene bilder for å komme fram til klarhet om hva som er karakteristiske 

trekk ved folks klesdrakt. De språklige formuleringene er knappe, men Zehra gir uttrykk for at 

hun har fått klarhet i hva hun skal tegne.  

 

Det er åpenbart at Zehra kjenner på store utfordringer langsmed dette gruppearbeidet, men det 

er også tydelig at hun har en offensiv holdning, og er løsningsorientert. Hun gjør det hun kan 

for å få til klargjøringer og for å få hjelp. Når det kommer til de skriftlige oppgavene, ber hun 

gjentakende ganger om fasitsvaret: – gå og finne til meg, – du må vise det ka e skal skrive. Til 

tross for denne usikkerheten, tilbyr hun faktisk Simen hjelp til ferdigstilling av hans 

skrivearbeid, under forutsetning av at han peker ut setningene som skal med i teksten (utdrag 

51).  

 

Skuespillet fortoner seg imidlertid å være svært overveldende for Zehra. Hun uttrykker klar 

vegring:  

 
Samtaleutdrag 61 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å unngå deltakelse 

1 Zehra:  har vi nokke mer? 

2   skulspill? 

3 Fredrik:  skuespill ja 

4 Zehra:  åh nei det vil ikke være med 

5   det vil ikke [//] jeg vil ikke være med på skuespill 

6   jeg kjenner det 

7   jeg kan ikke 

   

Utdraget er hentet fra siste dobbeltimen, i en situasjon da gruppa legger en siste hånd på 

veggkartet. Jeg forstår dette innslaget som et sterkt uttrykk for at Zehra kjenner seg ubekvem 

ved ideen om deltakelse i et skuespill. Hun får likevel ingen respons. Når gruppa litt senere 

samler seg om dette oppdraget, er Zehra med uten å gjenta slik motstand. Hun tar i stedet 

forsiktig del i utviklingen av skuespillet. Det vil si at hun stort sett lytter, men stiller jevnlig 
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spørsmål for avklaring eller forslag til deltakelse for egen del. Vi ser eksempler på denne 

muntligheten i disse ytringene:  

- er det vanskelig?    (linje 5 i utdrag 38) 

- korleis skal e gjøre det?   (linje 37 i utdrag 37 

-  er det du som skal snakke den?  (linje 7 i utdrag 36) 

-  er det e som er tjeneste?    (linje 25 i utdrag 36) 

  

Disse intensjonene om å få hjelp og klarhet langsmed et ellers temmelig intenst muntlig 

arbeid, blir fullstendig overhørt av de andre. Flere liknende innspill som dem over blir 

framført, men med samme resultat. De andre følger ikke opp prosjektene hennes. De snakker 

gjerne om henne i objektsform, det vil si at de diskuterer seg imellom hvilken rolle som er 

best egnet for Zehra uten å inkludere henne i diskusjonen. Hun tar imidlertid et initiativ til 

rolle selv: 

  
Samtaleutdrag 62 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å mestre deltakelse 

1 Fredrik:  greit kven vil være han Polo? 
2 Simen:  e 
3 Fredrik:  ok du kan være han Polo 
4 Simen:  ja ok da e vil være en som +… 
5   <nei ok +…> 
6 Fredrik:  <en munk?> 
7 Simen:  @ nei 
8 Zehra:  jeg vil være munk 
9 Fredrik:  vil du være munk? 
10 Zehra:  ja  
11 Simen:  da e blir han Polo 

 

Her synes Zehra å gripe en mulighet (linje 8), forutsatt at hun har en idé om hva en munks 

rolle kan innebære i denne sammenheng. Munker har ikke vært tema på gruppa, og Simen ler 

til Fredriks spørsmål om han kan tenke seg en munkerolle (linje 6 og 7). Den tanken oppfattes 

altså som en vittighet for Simen, men Zehra er seriøs. Mens guttene ivrer for en «stor» rolle, 

er Zehras intensjoner å finne en måte å delta på som medfører så få replikker som mulig. 

Rollelisten blir endret flere ganger, og Zehra er skiftevis munk, Niccolo Matteo, tjeneren til 

Kublai Khan, og ender til slutt opp som faren til Marco Polo. Alle forslagene tar utgangspunkt 

i spørsmålet om hvor mange replikker som kreves. I utdraget her er det farsrollen som blir 

diskutert: 

 
Samtaleutdrag 63 
gruppeZEHRA: framgangsmåte – å mestre deltakelse 

1 Zehra:  ka skal e si?  
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2   kan du skrive ka e skal si og så e kan øve? 

3 Simen:  du slepper å si nokke        

4 Fredrik:  du trenger ikkje gjøre det 

5 Simen:  du trenger ikkje å si nokke 

6 Fredrik:  du kan jo ha ark med kanskje +… 

7 Zehra:  trenger jeg si nokke? 

8 Ida:  <Simen var Matteo + … nei> 

9 Simen:  <ho trenger ikkje si nokke> 

10   ikkje gjøre det  

11   ikkje si nokke 

12 Zehra:  trenger jeg si nokke? 

13 Fredrik:  ho [//] du må [//] kan si bitte litt da 

  

En intensjon om å gjøre Zehras deltakelse i skuespillet overkommelig er hovedprosjektet i 

dette utdraget, slik jeg tolker det. Zehra er innstilt på å øve, men forutsetter at replikkene blir 

utformet av de andre på gruppa. Guttene derimot har i utgangspunktet tenkt at hun kan opptre 

uten å delta i dialogen. Tvil oppstår hos Zehra og Fredrik, men alle tre vil fram til en løsning 

som fungerer, for Zehra og for gruppa. Mot slutten av forberedelsene til skuespillet kunne hun 

konstatere at - jo jeg har bare to setningar. 

 

Gruppa instruerer Zehra, og hun deltar i prosjekter som dreier seg om å prøve ut den språklige 

formen på replikkene (samtaleutdrag 24 og 25). De fleste andre språklig orienterte samtaler 

blir initiert av Zehras kommunikative prosjekter, som enten vil få tak i svar på språklige 

spørsmål (utdrag 17, 18) eller prøve ut ords betydning. Sistnevnte prosjekt foregår i 

samtaleutdrag 19 og 20, der hun prøver seg med ordet kuld – kål – kåld. Det er altså Zehra, 

som med sine kommunikative initiativ sørger for at noen språklige spørsmål blir samtaletema 

på gruppa.   

 

5.5.6  Elevenes kommunikative prosjekter - en oppsummering 

Analysene av de kommunikative prosjektene på gruppeZEHRA er gjennomført i den hensikt 

å både få tak i hva som er hovedtrekkene i måten elevene praktiserer muntligheten på og å få 

særskilt kunnskap om Zehras deltakelse. I tabell 13 nedenfor er prosjektene oppsummert slik 

de er studert med formål å få «et overblikk på gruppa» og med formål om å ha «et nærblikk 

på Zehra». Prosjektene er analysert med en interesse for å forstå hva som er elevenes 

intensjoner, behov eller poeng å få til i samtalene med fagrelatert innhold, 

framgangsmåteinnhold og innhold utenom oppgaven. Denne sammenhengen mellom tema og 

kommunikative prosjekter er skissert i tabellen.    

 

201



202 
 

 

Gruppe 

ZEHRA 

Kommunikative 
prosjekter 

Beskrivelse Tematisk 
sammenheng 

et 

overblikk 

på gruppa 

å støtte 

 
å leke 

å uttrykke en velvillig innstilling og imøtekommenhet, 
rose, instruere og veilede 

å bruke humor, vise humør, underholde 

Gjennomgående 
prosjekter i alle 
temaområder  

å prøve ut svaret 

å få tak i informasjon 

å finne ut av saker 

å fortelle 

å prøve ut ideer om hva som er fasitsvaret 

å spørre etter opplysninger, utvide kunnskap om fakta 

å undersøke og forstå sammenhenger 

å presentere informasjon eller erfaring 

Fagrelaterte 
temaer 

 

 

å få til 
arbeidsfordeling 

å få oversikt og 
kontroll 
 
å finne 
framdriftsretning 
 
å redigere 
gruppeproduktet 

å organisere, fordele og omfordele arbeidsoppgaver 
 

å våke over arbeidsprosessen på gruppa, sjekke at den 
foregå som planlagt, holde orden 

å få til progresjon, finne ut hvordan gripe an 
oppgavesettet og samarbeidsoppdraget 

å korrigere, sette sammen, flytte på elementer eller 
komponenter av gruppebesvarelsen  

Framgangsmåte-
temaer 

 

 

 

 

 

å oppnå kontakt  
 
å fortelle 

å være sosial, utveksle personlig informasjon 

å være sosial, presentere personlig historie 

Utenom 
oppgaven 

et 

nærblikk 

på Zehra 

 

 

å oppnå kontakt 

å fortelle 

å være sosial, utveksle personlig informasjon 

å være sosial, presentere personlig historie 

Utenom 
oppgaven 

å få hjelp 

 

å få klarhet 

få tak i svar på 
språkspørsmål 

å prøve ut ord 

å unngå deltakelse 

å mestre deltakelse 

å få instruksjon, mønster for hvordan gjennomføre 
oppgaver  

å få bekreftet hvorvidt man gjør rett 

å spørre etter ords betydning og rettskriving 

 

å prøve ut ideen om et språklig uttrykk 

å vegre seg for å delta 

å finne strategier for verdig deltakelse 

Fag- og 
framgangsmåte-
temaer 

Tabell 13: Oversikt over kommunikative prosjekter på gruppeZEHRA 

  

Analysene viser at støttende og lekende prosjekter er et framtredende trekk ved muntligheten, 

uavhengig av den tematiske konteksten. Elevene er sjenerøse med ros og oppmuntring, og de 

gir hverandre tidvis forklaringer og anvisninger som virker mobiliserende for fortsettende 

arbeid. Gruppa uttrykker en særskilt omsorg for Zehra, som er den som mottar mest slik 
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støtte. Vevd inn i muntligheten om fag og framgangsmåter er også prosjekter som fungerer 

underholdende. Det er spesielt guttene som benytter muligheter for vittigheter og som leker 

seg med språket og innholdet de jobber med. Jentene er åpne for komikken, og latteren sitter 

løst. 

 

En stor del av gruppas prosjekter kan oppsummeres som organiserende, ordnende og 

redigerende. Samtalene blir drevet fram av intensjoner om å få til arbeidsfordeling, holde 

oversikt, få til framdrift og å få innholdskomponenter på rett plass. Elevene bruker med andre 

ord muntlig kommunikasjon hovedsakelig for å mestre selve gruppearbeidsmåten. Elevenes 

velvillige og lojale innstilling til oppdraget og til hverandre trer tydelig fram.   

 

Analysene av kommunikative prosjekter gir en skjerpet innsikt i hvordan fagrelatert innhold 

blir drevet fram. De viser at de mest framtredende måtene å bruke fagene muntlig på er å 

prøve ut en idé om fasitsvaret. Det vil si at en elev presenterer en svarformulering, som 

medelevene enten bekrefter eller korrigerer i form av en alternativ formulering. I noen tilfeller 

henvender de seg til hverandre for å få faktaopplysninger. I noen ytterst få tilfeller undrer de 

seg eller undersøker i fellesskap hva som kan være fakta, forklaringer eller forbindelseslinjer i 

det faglige innholdet de holder på med, og i ett tilfelle har elevene for seg et fortellende 

prosjekt om historiske forhold. Disse analysene tyder altså på at elevene i liten grad er felles 

om en utforsking av den historiske epoken de jobber med. Samspillet dreier seg først og 

fremst om å hjelpe hverandre fram til fasitsvar. Om vi ser prosjektene i de oppgaveorienterte 

samtalene i sammenheng, er det to grunntrekk som peker seg ut. Det ene trekket kan 

karakteriseres som å flytte rundt på innholdet. Det vil si at den enkelte har svaret på 

oppgavene, og bruker muntligheten til å «plassere svaret» i rett form og format. Det andre 

trekket er at de støtter hverandre verbalt og bruker godt humør i dette fellesskapet.  

 

Et nærblikk på Zehra, som deltar på et språk hun holder på å lære, gir syn for flere trekk eller 

nyanser i den muntlige prosessen. Om vi ser til «pauserommet» på gruppa, altså utenom- 

oppgave-temaer, finner vi at Zehra bruker kommunikasjonsmulighetene til sosiale prosjekter. 

Hun gjør som guttene, tar initiativ til utveksling av personlig kommunikasjon og å fortelle 

historier, og hun deltar i flere av prosjektene som guttene har for seg. Guttene følger 

imidlertid sjelden opp hennes innsats. Det er min tolkning at Zehras sosiale prosjekter har et 

kontaktsøkende formål, mens guttenes prosjekter dreier seg mer om å bekrefte og å hvile i en 

allerede etablert kontakt. Ida viser for øvrig svært liten interesse for disse prosjektene. 
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Zehras sosiale innstilling er synlig også i de oppgaveorienterte samtalene. Hun inntar en aktiv, 

gyldig elevrolle. Det vil si at hun involverer seg og deler gruppas interesse for å gjennomføre 

gruppeoppdraget. Men hun kommuniserer en grunnleggende usikkerhet i de ulike etappene i 

prosessen, både i framgangsmåtetemaer og i fagorienterte temaer. En rekke av hennes 

kommunikative prosjekter dreier seg om å få hjelp i form av instruksjoner og fasitsvar, og å få 

klarhet eller forsikringer om at hun gjør det som er rett. Hennes henstilling til gruppa er at de 

skal finne egnede oppgaver til henne, og det gjør gruppa. De gjør det gjerne som en 

ideutveksling seg imellom, uten at Zehra blir involvert i særlig grad. Dette er spesielt tydelig i 

samtalene om oppgaven som skal ende opp i framføring av et skuespill, en oppgave som 

Zehra i utgangspunktet kjenner at hun ikke makter å være med på. Zehra går fra intensjoner 

om å unngå denne deltakelsen til å kommunisere formål om å mestre en rolle i spillet. Hun 

øver og prøver ut språklige formuleringer, og deler tilsynelatende en språklig oppmerksomhet 

med de andre. Hun er imidlertid alene om å initiere utforsking av ordforrådet.  

 

5.5.7 Samtalene i lys av Mercers begreper om produktiv muntlighet     

Analysene av så vel omfang av oppgaveorientering som intensjoner i samtalene, indikerer at 

elevene har vært felles om et driv for å få gjennomført gruppeoppdraget. Denne 

samarbeidende samtaleaktiviteten må følgelig kunne betraktes som produktiv. Her gjør jeg 

imidlertid et søk etter produktive samtalesekvenser med utgangspunkt i Mercers (1995) 

beskrivelser av muntlighet som har et særskilt potensiale for læring i fellesskap. Ifølge ham er 

progresjon i deltakernes oppfatninger om den saken eller det spørsmålet som tematiseres i 

samtalen et karakteristisk trekk ved et faglig produktivt muntlig samspill. Denne effekten 

oppnås ved at deltakerne forstår og makter å bygge videre på de innspillene som presenteres i 

samtalene (se for øvrig omtale i kapittel 2.5.4 og 3.5.4).  

 

I dette søket etter «kumulative» eller «utforskende» samtaler har jeg tatt utgangspunkt i de 

analysene som er gjort av kommunikative prosjekter i fagrelatert muntlighet. Disse analysene, 

som er basert på tolkninger av elevenes formål med kommunikasjonen, gir et godt 

utgangspunkt for å studere utviklingen i samtalene i lys av Mercers prototypbeskrivelser. Jeg 

har imidlertid konstatert at prosjektet «å fortelle» på gruppeZEHRA ikke imøtekommer disse 

beskrivelsene, fordi dette er en samtale (utdrag 14) som først og fremst dreier seg om å 

formidle uten formål om å komme fram til noe resultat i fellesskap. Det bør understrekes at 
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fortellende prosjekter med dette ikke er avvist som pedagogisk uinteressante. Når jeg ser bort 

ifra dette her, skyldes det at samtalen ikke imøtekommer karakteristikkene av produktiv 

muntlighet, slik jeg forstår dem.  

 

Prosjektene som er oppsummert under betegnelsene «å prøve ut svaret», dreier seg om 

utprøving av språklige formuleringer eller om å få fram riktig rekkefølge på en historisk 

hendelse. Felles for flere av disse prosjektene er at de enten ikke får oppslutning fra de andre 

(utdrag 7) eller at de toner fort ut (utdrag 6). I utdrag 8 ser vi imidlertid en antydning til at 

denne type initiativ kan føre fram til en kumulativ samtaletype:  

[…] 

2 [Ida:]  Marco Polo reiser med onkelen +… 

3 Fredrik:  Marco eh Po +… [//] Marco og Niccolo og  

4 Ida:  <Matteo>  

5 Fredrik:  <Matteo> har med seg to munker når de reiser til +… 

6 Ida:  # Kina 

7 Fredrik:  Kina        

[…]         (fra samtaleutdrag 8) 
 

 

Den utprøvingen av fakta som foregår elevene imellom skjer i form av at de vekselsvis legger 

«lag på lag» av informasjon fra biografien om Marco Polo. Vi ser her at samtalen er kort og at 

den samler opp forholdsvis lite informasjon. Utprøvingen skjer i tilknytning til utforming av 

tekst til skuespillet, og har altså også et språklig formål. Det bærer også utdrag 9 preg av, som 

har betydelig flere turer med initiativ og responser mellom Ida og Fredrik. Også den samtalen 

kan sies å ha kumulative trekk. Den er omstendelig og repeterende, men svært bundet til at 

ytringene skal skriftliggjøres. I det øyeblikket Simen presenterer sin idé om saksforholdene, 

linje 36 i utdraget nedenfor, stopper den gjensidig bekreftende prosessen opp:  

[…] 

32 Fredrik:  ok korsen det blei da? 

33 Ida:  nei dei dro med båt og når dei kom hjem var det ingen som trodde dei var i live 

34   dei trodde ikke på Marco Polo +…     

35   nei dei trodde ikke +… 

36 Simen:  at Marco Polo hadde over [//] overlevd 

37 Fredrik:  nei <nei>   

38 Ida:  <på +/> 

39 Fredrik:  dei trodde ikke på det +/ 

40 Ida:  dei trodde ikke på det 

41   nei dei trodde ikke på noe han sa han hadde gjort eller hadde opplevd ja 

42 Fredrik:  eller ja altså dei trodde ikke på noe han sa han hadde opplevd 

43 Ida:  ja 

[…]         (fra samtaleutdrag 9) 
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Simens forslag bryter med Ida og Fredriks oppfatning. Innspillet fra Simen kunne vært 

opptakten til en mer utforskende tilnærming til temaet, men de to medelevenes respons skjer 

som en korrigering (Zehra ytrer seg ikke). De to er enige og bygger videre på hverandres 

utsagn uten forklaringer eller begrunnelser for sine standpunkt.   

 

Kategorien kommunikative prosjekter «å finne ut av saker» samler i denne avhandlingen 

samtaler som synes å være drevet fram av en nysgjerrighet eller engasjement for å finne ut av 

sammenhenger eller løse problemstillinger. Slike prosjekter kan åpenbart føre til en 

utforskende samtale, slik Mercer beskriver dem. Simens interesse for Djengis Khans status i 

utdrag 16 er eksempel på et prosjekt som har et slikt potensiale, men Fredrik er ikke særlig 

imøtekommende:   

1 Simen:  ka han Djengis Khan gjorde for å bli kjent? 

2 Fredrik:  laga barn 

3 Simen:  hæ ka? 

4 Ida:  @ 

5 Fredrik:  ja mange tusen 

[…] 

15 Simen:  men liksom # <har han gjort nokke da?> 

[…] 

18 Simen:  [/] har han gjort nokke # for å bli kjent?  

19   uten å lage +… 

20 Fredrik:  han vant to kriger tror e 

21   e vet ikkje 

22   har ikke peiling 

[…]          (fra samtaleutdrag 16) 
  

Simen holder fast på sitt engasjement for Djengis Khan, og får Fredrik forbi tøyset, men det 

som er tilløp til utforsking fra linje 18, stopper opp idet ingen følger opp Fredriks manglende 

peiling.  

 

Søket etter Mercers prototyper på produktiv samtaleaktivitet gav svakt utbytte. Arbeidet med 

utforming av skuespillet synes å resultere i et faglig fellesskap for Ida og Fredrik, som i 

forsiktig omfang utveksler historiske fakta. Men tilfellene er få. Elevene viser få tilløp til 

konsentrasjon om kumulering av fagkunnskap, og de viser svært få tegn på at det er 

interessant å utforske eller gå i dybden på noen faglige temaer. Fravær av konkurrerende 

samtaler er imidlertid en ytterligere indikasjon på gruppas positive samarbeidsklima – som 

allerede er understreket gjennom funnene av de støttende og lekende prosjektene. Dette bør 
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være trekk som indikerer et godt startpunkt for utvikling av ferdigheter i de to andre typer 

samtaler 

 

 

5.6 Deltakermønstre 

I analysene av innholdet i det muntlige samspillet ble en oppmerksomhet om hvem som 

deltok i de ulike samtalesekvensene en selvfølge. En slik bevissthet var selvsagt i selve 

transkripsjonsprosessen, som nettopp dreide seg om spørsmål om hvem som sa hva og 

omvendt. Når det kom til analyse og tolkning av hva elevene delte seg imellom, ble forståelse 

av den enkeltes bidrag nødvendig for å kunne gjøre en tematisk kategorisering av en 

samtalesekvens. En slik skiftevis oppmerksomhet mot innholdet og deltakerne var følgelig 

også interessant i den kvantitative bearbeidingen av datamaterialet. I tabell 14 nedenfor kan vi 

lese både antall tilfeller av tilbakevendende samtaletemaer og hvilke elever som bidro i de 

ulike samtalesekvensene – i henholdsvis de fagrelaterte temaene, framgangsmåtetemaene eller 

utenomoppgave-temaene. Tallmaterialet er også strukturert etter de tre fasene, «å bli kjent 

med oppgaven» (de to første skoletimene), «i konsentrasjon om oppgavens løsning» (de fire 

påfølgende skoletimene) og «å sluttføre oppgaven» (den siste dobbeltimen). Der tilfellene blir 

mange, gjelder f.eks. framgangsmåte-temaene, har jeg gjort en summering av hvem som 

samlet sett er aktive i samtalene. Der alle har vært med i én eller flere sekvenser, blir dette 

markert i tabellen. Men når det viser seg at det er én eller flere elever som har vært 

framtredende, har jeg markert dette med en understreking. Samme prinsipp gjelder der det 

kun dreier seg om ett tematilfelle, den som dominerer temaet er understreket. 

 

Om vi først ser til deltakelsen i framgangsmåtetemaene, som har størst plass i samtalene, 

finner vi at alle medlemmene på gruppa bidrar i disse. Nyanser i form av hvor mye eller hvor 

ofte, blir riktignok ikke fanget opp i denne framstillingen, siden det dreier seg om et 

forholdsvis stort antall tilfeller, men det mest karakteristiske trekket er likevel tydelig. Det 

gjelder oppstarten av gruppearbeidet, de to første timene, der det er Ida og Fredrik som er 

dominerende i det muntlige samspillet. Det er disse to som driver fram samtalene om både 

hva som skal gjøres om hvordan gruppa skal gå fram for å få oppdraget gjort. Det er også de 

to som dominerer avslutningsfasen, der utformingen av skuespillet var en sentral oppgave. Ida 

og Fredriks engasjement i denne oppgaven er også utslagsgivende for utviklingen av de 

fagrelaterte temaene den siste dobbeltimen. De to er i tabellen markert som framtredende i 

både biografi- og språktemaene. Vi ser også at de er aktive i temaet som er kategorisert som 
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persongalleri. Disse samtalene dreide seg om å utvikle innholdet i en reisefortelling om Marco 

Polo og å formulere den som replikker til skuespillet.  

  

gruppe 

ZEHRA 

TEMAER TO FØRSTE TIMENE 

tilfeller   deltakere 
FIRE NESTE TIMENE 

tilfeller   deltakere 
TO SLUTT-TIMENE 

tilfeller   deltakere 

SKOLE-

RELATERT 

     

innhold fra fag biografi   2            Ida, Simen,         

                      Zehra                       

6             Ida, Fredrik,  

                        Simen                      

 artefakter 2               Zehra, Ida,  

                        Simen 

1             Zehra, Ida  

 persongalleri   2     Fredrik, Simen 3             Ida, Fredrik, 

                       Simen 

 språk 3               Zehra, Ida,  

                       Fredrik                           

4                       alle 6             Ida, Fredrik,  

             Simen, Zehra              

 kinesere  1       Simen, Fredrik  

framgangs-

måtene 

 

  

27             Ida, Fredrik,   

               Simen, Zehra          

 

37                      alle 

 

36           Ida, Fredrik,           

             Simen, Zehra          

forsknings-

prosjektet 

 

mp3-spillerne 

 

2                          alle 

 

3       Simen, Fredrik 

 

2         Simen, Fredrik 

 

utenom 

oppgaven  

 

 

lekser 

  

 

3        Zehra, Fredrik 

 

 timeplan  1                         alle 1                Ida, Simen 

 skolemateriell  4                         alle 3         Simen, Fredrik 

 å være flink 1                Zehra, Ida 2               Zehra, Ida,   

                      Fredrik 

 

IKKE SKOLE-

RELATERT 

    

 sykling    1                       Zehra 

 fotball  1          Zehra, Simen,    

                       Fredrik 

2         Simen, Fredrik 

 familie   2                Zehra, Ida 

 å være på nett  1               Zehra, Ida   

     

 banning  2         Simen, Fredrik  

 sykdom  1          Zehra, Simen,  

                       Fredrik 

 

 vann  2            Simen, Zehra,  

                         Fredrik    

  

 tørste 1            Zehra, Fredrik   

 udefinerte 

kommentarer 

1           Simen, Fredrik 9        Simen, Fredrik,  

                        Zehra 

1               Zehra, Ida,   

                        Simen 

Tabell 14: Oversikt over samtaletemaer, deltakere og forekomster på gruppeZEHRA. Understreking 

indikerer at eleven har hatt en spesielt framtredende rolle. 

 

Tabellen viser altså at Ida og Fredrik gjør en betydelig muntlig innsats for gruppearbeidets 

framdrift under oppstart og avslutning av prosessen. De dominerer også gjennomføringen av 

skuespilloppgaven. Men om vi nå flytter blikket til de øvrige fagrelaterte temaene, ser vi at 
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alle elevene er engasjerte i samtaler om Marco Polo og de språklige spørsmålene som dukker 

opp under utføring av oppgavene. Engasjementet er her forholdsvis jevnt fordelt mellom 

gruppemedlemmene.  

 

Hvis vi konsentrerer oss om de nederste radene i tabellen, de ikke-skolerelaterte temaene, 

finner vi et annet trekk ved deltakerinnsatsen. Her er det Fredrik, Simen og Zehra som 

dominerer den muntlige aktiviteten. Ida er så godt som utmeldt av dette fellesskapet. Hun er 

noe mer synlig i de øvrige utenomoppgavetemaene, de skolerelaterte. Tabellen gir med andre 

ord et bilde av Ida som sterkt involvert i saksorientert muntlighet, og tilsvarende lite 

interessert i utenomsnakk. Fredrik holder høyt engasjement i både muntlighet som er sak, og 

den som er ikke er det. Zehra og Simen framstår først og fremst som jevnt lojale medlemmer 

av gruppa og med sans for det sosiale frirommet som arbeidsmåten gir. 

 

Én av grunnidéene bak en arbeidsmåte som gruppearbeid i skolen, er at alle skal ta del, være 

felles om beslutninger og samarbeide om løsninger på oppgavene som er gitt (Chiriac, 2012). 

I så måte viser tabell 14 at gruppeZEHRA er ei gruppe der alle er med, men at det er 

variasjoner når det gjelder hvilke temaer som har oppslutning fra elevene. Dette er en 

oppslutning som kan forstås som et individuelt engasjement, men like gjerne som et resultat 

av at samtaleinitiativer er rettet mot én bestemt elev og ikke gruppefellesskapet. Det går fram 

av så vel temaanalysene som analysene av elevenes kommunikative prosjekter at elevene ofte 

blir delaktige fordi de følger opp et initiativ som er eksplisitt rettet mot dem.  

 

Av tabell 14 kan vi lese at jevnlige bidrag fra alle gruppemedlemmene i oppgaveorienterte 

samtaler og en dominans av Ida og Fredriks muntlige aktivitet i oppstarts- og 

avslutningsfasen, er et karakteristisk trekk ved deltakelsesmønsteret på gruppa. Funnene av de 

støttende prosjektene på gruppa understreker at elevenes samarbeidende praksis er preget av 

en innstilling om at alle er betydningsfulle «kollegaer». De viser også at støtten i særlig grad 

er rettet mot én elev, nemlig Zehra. Hun mottar mest støtte i form av oppmuntring, ros, 

instruksjoner og veiledning. Hun gir noe ros tilbake, men er aldri selv den som gir en form for 

veiledning. Disse noe enveis-støttende prosjektene bryter dermed med det generelle bildet av 

et symmetrisk samspill. Det vil si at en stor del av samtalene er preget av at elevene tar et 

felles muntlig ansvar for å drive fram gruppeoppgaven. Initiativer og oppfølginger skifter 

mellom gruppemedlemmene (Elbers og de Haan, 2004, 2008). Dette trekket er altså ikke 

karakteristisk for det muntlige samspillet Zehra tar del i. I mange av tilfellene er det Ida, noen 
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ganger Fredrik, som tar ansvar for den saksorienterte samtalen i form av å instruere Zehra, 

forklare og eventuelt evaluere arbeidet hennes. En gjensidighet i form av ombytte av disse 

rollene forekommer altså ikke. Samspillet kan omtales som asymmetrisk, eller som en «lærer-

elev-modell». Disse trekkene ved samspillet er tidligere trukket fram i blant annet kapittel 

5.5.5, om enn ikke i lys av begrepene symmetri – asymmetri. Samtaleutdrag 64 kan 

eksemplifisere en typisk asymmetrisk kommunikasjon. Det viser Idas støttende prosjekt 

overfor Zehra, og hvordan hun strukturerer og driver fram det instruerende formålet i 

samtalen.  

 

Samtaleutdrag 64 

gruppeZEHRA: framdriftsmåte – å støtte 

1 Ida:  du kan skrive denne setninga der         (peker på ei linje i læreboka) 

2 Zehra:  ja 

3 Ida:  Kublai Khans inntekter var hvert år mer enn [/] <mer enn alt gull som fantes i 

   Europa>  

4 Zehra:  <kor e [/] kor e skal gjøre pengane?> 

5 Ida:  hæ? 

6 Zehra:  ka det er? 

7   skrive? @ 

8 Ida:  ja du kan skrive 

9   e få låne boka di da 

10 Zehra:  ja @ 

11 Ida:  du [/] du skal skrive # til dit  

12   for det [/] det kan vi skrive med gull ja 

13 Zehra:  er det bare til gull? 

14   nei til Europa @ 

15 Ida:  ja men vent da 

16   ikkje skriv nokke 

17   vi skal skrive +… 

18 Zehra:  ja  

19 Ida:  nei det går ikkje 

20   nei vi skriver bare den setninga der vi 

21 Zehra:  ja 

 

Ida tar initiativ og peker ut en setning som Zehra skal skrive. Det dreier seg om Zehras bidrag 

til oppgaven om historiske fakta. Replikkutvekslingene i linjene 1 – 8 viser Ida i en 

instruerende rolle og med kontroll på framdriften i arbeidet, mens Zehra virker svært 

desorientert. I fortsettelsen får Zehra bedre klarhet i hva instruksjonen faktisk går ut på, men 

hun gir ikke inntrykk av å få et grep om innholdet. Når Ida blir i tvil i linje 15, deler hun ikke 

synspunkter eller beslutninger med Zehra. Hun fortsetter å ta aleneansvar for framdriften i 

gruppeoppgaven.  
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Utdraget over eksemplifiserer et annet typisk trekk ved deltakelsen i de saksorienterte  

samtalene, nemlig at kommunikasjonen om det sentrale innholdet synes å stoppe opp. I dette 

utdraget utvikler Ida sin egen idé om hva Zehras tekst skal handle om, men hun formidler kun 

«førsteutkastet» (linje 1 og 3), og holder inne med de mulige alternativene hun trolig tenker 

på i linje 15 – 19. Et liknende mønster finner vi særlig i de fagrelaterte samtalene, se f.eks. 

utdrag 6, 7, 11,12, 14 og 16. Samtalene innledes med ideer eller spørsmål, men elevene 

slipper forholdsvis raskt taket i temaet og på en slik måte at de ikke får en avslutning. De 

fullfører ikke, for eksempel i form av en enighet eller uenighet, eller en konklusjon. Om dette 

samspillet er det kanskje mer relevant å bruke betegnelsen «uferdig kommunikasjon» enn å 

bruke begrepene symmetri og asymmetri.  

