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Sammendrag 
Denne studien sammenligner utbyttet hos andrespråksinnlærere etter selvstendig ordinnøving 

med Bitsboard, et digitalt ordinnlæringsprogram for iPad, med utbyttet av å øve inn ord med 

penn og papir. Deltakerne er voksne elever i norskopplæringen med ingen/lite skolebakgrunn. 

Denne elevgruppen er valgt fordi utbyttet av å bruke Bitsboard antas å være størst for nettopp 

disse innlærerne, da mange har lite skolegang og behovet for verktøy som kan kompensere 

for svake lese-og skriveferdigheter er stort.  

 

Studien har et blandet design. I den kvantitative delen undersøkes utbytteforskjeller i lytting, 

lesing og skriving, samt sluttvurdering av uttale. Deltakerne deles i to grupper som mottar de 

samme stimuliene, men ordene som øves inn, krysses med redskapene som brukes. Dataene 

som samles inn, er resultater fra pretester og posttester i lytting, lesing og skriving, 

lydopptak1, samt lekmannsbedømmelser av innlærernes uttale. I undersøkelsens kvalitative 

del gjennomføres samtaler med deltakerne for å få et innblikk i innlærerens preferanser, 

tanker og meninger om bruk av penn og papir og nettbrett i ordinnlæringen.  

 

Resultatene viser ingen signifikant forskjell i utbyttene i lytting, lesing og skriving etter 

arbeid med de to verktøyene, men for uttaleferdigheten er forskjellene signifikante: 

Innlærernes uttale ble bedømt noe høyere etter ordinnøving med Bitsboard enn med penn. På 

individnivå er det store sprik i gruppen i alle ferdigheter. Enkelte har mest utbytte av å bruke 

penn, mens andre drar mest nytte av iPad, men hvem som profiterer på hva, varierer fra 

delferdighet til delferdighet. I intervjuene gir innlærerne uttrykk for at nettbrettet er til stor 

hjelp i ordlæringen, først og fremst på grunn av lydstøtten, men også fordi de får direkte 

tilbakemelding på om det de gjør er feil eller riktig. Flertallet foretrekker å bruke Bitsboard 

til å øve på lytting, og uttale. I lesing ønsker de fleste å bruke nettbrett eller en kombinasjon 

av nettbrett og bok, men i skriving fortrekker flertallet å bruke penn og papir. Dette 

begrunnes blant annet med at de husker bedre når de skriver for hånd, og at de må tenke mer 

når de ikke får lydstøtte og tilbakemeldinger fra nettbrettet.  

 

En viktig implikasjon av mine funn er at man bør man bruke begge verktøy i opplæringen, 

slik at man drar nytte av styrkene til begge redskapene i ordinnlæringen.  

                                                
1 Opptak av at innlærerne leser inn ord 
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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn, motivasjon for og formål med prosjektet 
Som norsklærer i voksenopplæringen har jeg ofte stilt meg spørsmål om metodene vi bruker i 

undervisningen er de mest effektive. Elevene jeg underviser er voksne innvandrere som skal 

lære norsk for å komme seg ut i jobb eller i videre studier. Mange er utålmodige og 

signaliserer at de har dårlig tid, for de må forsørge seg selv og familien og vil lære språket så 

fort som mulig. Det å bruke metoder og redskaper som er effektive i opplæringen er derfor 

alltid i fokus. I 2013 startet lærestedet der jeg jobber, med nettbrett i norskopplæringen for 

første gang. I begynnelsen var det kun spor 1-deltakere, det vil si deltakere med lite eller 

ingen skolebakgrunn som fikk utdelt dette verktøyet, men siden januar 2018 har alle 

deltakere som følger dagkurs på skolen fått låne iPader til bruk i norskopplæringen. Denne 

oppskaleringen er i tråd med kommunens øvrige satsing, der alle grunnskoleelever nå 

disponerer egne iPader. Også nasjonalt satses det på nettbrett i undervisningen. I en 

undersøkelse, gjennomført av Bærum kommune i samarbeid med universitetet i Oslo2, er 

over 90 000 nettbrett rapportert i bruk i grunnopplæringen i Norge (Bærum kommune, 2018). 

For voksenopplæringen har bruken av digitale verktøy vært tematisert på flere nasjonale 

norskkonferanser i løpet av de siste årene, og det har vært holdt egne nettverkssamlinger for 

læresteder som bruker nettbrett, hvor blant annet kommunene Asker, Steinkjer, Haugesund, 

Sandnes, Kongsberg, Larvik, Arendal og Bærum har vært representert. 

 

Til tross for at det satses mye på digital teknologi i norsk skole, er det gjennomført få 

systematiske undersøkelser av hvilke følger dette får for opplæringen (Bærum kommune, 

2018). Jeg har foreløpig ikke funnet noe belegg i andrespråksforskningen for at innlærerne 

får mer utbytte av opplæringen ved å benytte nettbrett, og det var nettopp dette som var min 

motivasjon for å begynne på en videreutdanning i norsk som andrespråk og å skrive en 

master: Jeg ønsker å finne ut om bruken av nettbrett kan gjøre en forskjell, og om 

opplæringen blir mer eller mindre effektiv ved å bruke dette verktøyet. For å undersøke 

effekten av å bruke redskapet vil jeg sammenligne utbytteforskjeller etter selvstendig arbeid 

med penn og papir og iPad og se om innlærerne tilegner seg språket bedre med den ene eller 

andre metoden.  

                                                
2 ved enheten FIKS: Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen 
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Oppgaven snevres inn ved å fokusere på en avgrenset del av språket, nemlig ordene. Det er 

flere grunner til at jeg velger å ta utgangspunkt i nettopp ordene i undersøkelsen min. For det 

første er ord noe som kan telles og måles og derfor passer godt som utgangspunkt til en 

kvantitativ studie. For det andre utgjør ordene basisenheten i språket (J. L. Bybee, 2001) og 

er spesielt viktige i språktilegnelsen, fordi de fungerer som byggeklosser og hjelper 

innlæreren videre i utviklingen. Jo flere ord man lærer seg, jo flere klosser har man å bygge 

med. Siden ordene er de minste meningsbærende enhetene i språket som står alene, kan man 

også anta at de er lettere å plukke opp enn større språkenheter, og dette er en fordel i 

begynneropplæringen.  

 

Det teoretiske utgangspunkt for oppgaven er at man lærer språket gjennom bruk. Orddrilling 

med penn eller nettbrett er altså i seg selv ikke nok for at andrespråket, S2, tilegnes, men like 

fullt er det en viktig redskap for at utviklingen kan settes i gang. Man kan ikke bruke språket, 

verken forstå eller bidra, uten en viss ordkunnskap. Forskning viser også en klar sammenheng 

mellom ordkunnskap og lytteforståelse (Stæhr, 2009) og leseforståelse (Laufer & Goldstein, 

2004; Lervåg & Aukrust, 2010; Lervåg & Melby-Lervåg, 2009). Golden (2018) understreker 

også hvor viktig ordforrådet er for å lære fagkunnskap på S2, og hvor vanskelig det er å lære 

fagets innhold hvis man ikke har kunnskap om ordene som konstituerer faget.  

 

For å snevre oppgaven ytterligere inn har jeg valgt å sette fokus på én bestemt elevkategori, 

nemlig spor1-deltakere. Dette er voksne innvandrere som går på norskkurs. Målet med 

norskopplæringen er ”å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.” (Vox, 2012, s. 3). I læreplanen i norsk 

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fastslås det at lærestedene skal tilby et eget 

opplæringsløp, spor 1, for deltakere med ingen eller lite utdannelse fra hjemlandet. 

Progresjonen på dette sporet er langsom, og veiledende nivå etter avsluttet opplæring er 

A2/B1 for muntlig ferdigheter, og A1/A2 for skriftlige ferdigheter (Vox, 2012, s. 8). Disse 

nivåene er hentet fra Det felles europeiske rammeverket for språk. A1 og A2 klassifiseres her 

som basisnivåer, mens B1 regnes som et selvstendig nivå (Council of Europe, 2001). På spor 

1 er det også lagt til et nivå under A1 som kalles alfabetiseringsmodulen, heretter kalt A0. 

Deltakere som lærer å lese og skrive for første gang, gjennomfører denne modulen før de 

fortsetter i ordinær opplæring på spor 1. Denne overgangen skjer ”når deltakeren har tilegnet 

seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter og kan forstå og samtale enkelt på norsk” (Vox, 

2012, s. 12). På de andre nivåene på spor 1 (A1/A2/B1) finner man deltakere som har gått 
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noen år på skolen og kan lese og skrive fra før. Mange deltakere har såkalte ”sprikende 

profiler”, det vil si at nivået varierer i de ulike språkferdighetene (lytte, lese, skrive, snakke, 

samtale). Det er også store forskjeller i progresjonen. Deltakere som ikke er morsmålslesere 

og som går/ har gått på alfabetiseringsmodulen, viser seg erfaringsmessig å ofte ha 

langsommere progresjon enn deltakerne som kunne lese og skrive før de begynte på 

norskkurset. Språkbakgrunnen ser også ut til å være avgjørende, og det virker som at 

utviklingen går raskere hos innlærere med et morsmål som er typologisk likt norsk. Det ser 

også ut til at progresjonen påvirkes av hvor mange språk innlærer kjenner fra før. En viss 

kjennskap til engelsk kan for eksempel være til hjelp og gjøre at tilegnelsen av norsk går 

fortere.  

 

Spor 1 er altså en svært sammensatt gruppe, men felles for alle er at skolegangen har vært 

kort. Siden deltakerne ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere, er de også 

lite vant med å bruke skriftspråket som redskap for læring (Vox, 2012, s. 8). Mangelen på 

skoleerfaring gjør også at de må arbeide med å utvikle læringsstrategier (Vox, 2012). 

Grunnen til at jeg setter fokus på spor 1 i denne oppgaven, er at man kan anta at disse 

deltakerne kanskje har mest å vinne på å bruke nettbrett i det selvstendige 

ordinnlæringsarbeidet. Dette er fordi de har lite skolebakgrunn, lite erfaring med å lese og 

skrive, lite erfaring med studieteknikk og med å bruke skriftspråket som redskap for læring. 

Det å finne finne verktøy som kan kompensere for disse svakhetene er derfor spesielt nyttig 

for nettopp denne elevgruppen.  

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Min overordnede problemstilling er: Kan digitale ordinnlæringsverktøy med bilde, tekst og 

lyd gjøre tilegnelse av vokabular i norsk som andrespråk mer effektiv for voksne innlærere 

med lite skolebakgrunn? I hvilken grad og på hvilken måte blir tilegnelsen mer effektiv for 

denne målgruppen? 

 

For å konkretisere problemstillingen har jeg satt opp fem forskningsspørsmål. Mens det siste 

spørsmålet handler om innlærernes verktøypreferanser i den selvstendige ordinnlæringen, 

knytter de fire første spørsmålene seg til språkferdighetene, lytte, lese, skrive, snakke og 

samtale. Disse ferdighetene er hentet fra kompetansemålene i Læreplan i norsk og 
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samfunnsfag for voksne innvandrere (Vox, 2012). De muntlige ferdighetene, snakke og 

samtale, slås sammen til én ferdighet, uttale, fordi jeg ser på ordene isolert.  

 

Det første forskningsspørsmålet dreier seg om lytteferdigheten: Kan innlærere identifisere og 

forstå flere nye ord som de lytter til etter selvstendig arbeid med bruk av digitale 

ordlæringsverktøy enn etter selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir? 

I følge det felles europeiske rammeverket for språk er dette en reseptiv ferdighet hvor 

språkbrukeren mottar og prosesserer muntlig innputt fra én eller flere talere (Council of 

Europe, 2001, s. 65). I undersøkelsen skal innlærerne lytte til enkeltord og koble dem til 

riktig innhold (bilde). De må derfor kunne gjenkjenne lydformene uten visuell støtte og vise 

at de forstår ved huke av for de korrekte bildealternativene. For å gjenkjenne og identifisere 

riktig ordform må man kunne diskriminere mellom betydningsskillende lyder i S2. Dette er 

spesielt krevende hvis ordene opptrer i minimale par, det vil si at det finns alternative former 

som avviker med kun ett fonem (for eksempel løs/ lås). En utfordring ved lytteforståelse er at 

prosesseringen foregår i sanntid. Man må derfor kunne identifisere lydformen og assosiere til 

riktig betydning under tidspress. Følgelig er det en fordel at store deler av forståelsesarbeidet 

er effektivisert gjennom automatisering.  

Det andre forskningsspørsmålet tar for seg lesing, en reseptiv ferdighet hvor språkbrukeren 

mottar og prosesserer skriftlig innputt (Council of Europe, 2001, s. 68): Kan innlærere 

identifisere og forstå skriftbildet til flere nye ord etter selvstendig arbeid med bruk av digitale 

ordlæringsverktøy enn etter selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir? 

Kulbrandstad (2018) deler lesing inn i to prosesser: avlesing og ordgjenkjenning. Avlesing 

referer til den tekniske siden ved lesingen, det vil si å kunne omkode symboler (bokstaver 

eller ord) til noe lydlig. Ordgjenkjenning inkluderer avlesing og forståelse. Det vil si at man 

både omkoder skrift til lyd og får tak i betydningen av det man leser (Kulbrandstad, 2018). I 

undersøkelsen skal innlærerne lese ulike ord og koble dem til korrekt betydning ved å merke 

av for riktig bildealternativ. Siden det er mulig for innlærerne å kjenne igjen ordformene selv 

uten tekniske leseferdigheter, testes egentlig ordgjenkjenningen her uten avlesing. Dette 

avspeiles også i forskningsspørsmålet som omtaler lesing som evnen til å identifisere og 

forstå skriftbildet av ord. 
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Forskningsspørsmål 3 fokuserer på skriving, en produktiv ferdighet: Kan innlærere gjenkalle 

og produsere flere nye ord skriftlig og med korrekt ortografi etter selvstendig arbeid med 

bruk av digitale ordlæringsverktøy enn etter selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir? 

I undersøkelsen testes ferdigheten gjennom diktater. Med denne prøveformen trenger 

innlærerne verken å skape eller forstå innholdet av ordene de skriver, de testes i produksjonen 

av formen. Siden det norske skriftspråket er alfabetbasert, kan innlærerne utnytte grafem-

fonem-samsvaret og støtte seg til lyden i skriveprosessen, men dette gjelder bare når ordene 

er lydrette, og det forutsetter riktig persepsjon hos innlærerne (Golden & Selj, 2015). Dette 

krever at innlærerne har utviklet fonologisk bevissthet i S2. I følge Verhoeven og Siegel 

(2007) innebærer det at man evner å forstå lydstrukturen, kan skille ut og identifisere de 

betydningsskillende lydene i tale og manipulere fonemene, det vil si å forstå prinsippet om at 

ordenes innhold endres ved å bytte ut enkeltlyder (katt, hatt, satt). Ved skriving av ikke-

lydrette ord må innlærerne produsere den ortografiske formen uten å støtte seg til lyden av 

ordet. De må i disse tilfellene finne frem til ortografien ved hjelp av hukommelsen (jf. 

gjenkalle i forskningsspørsmål 3) eller prøve seg frem med forskjellige skrivemåter helt til 

skriftbildet gjenkjennes. Til sist involverer skriving også praktiske ferdigheter. For å kunne 

skrive for hånd må man kunne forme bokstavene på en måte som gjør at teksten blir leselig 

for andre, og for å kunne skrive på tastatur, må man kunne bruke det aktuelle skriveverktøyet 

og vite hvor de ulike bokstavene befinner seg. 

 

Det fjerde forskningsspørsmålet tar for seg uttaleferdigheten: Er uttalen til innlærere mer 

forståelig og korrekt på ord øvd inn gjennom digitale ordlæringsverktøy enn på ord øvd inn 

gjennom selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir? 

I følge Lopez-Soto (2010) er uttale en produktiv ferdighet der språkbrukeren ved hjelp av 

artikulasjonsorganet gjør ulike motoriske bevegelser for å produsere ordenes lydlige uttrykk. 

Denne evnen henger sammen med innlærers kunnskap om ordenes fonologiske form. I 

undersøkelsen testes uttalen ved at deltakerne benevner ord ved å se på bilder med tilhørende 

tekst. Deltakerne må altså ikke tenke ut innholdet selv, men prøven tester evnen til å 

produsere den lydlige formen av ordet. Hvis innlærer kun støtter seg til teksten under bildene, 

testes avlesingsferdigheten (1.3.2), men hvis innlærer bare forholder seg til bildene, testes 

evnen til å gjenkalle og bruke riktig ord. Korrekt uttale av fonemer forutsetter at innlærer selv 

klarer å oppfatte nyansene mellom de betydningsskillende lydene i S2: «…without accurate 

perceptual targets to guide the sensorimotor learning of L2 sounds, production of the L2 
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sounds will be inaccurate» (Flege, 1995, s. 238). For at uttalen skal bli forstått må 

språkbrukeren produsere fonemene i ordene på en måte som gjør at lytteren ikke forveksler 

formen med andre ord. Hvis ordformene ikke ligner på andre, er det derfor lettere å oppnå 

forståelse selv om uttalen ikke er helt riktig. Uttalen må derimot være korrekt for å bli forstått 

hvis ordene har konkurrerende former som avviker med kun ett fonem.  

I tillegg til artikulasjon på fonemnivå, er også prosodiske trekk viktige for at uttalen skal 

være korrekt og lett forståelig. Husby og Kløve (2007, s. 89) definerer dette som språktrekk 

som involverer flere fonemer når de blir realisert. Eksempler på dette er trykk, varighet, 

ordtone og intonasjon på ordnivå. 

 

Det femte forskningsspørsmålet skiller seg fra de andre fordi det ikke har basis i læreplanens 

språkferdigheter. Det er tatt med for å få innblikk i deltakernes meninger og tanker om å 

bruke penn og papir og nettbrett som verktøy i det selvstendige ordinnlæringsarbeidet: 

Hvilket verktøy mener spor 1-deltakere selv er mest effektivt å bruke i hjemmearbeidet når de 

skal øve inn nye ord: digitale ordinnlæringsverktøy eller penn og papir? 

 

 

1.3 Avhandlingens oppbygging 
I dette kapittelet har tema, problemstilling og forskningsspørsmålene i oppgaven blitt 

presentert. I det neste kapittelet fremlegges tidligere andrespråksforskning om spor 1-

deltakere og forskning om bruk av digitale verktøy i språkopplæringen. I kapittel tre gjøres 

det rede for teorier om ordinnlæring i et andrespråksperspektiv med utgangspunkt i et 

bruksbasert rammeverk. I kapittel 4 presenteres metoden som ble brukt i prosjektet, og 

deretter følger kvantitative resultater (5), kvalitative resultater (6), drøfting og analyse (7) og 

til sist avslutning (8) med konklusjon, implikasjoner, avsluttende bemerkninger og forslag til 

videre forskning. 
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2 Tidligere forskning 
Dette kapittelet gir et riss av hovedsakelig norske studier som er relevante for min oppgave. 

Siden jeg ikke har funnet forskning som måler effekter av digitale verktøy i norsk 

andrespråksforskning beveger jeg meg utenfor dette fagfeltet og over i norsk skole- og 

språkforskning. Til slutt vil jeg gå gjennom relevant internasjonal andrespråks –og 

fremmedspråksforskning som berører ordlæring, teknologi og ulike språkferdigheter. I denne 

gjennomgangen har jeg valgt ut studier som ser på utbytteforskjeller og har et 

forskningsdesign som ligner mitt eget.  

 

2.1 Spor 1-deltakere i norskopplæringen for voksne 
Det finnes ikke mange studier om spor 1-deltakere i norsk andrespråksforskning, men det 

første store forskningsprosjektet, Alfabetiseringstilbudet for voksne fremmedspråklige, ble 

ledet av Anne Hvenekilde på 1990-tallet. Prosjektet hadde som mål å få større kunnskap om 

alfabetiseringsundervisningen for voksne språklige minoriteter i Norge. Noen av funnene i 

dette prosjektet var at deltakere med lite skolebakgrunn bruker lenger tid på å lære norsk enn 

deltakere med mer solid utdannelse, og det virker som det går en grense på 5 års 

skolebakgrunn for å kunne nyttiggjøre seg av skrift som et redskap i språkopplæringen. Det 

viste seg også at kursdeltakerne og læreren ofte ikke har et felles språk å kommunisere på når 

kursene starter, og dette gjør at det blir ekstra utfordrende å drive god undervisning. Noen av 

konklusjonene fra prosjektet var at man må ta høyde for at opplæringen kan ta tid, at 

undervisningen må tilrettelegges slik at deltakerne faktisk har en mulighet til å forstå, og at 

morsmålet bør brukes som støtte i undervisningen. (Hvenekilde, Alver, Bergander & 

Midttun, 1996).  

 

På slutten av 90-tallet fulgte Furre og Svendsen (1998) opp alfabetiseringsprosjektet til 

Hvenekilde og undersøkte langtidseffekten av alfabetiseringskursene for voksne 

minoritetsspråklige. Studien viste at de fleste av informantene hadde lykkes med å høyne de 

muntlige og skriftlige ferdighetene sine etter at norskkurset var ferdig, men ikke alle hadde 

greid å videreutvikle språkferdighetene på egen hånd. Furre og Svendsen advarte derfor mot 

at opplæringen avsluttes for tidlig. Deltakerne bør oppnå et visst nivå i norsk før de slutter på 

kurs, slik at de har grunnlag for å utvikle seg videre etterpå (Svendsen & Furre, 1998). Alver 

og Lahaug som begge deltok i Hvenekildes alfabetiseringsprosjekt, fulgte opp med en 
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metodisk veiledning for undervisning av voksne minoritetsspråklige i 1999. Det pekes her 

blant annet på viktigheten av at deltakerne utvikler selvstendighet i læringsprosessen, og at 

det å lære å lære, er helt sentralt når man har lite skoleerfaring (Alver & Lahaug, 1999). 

Alver (2013) understreker også i den metodiske veiledningen for norskopplæringen for spor 1 

at man bør forsøke å finne arbeidsmåter og modeller som kompenserer for manglende/ svake 

lese- og skriveferdigheter (Alver, 2013, s. 14). 

 

Hagem (2011) skrev i sin masteroppgave om utfordringene voksne analfabeter møter når de 

lærer å lese og skrive for første gang på et språk de ikke forstår. Hun understreker blant annet 

hvor viktig det er å ha en muntlig base å bygge på før lese-og skriveopplæringen tar til. Hun 

peker også på det uheldige ved at den daværende læreplanen (2005) ikke behandlet 

analfabetene som en egen gruppe og at de i opplæringen ble plassert sammen med elever som 

har litt skolegang fra før (Hagem, 2011). Lindsjørn (2012) argumenterer, i likhet med Hagem, 

mot at analfabeter og elever med lite skolebakgrunn plasseres sammen i opplæringen, blant 

annet fordi individuell tilpasning er en viktig forutsetning for språklæringen, og fordi 

kvaliteten til undervisningen blir redusert når deltakere med så ulikt utgangspunkt går i 

samme klasse. Lindsjørns undersøkelse avdekker store variasjoner i deltakernes 

opplæringstilbud. Det er derfor avgjørende at opplæringssystemet har kunnskap om 

målgruppen og sikrer god kvalitet i opplæringen (Lindsjørn, 2012).  

 

Pollestad (2015) ser på undervisningsmateriellet i den grunnleggende lese- og 

skriveopplæringen for voksne andrespråksinnlærere og undersøker hvordan synet på 

skriftkyndighet blir formidlet gjennom de ulike læremidlene. Hun konkluderer med at det 

ikke ligger en ensartet forståelse av skriftkyndighetsbegrepet til grunn for lese-og 

skriveopplæringen og avdekker at det brukes en rekke ulike og trolig lokale typer av 

undervisningsmateriell ved lærestedene rundt i landet. Mange lærere lager også eget tilpasset 

materiell til elevene (Pollestad, 2015).  

 

Fordi opplæringen for spor 1 er spesielt tidkrevende (Hvenekilde et al., 1996), er det gunstig 

å finne arbeidsmåter som kan bidra til å effektivisere språktilegnelsen. Det vil derfor være 

nyttig å undersøke om bruk av det digitale ordinnlæringsprogrammet, Bitsboard, kan sette 

fart på ordforrådsutviklingen. Siden innlærerne bør ha en solid muntlig base å bygge på før 

den grunnleggende lese-og skriveopplæringen tar til (Hagem, 2011), er det viktig å finne 

effektive måter å utvikle ordforrådet på som ikke krever lese-og skriftkyndigheter, og det er 
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derfor verdifullt å undersøke om Bitsboard kan spille en rolle i denne sammenhengen. 

Digitale programmer som styrer og veileder innlærerne underveis i læringsprosessen, vil også 

kunne være nyttig på spor 1, fordi deltakerne trenger å utvikle selvstendighet i egen 

læringsprosess (Alver & Lahaug, 1999), men også fordi man bør forsøke å finne arbeidsmåter 

og modeller som kompenserer for manglende/ svake lese- og skriveferdigheter (Alver, 2013). 

Siden behovet for individuell tilpasning på spor 1 er stort (Lindsjørn, 2012), og lærerne 

bruker mye tid på å lage tilrettelagt undervisningsmateriell (Pollestad, 2015), vil det også 

være hensiktsmessig å finne måter som gjør det mulig å tilpasse læringsmateriellet på en 

enkel måte. I Bitsboard kan læreren gjøre individuelle tilpasninger og legge til ønsket 

innhold, og det er derfor nyttig å undersøke om ordinnlæring med dette verktøyet er 

utbytterikt for innlærerne.  

 

2.2 Mulige effekter ved bruk av digitale verktøy i skolen 
Det har vært mye fokus på skriftlige ferdigheter i tidligere forskning om effekter av digitale 

verktøy, og man har blant annet forsøkt å finne ut om man lærer like godt ved å ta notater 

med tastatur som med penn. Siden det går mye fortere å skrive på tastatur, kan man gjengi 

ordrett det som sies. Man trenger altså ikke å sile ut det viktigste innholdet, slik man må når 

man skriver med pennen, og fordi prosessen med å tenke ut nøkkelord krever dyp 

prosessering (Kiewra, 1985), blir læringsutbyttet av å ta notater ikke like stort med tastaturet. 

Det kan derfor virke som man lærer mer effektivt når man bruker pennen som redskap (Slotte 

& Lonka, 1999; Mueller & Oppenheimer, 2014). En studie fra NTNU (van der Meer & van 

der Weel, 2017) påviser at hjerneaktiviteten hos universitetsstudenter var forskjellig når de 

skrev med én finger på tastatur og når de tegnet med digital penn på et nettbrett. 

Informantene i forsøket ble utstyrt med sensorhetter (EEG) og satt foran hver sin dataskjerm. 

Ulike ord fra spillet Pictionary ble vist på skjermen, og informantene skulle enten skrive 

ordet, beskrive ordet eller tegne referenten til ordet som dukket opp skjermen. Forsøket viste 

at et større nettverk i hjernen ble aktivert når studentene tegnet ordene enn når de skrev eller 

beskrev ordene med én finger på tastaturet. De områdene i hjernen som ble aktivert ved 

tegning, er områder som bidrar til optimale forhold for læring, og dette kan, i følge van der 

Meer og van der Weel, indikere at håndskrift gir bedre læring enn skriving på tastatur (van 

der Meer & van der Weel, 2017). Det er verdt å merke seg at deltakerne ikke skrev for hånd, 

men tegnet. Et premiss i studien er derfor at tegning og håndskriving gir de samme 

forutsetningene for læring. Studien målte heller ikke læringsutbyttet av øvelsene, det ble kun 
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påvist forskjell i hjerneaktivitet. Det er derfor behov for ytterligere studier som måler 

utbytteforskjeller mellom de to ulike skrivemåtene. Andre studier om effekter av skriving 

med digitale verktøy fokuserer på grunnleggende lese-og skriveopplæring på førstespråket. 

Studier viser at tastaturskriving med bokstavlyd og talesyntese kan øke innlærers fonologiske 

bevissthet og være en effektiv vei for å lære å lese (Finne, Roås & Kjølholdt, 2014; Arne 

Trageton, 2009; Wise & Olson, 1992). En annen fordel ved tastaturskriving er at begrensede 

ferdigheter i bokstavforming ikke sinker og hindrer skriveprosessen (A. Trageton, 2003). 

Larsen (2011) legger i masteroppgaven, Erfaringer med talesyntesen Voxit Budgie pro, frem 

funnene fra sine intervjuer, der elever med lese-og skrivevansker i videregående skole 

forteller om sine erfaringer med å bruke talesyntese som hjelpemiddel. Alle informantene i 

studien ga uttrykk for at de opplevde økt motivasjon for skolearbeid, og at talesyntesen ga en 

kompenserende effekt både ved lesing og skriving (Larsen, 2011).  

 

I Bærum kommune, som i puljer har innført nettbrett i grunnskolen, har det vært gjennomført 

følgeevaluering for å utrede mulige effekter av bruken av nettbrettene. I en rapport fra 2018 

ble det påvist at førsteklassinger som fikk utlevert nettbrett i pulje 2 og brukte dette verktøyet 

i skrive-og leseopplæringen, presterte bedre på de statlige kartleggingsprøvene i delprøvene 

«lese ord» og «leseforståelse» enn elevene som var i puljen som ennå ikke hadde fått utdelt 

nettbrett. I rapporten advares det likevel om å trekke noen endelige konklusjoner fordi 

resultatet ikke var signifikant når det ble undersøkt for mulige trinneffekter (Berrum, 

Gulbrandsen, Elgaard & Krumsvik, 2018). Man trenger altså mer forskning for å trekke 

slutninger om mulige utbytteforskjeller. Når det gjelder ordtilegnelse, er det forsket på 

sammenhengen mellom norske ungdommers dataspilling, leseferdigheter og engelsk 

ordforråd. Brevik finner at gutter på yrkesfag som spiller engelskspråklige online-dataspill 

som krever at de leser instruksjoner og samhandler muntlig og skriftlig med medspillere 

verden rundt, presterer bedre på kartleggingstester i lesing på engelsk enn på norsk (Brevik, 

2016). Pia Sundquist påviser at det finnes en sammenheng mellom dataspilling og størrelse 

på ordforråd i engelsk som andrespråk for svenske ungdommer. Hennes funn viser at elever 

som spiller engelskspråklige online-dataspill i mer enn fem timer i uken, brukte mer 

komplekse engelske ord på kartleggingsprøver i skriving enn ungdommer som ikke spiller 

(Sundqvist, 2019; Sundqvist & Wikström, 2015). Det kan altså virke som om ordtilegnelse 

kan skje gjennom dataspilling og den språklige interaksjonen som skjer mellom spillerne. Vi 

vet derimot ikke om også andre typer dataspill som ikke åpner for samhandling, kan fremme 

læring, for eksempel gjennom spilldesign og motivasjon.  
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2.3 Bruk av digitale verktøy i ordinnlæringen på 

andrespråket 
Jeg har ikke funnet noen norske studier som undersøker utbytteeffekter av å bruke digitale 

verktøy i andrespråksopplæringen, men internasjonalt, innen CALL (Computer Assisted 

Language Learning), en egen retning innen språkforskning, finnes det en del studier om bruk 

av digitale verktøy i vokabulartilegnelsen i andrespråket/fremmedspråket. Chiu (2013) gjorde 

en metaanalyse av CALL-forskning publisert mellom 2005 og 2011. Det viste seg at 

forskningen utført i denne perioden avdekket svært sprikende resultater. Disse motstridende 

funnene gjør det vanskelig å trekke endelige konklusjoner, og det er følgelig et stort behov 

for mer forskning. En annen utfordring er at studiene om CALL og vokabulartilegnelse 

konsentrerer seg om forskjellige språkferdigheter, og det blir derfor vanskelig å sammenligne 

funnene. Det er heller ikke alltid nevnt eksplisitt hvilken språkferdighet som faktisk måles 

(Chiu, 2013). Videre undersøkelser som sammenligner digitale og tradisjonelle læremidler og 

ser etter utbytteforskjeller i lytte, lese, skrive og uttale er derfor nødvendig. 

 

En tyrkisk studie sammenligner utbyttet ved å bruke et digitalt ordlæringsprogram på 

smarttelefonen med tradisjonelle læremidler (ordlister og bildekort på papir) (Başoğlu & 

Akdemir, 2010). 60 studenter som gikk på engelskkurs for å forberede seg til 

universitetsstudiene, ble rekruttert som informanter. Studien hadde et pretest-posttestdesign, 

og eksperimentgruppen fikk installert et ordlæringsprogram på smarttelefonene sine 

(ECTACO Flash Cards), mens kontrollgruppen fikk læremidler i papirformat: ordlister og 

bildekort. Funnene i studien viste at begge grupper hadde utbytte av ordøvingen, men 

informantene som hadde brukt mobiltelefonene som verktøy, hadde forbedret resultatene sine 

mest. Etter eksperimentet ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse hvor deltakerne som 

fikk øve på ord med telefonen, ble spurt om å dele sine erfaringer. Av denne undersøkelsen 

kom det frem at flertallet av informantene foretrakk å bruke det digitale 

ordøvingsprogrammet framfor tradisjonelle læringsmidler fordi det var mer effektivt, 

tilgjengelig og underholdende (Başoğlu & Akdemir, 2010). Pretestene og posttestene i denne 

studien var utformet som flervalgsoppgaver hvor deltakerne skulle koble sammen riktige ord 

og uttrykk på engelsk og tyrkisk. Det var altså leseforståelsen som ble testet. Mulige effekter 

på lytting, skriving og uttale ble ikke undersøkt. Det digitale programmet som informantene 

brukte, hadde ingen lyd-eller bildestøtte, så dette ble heller ikke studert.  
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En lignende studie med pretest-posttestdesign ble gjennomført med 40 studenter med engelsk 

S2 i Iran (Nejati et al. 2018). Eksperimentgruppen fikk bruke et spillbasert 

ordlæringsprogram med tekst og lyd på pc (Vocaboly). Kontrollgruppen fikk instruksjon i de 

samme ordene gjennom et lærerstyrt undervisningsopplegg. Funnene viste at studentene som 

øvde inn ordene i Vocaboly hadde et signifikant høyere utbytte enn studentene som fulgte den 

lærerstyrte instruksjonen (Nejati, Jahangiri & Salehi, 2018). Testene i forsøket bestod av 

flervalgsoppgaver. De skulle lese ulike tekstforklaringer til ord og uttrykk og velge riktig 

alternativ. Det var altså kun leseforståelsen som ble målt. Utbyttet i ortografi, lytteforståelse 

og uttale ble ikke undersøkt, selv om dataprogrammet hadde lydstøtte.  

 

I CALL-forskningen finnes det få studier som konsentrerer seg spesifikt om uttale (CAPT, 

Computer Assisted Pronunciation Training). Prinsippet bak CAPT er å bruke teknologi til å 

oppdage uttalefeil hos innlæreren og å gi korrigerende tilbakemeldinger. Kartushina et al, 

(2015) undersøkte effekten av å gi umiddelbare visuelle tilbakemeldinger i 

uttaleproduksjonen av danske vokaler. Deltakerne var franske førstespråksbrukere uten 

erfaring i dansk. Treningsmetoden bestod i å gjenta ulike vokaler som ble avspilt. De fikk så 

en umiddelbar tilbakemelding på uttalen i to parametere: tungehøyde (grad av åpning på 

munnen) og tungestilling (bakre og fremre). Ved hvert forsøk fikk deltakerne se en modell på 

dataskjermen som viste hvor deres tunge befant seg i følge de to parameterne. I tillegg fikk de 

se en modell for korrekt plassering av tungen. Kontrollgruppen måtte gjenta vokalene like 

mange ganger som eksperimentgruppen, men de fikk ikke se hvordan tungen var plassert hos 

seg seg selv, kun en modell av tungens stilling hos en morsmålsbruker. Eksperimentet viste at 

øving med visuell artikulasjonsfeedback er effektivt for å forbedre uttalen av ukjente vokaler 

i et fremmedspråk. Kontrollgruppen gjorde ikke den samme fremgangen, noe som kan tyde 

på at det var tilbakemeldingen om plasseringen på egen tunge og ikke antall repetisjoner som 

forårsaket endringen (Kartushina, Hervais-Adelman, Frauenfelder & Golestani, 2015). Denne 

studien målte ikke direkte om lyd kan påvirke uttalen, selv om funnene viser at det var den 

visuelle tilbakemeldingen og ikke lydavspillingen som hadde mest effekt. Det ble ikke 

undersøkt om øvelser med lydstøtte får mer effekt på uttalen enn øvelser uten lydstøtte, noe 

som er aktuelt når man skal sammenligne ordinnlæring med og uten digitale verktøy.  

 

En ulempe med mye av forskningen innen CAPT er at det er gjennomført studier med 

metoder og øvelser som krever svært avansert teknologi, noe man sjelden har tilgang til i 

klasserommet. Det vil derfor være en fordel å forske på effekter av metoder som allerede 
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brukes i skolen. Programmer som kan gjennomføres på mobile enheter (smarttelefoner og 

nettbrett), er derimot mye enklere å ta i bruk i skolehverdagen. De fleste mobile enheter er i 

dag utstyrt med automatisk stemmegjenkjenning (ASR). I en canadisk studie, (Liakin et al. 

2015), ble det undersøkt om bruk av ASR kunne forbedre uttalen av /y/ i andrespråket fransk. 

42 voksne deltakere med engelsk som førstespråk ble rekruttert fra tre ulike franskklasser på 

A2-nivå. Forsøket hadde et pretest-posttestdesign, og deltakerne ble inndelt i 3 grupper. 

Gruppe 1 fikk tilgang til ASR-appen, Nuance Dragon Dictation, på smarttelefonen. De skulle 

lese opp en liste med ord og setninger på fransk og stemmegjenkjenningsprogrammet 

omgjorde uttalen til skriftlig form og ga på denne måten umiddelbar visuell tilbakemelding. 

Når programmet skrev ord som ikke korresponderte med målordet, forstod informantene at 

uttalen var feil, og de måtte korrigere uttalen for å få det ASR-genererte ordet til å samsvare 

med det uttalte målordet. Gruppe 2 gjorde de samme uttaleøvelsene som gruppe 1, men uten 

stemmegjenkjenning. De gjennomførte øvelsene på skolen og fikk umiddelbar muntlig 

tilbakemelding fra læreren gjennom uttaleomformulering (recasts) og repetisjon. Den tredje 

gruppen øvde ikke spesifikt på uttale, men deltok ukentlig i samtaleøkter med klassen og 

læreren. De snakket fritt om ulike emner, men fikk ingen tilbakemelding på uttalen. Forsøket 

viste at det bare var gruppen som brukte ASR, som fikk en signifikant forbedring i 

resultatene fra pretest til posttest. Funnene tyder på at bruken av stemmegjenkjenning på 

mobile enheter har en positiv effekt på uttaletilegnelsen av fransk /y/ og antakeligvis også på 

andre fonemer. Siden forsøket ble gjort i en liten skala, og siden det trolig er det første studiet 

om bruken av ASR på mobile enheter, er det behov for mer forskning (Liakin, Cardoso & 

Liakina, 2015). Denne studien målte om skriftlig feedback generert av stemmegjenkjenning 

har effekt på uttalen i andrespråket, den målte derimot ikke om bruk av lyd i digitale 

ordinnlæringsprogrammer kan bedre uttalen.  

 

Jeg har ikke funnet forskning om sammenhengen mellom bruk av digitale verktøy, 

lytteforståelse og ordinnlæring i S2, men i 2016 ble det gjennomført en studie om effekten av 

lytteøvelser på en ungdomsskole i Iran med 60 persiskspråklige elever som lærte engelsk som 

S2 (Vahdat & Eidipour, 2016). Studien hadde et pretest-posttestdesign, og informantgruppen 

ble delt inn i en eksperimentgruppe som gjennomførte lytteøvelser individuelt på PC og en 

kontrollgruppe som gjennomførte lærerstyrte lytteøvelser i fellesskap i klassen. Studien viste 

at elevene som jobbet individuelt med lytteoppgaver på datamaskin hadde en signifikant 

større fremgang mellom pretest og posttest enn elevene som fulgte den tradisjonelle 

lærerstyrte lytteundervisningen. En av grunnene til at informantene som gjennomførte 
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lytteøvelsene på PC presterte bedre, foreslås å være at elevene her kunne gjennomføre 

lyttingen i sin egen takt. De kunne gå frem og tilbake i avspillingen, sette på pause, ta notater 

og spørre læreren om hjelp underveis. I undersøkelsen blir det understreket at læreren er like 

viktig når elevene jobber med lytting i plenum og individuelt på pc, men at rollen blir noe 

endret. Med CALL blir læreren mer som en mentor eller guide og er ikke i sentrum på 

samme måte som i den tradisjonelle lytteundervisningen i full klasse (Vahdat & Eidipour, 

2016). I denne studien ble lytteforståelse testet gjennom avspilling av lange lyttetekster. 

Ordforståelse ble ikke testet isolert. Det ble heller ikke undersøkt om S2-elever klarer å danne 

seg et lydbilde gjennom å lese nye ord og om lesing kan ha effekt på lytteforståelsen.  

 

2.4 Oppsummering 
Forskning om spor 1 viser at det er viktig å finne redskaper i tillegg til skrift som kan støtte 

opplæringen for denne gruppen og kompensere for manglende/ svake lese- og 

skriveferdigheter. Deltakerne bør ha et muntlig fundament å bygge på, og verktøy som kan 

sette fart på ordforrådsutviklingen før lese-og skriveferdighetene er godt utviklet, kan derfor 

være til stor hjelp. Siden opplæringen er tidkrevende, er det nyttig å undersøke hvordan man 

kan selvstendiggjøre deltakerne i egen læring og utforske hva som gjør opplæringen mer 

effektiv, slik at man få mer kunnskap om hva som fremskynder læring for denne målgruppen.  

 

Det har vært gjennomført en del forskning om bruk av digitale verktøy og effekter på læring, 

både i norsk skoleforskning og i internasjonal språkforskning (CALL). Dette gjelder særlig 

innenfor engelsk fremmedspråksforskning, men funnene er svært spredte og sprikende, og det 

vanskelig å trekke endelige konklusjoner. Ingen av studiene jeg har funnet, undersøker 

effekter på lytte, lese, skrive og uttale samlet. Videre undersøkelser som sammenligner 

digitale og tradisjonelle læremidler og ser etter utbytteforskjeller i alle disse ferdighetene, er 

derfor nødvendig. 

 

I det neste kapittelet presenterer jeg den teoretiske rammen for denne oppgaven, avklarer 

viktige begreper og redegjør for hvordan man antar at ordtilegnelsen skjer på andrespråket. I 

tillegg trekker jeg frem viktige faktorer som kan påvirke læringen. 
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3 Teori 
Dette kapittelet tar utgangspunkt i bruksbaserte teorier. Innledningsvis gis en kort 

presentasjon av rammeverket og dets syn på språktilegnelse. Videre definerer jeg hva jeg 

legger i begrepet ord og hva det vil si å kunne et ord. Deretter forklares kort de viktigste 

forskjellene mellom å lære nye ord i førstespråket (S1) og andrespråket (S2), og forskjellen 

mellom implisitt og eksplisitt læring. Siden bruksbaserte teorier ikke skiller mellom tilegnelse 

og læring, slik det gjøres i The Acquisition-Learning Hypothesis (Krashen, 1985), vil jeg i 

denne oppgaven derfor bruke de to begrepene om hverandre. For å beskrive hvordan man 

antar at tilegnelsen skjer, tar jeg utgangspunkt i det bruksbaserte rammeverket The 

Associative-Cognitive CREED (Ellis, 2006a), og velger ut de kognitive mekanismene jeg 

finner relevant for ordtilegnelsen. Avslutningsvis trekker jeg frem viktige faktorer som 

påvirker denne læringen. Av avgrensningshensyn går denne redegjørelsen ikke i bredden og 

dybden, men jeg fatter meg i korthet og velger ut det jeg finner mest aktuelt for min oppgave. 

 

3.1 Det bruksbaserte rammeverket 
Det finnes flere ulike teoretiske tilnærminger som går under merkelappen ”bruksbasert”, og 

disse teoriene anvendes både innen førstespråksforskning og andrespråksforskning. Det disse 

teoriene har til felles er, for det første, at man antar at språklæring skjer ved at innlærerne blir 

eksponert for språket i bruk. For det andre går man ut fra at innlærere kan utlede regler i 

språket gjennom innputt ved å bruke generelle, kognitive evner som brukes ved all type 

læring, inkludert språklæring (Ellis & Wulff, 2015). Denne forståelsen står i sterk kontrast til 

det generativistiske rammeverket, hvor det antas at medfødte spesifikke språkevner ligger til 

grunn for språklæringen. Mens språkkompetansen står i fokus i det generative paradigmet, er 

språket i bruk (performansen) av avgjørende betydning i bruksbaserte teorier. Man forsøker 

altså å forstå hvordan språklæring skjer og hvordan språket organiseres kognitivt ved å se på 

den faktiske språkbruken (J. Bybee & Beckner, 2009) 

 

Et viktig prinsipp i bruksbaserte teorier er at man ikke tror at det finnes et skarpt skille 

mellom grammatikk og leksikon, vårt mentale «lager» av ord (Aitchison, 2003). Man lærer 

altså ord og grammatikk samlet, ikke som separate enheter (Eskildsen, 2012). 

Språkkunnskapen ses på som et strukturert inventar av symbolske enheter, det vil si mønstre 

av form og betydning (form-meaning patterns) (Langacker, 1987). Disse enhetene kalles 
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konstruksjoner og utgjør basisenhetene i språket (Ellis & Wulff, 2015). I bruksbaserte teorier 

ses språk som komplekse, tilpasningsdyktige systemer (3.3.4), og tilegnelsen regnes for å 

være en evig og dynamisk utviklingsprosess uten et endelig sluttpunkt (Larsen-Freeman, 

2015). Kunnskapen man tilegner seg, er ikke noe man besitter, og måten man bruker språket 

på, er situert og avhengig av konteksten. Sosiale faktorer vil derfor tillegges stor vekt. 

 

3.2 Ord, ordkunnskap og ordtilegnelse 
Fra et bruksbasert ståsted vil man definere ord som en konstruksjon, en symbolsk enhet som 

forbinder morfologisk, syntaktisk og leksikalsk form med en semantisk, pragmatisk eller 

diskursiv funksjon (Mitchell, Myles & Marsden, 2013, s. 103). Ordet, ekorn, er en leksikalsk 

form som består av bokstaver (e-k-o-r-n) og lyder /e`kuɳ/ som gjennom språksosialisering og 

konvensjoner i språksamfunnet assosieres med en semantisk betydning (i dette tilfellet, en 

gnager med stor og buskete hale som klatrer i trær og spiser frø og nøtter). Denne todelingen 

i form og betydning kan spores tilbake til Saussures skille mellom signifiant og signifié, der 

signifiant viser til symbolformen og signifié viser til symbolinnholdet (Saussure, 1916). 