 

Samlet sett er imidlertid konklusjonen at gruppas samarbeidsprosesser skjer i en veksling 

mellom symmetriske og asymmetriske deltakerstrukturer. Et asymmetrisk deltakermønster 

oppstår hovedsakelig i saksrelevant kommunikasjon der Zehra er aktivt med. Et symmetrisk 

mønster i kommunikasjonen mellom de øvrige gruppemedlemmene er et gjennomgående 

trekk, med noen unntak der samspillet mellom Ida, Fredrik og Simen kan karakteriseres som 

en lærer-elev-modell. Simen får elev-rollen, aldri Ida og Fredrik.  

 

 

5.7 Zehra og gruppeZEHRA – en oppsummering av hva som skjer 

GruppeZEHRA har fått et oppgavesett som skal føre til kunnskap og ferdigheter om de 

såkalte europeiske oppdagelsesreisene. Oppgavesettet har fått overskriften «De store 

oppdagelsene» – Marco Polo og består av 6 deloppgaver. Fordeling av arbeidsoppgaver seg 

imellom er et første steg de tar i prosessen. Dette bruker de forholdsvis lite tid på, de kommer 

raskt fram til enighet om hvem som skal gjøre hva. Selv om alle fire tar del i samtalene, viser 

analysene av deltakermønstre at det er Ida og Fredrik som driver fram disse avgjørelsene og at 

det er de to som tildeler Zehra oppgaver med korte forklaringer på hvordan hun kan 

håndterere disse. Alle tre gir henne oppmuntring og støtte på at dette er overkommelig arbeid 

for henne. Her ser vi det samlede oppgavesettet, der oppgavene med fet skrift var dem som 

Zehra arbeidet med: 
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«De store oppdagelsene» – Marco Polo 

- Lag en tegneserie/bildeserie. Den skal inneholde viktige hendinger. Lag tekst under bildene.  

- Skriv en liste om nye varer og oppfinnelser som ble kjent gjennom de store oppdagelsene. 

- Lag faktasetninger. Alle viktige hendelser skal være med. Hjelp hverandre med å finne ut hva 

som skal være med. Det skal fremføres som vekselslesing. 

- Skriv gåtestiler. 

- Lag et lite skuespill som handler om en episode i den oppdagelsesreisendes liv. Skriv skuespillet i 

lag. Lag en rolle til hver. Øv på å fremføre skuespillet. 

- Lag et stort veggkart (bruk overhead). Tegn inn reiseruter, skriv viktige fakta og lag tegninger 

av viktige hendinger 

 

Gruppas samarbeidsarrangement er altså preget av at store deler av oppgavesettet blir fordelt 

for individuelt arbeid, der hvert av de individuelle bidragene blir satt sammen til et felles 

sluttprodukt. Zehra får tildelt den samme mengden oppgaver som de andre når det gjelder 

skrivearbeid, men med forsikringer om at hun er god til å tegne, får hun sammen med Simen 

et hovedansvar for tegningene som skal monteres i serie.  

 

Et fellesskap om arbeidets gjennomføring kommer til uttrykk i form av kontinuerlig muntlig 

aktivitet om framgangsmåter. De snakker om hva de holder på med i øyeblikket, hva som er 

neste steg i prosessen, hvor mange setninger som skal skrives og tegninger som skal tegnes, 

om hvordan oppgaver konkret skal gripes an, og innimellom kommer spørsmålet om hvem 

som skal gjøre hva opp. Med unntak av gruppearbeidets oppstart og det avsluttende arbeidet 

med skuespillet, oppstår mange muntlige innspill tilsynelatende impulsivt. Muntlige initiativ 

foregår mens elevene arbeider individuelt med de samme eller forskjellige arbeidsoppgaver. 

De synes å springe ut av den enkeltes umiddelbare opplevelser av prosessen.  

 

Analysene av både framgangsmåtetemaer og kommunikative prosjekter viser imidlertid at 

kommunikasjonen på gruppa dreier seg om å få til en hensiktsmessig gjennomføring og et 

akseptabelt sluttprodukt. Om vi oppsummerer de dominerende prosjektene som elevene har 

for seg, ser vi at de dreier seg om å organisere, fordele og omfordele, om å få til framdrift og 

progresjon, om å våke over og kontrollere arbeidet og om å støtte, instruere og være 

samarbeidsvillig. Om vi derimot retter oppmerksomheten mot Zehras prosjekter, får vi et noe 

annet bilde av hva som skjer. Hennes initiativ er kategorisert og oppsummert i venstre 

kolonne i tabellen her: 
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Zehra  gruppeZERHRA 

å få hjelp 

å få klarhet 

å unngå deltakelse 

å mestre deltakelse  

å få til arbeidsfordeling  

å finne retning på framdrift 

å få oversikt og kontroll 

å støtte  

Tabell 15: En kontrastering av de dominerende kommunikative prosjektene initiert av henholdsvis Zehra 

og gruppeZEHRA 

 

Zehra tar altså ikke initiativ til arbeidsfordelingen i gruppa. Hun får tildelt arbeidsoppgaver, 

men følger disse opp med å sørge for å få hjelp i form av instruksjoner, ideer og mønstre for 

hvordan oppgavene skal løses. Hun deltar heller ikke vurderinger som gjelder innholdsmessig 

omfang og hva som er fornuftig progresjon. Hennes prosjekter går ut på å få klarhet i hvorvidt 

hun har forstått oppdraget riktig og å sjekke ut at det hun holder på med er korrekt. Hun 

veksler mellom å vegre seg mot å ta på seg oppgaver og å mestre deltakelse. Men underveis 

mottar hun mye støtte, oppmuntring og instruksjoner fra de andre. Mens gruppas samtaler er 

preget av et gjennomføringsdriv, kommuniserer Zehra både stor usikkerhet og et sterkt ønske 

om verdig deltakelse som på gruppa.  

 

Analysene av de fagorienterte samtalene viser at innholdet er kognitivt enkelt og at  

ordforrådet er lite preget av at det snakkes fag. Elevene benytter ikke fagord, ei heller mer  

avanserte allmennord eller uttrykk. Elevenes faglige samarbeid dreier seg først og fremst om å 

få tak i konkrete historiske fakta og å prøve ut overfor hverandre om løsningen eller svaret de 

har kommet fram til stemmer med fasiten. I noen få tilfeller tar samtalene en mer utforskende 

retning ved at det stilles spørsmål om historiske forhold og sammenhenger. Det er først og 

fremst Simen som tar disse initiativene, men han får liten oppslutning. Både disse og flere av 

de øvrige fagrelaterte samtalene har et flyktig preg og en uklar avslutning. Denne flyktigheten 

understrekes av at omfanget faglig orientert muntlighet er forholdsvis lite og at det er svært få 

samtaler i kategorien «produktiv», etter Mercers definisjoner (1995). I tabellen nedenfor er de 

sentrale trekkene ved samtalene som har et fagrelatert innhold oppsummert i venstre kolonne, 

mens karakteristika ved gruppas kommunikative prosjekter er formulert til høyre. Zehras 

prosjekter i fagrelatert muntlighet er oppsummert i midterste kolonne. Hun snakker ikke om 

samfunnsfaglige temaer. 
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Muntlig innhold fra fag  Zehra  gruppeZEHRA 

fravær av fagord/fagrelaterte  
ord og uttrykk  

 
kognitivt enkelt innhold 

 
samtaler som ikke får en avslutning 

 
samtaler som er støttende og humørfylte 

å få klarhet 

- vise fram for bekreftelse på 
arbeidets korrekthet  
 
å få tak i svar på språkspørsmål 

- spørre etter ords betydning og 
rettskriving 

å prøve ut svaret  
- få bekreftelse på fasitsvaret 

å få tak i informasjon 
- spørre etter historiske fakta 

å finne ut av historiske forhold  
- forstå sammenhenger 

Tabell 16: Karakteristiske trekk ved Zehras og gruppas kommunikative prosjekter i fagorientert muntlighet 

Zehra deltar i de fagorienterte samtalene som i en statist-rolle. Hun er oppmerksomt til stede, 

men hun verken bekrefter/avkrefter de andres utprøving av fasitsvar eller følger opp andres 

innspill som gjelder det historiske temaet. Hun har derimot egne prosjekter som går ut på å få 

forsikringer om at de oppgavene hun har fått blir utført i samsvar med det gruppa mener er 

rett. Det gjør hun ved å vise fram det hun har skrevet eller tegnet, for å få Ida til å se på det.  

 

Det er, med ett unntak, kun Zehra som etterspør forklaringer på ords betydning, og hun har 

spørsmål om rettskriving. Utvikling av replikker til skuespillet overlater hun til medelevene, 

men hun øver på å framføre dem på riktig måte. Hun er opptatt av å få dem til grammatisk 

korrekt. 

 

Om vi samler resultatene av de ulike analysene, får vi noen tydelige karakteristika for måten 

elevene håndterte selve arbeidsformen på. Disse er oppsummert i tabell 17:  

 

Zehra  gruppeZERHRA 

sosial 

usikker 

gyldig elevrolle 

samarbeidende  

enige 

gjennomføringsorienterte 

Tabell 17: Grunnleggende trekk ved Zehras og gruppas håndtering av arbeidsmåten 

 

Som gruppe viser elevene en gjennomgående oppgaveorientering. De er opptatt av å få 

oppdraget gjort, og de er innstilte på at det skal samarbeides om dette. Samtalene blir primært 

brukt for å få til demokratiske prosesser, mens det faglige i hovedsak blir et individuelt 

ansvar. De blir fort enige, har humør og er støttende – spesielt overfor Zehra. Men til tross for 

en viss grad av fellesskapsmobilisering i gruppa, viser Zehra en grunnleggende usikkerhet 
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gjennom hele perioden. Hun unngår å ta initiativ eller følge opp andres initiativer i samtaler 

om framgangsmåter og fag. Og hun er rask til å trekke seg eller forkaste arbeidet sitt i 

situasjoner der hun sjekker ut kvaliteter ved sitt eget arbeid overfor Ida. Samspillet mellom 

henne og gruppa har preg av å være asymmetrisk, der det er medelevene som strukturerer, 

støtter og evaluerer Zehras bidrag og ikke omvendt. Hun inntar imidlertid en aktiv og gyldig 

elevrolle. Hennes kommunikative prosjekter kan forstås som en relevant strategi for å mestre 

arbeidsprossen på en for henne, akseptabel måte. Analysene viser at hun deler gruppas 

gjennomføringsinteresse og at hun er en sosialt innstilt elev. Hun benytter pauserommene i 

prosessen til mer personlig kommunikasjon. De andres responser på hennes sosiale prosjekter 

er relativt laber, men Zehra synes likevel å trives på gruppa. I loggen hun har skrevet, 

vektlegger hun bl.a. de mulighetene for hjelp og støtte som arbeidsmåten gir, og forklarer på 

denne måten en tilfredshet med arbeidet: Jeg synes det som vi har gjort alt i denne ukke Jeg 

ble fornøyd å Jeg synes det er veldig fint måte og bra for alle barne.  
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6 INNHOLD OG INTENSJONER – en krysscaseanalyse av 

muntligheten på gruppene 

 

I dette kapittelet presenteres analyse og tolkning av elevers muntlige samspill slik dette 

framstår i lys av alle fem gruppene i datamaterialet og hver for seg. Her blir det foretatt en 

«krysscasesyntese» av funn på tvers av den enkelte gruppa. Det innebærer at analysene som er 

gjort av hver av gruppene, er samlet som et aggregat av funn, og ideer om disse funnene (Yin, 

2009, 2014). Hensikten er å finne fram til trekk ved muntligheten som kan forstås som 

gjennomgående for alle gruppene, og til variasjonen eller ulikhetene som er mellom dem. De 

nærblikkene som er rettet mot de flerspråklige elevenes deltakelse gir syn for både gruppenes 

varierte håndtering av språkheterogenitet og for elevenes ulike løsninger på å være 

gruppemedlem på andrespråket.  

 

I denne framstillingen tematiseres interessen for samtalenes hva og hvordan, slik kapittel fem 

gjorde, men de øvrige gruppene i datamaterialet ikke blir så detaljert portrettert som 

gruppeZEHRA og Zehra ble. I stedet blir illustrerende utdrag fra de ulike gruppene benyttet 

for å forklare ulike karakteristika ved elevenes samtaler. Det er en kopling mellom de 

analytiske inngangene som er gjort rede for i kapittel 3.5 og den samlede kunnskapen om det 

empiriske datamaterialet fra de fem casene i studien som har vært utgangspunktet for de 

begreper og kategoriseringer som er benyttet i analysene av så vel gruppeZEHRA som de 

øvrige gruppene. GruppeZEHRA, som altså fungerer som en sentreringsgruppe for 

rapporteringen av studien, vil bli trukket inn også her, både som en referanse for analysene og 

som én av de fem gruppene som er analysert for å forstå det generelle bildet av muntligheten.  

 

Kapittelet innledes med en kort påminning om hvem de øvrige fire gruppene er og hva de 

holdt på med, se for øvrig kapittel fire for analyse av den pedagogiske konteksten.  

 

 

6.1 Om gruppene ILHEM, BAHAR, JANATH og DANIKA 

Gruppene i denne studien er altså hentet fra tre ulike klasser, som i avhandlingen har fått 

signaturen Tonbakken 7, Veihagen 7A og Veihagen 7B. Gruppene ILHEM og BAHAR 

tilhører Tonbakken 7, og JANATH og DANIKA er fra Veihagen 7B. GruppeZEHRA er 

eneste gruppe fra Veihagen 7A. 
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«Tobakk og røyking» var tema for gruppeoppgaven i Tonbakken 7. GruppeILHEM og 

gruppeBAHAR arbeidet med å lage henholdsvis en plakat og en brosjyre med et antirøyke-

budskap rettet til ungdom. Resultatet skulle også framføres muntlig. «Forbruk og 

forurensning» var tema for gruppearbeidet i Veihagen 7B. Alle skulle lage ei veggavis og en 

muntlig framføring der de presenterte tiltak for reduksjon i forurensning. GruppeJANATH 

skulle ha et fokus på internasjonalt miljøsamarbeid, mens gruppeDANIKA skulle ta for seg 

forurensningens effekt på jord og vann (se tabell 3 i kapittel 3.2.2). Informasjon om temaene 

for gruppearbeidene og gruppenes sammensetning er samlet i tabellen her: 

GRUPPENE Tema for gruppearbeidet Elevene Klassesignatur 

gruppeILHEM Tobakk og røyking Ilhem, Jenusiyia, Elise og X         Tonbakken 7 

gruppeBAHAR Tobakk og røyking Bahar, Aferdita, Chris, Hedda og 
Peter 

Tonbakken 7 

gruppeJANATH Forbruk og forurensning Janath, Ole, Steinar Veihagen 7B 

gruppeDANIKA Forbruk og forurensning Danika, Iver, Heidi og Tobias Veihagen 7B 

gruppeZEHRA Europeerne oppdager nye 
verdensdeler 

Zehra, Simen, Ida og Fredrik Veihagen 7A 

Tabell 18: Gruppenes tema og sammensetning. De flerspråklige elevene er framhevet med fet skrift. 

Gruppene ILHEM og BAHAR skiller seg fra de andre i studien ved at der er to elever som 

deltar på sitt andrespråk. På grunn av fravær, altså elever som ikke var til stede i 

undervisningen, falt arbeidet på kun de to flerspråklige elevene på gruppeILHEM i et par av 

skoletimene. Verken disse to eller de to flerspråklige på gruppeBAHAR hadde felles 

morsmålsbakgrunn. Følgelig foregikk all muntlighet innad på gruppene på norsk. Det var 

imidlertid slik at Ilhem og Bahar hadde samme morsmål, og det var også tilfellet for Jenusiyia 

og Aferdita. Gruppesammensetningen medførte altså at de eksisterende 

kommunikasjonsmulighetene på morsmålet ikke ble oppmuntret. Jenusiyia og Afredita er de 

to som hadde hatt kortest tid i norsk skole, bare 1½ – 2 år. Ilhem og Bahar hadde 2 ½ – 3 års 

skoletid i Norge. For Janath og Danikas del var erfaringene med norsk skole på henholdsvis 

3½ – 4 år og 4½ – 5 år. Zehra hadde gått på skole i Norge i 2 år (se tabell 2 i kapittel 3.2.1). 

GuppeILHEM bestod av fire elever, men siden én av dem ikke samtykket i prosjektdeltakelse, 

er det kun tre elever som blir studert. Disse tre er Ilhem, Jenusiyia og Elise. Den fjerde 

elevens muntlige deltakelse ble av og til fanget opp av de andres mikrofoner, men dette er 

ikke transkribert. Denne eleven, som var fraværende i flere av timene, blir altså ikke studert. 
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Det har likevel vært mulig å analysere og forstå sentrale trekk ved både gruppas muntlige 

samspill og ved de flerspråklige elevenes deltakelse.  

Manglende stabilitet i frammøte var tilfelle på både gruppeILHEM, BAHAR og JANATH. 

Det vil si at én eller flere elever på ei gruppe til ulike tider ikke deltok, enten fordi de var ute 

av klasserommet for annet oppdrag, hadde permisjon eller var syke. Dette førte til at arbeidet 

tidvis falt på noen få på gruppa. Det muntlige samspillet bæres altså innimellom av to – tre 

elever fordi der ikke er flere tilstedeværende og ikke fordi enkelte er stabilt passive.  

 

I kapittel 4.2 er arbeidsperiodenes lengde og omfanget på ulike muntlighetstyper for alle 

gruppene gjort rede for. Her vil jeg minne om at tidsrammen for gruppene JANATH og 

DANIKA var vesentlig kortere enn for de andre gruppene. For dem var den på cirka 119 

minutter, for gruppeZEHRA var den på 290 minutter og for Tonbakken 7-gruppene var den 

på 309 – 327 minutter. Det kan også være et poeng å minne om at det er store forskjeller i 

omfanget på den muntligheten som foregikk elevene imellom. Mens andelen elevstyrte 

samtaler utgjorde 50 prosent av arbeidsperioden på gruppeZEHRA, var den kun på 21 prosent 

på gruppeILHEM. Se i figur 5 i kapittel 4.2 (s. 111) for oversikt over omfanget av 

samtaleaktivitet innad på hver av gruppene i løpet av gruppearbeidsperioden, og som altså er 

det datamaterialet som studeres her.  

 

 

6.2 Innenfor eller utenfor undervisningsoppgaven? 

Vi kan altså konstatere at elevene har løst gruppeoppdraget med temmelig ulikt omfang av 

muntlig kommunikasjon seg imellom, jf. figur 5. En åpenbar slutning man kan trekke av dette 

er at elevene i ulik grad har brukt gruppearbeidets muligheter for sosialt samspill. Uten innsikt 

i hva som har vært elevenes måter å praktisere det sosiale samværet på, er det likevel 

vanskelig å tenke seg at det er meningsfullt å sammenlikne dette omfanget direkte. En slik 

sammenligning er, for denne studiens formål, neppe særlig interessant uten kunnskap om 

hvilke typer innhold og intensjoner elevene faktisk hadde for seg. Å få klarhet i hvorvidt det 

muntlige samspillet er innrettet mot undervisningsstoffet eller ikke, er åpenbart aktuelt i denne 

sammenheng. En kategorisering av muntligheten basert på de to begrepene oppgaveorientert 

og ikke-oppgaveorientert innhold gir en slik avklaring. Tolkning av samtalesekvenser som 

innholdsmessig relevant for gruppeoppgaven eller ikke var ikke komplisert, men noen 

utfordringer oppstod. Relevans i gruppearbeid kan forstås ut fra flere perspektiver. Det kan for 

eksempel være innhold som styrker gruppeklimaet, som handler om håndtering av relasjoner 
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eller som enten kretser om eller mer direkte bidrar til framdrift i selve 

undervisningsoppgaven. Det er sistnevnte relevansinnhold som her er lagt til kategorien 

oppgaveorientert, også omtalt som muntlighet til oppgaven, altså samtaler som handler om 

gjennomføringen av den konkrete oppgaven som er gitt. Enkelte samtaletyper har utfordret 

rimeligheten i å knytte dem til dette relevansbegrepet, samtidig som det har fortonet seg 

tilsvarende urimelig å legge den samme samtalen til kategorien ikke-oppgaveorientert eller 

muntlighet utenom oppgaven. Vi skal her se et eksempel på innhold som umiddelbart 

oppfattes å sprenge de to kategoriene. Konteksten for samtaleutdrag 65 er den at Janath, 

Steinar og Ole sitter og blar i læreboka, leter etter innhold til veggavisa og utveksler ideer. 

Tekst og bilder i boka dreier seg om forurensning og urettferdighet. 

 

Samtaleutdrag 65   

gruppeJANATH: mennesker 

1 Steinar:  koffor i helvete står det slum på genseren hennar? 

2   slummen # 

3   e lurer på koffor  

4   er ho fattig? 

5   ja @ 

6 Janath:  mennesker er heilt likt 

7 Steinar:  ja # det er bare anna farge 

8 Janath:  ja # fargen er ulik 

9 Steinar:  men du ser normal ut da 

10 Janath:  men dei ser ulike da 

 

Steinar stiller seg uforstående til et bilde i læreboka. Min tolkning er at det er koplingen 

mellom denne lærebokillustrasjonen og en læreboktekst som kontrasterer de rike landenes 

utslipp av klimagasser og klimaendringene som rammer de fattige, som ikke er begripelig for 

Steinar. Utgangspunktet for hans initiativ er altså en interesse for å forstå budskapet i 

fagteksten, slik jeg tolker det. Janaths respons fortoner seg imidlertid å være mer uklar. Han 

sitter med samme lærebok, men hvorvidt det er teksten eller Janath selv som gjør en kopling 

til ideer om menneskers likhet og ulikhet er noe uvisst. Mitt inntrykk er likevel at guttene får 

assosiasjoner eller impulser som fører samtalen over på enkle standpunkt om menneskeverd. 

De holder dette temaet uten eksplisitt å kople seg på verken læreboktekstens tema eller 

gruppearbeidets tema, altså forurensning og miljøsamarbeid. De blir imidlertid avbrutt av 

læreren, og elevene tar ikke opp igjen dette fokuset. 

 

Dette utdraget illustrerer at slike assosiativt pregede samtaler, kan være vevd inn i den mer 

åpenbart fagrelaterte framgangsmåten i et gruppearbeid. Utdraget eksemplifiserer med andre 

ord at skillelinjene mellom oppgaveorienterte og ikke-oppgaveorienterte elevsamtaler kan 
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være uklar. Vi så et liknende eksempel på gruppeZEHRA, i utdrag 25 om elevenes erfaringer 

med kinesere. Der forekommer imidlertid få slike assosiative bidrag som ligger såpass tett 

inntil relevansbegrepet. Innslagene er under tvil lagt til kategorien oppgaveorientert.   

 

Figur 7 nedenfor tar utgangspunkt i den prosentandelen muntlighet som foregikk innad på 

hver av gruppene. Figuren viser hvor stor del av de elevstyrte samtalene som handler om 

gruppeoppgaven og hvor stor del som ikke gjør det. Samtaler som dreier seg om mp3-

spillerne er skilt ut som egen kategori (som i figur 6 i kapittel 5.4), og til annet ligger bl.a. 

noen episoder med nynning og utranskribert materiale.  

 

 

Figur 7: Prosentvis fordeling av oppgaveorientert og ikke-oppgaveorientert muntlighet elever imellom. 

  

 

Figur 7 viser at innholdsmessig relevans er et gjennomgående trekk ved det muntlige 

samspillet i alle fem gruppene. Det er oppgaveorientert muntlighet som er klart dominerende, 

og som har vært tilfellet i minimum 69 prosent av denne tiden, slik det var for 

gruppeJANATH. Vi har tidligere sett at gruppeILHEM peker seg ut med minst tid brukt på 

muntlig samspill, men det viser seg også at gruppa har vært konsentrert om selve 

undervisningsoppgaven i 95 prosent av denne tiden. De skiller seg altså fra de andre med 

minst omfang muntlighet seg imellom, med mest oppgavefokusert muntlighet og med minst 

tid brukt til muntlig pausefellesskap.  

 

De andre gruppene er likere i forholdet muntlighet til og utenom undervisningsoppgaven. 

GruppeJANATH har riktignok noe mindre oppgaverelevans i sine samtaler, altså 69 prosent, 

men de tre andre er registrert med 75 prosent for gruppeZEHRA, 77 prosent for 
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gruppeBAHAR og 79 prosent for gruppeDANIKA. Det er min oppfatning at disse 

forholdstallene indikerer at elevene har hatt en felles ambisjon om å få til gruppeoppgaven.  

 

Analysene av gruppeZEHRA viser at det muntlige samspillet utenom oppgaven bidro positivt 

til gruppeklimaet, slik jeg oppfatter det. Inntrykket er at dette også gjaldt for de andre 

gruppene, men i varierende grad. De utenomsaklige samtaletemaene var de samme, men 

humor og latter var ikke så framtredende på Tonbakkengruppene. På gruppeILHEM var det 

også svært lite muntlighet utenom oppgaven. På gruppene BAHAR og DANIKA var det lite 

fellesskap i samtaler utenom oppgaven, det var først og fremst guttene som snakket sammen 

og som brukte humor. 

 

 

6.3 «Eller skal vi ta dissa utapå-tinga først?» - om framgangsmåtene  

6.3.1 Konsentrasjon om framgangsmåtene  

Disse «utapå-tinga» er en betegnelse Chris fra gruppeBAHAR brukte på samtaler om 

framgangsmåtene for gruppearbeidet. Dette er den eneste gruppa som satte ord på ideen om at 

oppgaven hadde en innholdsside, som altså skilte seg fra framgangsmåtetemaene. Det skjedde 

første gang et par minutter inn i tredje skoletimen, slik: - da må vi vel ta innholdet må ikke vi? 

Alle er enige, men tre minutter senere konstateres det: - vi har ikke kommet til innhold enda 

da men. Forsøk på konsentrasjon om tobakkens skadevirkninger stopper fort opp og glir over i 

spørsmål om fysisk utforming av informasjonsmateriell. Etter nye fem minutter gjør Chris et 

forsøk på å få gruppa til å samle oppmerksomheten om «innhold»:  

 

Samtaleutdrag 66 
gruppeBAHAR: framgangsmåte 

1 Chris:  vi kan jo begynne med innholdet da 

2   skal vi?  

3 Aferdita:  ja 

4 Chris:  eller skal vi ta dissa utapå-tinga først og så planlegge? 

5   og så begynner vi kanskje i morra? 

 

Aferdita støtter Chris’ første forslag, som er et ønske om å få i gang samtale om 

antirøykbudskapet gruppa skal formidle i en brosjyre for ungdom. Selv om Chris mobiliserer 

for en orientering inn mot innhold, gir han også uttrykk for en vegring. Han synes å foretrekke 

«dissa utapå-tinga», og siden heller ikke de to andre som er til stede insisterer på noe annet, så 

fortsetter planleggingen av aktivitetene. En vegring mot å ta fatt på den faglige substansen blir 
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tydeligere et kvarter senere, da Chris på nytt tar initiativ til faglig samtale. Vi skal se i utdrag 

67 nedenfor at til tross for Aferditas klare melding om at det er tid for innhold, peker Chris 

fortsatt på muligheten for å utsettelse til dagen derpå og at Bahar ikke tar stilling:  

 

Samtaleutdrag 67 
gruppeBAHAR: framgangsmåte 

1 Chris:  ka vi skal begynne med først? 

2   forsida og lage litt mer der og skrive innhold i morra? 

3   eller skal vi ta innhold no og litt i morra? 

4   litt i dag og litt i morra? 

5 Aferdita:  skal ta innhold no 

6 Chris:  i morra [//] innhold i morra? 

7 Aferdita:  no 

8 Chris:  ok innhold no 

9   ok er du enig?      (henvendt til Bahar) 

10   okei e og ho er enig om at vi skal ha innhold no 

11   ka du er enig om? 

12   eller ka du har lys til? 

13   <innhold?> 

14 Bahar:  <e vet ikkje > 

15 Chris:  innhold no <eller innhold i morra> 

16 Bahar:  <ja bare ta det> 

17 Chris:  innhold no # okei 

  

Samtaleutdraget viser en møysommelig prosess, som kan være et resultat av idealer om 

demokrati på gruppa. Sett i lys av den muntligheten som har foregått i forkant av dette 

utdraget, er min tolkning at motstand mot å ta tak i fagstoffet også har stor betydning for 

progresjonen i samtalen. Det er Chris som driver den fram, og som holder på morgendagen 

som alternativ for faglig samtale (linjene 2, 3, 4 og 6). Han gir seg i linje 8, og gruppa 

kommer til enighet om at de - skal ta innhold no. Realiteten blir imidlertid at framgangsmåter 

er temaet resten av denne timen.  

 

Det er altså min tolkning at gruppeBAHAR aktivt unngår å ta tak i faglig innhold. Tilsvarende 

unngåelsesmanøvrer kommer ikke så tydelig fram i samtalene på gruppeZEHRA, ei heller på 

de andre gruppene. Prosessen på gruppeBAHAR kan likevel være illustrerende for hva som 

også rører seg blant de andre elevene, for felles for både de to nevnte gruppene, samt 

gruppeILHEM og DANIKA, er at det opptar dem i betydelig større grad å få snakket om 

framgangsmåtene enn om faglige saker. Figuren nedenfor viser forholdet mellom tid brukt til 

å snakke om framgangsmåter og tid brukt til å snakke om det faglige innholdet som 

gruppeoppgaven er basert på: 
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Figur 8: Prosentvis fordeling av framgangsmåtetemaer og fagrelaterte temaer. 

 

Figur 8 viser omfanget av den oppgaveorienterte muntligheten slik den er analysert og 

kategorisert i framgangsmåtetemaer og fagrelaterte temaer. Vi ser at fire av gruppene bruker 

det meste av denne tiden til å snakke om hvordan de skal gå fram for å få gjennomført 

gruppeoppdraget, og at en betydelig mindre del av tiden blir brukt til å snakke om den faglige 

substansen som var etterspurt i oppgaveteksten. GruppeJANATH skiller seg ut ved at disse to 

temaene har fått like stor plass i kommunikasjonen om oppgaven. Vi skal i dette kapittelet se 

nærmere på innholdet i framgangsmåtetemaene.  