Forståelsen av ord som noe tosidig er også forenelig med definisjonen av ord som et symbol 

som kan vise til visse gjenstander eller referenter (Golden, 2014, s. 17). Referentene 

kategoriseres sammen på bakgrunn av det de har til felles. Når de slås sammen på denne 

måten, får de et innhold og vi danner oss begreper, også kalt konsepter: multimodale mentale 

representasjoner av visuell, lydlig, perseptuell og kinestetisk informasjon som er lagret i 

hukommelsen (Pavlenko, 2009, s. 132). Det finns mange flere konsepter enn ord, og noen 

konsepter har ingen lingvistisk kode i noen språk (=lakuner) (Golden, 2014). Andre 

konsepter er leksikalisert i enkelte språk, men ikke i andre (3.4.1). En ortografisk definisjon 

av ord som det som står mellom to blanke tegn i en tekst (Golden, 2014, s. 24), vil ikke være 

forenlig med forståelsen av ord som konstruksjoner, da denne definisjonen kun tar høyde for 

ordenes form, ikke ordenes innholdsside. Siden konstruksjoner omfavner alt fra fra enkle 

morfemer til komplekse og abstrakte, syntaktiske rammer (Ellis & Wulff, 2015, s. 76), vil 

definisjonen av ord som en konstruksjon være for vid til å kunne avgrense ordene, slik 

utgangspunktet er i min undersøkelse, der informantene lærer seg frittstående, separate 

betegnelser for ulike dyr. For å snevre inn viser jeg derfor til Bybee: I will define ´word´ as a 

unit of usage that is both phonologically and pragmatically appropriate in isolation (J. L. 

Bybee, 2001, s. 30). Jeg ender da opp med å se på ord som en type konstruksjon med en 

leksikalsk form som kan referere til et innhold når det står for seg selv.  
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Bruksbaserte teorier bygger på språkets bruk, form og betydning. Dette passer med Nation, 

(2001), som også deler inn i bruk, form og betydning for å beskrive reseptiv og produktiv 

ordkunnskap. Når man skal lære formen til et ord, må man kunne kjenne igjen ordets lydlige 

form og å kunne uttale ordet. For å kunne lese og skrive ordet, må man også lære formens 

skriftlige sider: hvordan ordet ser ut, og hvordan det staves. I tillegg må man ha kjennskap til 

ordets bestanddeler. Ordet kjøkkenskuffer består for eksempel av kjøkken og skuffer, men det 

er -skuffer som utrykker hovedbetydningen. I tillegg uttrykker –er i skuffer at formen står i 

flertall. Man må også vite hvilke deler av ordformen som er nødvendige for å uttrykke 

innholdet. Hvis man fjerner -skuffer fra kjøkkenskuffer, får ordet et helt annet innhold, mens 

hvis man tar bort kjøkken-, er betydningen nesten det samme. Kunnskap om ordets betydning 

innebærer at man kan knytte riktig innhold til riktig form. Det vil si at man har kjennskap til 

hvilken betydning ordformen signaliserer og hvilken ordform som kan brukes for å uttrykke 

det aktuelle innholdet. I tillegg må man ha kunnskap om ordets konsepter og referenter (hva 

som er inkludert i konseptet og hva konseptet referer til). Man må også kjenne til ordets 

assosiasjoner, det vil si hvilke andre ord dette ordet får oss til å tenke på, og hvilke andre ord 

vi kan erstatte det med. Kunnskap om ordets bruk innebærer å vite hvilke mønstre ordet 

opptrer i og brukes i. I tillegg må man ha kunnskap om ordets kollokasjoner (hvilke typer av 

ord opptrer sammen med dette ordet og hvilke typer av ord må vi bruke sammen med dette 

ordet). Til slutt må man ha kjennskap til begrensninger i ordets anvendelsesmåter, for 

eksempel hvor, når og hvor ofte man kan forvente å treffe på ordet, og hvor, når og hvor ofte 

man bruker det (Nation, 2001, s. 27). 

 

Det er mange variabler som kan påvirke evnen til å lære seg ord. I følge Golden (2014) har 

ordets plass i teksten (for eksempel hvor viktig det er for å forstå teksten), form (kort/langt/, 

kjente/ukjente lyder og stavelser, likhet/forskjell fra ord man kan fra før) og ordets betydning 

(konkret/abstrakt, polysemi/ikke-polysemi, samsvar/ikke samsvar i konsepter i S1 og S2) 

mye å si for hvor lett det er å lære i kontekst. Andre forhold påvirker også, for eksempel 

hvilke ord man kan fra før, og hvilke strategier man bruker når man treffer på ukjente ord. 

Innlærernes læringsevne i den aktuelle situasjonen er også avgjørende (Golden, 2014, s. 147). 

Ytre og indre forhold som dagsform, søvn, støy/arbeidsro, motivasjon og sosiale behov vil 

altså kunne påvirke læringsevnen i stor grad. Repetisjon er også en viktig påvirkende faktor 

for ordtilegnelsen. Flere undersøkelser viser at man som oftest trenger seks-sju repetisjoner 

for å lære et nytt ord (jf. Crothers og Suppes, 1967, ref. i Carter 1987b). 
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Det er en stor forskjell på den ordlæringen et barn gjennomgår på morsmålet og den læringen 

en voksen gjennomgår i andrespråket (Golden, 2014). Mens en av de viktigste prosessene i 

barns leksikalske S1-tilegnelse er å skape nye konsepter, har voksne S2-innlærere allerede 

etablert kategorier i førstespråket. Ordtilegnelse i S2 er, slik sett, enklere enn S1-tilegnelse 

fordi man har knagger å feste de nye ordene på, men siden det ikke alltid er et 1:1 forhold 

mellom konsepter og ord i ulike språk, kan man ikke alltid sette nye merkelapper på allerede 

eksisterende begreper (Pavlenko, 2009). Dette innebærer at man må gjøre konseptuelle 

restruktureringer og utvikle nye lingvistiske kategorier (se 3.4 og 3.4.1). En annen forskjell 

mellom ordinnlæring i S1 og S2 er at man antar at ordtilegnelsen i førstespråket hovedsakelig 

foregår implisitt, mens man åpner opp for at eksplisitt læring kan ha en større betydning i 

utviklingen av andrespråket (3.5). I følge R. Ellis (2009) er implisitt læring læring som skjer 

uten hensikt, oppmerksomhet eller bevissthet, mens eksplisitt læring er en prosess hvor man 

med hensikt har oppmerksomheten og bevisstheten rettet mot det som skal læres. Denne 

inndelingen kan minne om skillet mellom tilegnelse og læring i The Acquisition-Learning 

Hypothesis (Krashen, 1985). N. Ellis (1995) hevder at eksplisitt ordtilegnelse kan skje når 

innlærer er bevisst og aktiv i informasjons-prosesseringsarbeidet og tar i bruk dypere 

prosesseringsstrategier sammen med repetisjon. 

 

3.3 Hvordan lærer vi oss ord i andrespråket? 
En modell som tar for seg både implisitt og eksplisitt tilegnelse er Nick Ellis (2006a) sin 

modell The Associative-cognitive CREED (Construction-based, Rational, Exemplar-driven-

Emergent, Dialectic). I dette rammeverket sammenfattes de kognitive mekanismene som 

antas å ligge til grunn for andrespråkslæring: Tilegnelsen er assosiativ, konstruksjonsbasert, 

rasjonell, eksemplarbasert, fremvoksende, og dialektisk. I den videre redegjørelsen velger jeg 

ut de mekanismene som er mest relevante for ordlæring. 

 

3.3.1 Assosiasjonsbasert læring 
Ordtilegnelse skjer på en assosiativ måte. Gjennom erfaringen med språket vil innlærerens 

perseptuelle system bli innstilt på å forvente ord ut fra frekvens, sannsynlighet og 

sammenheng. Saliensen, det vil si hvor tydelig et ords form og innhold står frem fra 

konteksten, kan også påvirke hvor lett det er å lære ordet gjennom frekvens og sannsynlighet 

i innputt (Ellis & Wulff, 2015). Skriftformen tre eller lydformen /treː/ brukes for eksempel 
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ofte i norsk. For hver gang tre eller /treː/opptrer i innputt, bygges det ubevisst opp en økende 

forventning hos innlærer om at det kan dukke opp på nytt. Gradvis blir det lettere og lettere 

for innlærer å fange opp denne ordformen. Denne ubevisste forhåndsforventningen som 

opparbeides gjennom erfaringen med språket, kalles priming. Også ordenes betydning primes 

gjennom ubevisste frekvens- og sannsynlighetsutregninger basert på innputt. Hver gang tre 

eller /treː/ tolkes riktig som tallordet 3, styrkes forbindelsen mellom formen og dette 

innholdet, men hver gang tre eller /treː/ betyr substantivet tre (furu, bjørk osv.) forsterkes den 

alternative tolkningen. Det kan også dannes konkurrerende betydningsforbindelser i verbet å 

tre (for eksempel å tre i en nål). Når ordformer har konkurrerende innhold blir det 

utfordrende å fange opp de ulike betydningene, men gjennom erfaringen med språket styrkes 

og summeres forbindelsene mellom formen og de forskjellige betydningene. Det dannes 

nettverk av ulike assosiasjoner som stilles inn til å forvente om tre betyr tallet 3, substantivet 

tre eller verbet (å) tre. Rekkefølgen på ordene har også mye å si for tolkningen av innholdet, 

fordi konteksten er avgjørende for betydningen. Noen signaler i innputt (cues) gir mer 

pålitelige tolkninger enn andre. For eksempel er betydningen av tre i konteksten Det koster 

tre hundre kroner klar med en gang man hører Det koster. Assosiasjonen mellom Det koster 

og tallet tre er altså svært pålitelig. Hvis ordet tre innledes med ubestemt artikkel (et), primes 

derimot betydningen av tre som for eksempel en furu eller bjørk. Derimot, hvis en setning 

starter med  Jeg + tre eller /treː/, blir flere konkurrerende tolkninger aktivert samtidig, for 

eksempel: jeg trer i nålen eller jeg trer genseren over hodet. I tillegg aktiveres alle andre verb 

som begynner med tre: jeg trener, jeg trenger, jeg treffer osv. Jeg er altså et mye mindre 

pålitelig signal for å tolke tre enn Det koster eller et.  

 

I tillegg til priming er prototypekategorisering en annen viktig assosiativ mekanisme i 

ordtilegnelsen. En prototype er det mest typiske medlemmet av en gitt kategori. Den har altså 

de egenskapene som er mest representative for den aktuelle kategorien (VanPatten & 

Williams, 2015). Det er for eksempel lettere å klassifisere spurv som en fugl enn for 

eksempel en struts. Vi regner ikke ut kjennetegn for prototypene bevisst, men vi har likevel 

en nokså presis forestilling om dette. Denne implisitte evnen til å dele inn i kategorier utgjør 

basisen i menneskelig mønstergjenkjenning og rasjonell tenkning. Vi klassifiserer språket 

samtidig som vi klassifiserer verden rundt oss (Ellis & Wulff, 2015). 

 

3.3.2 Konstruksjonsbasert læring 



	 20	

Ordtilegnelse innebærer at man lærer seg nye konstruksjoner. Jo oftere en innlærer møter en 

spesiell konstruksjon eller en kombinasjon av konstruksjoner i innputt, jo sterkere blir det 

etablert i minnet. Siden konstruksjonene favner over flere lag av språket, fra morfemer til 

setningsstruktur, vil dette innebære at man lærer ord som en del av noe større. Man lærer 

altså nødvendigvis ikke ordene hver for seg, men samlet i større konstruksjoner/ 

multiordsuttrykk. Kollokasjoner/faste ordforbindelser er eksempler på dette. Ord som 

vanligvis opptrer sammen fordi de utfyller hverandre syntaktisk, har en syntaktisk 

forbindelse. Det kan for eksempel være at to setningsledd ofte følger etter hverandre, slik 

som subjekt + verbal (Han er), eller at en konjunksjon etterfølges av en subjunksjon (og at). 

Kollokasjoner kan også ha semantiske forbindelser. I slike tilfeller er det innholdet i ordene 

som knyttet sterkt til hverandre (holmer og skjær) (Golden, 2014, s. 28). Siden man i 

bruksbaserte teorier ikke går ut fra at det finnes et skarpt skille mellom leksikon og 

grammatikk, vil man anta at når man tilegner seg ord gjennom bruk, samtidig lærer noe om 

syntaks og morfologi, fordi man observerer hvilken kontekst ordet står i. I og med at ordene 

ofte tilegnes gruppevis, er det ikke sikkert innlærer er klar over hva hvert enkelt ord i en 

konstruksjon betyr. Ord kan altså læres som uanalyserte helheter, og i bruksbaserte teorier går 

man ut fra at språkutviklingen drives framover på denne måten. 

 

3.3.3 Rasjonell språkprosessering i språktilegnelsen 
At språkprosesseringen er rasjonell, vil si at man bygger seg opp en egen mental språkmodell 

når man bruker språket som til enhver tid er spesialtilpasset den lingvistiske erfaringen man 

har (Ellis, 2006b). Dette innebærer at språkprosesseringssystemet har tilgjengelig de 

tolkningene som er mest relevante til enhver tid. Det kan være tolkninger om hvilket ord som 

med størst sannsynlighet etterfølger et annet ord, sannsynligheten for en gitt betydning av et 

ord i den aktuelle konteksten, muligheten for at en bestemt ytring etterfølges av en annen 

ytring, hvilke stavelser man kan forvente å høre etter andre stavelser eller hvilke grafemer 

som har størst sannsynlighet for å dukke opp etter andre grafemer. 

Språkrepresentasjonssystemet tilpasses og fininnstilles hele tiden gjennom erfaringen, slik at 

man kan forutsi hvilke lingvistiske konstruksjoner som er mest relevante i den pågående 

diskurskonteksten. På denne måten blir språkbrukeren optimalt forberedt til å kunne forstå og 

produsere språk (Ellis & Wulff, 2015). 

 

3.3.4 Fremvoksende læring 
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Fremvoksende læring springer ut av erkjennelsen om at språk er komplekse og adaptive 

systemer, på linje med økosystemer, økonomiske systemer, og samfunn (Ellis & Wulff, 

2015). Slike systemer utvikler seg over tid på komplekse og ofte overraskende, dynamiske og 

adaptive måter, og utviklingen skjer som en respons på at omgivelsene hele tiden forandrer 

seg. Språket tilpasser seg altså både menneskene som vil kommunisere og verdenen man 

snakker om. Det opererer over mange ulike nivåer (nevroner, hjerner, kropper, fenomener, 

konstruksjoner, interaksjoner, og diskurser), ulike menneskelige grupperinger (individuelle, 

sosiale grupper, nettverk og kulturer), og ulike tidsskalaer (Ellis & Wulff, 2015, s. 81) En 

konsekvens av at man ser på språket som fremvoksende, er at man ikke går ut fra at språket 

og grammatikken er gitt på forhånd, men at det blir til gjennom bruk og gjennom måten 

hjernen(e) responderer på språkerfaringen (J. Bybee & Beckner, 2009). I dette synet vil også 

ordtilegnelse være noe som vokser frem og tilpasser seg omgivelsene. Ordkunnskap vil ikke 

være noe man har eller ikke har, men noe man tilegner seg i et kontinuum. Hvilke sider av 

ordene man har kjennskap til, vil derfor variere både i førstespråket og i andrespråket, og det 

vil være vanskelig å definere når man kan ordet og ikke.  

 

3.3.5 Dialektisk læring 
Denne læringsmekanismen går ut på at andrespråksinnlærere, gjennom interaksjon med andre 

språkbrukere, lærere eller instruktører, utvikler seg videre ved å bli gjort oppmerksom på 

språkets form. Hvis innlærere for eksempel har avvikende uttale på et ord i andrespråket, 

skriver ord på feil måte eller misoppfatter betydningen, er de avhengig av at andre 

språkbrukere gjør dem oppmerksom på dette avviket for å kunne rette opp feilen og utvikle 

seg videre (3.4 og 3.4.1). Læringen skjer altså ved at innlærer, ved hjelp av andre, legger 

merke til motstridende data mellom egen bruk og innputt (Ellis, 2006a). Læringen foregår 

eksplisitt fordi språkbrukeren blir bevisst de motstridende dataene, og læringen er dialektisk, 

nettopp fordi den foregår i samspill med andre språkbrukere.  

 

3.4 Førstespråkets rolle i S2-tilegnelsen av ord 
Førstespråket kan påvirke andrespråkstilegnelsen i stor grad. Blant annet kan S1 påvirke 

oppmerksomheten til S2-brukeren fordi man gjennom S1 har utviklet en tillært 

oppmerksomhet (Ellis & Wulff, 2015, s. 82). I løpet av de første leveårene fininnstiller vi oss 

til det språket som omgir oss. I denne rasjonelle prosessen begynner vi, for å effektivisere 

prosesseringen, å se bort fra signaler som ikke er relevante i S1 (Kuhl, 2004). Et resultat av 
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dette er at utgangspunktet for andrespråkslæring ikke er et nøytralt prosesseringssystem, men 

et system som allerede er ferdig fininnstilt og dedikert til S1. Eksempelvis, hvis forskjell på 

lang og kort vokal ikke er betydningsskillende i S1, kan det hende at S2-brukere av norsk 

ikke legger merke til forskjellen mellom ”gul” og ”gull”. Hvis grammatiske form-og 

betydningskonstruksjoner både er lave i saliens og er overflødige for å forstå meningen til en 

ytring, kan det også hende at det overses av innlærer. Det er for eksempel unødvendig å 

kunne tolke bestemthetsmarkering på substantiv hvis konteksten gjør det tydelig at det dreier 

seg om en spesifikk eller en generisk referanse. Det assosiative fenomenet som gjør at 

overflødige signaler i S2 blir oversett fordi S1 leder til å se etter signaler andre steder, kalles 

blokkering (blocking) (Ellis, 2006c).  

 

Førstespråket kan også påvirke S2 gjennom overføringer. Dette kalles tverrspråklig 

innflytelse eller transfer og kan i tilfeller med samsvar i S1 og S2, forenkle 

tilegnelsesprosessen (positiv transfer), men også forvanske læringen når de to språkene er 

forskjellige (negativ transfer). I tilfeller der en andrespråksbruker er dominant i S2, kan det 

forekomme transfer også fra andrespråket til førstespråket (Pavlenko, 2009). Det finnes ulike 

typer av tverrspråklig påvirkning som alle kan innvirke på ordtilegnelsen: fonologisk (lydlige 

og prosodiske trekk), leksikalsk (ordkunnskap), morfologisk (bøyningsmønstre), syntaktisk 

(systemet for ordstilling) og pragmatisk (diskursive og sosiolingvistiske mønster for 

språkbruk) (Gujord & Ragnhildstveit, 2018). Pavlenko (2009) operer i tillegg med to ulike 

former for overføring som kan skje på ordbetydningsnivået: konseptuell og semantisk 

transfer. Konseptuell transfer vil si en direkte overføring av et konsept i S1 til et konsept i S2, 

noe som kan føre til at man har uriktig kunnskap om begrepet i målspråket. Hvis en engelsk 

førstespråksbruker på S2-russisk ønsker å spørre om å få en pappkopp og spør om å få en 

chashka ʹkoppʹ, vil dette være eksempel på negativ konseptuell transfer fra S1. På engelsk 

kan en cup være lagd av mange forskjellige materialer, deriblant papp, men i russisk kan en 

chashka ikke referere til drikkebegre av plast eller papp. Det riktige ordet i denne 

sammenhengen ville derfor vært stakan ʹglassʹ. I følge Pavlenko er semantisk transfer en 

overføring mellom språkene på ordnivå, det vil si at språkbrukeren kjenner konseptet, men 

kobler det til feil ord (Pavlenko, 2009). Ringbom illustrerer dette ved å vise til en finsk 

førstespråksbruker som på engelsk (S2) sier: He bit himself in the language når han mener å 

si: He bit himself in the tongue. Det engelske ordet tongue og det finske ordet kieli er begge 

polysemiske og kan brukes om et språk og om en tunge (Ringbom, 2001). Språkbrukeren har 



	23	

ikke problemer med å skille en tunge fra et språk, så feilen er ikke konseptuell. Det dreier seg 

om semantisk transfer siden språkbrukeren tar feil av hvilket av de to ordene som kan 

referere både til tunge og til språk. Feilen skjer altså i koblingen mellom ordet og konseptet.  

 

For å rette opp i uønsket påvirkning fra S1er innlærer avhengig av dialektisk læring. Når det 

gjelder tillært oppmerksomhet og blokkeringer, må innlærer tvinges til å prosessere innputt 

eksplisitt, slik at det som er oversett, blir lagt merke til (Ellis & Wulff, 2015, s. 83). For å 

rette opp i konseptuell transfer må innlærer bli bevisst feilen og restrukturere kategorien, så 

den samsvarer med konseptet i S2, og for å rette opp i semantisk transfer må innlærer bli 

bevisst feilkoblingen, fjerne den og deretter lage en ny forbindelse til riktig ord (Pavlenko, 

2009). 

 

3.4.1 Ulike forbindelser mellom konsepter og ord i det mentale leksikonet 
Det finnes ulike teorier for om man har ett felles eller flere atskilte leksikon med konsepter i 

S1 og S2. Jeg velger å ta utgangspunkt i Pavlenkos (2009) modell: The Modified 

Hierarchical Model. 

 
Figur	1.	The	Modified	Hierarchical	Model.	Pavlenko	2009.	

I følge Pavlenko har flerspråklige ett delt lager med konsepter som er felles i S1 og S2, men i 

tillegg finnes det to språkspesifikke avdelinger: en for førstespråket og en for andrespråket. 

Mellom disse forskjellige konseptavdelingene og ordene i S1 og i S2 går det ulike 

forbindelser (conceptual links). Pavlenko skiller mellom tre typer av forbindelser som kan 

finnes mellom ord og konsepter i ulike språk: Konseptuelt samsvar (Conceptual equivalence) 

vil si at det er et 1:1 forhold mellom konseptet i det ene og det andre språket. Dette kan 
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forenkle ordlæringen. I slike tilfeller holder det å sette en ny merkelapp på et allerede etablert 

konsept. Det må altså opprettes en kobling mellom S2-ordet og konseptet som er likt i S1. 

S2-instruksjon bør her fokusere på å styrke koblingene mellom S2-ord og deres S1-

oversettelser gjennom produksjonsoppgaver, oversettelse fra S1 til S2 og andre oppgaver som 

fordrer at man fremkaller S2-ordene.  

 

Delvis (ikke-)samsvar (partial (non)equivalence), innebærer at konseptet i ett av språkene 

overlapper delvis med konseptet i det andre. Det kan være at konseptet favner bredere i S2 

(norsk: tak) enn i S1(engelsk: ceiling og roof) eller snevrere i S2 (norsk: bil og togvogn) enn i 

S1 (engelsk: car) (Golden, 2014, s. 18). Pavlenko (2009) hevder at når man lærer et nytt S2-

ord som samsvarer delvis med konseptet i S1, må man gjøre en konseptuell rekonstruering og 

tegne opp nye konseptgrenser. S2-ord med konsepter som samsvarer delvis, kan være 

utfordrende å tilegne seg fordi den overlappende delen kan lede innlærer til å tro at konseptet 

er helt likt, noe som vil føre til misforståelser i tilfeller der det ikke er samsvar. For å legge til 

rette for konseptuell restrukturering bør S2-undervisningen fremheve likheter og forskjeller i 

konseptene. Dette kan inneholde bevisstgjørende aktiviteter (dialektisk læring), slik som 

forklaringer, diskusjoner og øvelser som fremhever de tverrspråklige forskjellene eller ulike 

former for benevnelses-, sorterings- og kategoriseringsaktiviteter (Pavlenko, 2009, s. 154).  

 

Non-ekvivalens (non-equivalence) vil si at konseptet kun finnes i ett av språkene. Det finnes 

for eksempel ikke et ord for dugnad på engelsk, og mange vil hevde at heller ikke finnes et 

eget konsept for det. For å lære ordet dugnad må derfor engelske S1-brukere både utvikle en 

ny lingvistisk kategori og lage en forbindelse mellom det nye ordet og referenten i den 

virkelige verdenen. Denne oppgaven er enklere hvis det dreier seg om konkreter (pålegg) 

snarere enn abstrakte objekter (ildsjel). Når konsepter ikke har ekvivalenter i det ene språket, 

vil ordtilegnelsesprosessen både kunne forvanskes og forenkles. Tilegnelsen er utfordrende 

fordi innlærer må utvikle et helt nytt konsept, men likevel er det en stor fordel at det ikke 

finnes konkurrerende representasjoner (Pavlenko, 2009, s. 152). I følge Golden (2017) 

tilegnes konsepter som ikke har samsvar i S1 og S2, senere enn konsepter som samsvarer. 