 

6.3.2 Trekk ved samtalene om framgangsmåter – om tema og prosjekter 

Analysene av innhold og intensjoner i samtaler om framgangsmåter er tett forbundet, som 

forklart i kapittel 5.5.2. Spørsmål om hva som skal gjøres, hva som skjer, hvem som skal 

gjøre hva og om hvordan saker skal gripes an og struktureres har vært retningsgivende for 

identifisering av så vel kommunikative prosjekter som temaer i det muntlige samspillet. 

Verdien av å følge disse analytiske sporene i studiene av framgangsmåtesekvensene blir 

tydeligst når resultatene ses i sammenheng. Av den grunn blir analysene av gruppenes 

kommunikasjon om framgangsmåter her presentert som en sammenstilling av trekk ved 

innholdet og ved elevenes prosjekter, slik jeg har tolket det.  

 

Å bli kjent med oppgaven 

Den innledende fasen av gruppearbeidet er forholdsvis lik for gruppene ZEHRA, ILHEM og 

BAHAR. På disse gruppene samtales det om hvem som skal være gruppeleder, og enighet 

oppnås raskt. Hovedvekten av framgangsmåtetemaene er knyttet til spørsmål om hvordan 

oppgaven skal gripes an. Et ønske om å finne en fornuftig framdriftsretning på arbeidet synes 

å være formålet. Siden det ikke hersker mye tvil om hvordan oppgaveteksten skal forstås, 
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konsentreres samtalene om å finne ut av omfang, format, rekkefølge og aktuelle 

innholdsmomenter. Vi ser her et eksempel fra gruppeILHEM der de snakker om utformingen 

av en antirøykeplakat: 

  

Samtaleutdrag 68 
gruppeILHEM: framgangsmåte – å finne framdriftsretning 

1 Ilhem:  kan ikke vi bare skrive her nede da? 

2 Elise:  nei det skal ikke stå ka +…    

3   greit hvis vi skal lage plakat så må vi ha +… 

4 Ilhem:  bilde av ungdommer som røyker eller +… 

5 Elise:  ja vi må ha først og fremst overskrift 

6   vi kan for eksempel ha røyking dreper eller noe sånt 

7   # og så [/] og så må vi ha +… 

8   ka mer vi skal ha på da? 

9 Ilhem:  eh video nei 

10 Elise:  ok vi har +… 

11 Ilhem:  # eh kordan ting skjer? 

12 Jenusiyia: ja 

13 Elise:  det blir litt vanskelig da 

14 Jenusiyia: skal vi skrive noe [/] noe om tobakk? 

15 Ilhem:  ja om tobakk 

16 Jenusiyia: ja  

17 Elise:  ja 

18 Ilhem:  om tobakk 

 

Samtaleutdraget eksemplifiserer altså en idéutveksling om hvordan gruppeoppgaven kan 

løses. I dette tilfellet handler det om innholdskomponentene til plakaten gruppeILHEM skal 

lage. Vi ser at forslagene får tilslutning eller de blir avvist uten at det blir diskusjon av den 

grunn. Elevene her forstår hverandre tilsynelatende også selv om Ilhems ytring i linje 11 er 

uklar. Denne velvilje og fravær av konflikt som kommer til uttrykk i dette utdraget er også 

illustrerende for samarbeidsklimaet på samtlige grupper, både i innledningsfasen og senere. 

 

Samtaleutdraget fra gruppeILHEM kan også stå som en illustrasjon på at elevene ikke går inn 

på den faglige substansen når de snakker om hvordan oppdraget skal utføres. Verken 

gruppeILHEM, BAHAR eller ZEHRA gjør det. Det gjør derimot gruppeJANATH og 

DANIKA i denne fasen. Disse to gruppene får raskt klarhet i hvilke innholdskomponenter 

oppgaven består av. Deres idéutveksling handler mer om faglig innhold enn om komponering 

av et produktet. Spørsmål om hvem som skulle gjøre hva er det mest sentrale 

framgangsmåtetemaet på gruppeJANATH og DANIKA i denne fasen, men en 

gruppelederrolle ble ikke tematisert. Å få til arbeidsfordeling var også en intensjon på de tre 

andre gruppene, men ikke så framtredende som prosjektet «å finne framdriftsretning». 
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I konsentrasjon om oppgavens løsning 

Analysene som er gjort av framgangsmåtetemaene på gruppeZEHRA viser at spørsmål om 

hvem som skal gjøre hva dukker opp gjennom hele arbeidsprosessen, og at elevene jevnlig 

snakker med hverandre om hva de faktisk holder på med. Dette er også karakteristisk for 

samspillet på gruppene ILHEM, BAHAR og DANIKA, selv om temaene ikke dukker opp 

tilsvarende hyppig på disse gruppene. Intensjoner om å holde oversikt og kontroll med 

prosessene synes å ligge bak denne kommunikasjonen. Å få til arbeidsfordeling er et åpenbart 

driv i samtalene. Det er sjelden uenighet som medfører at temaet stadig dukker opp. Det 

skyldes de stadig nye oppgavene som må utføres. En interessant vending i oppfatning om 

arbeidsdeling skjer imidlertid på gruppeDANIKA. Etter en stund med individuelt arbeid og 

muntlighet preget av faglig flyktighet og læreboksitater, innser Heidi at de har valgt en 

forkjært samarbeidsordning. Hun uttaler følgende: - ditta e ikke riktig for det første jobber vi i 

gruppe for det vi skal snakke sammen. Hun får ikke noen reaksjon fra de andre der og da, men 

i et nytt forsøk responderer Danika: 

 

Samtaleutdrag 69 
gruppeDANIKA: framgangsmåte – å få til fellesskap 

1 Heidi:  skal ikke vi gjøre det samme da og liksom skal diskutere og skrive det samme i stedet for 

2    å liksom +… 

3 Danika:  det vi kan gjøre da  

4 Heidi:  felles 

5 Danika:  det er at e ha begynt på oppgave åtte og så kan du begynne på # oppgave ni for eksempel 

6   og så hører vi litt med hverandre og så kan vi skrive ned hvis det er nytt 

7 Heidi:  jaha  

8 Danika:  ja hvis du kommer med nokke 

9 Heidi:  ja  
 

Heidis kommunikative prosjekt går ut på å få til et sterkere fellesskap om det faglige 

innholdet i gruppeoppgaven, men det favner kun om henne selv og Danika og ikke om de to 

guttene på gruppa. Hun vinner fram med forslaget. De to jentene fortsetter i den retning 

Danika skisserer i linje 5, og gjennomfører noen faglige samtaler med formål om å lage 

fagtekst i fellesskap, som vi skal se eksempel på i utdrag 79 og 80 i kapittel 6.5.2.  

 

Iver og Tobias tar altså ikke del i dette samarbeidet, og har trolig heller ikke interesse for det. 

Samtaleutdraget under forklarer deres innstilling til arbeidsfordeling:  

 

Samtaleutdrag 70 
gruppeDANIKA: framgangsmåte – å få til arbeidsfordeling 

1 Iver:  gjør dokke samme oppgaven? 

2   for det går liksom dobbelt så fort hvis dokke gjør forskjellig 

3 Heidi:  ja men det vi samarbeider 
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4   vi må nesten det 

5 Iver:  ja det gjør e og Tobias også 

6 Heidi:  ja  

7 Tobias:  i ei bok 

 

Fortgang i arbeidet er altså et motiv for arbeidsdeling. Men de praktiserte likevel felles lesing 

av fagtekster, selv om de skrev svar på forskjellige deloppgaver.  

  

GruppJANATH skiller seg fra de andre ved at de tar opp langt færre framgangsmåtetemaer i 

fortsettelsen av gruppearbeidet. De konsentrerte seg, som nevnt, forholdsvis raskt om faglig 

innhold og fortsatte med det når de ikke arbeidet i taushet. At Steinar ble syk underveis i 

denne fasen, slik at de ble kun to elever igjen på gruppa, kan forklare at frekvensen i 

framgangsmåtetemaer sank.  

 

Å sluttføre oppgaven 

En forpliktelse på innsats for å få gruppeoppdraget få ferdigstilt i tide, og på best mulig måte, 

kommer til uttrykk blant alle elevene. Det oppstår imidlertid ikke så mange 

framgangsmåtetemaer på gruppeJANATH og DANIKA i avslutningsfasen. På gruppene 

ZEHRA, ILHEM og BAHAR foregår derimot forholdsvis mye samtale om komposisjon, om 

omfang på bilder og tekst og om fargesetting. Poenget i samtalene er gjerne å komme til 

enighet om å flytte på eller snu om på innholdselementer i sluttproduktet. Redigerende 

prosjekter foregikk også på gruppeJANATH og DANIKA, men i mindre omfang.  

 

Å organisere, holde oversikt, få til framdrift og å redigere og flytte på innholdsmomenter er 

altså de karakteristiske trekkene ved store deler av den oppgaveorienterte muntligheten på 

gruppene. Konsensus i form av en raskt oppnådd enighet om framgangsmåtene preger 

fellesskapet. Konsensus kommer også til uttrykk ved at alle elevene bidrar med oppfølging av 

beslutningene som er tatt og med sluttføring av gruppeoppdraget. På denne måten har elevene 

åpenbart etterstrebet lærernes instrukser om å legge vekt på håndtering av selve arbeidsmåten, 

og dermed fått til et gjennomføringsdriv i arbeidet. I dette gjennomføringsdrivet er det 

selvsagt variasjoner i løsningene på den enkeltes deltakelse og på deltakerstrukturer i gruppa. 

Denne studien har særskilt interesse for flerspråklige elevers delaktighet i samspillet, og 

følgelig har Zehra fått spesiell oppmerksomhet i analysene i kapittel 5. Nærblikk på Zehra gir 

syn for at hun, som deltar på et språk hun holder på å lære, kommuniserer en grunnleggende 

usikkerhet underveis i prosessene. Vi ser også at hun får støtte fra medelevene på gruppa. I 
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påfølgende kapittel presenteres en samlet analyse av både gruppeZEHRAs og de øvrige 

gruppenes håndtering av språkheterogenitet. 

 

 

6.4  Å være en språkheterogen gruppe 

Gruppene i denne studien er lærerkomponerte. Det vil si at lærerne har laget grupperingene ut 

fra pedagogiske vurderinger av elevenes faglige og sosiale forutsetninger for å gjennomføre 

det aktuelle gruppearbeidet. Lærernes begrunnelser for gruppesammensetningen er gjort rede 

for i kapittel 4.3.2, men det kan være et poeng å minne om at lærer i Veihagen 7A og 7B 

presiserte en omtanke for flerspråklige elevers situasjon. Hun var opptatt av at elever som 

hadde språklige utfordringer på norsk skulle arbeide sammen med elever de var trygge på. Det 

betyr ikke at læreren i Tonbakken 7 ikke var opptatt av det samme, men 

andrespråkssituasjonen for elevene i klassen var ikke blant de aspekter ved 

gruppesammensetningen som hun løftet fram. Hun valgte dessuten å komponere gruppene 

slik at de flerspråklige elevene ikke fikk støtte for å bruke morsmålet seg imellom under 

arbeidet. De fem gruppene håndterte imidlertid ulikhet i språklig utgangspunkt på forskjellig 

måte. Skillelinjene går ikke mellom gruppene, men mellom klassene.  

 

Gjennom analysene av kommunikative prosjekter og deltakerstrukturer i 

framgangsmåtetemaene har jeg funnet fram til tre karakteristika som synes å være betegnende 

for de situasjonene de flerspråklige elevene befinner seg i. Disse tre er basert på nærblikk på 

de flerspråklige elevene i samspill med gruppa. Jeg har formulert situasjonen deres som enten 

«under omsorg», «på egne bein» eller som «likeverdig». Før vi går inn på disse 

kategoriseringene, gjør jeg oppmerksom på at analysene av deltakerstrukturer på Tonbakken 

og Veihagen 7B-gruppene ikke er så kvantitativt fundert som på gruppeZEHRA. I og med at 

frammøtet var så pass ustabilt på disse fire gruppene, ble grunnlaget for tallfesting av 

deltakelse redusert. Det har likevel vært mulig å komme fram til en forståelse for de 

grunnleggende strukturene i måten deltakelse skjer på, og en tentativ telling er gjort som støtte 

for analysene.  

 

Under omsorg 

Av det muntlige samspillet på gruppeZEHRA går det fram at der råder en særskilt  

oppmerksomhet mot Zehras språklige situasjon. Det blir riktignok aldri satt ord på at hun har 

et annet språklig utgangspunkt enn de andre, verken som en utfordring eller ressurs for henne 
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selv eller for gruppa. Oppmerksomheten kommer til uttrykk i framgangsmåtesamtalene om 

arbeidsfordeling og i de mange støttende prosjektene som pågår gjennom prosessene. Gruppa 

viser spesiell omtanke for Zehra under tildeling av arbeidsoppgaver, og det er hun som mottar 

mest støtte i form av veiledning og rosende ord. Analysene av deltakerstrukturene viser at 

Zehra er med, men at samspillet i de oppgaveorienterte samtalene kan karakteriseres som 

asymmetrisk, eller som en lærer-elev-relasjon. Samarbeidsklimaet er også av en slik karakter 

at Zehra selv kan uttrykke sin usikkerhet overfor medelevene. Det er min tolkning at Zehra 

blir oppfattet som fullverdig medlem av gruppa, men at hun får særskilt omsorg på grunn av 

et språklig krevende utgangspunkt for hennes del.   

  

På egne bein 

Det muntlige samspillet på gruppene ILHEM og BAHAR inneholder ikke den type 

omsorgsuttrykk som er observert på gruppeZEHRA. De fire flerspråklige elevene får heller 

ikke oppmerksomhet om sin språklige bakgrunn, verken i positiv eller negativ retning. Av 

kommunikasjonen om framgangsmåtene går det fram at deres kandidatur til forskjellige 

arbeidsoppgaver er like sterkt som de andres. Både Ilhem og Bahar blir for eksempel foreslått 

som gruppeledere og som skrivere, og de inntar rollene for en stund før de ber andre overta. 

Gruppene gjør ikke tilpassinger i fordeling av skriftlige oppgaver, bortsett fra at Ilhem får en 

tegneoppgave fordi hun er flink til å tegne og dermed får mindre å gjøre med det skriftlige. 

Begge disse gruppene gjør et bemerkelsesverdig valg i måten de løser samarbeid om 

enkeltoppgaver på. De to flerspråklige elevene går inn i et samarbeid, mens de tre andre på 

gruppeBAHAR og de to gjenværende på gruppeILHEM arbeider sammen. De to 

grupperingene har lite kommunikasjon med hverandre under arbeidets gang, spesielt i tiden 

for konsentrasjon om det faglige innholdet. Tatt i betraktning at de flerspråklige elevene 

åpenbart har store norskspråklige utfordringer, så store at medelevene ikke kan ha unngått å 

registrere dette, er konsekvensene at de rett og slett blir overlatt til seg selv. En holdning om 

at de må kunne stå på egne bein synes å råde.  

 

Deltakerstrukturene i samtalesituasjoner der gruppa er samlet står i en kontrast til de 

prestasjonsforventningene elevene synes å ha til hverandre. Jenusiyia er i det hele tatt lite 

muntlig aktiv. Ilhem, Bahar og Aferdita bidrar i kommunikasjonen, men i beskjeden grad. Det 

vil si at de oftest blir delaktige i et asymmetrisk samarbeidsmønster, der hovedsakelig Elise og 

Chris driver de kommunikative prosjektene framover mens de involverer medelevene 

underveis. I utdragene 66 og 67 ser vi at Chris nærmest inntar en lærerrolle og inviterer de 
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andre til å komme med innspill. I utdrag 62 er Elises lærerrolle noe dempet, men det er hun 

som tar imot de andres forslag i form av evalueringer og oppfølginger. De flerspråklige har 

ikke slike roller.  

 

På gruppene ILHEM og BAHAR oppstår altså en kontrastfylt situasjon. Der er et sprik 

mellom de flerspråklige elevenes norskferdigheter og gruppas prestasjonsforventninger til 

dem. Gruppene får i liten grad til andre deltakerstrukturer enn de asymmetriske i 

kommunikasjon der de flerspråklige elevene deltar. Når samarbeidsløsninger i disse klassene 

går langs et skille mellom elever med norsk som morsmål og dem som har en annen 

morsmålsbakgrunn, blir realitetene at de flerspråklige elevene stort sett må klare seg selv.  

 

Likeverdig  

Heller ikke Janath og Danika får noen form for oppmerksomhet om sin språklige bakgrunn. 

Danika har åpenbart utviklet svært gode ferdigheter i norsk, en observasjon som blir bekreftet 

av læreren. I følge læreren har hun en kompetanse på linje med medelevene med norsk som 

morsmål. Janath er i en situasjon der han skal takle gruppearbeidet i samfunnsfag på et språk 

han er i ferd med å lære. Han blir ikke omsluttet av en slik omsorg som Zehra får. I stedet er 

det slående at han, som Danika, deltar i et gjennomgående symmetrisk samarbeidsmønster. 

Med det menes at det muntlige samspillet er basert på en gjensidighet i utveksling av ideer og 

synspunkter på framgangsmåter. GruppeJANATH består av kun tre elever, og i ⅔ av 

prosessen er det kun Janath og Ole som bærer hele arbeidet. De fleste oppgaveorienterte 

samtalene foregår imidlertid mens alle tre er til stede. På gruppeDANIKA foregår samtalene i 

en veksling mellom alle fire og i par. På begge disse gruppene skjer initiativer og 

oppfølginger skiftevis mellom gruppemedlemmene. Deltakerne er likeverdige i 

kommunikasjonen og i samarbeidet.  

 

Gruppenes håndtering av språkheterogenitet er selvsagt en konsekvens av et komplekst faglig 

og sosialt samspill. Måten både elevene med norsk som morsmål og de flerspråklige elevene 

inntar rollene sine på, spiller selvsagt inn, og kombinasjoner av personlighetstrekk og 

ferdigheter i fag og språk påvirker sannsynligvis rollen man får og tar. Til tross for disse 

kompliserende faktorene er det likevel slående at deltakerstrukturene er så forskjellige i 

gruppene og at skillelinjene går mellom klassene.  
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6.5 «Skal ta innhold no» – om innhold i fagrelaterte samtaler       

Det er Aferdita på gruppeBAHAR som siteres i denne kapitteloverskriften. Leseren drar 

kanskje kjensel på ytringen, skal ta innhold no, fra linje 5 i utdrag 67, der Aferdita uttrykker 

et ønske om at gruppa skal samle seg om det faglige innholdet, ikke utsette det til 

morgendagen. Faglig innhold som et felles anliggende viste seg imidlertid å være en 

utfordring på flere måter. Vi skal i dette kapittelet se nærmere på de fagrelaterte samtalene på 

så vel gruppeBAHAR som de andre gruppene. 

 

Oppgavene som elevene i Tonbakken 7 og Veihagen 7B arbeidet med, har klare likhetstrekk. 

Oppgavetypen kan karakteriseres som komplementær (se diskusjonen i kapittel 4.3.3). Det vil 

si at oppdraget gruppa fikk kunne deles opp slik at hvert gruppemedlem kunne utføre sitt 

individuelle bidrag. Dette var en løsning som i prinsippet ble valgt i alle gruppene. De fordelte 

arbeidsoppgaver, men de organiserte seg like gjerne i par som enkeltvis. Underveis var 

elevene også involvert i hverandres deloppgaver, og de samlet seg jevnlig, først og fremst om 

spørsmål som gjaldt framdriften på gruppa. Felles for alle gruppeoppgavene var også at 

arbeidene skulle føre til en muntlig framføring og et skriftlig produkt som skulle gjenspeile 

fagkunnskaper og akseptable holdninger. Det som er ulikt for gruppene er altså fagområdene 

det ble arbeidet med.  

 

6.5.1 En oversikt over de fagrelaterte temaene på gruppene 

De fagrelaterte samtalene på gruppeILHEM og gruppeBAHAR, som holdt på med Tobakk og 

røyking, er kategorisert i de seks temaområdene som er vist i tabell 19.  

  
Temaområde Innholdsforklaring Tilfeller på 

gruppeILHEM 
Tilfeller på 
gruppeBAHAR 

Tobakksplanten  om plantens historie, utseende og innhold 1 3 

Tobakkens 
skadevirkninger  

om bivirkninger og helserisiko ved røyking 3 3 

Røykevaner og 
røykepress 

om tall fra undersøkelser, om reklame og røykepress 4 5 

Verdens 
tobakksfrie dag 

om FN’s antirøykedag 2 _ 

Språk om rettskriving og formuleringer 2 3 

Tabell 19: Kategorisering av innhold fra fag på gruppene ILHEM og BAHAR 

Kategorien Røykevaner og røykepress peker seg ut som det temaet begge gruppene kommer 

flest ganger tilbake til. Sammen med kategorien Verdens tobakksfrie dag samler disse 
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temaområdene samtaler om holdninger og handlinger vedrørende røyking. Til de to øverste 

kategoriene i tabellen ligger samtaler om røykens innhold og skadevirkninger. Vi ser at 

verken gruppeILHEM eller BAHAR er særskilt repeterende når det gjelder innholdet i 

samtalene og at det ikke er store forskjeller mellom gruppene når det gjelder hva de snakker 

om. Tabellen forteller også at få tilfeller av språkrelaterte spørsmål dukker opp på gruppene. 

Dette er overraskende, både hvis vi ser til gruppeZEHRAs mye større andel språktemaer og 

tatt i betraktning at to av deltakerne på begge gruppene kun har mellom 1½ – 3 års erfaring 

med undervisningsspråket, norsk. Det kunne vært rimelig å forvente at samtaler om ords 

betydning, om rettskriving eller formulering av setninger i større grad ble tema under 

arbeidets gang. På gruppene JANATH og DANIKA er det også forholdsvis få spor av et 

språklig engasjement i samtalene. Av tabell 20 (nedenfor) går det fram at antall tilfeller 

språkrelaterte spørsmål er som for de to gruppene ILHEM og BAHAR. Følgelig er det 

gruppeZEHRA som skiller seg ut på dette punktet, som hadde oppmerksomhet på språklige 

temaer i samtalene nesten like ofte som på det fagområdet gruppeoppgaven var innrettet mot. 

  

Kategoriseringen av det fagrelaterte samtaleinnholdet på gruppeJANATH og 

gruppeDANIKA, som studerte Forbruk og forurensning, resulterte i de temaområdene som er 

definert i tabell 20.  

 

Temaområde Innholdsforklaring Tilfeller på 
gruppeJANATH 

Tilfeller på 
gruppeDANIKA 

Forbruk og gjenbruk om reduksjon av privat varehandel og 
energiforbruk, gjenbruk av klær 

5 2 

Transport og miljø om å redusere privatbilbruk, fly- og  
varetransport  

5 _ 

Luft- og 
miljøforurensning 

om utslipp av olje og klimagasser og de 
fattige som rammes 

1 3 

Klima om avskoging, global oppvarming 2 3 

Naturmangfold om truet natur, plante- og dyrearter _ 6 

Miljøvernprosjekter om kildesortering, politiske planer  1 3 

Mennesker om menneskelig likhet og ulikhet 1 _ 

Språk om rettskriving og formuleringer 2 2 

Tabell 20: Kategorisering av innhold fra fag på gruppene JANATH og DANIKA 

Tabellen forteller at samtaler om gruppeoppgavens fagområde var et tilbakevendende tema 

for begge gruppene, og i større grad enn for de to omtalte gruppene i tabell 19. Men det er 

ulikt hvilke temaer som gjentas oftest. GruppeJANATH har særlig oppmerksomhet på 
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forholdet forbruk- og miljøspørsmål, mens gruppeDANIKA fokuserer på klima- og 

naturspørsmål i sine samtaler. Variasjonen i temaer er altså større på disse to gruppene enn på 

de andre tre i studien, men totalt antall tilfeller av faglig orienterte samtaler var omtrent det 

samme som for gruppeZEHRA. Det er gruppene ILHEM og BAHAR som har færrest faglig 

orienterte samtaler. En undring over hvorvidt dette er tegn på en svakere faglig orientering i 

deres samtaler eller ikke, er nærliggende. En slik slutning kan man selvsagt ikke trekke på 

dette grunnlaget, men når vi i fortsettelsen går tettere på samtalene, finner vi blant annet at 

kortvarige fagsamtaler er et karakteristika for disse gruppene som det var for gruppeZEHRA. 

Det innebærer blant annet at samtaler om faglige saker ikke tar stor plass.  

 

6.5.2 Trekk ved innholdet i de fagorienterte samtalene  

I kapittel 4 er oppgavetype og samarbeidsformer som pedagogisk kontekst for elevers  

muntlighet diskutert. I analysene av samtalene blir en sammenheng mellom disse to aspektene 

ved opplegget og det fagrelaterte innholdet framtredende i en del sekvenser, i en del er den det 

ikke. For å komme tettere på disse forbindelseslinjene, synes det fruktbart å forstå den faglig 

orienterte muntligheten i lys av ulike posisjoner for samtale. Betegnelsen posisjon er brukt i 

den hensikt å forklare at samtalene finner sted i ulike skjæringspunkter for de samarbeids- og 

oppgaveløsningsarrangementene som etableres på gruppene. Poenget er at enkelte av disse 

posisjonene synes å ha tydelig innvirkning på det fagrelaterte innholdet. Det er også et poeng 

at deler av denne kategorien muntlighet tilsynelatende ikke kan knyttes til de samme 

posisjonene.  

 

Menneskelig samspill og sammensatte kontekstuelle forhold påvirker selvsagt 

gruppearbeidets forløp på ulikt vis, og det kan være problematisk å peke på bestemte forhold 

som mer virksomme enn andre. Her blir likevel det fagorienterte innholdet i samtalene 

presentert i lys av fire kontekstuelle sammenhenger, som altså fortoner seg å ha satt et særlig 

preg på det som skjer innholdsmessig. I de to første er en kopling mellom strategi for 

samarbeid og for håndtering av gruppeoppgaven forstått som særlig betydningsfull for 

utviklingen av innholdet i de fagrelaterte samtalene. I de to siste er gruppemedlemmers 

innstilling og interesse framhevet som en sentral faktor for innholdet. 

 

Fagtekstenes avtrykk 

For en del av samtalene er konteksten den at elevene arbeider som gruppe, i et fellesskap om 

én og samme oppgave (se kapittel 4.3.4). Alternativt arbeider de som par med en avgrenset 
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del av gruppeoppdraget. Måten gruppeZEHRA løste skuespilloppgaven på er eksempel på en 

slik kollektiv samling der muntlighet om faglig innhold foregikk. GruppeZEHRA gjorde 

imidlertid ikke som de andre, nemlig å samle seg om en form for felles lesing av fagbøker. De 

brukte dem stort sett i individuelt arbeid. Når de øvrige fire gruppene i studien samlet seg, 

vekselsvis som «et alle vi» eller som par, var derimot lesing av fagtekster sentralt gjøremål. 

Elevene satt med lærebok eller tekst på skjerm og leste høyt for hverandre. Vi skal se at dette 

samarbeids- og oppgaveløsningsarrangementet setter et preg på innholdet i samtalene, om enn 

på noe forskjellige måter. I det første eksempelet holder de tre jentene Elise, Ilhem og 

Jenusiyia på med å velge ut innhold, som de skal slå opp på en antirøykplakat. Elise er 

skriveren og de to andre, som altså deltar på sitt andrespråk, leser fra læreboka: 

 

Samtaleutdrag 71 
gruppeILHEM: tobakkens skadevirkninger 

1 Elise:  og hvis man røyker +… 

2 Ilhem:  får man +… 

3 Elise:  ja så får man sånn der ting 

4 Ilhem:  eh dårlig å ånd      (blar i læreboka) 

5   nei @ vent # 

6   eh hvis man røyker får man # dårlig +…  

7 Jenusiyia: dårlig dårligere     (leser i læreboka) 

8 Ilhem:  dårligere lungekapasitet    (leser i læreboka) 

9   eh det er vanskelig 

10 Elise:  ka?   

12   si det 

13 Ilhem:  dårligere du må si det 

14 Elise:  er dette lungekapasitet? 

15 Ilhem:  lungekapsitet # ja  

16 Elise:  ja 

 

Gruppa er i ferd med å formulere en advarsel mot røyking. Både Elise og Ilhem gir 

innledningsvis til kjenne at de mangler språklig uttrykk for tanken (linjene 1-6), og sammen 

med Jenusiyia leter de i læreboka etter det rette ordet. Jenusiyia har oppmerksomhet om 

grammatiske trekk i språket, om adjektivet dårlig i komparativ (linje 7). Ilhem påtar seg 

oppgaven med å foreslå tekstinnhold, men gir eksplisitt uttrykk for at hun strever (linje 9). 

Hun trosser usikkerheten, er offensiv og leter etter svar i lærebokteksten. Gruppa finner fram 

til den rette formuleringen, lungekapasitet. Det er likevel usikkert hvorvidt Ilhems avslutning i 

linje 15 kun er tegn på ustødig uttale eller om det også kan dreie seg om en mer vaklende 

forståelse.  

 

Utdrag 71 viser altså hvordan elevenes leting i læreboka etter et bestemt «svar» preger 

innholdet i samtalen. Her var de på jakt etter et konkret faglig uttrykk. I andre sammenhenger 
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leter de fram setninger som kan være selve «svaret» på oppgavene, for så i fellesskap å velge 

ut hvilke av dem de skal kopiere. Utdrag 72 er eksempel på denne form for avskrift:  

 

Samtaleutdrag 72 
gruppeBAHAR: tobakksplanten 

1 Chris:  tobakk     (leser i læreboka) 

2 Peter:  tobakk-år der    (leser i læreboka) 

3 Chris:  tobakk på spansk # 

4   det heter sigar 

5 Peter:  nikotin-innhold [//] holdet 

6 Chris:  kor hen? 

7 Peter:  nikotin-innholdet i de forskjellige tobakksplantene varierer fra 0,5 til 8 prosent 

8 Chris:  oisann okei da tar vi # en liten ting der [//] en liten sånn der 

   

Guttene leser høyt for hverandre mens de leter etter en formulering om tobakksplanten de kan 

bruke. De første ytringene er sterkt preget av en sporadisk høytlesing (linjene 1 – 3), og er 

kanskje et resultat av en strategisk lesing. Det kan virke som om de fester seg ved avsnitt som 

inneholder ordet tobakk, søker videre etter hvorvidt teksten gir informasjon om 

tobakksplanten og finner setningen om nikotininnhold i tobakksplanten som de kan bruke til 

brosjyren sin.  

 

Både gruppeILHEM og BAHAR var gjennomgående tett på lærebøkene i den muntligheten 

som er registrert med faglig innhold, og i en slik form som de to utdragene over viser. 