Ved konseptuell non-ekvivalens bør man i undervisningen legge til rette for å utvikle nye 

konsepter (Pavlenko, 2009). Dette kan tilrettelegges gjennom oppgaver som presenterer 

innlærerne for nye objekter eller fordrer at spesielle situasjoner tolkes. Etterfølgende 

bevisstgjøringsdiskusjoner kan fokusere på tverrspråklige forskjeller, slik at bestemte 
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objekter, hendelser og fenomener navngis, konseptualiseres og tolkes i innlærernes respektive 

språk (Pavlenko, 2009, s. 155). 

 

3.5 Betydningen av eksplisitt ordtilegnelse 
Man antar at størstedelen av S2-tilegnelsen foregår implisitt ved å bruke språket3 (Ellis & 

Wulff, 2015). Det betyr likevel ikke at innlærere ikke kan ha utbytte av å gå inn for å lære seg 

ord eksplisitt ved å bruke bevisste strategier. I følge Schmitt (2000) foregår ordtilegnelsen 

hos voksne andrespråksinnlærere mer eksplisitt enn hos barn i førstespråket (se også avsnitt 

3.2). Undervisning og instruksjon spiller derfor en større rolle for den leksikalske utviklingen 

i S2 enn i S1. Eksplisitt ordlæring kan også være spesielt nyttig for nybegynnere, siden det er 

nødvendig å opparbeide seg et visst ordforråd for å kunne lese og trekke mening ut av 

kontekst og å forstå nok til å kunne delta i samtaler og lære gjennom bruk (Schmitt, 2000). 

Eksplisitt læring kan også være nødvendig, nettopp fordi noen aspekter ved andrespråket ikke 

læres godt nok gjennom ubevisste kognitive prosesser. Dette har bakgrunn, slik vi så i avsnitt 

3.4, at innlærer filtrerer innputt gjennom førstespråket, noe som medfører at ikke alle trekk i 

S2-innputt oppdages (Ellis & Wulff, 2015). Man antar også at S2-ordenes betydning er mer 

mottakelig for eksplisitt tilegnelse (Ellis, 1995). Det kan derfor være gunstig å fokusere på 

ords betydning i undervisningen.  

 

I følge Ellis og Wulff (2015) er skottene mellom implisitt og eksplisitt tilegnelse ikke tette, 

og de ulike tilegnelsesformene kan overlappe. Innlærers språk vokser altså fram gjennom 

interaksjonshistorien mellom både implisitt og eksplisitt språklæring (Ellis & Wulff, 2015). 

Det som er lært eksplisitt kan altså påvirke den implisitte læringen. En S2-bruker kan for 

eksempel bevisst gå inn for å lære sider ved ordene som også kan læres ubevisst, for 

eksempel ved å lære seg ortografiske regler og å øve på uttale, noe som igjen kan fremskynde 

den implisitte læringen. En hypotese innen psykologisk forskning om dyp læringstilnærming 

(depth levels of processing) (Craik & Lockhart, 1972), antar at ny informasjon fester seg 

bedre i minnet hvis man må prosessere på dypere nivåer. Jo mer man manipulerer, tenker på 

og bruker mental informasjon, jo større sjanse er det for at man husker det. For 

vokabulartilegnelse vil det si at det er større sannsynlighet for at man husker et ord som man 

har involvert seg i og prosessert dypt (Schmitt, 2000, s. 121). Det er altså svært nyttig å bruke 

strategier der man dveler ved ord man ikke forstår og bevisst forsøker å trekke slutninger om 
                                                
3 via de kognitive mekanismene i The Associative-cognitive CREED (Ellis, 2006a) 
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innholdet gjennom konteksten. Hvis man ikke husker et ord, kan det også være 

hensiktsmessig å søke etter ordet selv, fremfor å få umiddelbar hjelp, fordi 

gjenfinningsprosessen i seg selv styrker hukommelsen: Whenever we ask someone to tell us 

something that might be retrievable from our own memory, we rob ourselves of a learning 

opportunity  

 

3.6 Oppsummering 
I bruksbaserte teorier antar man at språklæring skjer ved at innlærerne blir eksponert for 

språket i bruk, og innputt bearbeides ved å bruke generelle kognitive evner. Fra et 

bruksbasert ståsted anser man ord som en konstruksjon, og i denne oppgaven definerer jeg 

ord som en type konstruksjon med en leksikalsk form som kan referere til et innhold når det 

står for seg selv. For å kunne et ord må man ha reseptiv og produktiv kunnskap om form, 

betydning og bruk (Nation, 2001). Det er mange variabler som kan påvirke læringsevnen, 

blant annet ordets plass i teksten, ordets form og betydning, hvilke ord man kan fra før, 

hvilke strategier man bruker og læringsevnen i den aktuelle situasjonen (Golden, 2014). Det 

er stor forskjell på ordlæring i S1 og S2, og siden forholdet mellom konsepter og ord i S1 og 

S2 ikke alltid samsvarer, må innlærer i S2- tilegnelsen gjøre konseptuelle restruktureringer og 

utvikle nye lingvistiske kategorier (Pavlenko, 2009). 

 

Ordtilegnelsen er assosiativ, det vil si at man forventer ord i innputt ut fra frekvens, 

sannsynlighet og sammenheng. Saliens, priming og prototypekategorisering er viktige 

mekanismer i den assosiative ordtilegnelsen (N. Ellis, 2006a). At ordtilegnelsen er 

konstruksjonsbasert innebærer at man ikke nødvendigvis lærer ordene hver for seg, men 

samlet i større konstruksjoner, og at tilegnelsen er rasjonell vil si at man bygger seg opp en 

mental språkmodell når man bruker språket som til enhver tid er spesialtilpasset den 

lingvistiske erfaringen man har. Fremvoksende læring springer ut av erkjennelsen av at språk 

er komplekse og adaptive systemer (Ellis & Wulff, 2015), og dialektisk læring skjer ved at 

innlærer, ved hjelp av andre språkbrukere, legger merke til motstridende data mellom egen 

bruk og innputt (Ellis, 2006a).  

 

Førstespråket kan påvirke andrespråkstilegnelsen i stor grad, blant annet gjennom tillært 

oppmerksomhet (Ellis & Wulff, 2015, s. 82), blokkering, (Ellis, 2006c) og tverrspråklig 

innflytelse (Gujord & Ragnhildstveit, 2018; Pavlenko, 2009). Pavlenko (2009) skiller mellom 
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tre typer av forbindelser mellom ord og konsepter i ulike språk: Konseptuelt samsvar, delvis 

(ikke)samsvar og non-ekvivalens, og graden av samsvar mellom konseptene i S1 og S2 har 

innvirkning på ordtilegnelsen. Man antar at størstedelen av S2-tilegnelsen foregår implisitt 

ved å bruke språket (Ellis & Wulff, 2015), men innlærere kan også ha utbytte av å lære seg 

ord eksplisitt. I følge Schmitt (2000) spiller undervisning og instruksjon en større rolle for 

den leksikalske utviklingen i S2 enn i S1(Schmitt, 2000). Ellis og Wulff (2015) hevder at 

skottene mellom implisitt og eksplisitt tilegnelse ikke er tette, og at de ulike 

tilegnelsesformene kan overlappe og forsterke hverandre.  

 

Hypotesen om dyp læringstilnærming (Craik & Lockhart, 1972) antar at ny informasjon 

fester seg bedre i minnet hvis man må prosessere på dypere nivåer. For vokabulartilegnelse 

vil det si at det er større sannsynlighet for at man husker et ord som man har involvert seg i 

og prosessert dypt (Schmitt, 2000, s. 121).  
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4 Metode 
Dette kapittelet innledes med en presentasjon av forskningsprosjektets design og en kort 

beskrivelse av informantgruppen og rekrutteringsprosessen. Deretter følger 

metodebeskrivelsen, hvor prosjektets fremgangsmåte for den kvantitative og den kvalitative 

delen av undersøkelsen skisseres. Jeg tar utgangspunkt i forskningsspørsmålene og viser 

hvordan man kan finne svar på disse gjennom designet det legges opp til. Videre gjør jeg rede 

for den statistiske analysen av resultatene fra undersøkelsene, før jeg sier noe om validitet, 

reliabilitet og replikabilitet. Avslutningsvis nevner jeg etiske vurderinger som jeg måtte ta 

stilling til da jeg gjennomførte et prosjekt med deltakere med begrensede norskferdigheter og 

lite skolegang.  

 

4.1 Forskningsprosjektets design 
Målet med forskningsprosjektet mitt, som har en induktiv tilnærming, er å prøve å finne ut 

hvilket verktøy som er mest effektivt for å lære nye ord gjennom selvstendig arbeid: penn og 

papir eller nettbrett. Jeg vil se etter utbytteforskjeller mellom de to ulike metodene, noe som 

kan indikere at den ene metoden er mer effektiv enn den andre. Jeg bruker en kvantitativ 

metode for å sammenligne utbytteresultater og en kvalitativ metode for å få et innblikk i 

informantenes preferanser, begrunnelser og tanker om bruk av penn og papir eller nettbrett 

når de skal øve inn nye ord i lekse. Fordelen med å bruke et blandet design er at man kan få 

belyst funnene fra flere sider: «..quantitative and qualitative approaches are not incompatible, 

and employing both approaches in a principled manner in a single study can facilitate a 

deeper understanding of complex phenomena» (Podesva og Sharma:2013:125). Siden det, 

meg bekjent, ikke er forsket på utbytteforskjeller mellom penn og papir og det digitale 

ordinnlæringsprogrammet Bitsboard før, er forskningsprosjektet mitt av en eksplorativ art. 

En eksplorerende design er vanlig nettopp når man går inn i et lite utforsket felt (Befring, 

2015, s. 84). Samtidig har prosjektet mitt preg av å være eksperimentelt. Ved eksperimentelle 

design studerer man mulige effekter av påvirkninger som en eksperimentgruppe og en 

kontrollgruppe utsettes for under kontrollerte forhold. I klassisk eksperimentell forskning 

skal de to gruppene være så like hverandre som mulig og motta ulik stimuli på tilfeldig 

grunnlag (Befring, 2015, s. 94). I min undersøkelse deles informantene også inn i to grupper, 

men begge gruppene mottar de samme stimuliene. Ergo er de både kontrollgruppe og 

eksperimentgruppe på samme tid, og de sammenlignes med seg selv. Grunnen til at 
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deltakerne ikke sammenlignes med hverandre, er at det er vanskelig å finne informanter som 

er like nok. Elevgruppen er svært heterogen, og dette gjør sammenligningsgrunnlaget skjevt.  

 

4.2 Deltakere 
Jeg har rekruttert 35 deltakere fra fire spor 1-klasser til min undersøkelse. Deltakerne er i 

alderen mellom 20 og 55 år, og norsknivået har et spenn fra alfabetisering (A0), nybegynner 

(A1a), nybegynner+ (A1b) til mellomnivå/ på vei mot A2 (A2). Deltakergruppen er svært 

heterogen, da deltakerne har ulik språk- og skolebakgrunn. Noen informanter var med på alt 

av testing og intervjuer, mens andre kun deltok på deler av undersøkelsen. Siden tolker ikke 

ble benyttet i samtalene, var ikke innlærerne på nybegynnernivå (nivå A0 og A1a) med på 

intervjuene. 

 

 
Tabell	1.	Oversikt	over	deltakere	og	deltakelse	i	prosjektet.	

 

4.2.1 Rekruttering av deltakere 
Jeg rekrutterte deltakerne fra en skole på Østlandet. Lærestedet har nettbrett til disposisjon 

for alle elevene, en forutsetning for gjennomføringen av mitt forskningsprosjekt. Etter at 

skolens ledelse ga sitt samtykke, tok jeg kontakt med lærerne i de aktuelle klassene, 

informerte om undersøkelsen og fikk rede på hvem som ønsket å delta med sine elever. Til 

slutt arrangerte jeg et informasjonsmøte hvor deltakerne ble rekruttert. 

 

4.3 Kvantitativ metode 
I forbindelse med forskningsspørsmål 1-3, der jeg vil se om jeg kan finne utbytteforskjeller i 

lytteforståelse, lesing og rettskriving etter selvstendig arbeid med penn og papir og med iPad, 

var målet å komme fram til talldata som jeg kunne sammenligne og analysere statistisk. Dette 

er en kvantitativ forskningstilnærming. Jeg anvendte et pretest-posttest design, det vil si at 
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deltakerne gjennomførte de samme testene både før og etter det selvstendige 

ordinnlæringsarbeidet. Resultatene fra pretestene og posttestene ga meg data som jeg kunne 

bruke for å se etter utbytteforskjeller mellom de to ordøvingsmetodene. 

For å finne svar på forskningsspørsmål 4 (uttale) anvendte jeg av tidsmessige årsaker kun 

posttesting. Her sammenlignet jeg sluttresultatene etter ordinnlæringsarbeidet. 

Uttaleopptakene ble gjennomført både etter arbeidsøkten med penn og etter økten med iPad. 

Deltakerne ble tatt inn én og én for å lese inn 6 av de 12 øveordene de hadde jobbet med. 

Lydopptakene ble siden avspilt for 4 lekmenn som bedømte uttalekvaliteten ved å gi poeng i 

en Likert-skala. Disse lekmennene ble rekruttert via bekjentskaper, og kriteriet for utvelgelse 

var at de skulle være over 18 år og ikke ha erfaring med å undervise voksne 

andrespråksinnlærere. Grunnen til at jeg brukte lekmenn er, dels at jeg ønsket å bedømme 

uttalen gjennom øret til «mannen i gata», og dels et tidsbesparende tiltak for å gjøre 

prosjektet mulig å gjennomføre innen den fastsatte tidsrammen på ett år. 

De kvantitative dataene jeg endte opp med etter uttaletestingen, var poengbedømmelser fra 

hver enkelt lekdommer for hver deltaker etter de to ordinnøvingsmetodene. 

 
Figur 2. Tidslinje for den kvantitative undersøkelsen. 

 
4.3.1 Pretester og posttester 
For å finne svar på forskningsspørsmål 1-3 ble det gjennomført pretester og posttester i 

lytting, lesing og skriving (se vedlegg 9.2.2- 9.2.4 og 9.3.2- 9.3.4). Undersøkelsen ble 

gjennomført to ganger4 med en ukes mellomrom. Alle testene var i papirformat for å sikre så 

like ytre forhold som mulig under testingen. Hver pretest og posttest var identisk, og 

maksimalscoren var på 12 poeng på alle prøvene. På lyttetestene fikk deltakerne utdelt et ark 

med bilder. Oppgaven bestod i at de skulle lytte til de 12 ordene som ble opplest og vise at de 

forstod ved å sette ring rundt riktig bilde. Hvert ord ble lest opp tre ganger i et normalt 

taletempo. Informantene fikk ett poeng pr riktig bildeangivelse. Hvis de ringet rundt flere 

                                                
4 En gang med penn og papir og en gang med nettbrett 



	31	

bilder, fikk de 0 poeng. På leseforståelsestesten skulle informantene sette strek mellom 

riktige ord og bilder for å vise at de kjente ordenes form, og at de visste hvilke bilder de 

samsvarte med. Hvis informantene satte strek fra to bilder til ett ord, eller fra ett ord til to 

bilder, fikk de 0 poeng. De skriftlige testene var utformet som diktater. Hvert ord ble lest opp 

tre ganger med en liten pause i mellom. Den første opplesingen var i et normalt taletempo, 

mens de to neste gangene hadde et langsomt tempo og en svært tydelig diksjon. Ordmengden 

ble halvert på skriveprøvene for å spare tid, da gjennomføring av diktater kan være svært 

tidkrevende for denne målgruppen. Informantene fikk 2 poeng pr. riktig ord og 1 poeng hvis 

det var én bokstavfeil (feil bokstav/ feil plassering på bokstav/ én bokstavmangel/ én bokstav 

for mye). For å gjøre rettingen og poenggivingen enkel å gjennomføre, valgte jeg å holde fast 

på regelen (1 bokstavfeil = 1 poeng), selv i tilfeller der bokstaven utgjorde en del av 

sammensatte lyder, for eksempel diftonger. Etter å ha rettet alle prøvene, lagde jeg en 

oversikt over ordenes vanskelighetsgrad ved å telle opp hvilke ord som fikk flest og færrest 

feil. 

 

4.3.2 Uttaletester 
Uttaletestene ble gjennomført på samme dag som lytte-, lese- og skrivetestene. Etter at 

pretester, arbeidsøkt og posttester var gjennomført, fikk informantene en pause på 30 

minutter før den individuelle uttaletestingen begynte (jf. forskningsspørsmål 4). For å hindre 

at deltakerne øvde videre på ordene i pausen, var det verken lov til å ta med seg bildeark eller 

iPad ut av klasserommet. Et digitalt lykkehjul på iPaden, med nummer fra 1-12, trakk ut 6 

tilfeldige ord fra det nummererte bildearket. Grunnen til at kun 6 av ordene ble valgt ut, var at 

jeg hadde begrenset med tid tilgjengelig, og jeg måtte derfor gjøre innspillingen så effektiv 

som mulig. Deltakerne leste inn ordene etter hvert som jeg pekte på de gjeldende bildene, og 

informantene kunne støtte seg til skriften under bildene hvis de hadde glemt ordene. Siden 

ordtrekkingen foregikk på et lykkehjul, ble både ordutvalget og rekkefølgen forskjellig fra 

informant til informant. Innspillingen ble gjort på denne måten for å hindre at lekmennene 

skulle lære seg rekkefølgen og kunne forutsi ordene som kom, noe som igjen kunne påvirke 

deres utalebedømmelser.  

 

4.3.3 Ordsettene 
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To ulike ordsett5 som begge bestod av 12 ord (ordsett A og B) ble brukt i undersøkelsen. Jeg 

valgte dette antallet fordi det er krevende, men likevel mulig å drille inn i løpet av en 

arbeidsøkt på 30 minutter. Gruppe 1 terpet på ordsett A med penn og papir og ordsett B med 

iPad, mens gruppe 2 drillet inn ordsett A med iPad og ordsett B med penn og papir. Grunnen 

til at vi krysset metoder og ordsett med gruppene på denne måten, var at jeg ville sikre at det 

var metoden og ikke vanskelighetsgraden på ordene som påvirket resultatet. 

 

Figur 3. Fordeling av grupper, arbeidsmetoder og ordsett. 

Begge ordsettene bestod av dyrenavn. Det er flere grunner til at jeg valgte dyr som tema. For 

det første er det mange dyr å ta av, og altså stor sjanse for at deltakerne ikke kan ordene fra 

før. Dette gir rom for å gjøre progresjon mellom pretest og posttest. For det andre er 

dyrenavn relativt kjønnsnøytrale ord, noe som er vesentlig for å ikke favorisere kvinnene 

eller mennene. En tredje grunn er at dyre-ord er relativt enkle å illustrere fordi de er konkrete 

og lett gjenkjennelige, noe som minsker muligheten for at informantene misforstår 

betydningen av bildene. Målet var at ordene skulle være nye for så mange som mulig. Jeg 

valgte derfor å ikke ta med antatt kjente ord som hund, katt, ku, hest og sau.  

 

4.3.4 Arbeidsøktene 
Innøvingen av ordene foregikk i arbeidsøkter à 30 minutter, enten med penn og papir eller 

med iPad. Siden jeg ville måle effekten av selvstendig arbeid (lekselesing), fikk ingen av 

deltakerne hjelp til å øve på ordene, men før hver økt gikk jeg gjennom ordene én gang i 

plenum. Jeg pekte på bildene på lerretet og leste opp ett og ett ord, og deltakerne gjentok etter 

meg. I tillegg ga jeg også noen studietekniske tips: I forkant av penn- og papirøkten viste jeg 

deltakerne hvordan de kunne øve inn vokabularet ved å lese og skrive ordene gjentatte ganger 

og ved å teste seg selv gjennom å holde over bildene eller ordene. Før iPad-økten viste jeg 

hvordan man kunne veksle mellom å øve på å lese, skrive, lytte og forstå ordene i Bitsboard.  

                                                
5 Se vedlegg 9.2 og 9.3 
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4.3.5 Arbeidsverktøy 1: Penn og papir 
I arbeidsøkten hvor verktøyet var penn og papir, fikk deltakerne utdelt et bildeark med de 12 

ordene de skulle øve inn. I tillegg hadde informantene penn/blyant og skrivepapir til 

disposisjon. Mange terpet på ortografi ved å skrive ordene gjentatte ganger, og det var en del 

som drillet inn ordene ved å bruke bildeoversikten og holde over tekst og bilder. Noen leste 

også opp ordene høyt for seg selv. 

4.3.6 Arbeidsverktøy 2: Bitsboard 
I arbeidsøkten hvor nettbrett var verktøyet, brukte deltakerne app-en Bitsboard. Dette er et 

digitalt ordinnøvingsprogram der lærer kan legge inn en ordbank (=board/ bildebrett) med 

tekst, lyd og bilder. Når denne samlingen er lagt inn, vil programmet generere en rekke ulike 

ordinnlæringsøvelser (=spill) som innlærerne kan velge blant. Spillene, som gir visuell og 

auditiv støtte, gir innlærer mulighet til å øve på å forstå, lytte, lese, skrive og uttale ordene 

som ligger i ordsamlingen (brettet). I prosjektet hadde vi kun aktivert 5 ordøvingsmåter (se 

oversikt i tabell 2). Dette var fordi jeg ville gjøre programmet oversiktlig og enkelt å 

orientere seg i. Uttalespillet med mulighet for opptak av egen utale, var ikke gjort 

tilgjengelig, da det var mange deltakere samlet i samme rom, og jeg ville unngå 

støyproblemer. For å sikre at alle kjente app-en og kunne veksle mellom de ulike 

spillemåtene i programmet, ga jeg også opplæring i alle klasser i forkant av undersøkelsen. 

Under ordinnlæringsøkten med nettbrett terpet mange på ordene ved å bruke spillet Explore 

(flash card-oversikt over alle ordene). Siden informantene hadde fem ulike spill å bruke i 

ordinnlæringsøkten, og kun to av dem drillet inn skriveferdigheten, minnet jeg deltakerne om 

at det var viktig å bruke også disse.  
Spillnavn Beskrivelse Delferdighet 

Explore Bildekort (flash cards): Spillet gir oversikt over alle bilder/ord i samlingen. Når du 

klikker på bildekortene, snur de seg, og ordets tekst viser seg, mens lyden leses 

opp. Bildekortene vender seg tilbake ved neste klikk. 

ü Lytte 

ü Lese 

ü Skrive 

ü Forstå 

Photo 

Touch 

Bildeklikk-spill: Spillet går ut på at man skal klikke på bildealternativet som 

samsvarer med lyden som leses opp. 

ü Lytte 

ü Forstå 

Word 

Builder 

Stavespill: I dette spillet får man presentert alle bokstavene i ordet som leses opp. 

Oppgaven består i å dra bokstavene på riktig plass, slik at ordet staves riktig. Den 

enkelte bokstavlyden høres når man klikker på den (grafem-fonem-støtte), og hele 

ordet leses opp når det er stavet riktig. 

ü Skrive 

ü Lytte 

 

Reader Lesespill: Spillet går ut på å lese teksten og klikke på riktig bildealternativ. Auditiv ü Lese 
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støtte gis om ønskelig (ved å klikke på lyd-ikon). ü Forstå 

Spelling 

Bee 

Diktat: I dette spillet vises ett og ett bilde øverst på skjermen og ordet som skal 

skrives høres én gang. Spillet viser hvor mange bokstaver det er i ordet ved å angi 

skrivestreker, og det gis både visuelle og auditive varsler når man taster feil 

bokstav.  