GruppeneJANATH og DANIKA brukte også fagtekster aktivt i et fellesskap, men på andre 

måter. I en del av samtalene var innholdet preget av en kombinasjon av høytlesing fra 

læreboka, en ideutveksling angående hvordan de selv skal formulere seg om saken og 

høytlesing fra selvproduserte tekster. Utdrag 73 illustrerer dette:  

 
Samtaleutdrag 73 
gruppeDANIKA: luft- og miljøforurensning 

1 Danika:  okei vi som lever i den rike delen av verden slipper ut me [//] mest CO2 og andre  

2   klimagasser      (leser i læreboka)  

3   derfor har vi også et særlig ansvar for å redusere våre utslipp 

4   samtidig har vi også økonomiske muligheter til å beskytte de som opplever de #  

5   alvorligste følgene av klimaendringene    

6   vi kan skrive at det vi som har det bra 

7   mm det er vi som slipper mest 

8 Heidi:  ja eller det er vi som på en måte forurenser mest 

9   og det kan vi tåle det for vi har nå sånn # liksom og sånn 

10 Danika:  ja ## e har bare skrevet vi som har +/ 

11 Heidi:  vi som lever i rikdom og har det bra forurenser mest  (leser egen tekst) 

12   for vi tåler mest av forurensingen  

13 Danika:  # ja e +/ 

14 Heidi:  det er sikkert feil skrevet da men 

15 Danika:  e skreiv vi som har et godt liv forurenser mest    
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16 Heidi:  ja!  

   (pause 70 sekunder) 

17 Danika:  okei de som har et godt liv forurenser mest    (leser egen tekst) 

18   de som bor i de fattige landene og ikke har liv som er like godt som oss tåler minst 

19 Heidi:  mm 

   

Danika og Heidi har felles ansvar for en deloppgave, som de en kort stund har jobbet 

individuelt med i forkant av dette utdraget. Danika bryter stillheten og leser brått høyt fra et 

avsnitt i læreboka (linjene 1 – 5), noen linjer som handler om utslipp av klimagasser, 

konsekvenser for de fattige og ansvar hos de rike. Hun fortsetter umiddelbart å foreslå en 

måte å reformulere fagtekstens budskap om et CO2-utslippregnskap. Heidi responderer og 

forsøker seg på en forklaring, men strever med forholdet konsekvenser og ansvar (linje 8 og 

9). I fortsettelsen bruker de sine egne skriftlige utkast, justerer og leser dem høyt for 

hverandre.  

 

Disse tre samtaleutdragene eksemplifiserer hvordan en posisjon for samtale, i et 

skjæringspunkt mellom et samarbeid som gruppe/par og en måte å bruke læreboka på, førte til 

at fagtekstene satte særskilte avtrykk på muntligheten som er kategorisert i tabell 19 og 20. 

For gruppene ILHEM og BAHAR er dette tilfellet for en relativt stor del av innholdet, og at 

avtrykkene kan karakteriseres som sitater av de skriftlige kildene som ble brukt. For gruppene 

JANATH og DANIKA har avtrykkene mer karakter av å være reformuleringer av avsnitt i 

lærebokteksten. Vi skal imidlertid senere se eksempler på at samtaleinnholdet på disse to 

gruppene også hadde andre innholdsmessige trekk, selv om det kontekstuelle utgangspunktet 

tilsynelatende var det samme. Før det skal vi rette oppmerksomheten mot følgende 

gjennomgående trekk ved samtaleinnholdet: 

 

Ideenes flyktighet           

I mange samtaler har samarbeidsarrangementet karakter av å være arbeid i gruppe. Det vil si 

at hvert gruppemedlem arbeider individuelt med sitt tildelte oppdrag, men både fysisk nærhet 

og sosialt klima gir rom for muntlighet langsmed. Disse samarbeidsløsningene ble valgt for et 

bredt spekter av deloppgaver, der noen av dem syntes å få større innvirkning på samtalene enn 

andre. På gruppeZEHRA resulterte individuelt arbeid med tegneserieoppgaven i et lite knippe 

av samtaler med fagrelatert innhold. Liknende posisjoner for muntlighet på gruppeJANATH 

og ILHEM, altså i skjæringspunkter mellom individuelle løsninger og tegneaktivitet, gav ikke 

tilsvarende samtaleinnhold. Felles for muntligheten på alle gruppene er imidlertid at den 

enkelte elevs eget arbeid med skriftlige deloppgaver førte med seg en sporadisk 
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kommunikasjon med fagrelatert innhold og at kommunikasjonen gjerne stoppet fort opp. 

Denne posisjonen for kommunikasjon synes med andre ord å virke på innholdet i form av 

flyktighet. Vi så dette på gruppeZEHRA at ideer, påstander eller spørsmål brått ble kastet ut 

på gruppa, og at responsen enten kom i form av lett korrigering eller enkle forsøk på svar. 

Inntrykket er at de enten ikke går inn i substansen eller at de ikke fullfører samtalen.  

 

I motsetning til gruppeZEHRA, hadde de fire andre gruppene mye fellesskap rundt 

utviklingen av skriftlige tekster, men innimellom måtte den enkelte sluttføre hver sin del. I 

utdrag 74 har Peter fått i oppdrag å skrive ferdig en tekst om røykevaner og røykepress, og 

blir i tvil om statistikken:  

 

Samtaleutdrag 74 
gruppeBAHAR: røykevaner og røykepress 

1 Peter:  kor mange voksne som røyker? 

2 Chris:  ja prosent? 

3 Peter:  35 nei det var 36 

4   shitt det var 35 @   

 

Her svarer Peter selv på sitt eget spørsmål, og ytringene i linje 3 og 4 kan tyde på at han satser 

på hukommelsen. Resultatet er trolig feil. I en ordveksling om tall fra undersøkelser tidligere 

den samme skoletimen var elevene uenige om prosenten skulle være på 25 eller 26. Chris 

bidrar imidlertid ikke med noe mer, og Peter bryr seg ikke mer med saken.  

 

I noen tilfeller synes muntligheten som oppstår under individuelt skriftlig arbeid å være en 

form for høyttenking. Når elevene sitter samlet, men hver for seg plundrer med valg av 

innhold til tekstene sine, skjer det at de formulerer seg muntlig uten å henvende seg til en 

bestemt person. I utdrag 75 er det Ole som skriver om Fretex’ virksomhet og som ytrer seg 

om temaet han holder på med: 

 

Samtaleutdrag 75 
gruppeJANATH: forbruk og gjenbruk 

1 Ole: okei Fretex # samler inn +… 

2 Janath: Fretex samler i Norge inn 

3 Ole: samler inn og # selger 

4 Janath: samler inn # selges # selges 
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Ole er konsentrert om skriving. Ytringene hans, i både linje 1 og 2, kan forstås som opptakten 

til en setning. Janath, som skriver på sitt, gir ham oppmerksomhet, men heller ikke mer. 

Tausheten senker seg over gruppa.  

 

Utdragene 74 og 75 illustrerer altså en utpreget faglig letthet eller flyktighet i kommunikasjon 

som oppstår i skjæringspunkter mellom individuelle løsninger og skriveaktivitet. Liknende 

letthet finnes også i andre samtalesituasjoner, men poenget er at nettopp i denne posisjonen 

for samtale er det akkurat det som skjer på disse gruppene. Dette er ikke overraskende 

kanskje, men man kunne tenkt seg at utfordringer som oppstår under individuelle 

skriveprosesser ble et tema som elevene la fram for hverandre og som de fikk hjelp til å 

undersøke. Men det skjedde ikke. På gruppeZEHRA så vi eksempler på at Simen flere ganger 

gav uttrykk for at han ikke fikk til å skrive faktasetninger. Henvendelsene resulterte imidlertid 

ikke i samtaler om aktuelle historiske fakta som kunne være innhold i disse setningene.   

 

Liv i faget  

Selv om noen bestemte kontekstuelle betingelser her er tolket som særlig relevant for å forså 

innholdsutviklingen i en del samtalesekvenser, er det selvsagt slik at konteksten for et 

gruppearbeid dreier seg om en miks av ulike forhold (jf. kapittel 5). Derfor er det også flere 

tilfeller av fagrelatert muntlighet på gruppene der forbindelseslinjene til de ovenfor definerte 

posisjonene for samtale er lite tydelige. Ett aspekt som hele tiden virker på gruppearbeidets 

gang er elevenes innstilling til det hele. I både kapittel 5.4 og 6.2 leder analysene fram til en 

oppfatning om en grunnleggende velvillighet og konsentrasjon hos elevene. Heller enn å 

forstå innholdet i lys av et skjæringspunkt mellom samarbeids- og 

oppgaveløsningsarrangement, synes det tidvis relevant å se individuelt engasjement som den 

mest framtredende faktoren. På gruppeZEHRA oppstod for eksempel en samtale om Kublai 

Khan (utdrag 14, kapittel 5.1.3) og et par sekvenser om Djengis Khan (utdrag 15 og 16), som 

verken har en klar sammenheng med samarbeidsordningen eller oppgavetypen, slik jeg tolker 

det. Jeg har festet meg ved både disse tre utdragene, samt noen utdrag på de andre gruppene, 

fordi de synes å være preget av et sterkere engasjement enn det som ellers kommer til uttrykk. 

Innholdet i de nevnte samtalesekvensene på gruppeZEHRA er faglig relevant, men det synes 

å bryte med de innholdsmessige forventningene som ligger i selve oppgavelyden. Det er trolig 

nettopp derfor det er mulig å få et syn for elevenes interesser. Når Simen stiller spørsmålet ka 

han Djengis Khan gjorde for å bli kjent, er det nærliggende å tolke dette som integrativt 

motivert, og at tematiseringen bidrar til å gi en form for liv eller vitalitet til det fagstoffet.  
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Det er min oppfatning at en integrativ motivasjon påvirker utviklingen av enkelte 

fagorienterte samtaler også på gruppeJANATH og DANIKA, selv om de ikke bryter med 

oppgavelyden slik jeg mener de nevnte eksemplene fra gruppeZEHRA gjør. I utdrag 76 

(nedenfor) utvikler elevene på gruppeJANATH gradvis en genuin interesse for temaet de 

snakker om, slik jeg tolker det. Temaet er forbruk og gjenbruk, og samarbeid som gruppe om 

innholdet i en fagtekst er utgangspunktet for samtalen. I forkant av samtalen har de tre guttene 

lest teksten, og planen er at de skal oppsummere den i fellesskap i den hensikt å bli enige om 

hva de skal skrive og tegne til veggavisen. Fretex er det første temaet de sikter seg inn på, 

etter Oles forslag: - vi tar ditta med Fretex har dokke leste det? Ole oppfordrer deretter til en 

slags gjenfortelling uten bruk av læreboka, og Steinar begynner:  

 

Samtaleutdrag 76 
gruppeJANATH: forbruk og gjenbruk 

1 Steinar:  dei mottar masse klær og møblar og +… 

2 Janath:  de samler og sånn # klær  

3 Steinar:  og så bruker dei om igjen og selger til fattige folk <i Afrika og> +/ 

4 Janath:  <selger ikke da>  

5 Steinar:  USA 

6 Janath:  de gir da  

7 Steinar:  <nei dei selger>  

8 Ole:  <dei selger det da>  

9 Steinar:  dei selger da  

10 Ole:  det står jo her da  

11   hva skjer med tøyet som Fretex samler inn?   (leser i læreboka)  

12   20 prosent ble solgt til Fretex-butikken # solgt  (rett preposisjon er i )  

13 Steinar:  20 prosent ble solgt til utlandet      (rett prosent er 60)   

14 Ole:  2 prosent ble brukt til # shoddy #     (leser i læreboka) 

15   <strikket tøy som blir spesialbehandlet til> +/ 

16 Steinar:   <strikket tøy som blir spesialbehandlet>  

17 Ole:  nødhjelps-tepper 

18 Janath:  <dårlig da>  

19 Ole:  <2 prosent> ble brukt til pussefiller     (leser i læreboka) 

20   16 prosent ble +/  

21 Janath:  skulle egentlig gi [//] bare gi dem gratis  

22 Ole:  ja men det er ikke +…  

23 Steinar:  dei selger Janath  

24 Janath:  men det er dårlig da 

25 Steinar:  dei selger det til FN og <UNICEF og alle dissa> +/ 

26 Ole:  <det gjør dei i Norge> [/] det gjør dei i Norge og i andre land 

27 Steinar:  du skjønnar vi har ikkje bort tinga våre Janath 

28 Janath:  gjør ikke der [//] dokke? 

29 Steinar:  @ nei  

30 Janath:  koffor det? 

31 Steinar:  fordi # vi er grådige nordmenn @ 

 

En litt famlende utveksling av informasjon om Fretex innledningsvis i samtalen, går over i en 

noe mer intens ordveksling når Janath kommer med innvendinger til Steinar og Oles 
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påstander om bedriftens forretningspraksis. Guttene slår opp i læreboka og leter fram mer 

presis informasjon om salg, ombruk og gjenvinning, men unøyaktig lesing medfører 

feilinformasjon. Janaths respons på høytlesingen, i linjene 18 og 21, kan tyde på en form for 

indignasjon eller moralsk forargelse. Dette er en reaksjon som etter min oppfatning først og 

fremst uttrykker et engasjement for selve temaet og at oppgaveløsningen er mer perifer i 

øyeblikket. Noe nølende forholder de to andre seg etter hvert til Janaths motforestillinger. 

Informasjon om FN og UNICEF’s involvering kan være deres forsøk på å forsvare eller 

argumentere for Fretex’ praksis, men det er i linjene 27 og 31 at vi ser et tydeligere 

resonnement. Latteren som følger med ytringene skaper likevel tvil om seriøsiteten bak 

forklaringen til Steinar, men en form for livlighet mener jeg de har gitt til temaet.    

 

Det er altså min forståelse at samtaleinnholdet i utdrag 76 gradvis blir preget av at selve 

oppgavetemaet fanger elevenes interesse, og at det blir viktigere enn løsningen på 

gruppeoppgaven. En slik bevegelse i innstilling synes også å oppstå i samtaler som gjelder 

innsats for å redusere forurensning. I slike samtaler blir elevene på gruppeJANATH revet med 

i en iver etter å finne løsninger på forurensningsproblemer, men som vi skal se, blir ideene 

temmelig vidløftige. I utdraget her dreier det seg om mulighetene for å unngå 

klimagassutslipp fra fly:  

 

Samtaleutdrag 77 
gruppeJANATH: transport og miljø 

1 Janath:  fly det trenger vi 

2 Steinar:  egentlig ikkje 

3 Janath:  hm? 

4 Steinar:  vi er ikkje desperat etter fly 

5   # vi trenger det egentlig ikkje 

6 Janath:  sikker? 

7 Ole:  vi trenger ikke fly så [//] for å komme rundt verden 

8 Steinar:  ja ho +… 

9 Ole:  rundt jorda 

10 Janath:  det går an å kjøre med bil da eller båt 

11 Steinar:  vi kan gå 

12 Janath:  råner 

13 Steinar:  sånn der +… 

14 Janath:  det er jo et lite land da # gå 

15 Steinar:  sånn der pilegrimsreise 

16 Ole:  det er ikke langt da 

17 Janath:  det er langt å gå da 

[…] (samtalen fortsetter med ideen om å ta seg fram i verden til fots med ytterligere 24 replikkvekslinger) 
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Samtalen begynner med et enkelt utgangspunkt, nemlig et spørsmål om hvorvidt verden 

trenger fly eller ikke. I fortsettelsen spinner guttene rundt tanken på å kunne ta seg fram i 

verden til fots, og reduksjon av klimagassutslipp blir et spørsmål om geografi. Min oppfatning 

er at de er engasjert i selve miljøtematikken, selv om de ikke erkjenner mangel på realisme i 

denne sammenheng. Det gjør de imidlertid når ideene på nytt utarter ca. fem – seks minutter 

senere. Noe lattermildt innser de da at de er i ferd med å skjære så hardt ned på forbruket at 

mennesket ikke blir levedyktig av den grunn. Det er faktisk slike lekende løsningsforslag på 

forurensningsproblemene som fyller en forholdsvis stor del av den fagorienterte 

samtaleinnholdet på gruppa og som medfører at omfanget av samtaler med faglig orientering 

er blitt større hos disse guttene enn hos de andre (se figur 8, kap. 6.3.1).  

 

Jentene på gruppeDANIKA realitetsorienterer seg noe raskere enn guttene over etter en 

liknende ideutveksling om måter å spare strøm på. Danika og Heidi har forslag om å slå av 

lyset i tomme rom, bruke stearinlys og å ta klesvasken for hånd. Når Heidi innvender, - nei 

men det blir litt sånn overdrevet, bestemmer de seg for at stearinlys ikke er et tilfredsstillende 

alternativ. Deres engasjement for energisparing kommer etter min oppfatning særlig til 

uttrykk når de tar opp spørsmål som er spesielt relevant for deres egen livsstil, som her når de 

tematiserer ladere til mobil og strømforbruk: 

  

Samtaleutdrag 78 
gruppeDANIKA: forbruk og gjenbruk 

1 Danika:  men du sånne stikkontakter når dei er i liksom 

2 Heidi:  ja 

3 Danika:  sånn som for eksempel mobilladeren e tror det stiger strøm 

4 Heidi:  ja det tror e også 

5   vi kan ta dem ut 

6 Danika:  ja 

7 Heidi:  # ka +… 

8   stikkontakter eller ladere? 

9 Danika:  vi kan ta ut forskjellige stikkontakter som vi ikke har brukt for 

 

Som på en innskytelse tar Danika opp spørsmålet om mobiltelefonladere i stikkontakter 

trekker strøm. Her hersker muligens en forvirring omkring ordene stikkontakt og lader, 

alternativt dreier forvirringen seg om uklare formuleringer fra Danika sin side. Jentene finner 

i realiteten ikke ut av problemstillingen, men Danika trekker en konklusjon om god 

strømbesparende praksis i linje 9.  
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Leve med idealer   

Interesse for et fagrelatert spørsmål og interesse for løsningen på en oppgave kan selvsagt 

være to sider av samme sak, men altså ikke nødvendigvis, slik jeg forstår deler av 

samtaleinnholdet på gruppene i denne studien. Et tyngdepunkt i førstnevnte er tolket inn i 

samtaleøyeblikkene 76 – 78 over. Et fokus på det sistnevnte er oppfattet på gruppeDANIKA, i 

samtaleutdragene 79 og 80 nedenfor. Dette er utdrag som for så vidt føyer seg inn i rekken av 

samtaler om faglig svar på oppgavene, som i utdragene 71 – 75, men de skiller seg fra dem 

ved at elevene eksplisitt legger vekt på et muntlig fellesskap for å få til et tilfredsstillende 

faglig innhold og ved at hensikten er å legge faglitteratur til side. Samtalene blir av den grunn 

ikke så bundet til lærebøkene, men samtidig preget av konsentrasjon om å få fram gruppas 

ideer og felles forståelse eller enighet om faglige temaer. 

 

Etter en stund med en muntlighet som er preget av faglig flyktighet og læreboksitater, gjør de 

to jentene en endring i samarbeidsordningen dem imellom. Etter påtrykk fra Heidi, som 

insisterer på at de ikke oppfyller samarbeidsideen for et gruppearbeid (se samtaleutdrag 69, 

kapittel 6.3.2), velger de en veksling av individuell lesing og skriving av fagtekster på den ene 

siden og en muntlig utveksling av fagkunnskaper på den annen side. De etterstreber med 

andre ord å gjennomføre gruppearbeidet etter det de oppfatter som et ideal, nemlig å snakke 

sammen om faglig innhold. Denne revisjonen av samarbeidet angikk kun jentene og ikke 

guttene på gruppa. Vi skal se at jentene i disse utdragene forsøksvis bruker samtalen for å 

hjelpe hverandre til forståelse for temaet forurensning som trussel for biologisk mangfold: 

 
Samtaleutdrag 79 
gruppeDANIKA: naturmangfold 

1 Heidi:  planter # planter eh det kan vi +… 

2   eh planter får sikkert ikke nok næring fordi lufta er så skitten liksom 

3 Danika:  mm 

4 Heidi:  for det planter får ikke nok næring for luften blir skitten og dårlig 

5   det er for det [/] det er forurensing da 

6   lufta og bakken og +… 

7   ja 

8 Danika:  # liksom planter er når vi får næring av friskere lufta og sånn 

 

Danika og Heidi prøver her å forklare sammenhenger mellom forurensning og mulig tap av 

plantearter. Begge har lest i læreboka, men nå er den lagt bort til fordel for en samtale som 

skal føre fram til felles forståelse og felles svar på gruppeoppgaven. Samtalen viser at jentene 

er enige om saksforholdene, men inntrykket er at deres samlede kunnskap ikke er særlig 

detaljert eller dypgående, alderstrinnet tatt i betraktning. Tre minutter senere tar de på 
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liknende måte for seg dyr som kan være følsomme forurensning og hvorfor de kan bukke 

under: 

 

Samtaleutdrag 80 
gruppeDANIKA: naturmangfold 

1 Danika:  og så var det om dyr 

2   det er egentlig det samme som eh hvis forskjellige plantearter begynner å forsvinne 

3   får kanskje ikke alle dyrene den maten og næringen de trenger 

4 Heidi:  mm 

5   ka du sa først? 

6   når? 

7 Danika:  eh hvis forskjellige plantearter begynner å forsvinne 

8 Heidi:  ja 

9 Danika:  så kanskje ikke alle dyrene får den maten og næringen dei trenger 

10   og så var det om dyr # eh # eh eller liksom nokken av dyra dei spiser jo hverandre 

11 Heidi:  mm 

12 Danika:  og hvis dei begynner å forsvinne 

13   så får jo ikke dei den maten dei trenger 

14   sånne smådyr og sånn 

 

Jentene støtter seg på den forklaringen de har laget i utdrag 73, og videreutvikler et 

skissemessig resonnement om næringskjeder og konsekvenser av at dyras livsgrunnlag blir 

utsatt for forurensning. De får riktignok ikke fram grundig kunnskap om forbindelseslinjene 

mellom forurensning og endringer i økosystemene, men de viser en sterk interesse for å 

oppfylle idealene for muntlighet i gruppearbeid.  

 

De andre gruppene i studien gav ikke så tydelig uttrykk for sine ideer om samtalens plass i 

gruppearbeid, men både gruppeJANATH og gruppeBAHAR forsøkte å gjennomføre en 

liknende muntlig praksis som den Danika og Heidi hadde i de to siste utdragene. Resultatene i 

form av innholdsutvikling og antall forsøk kan tyde på at denne muntlige arbeidsmåten var 

krevende for dem. Forsøkene var ikke så mange og innholdet ikke så rikholdig om man tar i 

betraktning at samtalene skulle føre fram til svar på spørsmålene i gruppeoppgaven. I 

følgende utdrag er det gruppeJANATH som samler seg om en forståelse for konsekvenser ved 

avskoging:  

 
Samtaleutdrag 81 
gruppeJANATH: klima 

1 Steinar:  hvis vi ikkje har trær du Janath 

2 Janath:  hm?  

3 Steinar:  hvis vi ikkje har trær da får ikkje vi oksygen 

4 Janath:  ka er luft da? 

5 Steinar:  # så # enten oksygen eller penger 

6 Janath:  oksygen er viktigst 

7 Steinar:  FN må vi finne en annen måte å ta det på 

8 Ole:  ja men det er jo masse i lufta da 
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9 Janath:  skal e fortelte deg da? 

10 Steinar:  et sånt tre er sikkert sånn # fem tusen # tror e 

 

Steinar stiller spørsmål og gir svar i linjene 1 og 3. Det er han som driver temaet framover, 

men med noen tankesprang (i linjene 5, 7 og 10) som synes å være krevende å følge for de to 

andre. Janath virker desorientert eller faglig usikker i linje 4. Kanskje er dette et spørsmål om 

kjemiske stoffer i luft? Heller ikke Ole virker særlig orientert i saken, og de greier vel ikke å 

samle seg om noen svar på de store spørsmålene.  

 

De tre siste samtaleutdragene (79 – 81) er altså tolket som et resultat av elevenes interesse for 

å finne løsninger på oppgavene i fellesskap. Samtalene er med andre ord forstått som et 

uttrykk for elevenes måte å håndtere idealer om kommunikasjon om faginnhold. At gruppene 

DANIKA og JANATH synes å streve med disse forventningene har jeg allerede antydet. Et 

slikt strev ble særlig tydelig på gruppeBAHAR. Oppfordringen til Aferdita «skal ta innhold 

no», kom et par minutter etter samtalen som er gjengitt nedenfor. Denne samtalen er gruppas 

første forsøk på å snakke om det faglige innholdet i oppgaven, og den foregår omtrent etter 

halvgått tid av den tredje skoletimen:  

 
Samtaleutdrag 82 
gruppeBAHAR: tobakkens skadevirkninger 

1 Aferdita:  skal vi skrive nokke om tobakk? 

2 Chris:  ja vi må jo nesten det @ 

3 Aferdita:  ja @ 

4 Chris:  altså tobakk 

5 Aferdita:  <kor [/] kor +/> 

6 Chris:  <må jo> skrive at det er helsefarlig 

7   det er farlig for hele kroppen for eksempel 

8   det er veldig farlig for lungene 

9   lungene blir svarte og gråe 

10 Aferdita:  <@> 

11 Bahar:  <@>  

12 Chris:  dei blir det 

13   e har sett det 

 

Aferdita er pådriver for å få til samtale om innhold, men det er kun Chris som formidler sin 

kunnskap om tobakkens skadevirkninger. De to jentene bidrar med latter og ikke mer. Ideer 

om faget stopper opp.  

 

GruppeBAHAR gjør nye forsøk på denne måten å samarbeide muntlig på, men de makter det 

ikke. GruppeILHEM gir aldri uttrykk for ideer om å arbeide muntlig på den måten. Men 

begge gruppene gjennomfører altså samtaler i et fellesskap om læreboka, slik som utdragene 
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71 og 72 viser. GruppeZEHRA er den gruppa som skiller seg mest fra de andre på dette 

punktet. De gav ikke inntrykk av å etterstrebe muntlig fellesskap om det faglige, ikke før de 

samlet seg om å lage skuespillet. Da var de klare på at de skulle samarbeide om replikker og 

fortelling, men mitt inntrykk er at selve innholdet ble tatt for gitt.  

 

6.5.3 De fagrelaterte samtalene i lys av Cummins’ begreper om kontekst og kognisjon 

En interesse for konkrete fakta om temaet «Tobakk og røyking» er et gjennomgående trekk  

ved den fagrelaterte muntligheten på både gruppeILHEM og gruppeBAHAR. Elevene tar opp 

lett tilgjengelig informasjon om tobakk, helsefare og tall fra undersøkelser i sine samtaler. En 

tilsvarende orientering er også et karakteristisk trekk ved en del av samtalene om «Forbruk og 

forurensning» som foregikk på så vel gruppeJANATH som på gruppeDANIKA. Men på disse 

to gruppene foregikk det også et muntlig samspill om sammenhenger mellom saksforhold og 

om forklaringer på årsak- og virkningssituasjoner. Elevene brukte fellesskapet til å søke 

klarhet i Fretex’ bedriftsidéer, muligheter for å redusere forbruk og å forstå forurensningens 

konsekvenser for økosystemer. GruppeZEHRA kan plasseres i en mellomposisjon blant disse 

karakteristika. De hadde en klar vekt på faktainformasjon i sine samtaler om «Historien om 

Marco Polo», men noen få samtaler dreide seg om historiske sammenhenger og forklaringer.  

 

Gruppearbeidene foregår i en mangslungen kontekst der flere aspekter ved den spiller 

sammen og virker på det muntlige samspillet. Jeg har trukket fram to samtaleposisjoner som 

har en åpenbar virkning på det fagrelaterte innholdet. Den ene posisjonen, forklart som en 

kopling mellom samarbeid som gruppe/par og fokus på læreboka, medfører at samtalene får et 

utpreget avtrykk etter fagtekstene. Elevene er felles om søk etter ord og formuleringer, 

høytlesing og reformuleringer av de skriftlige tekstene. Den andre posisjonen, en kombinasjon 

av samarbeid i gruppe og sporadisk kommunikasjon om individuelt skriftlig arbeid, fører til et 

flyktig preg over innholdet. Individuelle ideer eller spørsmål har karakter av å være enkelt 

fagstoff, innspillene kommer brått på og får en kortvarig oppmerksomhet og enkle responser 

fra gruppa.  

 

Elevenes velvilje og villighet til å gjennomføre gruppeoppgaven synes å være tilsvarende 

betydningsfullt for samtaleinnholdet som de kryss-kontekstuelle forholdene som her er 

vektlagt. Elevenes innstilling er selvsagt en forutsetning for all samtale, men her er to typer 

individuelt engasjement som påvirker innholdet på måter som gjør at man får tydelig syn for 

nettopp dette. Det ene er et integrativ motivert engasjement, som kommer til syne i form av at 
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elevene selv initierer og utforsker faglige temaer som ligger på siden av gruppeoppgavens 

problemstillinger. Temaene er likevel relevante og gir et særskilt liv til de faglige samtalene, 

etter min oppfatning. Den andre formen for engasjement synes å være mer instrumentelt 

motivert, men med en uttalt interesse for å leve opp til idealer om et muntlig fellesskap i 

gruppearbeid. Innimellom er det mer eller mindre tydelig at elevene får en klar bevissthet om 

at det faglige innholdet skal være et fellesanliggende og at de derfor må snakke sammen. 

Idealet er at de da skal legge faglitteraturen til side og utveksle sine ideer om og forståelse av 

ulike saksforhold innenfor oppgavetemaet. Samtaletemaene som følger i kjølvannet av slike 

erkjennelser preges av en innsats for å få oversikt over saksområdet, forklare noen 

sammenhenger og å komme til en forståelse av faginnhold som kan videreformidles til 

læreren og medelever.  