ü Skrive 

ü Lytte 

Tabell 2. Oversikt over hvilke spill som var aktivert i Bitsboard. 

 
4.3.7 Bearbeiding av de kvantitative dataene 
Etter at den kvantitative delen av undersøkelsen var gjennomført og alle testene var ferdig 

rettet, satt jeg igjen med resultatlister i lytting, lesing og skriving. Det var totalt 12 pretester 

og 12 posttester (2x3 og 2x3 i hver gruppe). Med utgangspunkt i resultatlistene regnet jeg ut 

differansen i scoren mellom pretestene og posttestene. Dette ga meg til sammen 12 

utbytteoversikter, 6 fra hver gruppe.  

 

Figur 4. Oversikt over utbyttedataene etter gjennomført undersøkelse. 

 

I tillegg til utbyttedataene for lytting, lesing og skriving hadde jeg samlet inn 

uttalebedømmelser fra 4 lekmenn. Lekmennene fikk en kort opplæring før de ble satt til å 

vurdere uttaleopptakene. I opplæringen ble kriteriene for poenggiving gjennomgått (se figur 

5), og de ble instruert i å bedømme det siste uttaleforsøket hvis innlærerne korrigerte sin egen 

uttale. Lekmennenes bedømmelser ga meg data som bestod av avkrysninger i poengskalaer. 

Hver ordbedømmelse var kodet med poengsore fra 1-6. I noen tilfeller hadde ikke deltakeren 

lest inn alle ordene. Dette kunne være fordi eleven ikke husket ordet og ikke kunne lese 

teksten under bildet. Ord som ikke kunne bedømmes pga manglende lydinnspilling fikk 0p 

og lekmennene ble bedt om å krysse av for vet ikke. 
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Figur 5. Forklaring av kriteriene for poenggiving. 

På basis av lekmennenes avkrysninger lagde jeg en oversikt over uttalescore pr ord, pr 

informant, pr lekmann, både for bedømmelser gjort etter arbeid med penn og etter arbeid med 

iPad (se eksempel i tabell 3). Det er sprik i utalebedømmelsene, og derfor regnet jeg ut 

medianen av hvert ord for hver person. I de to kolonnene lengst til høyre i tabell 3 vises 

medianen av bedømmelser pr ord etter øving med penn og iPad.  

 
Tabell 3. Eksempel på bearbeidet oversikt over lekmannsbedømmelsene for KP89.  

Siden alle ordene ble tilfeldig utvalgt til hver deltaker og spilt inn i vilkårlig rekkefølge, vet 

jeg ikke hvilke av de 12 dyrene fra ordsett A og de 12 fra ordsett B som ligger bak ord 1, 2 , 3 

osv. Fordi fokuset i min oppgave er å se på utbytteforskjeller av verktøyet i bruk, ikke 

ordenes egenskaper, men også fordi jeg måtte avgrense omfanget av databearbeidingen, 

valgte jeg å ikke lage en oversikt over hvilke ord som ble bedømt høyest og lavest. Likevel 

gjorde jeg en slik utregning for KSO71. Hun var den eneste deltakeren med relativ stor 

negativ forskjell i uttalescoren etter å bruke nettbrett, og det var derfor interessant å 

undersøke om ordenes egenskaper kunne forklare funnene.  

 
 
4.3.8 Statistiske beregninger av kvantitative data 
Utbytteoversiktene dannet basis for å finne svar på forskningsspørsmål 1-3 (lytte, lese og 

skrive). De statistiske beregningene ble gjennomført med statistikkprogrammet R i Rstudio 

(R Core Team 2018, RStudio Team 2016)6. Siden jeg testet informantene flere ganger, var 

utvalget mitt avhengig (Podesva & Sharma, 2013, s. 321), og jeg brukte Wilcoxon signed 

rank-testen for å teste signifikans. Grunnen til at jeg brukte Wilcoxon-testen og ikke T-testen 

for avhengig utvalg (Podesva & Sharma, 2013, s. 332) er at T-testen forutsetter 
                                                
6 med stødig hjelp av min veileder, Pernille Hansen. 
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normalfordeling i gjennomsnittscorene. I min undersøkelse var det så få deltakere at 

gjennomsnittene ble ustabile, og følgelig måtte jeg bruke en ikke-parametrisk metode 

(Skovlund, 2017, s. 1). Før jeg kunne sammenligne utbytteforskjellene, måtte jeg finne ut om 

ordene i de to ordsettene var like vanskelige. Jeg undersøkte derfor om det var en signifikant 

forskjell mellom resultatene i ordsett A og ordsett B etter pretestene i lytte, lese og skrive 

(gjennomsnittlig resultatscore). 

  

Uttalebedømmelsene dannet basis for å finne svar på forskningsspørsmål 4 (uttale). Utvalget 

mitt var avhengig, så for å sammenligne uttalebedømmelsene etter øving med penn og iPad 

brukte jeg den samme statistiske testen som for resultatene i lytting, lesing og skriving 

(Wilcoxon signed-rank test). I sammenligningen tok jeg utgangspunkt i medianbedømmelsen 

av hvert enkelt ord. Fordelen med dette var at jeg fikk mange observasjoner (6 

medianbedømmelser av ord x 24 informanter x 2 metoder= 288 ordbedømmelser).  

4.4 Kvalitativ metode 
For å finne svar på forskningsspørsmål 5 (innlærernes verktøypreferanser) brukte jeg 

semistrukturerte intervjuer som metode. Slike intervjuer kjennetegnes av strukturerte 

spørsmål med åpne og frie svar (Befring, 2015, s. 75). Siden informantene alle hadde et 

basisnivå i norsk, formulerte jeg enkle spørsmål, unngikk lavfrekvente ord og viste til 

konkrete eksempler for å gjøre forståeligheten bedre.  

 

 
Figur 6. Stikkord til intervjuene. 

Målet med intervjuene var å belyse funnene i forskningsspørsmål 1-4 og å søke etter 

forklaringer. Intervjuene foregikk i en tidsperiode på to uker etter at testene var utført, og til 

sammen fikk jeg snakket med 18 deltakere. Jeg intervjuet informanter som hadde deltatt i 

undersøkelsene, men også personer fra de aktuelle klassene som av ulike grunner ikke hadde 

deltatt på testdagene. Fordi alle deltakerne hadde jobbet litt med Bitsboard som en del av 

forarbeidene til undersøkelsen, og siden lærerne hadde fortsatt å bruke 
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ordinnlæringsprogrammet etter testingen, var det interessant å få et innblikk i deltakernes 

meninger og refleksjoner, uavhengig av om de hadde deltatt i de foregående undersøkelsene 

eller ikke. Jeg brukte ikke tolk under intervjuene, først og fremst på grunn av tids- og 

ressursbegrensninger, men også fordi jeg ønsket at samtalene skulle ha god flyt og virke 

naturlige. Av samme årsak tok jeg ikke notater under samtalene, men gjorde lydopptak for å 

få med meg alt informantene sa.  

4.4.1 Kvalitativ metode, bearbeiding av data 
Etter gjennomføringen av den kvalitative delen av undersøkelsen satt jeg igjen med 

lydopptak av 18 intervjuer som måtte transkriberes. En transkripsjon er en overføring av en 

samtale fra et lydopptak til en lesbar tekst. Man gir enten en fullstendig overføring av rådata 

eller en nedkortet og redigert versjon (Befring, 2015, s. 114). Målet med mine transkripsjoner 

var å gjengi det intervjuobjektene formidlet så sannferdig og riktig som mulig. Siden jeg ikke 

skulle se på interaksjonen i samtalen, gjennomførte jeg en grovtranskripsjon ut fra en 

egenutarbeidet transkriberingsnøkkel (se vedlegg 9.1). Jeg gjenga verken tiden på pauser eller 

ikke-språklige aspekter i samtalene, men transkriberte pauseordet ”eh” for å gjengi leting 

etter ord, slik at det kommer tydelig fram at informanten strevde med å formulere seg. Jeg 

markerte også overlapping. I tilfeller der det var vanskelig å tolke hvilket ord informanten 

forsøkte å si på grunn avvikende uttale, skrev jeg den tolkningen som ga mening i konteksten 

og evt. med en alternativ tolkning i parentes. Hvis informanten begynte å snakke om sensitive 

temaer eller om saker som ikke var relevante for problemstillingen, utelot jeg dette. Det 

fremkommer tydelig i transkripsjonen når avsnitt er fjernet. I tilfeller der intervjuobjektene 

gjenga navn på steder eller personer, erstattet jeg dette med X for å sikre anonymiteten til 

informantene. Etter at transkripsjonen var gjennomført, ble innholdet organisert og 

systematisert.  

 

Når man har samlet inn et kvalitativt datamateriale som er omfattende og variert, vil det være 

nødvendig å bearbeide det gjennom strukturering og forenkling (Befring, 2015, s. 114). 

Innholdet fra intervjuene ble derfor gruppert og kodet i relevante kategorier (lytte, lese, 

skrive, uttale), og begrunnelser og illustrerende sitater ble uthevet. Siden alle innlærerne ble 

spurt om hvilke verktøy de foretrakk i ordøvingen, ble disse svarene kategorisert og 

kvantifisert, slik at jeg fikk utarbeidet en tabell med oversikt over deltakernes preferanser. I 

tilfeller hvor det ikke kom klart frem hvilket verktøy de foretrakk, ble svaret kategorisert som 

”vet ikke”. 
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4.5 Validitet, reliabilitet og replikabilitet 
 
For å finne ut om man har valide data må man sikre at resultatene måler det man ønsker å 

måle, eller om dataene er påvirket av andre faktorer enn det som er tiltenkt (Befring, 2015, s. 

51). Jeg sikret de kvantitative måledataenes validitet ved å bruke informantene både som 

eksperiment- og kontrollgruppe for seg selv, ved å kontrollere for vanskelighetsgraden på de 

to ordsettene og ved å bruke motsatt ordsett og ordinnøvingsverktøy på de to 

deltakergruppene. Takeffekten kan også påvirke validiteten av dataene. Dette er et fenomen 

som begrenser det mulige resultatet til en informant, for eksempel hvis testene er for lette og 

det ikke gis rom for utbyttevekst (Visualiseringscenter C). Hvis deltakerne i min 

undersøkelse kunne flere ord på forhånd med den ene eller den andre ordøvingsmetoden, 

ville dette kunne gi skjevheter i måledataene fordi innlærerne ikke ble gitt like muligheter til 

å gjøre fremgang. For å kontrollere for denne potensielt utslagsgivende faktoren, lagde jeg et 

trimmet datasett. Deltakere som kunne mer enn 80 prosent av ordene fra før ble fjernet fra 

utbytteoversikten. Etter å ha foretatt de samme statistiske beregningene som for det fulle 

datasettet, sammenlignet jeg de to datasettene og undersøkte om trimmingen fikk utslag på 

resultatene. Siden det viste seg at funnene ikke endret seg nevneverdig mellom fullt og 

trimmet datasett, tas det ikke med i den kommende presentasjonen av resultatene.  

 

I lekmannsbedømmelsene sikret jeg validiteten av uttalebedømmelsene ved å dele 

lekmennene i to grupper og å snu om på avspillingsrekkefølgen (ord innøvd med penn og ord 

innøvd med iPad). Jeg antok at lekmennene kunne venne seg til uttalen og kjenne igjen 

dyrene etter hvert, og at ordøvingsmetoden som ble presentert sist, derfor ville ha en mulig 

fordel. Den ene gruppen ble derfor presentert for uttale av ord innøvd med penn og papir 

først, mens den andre gruppen fikk høre på ordene som var øvd inn med iPad først. Et annet 

tiltak jeg gjorde for å sikre at mine funn var valide, var å teste om det var signifikant forskjell 

i bedømmelsene etter de to ordlæringsmetodene på to ulike måter: ut fra medianen av alle ord 

(mange observasjoner) og ut fra medianen av totalscore (få observasjoner). Ved å regne på 

medianen av totalsummen av de 6 ordene istedenfor hvert enkelt ord, fikk jeg også kontrollert 

for ytterpunktene i bedømmelsene og tatt utgangspunkt i midtverdiene. Siden de to måtene å 

regne signifikans på viste seg å ha resultater som bekrefter hverandre, presenterer jeg i 
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resultatkapittelet kun utregning av signifikans med utgangspunkt i medianbedømmelsen av 

alle ord. 

 

Når det gjelder validiteten til de kvalitative dataene som er samlet inn i intervjuene, er 

objektivitet en avgjørende faktor. Forskerens tilstedeværelse kan blant annet påvirke 

kandidatenes svar og validiteten av dataene. For å begrense Labovs Observer’s Paradox 

(Labov, 1972, s. 113) signaliserte jeg derfor at ingen svar var feil eller riktige i samtalene. 

Forskerens forventinger og forutinntatte holdninger vil også kunne påvirke oppfattelsen av 

meningsytringene, (researcher bias), og dermed redusere validiteten av data (Befring, 2015, 

s. 117). Jeg har derfor tolket dataene så objektivt som mulig og har skilt mellom faktiske 

ytringer og egne tolkninger. Av objektivitetshensyn legges alltid intervjuobjektenes sitater 

ved siden av innholdsgjengivelsen. I noen tilfeller var det utfordrende å forstå betydningen av 

enkelte ytringer fordi språkkompetansen til informantene var lav. I slike tilfeller støttet jeg 

meg til konteksten og begrunnelsene og tolket svarene ut fra dette. Det var også en fordel at 

jeg har lang erfaring med å kommunisere med elever på dette språknivået.  

 

Reliabilitet gir uttrykk for nøyaktigheten og stabiliteten av data, og for kvantitative data kan 

dette prøves gjennom å utføre repeterte målinger (Befring, 2015, s. 53). Det at jeg 

gjennomførte den kvantitative undersøkelsen min to ganger i to grupper, er derfor et tiltak 

som kan forsterke reliabiliteten. Den kvalitative undersøkelsen (intervjuene) var ikke mulig å 

gjennomføre mer enn én gang, men jeg gikk over transkripsjonen av samtalene flere ganger 

for å sikre at jeg gjenga innholdet så sannferdig som mulig. En annen påvirkende faktor for 

reliabiliteten er å bruke objektive datainnsamlingsmetoder. For å sikre høy reliabilitet bør 

man ha mest mulig strukturerte registreringsregler, og det bør være fastlagte svarkategorier 

for datainnsamlingen (Befring, 2015, s. 54). Testene ble derfor utformet på en måte som 

gjorde dem lette å rette og vurdere objektivt. Et annet tiltak var å utforme klare og objektive 

kriterier for poenggiving. Til uttalebedømmelsen var det viktig å lage vurderingsskalaer som 

intuitivt var enkle å forstå og bruke for lekmennene. De fikk ikke vite hvilket 

innlæringsverktøy informantene hadde brukt, noe som også var avgjørende for å sikre 

dataenes objektivitet. 

 

Replikabilitet vil si mulighet for å kunne gjenta et forskningsarbeid for å kunne etterprøve 

funn og konklusjoner (Befring, 2015, s. 62). For å sikre at undersøkelsen min kan etterprøves, 
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har jeg derfor beskrevet fremgangsmåten presist og tydelig. Testene vi brukte, var også 

utformet på en måte som andre enkelt kan reprodusere. De ligner mye på kartleggingsprøver 

som brukes i skolen til vanlig, så de er antakeligvis gjenkjennbare for mange lærere. Det at 

jeg har gjennomført undersøkelsen på et voksenopplæringssenter og i en klasseromsetting, 

gjør også at det vil være enkelt å replisere rammene for undersøkelsen. Det gjør også at 

undersøkelsen får høy økologisk validitet. Dette vil si at den er gjennomført under betingelser 

som ligner naturlige situasjoner (Svartdal, 2018). 

 

4.6 Etiske vurderinger 
Mitt prosjekt er godkjent av NSD, og alle deltakerne måtte signere på samtykkeskjemaer før 

de deltok i forsøket, både for å delta i hovedundersøkelsen og i intervjuet. Siden mine 

informanter er spor 1- deltakere, og noen har et svært lavt norsknivå, var det viktig at jeg 

sikret meg at deltakerne forstod hva samtykket innebar. Det var også avgjørende at 

informantene var klar over sine rettigheter, og at de visste at de kunne trekke seg hvis de 

ønsket det. Jeg utarbeidet derfor et samtykkeskjema (se vedlegg 9.4 og 9.5) som skulle være 

lett å forstå og brukte her et enkelt språk med korte setninger og antatt kjente ord. For å 

styrke forståeligheten la jeg også til illustrasjoner til hvert enkelt punkt i skjemaet. I tillegg 

samlet jeg alle deltakerne til et informasjonsmøte hvor jeg gikk gjennom innholdet. Under 

dette møtet fikk deltakerne sitte i morsmålsgrupper, og jeg la inn mange pauser underveis, 

slik at de kunne forklare og oversette for hverandre. Ingen fikk lov til å signere på 

samtykkeskjemaene rett etter møtet. Dette var fordi jeg ville unngå å skape et samtykkepress, 

men også fordi jeg ville gi deltakerne tid til å gå gjennom innholdet og evt. få lesehjelp av 

familie og bekjente hjemme. 

 

For å sikre deltakernes anonymitet måtte jeg passe på at informantene ikke skrev navnet sitt 

på testene. Jeg sjekket derfor dette nøye da jeg samlet inn testene og ba informantene fjerne 

navnet hvis de hadde oppgitt det. Hvis deltakerne nevnte navn eller steder i intervjuene var 

jeg også nøye med å anonymisere dette. Selv om informantene ikke oppga navnet sitt, var jeg 

avhengig av å kunne identifisere de enkelte deltakerne. Jeg genererte derfor unike koder til 

hver informant på bakgrunn av kjønn, landbakgrunn og fødselsår. Deltakerne måtte oppgi 

denne informasjonen på forsiden av alle testene, og i forkant av uttaleopptakene og 

intervjuene. 

 



	41	

5 Resultater fra den kvantitative 
undersøkelsen 

I dette kapittelet presenteres funnene fra den kvantitative undersøkelsen. Innledningsvis gjør 

jeg rede for vanskelighetsgraden på ordsettene (5.1), og videre følger resultatene fra 

testingen. For å gjøre presentasjonen så ryddig og oversiktlig som mulig, tar jeg utgangspunkt 

i forskningsspørsmålene og grupperer funnene ut fra hvilke spørsmål de belyser og besvarer. 

Resultatene fra pretestene og posttestene sorteres derfor inn under forskningsspørsmål 1-3 

(lytte, lese og skrive) og legges fram i 5.2- 5.4. Funnene presenteres først på gruppenivå, og 

deretter vises resultatlister for hver enkelt deltaker, slik at den individuelle spredningen 

fremkommer tydelig. Jeg kommenterer ikke resultatene til hver enkelt deltaker, men trekker 

fram ytterpunktene. Takeffekten (se 4.5) virker inn på resultatene hos flere deltakere, og 

utbytteforskjeller som i høy grad er påvirket av dette, trekkes derfor ikke frem. I avsnitt 5.5 

gjengis resultatene fra forskningsspørsmål 4 (uttale) ved å presentere gjennomsnittlig 

poengscore etter hver ordinnøvingsmetode. Intervjuobjektenes verktøypreferanser for lytting, 

lesing, skriving og uttale er kvantifisert og gjengis derfor sammen med 

forskningsspørsmålene de belyser (5.2-5.5). Jeg kommenterer sjelden preferanser på 

individnivå, men i tilfeller der innlærernes resultater er oppsiktsvekkende, opplyser jeg om 

dette, så fremt den aktuelle innlæreren deltok på intervjuet. Siden jeg ikke brukte tolk under 

samtalene (se 4.4), kunne jeg ikke snakke med deltakere med de laveste norskferdighetene. 

Deres verktøypreferanser kan jeg derfor ikke kommentere.  

 

5.1 Ordsettenes vanskelighetsgrad 

 
Figur	7.	Resultater	på	pretestene,	ordsett	A	og	B	i	lytting,	lesing	og	skriving.	

Wilcoxon signed-rank-testen viste at forskjellen mellom resultatene i pretestene (se vedlegg 

9.2 og 9.3) for lytting i ordsett A (snitt=6,308, median=6,5, min=2, maks.=10) og ordsett B 

(snitt=6,375, median=6,5, min=1, maks.=12) ikke var signifikant (W=310, p=0,977). I lesing 
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var forskjellen mellom resultatene i pretestene i ordsett A (snitt=7,808, median=8, min=0, 

maks.=12) og ordsett B (snitt=6,68, median=7, min=0, maks.=12) heller ikke signifikant 

(W=377,5, p=0,322). Det samme gjelder for skriving: Forskjellen mellom pretestene i ordsett 

A (snitt=5,143, median=5, min=0, maks.=12) og ordsett B (snitt=4,154, median=4, min=0, 

maks.=12) var ikke signifikant (W=438,5, p=0,197). 

 

Vi kan altså gå ut fra at ordsett A og B er like vanskelige, og at evt. forskjeller i 

utbytteresultater skyldes ordinnlæringsmetoden og ikke ordenes vanskelighetsgrad. Selv om 

forskjellene ikke er signifikante, ser vi i figur 7 at ordsett B i lytting har litt større individuell 

spredning. I lesing er resultatene etter pretestene for ordsettene nesten helt samsvarende, men 

i skriving ser man at maksimumscoren for ordsett A er noe høyere enn for ordsett B. 

 

5.2 Resultater i lytting 
Resultatene for lytting (forskningsspørsmål 1) viser at forskjellen i utbyttet etter å ha øvd inn 

nye ord med penn og papir (snitt=4,44, median=4, min=0, maks.=11) og med Bitsboard 

(snitt= 4,83, median= 5, min= -1, maks.= 9) ikke er signifikant (V= 108, p= 0,557). 

 

 

 

 

 

Når vi ser på gjennomsnittet, kan vi altså konkludere med at den ene metoden ikke er mer 

effektiv enn den andre for å øve på lytteforståelse av ord. På tross av at forskjellen i gevinsten 

ikke er signifikant, kan vi se at utbyttet i lytting etter ordøving med penn og papir var litt 

lavere (4,44) enn med iPad (4,83). Også utbyttemedianen for penn og papir (4) var noe lavere 

enn for Bitsboard (5). Samtidig ser vi at minimumutbyttet er lavest for nettbrett (-1) og 

maksimumsutbyttet er høyest for penn/papir (11).  

Tabell	4.	Gjennomsnittsutbytter	i	lytting	for	alle	deltakere. 

Figur	8.	Utbytteresultater	i	lytting. 
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Tabell	5.	Individuelle	resultater	i	lytting,	gruppe	1.	

 

Tabell	6.	Individuelle	resultater	i	lytting,	gruppe	2.	

Når man ser på resultatene til den enkelte deltaker, ser man at det er store individuelle 

forskjeller i utbyttene etter de to ulike ordinnøvingsmåtene. KSY88 (A1a) har stor 

utbytteforskjell i resultatene etter arbeid med penn og papir (+2) og med Bitsboard (+9). 

KA80 (A1a) hadde også merkbart større vekst etter ordrilling med nettbrett. Hun gikk opp 3p 

med penn (pretest: 2, posttest: 5), men opp 8p med iPad (pretest: 2, posttest 10). MP97 (A0) 

er også en kandidat med mye høyere utbytte i lytting etter arbeid med Bitsboard. Denne 

deltakeren er den eneste informanten som i følge lærer ikke har knekket lesekoden fullstendig 

ennå. Etter at han øvde på ord med penn og papir, hadde han en fremgang fra 5 til 7 p (+2), 

mens han gikk opp fra 4 til 12p (+8) da han øvde inn ord med Bitsboard.  
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Det er også deltakere som har bedre effekt av å øve inn lytteforståelse av nye ord med penn 

og papir. KE85 (A0) hadde en utbyttevekst på 5p med iPad, men gikk opp hele 11p med 

penn. Denne deltakeren kom fra alfabetiseringsklassen, men hennes lærer rapporterte at hun 

har gode leseferdigheter, noe resultatene også bekrefter. MA97 (A1a) hadde også klart bedre 

utbytte av å øve inn ord med penn og papir. Han gjorde solid fremgang i lytting med penn 

(+4), men med iPad hadde han negativ vekst (-1) fra pretest (8) til posttest (7) 

Flertallet av deltakerne (11/18) foretrekker å bruke iPad for å øve inn lytteforståelse av nye 

ord. Ingen påstod at de liker best å bruke penn og papir for å øve inn denne ferdigheten, men 

to deltakere (KSY71 og KP89) foretrekker å bruke begge redskapene. Disse to deltakerne 

hadde begge full score på posttestene i lytting etter arbeid med penn og iPad. 5 av 18 

deltakere ga ikke et klart svar på hvilket verktøy de fortrekker for å øve på lytting av nye ord.  

5.3 Resultater i lesing 
De statistiske beregningene viser at forskjellen på utbyttet i lesing etter å ha øvd inn nye ord 

med penn og papir (snitt=3,96, median=4, min=-2, maks.=11) og med Bitsboard (snitt= 3,74, 

median= 2, min= 0, maks.= 12) ikke er signifikant (V=117,5, p= 0,652). 

 

 
                 Tabell 7. Gjennomsnittsutbytter i lesing for alle deltakere. 

 

 

Vi kan altså konkludere med at Bitsboard ikke er mer effektivt enn penn og papir for å øve på 

å kjenne igjen ordenes form og å koble dem sammen med riktige bilder. I den grafiske 

fremstillingen i figur 9 ser man at de gjennomsnittlige utbytteresultatene ligger noe lavere for 

iPad. Den laveste utbytteveksten finner vi likevel med penn og papir, mens de høyeste 

utbyttene er gjort med iPad. 

 

 

Figur	9.	Utbytteresultater	i	lesing. 
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Tabell	8.	Individuelle	resultater	i	lesing,	gruppe	1.	

 
Tabell	9.	Individuelle	resultater	i	lesing,	gruppe	2.	

KE85, informanten fra alfabetiseringsklassen som kan lese, er deltakeren med det høyeste 

utbyttet i lesing, både med nettbrett (+12) òg med penn/papir (+11). Hun kunne ett ord fra før 

på pretesten med penn som verktøy, så utbytteforskjellen i de to metodene skyldes trolig 

takeffekten. Vi kan derfor slå fast at hun har et svært godt utbytte i lesing med begge metoder. 

I lytting så vi derimot at denne deltakeren hadde høyest utbyttevekst med penn/papir. KA80 

(A1a) har et klart høyere utbytte i lesing etter å ha jobbet med Bitsboard (+10) enn med penn 

(+3). KSY88 (A1a) gjør også mye større forbedringer med iPad (+9) enn med penn og papir 

(+4). Begge disse to deltakerne profitterte også mest på å bruke nettbrett i lytting.  

 

MP97 (A0, ikke knekket lesekoden) har mye høyere utbytte i lesing etter orddrill med 

penn/papir (+7) enn med iPad (+2). I lytting hadde denne informanten til gjengjeld klart best 

utbytte av å jobbe med nettbrett. MA97 (nivå A1a) hadde også bedre fremgang i lesing etter å 
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ha arbeidet med penn/papir (+5) enn med nettbrett (+1). Likeledes ser vi den samme 

tendensen i lytting, der han også gjorde høyest fremgang med penn. KE68 (A1b) er den 

eneste informanten som har en tilbakegang i lesing mellom pretest (10p) og posttest (8p) etter 

ordøving med penn og papir. Med Bitsboard går denne deltakeren derimot ikke tilbake, men 

hun har heller ingen vekst, fordi hun har maksimalscore på pretesten. Til tross for at 

undersøkelsen viser negativ vekst i lesing etter orddrill med penn/papir, forklarer denne 

deltakeren i intervjuet at hun foretrekker å bruke nettopp dette verktøyet når hun øver på å 

lese nye ord. 

 

Under samtalene kom det fram at deltakerne ikke er enstemte når det gjelder 

verktøypreferanser for lesing. Litt under halvparten (8/18) foretrekker å bruke iPad for å øve 

på å lese nye ord. Av disse intervjuobjektene var det 4 som deltok i undersøkelsene (KS78, 

ME71, KSY71, MS84), og de fikk full score på posttesten i lesing både med penn og med 

iPad. Bare 3 av 18 liker papirformatet best (KE95, KE68 og KT86). KE95 fikk alt riktig på 

posttestene i lesing etter begge øvingsmetodene, mens KE68 faktisk gikk ned i score mellom 

pretest og posttest etter lesing på papir. Det er derfor påtakelig at nettopp denne deltakeren 

foretrekker lesing på ark. KT86 mangler sammenligningsgrunnlag fordi hun ikke var til stede 

begge dager av undersøkelsen. 6 av 18 deltakere ønsker å bruke både iPad òg papir når de 

skal øve på å lese nye ord. Av disse intervjuobjektene deltok 2 på begge dager av 

undersøkelsen (KP89 og KS87). KP89 fikk alt riktig på posttestene både etter arbeid med 

penn og med iPad. KS87 fikk full score på pretestene både med penn og med iPad, og 

takeffekten hindret derfor muligheten til å gjøre fremgang i lesing.  

 

 
Figur	10.	Verktøypreferanser	for	lesing.	
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5.4 Resultater i skriving 
De statistiske beregningene viser at forskjellen på utbyttet i skriving etter å ha øvd inn nye 

ord med penn og papir (snitt=3,92, median=4, min=0, maks.= 8) og med Bitsboard (snitt= 

4,08, median= 4, min= -1, maks.= 9) ikke er signifikant (V=107,5, p= 0,793). Vi kan altså 

konkludere med at det ikke er mer effektivt å bruke penn og papir enn Bitsboard for å øve på 

rettskriving av ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den grafiske fremstillingen i figur 11 ser man at utbytteresultatene er svært like for iPad og 

for penn og papir. Medianen er helt lik, og snittet er nesten det samme (utbyttet for iPad er 

0,16 høyere enn for penn). Det er et noe større sprik både oppover og nedover hos utliggerne 

når iPad er arbeidsmetoden. 

 

 
Tabell	11.	Resultater	i	skriving,	gruppe	1.	

Tabell	10.	Utbytteforskjeller	i	skriving. 

Figur	11.	Utbytteforskjeller	i	skriving. 
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Tabell	12.	Resultater	i	skriving,	gruppe	2.	

Den største utbytteveksten i skriving hadde KT64 (nivå A1a). Hun profiterte svært godt på 

orddrilling med begge metoder, men hun hadde 1p høyere vekst med Bitsboard (+9) enn med 

penn (+8). KE85(A0, kan lese) hadde klart større gevinst av å øve på å skrive nye ord med 

iPad (+7) enn penn (+1). Vi så tidligere at denne informanten hadde større utbytte av å jobbe 

med lytting med penn og papir og svært god fremgang med begge metoder i lesing. KA80 

(A1a), KSY88 (A1a), MS84 (A2) og MA97 (A1a) har alle 3p større gevinst etter arbeid med 

nettbrett enn penn. Vi så tidligere at KA80 profiterte best også i lytting og lesing med 

Bitsboard. Denne informanten har altså best utbytte av iPad i alle de tre ferdighetene. Det 

samme gjelder KSY88. MA97 som profitterer på å bruke nettbrett i skriving, hadde derimot 

størst fordel av penn i både lesing og lytting.  

En del av deltakerne hadde klart bedre utbytte av å øve på å skrive nye ord med penn. KE66 

(A1b) fikk en tilbakegang i skriving etter å ha øvd i Bitsboard (iPad: -1, penn: +3). KE95 

(A1b) hadde heller ingen gevinst av å øve på å skrive nye ord på nettbrett (iPad: 0, penn: +4). 

Denne kvinnen forklarte i samtalen at hun likte å bruke begge verktøy når hun skulle øve på å 

skrive nye ord. KS73 (A1b) hadde også en betydelig bedre fremgang med penn (iPad: +5, 

penn: +8). 

Majoriteten (11/18) av intervjuobjektene opplyser om at de liker best å øve på å skrive nye 

ord med penn og papir. 6 av intervjuobjektene som foretrekker penn, deltok på begge dager 
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av undersøkelsen: KE68, KE81, KS78, KP89, KS87 og KSY71. På grunn av takeffekten er 

det ikke reelt å sammenligne utbyttene for alle disse, men KE68 og KE81 fikk ikke full score 

i skriving med iPad og presterte dårligere med iPad enn med penn. Deres resultater er altså i 

overenstemmelse med verktøypreferansen. Kun én informant (MS85, A2) foretrekker å øve 

på rettskriving av ord i Bitsboard. Han hadde likevel solid fremgang (+7) mellom pretest (5) 

og posttest (12) i skriving med penn. Pga. av takeffekten hadde han ingen vekst etter arbeid 

med iPad (pretest:12, posttest:12). Selv om bare én informant foretrekker iPad som 

innøvingsredskap, svarer 5 av deltakerne at det ideelle er å veksle mellom begge de to 

verktøyene når de skal øve på ortografien til ukjente ord. 3 av disse 5 intervjuobjektene 

deltok på begge undersøkelser. ME71 har ingen forskjell i utbyttene (penn +2, iPad + 2) og 

bekrefter med dette at valg av verktøy ikke har noe å si for utbyttet hans. KE95 presterte 

derimot dårligere med iPad (+1) enn med penn (+4), så for henne kan det se ut som penn er 

mer effektivt å bruke for å øve inn rettskriving. På den andre siden oppnår MS84 høyere 

utbytter med iPad (+6) enn penn (+3). Vi ser altså at foretrukket verktøy for skriving ikke 

alltid bekreftes av de faktiske resultatene.  

 
Figur	12.	Verktøypreferanser	for	skriving.	

 

5.5 Resultater i uttale 

 

Figur	13.	Lekmennenes	bedømmelser	pr.	ord	etter	ordøving	med	penn	og	papir	og	nettbrett.	
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De statistiske beregningene viser at forskjellen i lekmennenes bedømming av informantenes 

uttale etter ordøving med penn og papir (snitt= 2,54, median= 2,5, min= 1, maks.= 5) og med 

Bitsboard på iPad (snitt=2,94, median=3, min.=1, maks.= 5) er signifikant (V=4631,5, p= 

<0,001). Vi kan altså her konkludere med at uttalen til informantene vurderes høyere når 

ordene er øvd inn med Bitsboard enn med penn og papir. 

Som vi ser i figur 13, er median-ordscoren 0,5 høyere for ord øvd inn med iPad (3p) enn med 

penn og papir (2,5p). Med begge metoder var den laveste median-ordscoren 1p og den 

høyeste 5p, men vi ser at uttalebedømmelsene etter innøving med Bitsboard befinner seg noe 

høyere opp i skalaen enn bedømmelsene etter arbeid med penn og papir. 

 
Figur	14.	Differansen	i	totalscore	for	ord	øvd	inn	med	penn	og	med	iPad	for	hver	deltaker.	

I figur 14 illustreres forskjellen på individnivå i bedømmelsene etter ordlæring med penn og 

med iPad. Informanter som har negative tall i diagrammet, presterer bedre med penn, mens 

deltakere med positive tall presterer bedre med Bitsboard. Som vi ser får 16 av 24 

informanter (66,7 %) høyere score, 2 av 24 informanter (8,3 %) får lik score, mens 6 av 24 

(25 %) får lavere poengsum med Bitsboard enn med penn. KS73 er den informanten med 

størst differanse i poengsummene etter de ulike metodene. Medianen av lekmennenes 

totalscore er 12,5p høyere når hun har øvd inn ord med iPad enn med penn og papir. KT68 

(+8,5), KE81 (+6,5), KSY88 (+6) og KE95 (+6) har også stor forskjell i totalbedømmelsen 

etter de to metodene. På den andre siden er det 6 informanter som får lavere poengsum etter 

arbeid med iPad. De fleste av disse har små forskjeller i resultatene, men KSO71 skiller seg 

ut med en større forskjell (-5,5p).  
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Under samtalene viste det seg at ingen av intervjuobjektene foretrekker å bruke penn og papir 

for å øve på uttale. Alle bortsett fra én (17/18) velger iPad fremfor penn når de skal lære seg 

uttalen av nye ord. 8 av disse 16 intervjuobjektene deltok på begge undersøkelser, og 

resultatene her bekrefter preferansene i stor grad. Det er kun KE68 og KSY71 som har 

resultater som strider mot verktøypreferansene. De fikk begge svakere bedømmelser av 

uttalen på ord øvd inn med iPad enn med penn (KE68 -0,5 og KSY71 -3) og har altså lavere 

utbytte av å bruke nettbrett enn de tror selv. KP89 var den eneste deltakeren som uttrykte at 

hun liker å bruke begge verktøyene for å øve på uttale. Dette bekreftes delvis i hennes 

resultater som viser at hun kun har litt (+1) høyere bedømmelser med iPad enn med penn. 

 

5.6 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg presentert funnene fra den kvantitative undersøkelsen. Jeg fant ingen 

signifikante forskjeller i utbyttene i lytting, lesing og skriving etter de to ordinnlæringsmåtene 

med penn og papir og Bitsboard, men jeg fikk påvist at det er en signifikant forskjell i 

bedømmelsen av uttalen, som ble vurdert noe høyere etter innøving med nettbrett enn med 

penn. Under intervjuene kom det frem at flertallet av informantene foretrekker å bruke 

Bitsboard for å øve på å lytte til nye ord, og for å øve på å lese nye ord liker flertallet best å 

bruke nettbrett eller en kombinasjon av nettbrett og papir. Hovedparten av deltakerne vil helst 

bruke penn og papir når de skal øve på å skrive nye ord, men noen jobber gjerne med begge 

verktøy i den skriftlige orddrillingen. I uttaleøvingen foretrekker alle unntatt én å jobbe med 

iPad. Verktøypreferansene bekreftes av utbytteresultatene i varierende grad. Noen har god 

innsikt i hva som fungerer for egen læring og har resultater som samsvarer med 

verktøypreferansene, mens andre har utbytter som strider mot disse 
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6 Resultater fra den kvalitative 
undersøkelsen 

I dette kapittelet presenteres de kvalitative funnene fra forskningsspørsmål 5 (se stikkord til 

intervjuene i avsnitt 4.4, figur 6). Deltakernes begrunnelser, tanker og meninger om bruk av 

penn og nettbrett i ordlæringen, er sortert etter de ulike språklige ferdighetene (6.1-6.3) og i 

et siste avsnitt om fordeler og ulemper (6.4). Noen av innlærerne deltok både i den 

kvantitative og den kvalitative undersøkelsen, mens andre kun deltok i intervjuet (se oversikt 

i tabell 1, avsnitt 4.2). Som nevnt i kapittel 5, ble innlærerne med de laveste 

norskferdighetene, ikke intervjuet siden vi ikke brukte tolk (se også 4.4). 

Transkriberingsnøkkel for samtalene ligger vedlagt i 9.1. 

 

6.1 Om lytteforståelse og øving på ark og med Bitsboard 
Vi så fra de kvantitative funnene at de fleste av deltakerne foretrekker å øve på lytteforståelse 

av nye ord med nettbrett. Intervjuobjektene begrunner dette med at de kan klikke på bildene i 

Bitsboard og høre på ordene. De liker å repetere og syns det er bra at de har muligheten til å 

lytte til ordene så mange ganger de selv vil. Flere gir også uttrykk for at det er lettere å øve på 

lytting med iPad enn med penn og papir i plenum i klassen. Dette illustreres godt i utsagnet 

til KN84: ”… når jeg skal høre på lyd, ny ord, høre to gange, tre gange, jeg forstår hva sier 

det i iPad. Men hvis jeg er i klassen, jeg hører ikke så bra. Jeg forstår ikke hva det er de sier i 

klasse or7 lærer si til meg, men hvis iPad, er lett.” 

 

MS84 trekker også frem at han husker ordene bedre når han kan høre dem: ”… men første 

snakker iPad og lære mye bedre, bedre, men snakker mye, eh,.. én gang til, én gang til, jeg 

huske mye på hodet.” Denne deltakeren fikk full score i lytting med begge verktøy, så 

resultatene bekrefter ingen forskjell i utbyttet. 

 
KP89, som også fikk alt riktig på posttestene både etter arbeid med penn og iPad, uttrykker at 

hun liker å jobbe med begge verktøy i lytteøvingen, hun hører på lyden på nettbrettet og 

skriver med penn etterpå (utdrag 6.1, linje 1, 4-5). Hun begrunner dette med at skrivingen 

hjelper for å huske (linje 1, 8). 

 
                                                
7 or= sagt på engelsk 
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Utdrag	6.1.	KP89	vurderer	lytting	

1)   I.  Kanskje høre på iPad og skrive.  
2)   F. Mmm.  
3)   I.  Det er bra.  
4)   F.  Mmm. Så du liker å skrive også for å [øve] på å lytte?..  
5)   I.                                                                [Ja.] 
6)   I.  Ja. 
7)   F.  Mmm. Så når du skriver, så.. 
8)   I.  Ja, du må huske. 
 

6.2 Om lesing av nye ord på ark og i Bitsboard 
Deltakerne er, som vi så, ikke så samstemte i sine verktøypreferanser for lesing som for 

lytting. De som foretrekker nettbrettet, begrunner det blant annet med at de kan støtte seg til 

lyden og kontrollere om de leser riktig eller ikke. KS73 gir et eksempel: Hvis hun leser ordet 

”frosk”, kan hun vite sikkert hvordan hun skal uttale det når hun leser på iPad (utdrag 6.2, 

linje 3). Hun syns også det er nyttig at Bitsboard gir tilbakemelding om hun leser riktig eller 

feil (linje 8-11) 

 
Utdrag	6.2.	KS73	vurderer	lesing	

1)   I. Lese, iPaden, fordi skrift iPaden, for eksempel mm… ”fr-froske”, jeg har skrive papir. Er du 
riktig linje? ”froske”, ”S”, ikke ”froske”. Jeg vet ikke hva er sånn, sånn? Og jeg, jeg er 
bekymre. 

2)   F.  Ja. 
3)   I.  (ler) Etterpå iPaden: -”frosk”. Bare riktig iPaden. 
4)   F.  Mmm. 
5)   I.  Bra iPad. 
6)   F.  Mmm. 
7)   I.  Ja. 
8)   F.  Fordi iPad forteller om det er riktig eller feil? 
9)   I.  Ja... iPaden.. 
10) F.  Mmm. 
11) I.  ... automatisk. 
 

KE68 liker best å lese på ark fordi det langsomme lesetempoet gjør at hun husker bedre 

(utdrag 6.3, linje 13, 15). Hun syns at lesefarten blir for hurtig på iPad (linje 1, 3). og på 

grunn av det raske tempoet, glemmer hun det hun har lest (linje 5, 7). 

 
Utdrag	6.3.	KE68	vurderer	lesing	

1)   I.  Eh,..iPad… eh,.. fast, fast8? 
2)   F.  Fort? 
3)   I.  Fort, fort eh,.. lese, 
4)   F.  Mmm. 

                                                
8 fast= sagt på engelsk 
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5)   I.  .. glemte,  
6)   F.  Ja.  
7)   I.  .. eh,..[glemte] 
8)   F.              [Glemt] 
9)   I. [Ja]. 
10) F. [etterpå]. 
11) I.  [Ja], 
12) F. [Mmm].  
13) I.  .. etterpå. Papir eh,.. lese, eh, ... ikke.. 
14) F.  Ikke fort? 
15) I.  Ikke fort, ja, jeg husker. 
 

Det er verdt å merke seg at KE68 ikke har resultater som bekrefter disse preferansene. Etter 

arbeid med penn og papir hadde hun faktisk et negativt utbytte i lesing, og gikk ned 2p fra 

pretest til posttest. Med iPad gikk hun ikke ned i poengscore, men siden hun her fikk 

maksimal oppnåelse på pretesten, fikk hun ikke mulighet til å forbedre resultatene. 

 

KT86 liker også best å lese på papir fordi hun husker det hun leser bedre på denne måten 

(utdrag 6.4, linje 1): 

 
Utdrag	6.4	KT86	vurderer	lesing	

1)   I.  Fordi jeg tenk, eh,.. jeg lese papir, then9, then jeg huske.  
2)   F.  Ja. 
3)   I. [Ja]. 
4)   F.  [Ja], mmm. 
5)   I.  [Mmm]. 
6)   F.   [Og] når du leser på iPad? 
7)   I.  Jeg... jeg huske også, but10 jeg tenker jeg eh, ... bedre skrive og lese then (den?) du kan..  
8)   F.  Papir? 
9)   I.  Ja. Øve og den iPad også kan øve, but den forskjellig. 

 
Denne deltakeren fikk full score på posttesten i lesing med penn og papir og gikk opp 7p, så 

resultatene bekrefter at hun drar godt nytte av dette verktøyet. Hun deltok derimot ikke på 

undersøkelsen med nettbrett, så vi kan ikke sammenligne utbyttet med iPad. 

 

Noen av intervjuobjektene liker papir og nettbrett like godt når de skal øve på å lese nye ord. 

De begrunner det med at redskapene utfyller hverandre og gir støtte på forskjellige måter. 

KP89, som fikk full score på posttestene i lesing etter begge arbeidsmetodene, forteller at hun 

først liker å høre på lyden på nettbrettet (utdrag 6.5, linje 1). Hun hører mange ganger (linje 

                                                
9 then = sagt på engelsk 
10 but = sagt på engelsk 
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3), og etterpå leser hun uten støtte (linje 3). Denne arbeidsmåten er best for henne (linje 5), 

for da unngår hun å lese feil (linje 7) hevder hun. 

 
Utdrag	6.5.	KP89	vurderer	lesing	

1)   I.  ... Og på lese, også først høre på iPad. 
2)   F.  Mmm.  
3)   I.  ..mange ganger, også etterpå lese alene.  
4)   F.  Ja.  
5)   I.  Det er bra. Det er bra. Best. 
6)   F.  Riktig. 
7)   I.  Fordi det er nye ord, også da kanskje jeg lese feil, også det er bra også først høre riktig, og 

etterpå lese.  
 

KS87 som fikk 12/12 riktig på posttestene i lesing etter begge arbeidsmetodene, foretrekker å 

lese på papir først (utdrag 6.6, linje 1-3), men hvis ordene er lange eller vanskelige, går hun 

over til iPaden for å få hjelp (linje 5, 7, 8-11).  

 
Utdrag	6.6.	KS87	vurderer	lesing	

1)   I.  Først jeg prøver å lese, men.. 
2)   F.  Lese på papir? 
3)   I.  Ja.  
4)   F.  Ja.  
5)   I.  Og hvis jeg får hjelp, iPad eller noen som skal si denne ordet riktig, 
6)   F.  Mmm. 
7)   I.  Ja, jeg skal bedre på iPad. 
             ... (utdrag fjernet11) 
8)   F.  … Så det er bedre å lese på papir. Og hvis du trenger hjelp, så går du til [iPaden]. 
9)   I.                                                                                                                              [Ja]. Ja. 
10) F. Og så går du tilbake til papir igjen?  
11) I. Ja. Mmm. 

 
 

6.3 Om å skrive nye ord med penn og i Bitsboard 
Vi så at flertallet av intervjuobjektene foretrekker å øve på å skrive nye ord med penn. Noen 

begrunner dette med at de liker håndskrift fordi de da må klare seg uten støtte fra nettbrettet, 

og de blir tvunget til å tenke mer. KE81 forklarer at hun skriver på ark for å huske feilene 

(utdrag 6.7, linje 1) og for å være sikker på at hun har lært skrivemåten (linje 3). Når hun 

skriver med Bitsboard, får hun hjelp til å unngå feil (linje 5), men når hun skriver med penn, 

må hun bruke hjernen (linje 5, 7) og hun må tenke mer (linje 10-11). 