 

Utvalget av fagrelaterte samtaleutdrag som er presentert her, representerer først og fremst det 

typiske ved muntligheten på fire av gruppene i materialet. En analyse av utdragene ved hjelp 

av Cummins’ (2000) begrepsapparat, slik som gjort av det tilsvarende muntlige innholdet på 

gruppeZEHRA, gir et grunnlag for å tydeliggjøre de faglige og språklige kravene som ligger i 

disse samtalesekvensene. En oppsummering av analysene av de fagrelaterte samtaleutdragene 

på gruppene fra Tonbakken 7 og Veihagen 7B er framstilt i tabell 21 neste side. 
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Samtaletema  Innholdsmessige og 

kontekstuelle trekk 

Utdragene i lys av 

Cummins 

begrepsapparat 

Muntligheten som kontekst - trekk 

ved ordforrådet  

Tobakkens 
skadevirkninger,  
utdrag 71, 

GruppeILHEM 

Faktakunnskap om 

konsekvenser ved røyking  

- i arbeid med lesing av 

læreboktekst og skriving  

Kontekststøttet og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: lungekapasitet 
- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 
- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
røyke 

Tobakksplanten,  

utdrag 72, 

GruppeBAHAR 

 

Faktakunnskap om 

tobakksplanten - i arbeid 

med lesing av lærebok-

tekst og skriving 

Kontekststøttet og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: nikotin, nikotin-innhold 
- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 
tobakk, sigar 
- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
prosent 

Røykevaner og 

røykepress, 

utdrag 74, 

GruppeBAHAR 

Faktakunnskap om folks 

røykevaner - i arbeid med 

skriving 

Kontekstredusert og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 

røyke, prosent 

Tobakkens 

skadevirkninger,  

utdrag 82, 

GruppeBAHAR 

Faktakunnskap om 

konsekvenser ved røyking 

- i arbeid med skriving  

Kontekstredusert og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 

tobakk, helsefarlig, lungene 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 

0 

Forbruk og 

gjenbruk, 

utdrag 75, 

GruppeJANATH 

Faktakunnskap om 

Fretex’ virksomhet - i 

arbeid med lesing av 

læreboktekst og skriving 

Kontekststøttet og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: Fretex 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 

selges 

Forbruk og 

gjenbruk, 

utdrag 76, 
GruppeJANATH 

 

Faktakunnskap om 

Fretex’ virksomhet - i 

arbeid med lesing av 

læreboktekst og skriving 

Kontekststøttet og 

kognitivt noe 

krevende 

samtalesituasjon 

- fagord: 0 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: Fretex, 

nødhjelpstepper, FN, UNICEF 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
mottar, spesialbehandler, pussefiller, grådige 

Transport og 
miljø,  
utdrag 77, 
GruppeJANATH 

Om mulighet for å unngå 

bruk av fly – i arbeid med 

skriving 

Kontekstredusert og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: pilegrimsreise  

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 

0 

Klima, 
utdrag 81, 
GruppeJANATH 
 

Om konsekvenser ved 

avskoging – i arbeid med 

skriving 

Kontekstredusert og 

kognitivt krevende 

samtalesituasjon 

- fagord: oksygen  

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 0 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
0 

Luft- og miljø-

forurensning, 

utdrag 73, 
GruppeDANIKA 

 

Om konsekvenser og 

ansvar for klimagass-

utslipp - i arbeid med 

lesing av læreboktekst og 

skriving 

Kontekststøttet og 

kognitivt krevende 

samtalesituasjon 

- fagord: klimagasser, CO2, klimaendringene 

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: 

forurenser 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
følgene, ansvar, lever i rikdom, tåle 

Forbruk og 
gjenbruk, 
utdrag 78, 
GruppeDANIKA 

Faktakunnskap om 

strømforbruk – i arbeid 

med skriving 

Kontekstredusert og 

kognitivt enkel 

samtalesituasjon 

- fagord: 0  

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: strøm 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
stiger 

Naturmangfold, 
utdrag 79 – 80, 
GruppeDANIKA 

 

Om forurensningens 

konsekvenser for 

biologisk mangfold – i 

arbeid med skriving 

Kontekstredusert og 

kognitivt krevende 

samtalesituasjon 

- fagord: plantearter  

- fagrelaterte allmennord/uttrykk: næring, 

forurensning 

- mindre frekvente allmennord/uttrykk: 
0 

Tabell 21: En oppsummering av innholdsmessige, språklige og kontekstuelle trekk ved gruppene ILHEM, 

BAHAR, JANATH og DANIKAs fagrelaterte samtaler. 
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Om vi ser til de fire første samtaletemaene i tabell 21, som er hentet fra gruppene i  

Tonbakken 7, finner vi at alle er vurdert som kognitivt lite krevende. Samtalene kretser om 

noen få overordnede saksområder, som tobakk, røykevaner og helsefare. Innholdsmomentene 

til disse saksområdene består av et lite knippe faktainformasjon. Også samtaleutdrag 71, som 

handler om et årsak – virkningsforhold, dreier seg om jakt på én konkret opplysning, nemlig 

ordet lungekapasitet.  

 

Samtaletemaene i Veihagen 7B er mer varierte i faglig vanskegrad. Samtalene som dreier seg 

om å håndtere konkrete faktaopplysninger er hovedsakelig vurdert å være kognitivt enkelt for 

sjuendeklassingene. Unntaket er utdrag 76, som har sitt utgangspunkt i enkle fakta om Fretex, 

men fordi samtalen beveger seg mot en forståelse som krever koplinger av flere 

faktamomenter, har jeg vurdert innholdet å være noe krevende. Det viser seg også at guttene i 

samtalen strever litt med å få et overblikk. På gruppene JANATH og DANIKA finner jeg 

flere faglig utfordrende samtaler enn på noen av de andre gruppene i studien. Innholdet i 

utdragene 73, 79, 80 og 81 utfordrer kunnskaper om sammensatte prosesser i naturen og 

konsekvenser av menneskelig inngripen i økosystemene. Elevene gir seg i kast med de store 

miljø- og klimaspørsmålene, som innebærer forståelse for sammenhenger og kompetanse i å 

resonnere rundt globalt ansvar.  

 

Jeg har under tvil vurdert to av de fire samtalesituasjonene fra Tonbakken 7 og tre av åtte 

situasjoner fra Veihagen 7B som kontekststøttet, ut fra en tanke om at tilgangen på 

lærebøkenes tekster og bilder kan forenkle og støtte rollen som lytter og bidragsyter til 

samtalene. Tvilen skyldes det åpenbare i at ikke alle elever finner det enkelt å ta seg inn i 

fagtekster og de tilhørende illustrasjonene. Det gjelder ikke minst elever som holder på å lære 

undervisningsspråket, som vi skal se et par eksempler på nedenfor. Observasjonene viser 

imidlertid at elevene nettopp støtter seg på dette materialet mens de snakker sammen. De 

slipper bøkene nødig, også i situasjoner der de har bestemt seg for å legge dem vekk. I 

utdragene 71 – 73 var lærebøkene selve fundamentet for det muntlige samspillet. Resultatet 

av ordforrådsanalysen i de tre utdragene, som viser bruk av fagord, er en konsekvens av 

lærebokbruken. Kategoriseringen av ordforrådet viser for øvrig at elevene i disse 

gruppearbeidene, i større grad enn tilfellet var for gruppeZEHRA, brukte så vel fagord som 

fagrelaterte allmennord. Det kan være grunn til innvendinger når det gjelder kategoriseringen 

av enkelte ord, men det sentrale er at ordbruken indikerer en akademisk samtale i motsetning 

til hverdagssamtalen som preget arbeidet på gruppeZEHRA.  
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En sammenstilling av innholdsanalysene for Tonbakken gir et bilde av den faglige 

dimensjonen som gjennomgående kognitivt enkel. Den fysiske konteksten nyanserer ikke 

dette bildet. I og med at læreboka er basis i denne konteksten kunne man tenkt seg at mer 

sammensatte eller komplekse forhold ble tatt opp i samtalene, men det skjedde ikke på disse 

gruppene. Resultater fra analysene av den språklige dimensjonen derimot, gir grunn til å tro at 

det muntlige samspillet bød på utfordringer for noen av elevene, og spesielt for dem som 

hadde forholdsvis kort tids erfaring med det norske skolespråket. Vi så dette i utdrag 71 der de 

to flerspråklige elevene (kanskje også Elise) hadde problemer med ordet «lungekapasitet». 

Hva som var kjernen i deres problem, om det gjaldt det språklige uttrykket eller begrepet, er 

ikke tydelig. Fordi ordforståelse ikke blir tematisert elevene imellom, er det få konkrete spor 

av eventuelle vansker å se i materialet. Et par utdrag fra transkripsjoner av kommunikasjon 

mellom Ilhem og Jenusiyia og mellom Bahar og Aferdita i situasjoner der de samarbeidet om 

deloppgaver, kan imidlertid illustrere noen utfordringer som disse elevene har. Samspillet hos 

hvert av parene har klare kontekstuelle likhetstrekk ved at de leser en fagtekst sammen med 

formål å lete etter setninger som de kan bruke som svar på oppgaven de har fått. Eller sagt 

med Ilhems ord, - vi må lese og finne noe viktig. Begge parene synes å ha store vansker med å 

håndtere de språklige formuleringene de leser, men finner likevel fram til relevante ord og 

setninger som de velger ut for så å kopiere dem. Jeg har valgt et kolonneformat for to 

samtaleutdrag i den hensikt å gjøre likhetstrekk ved innholdsutviklingen lettere tilgjengelig:   

 

Samtaleutdrag 83 
gruppeILHEM: verdens tobakksfrie dag 

Samtaleutdrag 84 
gruppeBAHAR: tobakkens skadevirkninger 

 
Ilhem:  verden [//] verde @ [//] verdens [//] verdens klar +… 

 ja ja @ 
 verdens røykfrie dag trettende oi [//] trettiende  
                                                          (skal være: 31.)             

               ja samma det 
 mai 
 har blitt markert i Norge siden 1988 
 okei hvor er blyant? 
 vi tar ditte [//] vi skriver om ditte 

Jenusiyia: ja 
Ilhem:  ja okei neste 

 røykfriprisen blir delt ut hvert år til en kjent person  
 som gjennom eh [/] som gjennom sin aktiv og xxx  
                        (skal være: som gjennom sin adferd og offentlige  

                                       uttalelser) 
 hæ? 
 har markert en klar holdning til tobakk og  +… 
 ja vi tar alt det her  

  tobakk 
  ja vi tar alt her 
Jenusiyia: alt her? [//] alt her 

 
Aferdita: risiko 

Bahar: risiko 

Aferdita: for å få 

Bahar: for å hæ? 

Aferdita: få 

Bahar: få [/] få # nei # 

 det skal være her oppe det 

Aferdita: åh  

Bahar: økt # risiko for å få bron kitt @ 

Aferdita: lungekreft 

Bahar: lunge kreft 

 # strupe 

Aferdita: strupe @ 

Bahar: @ 

Aferdita: kreft 

Bahar: kreft # nei hjerte 

Aferdita: infarkt [//] hjerte infarkt [//]  

              hjerte in farkt 
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Vi ser altså at Ilhem og Jenusiyia har funnet fram en tekst om verdens røykfrie dag og at de 

strever seg gjennom ord og setninger. Ilhem har problemer med så vel genitivs-s, som 

ordenstall og mindre frekvente allmennord (‘atferd’, ‘offentlig’, ‘uttalelser’). Jevnlige stopp, 

latter, interjeksjoner og spørrende uttrykk tyder på at den møysommelige lesingen har sin 

årsak i manglende forståelse. Teksten er skrevet i akademisk form og inneholder blant annet 

mange lavfrekvente allmennord som elever med så pass kort tids erfaring med norsk 

skolespråk vanligvis ikke forstår (L. I. Kulbrandstad, 1996). Ilhem unnlater da også å gjøre 

noen form for reformulering når hun skal bli enig med Jenusiyia om hva de skal skrive om. 

Hun «peker» kun. Jenusiyia er påfallende stille. Bahar og Aferdita derimot gjennomfører en 

form for «veksellesing», men i samme møysommelige form som de to andre. De leser ordene 

grundig, deler dem opp, stopper opp og ler. Min tolkning er at de ikke kjenner til fagord som 

‘strupe’, ‘infarkt’, ‘bronkitt’. Spørsmålet er om de heller ikke forstår ordene ‘risiko’ og ‘økt’, 

som kan karakteriseres som «mindre frekvente allmennord». At de har store utfordringer med 

å forstå ord og tekst, blir tydelig når læreren konfronterer dem med at de ikke kan forklare hva 

de selv har skrevet. Jentene kan ikke gjøre rede for ord og uttrykk som ‘strupekreft’, ‘nedsatt 

evne til’, ‘misfarging’ og ‘infeksjon’. De har likevel brukt både disse og de innholdsordene vi 

så i utdrag 84 i teksten sin.   

 

Verken Bahar, Aferdita eller de to andre jentene snakker sammen om ords betydning, selv om 

usikkerhet er åpenbart. Kanskje fortoner avstanden mellom egen kompetanse og kravene som 

ligger til fagspråket seg å være for overveldende? De må også kommunisere på norsk seg 

imellom, som kan være en utfordring når gapet mellom lærebokteksten og egne 

språkferdigheter er stor. Det viser seg altså at selv om det faglige innholdet kanskje ikke er 

særlig utfordrende, så er språkføringen svært krevende, nærmest ugjennomtrengelig for de fire 

jentene med flerspråklig bakgrunn. Dermed blir heller ikke fagstoffet tilgjengelig, enn så 

ukomplisert det er.  

 

Sammenstillingen av innholdsanalysene for Veihagen 7B gir et noe annerledes bilde av den 

faglige dimensjonen enn det som kommer fram for Tonbakken. Tidvis var samtalene kognitivt 

krevende, tidvis ikke. Læreboka var på den ene siden styrende for hvilke temaer elevene 

valgte å snakke sammen om, og på den annen side et hjelpemiddel til å takle de faglig 

utfordrende temaene. Hvor støttende bruken av bøkene i realiteten var, er usikkert. De ofte 

svært enkle forklaringene elevene kom fram til, som f.eks. i utdrag 68, tyder på at elevene 
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ikke kommer særlig tett på fagstoffet og at vanskegraden dermed ikke reduseres i særlig grad 

med boka på pulten.  

 

Ordforrådsanalysen viser de samme trekkene ved innholdsordene i samtalene på gruppene 

JANATH og DANIKA som på de to andre gruppene. Det har imidlertid ikke vært mulig å 

spore noen tegn på at denne språklige dimensjonen i samtalene har vært mer utfordrende for 

Danika enn for medelevene med norsk som morsmål. For Janaths del er det grunn til større 

usikkerhet. Under mitt arbeid med transkribering av lydfilene ble det klart for meg at Janaths 

måte å snakke norsk på skiller seg fra de andre elevenes form, Danikas inkludert. Det er de 

språkstrukturelle trekkene som trer fram som annerledes, ikke de leksikalske. Inntrykket er at 

han er i en læringsprosess når det gjelder norsk som et andrespråk. En teoretisk slutning av 

resultatene fra ordforrådsanalysen vil være at Janath, som kun har 3 ½ – 4 års skolegang på 

norsk, møter utfordringen når det gjelder innholdet i temaene gruppa snakker om (Cummins, 

2000; Thomas og Collier, 2002b). Begrunnelsen er at et stort omfang av temaer krever bredde 

i ordforrådet, og at måloppnåelse i fagene krever ferdigheter i kontekstuavhengige 

språksituasjoner og kognitivt krevende tankesprang. Språklig mestring på et slikt nivå tar tid 

og krever betydelig innsats av eleven. Av transkripsjonsanalysene går det fram at Janaths 

innsats gjør ham til en aktiv samtalepartner.  

 

 

6.6 Intensjoner og deltakelse i fagrelaterte samtaler 

6.6.1 Elevenes kommunikative prosjekter  

Formålet med å studere elevenes kommunikative prosjekter er å komme tettere på de 

prosessene som foregår. Det er særlig interessant å forstå mer av hva elevene forsøker å få til i 

de fagrelaterte samtalene, både fordi den faglige orienteringen har såpass liten plass i 

samtalene og fordi nettopp disse samtalene er oppfattet som ressurs for læring om den faglige 

substansen. Den kontekstualiseringen som er gjort i analysene av samtaleinnholdet har for så 

vidt gitt innblikk i noen sider ved innholdsutviklingen. Vi så for eksempel at læreboka og 

andre fagtekster setter et preg på innholdet i samtalene, spesielt når elevene leser høyt for 

hverandre og foretar reformuleringer av tekstene. Samtalene på gruppene ILHEM og BAHAR 

dreier seg hovedsakelig om gjengivelser av kognitivt enkle setninger eller avsnitt fra 

læreboka. Når denne kommunikasjonen studeres med utgangspunkt i kommunikative 

prosjekter, trer et ensidig mønster fram. Både utdrag 71 (gruppeILHEM: tobakkens 
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skadevirkninger) og 72 (gruppeBAHAR: tobakksplanten) er typiske for hva elevene synes å 

være opptatt av å få til. Begge samtalene drives fram av intensjoner om å få tak i informasjon 

om tobakk. GruppeILHEMs prosjekt går ut på å finne et bestemt fasitsvar for røykingens 

skadevirkninger, og gruppeBAHAR samtaler seg fram til de finner en faktasetning om tobakk 

i læreboka som de kan kopiere.  

 

Gruppene JANATH og DANIKA bruker også fagtekster aktivt, men formålet er ikke ensidig 

å få tak i en enkel fasitformulering som kan etterlignes. GruppeDANIKAs samtale rundt 

lærebokteksten i utdrag 73, oppfatter jeg å være sammensatt av flere prosjekter. 

Høytlesningen innledningsvis skjer trolig i den hensikt å få tak i informasjon om luft- og 

miljøforurensning, men den fortsettende samtalen (fra linje 6) synes å være mer utprøvende i 

den hensikt å finne ut av sammenhengene mellom konsekvenser og ansvar i 

forurensningsspørsmål:  

 
Fra samtaleutdrag 73   

gruppeDANIKA: luft- og miljøforurensning – å finne ut av saker 

[…] Danika leser fra læreboka 

6   vi kan skrive at det vi som har det bra 

7   mm det er vi som slipper mest 

8 Heidi:  ja eller det er vi som på en måte forurenser mest 

9   og det kan vi tåle det for vi har nå sånn # liksom og sånn 

10 Danika:  ja ## e har bare skrevet vi som har +/ 

11 Heidi:  vi som lever i rikdom og har det bra forurenser mest  (leser egen tekst) 

12   for vi tåler mest av forurensingen  

13 Danika:  # ja e +/ 

14 Heidi:  det er sikkert feil skrevet da men 

15 Danika:  e skreiv vi som har et godt liv forurenser mest    

16 Heidi:  ja!  

[…] 

 

Vi ser her at Danika, etter å ha lest lærebokteksten høyt, forsøker å reformulere fagstoffet. I 

fortsettelsen skifter hun og Heidi på med forsiktige korrigeringer og alternative forklaringer 

angående ansvaret som ligger til den rike del av verden. Jeg forstår samtalen mer som et 

forsøk på å forså sammenhenger enn som et spørsmål om setningskonstruksjon.  

 

Prosjekter med formål å finne ut av saker foregår først og fremst på gruppeneJANATH og 

DANIKA. Danika og Heidis ideutveksling om sammenhenger mellom forurensning og 

naturmangfold i utdrag 79 og 80, har som formål å finne ut av og forstå forbindelseslinjer 

eller forhold gjeldende økosystemet. Liknende prosjekt synes å foregå i samtaleutdrag 76, der 

guttene på gruppeJANATH stiller spørsmål angående avskoging. I kapittel 6.5.2 har jeg 
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presentert samtaleutdrag fra disse to gruppene der et genuint engasjement fra elevenes side 

synes å komme til uttrykk. Det gjelder utdragene 76 om Fretex’ bedriftsidé, 77 om transport 

og forurensning og 78 om strømforbruk, som også blir drevet fram med en interesse for å 

finne ut, forstå og komme fram til løsninger eller standpunkt.   

 

I et overblikk på de kommunikative prosjektene i gruppene trer det fram noen grunnleggende 

forskjeller i hvordan faglig innhold blir kommunisert. Disse forskjellene gjelder gruppene 

imellom, men de er også tydelige klassene imellom. Det vil si at gruppeILHEM og BAHAR 

er mer like enn forskjellig, gruppeJANATH og DANIKA likeså. Ett av de dominerende 

prosjektene i gruppeZEHRAs fagrelaterte samtaler, å prøve ut svaret, var ikke framtredende 

hos de andre. Nedenfor presenteres en oversikt over kommunikative prosjekter i fagorienterte 

samtaler, slik jeg har analysert dem. Oversikten (tabell 22) bærer preg av at en mer 

omfattende presentasjon av analysene er gjort for gruppeZEHRA enn for de øvrige gruppene i 

studien. Jeg har derfor skyggelagt den type prosjekt som er typisk for gruppene.  

 

 

Klasse-
signatur 

Å støtte 
- rose, instruere 
og veilede 

Å leke 
- vise humør 

Å prøve ut  
svaret 

- presentere 

forslag til et  
fasitsvar 

Å få tak i 
informasjon 
- spørre etter 
opplysninger, 
utvide kunnskap 
om fakta 

Å finne ut av 
saker 

- undersøke og 

forstå 
sammenhenger 

Å fortelle 
- presentere 
informasjon eller 
erfaring 

Veihagen 
7A 

gruppeZEHRA  
i utdrag 11, 12, 
19 & 20 

gruppeZEHRA 
utdrag 6, 7, 8, 10 
& 23 

gruppeZEHRA 
utdrag 11, 12, 13, 
17 & 18 

gruppeZEHRA 
utdrag 9, 15, 16 
& 25  

gruppeZEHRA 
utdrag 14  

Veihagen 
7B 

 gruppeJANATH 
utdrag 75  
 

 gruppeJANATH 
utdrag 65, 76, 77 
& 81  
gruppeDANIKA 
utdrag 73, 78, 79 
& 80  

 

Tonbakken 
7 

  gruppeILHEM 
utdrag 71 og 83  
gruppeBAHAR 
utdrag 72, 74 & 
84  

 gruppeBAHAR 
utdrag 82 

Tabell 22: Oversikt over kommunikative prosjekter i samtaler med innhold fra fag. De dominerende 

prosjekttypene er skyggelagt. 

 

Tabellen framstiller gruppeZEHRA med et større repertoar av kommunikative prosjekter enn 

de andre gruppene. Dette skyldes ikke kun den forholdsvis detaljerte portretteringen av denne 

gruppa. Muntligheten viste seg også å være mer rikholdig der enn hos de andre når det gjaldt 

kommunikative prosjekter. Tabellen gir likevel et bilde av hva som er de mest typiske måtene 
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å bruke fagene muntlig på. GruppeZEHRAs fagrelaterte samtaler var oftest et resultat av at én 

av elevene presenterte et forslag til fasitsvar som ble korrigert eller bekreftet. Denne type 

kommunikative prosjekter finnes det ikke så mange av på de andre gruppene. I flere av 

samtalene på gruppene i Veihagen 7B, tok elevene initiativer til forklaringer på prosesser og 

på sammenhenger mellom ulike informasjonsmomenter. Slike prosjekter forekom overhodet 

ikke på Tonbakken-gruppene. Disse var forholdsvis ensidig opptatt av å samtale seg fram til 

faktaopplysninger som kunne legges til gruppebesvarelsen. 

 

Den eksplisitte støtten i form av ros og hjelp som ble gitt i så vel framgangsmåtetemaer som 

fagorienterte temaer på gruppeZEHRA, ble ikke formulert på samme måte på gruppene i 

Veihagen 7B og Tonbakken 7. En velvillighet og imøtekommenhet kommer likevel til uttrykk 

også på disse gruppene, både i måten de responderer og bygger på hverandres initiativer i 

samtalene og i en felles orientering om å gjennomføre oppdraget.  

 

6.6.2 Å delta på andrespråket 

Analysene av deltakerstrukturer og kommunikative prosjekter i samtaler om framgangsmåter 

resulterte i tre karakteristikker av gruppenes håndtering av språkheterogenitet (se kapittel 6.4). 

Samspillet på gruppene er karakterisert ut fra en tolkning av de flerspråklige elevenes 

situasjon, som likeverdig, på egne bein eller under omsorg. Elevene gjorde selv aldri ulikhet i 

språklig bakgrunn til et tema i samtalene. Gruppene tok riktignok opp språkrelaterte spørsmål, 

men ikke noen som var rettet inn mot forholdet første- og andrespråkskompetanse, om 

flerspråklighet eller om forskjeller i forutsetninger for å forstå innholdet i fagtekstene. På 

gruppeZEHRA er det først og fremst avklaringer om rettskriving og ideutveksling om 

formuleringer som foregår i de språkorientrete temaene. På de fire andre gruppene er det langt 

færre språktemaer (se tabell 19 og 20 i kapittel 6.5.1), og de fleste som dukker opp gjelder 

rettskrivingsspørsmål. Slik språklig usikkerhet synes å være akseptabelt på alle gruppene. Når 

det gjelder usikkerhet om ords betydning, er bildet mer diffust. Det er faktisk kun Zehra som 

søker klarhet om ords betydning, men hun får i realiteten lite hjelp i de få tilfellene hun ber 

om det. Ordforståelse er ikke tema for de andre elevene, verken på denne gruppa eller på de 

andre.  

 

Selv om en eksplisitt oppmerksomhet om de flerspråklige elevenes språklige bakgrunn ikke 

kommer uttrykk, gir analysene av både innholdet, prosjektene og deltakelsen i de 

fagorienterte samtalene et skjerpet syn for deres situasjon på gruppene. Et forholdsvis detaljert 
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bilde av Zehra er skapt i kapittel fem, men blir oppsummert nedenfor. Innholdsanalysene av 

fagsamtalene som de øvrige flerspråklige elevene deltar i (kapittel 6.5.3), gir også innsikt i det 

å være andrespråksbruker, men blir her sett i sammenheng med prosjekter og deltakelse som 

de selv har for seg i disse samtalene.  

  

Zehra – omsorgsmottakeren     

Av tabell 22 (over) går det fram at ulike typer prosjekter initieres i de fagorienterte samtalene 

på gruppeZEHRA. Et nærblikk på Zehra (kap. 5.5.5) avslører at hun ikke er initiativtaker til 

noen av disse. Hun bidrar heller ikke på andre måter med innspill som har et faglig innhold. 

Vi så i kapittel seks at hun veksler mellom å kommunisere usikkerhet, intensjoner om å unngå 

deltakelse og prosjekter som går ut på å mestre den faglige substansen.  

 

Analysene av de fagrelaterte samtalene på gruppa tyder på at innholdet i dem er kognitivt 

enkelt og at ordforrådet består av få faguttrykk eller lavfrekvente allmennord som kan være 

vanskelig tilgjengelig for elever som holder på å lære norsk. Av den grunn kunne man anta at 

fravær av innspill fra Zehras side ikke skyldes manglende forståelse. Når oppmerksomheten 

rettes mot samtalenes utgangsposisjon, altså kontekstuelle forhold som samarbeids- og 

oppgaveløsningsarrangement, blir imidlertid et svar på spørsmål om språklig og faglig 

forståelse mer usikkert. Initiativene til fagorienterte samtaler på gruppeZEHRA, spesielt 

prosjektene som går ut på å prøve ut forslag til fasitsvar, er oftest motivert av individuelt 

arbeid med løsninger på gruppeoppgaven. Elevene sitter altså med ansvar for hver sin del av 

gruppeoppdraget. Gruppa har lite fellesskap om utviklingen av informasjon og kunnskap om 

det historiske temaet i oppgaven. Samtaledeltakelse i både den noe møysommelige 

oppbyggingen av skuespillreplikkene og de flyktige søkene etter fakta forutsetter både 

oversikt og noe detaljert kunnskap om historien. Samtalene krever med andre ord at elevene 

hver for seg har opparbeidet en førforståelse, et forholdsvis godt grep om det de skulle 

samarbeide om for å lære. Det går ikke fram av datamaterialet hvorvidt Zehra har tilegnet seg 

en slik kompetanse, men forskningen som bl.a. Kulbrandstad (1996) har gjort på 

ungdomstrinnselevers lesing på andrespråket, gir et grunnlag for å anta at Zehra har store 

utfordringer med forståelse av tekstene i læreboka i samfunnsfag.  

 

Fravær av faglige bidrag fra Zehras side bør trolig også forstås i lys av både rollen som 

omsorgsmottaker og hennes kommunikative ferdigheter på norsk. I utdragene som er 

presentert i denne avhandlingen er det muligens ikke lett å få øye på at Zehra har utfordringer 
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i muntlige kommunikasjonssituasjoner. Under transkriberingsprosessen ble det imidlertid 

tydelig at hun kunne slite med å finne ord, formulere seg sammenhengende, stille spørsmål og 

forklare eller oppklare et budskap. Eksempler på dette kan spores i henholdsvis utdrag 19, 56, 

31 og 20. Både begrensede kommunikative ferdigheter og rollen som omsorgsmottaker 

påvirker sannsynligvis Zehras tilbakeholdenhet i de fagorienterte temaene. På denne gruppa 

fungerer noen medlemmer som eksperter, og Zehra bryter ikke med rollefordelingen.  

 

Ilhem og Jenusiyia, Bahar og Aferdita – sammen på egne bein 

De flerspråklige elevene i Tonbakken 7 kommuniserer om faglig innhold. Det skjer 

hovedsakelig når de jobber i par, altså i et samspill mellom Ilhem og Jenusiya og mellom 

Bahar og Aferdita. I disse samarbeidsløsningene tar de initiativ til å snakke om faglige fakta 

som skal inngå i gruppebesvarelsen samtidig som de leter etter svar i fagtekster. De har altså 

for seg samme form for kommunikative prosjekter som medelevene med norsk som morsmål 

og er dermed med på å understreke gruppas hovedinteresse, «å få tak i informasjon», slik den 

er oppsummert i tabell 22.  

 

I utdragene 83 og 84 så vi eksempler på at den fagorienterte kommunikasjonen dreier seg om 

ord og setninger fra faglitteratur, og at måten samtalene utvikler seg på vitner om at elevene 

først og fremst har store vansker med å gripe innholdet i tekstene. Overfor hverandre legger 

de ikke skjul på at de strever. De synes tvert imot å ha et fellesskap om det å ikke forstå, og 

kommunikasjonen dem imellom er preget av et symmetrisk samspill. Dette kommer godt fram 

i utdrag 84, der Bahar og Aferdita skifter på å gjengi bruddstykker av en fagtekst. I utdrag 83 

er ikke dette så tydelig, der det er Ilhem som driver samtalen framover mens Jenusiyia er 

relativt taus. Utdrag 85 nedenfor illustrerer bedre at også disse to er sammen om strevet. 

Jenusiyia er skriver, mens begge leser på skjerm: 

 

Samtaleutdrag 85 
gruppeILHEM: verdens tobakksfrie dag – å få tak i informasjon 

1 Ilhem:  røyke fri 

2   hæ? # røyk +… 

3   åh kan du lese? 

4   jeg har ikke briller på meg <@>    (hun bruker ikke briller) 
5 Jenusiyia: <@> 

6 Ilhem:  # røyke f [//] # røyke v +/ 

7 Jeusiyia:  fri 

8 Ilhem:  røyking fri 

9 Jenusiyia: røykefri 

10 Ilhem:  fri for hvem te kau ta ka ta  (tøyser) 
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11 Jenusiyia: hæ? 

12 Ilhem:  fristen for # røyk fri +… 

13   # nei kan ikke det 

 

 

De to jentene støtter hverandre i lesingen, men ingen av dem makter å hjelpe den andre til 

forståelse. Ilhems ytring i linje 4, jeg har ikke briller på meg, er trolig ment som en spøk over 

en vanskelig situasjon. Den er imidlertid også treffende som en metafor for de omfattende 

forståelsesproblemene hun erfarer, slik jeg tolker det. De to jentene har ikke de 

forutsetningene som kreves for å ta seg inn i teksten. Når Ilhem gir opp i linje 13, har heller 

ikke Jenusiyia noe å bidra med. De greier med andre ord ikke å bruke fellesskapet de har til å 

gripe innholdet i det de holder på med.  

 

De fire flerspråklige elevene innleder aldri fagorienterte samtaler i samvær med de øvrige 

gruppemedlemmene. De er imidlertid oppmerksomt til stede og responderer på de andres 

initiativer. Samtaleutdrag 71 (kap. 6.5.2) er et eksempel på at Ilhem og Jenusiyia følger opp 

en ytring fra Elise. Dette utdraget om tobakkens skadevirkninger er et unntak fra et ellers 

gjennomgående asymmetrisk samspillsmønster på gruppa, som går mellom de to flerspråklige 

og de to andre. Både samarbeidsløsningene innad på gruppene og denne ujevne fordelingen i 

initiativer og myndighet elevene imellom gir et inntrykk av at statusforskjeller gjør seg 

gjeldende. Elevene med undervisningsspråket som morsmål er eksperter, mens det å ha en 

flerspråklig bakgrunn med usikker kompetanse i undervisningsspråket innebærer en 

marginalisert posisjon i disse samarbeidssekvensene. 

 

Faglige innspill er imidlertid sjeldne på disse to gruppene, og betydelig sjeldnere enn på de 

øvrige tre gruppene i studien (se figur 8 i kap. 6.3.1). Samlet sett er deltakelsen i de 

fagorienterte samtaletilfellene jevnt fordelt mellom elevene. De flerspråklige elevene er med i 

like mange sekvenser som medelevene, men Ilhem og Bahar ytrer seg oftere enn Jenusiyia og 

Aferdita.  

 

Janath og Danika – de likeverdige   

I analysene av de fagrelaterte samtalene blir oppfatningen om Janath og Danika som  

likeverdige deltakere understreket. I disse sekvensene er innspill og initiativer til samtale om 

faglige saker jevnt fordelt mellom gruppemedlemmene. Der er ingen som inntar en 

instruerende eller undervisende tilnærming overfor andre. Tvert imot, fagorienteringen har 
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karakter av å være et felles anliggende der elevene hjelpes ad for å komme fram til en 

akseptabel løsning på gruppeoppdraget.  

 

I motsetning til de øvrige flerspråklige elevene i studien, tar både Janath og Danika initiativ til 

fagorienterte samtaler når gruppemedlemmene er samlet. De både initierer selv og deltar 

aktivt i de kommunikative prosjektene «å finne ut av saker», som er framtredende på de to 

gruppene.  

 

Sett i lys av at både Danika og Janath har kommet til Norge i løpet av skolealder, og altså 

vært elever på sitt andrespråk i henholdsvis 4½–5 og 3½–4 år, er det bemerkelsesverdig at de 

fyller rollene som likeverdige i samtalesituasjonene. I innholdsanalysene av samtalene i 

kapittel 6.5.3, har jeg pekt på de utfordringene man må anta at elever med mindre enn fem års 

skolegang på undervisningsspråket kan ha. Danika viser ingen tegn på at hun har problemer 

med de språklige og innholdsmessige kravene som ligger til samtalene. Janath har 

tilsynelatende greie på temaene samtalene kretser om, men han formulerer seg i korthet (se 

f.eks. utdrag 76, linjene 6, 18 og 24) og bruker ikke forklaringer eller resonnementer. Både 

disse observasjonene og inntrykket av en språklig form som er karakteristisk for elever som 

holder på å lære språket (som forklart i kap. 6.5.3) leder til en antakelse om at Janath har 

utfordringer i produksjon av fagspråk. Vi så imidlertid i utdrag 76 at det er han som gir 

uttrykk for egne meninger, mens de to andre guttene holder fast ved lærebokteksten. Hans 

uttrykksmåte synes å fungere overfor de to andre, som både lytter og responderer på 

innspillene. Han viser seg på denne måten som en kompetent samtalepartner som makter å 

bruke sin forståelse og sine språklige ressurser på adekvate måter.  

 

Vi ser altså at det både er fellestrekk og forskjeller ved de sju flerspråklige elevenes deltakelse 

i fagorienterte samtaler. Felles for alle er at de inntar samme lojale innstilling til 

gruppeoppdraget som de øvrige elevene, men viljen til å bidra realiseres på ulike måter. De 

klassevise skillene i gruppenes håndtering av så vel språkheterogeniteten som faglig innhold i 

samtalene påvirker deres deltakelse og gjennomføring. Resultatene av analysene viser både at 

det er forskjeller mellom Tonbakken- og Veihagen-elevenes kommunikative prosjekter og 

gjennomføring, og at det er synlige fellestrekk mellom elever fra samme klasse. Analysene 

viser også at elevene med fartstid på mellom 3 ½ – 5 år på andrespråket deltar i symmetrisk 

kommunikasjon om kognitivt krevende temaer. Elevene med kortere tid enn dette i norsk 

skole har stort sett en perifer rolle i de fagorienterte samtalene, selv om innholdet er kognitivt 
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enkelt. Nå de flerspråklige elevene arbeider sammen praktiserer de et symmetrisk 

samtalemønster.  

 

 

6.7  Avslutningsvis – en jakt på gruppenes «produktive samtaler»  

Analysene av den fagorienterte muntligheten på gruppene gir et bilde av samtalene som 

hovedsakelig kognitivt enkle, drevet fram av søking etter eller forslag til konkret 

faktainformasjon. Elevenes muntlige fellesskap dreier seg først og fremst om valg av 

relevante faglige momenter som kan kopieres eller refereres til i oppgavebesvarelsen. 

Forholdsvis sjelden samler elevene seg om å finne ut av hvordan saksforhold henger sammen, 

om å vurdere årsaksforhold eller trekke konklusjoner. GruppeJANATH og DANIKA skiller 

seg en anelse fra de andre ved at der forekommer noen flere tilfeller av kognitivt krevende 

temaer samt kommunikative prosjekter som går ut på å forklare og å kople ulike 

informasjonsmomenter. Analysene av innholdet og intensjoner i de fagorienterte samtalene 

gir for så vidt et grunnlag for å forstå denne muntligheten som ressurs for sosial læring. 

Hensikten med dette avsluttende søket på kumulative og utforskende samtaletyper etter 

Mercers (1995) beskrivelser, er imidlertid å få lagt til et betydningsfullt perspektiv på 

samtalene som redskap for læring.  

 

Søket har imidlertid gitt et sparsomt resultat. Det viste seg å være et usikkert foretak å finne 

prototyper på de to samtalekategoriene, men noen typiske trekk var gjenkjennelig i noen 

tilfeller. I utdrag 71 fra gruppeILHEM ser vi tilløp til en kumulativ samtale. Her arbeider 

elevene i fellesskap med å oppsummere informasjon om røykingens skadevirkninger: 

 
Samtaleutdrag 71 gruppeILHEM: tobakkens skadevirkninger 

1 Elise:  og hvis man røyker +… 

2 Ilhem:  får man +… 

3 Elise:  ja så får man sånn der ting 

4 Ilhem:  eh dårlig å ånd      (blar i læreboka) 

5   nei @ vent # 

6   eh hvis man røyker får man # dårlig +…  

7 Jenusiyia: dårlig dårligere     (leser i læreboka) 

8 Ilhem:  dårligere lungekapasitet    (leser i læreboka) 

9   eh det er vanskelig 

10 Elise:  ka?   

12   si det 

13 Ilhem:  dårligere du må si det 

14 Elise:  er dette lungekapasitet? 

15 Ilhem:  lungekapsitet # ja  

16 Elise:  ja 
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Framdriften i samtalen er preget av repetisjoner, møysommelighet og bekreftelser på 

hverandres innspill. De etablerer et fellesskap om å finne fram til relevant faktainformasjon, 

men de verken utvider eller bygger videre på denne kunnskapen sammen.  

 

I analysene av elevenes kommunikative prosjekter trer det fram et bilde av enkelte 

samtalesekvenser som utforskende. Det gjelder prosjektene å finne ut av saker. Blant 

samtalene som er samlet i denne prosjektkategorien i tabell 22 (kap. 6.6.1), er det flere som 

har trekk fra en utforskende samtaletype, slik Mercer definerer den. Det gjelder for eksempel 

både utdrag 76 der gruppeJANATH prøver ut argumenter og synspunkter på Fretex’ 

bedriftsidé og utdragene 79 og 80 der Danika og Heidi prøver ut resonnement og forklaringer 

på forurensningens effekt på biologisk mangfold. Dette er eksempler på at elevene samler seg 

om å prøve ut ideer og gjøre forsøk på å bygge faglig forståelse i fellesskap. Disse muntlige 

utvekslingene fører kanskje ikke i særlig grad fram til fordypning og velbegrunnede 

konklusjoner. Men respekt for ideer og usikkerhet, forsøk på å følge opp og bygge på 

hverandres forklaringer er trekk som indikerer en utforskende samtaleform. 

 

Det er den utforskende samtalen som oppfattes som den mest produktive for læring i et sosialt 

fellesskap. På gruppene ZEHRA, JANATH og DANIKA oppstår denne samtaletypen i noen 

tilfeller spontant, som konsekvens av individuelle interesser, og i noen tilfeller som et 

engasjement for praktisering av et ideal om samarbeid, som analysert i kapittel 6.5.2. Slik 

form for kommunikasjon finner jeg ikke på gruppene ILHEM og BAHAR.  

 

Jakten på produktive samtaletyper gav magert utbytte totalt sett. Jeg fant imidlertid noen flere 

utforskende samtaler enn kumulative, til tross for at sistnevnte er en enklere faglig 

samarbeidsprosess enn førstnevnte. Fravær av samtaler der elevene presenterer informasjon, 

bygger på og bekrefter hverandres forslag fram mot en felles oversikt over fagkunnskapen i 

gruppebesvarelsen kan forstås som et symptom på at elevene har et utpreget sporadisk faglig 

samarbeid. Vi har sett at elevene tenker høyt, prøver ut fasitsvar, stiller spørsmål, peker på 

informasjon i fagtekster og søker forståelse, men resultatet av søket etter Mercers (1995) 

produktive samtaletyper kan tyde på at gruppene har et svakt trykk på fellesskap om det 

faglige innholdet.  
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7 OPPSUMMERING OG DISKUSJON 
 

Det overordnede målet for denne studien er å få innsikt i hva som kjennetegner elevers 

muntlighet i et gruppearbeid og å forstå de muntlige prosessenes betydning for læring. Det er 

lagt vekt på at minst én av elevene på hver av gruppene som studeres er flerspråklig i 

betydningen at de har et annet morsmål enn norsk, enten som eneste morsmål eller som ett av 

flere og eventuelt i tillegg til norsk. Gruppene representerer i så måte en type språklig 

variasjon som er vanlig i dagens klasserom og som denne studien har særskilt interesse for.  

 

Mitt engasjement for elevers muntlighet i klasserommet tar utgangspunkt i ideen om at 

samtaler elever imellom er verdifulle for elevenes konstruksjoner av forståelse. Til elevers 

samtaler knytter det seg med andre ord et potensial for læring som i denne studien er av både 

teoretisk og praktisk interesse. I et gruppearbeid er samarbeid om oppgaveløsning det 

sentrale. Følgelig gis det rom for at elevene kan bruke samtaler for utprøving og utveksling av 

ideer og forståelsesmåter i fellesskap uten direkte medvirkning fra læreren. Arbeidsformen 

byr altså på muligheter for muntlige praksiser i læringsøyemed som helklassesamtalen ikke 

har.  

 

Denne avhandlingens forholdsvis detaljerte utforsking av hva elevene snakker om og av 

hvordan de gjennomfører samtalene har hatt til hensikt å få fram kunnskap som kan være 

betydningsfull for å kunne forstå elevenes muntlighet i lys av begreper om læring. I dette 

avsluttende kapittelet oppsummeres først sentrale funn. I fortsettelsen blir funnene tolket og 

drøftet i lys av den kompleksiteten som ligger i klasseromsaktiviteter. Tolkning og drøfting av 

funn følger de tre hovedlinjene for forståelse av elevers samtaler som avhandlingen bygger 

på: Konteksten, læringsfellesskapet og de flerspråklige elevene som differensiert gruppe (se 

kapittel 2.3.3). I kapitlene 7.3 – 7.5 blir funnene diskutert med utgangspunkt i studiens 

interesse for hva som er de karakteristiske trekkene ved samtalene på gruppene, og i kapittel 

7.6 diskuteres potensialet for læring som kan ligge i elevenes samtalepraksis.  

 

 

7.1 En oppsummering av studiens funn 

Elevene i denne studien var lojale overfor lærerens forventninger om gjennomføring av  

gruppearbeidet. Det vil si at det muntlige samspillet hovedsakelig handlet om  
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undervisningsoppgaven, at alle elevene tok del i det ansvaret som arbeidsmåten krever og at 

arbeidet ble administrert og organisert etter de retningslinjene som læreren hadde gitt.   

 

Elevenes fellesskap inneholdt demokratiske løsninger og respekt for alles deltakelse. 

Inntrykket var at elevene søkte å praktisere idealet «alle skal med». Fellesskapet var først og 

fremst knyttet til selve gjennomføringen og framdriften i gruppearbeidet. Samtalene dreide 

seg om arbeidsfordeling, om hvordan oppgavene skulle gripes an, om progresjonen og om å 

våke over prosessene på gruppa, altså det som i studien er kategorisert som framgangsmåter. 

Elevenes fellesskapsorientering var i liten grad rettet mot den faglige substansen i 

gruppearbeidene. De fleste spørsmålene i oppgavesettene ble fordelt og i prinsippet løst 

individuelt med få innslag av informasjonsutvekslinger, vurderinger eller resonnementer i det 

muntlige samspillet. Faglig orienterte samtaler oppstod sporadisk og bevegde seg på 

overflaten av det samfunnsfaglige innholdet i gruppeoppgavene. 

 

De flerspråklige elevene inntok en aktiv elevrolle og ble av de andre regnet med som reelle 

gruppemedlemmer, men på gruppene ZEHRA, ILHEM og BAHAR tok de del i asymmetriske 

samtalemønstre der de hadde en beskjeden posisjon. De to sistnevnte gruppene praktiserte 

samarbeidsløsninger som førte til at de flerspråklige elevene, som alle hadde store 

norskspråklige utfordringer, ble overlatt til seg selv. På gruppeZEHRA derimot, var omtanke 

og støttende tiltak overfor eleven som holdt på å lære norsk et karakteristisk trekk ved 

samarbeidet. De to flerspråklige elevene på gruppene JANATH og DANIKA hadde en langt 

mer framtredende posisjon. De deltok i symmetriske samtalemønstre og var blant dem som 

tok initiativ i samtaler om både framgangsmåter og faglige temaer. Grad av norskspråklig 

kompetanse er én rimelig forklaring på elevenes henholdsvis perifere og sentrale roller i 

gruppeprosessene. De to sistnevnte elevene hadde åpenbart bedre norskferdigheter enn dem 

på gruppene ZEHRA, ILHEM og BAHAR, men det var kun én av dem som ikke hadde et 

særskilt strev med undervisningsspråket. Å trekke på språklige forklaringer er ikke 

tilstrekkelig for å forstå den beskjedenhet, usikkerhet og taushet som preget de øvrige 

flerspråklige elevenes deltakelse i samspillet. Muligheter for å bli hørt og lyttet til har også 

sammenheng med elevens begrepsmessige utgangspunkt for samtaleinnholdet, de relasjonelle 

forholdene og holdninger til språklig mangfold. Dette er aspekter ved fundamentet for 

gruppearbeid som i ulik grad syntes å være etablert på gruppene.  
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Det muntlige samspillet elevene imellom hadde svært få innslag av samfunnsfaglig innhold. 

Samtalene dreide seg om kognitivt enkle temaer. De var fattige på utforsking og kumulering 

av informasjon og på oppmerksomhet om fagrelaterte ord og uttrykk. Elevenes 

sparsommelige ferdigheter i å samtale om faglige temaer resulterte ikke bare i et magert 

læringsfellesskap, men førte også til at det ble et individuelt ansvar å løse de faglige 

spørsmålene. Denne situasjonen viste seg å være svært uheldig med hensyn til muligheter for 

læringsutbytte for de av elevene som også holdt på å lære norsk. Avstanden mellom de 

språklige og kognitive kravene som lå i fagtekstene elevene måtte arbeide med på egenhånd, 

og elevenes begrepsmessige og norskspråklige forutsetninger for disse oppgavene, medførte 

en svært krevende, og trolig belastende skolesituasjon for flere av de flerspråklige elevene. 

Læringsutbyttet ble dessuten mest sannsynlig minimalt.  

 

Å lede gjennomføring av gruppearbeid i klasserommet innebærer håndtering av et komplekst 

undervisningsopplegg. Lærernes pedagogiske arbeid hadde åpenbart ført til en inkluderende 

innstilling hos elevene, som er en betydningsfull forutsetning for læring i gruppe. Dette viste 

seg likevel ikke som tilstrekkelig for å få til en faglig bearbeiding i gruppefellesskapet. Det 

observerte potensialet for faglig utbytte innenfor elevfellesskapet gikk tapt. Nærstudiene av de 

flerspråklige elevene viser at de som differensiert gruppe ble særlig utsatt for dette tapet. 

Disse nærstudiene kaster trolig også lys over læringsbetingelsene for det differensierte 

elevfellesskapet som helhet. Gruppen flerspråklige elevers differensierte forutsetninger og 

behov, krysser den spesifikke språklige faktoren og går i tillegg langs andre akser av 

kollektive og individuelle behov. Én av disse er den aksen som gjelder de grunnleggende 

begrepsmessige forutsetningene for det faglige oppdraget. Pedagogisk arbeid med vekt på å 

skape forbindelseslinjer mellom elevers begrepsapparat og gruppearbeidets faglige substans 

vil med andre ord imøtekomme kollektive behov som er å finne innenfor både gruppen 

flerspåklige og enspråklige elever. 

 

 

7.2 Å forstå elevenes læring i en studie av muntlig samspill  

Å utvikle forståelse for «det» som oppstår fra data er en kognitivt krevende prosess, som bl.a. 

innebærer en veksling mellom tenking som er forankret i empiri og tenking basert på teori. 

Håndtering av teoretisk forforståelse og datamaterialet som i et dialektisk forhold, er kjernen i 

avhandlingens arbeid med forståelsesprosesser. Den forståelsesberedskapen som denne 
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forskningsprosessen hviler på, er en orientering om sammenhenger mellom samtaler, språk, 

kognisjon og læring. Studiens pluralistiske ståsted for bruk av ulike teoretiske og praktiske 

kunnskapstyper har gjort det nødvendig å gå noe i dybden på teoretiseringen om forholdet 

språk og tenking og å klargjøre noen trekk ved de læringsteoretiske posisjonene. Med dette 

har jeg søkt å bryte med det O’Donnell og King (1999, s. 1) kritiserer som forskningsfeltets 

overfladiske behandling av psykologisk konstruktivistiske perspektiver på læring og en 

tendens til bruk av Vygotskys begreper som «markør» mer enn som teoretiske forklaringer. 

Jeg har også søkt å unngå det jeg oppfatter som urimelige kontrasteringer av læringsteoretiske 

posisjoner, som ofte blir resultatet når teoretiske antakelser oppsummeres i få enkle kategorier 

i den hensikt å få fram skillelinjer. Et eksempel er Kumpulainen og Wrays (2002, s. 27) 

tabellframstilling av analytisk fokus i «Constructivist perspective» versus «Sociocultural 

perspective». På tross av en rimelig nyansert og opplysende tekst om de to posisjonenen, 

oppsummerer forfatterne budskapet i kontrasterende karakteristikker som henholdsvis «static 

description of interaction – dynamic description of interaction, focus on function and forms of 

interaction – focus on meanings and structures of interaction, quantitative analyses – 

qualitative analyses». Slike forenklinger er ikke bare misvisende, men skaper uklarheter om 

forskerens forståelsesberedskap, slik jeg ser det.  

 

Jeg har benyttet Sfards (1998) tilegnelsesmetafor som et samlende uttrykk for det 

læringsteoretiske grunnlaget avhandlingen hviler på. Metaforen samler teoretiske perspektiver 

som bygger på idéen om at læring skjer i det enkelte individs sinn. Det vil si at både 

psykologisk konstruktivistisk teori, med røtter til Piaget, og sosialkonstruktivistisk teori, med 

røtter til Vygotsky, kan knyttes til denne metaforen, slik jeg har tolket Sfard. Disse 

posisjonene deler oppfatningen om at læring skjer i form av tilegnelse og innebærer 

individuelle mentale konstruksjonsprosesser. Ved å benytte tilegnelsesmetaforen understreker 

jeg for det første et individuelt kognitivt aspekt ved læring som denne studien av elevsamtaler 

er opptatt av, og at dette utgangspunktet altså står i kontrast til den sosialkonstruktivistiske 

fløyen som ikke skiller mellom individ og aktivitet, men forstår læring som selve deltakelsen i 

sosiale situasjoner. For det andre gir metaforen syn for at et individuelt og sosialt perspektiv 

på læring ikke nødvendigvis er posisjoner i konflikt, men at de alternativt kan dreie seg om 

ulike aspekter ved læring og utvikling (Anderson mfl., 2000). Det er følgelig relevant å trekke 

både på teori som hevder de sosiokulturelle betingelsene som primær-kilde til kognitiv 

utvikling og på teori som først og fremst har fokus på individuell mental aktivitet når formålet 

er å forstå elevers læring i muntlige prosesser. Den relativt store avstanden mellom 
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læringsteori og det komplekse klasserommet som det her forskes på tilsier at en slik 

fleksibilitet og pluralisme i teorianvendelse er hensiktsmessig (Brophy, 2002; Kvernbekk, 

2005; Nielsen, 2009). 

 

Det er altså studiens utgangspunkt at læring i klasserommet må forstås både som individuelt 

og sosialt konstruert, og at det i denne sammenheng ikke er formålstjenlig å ta stilling til hva 

som er det primære læringsgrunnlaget. Det teoretiske forklaringsgrunnlaget ligger i ideen om 

at konstruksjonsprosessene virker sammen i et gjensidig vekselspill. Det vil si at samtaler om 

skoleoppgaver dreier seg om fellesskapets samlede tenking, at denne kan føre til 

meningsskaping eller innsikter som den enkelte eleven ikke hadde i forkant, for så å danne 

grunnlag for fortsettende tenking på egenhånd (Mercer, 2000). Samtidig betraktes individuelle 

mentale prosesser og elevens kapasitet til å uttrykke tilegnet innsikt som avgjørende for 

kvalitetene ved den kollektive interaksjonen og for den enkeltes kognitive utvikling (Nelson, 

2007).  

 

Denne avhandlingens utforsking av elevers muntlige samspill i gruppearbeid er en studie av 

sosiale og kommunikative aktiviteter, og følgelig er forholdet mellom den språklige og 

begrepsmessige dimensjonen i samtalene av teoretisk interesse. Om dette har jeg, i 

avhandlingens kapittel to, gjort rede for et rasjonale som er påvirket av psykologisk 

konstruktivisme, og som er basert på et skille mellom mentale systemer i form av blant annet 

begrepsdanning og språket som redskap for kommunikasjon og for tanken (Nuthall, 1997; 

Rasmussen, 2004). Med dette skillet understrekes en oppfatning om at oppmerksomhet mot så 

vel bevissthetsaktiviteter som språklige ferdigheter er nødvendig for å forstå 

kommunikasjonens grunnlag for læring i klasserommet. Språk og tenking er altså ikke 

identiske prosesser, men prosesser i et gjensidighetsforhold. Denne antakelsen om at språklig 

og begrepsmessig utvikling skjer «i takt med hverandre» ligger også til grunn for Cummins’ 

(2000) teoretiske rammeverk for fortolkning av flerspråklige elevers skolesituasjon og som i 

denne studien benyttes som referanse for analyse av elevenes samtaler.   

 

I dette skillet mellom det psykiske og det sosiale ligger det en oppfatning om at avhandlingens 

arbeid med elevsamtaler handler om å studere kvaliteter ved undervisningen og ikke selve 

læringen. Samtalene studeres som redskap for tenking i et fellesskap (Littleton og Mercer, 

2013) og som språklige uttrykk for elevenes håndtering av kunnskapselementer og erfaringer, 

som de individuelt tolker og forstår på ulike måter (Nuthall, 2012b). Siden avhandlingens 
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ambisjon er å forstå de muntlige prosessene som innsats i et undervisningsopplegg, er den 

analytiske tilnærmingen i studien utviklet med formål å forstå muntligheten i lys av både 

tematisk innhold og deltakermønstre blant elevene. Studiens analytiske innganger har gjort 

det mulig å komme forholdsvis tett på både språklige og begrepsmessige dimensjoner ved 

muntligheten og å rette særskilt oppmerksomhet mot flerspråklige elevers erfaringer i 

elevfellesskapet. Utviklingen av datamaterialet og analysene av dette bør med andre ord gjøre 

det mulig å drøfte undervisningspraksisen i lys av ulike kollektive elevbehov.  

 

 

7.3 Trekk ved klasseromskonteksten for elevenes muntlighet 

Her oppsummeres og drøftes noen utvalgte kontekstuelle forhold knyttet til arbeidsmåten som 

rammer inn elevenes samtaler – gruppearbeid. Fokuset for drøftingen er et resultat av 

analysene og tolkningene av de supplerende dataene (feltnotatene, elevloggene, samtalene 

med lærer og gruppeoppgaven) og av samarbeidsprosessene slik de kommer fram i samtalene 

elevene imellom. Resultatene forstås også i lys av forskning på faktorer som har avgjørende 

innvirkning på samarbeidsformens produktivitet (bl.a. Baines mfl., 2008; Chiriac, 2008; 

Cohen, 1994; Howe, 2010; Webb og Farivar, 1999).  

 

7.3.1 Gruppesammensetning etter prinsipp om heterogenitet   

Alle gruppene i studien var lærerkomponerte og satt sammen etter et prinsipp om  

heterogenitet i elevenes faglige og sosiale forutsetninger. Lærernes innstilling var at 

elevsammensetningen skulle gjenspeile mangfoldet i klassen. En oppfatning om at både faglig 

og sosial kapasitet i elevgruppa er betydningsfulle faktorer for et produktivt samarbeid var 

også en sentral føring for etableringen av gruppene. I rapporteringer fra andre studier av 

gruppearbeid løftes gjerne elevsammensetningen fram som et viktig grunnlag for elevenes 

læringsutbytte, men konklusjonene om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for 

grupperingene er ikke entydige. Teoretisk drevne forklaringer med røtter enten til Piagets 

antakelse om sosiokognitiv konflikt i symmetriske relasjoner eller til Vygotskys idé om 

interaksjon med den mer kompetente som det sentrale grunnlaget for læring, understreker 

betydningen av at gruppesammensetningen er basert på heterogenitet i elevenes faglige 

forutsetninger (Baines mfl., 2003). Det meste av empirisk forskning er gjort på heterogene 

grupper, og et tema som gjerne dukker opp er svakt faglig utbytte for de vanligvis høyt 

presterende elevene i det aktuelle faget. Elever som strever eller som har «middels» 
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prestasjoner, synes derimot å profittere faglig på slike gruppesammensetninger (se f.eks. 

Baines mfl., 2003, s. 14-15; Cohen, 1994, s. 10-11). Howe (2010, s. 36-38) peker imidlertid 

på forskningsresultater som viser at også de vanligvis høytpresterende elevene har faglig 

utbytte på linje med de øvrige elevene. Hun, og flere med henne (se f.eks. Baines mfl., 2008; 

Chiriac og Hempel, 2008), vurderer elevenes sosiale erfaringer og relasjonene i klasserommet 

som de viktigste faktorene læreren må ta utgangspunkt i ved gruppesammensetning. De 

understreker også at grupperingen av elever må være lærerens ansvar.  

 

Når vi skal betrakte disse forskningsresultatene i lys av den norske skolekonteksten, er det  

formålstjenlig å trekke på Slagstads (2015) formuleringer om skolens instrumentelle og 

identitetsskapende motiv. I dette ligger, enkelt sagt, at skolens oppdrag forstås som 

grunnleggende tosidig og i et spenningsforhold mellom hensynet til samfunnets 

kompetansebehov og individets personlighetsutvikling. For læreren dreier dette seg på den 

ene siden om å forvalte ansvaret for skolens faglige innhold i form av undervisning som åpner 

for de faglige mulighetene og potensialet som finnes i enhver elev. På den andre siden er det 

lærerens ansvar å sørge for at den enkelte elev opplever tilhørighet til fellesskapet og får 

erfaringer med å lykkes både sosialt og faglig. Dette er motiver som er gjenkjennelige i den 

operasjonaliseringen av inkluderende undervisningspraksis som Haug (2003b) har gjort, og 

som etter min oppfatning også må ligge til grunn for pedagogisk tenkning om blant annet 

elevsammensetning for den type gruppearbeid det her er snakk om. Det synes å være nettopp 

disse ideene lærerne i studien kjenner seg forpliktet på når de lager gruppesammensetningene. 

De arbeider altså med å få til gruppearbeidets sosiale arena så vel som det faglige.  

 

En konsekvens av gruppesammensetningen var at elever med felles morsmålsbakgrunn ikke 

kom på samme gruppe. Det gjaldt klasse Tonbakken 7, der to par elever som hadde samme 

morsmål ble splittet slik at de kom på hver sin gruppe og i lag med en annen flerspråklig elev 

med et annet morsmål enn dem selv. Dette er elever som, med 1 ½ – 3 års skoletid i Norge, 

åpenbart har store språklige og faglige utfordringer i håndtering av gruppearbeidsoppgaven. 

Hvis vi betrakter denne organiseringen i lys av teoretisk innsikt om forholdet språk og 

begrepsdanning i elevsamtaler, synes denne løsningen å være uklok. Til grunn for min 

vurdering ligger oppfatningen om at språklig og begrepsmessig utvikling skjer i et 

gjensidighetsforhold (Cummins, 2000, 2001a; Goswami, 2008; Tetzchner, 2012), og at gode 

språklige ferdigheter følgelig er en forutsetning for faglig framgang. Å skille elevene slik det 
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her er gjort, innebærer tap av en mulig språklig støtte for den faglige bearbeidingen. Dersom 

de fire elevene hadde blitt koplet sammen to og to på grunnlag av et felles morsmål, ville de 

fått muligheter til å bruke sin samlede tospråklige kompetanse underveis i gruppearbeidet. I et 

ellers fullstendig norskspråklig undervisningsopplegg, ville denne pedagogiske muligheten 

riktignok utgjøre en liten innsats, men likevel betydningsfull som uttrykk for skolens 

verdsetting av de ressursene elevene har (Cummins, 2001a; Engen, 2010; Loona, 1995). 

 

7.3.2 Komplementær oppgavetype og fellesskapsorientering   

Gruppeoppgavene som ble gitt i de tre klassene kan alle karakteriseres som komplementære i  

sin utforming. Det vil si at det kunne la seg gjøre å dele dem opp slik at hvert gruppemedlem  

kunne utføre sitt individuelle bidrag for deretter å sette de enkelte bidragene sammen og 

representere gruppas sluttprodukt. Dette var også den løsningen som i prinsippet ble valgt i 

alle gruppene, og som var i tråd med lærernes anvisninger. De fordelte arbeidsoppgaver, men 

organiserte seg innimellom i par heller enn enkeltvis. Underveis var imidlertid elevene 

involvert i hverandres deloppgaver, og de samlet seg jevnlig, først og fremst om spørsmål 

som gjaldt framdriften på gruppa. Ett av unntakene fra den komplementære oppgavetypen var 

skuespillet som gruppeZEHRA skulle lage og framføre. I og med det eksplisitte kravet om at 

alle elevene skulle delta, kan denne deloppgaven kanskje karakteriseres som konjunktiv i 

betydningen at sluttføringen forutsetter alle gruppemedlemmenes gjennomføring. Elevene var 

også sammen under utformingen av replikker og regi og i øving på rollene, men det var kun to 

av dem som formulerte tekstene de brukte.  

 

Komplementære oppgavetyper er ifølge Chirac (2008) de mest vanlig brukte i gruppearbeid, 

men de vurderes som lite hensiktsmessige når formålet er å stimulere til faglig fellesskap.  