 

                                                
11 Utdraget er fjernet fordi innholdet er irrelevant. Dette gjelder for alle tilfeller der ”utdrag 
fjernet” er oppgitt. 
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Utdrag	6.7.	KE81	vurderer	skriving	

1)   I.  .... Du må huske noen feil. Papir viktig. 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  Du skrive sikkert, skrive på papir, 
4)   F.  Mmm. 
5)   I.  .. fordi iPad har, tenker: ”kanskje iPad helper til meg noen feil”. Det er papir, bare 
6)   F.  Mmm. 
7)   I.  .. hjerne,  
8)   F.  [Ja]. 
9)   I.  [skrive]riktig. 
10) F.  Så at når du skriver, så tenker hodet mer... 
11) I.  Ja. 
 

Resultatene fra testene bekrefter KE81s uttalelser. Hun hadde et noe større utbytte ved å øve 

på rettskriving med penn (fra 4 til 12p) enn med nettbrett (fra 3 til 10p). 

 

KS88 tror også at hun husker bedre når hun skriver for hånd (utdrag 6.8, linje 1), fordi hun 

kan skrive ordene mange ganger (linje 9 og 11). På nettbrettet kommer riktig skrivemåte opp 

automatisk, og denne tilbakemeldingen gjør at hun ikke tenker like godt selv (linje 19), 

mener hun. En annen grunn til at hun foretrekker pennen er at hun blir sliten av å skrive på 

iPaden (linje 29) 

 
Utdrag	6.8.	KS88	vurderer	skriving	
1)   I.  Jeg liker eh,.. skrive med pencil12 og papir fordi jeg husker, ikke glemme når jeg skrive med 

papir. 
2)   F.  Ja. 
3)   I.  Men når jeg skrive med iPad, jeg glemme. 
4)   F.  Hvorfor tror du du glemmer med iPad? 
5)   I.  (ler) Jeg kjenner ikke (ler). 
6)   F.  Nei. (ler)  
7)   I.  (ler) Men jeg, for meg, [jeg]... 
8)   F.                                        [Ja] 
9)   I. ... liker mer når jeg er,.. tre- eh,.. jeg liker å lere – lære denne orden. Jeg skrive flere gange 

med boken 
10) F.  Mmm. 
11) I.  .. Og etterpå, jeg er ikke glemme. 
12) F.  Mmm. 
13) I.  To ord, tre ord. Jeg husker denne ordet.  
14) F.  Mmm. 
15) I.  iPad eller papir, når kommer test, jeg kjenner. 
16) F.  Ja.  
17) I.  Én gang skriver (ler). 
18) F.  (ler)   
19) I. Men når jeg lærte med den iPad, jeg tenker ikke fordi og på iPad noen gang kommer 

automatikk. 
20) F.  Nye ord? 

                                                
12 pencil = sagt på engelsk 
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21) I.  Nye ord. (ler) 
22) F.  Ja. Mmm.  
23) I. Og kommer riktig eh,.. ordet. 
24) F.  Ja. [Mmm]. 
25) I.        [Men] papir, du er ikke husk, kjenner ikke orden, og du er øve litt,.. 
26) F.  Mmm. 
27) I.  ...kanskje du er skriv feil. Etter den ser,..   
må andre, pap- eh,.. nei,.. eh,.. pap-... iPaden. 
28) F.  Ja. 
29) I.  Du sje- sjekke begge to, hvilken er riktig eller feil. Og etterpå jeg er sliten av iPad (ler).  
 

Flere deltakere begrunner preferansen for å øve inn rettskriving med penn med at det hjelper 

for hukommelsen. KT86 sier følgende: ”Eh, ... Jeg vet ikke. Jeg tenker... eh,.. jeg kan eh, ... 

Skriver den, den bedre for huske, og den bedre, for jeg kan, ... jeg vet ikke den, jeg liker det.” 

 

KS83 liker best å skrive for hånd, ikke på tastatur, for å øve inn rettskriving av ord (utdrag 

6.9, linje 1). Dette gjør at hun både forstår og husker ordene bedre (linje 6, 10). Når hun øver 

på ord på nettbrettet, husker hun ikke ortografien like godt (linje 17-19). 

 
Utdrag	6.9.	KS83	vurderer	skriving	
1)   I.  Mmm...fordi... jeg skrive (gjør skrivebevegelser med fingeren på bordet) ikke iPad for trykk. 

(taster med fingeren på bordet). 
2)   F.  Du bare klikker? 
3)   I.  Mmm. 
4)   F.  Mmm. Så du liker å holde en [penn] eller blyant i hånden?.. 
5)   I.                                                  [Mmm]. 

… (utdrag fjernet) 
6)   I.  Skrive, for jeg, den bra for skrive, for forstår alle ord, alle setning. Eh,.. jeg leser og     
 skrive eh,.. to, for eksempel eh, ... diktat for papir, skrive den eh,.. alle for huske. 
7)   F.  Mmm. Du husker bedre hvis du skriver med hånden? 
8)   I.  Mmm. Skrive, skrive den bra for.. 
9)   F.  For å huske? 
10) I.  Skjønner alle. 
11) F.  Mmm. For å skjønne mer? 
12) I.  Mmm. 

       ... (utdrag fjernet) 
13) I.  Jeg skrive (skriver med hånden på bordet), jeg forstår. 
14) F.  Hvis du skriver med penn? 
15) I.  Mmm. 
16) F.  Mmm. Men hvis du skriver med iPad?  
17) I.  Nei, iPad, ikke eh,.. huske. 
18) F.  Nei, da husker du ikke ? 
19) I.  Kanskje glemt. 

 
KS77 gir uttrykk for at hun forstår bedre når hun skriver med penn (utdrag 6.10, linje 2, 4, 6 

8,). Det kan også virke som hun husker det hun øver inn bedre (linje 10-14, linje 18-24). 

 
Utdrag	6.10.	KS77	vurderer	skriving	
1)   F. F. Hvorfor liker du å skrive på papir? 
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2)   I.  Eh,.. jeg forstår. Veldig forstår. 
3)   F.  Du forstår. 
4)   I.  Mye, [mye]. 
5)   F.          [Mmm] . 
6)   I.  Jeg, jeg mye forstår.. 
7)   F.  Mmm.  
8)   I.  [..når skriv]. 
9)   F.  [Tenker du på]huske?13 
10)   I.  [Jeg.. Ja, ja] 
11) F.  [At du ikke glemmer], men husker, 
12) I.  Ja. 
13) F.   ..så det sitter inni hodet? 
14) I.  Ja. 
15) F.  Mmm.  
16) I.  Jeg jeg, jeg liker skriv anything14. 
17) F.  Hva som helst. 
18) I.  .. papir norsk. Jeg ikke glemt. 
19) F.  Mmm. 
20) I.  Når jeg skriv, ikke glemt.  
21) F.  Når du skriver med penn? 
22) I.  Ja, ja. 
23) F.  Så glemmer du ikke? 
24) I.  Ja, ja.  

 
KSY71, som fikk full score på posttestene i skriving både med penn og nettbrett, er ny på 

skolen og har lite erfaring med å skrive på tastatur. Hun foretrekker derfor å skrive med penn: 

”Vet ikke. Fordi eh, .. iPad ny. Ny jeg. ” 

 
MS85 er den eneste deltakeren som helst vil øve på rettskriving av ord med iPad. Han 

begrunner dette med at han liker å høre hvordan ordet uttales samtidig som han skriver. Han 

hevder også at det hjelper han til å bli bedre i norsk (utdrag 6.11, linje 1) og til å få bedre 

uttale (linje 5, 8-9). Lyden gjør også at han husker ordene han skriver bedre, og når han har 

hørt ordene mange ganger, blir de lettere å skrive (linje 23-36). Når han skriver med penn, 

glemmer han derimot fortere (linje 15-21). 

 
Utdrag	6.11.	MS85	vurderer	skriving	
1)   I.  Fordi eh, .. når jeg eh, .. skrive og høre på iPad, jeg kk..eh, .. norsk bedre... 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  .. for meg.. 
4)   F.  Mmm. 
5)   I.  ..norsk bedre og snakker riktig ord. 
                                                
13 Her, men også i enkelte andre utdrag, ser vi at forsker, ut fra tolkninger i konteksten, 
foreslår ytringer for deltaker som intervjuobjektet bekrefter med ”ja”. På grunn av det lave 
språknivået var slike forslag noen ganger nødvendige for at ikke samtalene skulle stoppe opp. 
Forskeren har lang erfaring med å forstå innlærere på dette språknivået, og vi ser i samtalens 
fortsettelse at forslaget førte til felles forståelse. 
14 anything= sagt på engelsk 
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6)   F.  Mmm. 
7)   I.   [Ja]. 
8)   F. [Så]du får bedre [uttale]? 
9)   I.                                 [Ja]. 
10) F.  Ja. Mmm. 

... (utdrag fjernet) 
11) I.  iPad. Fordi iPad, en gang til, en gang til, og høre, og høre, og høre, og det blir etterpå 

lettere... 
12) F.  Mmm. 
13) I.  .. og bedre for meg. 
14) F.  Mmm. 
15) I.  Mmm. Men skrive kanskje.. eh, ... g... eh.. mye glemt. 
16) F.  Når du skriver på iPad? 
17) I.  Nei! På papir.  
18) F.  Ah! Når du skriver på papir, [så]  
19) I.                                            [Ja]. 
20) F.  ..glemmer du mye? 
21) I.  Ja, [mye] 
22) F.      [Mmm]. 
23) I.  Men iPad jeg huske mye. 
24) F.  Mmm. 
25) I.  Fordi jeg høre mye.  
26) F. Mmm. 
27) I.  Og en gang til, og høre, høre, høre, det er.. 
28) F.  Ja, så når du hører.., 
29) I.    [Mmm]. 
30) F.  ..[så] husker..  
31) I.  husker 
32) F.  .. du etterpå? 
33) I.  Ja, jeg [husker],  
34) F.             [Mmm]. 
35) I.  ..mye. Jeg  

... (utdrag fjernet) 
36) I.  Det er viktig for iPad, fordi høre, høre. Etterpå blir lettere å.. å skrive. 
 
 
Selv om denne deltakeren foretrekker å bruke nettbrettet for å øve på rettskriving, viser 

resultatene hans at han har godt utbytte av å skrive med penn også (fra 5 til 12p). Med iPad 

fikk MS85 full score på pretesten, så takeffekten hindret han i å gjøre fremgang. 
 
Noen av deltakerne uttrykker at de liker å bruke begge verktøy når de skal øve på å skrive 

nye ord. KK93 syns det er bra å bruke nettbrettet når hun skal skrive ord og bokstaver hun 

ikke forstår eller husker (utdrag 6.12, linje 1), og hun setter pris på hjelpen hun får mens hun 

skriver (linje 3 og 5). Samtidig innser hun at hun ikke alltid har iPaden tilgjengelig. Hun må 

kunne skrive uten støtte, hun ”må lære på hodet” (linje 9), og for å vite at hun husker 

skrivemåten, er det viktig å øve med penn (linje 23). Hun nevner også at hun husker 

skrivemåten bedre når hun skriver for hånd (linje 16-21).  
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Utdrag	6.12.	KK93	vurderer	skriving	
1)   I. .. men begge to er best, men iPad noen ganger veldig best for meg fordi noen ord, eller noen 

bokstav jeg ikke forstår, glemt noen ganger, 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  også iPad kjenner hvilken er ord du trenger. 
4)   F.  Mmm. 
5)   I.  Eller hvilken ord du prøvde eller hvilken ord du prøv eh, .. trenger skriver noen setning. 
6)   F.  Mmm. At du kan høre på det tenker du? 
7)   I.  Høre. Ja. 
8)   F.  Ja. Mmm. Mmm. Hvorfor er penn og papir best noen ganger? 
9)   I.  Fordi jeg må lære på hodet også. 
10) F.  Mmm. Mmm.  
11) I.  Noen ganger du bare lærer på iPad... jeg, .. du trenger, du eh, .. bare se på iPad, og jeg 

trenger ikke bare tekste mye, 
12) F.  Mmm. 
13) I.  .. iPad er bedre. Men noen ganger du må lære på hodet også. 
14) F.  Mmm. 
15) I.  Du må skrive. 
16) F.  Mmm. Så du tenker at du husker bedre?  
17) I.  Ja. [Jeg]. 
18) F.       [Ikke] glemme,  
19) I.  [Ja]. 
20) F.  [så] er penn bedre? 
21) I.  Ja, jeg vil huske aldri, 
22) F.  Mmm. 
23) I.  .. fordi noen ganger jeg har ikke iPad. Hva skal vi gjøre? Må huske. 

 
KN84 sier at hun støtter seg til både nettbrett og penn når hun øver på skriving av nye ord. 

Hun øver i Bitsboard først og går over til pennen etterpå (utdrag 6.13, linje 1). Hun liker at 

iPaden gir beskjed hvis hun skriver feil (linje 2), at bokstavene blir røde hvis det er galt og 

grønne hvis det er riktig (linje 6), og at det blir lettere å forstå hva som er feil når hun 

korrigeres underveis (linje 8, 23). Når hun skriver for hånd, prøver hun å tenke seg frem til 

korrekt skrivemåte, ”jeg tenker og tenker og tenker” (linje 4), men hun er avhengig av 

respons fra læreren for å være sikker på at ortografien er riktig. Uten en slik tilbakemelding 

skriver hun ofte feil, selv om hun selv tror at det er riktig (linje 10, 19-23). 
	
Utdrag	6.13.	KN84	vurderer	skriving	
1) I.     Når jeg forstår hva skal jeg skrive, jeg bruke penn og papir, men først jeg høre på iPad. 
  ... (utdrag fjernet) 
2)   I.  Eh... iPad hvis jeg skjønner ikke, kanskje det er mange ting jeg skal skrive, og jeg kan ikke 

skrive riktig, når jeg skrive på iPad, det kommer feil. 
3)   F.  Mmm. Mmm. 
4)   I.  Og jeg tenker og tenker og tenker og skrive på papir, og jeg sjekker én gang, skrive, kanskje 

feil. Og nå jeg hører bra og jeg tenker bra, men den er feil. Det er ikke sånn. Og jeg skrive, 
det går riktig.  

5)   F.  Mmm. 
6)   I.  Hvis det er feil, det er rød, men hvis det er riktig, det er grønt. 
7)   F.  Mmm. 
8)   I.  Fordi jeg forstå: Ok, den er lett for meg.  
9)   F. Mmm. 
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10) I.  Jeg kan, kanskje jeg skrive på papir, jeg kan tenke: -Det er riktig. Etterpå lærer sier,- Det er 
bli feil. 

11) F.  Mmm.  
12) I.  Men iPad, du forstår en gang, to gang, ja det er feil. Og det er riktig. 

... (utdrag fjernet) 
13) I.  Ja, p.. papir. Jeg skrive bare papir, men jeg tenke hvis jeg vil ikke mange feil, jeg bruke iPad. 
14) F.  Mmm. 
15) I.  Hvis jeg skal skrive bare én gang, ikke mange ganger, nei jeg bruke iPad. 
16) F. Penn eller iPad? 
17) I.  iPad. 
18) F. Hvis du skal skrive én gang. 
19) I.  Mmm. Men hvis det er papir, jeg kan bruke mange ganger og skrive, skrive, skrive. 
20) F.  Mmm. 
21) I.  Og kanskje jeg kan tenke: -Nei, jeg er riktig! 
22) F.  Ja (ler). 
23) I.  Etterpå, så det er ikke riktig. Men iPad, hvis det er ikke riktig, du forstå den er ikke riktig, det 

er feil. Fordi jeg liker. 
 

6.4 Om å uttale nye ord på ark og med Bitsboard 
Vi så at nesten alle intervjuobjektene foretrekker å øve på å uttale nye ord med nettbrett. I 

intervjuene begrunnes dette hovedsakelig med at de kan støtte seg til lyd i Bitsboard, de kan 

høre på ordene så mange ganger de vil og korrigere sin egen uttale. KE81, som fikk 6,5p 

høyere totalscore med Bitsboard enn med penn, begrunner verktøypreferansen i uttale 

nettopp med at hun kan lytte til ordene på nettbrettet (utdrag 6.14, linje 1), men på arket vet 

hun ikke hvordan ordene høres ut (linje 3). 
	
Utdrag	6.14.	KE81	vurderer	uttale	
1)   I.  Ja (ler), iPad helpe for eksempel du vil uttale, noen høre første. Etterpå, riktig. 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  Men til papir (ler), riktig eller feil, du ikke vet, bare uttale. 
 
 
KN84 forklarer at nettbrett hjelper i uttaleøvingen fordi hun kan lytte til ordene og herme 

etter uttalen (utdrag 6.15, linje 1-3). Deltaker syns det er nyttig å ”snakke inni” (å ta opp lyd) 

og høre etterpå (linje 5). Jeg tolker dette som at hun tar opp sin egen stemme, en funksjon i 

Bitsboard som var deaktivert i undersøkelsen (4.3.6). Hun må sannsynligvis ha brukt 

ordinnlæringsprogrammet før prosjektet startet.  

 
Utdrag	6.15.	KN84	vurderer	uttale	
1)   I.  Når du snakker i iPad, først du høre. 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  Etterpå du snakke også, og du høre én gang. Hvis det er ikke så mye, du forstå det er ikke 

riktig. Men hvis det er så mye, det er du forstå, ja det er bra.  
4)   F.  Mmm. 
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5)   I.  Fordi du er høre og snakke riktig, så mye persone snakke iPad, og du høre:- Nei, nei, den er 
ikke riktig. Etterpå snakke inni og du høre:- OK, ja, nå det er riktig. 

 

KS88 liker best å øve på uttale med nettbrett fordi hun kan sjekke om uttalen er feil eller 

riktig ved høre på ordene (utdrag 6.16, linje 1), og fordi hun kan lytte til ordene mange 

ganger (linje 7-9). 

 
Utdrag	6.16.	KS88	vurderer	uttale	
1)   I.  Fordi den eh, .. lite og se med denne orden er bra eller feil, og denne ord eh, .. s.. eh, .. (peker 

på ørene) [høre]  
2)   F.                [Høre]?  
3)   I.  Høre så godt fordi en person kanskje lag- lagret en som rikt-rikt- riktig eh, .. 
4)   F.  Uttale? 
5)   I.  Uttalen. 
6)   F.  Mmm. 
7)   I.  Og jeg er repetere.. 
8)   F.  Mmm. 
9)   I.  .. og høre og høre og høre.  
 

MS84, som fikk 2 poeng høyere totalscore med Bitsboard, syns det er vanskelig å øve på 

uttale når han leser i bøker, for han vet ikke om uttalen er riktig eller ikke. På iPaden kan han 

derimot bruke lydstøtten og korrigere seg selv: ”Men iPad eh,.. snakker eh,.. riktig, men jeg, 

for eksempel, snakker, men kanskje feil. Men, for eksempel, jeg leser bok, men hjemme, bare 

snakker, kanskje den to ord og tre ord, den feil. Men iPad riktig, og jeg én gang til på iPad. 

Riktig min ord.”. 

 

KS83 liker godt å høre på ordene i Bitsboard for å unngå uttalefeil når hun øver (utdrag 6.17, 

linje 1). Hun klikker også på bokstavene for å få fonemene (”Ø, U”) opplest (linje 5). Når 

hun øver på uttale med penn og papir, uttaler hun ofte ordene feil uten å vite det selv (linje 

15), men med nettbrett kan hun kontrollere egen uttale ved å lytte til ordene etterpå (linje 17-

19). 

 
Utdrag	6.17.	KS83	vurderer	uttale	

1)   I.  Eh, .. fordi.. eh, .. jeg snakke feil, iPad etterpå snakker riktig. 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  For ord. 
4)   F.  Mmm. 
5)   I.  For eh, .. eh, .. alfabet for Ø, U,.. 
6)   F.  Mmm. Lydene? 
7)   I.  Ly.. mmm.  
8)   F.  Ja, at du kan høre..  
9)   I. [Mmm. ] 
10) F.  [lydene på] iPaden. Mmm.  
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11) I.  Den... eh... (begynner å snakke på morsmålet) 
12) F.   (ler) 
13) I.  (ler)  
14) F.  Med penn og papir? 
15) I.   Mmm. Papir jeg ..eh...eh snakker ? Jeg snakker eh.. kanskje feil, jeg skjønner ikke. 
16) F.  Mmm. 
17) I.  For iPad, iPad etterpå...eh,.. 
18) F.  Repeterer? 
19) I.  Repeterer for riktig. 
 

ME71, som totalt fikk 3p høyere totalscore i uttale med nettbrett enn med penn (se avsnitt 

5.5, figur 14), syns det er vanskelig å huske uttalen til ord han hører på skolen: ”.. i går fem 

ord lærer sa til meg. Det går bra fem. Nå på prøv jeg husker ikke”. Når de nye ordene ligger i 

Bitsboard, kan han repetere lyden så mange ganger han vil, og han kan derfor lære seg 

lydformen av mange flere ord av gangen: ”På iPad, eksempel mer jeg se, også mer, mer, 

mange, mange ord har iPad, er veldig bra”. 

 

KP89, som fikk 1p høyere totalscore i uttale med nettbrett, er den eneste deltakeren som sier 

at hun foretrekker å bruke både nettbrett og penn og papir for å øve på uttalen av ord (utdrag 

6.18, linje 1-3, 6-9). Hun liker å lytte til bokstavlydene i Bitsboard (linje 1). Etter at hun har 

hørt på lyden på iPaden, leser hun uten lydstøtte på ark (linje 3), og da får hun det til (linje 5). 

 
Utdrag	6.18.	KP89	vurderer	uttale	

1)   I. Kanskje jeg snakker feil, men først hører -Hva er den? -å eller –ø, eller? 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.   Og etterpå lese, det er bra. 
4)   F.  Riktig. Mmm. 
5)   I.  Etterpå kjenner jeg. 
6)   F.  Ja. Så du liker først å høre det på iPaden, 
7)   I.   [Ja. ] 
8)   F.   [og etterpå] liker du å lese det på papir.  
9)   I.  Ja. 
 

To av intervjuobjektene som deltok på alle undersøkelsene, fikk uttalen vurdert svakere etter 

å ha øvd med iPad enn med penn: KE68 (-0,5) og KSY71 (-3). KE68 kommenterer ikke 

hvorfor hun foretrekker å øve på uttale i Bitsboard, men KSY71 understreker at det er lyden 

som hjelper henne; hun kan ”høre riktig” (utdrag 6.19, linje 3-5). Samtidig legger hun til at 

hun nettopp har begynt å bruke nettbrettet, og det er et problem at verktøyet er helt nytt for 

henne (linje 6). 
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Utdrag	6.19.	KSY71	vurderer	uttale	

1)   I.  Eh, .. når jeg høre, eh.. iPad eh, .. best. 
2)   F. Mmm. 
3)   I.  Ja, fordi jeg høre eh, .. riktig. 
4)   F.  [Riktig]. 
5)   I.  [Riktig] uttale. Uttale høre eh, .. bra! Høre bra, uttale bra , ja.  

       ... (utdrag fjernet) 
6)   I.  Mmm. Eh, .. bare én problem jeg, jeg iPad ny. Ny jeg. 
 

6.5 Om fordeler og ulemper ved penn og papir og 

Bitsboard og nettbrett 
Som vi har sett, mente flere av deltakerne at hukommelsen styrkes ved håndskrift, og KE68 

mener dette er pennens største fordel (utdrag 6.20, linje 2: ”Jeg husker, ikke glemte eh, .. 

fort”). Hun liker å øve på nettbrettet først, slik at hun forstår ordene, men deretter øver hun 

med pennen for å huske skrivemåten (linje 3-10). Denne deltakerens resultater i skriving 

bekrefter at hun faktisk husker skrivemåten bedre når hun øver med penn (fra 6 til 12p) enn 

med Bitsboard (fra 6 til 10p). 
	