Oppgaver som forutsetter samarbeid, er krevende å lage, men forskningen tyder på at de bør 

ha en tilpasset vanskelighetsgrad, inneholde en åpen problemstilling som gir mulighet for 

flere løsninger og være godt strukturert (Cohen, 1994; Cooper, 1999; Howe, 2010; King, 

2008; Mercer og Littleton, 2007). Gruppeoppgaver som er for enkle eller har lukkede 

spørsmål med fokus på fasitsvar, fører gjerne til individuelle løsninger. Blant de oppgavene 

som ble benyttet i de tre klassene, synes gruppeZEHRA’s gruppeoppdrag å være faglig enkelt 

og samtidig preget av flere lukkede spørsmål. De øvrige oppgavene er derimot åpne og 

forutsetter at elevene går inn på relativt komplekse faglige spørsmål. Analysene av 

gruppesamtalene viser imidlertid at elevene i liten grad snakker sammen om nettopp disse 

spørsmålene. Oppgavetekstene har trolig et forbedringspotensial når det gjelder å skjerpe 

267



268 
 

behovet for samarbeid, men elevenes praktisering av arbeidsformen er selvsagt også påvirket 

av andre forhold, som bl.a. undervisningen de har fått om den på forhånd, veiledningen som 

læreren gir underveis, gruppesammensetningen og relasjonene elevene imellom 

 

I forskningslitteraturen benyttes gjerne kategoriene arbeid i eller arbeid som gruppe i den 

hensikt å karakterisere samarbeidsordningen i ei gruppe (Chiriac, 2008; Howe, 2010; Littleton 

og Mercer, 2010). Mens førstnevnte betegnelsen er uttrykk for en arbeidsfordelingspraksis 

som resulterer i individuelt og parallelt arbeid med lav grad av muntlig samspill om 

oppgavene, er den sistnevnte betegnelsen uttrykk for et reelt samarbeid i form av 

demokratiske prosesser og fellesskap om oppgavens løsning. Denne kategoriseringen gir for 

så vidt et informativt skille i hva som kan være selve samarbeidsfundamentet i ei gruppe, men 

når jeg skal karakterisere samarbeidsarrangementene i «mine» grupper, blir de to kategoriene 

for store og unyanserte. Deres praktisering av arbeidsfordeling, individualisering og lite faglig 

utveksling indikerer på den ene side betegnelsen arbeid i gruppe om samarbeidsløsningen. På 

den annen side praktiserte gruppene demokratiske prinsipper og en god del involvering i 

hverandres og gruppas framdrift. En fellesskapsorientering var med andre ord et sentralt 

trekk, som altså er en karakteristika for arbeid som gruppe. Av dette vil jeg hevde at selve 

samarbeidsarrangementet var produktivt i den forstand at elevene håndterte arbeidsmåten ut 

fra de føringene som var gitt av lærer.  

 

7.3.3 Elevenes positive innstilling til gruppearbeidsformen 

Gruppenes samarbeidsfundament kan ses i sammenheng med elevenes positive innstilling til 

arbeidsmåten. Denne innstillingen er tydelig i de skriftlige loggene som elevene gjorde i 

etterkant av gruppearbeidet. Selv om man trolig bør være noe forbeholden i tolkningen av 

slike skriftlige uttrykk, rett og slett fordi elevene kan være mer eller mindre fokuserte i en slik 

skrivesituasjon eller opptatt av å framstå som velvillige overfor læreren, er elevenes 

tilslutning til gruppearbeid åpenbar. Elevenes optimistiske holdning til samarbeid er selvsagt 

et gunstig utgangspunkt for samtaleaktiviteten og innsatsen for gruppeoppdraget. Engasjerte 

betraktninger over et undervisningsopplegg antas å være en sentral dimensjon ved motivasjon 

og dermed betydningsfullt for prestasjoner (Dai og Sternberg, 2004; Zimmerman og Schunk, 

2008). Disse elevenes holdningsmessige beredskap for arbeidsmåten skiller seg fra den 

negative eller umotiverte innstillingen som både Lyng (2004) og Nielsen (2009) registrerte 

hos elevene i sine studier. Men mens deres observasjoner gjaldt ungdomstrinnselever med 

gjentakende erfaringer fra en arbeidsmåte som «følger den samme gamle malen» (Nielsen, 
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2009, s. 214), hadde elevene i min studie enten ingen eller mer varierte erfaringer, ifølge 

lærerne.  

 

Loggene som de flerspråklige elevene skrev bærer også budskap om at denne form for 

arbeidsfellesskap fungerte fint for dem. Muligheter for å få hjelp er en begrunnelse går igjen i 

tekstene. Kun én av elevene nyanserer de positive erfaringene, i det hun går inn på den 

kommunikative situasjonen i gruppearbeid. Det er Bahar som skriver: Jeg synes det er 

vanskelig. fordi alle har nåkke å si men jeg komme ikke på nåkke å si. Med denne 

formuleringen uttrykker hun en utfordring som vi kan kjenne igjen i lys av Cummins’ (2000, 

2001a) begreper om språklige utfordringer i akademiske kontekster (CALP). Vi kan også 

forstå denne opplevelsen som en respons på den sosiale konteksten. For elever som deltar på 

et språk de holder på å lære kan det være en utfordring «å bli hørt» (J. Miller, 2004) og 

følgelig å oppnå tillit til at ens bidrag blir verdsatt. Det er sannsynlig at også andre elever i 

studien hadde tilsvarende erfaringer, men de skrev ikke om dette i loggen.  

 

 

7.4 Karakteristiske trekk ved det muntlige læringsfellesskapet i de fem

 gruppene 

Funn fra samtaleanalysene blir her oppsummert og drøftet med utgangspunkt i teoretiske og 

praksisorienterte innsikter om gruppearbeid og læring. Det er de framtredende trekkene ved 

samtaleinnholdet og samtalemåtene på gruppene samlet sett som blir drøftet. Hensikten er å 

komme fram til måter å forstå elevkollektivene som læringsfellesskap.  

 

7.4.1 Oppgaveorienterte samtaler 

Analysene viser at innholdsmessig relevans er et framtredende trekk ved samtalene på alle 

gruppene. Av de kvantitative beregningene som er gjort for hver av de fem gruppene, går det 

fram at 69, 75, 77, 79 eller 95 prosent av den tiden elevene snakket sammen dreide seg om 

gruppeoppdraget de hadde fått av læreren. Disse tallene står i kontrast til en oppsummering av 

forskningsresultater som blant annet Alexander (2000) og Littleton og Howe (2010a) har 

gjort, og som konkluderer med at elevene i flere studier har brukt like mye eller to til tre 

ganger så mye tid på «off-task-talk» som «on-task-talk» i gruppearbeid. Elevenes 

samtaleaktivitet i denne studien skiller seg altså fra det generelle bildet som er gitt av 

muntligheten i gruppearbeid. På alle fem gruppene var elevene gjennomgående 
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oppgaveorienterte i form av å ha fokus på gjennomføring av samarbeidsoppdraget og på 

sluttføring av oppgaven. Forklaringene på hvorfor «mine» elevgrupper skiller seg positivt ut 

på dette punktet er trolig flere, og de knytter seg bl.a. like mye til lærerarbeid som ligger langt 

forut i tid som til det som foregår i de konkrete klasseromssituasjonene som studeres i 

forskningen. Jeg har først og fremst grunnlag for å hevde at lærerne i min studie har maktet å 

skape forståelse for de grunnleggende forutsetningen som arbeidsmåten hviler på og at de har 

greid å etablere et betydningsfullt sosialt og organisatorisk fundament for gruppearbeidet. 

Elevene har på sin side fått til å praktisere ideene om demokratiske framgangsmåter og å 

slutte lojalt opp om lærernes forventninger om et felles sluttprodukt.    

 

Elevene tok noen «pauser», som rimelig er i et gruppearbeid som også dreier seg om 

relasjoner og å få til et godt arbeidsmiljø. Chiriac (2008, s. 42-45), som oppsummerer 

forskning på gruppearbeid, peker på at muntlig avkopling fra det konkrete oppdraget er et 

forventet trekk ved arbeidsmåten, og at slike avbrekk kan ha støttende funksjon for det mer 

rasjonelle faglige arbeidet. I denne studien handlet samtaler i kategorien «utenfor 

undervisningsoppgaven» om et bredt spekter av temaer, noen av dem knyttet til elevrollen og 

skoleaktiviteter, andre hadde utspring i livet utenfor skolen, som fritidsaktiviteter og 

familieliv. Samtalene var konfliktfrie, og konkurrerende samtaletyper var fraværende. 

Inntrykket var at disse innslagene fungerte «befriende» for elevene, og de foregikk stort sett 

når de konkrete gjøremålene var lite krevende.  

 

Hva som er rimelig omfang ikke-oppgaveorientert muntlighet er ikke beskrevet i andre 

studier, som jeg kjenner til. Haan og Elbers (2009), som også har beregnet 25 % muntlighet 

utenom oppgaven i sine studier, har ikke kommentert disse funnene. Det er min konklusjon at 

elevene i min studie har fulgt lojalt opp en lærer-forventning om å holde seg til 

gruppearbeidets oppskrift. 

 

7.4.2 Konsentrasjon om framgangsmåtene  

Elevene har i ulik grad nyttet gruppearbeidets muligheter for muntlig kommunikasjon. Mens 

andelen elevstyrte samtaler utgjorde 50 prosent av arbeidsperioden på en gruppe 

(gruppeZRHRA), var den på kun 21 prosent i en annen (gruppeILHEM). Disse samtalene, 

som altså hovedsakelig var oppgaveorienterte, handlet først og fremst om hvordan 

samarbeidet, prosessen og framdriften i gruppeoppdraget skulle håndteres. Alle gruppene 

samlet seg med andre ord om å finne ut av framgangsmåtene.  
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Samtalene kretset om spørsmål som gjaldt hvem som skulle gjøre hva, hvordan oppgaver 

skulle gripes an, om hva som til enhver tid foregikk og hva som skulle være neste steg i 

prosessen. Å organisere, ha progresjon, holde oversikt og å redigere eller flytte på 

innholdskomponenter var hovedsak for alle gruppene, selv om noen snakket langt mer om 

disse temaene enn andre. Raskt oppnådd enighet, lojalitet til felles beslutninger og et 

gjennomføringsdriv er et framtredende trekk. Demokratiske prosesser og intensjoner om få til 

et fellesskap om gjennomføringen og sluttproduktet er et tilsvarende karakteristisk trekk ved 

denne samtaleaktiviteten. Disse trekkene kan forstås som en konsekvens av at elevene har 

forsøkt å imøtekomme lærernes instrukser om arbeidsmåten. De har håndtert mange av de 

organisatoriske og relasjonelle kravene som ligger til et gruppearbeid (jf. f.eks.Baines, 

Blatchford og Chowne, 2007; Chiriac, 2008; Kutnick og Colwell, 2010) og som lærerne har 

lagt vekt på. Alle synes å ha et eierskap i oppgavene, og planlegging, organisering, og tillit til 

hverandres bidrag tilhørte elevenes repertoar. Elevenes kommunikative prosjekter preges av 

intensjoner om å være samarbeidende, og de har unngått det Baines mfl. (2007, s. 666) kaller 

smålige diskusjoner.  

 

7.4.3  Svakt trykk på fellesskap om faglig innhold     

Selv om innholdsmessig relevans preget innholdet i elevenes samtaler, var omfanget samtaler 

som dreide seg om den faglige substansen forholdsvis lite på de fem gruppene i studien. Kun 

tre prosent av samtaleinnholdet på gruppene i Tonbakken var fagrelatert, og for to av 

Veihagen-gruppene var prosenten åtte og ni. Én av gruppene i Veihagen, gruppeJANATH, 

hadde tilsvarende omfang samtaler om faglige spørsmål som framgangsmåtespørsmål. Men 

dette var også den gruppa med mest tid brukt til individuelt, taust arbeid og ikke-

oppgaveorientert innhold, slik at det relative omfang innhold fra fag var lite også hos dem.  

 

Det fagrelaterte innholdet i samtalene kan karakteriseres som kognitivt enkelt. Samtalene 

dreide seg helst om enkle fakta, som ble gjengitt med et hverdagslig ordforråd. Det vil si at 

elevene brukte få fagord eller fagrelaterte uttrykk og gjorde få forsøk på å forklare 

sammenhenger, analysere, vurdere eller gjøre sammenlikninger. Mange samtaler hadde preg 

av flyktighet og manglende avslutning, og mange var preget av ord og uttrykk fra 

læreboktekstene. Disse trekkene synes å ha en sammenheng med de samarbeids- og 

oppgaveløsningsarrangementene som ble praktisert på gruppene. I sistnevnte 

samtalesekvenser arbeidet elevene som gruppe der de samlet seg om en form for felles lesing 

av fagtekster i den hensikt å plukke ut et aktuelt svar på oppgaven. I de førstnevnte 
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samtalesituasjonene hadde samarbeidsarrangementet karakter av å være arbeid i gruppe. En 

rekke ytringer ble formulert impulsivt og sporadisk underveis i individuelt arbeid med et 

tildelt oppdrag. Disse syntes å være motivert ut fra den enkeltes høyttenking eller umiddelbare 

behov for å kommentere eller stille spørsmål om eget arbeid. Inntrykket er at elevene i disse 

situasjonene, enten de arbeidet i eller som gruppe, ikke gikk inn på den faglige substansen, 

men forholdt seg med en letthet og en flyktighet til den. Det er «jakten på fasitsvaret» (jf. 

Alexander, 2006; Løvland, 2011) som er drivkraften i den muntlige aktiviteten og som 

resulterer i samtaler med fokus på korrekthet mer enn på forståelse. Konsentrasjon om å finne 

«svaret» er ifølge Løvland (ibid.) et trekk ved skolekulturen som former elevene som 

faglesere, og som her gjenspeiles i elevenes samtaler slik jeg oppfatter det. Alexander (2006, 

s. 10) karakterisere samtaleformen som «cognitively restricting rituals» som tilfører lite 

substans til læringsfellesskapet.  

  

En mindre andel samtalesekvenser synes å være drevet fram av et individuelt engasjement, 

enten som en integrativ interesse for et faglig tema, eller som en mer instrumentelt motivert 

idé om hvordan man skal leve opp til et ideal om muntlig fellesskap om det faglige i et 

gruppearbeid. Disse samtalene inneholder beskrivelser, analyser, forklaringer og 

konklusjoner. Dette er trekk ved samtaleformer som gjerne blir omtalt som produktive i 

læringsøyemed (Alexander, 2008; King, 2008; Kumpulainen og Wray, 2002; Mercer og 

Littleton, 2007), og det var også enkelte av disse samtalesekvensene som kunne betegnes som 

kumulative eller utforskende, etter Mercers (1995) typebeskrivelser. Både søket etter disse 

samtaletypene og resultatet av analysene som er gjort av elevenes kommunikative prosjekter 

tyder imidlertid på at elevenes muntlighet samlet sett har hatt et svakt trykk på fellesskap om 

det faglige innholdet. Den faglige responsen på gruppeoppdraget har i hovedsak vært et 

individuelt ansvar, og det muntlige samspillet har neppe virket inn på utviklingen av dette 

innholdet i særlig grad. Gruppenes samarbeidende praksis knyttet seg altså først og fremst til 

demokratiske framgangsmåter.  

 

7.4.4 Ulik håndtering av språkheterogenitet  

De fem gruppene i studien blir omtalt som språkheterogene i betydningen at elevene har ulik 

morsmålsbakgrunn. Én eller to av elevene på hver av gruppene kom til Norge i løpet av 

skolealderen, fem var forholdsvis nyankomne med 1½, 2, 2½ eller 3 års norskspråklig 

skoletid bak seg, to hadde 3½ – 5 år. Avhandlingen studerer ikke språklige ferdigheter 

direkte, men under arbeidet med analysene av det muntlige samspillet på gruppene, ble det 
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tydelig at seks av disse sju flerspråklige elevene hadde utfordringer fordi gruppeprosjektet 

foregikk på et andrespråk de var i ferd med å lære. Dette er for så vidt ikke en uventet 

observasjon, siden forskning bl.a. dokumenterer at utvikling av tilstrekkelig 

andrespråkskompetanse for adekvat utbytte av skolens innhold gjennomsnittlig tar fem til sju 

år (Cummins, 2008; Thomas og Collier, 2002a), og de norske resultatene fra PISA viser at 

flerspråklige elever presterer klart svakere enn medelevene med norsk som morsmål (Kjærnsli 

og Jensen, 2016; Olsen og Turmo, 2010). Men denne form for ulikhet eller variasjon i 

språklig bakgrunn og språklige forutsetninger var aldri et tema i elevens samtaler, ei heller 

hos lærerne. Funn fra analysene av samspillet mellom de flerspråklige elevene og de øvrige 

gruppemedlemmene tyder likevel på at tre av gruppene har tatt et særskilt grep som kan 

forstås i lys av det språkheterogene utgangspunktet de hadde. På to av gruppene har det ikke 

vært mulig å se en slik særskilt tilnærming. Basert på de flerspråklige elevenes situasjon har 

jeg oppsummert gruppenes håndtering av språkheterogenitet i tre karakteristika: 

Under omsorg: Den flerspråklige eleven omsluttes av støtte og omtanke. Hun blir

 regnet med som verdig gruppemedlem, men får i noen grad tildelt arbeidsoppgaver 

tilpasset hennes egne vurderinger av hva som er overkommelig. Samspillet hun deltar i 

er asymmetrisk, der hun er den som mottar instruksjoner.   

På egne bein: Gruppene praktiserer samarbeidsløsninger basert på språklig bakgrunn. 

De flerspråklige elevene utgjør ett team, mens elevene med norsk som morsmål er det 

andre teamet. Alle arbeider med samme type arbeidsoppgaver. Samspillet er 

asymmetrisk i samlet gruppe, men symmetrisk i samarbeid flerspråklige elever 

imellom. Siden de flerspråklige elevene har betydelige norskspråklige utfordringer, så 

store at medelevene sannsynligvis har registrert dette, er konsekvensen at de i 

realiteten blir overlatt til seg selv. En holdning om at de må stå på egne bein synes å 

råde.  

 Likeverdig: De flerspråklige elevene blir regnet med som fullverdige 

 gruppemedlemmer. De får ingen særskilt oppmerksomhet pga. deres språklige 

 utgangspunkt, og de gjør de samme type arbeidsoppgaver som de andre 

 gruppemedlemmene. Samspillet på gruppene er symmetrisk.  

 

Disse karakteristika tyder på at elevenes gjennomføring av gruppearbeidene var 

motsetningsfull. På den ene side viste elevene at de hadde tilegnet seg kunnskap om 

samarbeidsprinsipper. Spor av inkluderende innsats i form fellesskapsorientering, respekt for 

alles deltakelse og demokratiske prosesser, jf. Haugs (2003b) inkluderingsbegrep, var tydelig 

på alle gruppene. På den annen side gjennomførte begge Tonbakken-gruppene en 

segregerende organisering, der skillelinjene gikk mellom dem med norsk som morsmål og 
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dem som holdt på å lære norsk. Det var førstnevnte elevgruppe som dominerte avgjørelsene, 

så nettopp deres holdninger til norskspråklig mestring kan være en forklaring på den 

dysfunksjonelle løsningen. Men relasjonene elevene imellom kan være en like god forklaring.  

Om vi ser til Veihagen-gruppene blir det åpenbart at den språklige faktoren ikke kan forklare 

«alt». Zehra hadde neppe noe bedre norskspråklig utgangspunkt enn de fire 

andrespråksbrukerne i Tonbakken-gruppene, men fikk en mer integrert plass i gruppa. Det 

hadde derimot Janath og Danika, altså et norskspråklig bedre utgangspunkt, selv om Janath 

også var blant dem som åpenbart hadde språklige utfordringer.  

 

I en situasjon der språklig mangfold er en utfordring for lærere, er det selvsagt ikke uventet at 

elevene opplever det samme som vanskelig i et gruppearbeid. Men segregerende eller 

ekskluderende prosesser er, like lite som de inkluderende, et isolert fenomen som oppstår som 

løsning i et gruppearbeid. Skolens og lærernes håndtering av mangfold har betydning for 

hvordan likhet og forskjellighet blir oppfattet blant elevene (Banks, 2008). Flere studier 

konkluderer med at flerspråklige elevers særskilte språklige utgangspunkt, og erfaringer for 

øvrig, blir usynliggjort (Gitz-Johansen, 2006; Lidén, 2005; Nielsen, 2009; Slotte-Lüttge, 

2005). Når elever ikke får hjelp til å forstå at et bredt spekter av flerspråklighet eller 

forskjellighet i kulturell bakgrunn representerer ressurser som er etterspurt, kan det være 

vanskelig å få syn for annet enn mangler i norsk-kompetanse hos seg selv eller medelever som 

holder på å lære norsk (Gitz-Johansen, 2012; Hauge, 2014). Siden jeg kun har hatt innsyn i 

disse klassenes læringsfellesskap gjennom observasjoner av gruppearbeidene, har jeg selvsagt 

ikke grunnlag for å hevde noe om det generelle bildet av det pedagogiske arbeidet med 

heterogenitet. Jeg kan likevel konstatere at den spesifikke språklige situasjonen på gruppene 

ikke ble tematisert, verken som utfordring eller ressurs, og at den segregerende praksisen ikke 

ble korrigert.  

 

 

7.5 Karakteristiske trekk ved de flerspråklige elevenes deltakelse  

Funn fra analysene av de flerspråklige elevenes deltakelse i gruppesamtalene gir informasjon 

om både individuelle og kollektive trekk ved deres skolesituasjon. Datamaterialet gir ikke 

grunnlag for kontante slutninger om det alltid kompliserte samspillet mellom elevgruppas 

felles behov og enkeltelevens behov, men det gir muligheter for innsikt i noen grunnleggende 

pedagogiske forhold som er av betydning for å forstå «den differensierte elevgruppa som 
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helhet» (Engen, 2014, s. 83). I drøftingen tar jeg utgangspunkt i det jeg oppfatter er 

interessante mønstre eller trekk sett i lys av dette elevkollektivets felles, men varierte 

norskspråklige utgangspunkt. 

 

7.5.1 De flerspråklige elevene – en differensiert gruppe 

De sju flerspråklige elevene i studien har altså det til felles at de kom til Norge i løpet av 

skolealderen. Alle sammen har først tilegnet seg ett (eller flere) morsmål (eventuelt også 

fremmedspråk/andrespråk), for så å tilegne seg norsk som et andrespråk. Denne studien gir 

ikke innsyn i deres samlede språklige bakgrunn, kompetanser eller språkpraksiser, men den 

gir syn for en variasjon i elevens norskspråklige praksis, og at termen «andrespråksbruker» 

har begrenset verdi i omtale av disse forholdene. I denne avhandlingen er termen brukt for å 

framheve den spesielt krevende elevrollen som mange flerspråklige elever befinner seg i, 

fordi de går på skole på et språk de er i ferd med å lære. Jeg har argumentert for at vi trenger 

dette begrepet om elevrollen for å kunne utvikle en pedagogikk som gir denne elevgruppa 

reell tilgang læringsfellesskapet (se kapittel 1.2). Samtidig viser variasjonen i «mine» elevers 

norskpraksis at termen også kan være, slik bl.a. García (2009) understreker, lite 

hensiktsmessig. I omtale av Danikas muntlige deltakelse i gruppearbeidet vil formuleringen 

«andrespråksbruker» kunne skape forestillinger om en type språklig situasjon eller en bestemt 

form for forskjellighet fra medelevene som det ikke er grunnlag for. Danika, som kom i 

begynnelsen av tredjeklasse, er den blant elevene i studien som tilsynelatende har oppnådd 

funksjonell norskspråklig kompetanse for gruppearbeidet. Observasjonene av hennes muntlige 

kommunikasjon med medelevene, håndtering av fagtekstene og gruppelederrollen hun inntok 

tyder på at hun ikke hadde særskilte utfordringer knyttet til de språklige og innholdsmessige 

kravene som lå til samtalene eller til gruppeoppgaven. Resultater av analysene tyder på at de 

seks øvrige elevene derimot, åpenbart hadde utfordringer som andrespråksbrukere, om enn i 

større eller mindre grad.  

 

Når jeg her drøfter karakteristiske trekk ved de flerspråklige elevenes deltakelse, har jeg et 

fokus på de seks elevene som ifølge mine analyser synes å ha en særskilt språklig utfordring i 

norsk. Bak kategorien «flerspråklige elever» gjemmer det seg selvsagt også, i tillegg til et 

andrespsåksbegrep, en rekke forskjellige språklige og kulturelle erfaringer, ulike 

personligheter og faglige ferdigheter og dermed individuelle løsninger på deltakelse i en 

sosial undervisningsaktivitet som et gruppearbeid. Bak kategorien befinner det seg imidlertid 
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også noen gjennomgående mønstre og trekk ved innhold og deltakelse som kan kaste lys over 

denne elevgruppas kollektive behov.  

 

7.5.2 En deltakende elevrolle som blir sett – ikke hørt 

Analysene av innhold og intensjoner i elevenes samtaler tyder altså på at gruppene har gått 

inn for en samarbeidende praksis og for å få til et fellesskap om løsninger på gruppeoppgaven. 

De flerspråklige elevene ble regnet med. De inntok en aktiv og gyldig elevrolle, delte gruppas 

gjennomføringsinteresse og utførte arbeid som var av betydning for gruppas sluttprodukt. 

Gruppene hadde tilsynelatende forstått ideen om at alle skal være med. Men når 

oppmerksomheten rettes mot de flerspråklige elevenes deltakelse i samtaler om 

framgangsmåtene, om hva og hvordan saker skulle gjøres og hvem som skulle gjøre hva, blir 

det imidlertid klart at de flerspråklige elevene på gruppene ZEHRA, ILHEM og BAHAR 

hadde en beskjeden rolle. De var hovedsakelig informasjons- og instruksmottakere, og tok 

slik del i asymmetriske samtalemønstre. I samtalene om faglige saker ble denne beskjedne 

rollen ytterligere forsterket. Da var disse elevene knapt hørbare. Alt tydet på at de var 

oppmerksomt til stede, men de verken innledet eller fulgte opp samtaler om den faglige 

substansen i samvær med medelevene med norsk som førstespråk. Denne tausheten forsvant 

kun i noen få samtaletilfeller der to flerspråklige elever var i flertall eller der de var i par. I 

førstnevnte unntak var samtalemønsteret asymmetrisk, som i samtalene om framgangsmåtene. 

I sistnevnte derimot, var mønsteret symmetrisk. Hovedtrekkene ved de flerspråklige elevenes 

muntlige deltakelse i samlet gruppe er oppsummert i tabell 23 nedenfor.   

 

At elever tar del i asymmetriske samtalemønstre i gruppearbeid er som forventet. Likeså at 

noen elever først og fremst er talere, mens andre er lyttere. Både den som produserer og den 

som iakttar er aktive deltakere i en samtale (Linell, 1998). Asymmetriske interaksjonsformer 

kan ha læringsverdi ifølge Howe (2010), men det forutsetter at elevene veksler på posisjonene 

i samtalene og at de skiftevis også praktiserer et symmetrisk samspill. Den ensidigheten i 

samtalemønstrene som ble observert på disse gruppene, er imidlertid ikke bare en indikasjon 

på at læringsfellesskapet har vært begrenset, men at de flerspråklige elevene gjennomgående 

har hatt en perifer rolle i gjennomføringen. Til tross for at de blir sett, i betydningen «regnet 

med» som verdige gruppemedlemmer, og at de selv har vært aktivt til stede, har deres 

tilstedeværelse ikke vært hørbar i elevkollektivet.  
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Elevene År i 
norsk 
skole 

Deltakelse i 
framgangsmåte-
temaer 

Deltakelse i 
fagorienterte 
temaer  

Deltaker-
mønster 

Samtale 
utenfor 
oppgaven 

Samarbeids- 
situasjon på 
gruppa  

Ilhem● 2½ – 3  noen egne initiativ,  
noen oppfølginger 
av andres innspill 

ikke eget initiativ, 
noen oppfølginger 
av andres innspill   

asymmetrisk taus På egne bein  

Jenusiyia● 1½ – 2  ikke eget initiativ, 
få oppfølginger av  
andres innspill 

ikke eget initiativ, 
få oppfølginger av  
andres innspill 

asymmetrisk taus På egne bein  

Bahar◄ 2½ – 3  ikke eget initiativ, 
få oppfølginger av  
andres innspill 

taus 

 
asymmetrisk taus På egne bein  

Aferdita◄ 1½ – 2  taus taus asymmetrisk taus På egne bein  

Zehra     2  ikke eget initiativ,  
oppfølginger av  
andres innspill 

ikke eget initiativ, 
få oppfølginger av  
andres innspill  

asymmetrisk tar initiativ, 
snakker 

Under 
omsorg   

Janath 3½ – 4  egne initiativ og 
oppfølginger av 
andres innspill 

egne initiativ og 
oppfølginger av 
andres innspill 

symmetrisk tar initiativ, 
snakker 

Likeverdig  

Danika 4½ – 5 egne initiativ og 
oppfølginger av 
andres innspill 

egne initiativ og 
oppfølginger av 
andres innspill 

symmetrisk taus Likeverdig  

Tabell 23: Hovedtrekk ved de flerspråklige elevenes muntlige deltakelse i samlet gruppe. Elevene merket 

med ● tilhørte samme gruppe, og det samme gjorde elevene merket med ◄. 

 

Det er nærliggende å føre fram språklige forklaringer på disse funnene. Analysene av de 

flerspråklige elevenes fagrelaterte samtaler seg imellom, samt en betydelig usikkerhet hos den 

pratsomme Zehra, tyder på stor avstand mellom deres norskspråklige utgangspunkt og 

medelevenes morsmålsnorskkompetanse. I en slik situasjon må det ligge store utfordringer i å 

få til kommunikasjon om et faglig innhold (Gibbons, 2009). Analysene viser imidlertid at de 

fagrelaterte samtalene var innholdsmessig og språklig forholdsvis enkle, og at det først og 

fremst var framgangsmåtene elevene snakket om. Den språklige faktoren kan neppe nyttes i 

forklaring på at de flerspråklige elevene i realiteten ikke ble lyttet til i disse sekvensene. «Å 

bli hørt» handler på den ene side om at den enkelte elev har tilgang på innholdet i samtalen 

slik at det er mulig å ta del. På den annen side handler det om de relasjonelle forholdene og 

elevenes plass i det sosiale fellesskapet (Cummins, 2000; J. Miller, 2004). De fem 

flerspråklige elevene på gruppene ZEHRA, ILHEM og BAHAR havnet i en utsatt posisjon 

når det gjaldt sjansene for å bli hørt og å representere seg selv. «Hørbarhet» i et elevkollektiv 

kan utdypes ved hjelp av Biestas (2005, s. 62; 2014, s. 111) begrep «å komme til 

stede»/«comming into presence», selv om hans utgangspunkt er et overordnet pedagogisk-

filosofisk perspektiv på utdanning, læring og frigjøring. Det er Biestas poeng at «å komme til 

stede» ikke er et individuelt prosjekt, men handler om en pedagogikk som byr på sjanser for 

deltakelse og påvirkning. Brukt i denne sammenheng vil hørbarhet også dreie seg om 
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kollektivets aksept for mangfold i uttrykk for hvem man er og hva man tenker og ikke minst 

om muligheter for den enkelte til å respondere og påvirke prosessene. Til tross for en 

fellesskapsmobilisering på disse gruppene, har ikke elevene maktet å få til et slikt relasjonelt 

fundament.  

 

De to flerspråklige elevene på gruppene JANATH og DANIKA tok del i det muntlige 

samspillet på helt andre måter enn de andre fem. De var parter i symmetriske  

samtalemønstre både når det gjaldt framgangsmåter og den faglige substansen. Her var 

Danika som åpenbart hadde adekvat norskspråklig kompetanse for sosiale og faglige formål 

og som ledet gruppas arbeid. Her var også Janath som åpenbart var i en 

andrespråkslæringsprosess, men som deltok i så vel faglige temaer som i 

framgangsmåtetemaer. Han ble lyttet til og var like sentral i gjennomføringen som de øvrige 

gruppemedlemmene. Forklaringene på disse elevenes sentrale posisjoner er selvsagt flere, 

men gruppesammensetningen kan ha vært spesielt vellykket. På gruppeJANATH bestod 

dessuten gruppa av kun tre elever, der den ene eleven var fraværende i to tredeler av tiden. 

Inntrykket var at disse elevene hadde gode relasjoner til hverandre og at gjensidighet i 

kommunikasjonen dem imellom var en selvfølge for alle tre og for de to gjenværende.   

  

7.5.3 Ords betydning – et sjeldent tema 

Ords betydning blir betraktet som en grunnleggende utfordring for elever som skal delta i  

fagundervisning på et språk de holder på å lære (Danbolt og Kulbrandstad, 2008; Golden og 

Kulbrandstad, 2007; L. I. Kulbrandstad, 1996). Av den grunn har trekk ved ordforrådet i 

samtalene vært av særskilt interesse. Analysene av ordforrådet i elevenes samtaler om 

fagrelaterte temaer viser noe variasjon mellom gruppene når det gjaldt hvilke typer 

innholdsord som ble brukt. GruppeZEHRA brukte mindre av kategoriene fagord og 

fagrelaterte allmennord enn det de andre gruppene gjorde. Samtalene på denne gruppa kan 

karakteriseres som hverdagslige om vi tar ordforrådet og det kognitivt enkle innholdet i 

betraktning. Konteksten var imidlertid skolefaglig, men ords betydning ble ikke et tema. 

Zehra tok riktignok initiativ for å få forklaring på et par ord, men hun ble enten oversett eller 

ignorert. I enkelte andre samtalesekvenser dvelte hun ved ord og uttrykk uten at hun tok dem 

opp som samtaletema. Hennes nølende og vegrende tilnærming til det muntlige samspillet gav 

inntrykk av en usikker forståelse av ordforrådet. I en situasjon der de andre viste liten 

interesse for ords betydning, ble det kanskje vanskelig å initiere slike temaer for Zehra, selv 

om hun ellers mottok en del støtte og omsorg. Erfaringene med å bli oversett står i kontrast til 
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den imøtekommenhet hun ellers kunne oppleve, og påvirket henne trolig til en 

tilbakeholdenhet med å gjenta liknende spørsmål. Deltakelse i muntlig samspill handler også 

om å representere seg selv, og flerspråklige elever kan befinne seg i en usikker posisjon når 

det gjelder å bli akseptert som gyldig medlem av majoriteten (Lidén, 2005; J. Miller, 2004; 

Nielsen, 2009). Siden ords betydning ikke inngikk i gruppas samarbeidsprosjekt, havnet 

Zehra i det Howe (2010, s. 70) omtaler som en noe utsatt prestasjonsposisjon. Å være 

andrespråksbruker og å gi til kjenne mangel på ordkunnskap er en krevende 

eksponeringssituasjon når utforsking av ord ikke er en del av felleskapets faglige interesse. 

Responsen hun fikk på disse få innspillene, gav kanskje Zehra en opplevelse av å ikke bli 

«hørt» som en legitim taler av norsk, som Miller (2004, s. 295) uttrykker det. 

 

I det muntlige samspillet på de fire øvrige gruppene i studien fant jeg altså noe mer bruk av 

fagord og fagrelaterte allmennord enn hos gruppeZEHRA. I samtalene på disse gruppene var 

elevene tettere på det faglige innholdet, som jeg har karakterisert som hovedsakelig kognitivt 

enkelt, men med noen unntak for gruppene JANATH og DANIKA. En aktiv bruk av 

lærebøker er hovedgrunnen til at ordforrådet og samtalene fikk karakter av å være 

skolefaglige. Til tross for det noe mer akademisk pregede ordforrådet og lesing av fagtekster 

ble ords betydning heller ikke et tema på noen av disse gruppene. Det mest overraskende var 

likevel at de fire flerspråklige elevene på gruppene ILHEM og BAHAR, som jobbet i par med 

fagtekster i deler av gruppearbeidet, ikke snakket sammen om ordene de så åpenbart ikke 

forstod. Av analysene går det fram at de strevde med en rekke lavfrekvente allmennord som 

var fremmede for dem. Det er forunderlig at ingen av dem tok en form for metaperspektiv på 

situasjonen og snakket sammen om det uforståelige eller om ordenes betydning, når 

usikkerhet var så åpenbar. I eksempelvis de Haan og Elbers’ (2009) og Grönings (2006) 

studier var oppklaringer av meningsinnhold i ord et gjentakende tema i gruppearbeid. Det var 

helst de flerspråklige elevene som stilte spørsmålene, både til hverandre og til medelevene 

med morsmålskompetanse i undervisningsspråket. Ilhem, Jenusiyia, Bahar og Aferdita 

benyttet imidlertid ikke det fellesskapet de hadde som usikre andrespråksbrukere, til å 

utforske ordforståelse. Kanskje fortonte avstanden mellom egen kompetanse og kravene som 

ligger til fagspråket seg å være for overveldende? Det viste seg altså at selv om det faglige 

innholdet ikke var særlig faglig utfordrende for noen av elevene på gruppene ILHEM og 

BAHAR, så var språkføringen i fagtekstene de brukte svært krevende, nærmest 

ugjennomtrengelig for de fire jentene med flerspråklig bakgrunn. Dermed ble sannsynligvis 

heller ikke fagstoffet tilgjengelig, enn så ukomplisert det var.  
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7.6  En forståelse av elevenes læring   

Å identifisere og forstå elevers læring er utfordrende. Siden det læringsteoretiske grunnlaget 

for denne studien hviler på ideen om «læring som tilegnelse» i betydningen at læring skjer 

som endringer i individets sinn, er det grunn til forbeholdenhet angående innsikt i hva den 

enkelte elev tilegner seg fra et samspill i gruppearbeid. Like fullt er det en av lærernes sentrale 

oppgaver å mestre disse utfordringene. Med empiri som gir et innsyn i elevenes «verden» bør 

det følgelig også være en relevant ambisjon for dette avhandlingsarbeidet å gå inn på disse 

sammenhengene. Den analyserte og teoretisk bearbeidede empirien gir først og fremst 

grunnlag for å drøfte hva som kan ha vært mulig å lære i det fellesskapet elevene har hatt om 

undervisningsoppgaven. Det vil si at jeg her kopler læringsteoretiske resonnementer til de 

sentrale trekkene ved det muntlige samspillet, slik jeg har tolket dem, i en drøfting av 

potensialet for meningsbærende erfaringer som kan føre til læring for elevene.   

 

7.6.1 Læring i læringsfellesskapet          

Det aktivitetsnivået som viste seg i samtalenes oppgaveorientering og i konsentrasjon om 

framgangsmåter kan tolkes som et samlende engasjement for gruppeoppdraget. Sammen med 

den positive holdningen til arbeidsmåten som kom til syne i elevenes logger, må man kunne 

anta at elevkollektivet holdt et motivasjonsnivå som har vært gunstig for gruppeprosessene. 

Motivasjon for fellesskap betraktes som grunnleggende i og for barns kognitive utvikling 

(Carpenter, 2014), men vi vet at det kan være en utfordring å mobilisere motivasjon for 

samarbeidende aktivitetsformer i formelle læringssituasjoner i skolen (Chiriac, 2008). Disse 

elevene synes å ha tatt lærerforventningene om gruppeorientering og aktiv deltakelse for 

felles mål på alvor.  

 

Elevenes løsning på samarbeid om gruppeoppgaven har vært å konsentrere seg om 

framgangsmåtene. I disse prosessene har de mestret noen grunnleggende forutsetninger for et 

godt læringsfellesskap, som bl.a. mobilisering til en aktiv elevrolle, engasjement i hverandre 

og kollektive anstrengelser (Mercer og Littleton, 2007). De har dessuten greid å forholde seg  

positive til hverandre, som gjerne er en særskilt utfordring i slike samarbeidsopplegg (Kutnick 

og Colwell, 2010). Basert på Sfards (1998) tilegnelsesmetafor vil jeg hevde at elevene hadde 

tilegnet seg noen sentrale begreper om sosialt samspill. Det er uvisst hvorvidt dette 

gruppearbeidet har ført fram til ny forståelse for arbeidsmåten eller om elevene hovedsakelig 

praktiserte tidligere tilegnet kunnskap om hvordan det skulle gjøres. De var 

bemerkelsesverdig enige. Deres sosiokognitive aktivitet synes hovedsakelig å ha vært påvirket 
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av at de bekreftet og bygget positivt på hverandres ideer om framgangsmåtene, jf. Mercers 

(1995) omtale av kumulativ samtaletype. Tilsynelatende dreide dette seg om reformuleringer 

av lærerens instrukser eller tidligere tilegnet kunnskap om arbeidsmåten.  

 

Til tross for at elevenes samspill inneholdt et adekvat repertoar av temaer og kommunikative 

prosjekter for å få sosiale dimensjoner i gruppearbeidene til å fungere, er det få eksempler på 

at de har hatt ferdigheter som trengs for å lage fellesskap om den faglige substansen. I 

kontrast til gruppenes aktive, lojale og konsensuspregede praksis, står individuelle og 

segregerende organiseringsmåter for håndtering av faginnholdet og et forholdsvis lite omfang 

av fagorienterte samtaler.  

 

Samtidig med en inkluderingsinnsats foregikk både asymmetriske samtalemønstre og en 

beskjeden samtaledeltakelse, som på tre av gruppene gikk langs et skille mellom elevene med 

norsk som morsmål og dem som hadde få år med norskspråklig erfaring. En urimelig 

segregering av elevene som deltok på andrespråket ble en løsning på to av gruppene, da 

elevene med åpenbart store norskspråklige utfordringer måtte stå på egne bein. En mer 

imøtekommende omsorgspraksis i form av tildelinger av tilpassede arbeidsoppgaver for en 

flerspråklig elev i tilsvarende situasjon ble gjennomført på en tredje gruppe. Disse 

samarbeidsordningene ble umerkelig til. Ingen snakket om det. Følgelig kan disse løsningene 

neppe være et resultat av mening som er skapt der og da. Mer sannsynlig er det at elevene 

hadde tilegnet seg en forståelse for blant annet språklig variasjon i forkant av gruppearbeidet 

og at deres praksis hadde sammenheng med tidligere klasseromserfaringer. Samtlige elever 

bearbeider sine sosiale erfaringer i skolen, utvikler begreper om identitet, status og 

skolemestring som selvsagt også påvirker relasjonene elevene imellom (Cummins, 2000, 

2001a; Littleton og Howe, 2010b).  

 

Om man slutter seg til ideen om at rikholdig tilgang på forståelig språklig og begrepsmessig 

innhold er sentrale faktorer for læring (Cummins, 2000; Goswami, 2008; Keil og Lockhart, 

1999), er det grunn til å så tvil om det muntlige samspillet har vært kilde til ny faglig 

forståelse. Av de kognitivt enkle og flyktige samtalene, som verken gikk inn på sentralt 

innhold eller fagrelatert ordforråd, var det lite å hente med hensyn til utvikling av ny 

begrepsmessig innsikt, både for dem som ytret seg og for dem som lyttet. Selv om det var 

variasjoner i gruppenes innsats for å snakke sammen om det samfunnsfaglige innholdet, ble 

resultatet i de fleste tilfellene magert. Samtalene var fattige på kumulering av informasjon, på 
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forklaringer og på utforsking, altså samtaleformer som stimulerer innsyn i og utvikling av 

fellesskapets konstruksjoner av forståelse (Mercer og Littleton, 2007). Det var med andre ord 

ikke mange uttrykk for felles faglig tenking å finne i det muntlige samspillet elevene imellom.   

 

7.6.2 De flerspråklige elevenes læring 

Elever erfarer både innholdet og arbeidsmåtene i klasserommet, og tilegner seg «noe» fra 

begge deler (Nuthall, 2012b). Hva den enkelte faktisk erfarte og hvordan erfaringene fra disse 

gruppearbeidene ble bearbeidet, skilte seg selvsagt fra elev til elev. Denne studien 

identifiserer ikke de ulike elevenes individuelle læring, men gir grunnlag for å hevde at det 

muntlige samspillets potensiale for samfunnsfaglig læring var svakt for den differensierte 

flerspråklige elevgruppa som helhet. Fordi omfanget faglig innhold i samtalene både var lite 

og kognitivt enkelt, var det for de flerspråklige elevene som for resten av klassen, lite å hente 

for utvikling av ny begrepsmessig kunnskap (McGilvray, 2005). Siden de fleste i denne 

elevgruppa var tilbakeholdne med å ytre seg, gikk de også glipp av den ressurs for læring som 

ligger i å uttrykke egen forståelse i sosiale fellesskap (Nelson, 2007).  

 

Analysene av denne elevgruppas deltakelse har ført til mer nærgående innsikt i hva som 

karakteriserer elevers læringssituasjon når faglig letthet og flyktighet preger fellesskapet, og 

de spesifikt faglige løsninger på gruppeoppgaven blir et individuelt ansvar. Analysene gir, 

ikke bare et klart syn for de store språklige utfordringene som de fleste av dem hadde, men 

også grunnlag for å anta at flere av dem kan ha manglet begrepsmessige forutsetninger for det 

fagstoffet gruppearbeidene dreide seg om. En pedagogisk uakseptabel situasjon oppstod da 

elevene Ihlem og Jenusiyia, Bahar og Aferdita, som hadde dette krevende utgangspunktet, ble 

overlatt til seg selv med forventninger om å levere faglige bidrag til gruppa. Samtalene 

mellom disse jentene tyder på at en kopling av relativt svake norskspråklige ferdigheter og 

sparsomt med relevant begrepsstruktur for oppgaven har ført til et sammenbrudd i deres 

tilgang til gruppearbeidets innhold. Svikten i den språklig kompetansen og 

kommunikasjonsmulighetene om fagtekstene de arbeidet med, har trolig vært svært 

hemmende for tilegnelse av ny kunnskap og forståelse. Om vi forutsetter et 

gjensidighetsforhold mellom språk og tenking (Goswami, 2008; Nelson, 2007; Tetzchner, 

2012), må man dessuten anta at gapet mellom det faglige innholdet og elevenes 

begrepsmessige forutsetninger har vært ugunstig også for tilegnelse av nye språklige 

ferdigheter. Det samfunnsfaglige læringsutbyttet for disse elevene har ikke bare mest 

sannsynlig vært lik null, men manglende mestring og en ikke-hørbar posisjon i fellesskapet er 
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erfaringer som over tid kan virke negativt inn på elevers identitets- og 

selvoppfatningsutvikling og på deres akademiske utvikling (Cummins, 2000, 2001a). En 

læringsmessig nedadgående spiral kan være konsekvensene av den type erfaringer. 

Gjentakende faglige og sosiale nederlag er opplevelser som hemmer elevenes læring og som 

medfører tap av muligheter for realisering av et læringspotensial som skolen skal by på.  

 

Gruppenes praktisering av individuelt ansvar for de faglige spørsmålene førte til at elevene 

måtte klare langt mer på egenhånd enn det de vanligvis må i lærerstyrte 

undervisningsopplegg. Elevenes gruppearbeidspraksis må ses i sammenheng med en lojalitet 

til lærerens anbefalinger om oppgavefordeling og de komplementære oppgavetypene. 

Konsekvensen var at de måtte ta seg inn i fagstoffet uten lærerens hjelp til blant annet å skape 

sammenheng mellom kjent og ukjent fagstoff og mellom tidligere etablerte begreper og dem 

som var nye og vesentlige for forståelse. Dette er en pedagogisk innsats som er betydningsfull 

for elevenes læring (Nelson, 2007; Nuthall, 2007), og som de ovenfor omtalte elevene syntes 

å bli hardt rammet av å være foruten. Det er også grunn til å anta at Zehras usikre deltakelse 

gjennom alle deler av gruppearbeidet var tegn på lite optimale læringsvilkår. Denne 

usikkerheten, som var knyttet til både det samfunnsfaglige temaet og til ord og uttrykksmåter, 

tyder på at også hun erfarte store begrensninger i tilgangen til både gruppearbeidets 

kommunikative aktiviteter og det faglige innholdet. Hvor stor avstanden mellom 

forventningene som lå til gruppeoppgaven og hennes språklige og begrepsmessige 

utgangspunkt faktisk var, gir ikke denne studien svar på, men den var åpenbart så pass at den 

var hemmende for læring.   

 

Resultater fra næranalysene av den flerspråklige elevgruppas deltakelse indikerer altså ikke 

bare at det var lite faglig utbytte å få ut av elevfellesskapet, men også at flere elever ikke fikk 

aktivert sitt potensial for læring fordi undervisningsoppgaven i realiteten var utilgjengelig for 

dem. Resultatene gir likevel grunn til å tro at elever som Janath og Danika hadde et visst 

læringsutbytte. Janath var en elev som åpenbart hadde norskspråklige utfordringer, men som 

syntes å ha forholdsvis god forståelse for den faglige substansen. Kanskje forholdt det seg slik 

blant annet Loona (2001a) peker på, at han var blant de elevene som kunne dra veksler på et 

allerede godt utviklet begrepsapparat i arbeid med å få til oppgavene både språklig og faglig. 

Den som likevel trolig profitterte best på den pedagogiske innrammingen var Danika, som 

hadde funksjonelle norskspråklige ferdigheter og tilsynelatende adekvat begrepsapparat for 

håndtering av gruppeoppgaven. Hun hadde en plass i gruppa som fullverdig medlem, ble hørt 
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i fellesskapet og klarte å initiere kognitivt krevende samtaler. Kombinasjonen av relasjonell 

tilhørighet, kognitivt engasjement og deltakelse i produktive samtaler må vi anta har gitt 

læringsutbytte (Cummins, 2000; Mercer og Littleton, 2007).  

 

7.6.3 Elevenes samtaler – lærerens pedagogikk – utdanningssystemets ansvar  

Ved siden av disse konklusjonene om gruppearbeidenes magre vilkår for faglig læring står 

altså konklusjonene om oppgaveorienterte elever som vet at alle skal være med. Denne 

studien viser at elever makter å bruke sin innflytelse i gruppearbeid til en innsats for å skape 

fellesskap, demokrati og respekt for alles deltakelse, som altså er inkluderende trekk ved et 

læringsmiljø (Haug, 2003b). Den viser også, som Barnes og Todd (1995) i sin tid fant, at 

elever har vilje og lojalitet for et undervisningsoppdrag av denne typen. Bak elevenes praksis 

lå selvsagt lærerens pedagogiske arbeid, som har ført fram til en betydningsfull 

holdningsmessig beredskap for arbeidsmåten og en gjennomføring som var i tråd med de 

målene som var satt for undervisningsopplegget. Elevene var kollektivt og faglig orienterte i 

form av satsing på samarbeid og arbeidsfordeling, som var lærernes oppskrift. Studien viser 

imidlertid også at samarbeidet var sårbart for de relasjonelle, språklige og faglige forholdene i 

kollektivet og at individualiseringen i behandlingen av det faglige innholdet rammet elever 

som trenger særskilt omtanke på uheldige måter. De flerspråklige elevenes sjanser for 

medvirkning var under press, og faglig utbytte for denne elevgruppa ble ikke realisert. Så kan 

man da heller ikke forvente at elevene selv skal håndtere inkludering og læringsfellesskap på 

måter som lærere flest åpenbart erfarer som en stor utfordring å få til, jf. resultater fra tidligere 

studier av prestasjonsforskjeller og ulikhetsskapende prosesser i skolen (Bachmann mfl., 

2010; Blackledge, 2001; Heller, 2006; Olsen og Turmo, 2010).  

 

Med dette står vi ved et punkt som alle lærere kjenner igjen fra klasseromsforskningen, 

nemlig det som handler om endring eller videreutvikling av pedagogisk praksis slik at den 

bedre imøtekommer de utfordringene og mulighetene som er diskutert gjennom avhandlingen. 

Om dette punktet har Emanuelssson og Sahlström formulert en treffende refleksjon: 

«Whichever way one does it then, there seems to be a finding suggesting an argument for 

doing it the other way» (2008, s. 219). På tross av godt pedagogisk arbeid er det mye som står 

på spill for enkelte elever, og for mange er læringsmuligheter gått tapt. En konsekvens av 

disse resultatene må være, som også Webb (2009) og Howe (2010) konkluderer, at læreren 

må innta en mer aktiv rolle gjennom gruppearbeidet. En veiledende tilnærming som ikke 

bryter med arbeidsmåtens formål om elevenes egen innflytelse bør være mulig. Tilegnelse av 
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faglig innhold og inkluderende deltakelse kan uansett ikke ofres for elevenes selvstendighet 

og egenaktivitet. En forutsetning for å få til det Howe (2010, s. 195) omtaler som en «softly-

softly» lærerrolle underveis, er trolig å legge vekt på et pedagogisk forarbeid som er 

konsentrert om den faglige substansen, samtaleferdigheter og holdningsmessige aspekter 

vedrørende flerspråklighet.  

 

Oppstart av gruppearbeid uten en form for faglig introduksjon, såkalt «kald start», innebærer 

som vi har sett, et undervisningsopplegg som ikke tar hensyn til de forskjellige faglige og 

språklige forutsetningene som ligger i elevmangfoldet. Alternativet er at læreren på forhånd 

mobiliserer elevenes læringsfellesskap ved å rette oppmerksomheten mot ulike typer 

kollektive behov i den samlede elevgruppa og søker å gjøre fagstoffet tilgjengelig på 

kvalitativt forskjellige måter. Det dreier seg om et prinsipp om å kontekstualisere og å skape 

kontinuitet mellom tidligere forståelse og nye begreper (Mercer, 1995, 2000), og det dreier 

seg om prinsippet om å få til en kvalitativ differensiering til den differensierte gruppen som 

helhet (Engen, 2014).    

 

En tilpasset opplæringssekvens i forkant av gruppearbeid vil ikke bare kunne skape en  

førforståelse som gjør det lettere for elever å ta seg inn i oppgavene mer selvstendig, men 

også gi alle et grunnlag for å ha noe å snakke om. Resultatene fra denne studien tyder 

imidlertid på at elevene manglet ferdigheter i å samtale om faglige saker. Eksplisitt og 

eksemplarisk undervisning som tydeliggjør språklige trekk ved blant annet diskuterende, 

utforskende og kumulative samtaler vil åpenbart gagne alles læringsprosesser (Mercer og 

Littleton, 2007). I tillegg vil slik undervisning i muntlighet kunne gi elever som holder på å 

lære undervisningsspråket bedre tilgang til uttrykksmåter som trengs for kommunikasjon i 

skolesammenheng. Å rette oppmerksomheten mot faglige samtaler i klasserommet vil med 

andre ord være en måte å imøtekomme både den flerspråklige elevgruppas òg andre 

elevgruppers kollektive behov samtidig. I dette arbeidet er det imidlertid et poeng at læreren 

har bevissthet og kunnskap om de flerspråklige forutsetningene som klasserommet 

representerer. Resultatene fra denne studien tyder blant annet på at det er nødvendig å løfte 

fram og dra veksler på de varierte språklige ferdighetene i elevgruppa. Dette både fordi en 

elevs samlede språklige kompetanse er en ressurs for den enkeltes utvikling av begrepsmessig 

innsikt (Cummins, 2000), og fordi elevkollektivets respekt for språklig variasjon er en 

betydningsfull holdningsmessig beredskap for flerspråklige elevers mulighet for å bli hørt i 

samtaler (Cummins, 2001b; Gitz-Johansen, 2012; Holmen, 2006; J. Miller, 2004). Det betyr 
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at læreren må utvikle en praksis som gjør det mulig for elever å erfare flerspråklighet som 

interessant og relevant framfor som en mangeltilstand i norsk.  

 

Om vi forutsetter det pedagogiske arbeidet som lå til grunn for gruppenes lojale 

gjennomføring, vil en innsats rettet mot de tre områdene, faglig førforståelse, faglig samtale 

og flerspråklighet, kunne øke kvaliteten på undervisningen for elevkollektivet slik at 

læringsutbyttet av gruppearbeid blir mer akseptabelt. Én utfordring trer likevel fram som 

uløst. Det dreier seg om å gjøre faglig innhold tilgjengelig for elever som har relativt 

begrensede norskspråklige kunnskaper. Denne studien har vist hvordan faglige 

arbeidsoppgaver kan arte seg som belastende for nettopp denne elevgruppa. Den har også gitt 

innsyn i lærerens omfattende og komplekse oppgaver. Det fortoner seg å være en sterkt 

urimelig forventning at en lærer skal makte en utfordring som omfattende forskning har 

konkludert med at må løses gjennom ulike former for tospråklig pedagogikk basert på 

lærerteam med særskilt kompetanse innen andrespråksundervisning og flerspråklig 

fagopplæring (Blackledge og Creese, 2010; Cummins, 2000; Dewilde, 2013; García, 2009; 

Laursen og Kolstrup, 2017). Resultater fra forskningen på flerspråklige elevers faglige 

framgang synes imidlertid i begrenset grad å være operasjonalisert og innarbeidet i det norske 

utdanningssystemet (Dewilde, 2013; Ryen, 2009). I Opplæringslova §2-8 er riktignok elevers 

rett til særskilt norskopplæring nedfelt (Kunnskapsdepartementet, 1998). Det er også retten til 

morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring eller annen tilpasset opplæring dersom 

kommunene ikke makter å rekruttere kvalifisert tospråklig personale. Av skolenes årlige 

rapporteringer i Grunnskolens Informasjonssystem GSI (Utdanningsdirektoratet, 2016), går 

det imidlertid fram at det er under 1/3 av de elevene som får særskilt norskopplæring som 

også får en form for tilpasset opplæring i andre fag i skolen. Elevene i min studie fikk ingen 

tilpasset fagopplæring etter denne paragrafen. Dewilde og Kulbrandstads (2016, s. 23) forslag 

om at en rett til «språklig særskilt tilrettelagt opplæring» burde gjelde fag som samfunnsfag 

og naturfag synes å være en rimelig respons på denne situasjonen. For som de også 

understreker, synes utdanningssektoren først og fremst å være opptatt av norsk og utfordringer 

elevene kan ha i norskfaget. Sektorens ensidige orientering om norskfaget er, etter min 

oppfatning, spesielt tydelig om vi eksempelvis ser til de fem prinsippene som er lagt til grunn 

for den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold» (Utdanningsdirektoratet, 2013-

2017), som er et skole- og barnehagebasert kompetanseløft på det såkalt «flerkulturelle 

området», finner vi at ingen av disse handler om elevenes læring av skolens faginnhold. Dette 

til tross for at satsingens mål er at lærere skal utvikle en kompetanse de trenger for å 
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imøtekomme strevet som flerspråklige elever har i gjennomføringen av utdanningsløpet. Det 

er andrespråkskompetanse og norskundervisning som er kjernen i satsingen. Selv om dette er 

et innsatsområde som bør gi godt grunnlag for å lage en språklig tilpasset undervisning som er 

relevant også for den differensierte elevgruppa som helhet (Bunch, 2006; Danbolt og 

Kulbrandstad, 2008; Hajer og Meestringa, 2014; Rosén og Wedin, 2015), er det jo åpenbart at 

flerspråklige elevers gjennomføring i skolen er knyttet til mer enn en språklig dimensjon. Om 

man slutter seg til ideen om at bevissthetsaktiviteter, blant annet i form av begrepsdanning, er 

en tilsvarende betydningsfull dimensjon i læringsprosesser, må nødvendigvis norsk 

utdanningssystem være opptatt av dette. Elevers strev med å få tilgang på skolens innhold 

handler like gjerne om en for stor avstand mellom de kognitive kravene som ligger i fagstoffet 

og elevens begrepsmessige forutsetninger, som det handler om norskspråklige ferdigheter. 

Når elevenes begrepsutvikling hemmes på grunn av mangel på forståelig fagundervisning, 

hemmes også språkutviklingen. Lærernes kompetanse for pedagogisk håndtering av disse 

utfordringene kan kun utvikles dersom alle berørte nivåer i utdanningssystemet tar til seg 

kunnskap på dette feltet (Banks, 2005). En operasjonalisering av denne kunnskapen er 

riktignok et individuelt læreranliggende, men kan kun skje innenfor rammen av en 

samarbeidende og kollektivt orientert skole (Creese, 2010; Fullan og Quinn, 2016).  

 

 

7.7 Avslutningsvis – betraktninger over studiens innhold og rapportering 

En kopling av et pluralistiske ståsted for teoretisering og vissheten om kompleksiteten i 

muntlighet og læringsprosesser i gruppearbeid har vært bakgrunnen for det analytiske 

opplegget i studien. De analytiske løsningene er resultat av en eksplorerende tilnærming til 

elevenes samtaler, utviklet i et vekselspill av teoretisk og empirisk fundert tenking. Dette har 

endt i noen innganger til samtalene som har vist seg interessant som grunnlag for å forstå 

elevenes løsninger på undervisningsoppgaven og hva som kan være læringsutbyttet. Den 

utforskende analysetilnærmingen har også ført til at innganger nærmest har gitt overlappende 

informasjon eller ikke gitt så mye som først antatt. Kategoriseringen av 

framgangsmåtetemaene og samtaletemaer utenom undervisningsoppgaven er kanskje blitt mer 

detaljert enn det som har vist seg å være interessant for studien, og prosjektanalysen av 

nettopp framgangsmåteinnholdet tilfører ikke særlig mer innsikt om samtalene enn det 

temaanalysen gjør. Når jeg likevel har ført disse analysene inn i rapporten, skyldes det to 

forhold. Det ene er at dette kan oppfattes å være metodisk interessant og betraktes som et 
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funn. Det andre er at framføringen av hele analysen skaper en transparens jeg oppfatter som 

relevant for at leseren skal forstå grunnlaget for de resonnementer om samtalenes kjennetegn 

og betydning for læring som er ført i avhandlingen.  

 

Det er min oppfatning at avhandlingens konsentrasjon om innholdet i elevenes samtaler og 

arbeidet med å forstå dem i lys av deltakermønster og begrepet kommunikativt prosjekt har 

gitt innsikt som er verdifull for utvikling av pedagogisk praksis. Men om vi sammenlikner 

forskerens med lærerens grunnlag for å fange opp og forstå læringsprosesser, er det likevel 

lærerens privilegium å være i kontinuerlig dialog med elevene, å ha kunnskap om individuelle 

forutsetninger i endring og å kunne se utvikling over i tid. Læring foregår helst i prosesser, og 

skjer sjelden «suddenly» som Barnes (1992, s. 123) formulerer det: «we do not one moment 

fail to understand something and the next moment grasp it entirely». Læreren har også den 

mulighet, som overgår de fleste forskningsprosjekter, å kunne se gruppeaktivitetene i 

sammenheng med tidligere sosiale og faglige erfaringer, som ifølge Mercer (2012, s. 92) er et 

viktig poeng, fordi «any interactions in a classroom are normally episodes of longer 

coversations over days, months, sometimes even years». Det er imidlertid forskerens, og i 

dette tilfellet mitt privilegium å komme tett på elevenes semiprivate verden i klasserommet. 

Det meste av elevers samtaler er skjult for læreren, og dermed også betydningsfulle trekk ved 

de sosiale og faglige prosessene som kan påvirke deres læringserfaringer i klasserommet. Mitt 

poeng her er å understreke at kompleksiteten i elevers læring neppe kan ivaretas uten at den 

blir forstått på ulike måter, og at det må innebære en interesse for både individuelle mentale 

prosesser og for de sosiale. Å utvikle en skole som imøtekommer ulike elevers individuelle og 

kollektive forutsetninger og behov med en inkluderende pedagogisk praksis er svært 

krevende. I tillegg til omfattende skolebasert kompetanseløft innenfor blant annet 

fagområdene norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk, trenger vi mer empirisk 

kunnskap om hvordan vi skal gi alle elever reelle muligheter for tilegnelse av skolens innhold.  
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