Utdrag	6.20.	KE68	om	fordeler	med	penn	og	papir	

1)   F.  Hva er, hva er bra med penn og papir? 
2)   I.  Papir eh, ...først forstår alle, skrive pe-papir. Jeg husker, ikke glemte eh, .. fort. Ja. 
3)   F.  Så du mener at når du først forstår, 
4)   I.  Ja, [forstår]. 
5)   F.       [og du har lært]på iPad...? 
6)   I.  Ja. 
7)   F.  [Etterpå], 
8)   I.  [Etterpå] Etterpå skrive [papir]. 
9)   F.                                             Ja]. Ja. 
10) I.  Ja, best fordi jeg ikke glemte.  
 

KS78, som fikk full score på posttestene både penn og med nettbrett, syns det er en fordel at 

man kan repetere det samme ordet så mange ganger man vil med pennen (utdrag 6.21, linje 

1-2). I Bitsboard er det iPaden som plukker ut ordene, og man kan ikke velge selv hvilket ord 

som kommer opp og hvor mange ganger man vil øve på hvert enkelt ord (linje 4-6, 9-10). 

 
Utdrag	6.21.	KS78	om	fordeler	med	penn	og	papir		

1) I.  Men papir bra for skrive to ganger, tre ganger, bare én ord.  
... (Utdrag fjernet) 

2) I.     Ja, masse sammen med ”maur”. Skrive ”maur”, ”maur”, ”maur” ti ganger, tjue ganger.  
       Det er ikke problem, 

3)   F.  Mmm. 
4)   I.  ..men har iPad, kan ikke skrive sånn. 
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5)   F.  Nei, det kommer nytt ord? 
6)   I.  Ja, kommer nytt ord. Skrive, kommer nytt ord, skrive, kommer nytt. 
7)   F.  Mmm. Det er [sant]. 
8)   I.                             [Ja], for meg, men ikke problem andre personer. 
9)   F.  Ja, fordi iPaden bestemmer at nå får du nytt ord, men du vil øve mer på det første ordet? 
10) I.   Ja, ja. 
 

KS87 syns fordelen ved å lese på ark er at hun tenker bedre på dette formatet (utdrag 6.22, 

linje 2) og at det er rolig (linje 6). Det kan også virke som hun syns at lyset fra nettbrettet er 

forstyrrende eller ”rart” (linje 4,6). Hun fikk likevel full score på alle posttestene etter arbeid 

med både penn og med nettbrett. 
	

Utdrag	6.22.	KS87	om	fordeler	med	penn	og	papir		

1)   F. Hva er bra med papir for å lese? 
2)   I.  Når jeg leser, eh.. jeg tenker så mye. 
3)   F.  Mmm. 
4)   I.  Men hvis jeg bruker iPad, og vet du, iPad er lys også,  
5)   F.  Mmm. 
6)   I.  ..og litt så rart for meg. Og jeg kan ikke helt lese så bra. Hvis jeg har papir, jeg kan lese 

rolig, og jeg kan ta litt og bruke min hjern. 
 

KT86 syns det er en ulempe at hun får vondt i hodet når hun gjør lekser på nettbrettet (utdrag 

6.23, linje 1, 3). Hun liker ikke å se mye på skjermen (linje 5) på grunn av lyset (linje 9,11), 

og hun får vondt i øynene (linje 14-17). 
	

Utdrag	6.23.	KT86	om	ulemper	med	nettbrett	

1)   I.  Med iPad. Dårlig, jeg liker ikke lekser (ler) i iPad. 
2)   F.  Nei. Hvorfor? 
3)   I.  Then15 jeg tenker kanskje jeg har tenker (ler) alene, but jeg tenker det vond i hodet. Jeg vet 

ikke. 
4)   F.  Du hører, du liker ikke høre,.. nei? 
5)   I.  Jaaa, eh, ... jeg liker høre, but, jeg liker ikke, eh…ikke se mye den. 
6)   F.  Nei, du liker ikke se mye på iPad? 
7)   I.  Ja. 
8)   F.  Hvorfor liker du ikke se på iPad? 
9)   I.  Mmm, for, fordi den lyset mye den... er... 
10) F.  Hvis du bruker mye? Du kan snakke engelsk hvis du vil. 
11) I.  Ja. Because I think is hard (ler). 
12) F.  It´s hard? 
13) I.  Ja. 
14) F.  Mmm. With your eyes or? 
15) I.  Ja. 
16) F.  Ja. Du får vondt i øynene? 
17) I.  Ja. 
 

                                                
15 I denne samtalen er engelsk brukt i enkeltord i linje 3 og 5 (then, but) og i store partier i 
linje 11, 12 og 14. 
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KS65 syns den største svakheten med å bruke pennen er at hun skriver mye feil: ”Mmm. 

Papir, mye feil, ikke riktig (ler.), ser (ler).” 
 
KS88 syns det er en ulempe at hun ikke får hjelp når hun skriver med penn, og det er 

vanskelig å skrive når man ikke kjenner noen ord fra før (utdrag 6.24, linje 1,3). Når hun har 

lært seg ordene, liker hun derimot best å skrive for hånd, og da er det bra å bruke pennen for 

å repetere mange ganger (linje 7). 

 
Utdrag	6.24.	KS88	om	fordeler	og	ulemper	med	penn	og	papir	og	nettbrett	

1)   I.  Når du kjenner ikke og ikke iPad, og du har ikke kjenner orden, da er litt dumt .. 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  .. å skrive m.. Hvilken? Hva skrive? Du kjenner ingen! 
4)   F. Mmm. 
5)   I.  Da er dumt papir. Sånn jeg [tenker],   
6)   F.                           [Ja.] Mmm. 
7)   I.  .. men når du kjenner orden, og du trenger å reparere (repetere?) ma- flere ganger, du må 

skrive med papir. 
 
KK93 gir uttrykk for at hun blir stresset (utdrag 6.25, linje 4) og sliten i hodet (linje 8) når 

hun skal lære nye ord med penn og papir fordi hun ikke forstår (linje 2, 6), og fordi hun 

strever med skriving (linje 14). 

 
Utdrag	6.25.	KK93	om	ulemper	med	penn	og	papir		

1)   F.  ...Hva er dårlig med penn og papir når du skal lære ord? Hva er ikke bra med penn og papir? 
2)   I.  Noen setning jeg ikke forstår. Det blir veldig dårlig for meg, 
3)   F.  Mmm. 
4)   I.  .. fordi jeg veldig eh, .. stress på hodet min. 
5)   F.  [Mmm]. 
6)   I.  [Jeg] ikke forstår skrive noen eh, .. setning eller noen ord. Jeg vet ikke jeg, veldig.. 
7)   F.  [Mmm]. 
8)   I.  [tenkte], veldig sliten på hodet. 
9)   F.  Mmm. 
10) I.  Det er noen ganger veldig dårlig.. 
11) F.  Mmm. 
12) I.  .. jeg skrive,  
13) F.  [Mmm]. 
14) I.  [fordi] jeg ikke forstår skrive så mye. 
15) F.  Mmm. 
16) I.  Det blir dårlig. 

 
KT86 syns at svakheten ved penn og papir er at man ikke får tilbakemelding på hva som er 

riktig eller feil: ”Ja... Dårlig , be.. fordi den papir kan ikke telle16 hva you17 feil or18 riktig...” 

                                                
16 telle = tolkes som fortelle 
17 you= sagt på engelsk 
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KE68 tenker også at det er en ulempe at hun skriver feil når hun bruker pennen (utdrag 6.26, 

linje 2) og at hun ikke får feedback underveis (linje 4-6). 

 
Utdrag	6.26.	KE68	om	ulemper	med	penn	og	papir		

1)   F.  Hva er dårlig med papir og penn? 
2)   I.  Eh, ... papir og dårlig, ja, eh, .. feil skrive, ... 
3)   F.  Mmm. 
4)   I.  ...eh, .. etterpå eh, .. ikke eh, ....  
5)   F.  Du vet ikke om det er feil eller riktig? 
6)   I.  Feil, ja, feil or19 riktig, ..eh, .. jeg vet ikke. 
 

 
MS85 syns det er uheldig at han ikke husker det han øver inn med penn (utdrag 6.27, linje 1). 
Når han bruker iPad, husker han bedre (linje 5). 
 
Utdrag	6.27.	MS85	om	ulemper	med	penn	og	papir		

1)   I.  .. pap-.. papir. Det v-f-... ikke huske. 
2)   F.  Du husker ikke, [nei]. 
3)   I.                          [Jeg] hu.. husker. Etterpå .. 
4)   F.  Mmm.  
5)   I.  .. ikke husker. Men på iPad, jeg husker. 
 
 
MS85 fikk 12 av 12p med begge metoder på alle posttestene, så funnene kan ikke bekrefte at 

han faktisk husker mer med nettbrett enn med penn. Han er den eneste blant 

intervjuobjektene som foretrekker å øve på å skrive nye ord med iPad. I utdrag 6.28 uttaler 

han seg på nytt, denne gangen om nettbrettets fordeler, og han trekker frem ”riktig uttale” 

som nettbrettets største styrke (utdrag 6.28, linje 1). Deltakeren begrunner dette med at han 

må bli forstått for å kunne kommunisere (linje 3), og han er redd for at han ikke blir forstått 

hvis han øver inn ord med penn og papir (linje 5). Når han øver inn nye ord med iPad, kan 

han lytte til ordene (linje 9), og blir derfor mer trygg på egen uttale (linje 11), og på at andre 

språkbrukere forstår han (linje 9). 

 
Utdrag	6.28.	MS85	om	fordeler	ved	nettbrett		

1)   I.  Eh.. fordi eh, .. a-... alle,.. hele tiden jeg får eh, .. riktig uttale. 
2)   F.  Mmm.  
3)   I.  Det er.., eh, .. det må og jeg snakker riktig ord. 
4)   F.  Mmm.  
5)   I.  Og eh.. for eksempel når jeg snakker med deg, kanskje når papir, ofte eh.. bruker papir, 

kanskje du s-.. forstår ikke.  
6)   F.  Mmm, hva du sier? 
7)   I.  Ja, (ler) hva sier,  
                                                                                                                                                  
18 or= sagt på engelsk 
19 or= sagt på engelsk 
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8)   F.  Mmm. 
9)   I.  .. men når jeg bruker eh, .. eh, .. iPad, og høre, kanskje snakker, og du forstår meg, og..  
10) F.  Mmm. Mmm.  
11) I.  .. og jeg lærer uttale, riktig uttale. 
 

KN88 mener at nettbrettets styrke er at verktøyet gjør det lettere å forstå, og hun trekker frem 

at pennen og iPaden sammen gjør det lettere å huske: ”Vi skrive på boken, men vi forstår ikke 

ingenting. Vi kan skrive. Ok. Det er bra, litt, men etterpå komme iPad, vi forstå mange ting i 

iPad. Vi skal huske én ting, for meg, jeg kan tenke, -ok jeg skrive, jeg vil huske, men en gang 

til gå til iPad, jeg huske. Ja! Det er sånn!” 
 

KK93 syns at nettbrettets største fordel er at det snakker til henne (utdrag 6.29, linje 1). Siden 

hun ikke er så flink til å lese eller skrive, er lydstøtten til hjelp (linje 1), og når hun hører på 

lyden (linje 3, 5), forstår hun det hun leser eller skriver (linje 7). 

 
Utdrag	6.29.	KK93	om	fordeler	ved	nettbrett		

1)   I.  Fordi jeg ikke forstår skrive eller lese, men iPad er snakke. 
2)   F.  Mmm. 
3)   I.  Også jeg høre på iPad. 
4)   F.  Mmm. 
5)   I.  Også på lyd. 
6)   F.  Mmm. 
7)   I.  Også det bli etterpå: -Å, jeg forstår nå!  
 

KE81 gir uttrykk for at fordelen med Bitsboard er at man kan se og klikke på forskjellige 

bilder, og at man får tilbakemelding om man gjør feil eller riktig: ”iPad bedre fordi forskjellig 

se, også svare, skrive, så noen gang se bilde hvilken riktig, klikk.”  

 

KE68 trekker også frem at det er en fordel å se på bilder på nettbrettet (utdrag 6.30, linje 2), 

og det hjelper for hukommelsen (linje 4). Hun syns også det er en styrke at Bitsboard gir 

beskjed når hun skriver feil bokstaver (linje 18-20, 26,) og at nettbrettet forteller henne hva 

som er riktig (linje 28, linje 33-40). Denne deltakeren hadde et negativt utbytte i lesing med 

papir, fikk full pott i lytting etter begge metoder, men i skriving presterte hun bedre med penn 

(fra 6-12p) enn med iPad (fra 6-10p): 

 
Utdrag	6.30.	KE68	om	fordeler	ved	nettbrett		

1)   F.  Hva er bra med iPad når du skal lære ord? 
2)   I.  Alle ...eh, ..fordi eh, .. eh, .. for eksempel eh, .. en..., en picture20...en ...? 

                                                
20 picture= sagt på engelsk 
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3)   F.  et bilde? 
4)   I.  En bilde ser, etterpå husker.  
5)   F.  Mmm. 
6)   I.  Og iPaden best. 
7)   F.  Mmm. 
8)   I.  Ja. 
9)   F.  Fordi du ser bildet?  
10) I.  Ser bildet, 
11) F.  Mmm. 
12) I.  .. etterpå eh, .. eh, .. Hva er det? Eh,.. 
13) F.  Tenker du [på]...  
14) I.                 [skr].., nei.  
15) F.  [Tenker] du på høre? 
16) I.   [Eh, ... ] 
17) F.  [Nei]. 
18) I.  [Tenker] på... Etterpå ... eh, .. Hva er det? (ler) Na- navn? (peker på tastaturet) 
19) F.  Eh, ..bokstaver? 
20) I.  Bokstaver. 
21) F.  Ja? 
22) I.  Ja, best. 
23) F.  [Ja].  
24) I.  [skrive] 
25) F.  Ja.  
26) I.  Jeg eh, .. feil skrive,  
27) F.  Ja. 
28) I.  .. etterpå iPad, gjør riktig.. 
29) F.  Aha! 
30) I.  .. skrive. 
31) F.  Ja! 
32) I.  Jeg best på eh,.   
33) F.  Så det [er bra] med iPad når du [skriver]... 
34) I.             [iPad].                             [Bra. Ja]. 
35) F.  .. på tastatur? 
36) I.  Ja, statur, 
37) F.  Så kan den [fortelle om det er].. 
38) I.                                 [ja, feil... ], ja, feil og riktig iPaden... [Riktig] 
39) F.                                                                                               [Kan] fortelle? 
40) I.  For.. [Ja]. 
41) F.         [Ja].  
42) I.  Ja... 
 

KS78, som fikk alt riktig på alle posttestene med begge metodene, syns det beste med 

nettbrettet er at det ikke er et problem å skrive med dette verktøyet (utdrag 6.31, linje 1). Hun 

ser på verktøyet som en slags hjelpelærer, en ”andre lærer” (linje 7): 
 
Utdrag	6.31.	KS78	om	fordeler	ved	nettbrett		

1)   I.  Før kan ikke iPad. Jeg bare skrive på papir. Men nå er iPad. Eh, .. Det er beste. Bra. Ikke 
problem. 

2)   F.  Mmm.  
3)   I.  Mmm. 
4)   F.  Så du er veldig glad? 
5)   I.  Ja, veldig glad med iPad. 
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6)   F.  Mmm. 
7)   I.  iPad blir andre lærer. 
 
KS83 ser også på nettbrettet som en slags assistent som hjelper i arbeidet med penn og papir 

(utdrag 6.32, linje 1). Det kan virke som hun egentlig foretrekker papirformatet (linje 3), men 

hun innser at hun trenger iPaden for å ha utbytte av de tradisjonelle læremidlene (linje 5). 

 
Utdrag	6.32.	KS83	om	fordeler	ved	nettbrett		

1)   I.   Eh... iPad hjelpe for papir. (ler) 
2)   F.  Ja, iPad hjelper for papir. Mmm. 
3)   I.  Jeg best eh, .. papir, men iPad, eh, ..  
4)   F.  Gjør iPad? 
5)   I.  Trenger? Trenger iPad for hjelp. 
6)   F.  Trenger iPad for hjelp. Mmm. Så kanskje papir blir bedre med iPad? Sammen? 
7)   I.  Ja. 
 

KS87 syns det er en fordel å bruke iPad i norskopplæringen fordi hun har sett at nettbrettet 

også brukes i grunnskolen: ”Ja, vi må bruke også alle skole: barneskole..”. Hun innser at det 

er viktig å lære å bruke digitale verktøy i dagens teknologirike samfunn: ”Og vi kan ikke 

skrive uten iPad og uten elektronik...”, ”...Vi må ha elektronik også...”. 

 

6.6 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg presentert funnene fra den kvalitative undersøkelsen. I samtalene gir 

mange uttrykk for at begge verktøy er nyttige, og at de trenger begge redskapene i 

ordlæringen. Deltakernes argumenter har flere fellestrekk. Blant annet er de opptatt av 

fenomener som har med om de husker ordene bedre eller dårligere (hukommelse), om 

verktøyet gir lydstøtte eller ikke (lyd), om de får tilbakemeldinger eller ikke (tilbakemelding), 

om de må tenke mye med verktøyet/om det er ”stress for hodet” (prosessering), om redskapet 

hjelper dem med å forstå ordene eller ikke (forståelse), om de kan repetere ordene så mange 

ganger de vil eller ikke (repetisjon), og om verktøyet er ”rolig” eller slitsomt å bruke (ro). I 

tabell 13 er disse fenomenene kategorisert og oppsummert.  
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Tabell	13.	Oppsummering	av	intervjuobjektenes	argumenter.	
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7  Drøfting 
I dette kapittelet drøftes funnene fra undersøkelsen. Innledningsvis beskrives likheter og 

forskjeller mellom de to ulike ordlæringsmetodene og mulige følger av dette (fordeler og 

ulemper). Beskrivelsen av de to ordlæringsmetodene legges frem i dette kapittelet fordi den 

er basert på begrunnelsene til innlærerne som deltok på intervjuene, og på erfaringene fra 

eksperimentet. Drøftingen innledes med denne beskrivelsen fordi den er nyttig for å forklare 

funnene i den videre analysen. Etter denne innledningen struktureres kapittelet ved å ta 

utgangspunkt i de fem forskningsspørsmålene. For å analysere funnene spør jeg hvorfor 

resultatene ble som de ble og drøfter ulike svar, både utfra den teoretiske rammen jeg har 

valgt og utfra egne observasjoner fra undersøkelsen.  

 

7.1 Likheter og forskjeller i de to ordlæringsmetodene 
Deltakerne gikk i begge metoder bevisst inn for å lære seg nye ord, og de visste at de skulle 

testes etter arbeidet. Man kan altså gå ut fra en stor del av ordtilegnelsen skjedde eksplisitt (se 

3.2 og 3.5), både med penn og papir og med Bitsboard. Det er likevel mulig at læringen på 

nettbrettet foregår mer implisitt (3.2, 3.5) fordi programmets design i større grad flytter 

innlærers fokus over til andre sider ved spillet (poengscore, lyder, menyvalg osv.). Dette kan 

tenkes å være en fordel fordi man lærer på to måter, bevisst og ubevisst. Samtidig kan 

spilldesignen gjøre at fokuset flyttes helt bort fra læringen, at deltakerne sveiper gjennom de 

ulike spillene i et høyt tempo og klikker på alle ord og bilder uten mål og mening, noe som 

vil være en ulempe for tilegnelsen. Siden deltakerne står fritt til å velge spill, kan det også 

skje at innlærerne blir så oppslukt av å spille én type spill at de ikke får øvd på alle 

språkferdighetene.  

En likhet mellom metodene er at deltakerne lærer gjennom repetisjon (3.3.1), enten ved å 

lese, skrive og se på bildene flere ganger med penn og papir eller ved å spille ulike spill 

gjentatte ganger i Bitsboard. Muligheten til repetisjon ble også nevnt av mange deltakere i 

intervjuene, og dette ble ansett som en styrke for begge verktøy, men på hver sin måte: Med 

iPaden kan man klikke på ordene og bildene så mange ganger man vil og få lyden opplest, 

men med pennen har innlæreren selv kontroll på hvilke ord som repeteres, og det er enkelt å 

skrive og lese det samme ordet mange ganger etter hverandre (se 6.6 og tabell 13).  
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På testene etter de to ulike ordlæringsmetodene var sannsynligheten (3.3.1) for at ordene 

skulle opptre den samme, og siden det kun var 12 ord som skulle læres, kunne deltakerne 

gjennom rasjonell prosessering enkelt ha tilgjengelig de tolkningene som var mest relevante 

(3.3.2). Sammenhengen (3.3.1) og konteksten var også lik med begge metoder. Selv om 

ordene ikke fremkom i løpende tekst, fikk deltakeren støtte av konteksten fordi de visste at 

ordene var navn på ulike dyr. I og med at begge grupper brukte ordsett A og B21, var 

muligheten til prototypekategorisering (3.3.1) også lik for begge metoder. Det samme gjelder 

mulig påvirkning fra førstespråket (3.4). Selv om deltakerne brukte de samme bildene for å 

tolke betydningen av ordene, var formatet ulikt. På arket hadde alle bildene lik størrelse, men 

på nettbrettet kunne man veksle mellom å se alle samlet (små bilder) eller hver for seg (store 

bilder), noe som kan være en mulig fordel hvis bildene er vanskelige å tolke. Samtidig kan 

det være en ulempe at bildenes format veksler fordi det blir urolig for øyet. Vi så i 

intervjuene at mulighet til ro og at arket er ”rolig”, ble nevnt som en fordel (se 6.6, tabell 13 

og utdrag 6.22). 

En stor forskjell mellom de to ulike ordlæringsmetodene er at Bitsboard er det eneste 

verktøyet med lydstøtte, og nettopp lyd trekkes frem som en styrke for ordlæringen av flere 

av deltakerne i intervjuene, for eksempel i utdrag 6.14, 6.19 og 6.29. Med nettbrett kan 

elevene bruke flere sanser i innlæreringen, og ordene blir mer fremtredende når lyden spilles 

av. Det er derfor mulig at saliensen (3.3.1) blir høyere, og dette kan hjelpe til med å prime 

ordene mer effektivt (4.3.1), noe som kan fremme læring. Samtidig kan det hende at 

lydstøtten på nettbrettet gjør at innlærerne ikke må prosessere like dypt som med penn, og at 

det er en fordel å øve uten denne hjelpen, fordi gjenfinningsprosessen styrker hukommelsen 

(3.5). Vi så også i samtalene at innlærerne i sine begrunnelser for valg av verktøy, trekker 

frem fenomener som har med prosessering og hukommelse å gjøre (se avsnitt 6.6 og tabell 

13). 

 

En annen viktig forskjell mellom metodene, er at det bare er nettbrettet som gir direkte 

feedback på om det man leser, skriver eller hører er riktig. Muligheten for å få tilbakemelding 

trekkes også frem som en fordel av mange i intervjuene (se tabell 13). Man kan anta at 

Bitsboards tilbakemeldinger legger til rette for dialektisk læring (3.3.6), noe som vil være en 

styrke i ordtilegnelsen. Med pennen får innlærerne ingen respons, og de kan derfor risikere å 

øve inn feil hvis de er uoppmerksomme. Det kan også oppleves trøttende å øve inn ord uten å 
                                                
21 Gruppe 1 brukte penn på ordsett A og Bitsboard på ordsett B. For gruppe 2 var det motsatt. 
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få tilbakemelding, og den monotone arbeidsformen kan føre til at innlærer mister motivasjon 

for arbeidet. Samtidig peker enkelte deltakere i intervjuet på at de tenker mer og husker bedre 

når de øver med penn og papir nettopp fordi de ikke får tilbakemeldinger og må klare seg 

uten støtte (se kategorien prosessering, tabell 13).  

 

En annen stor forskjell mellom de to metodene er at penn og papir krever at innlæreren 

aktiviserer seg selv og finner en hensiktsmessig studieteknikk å bruke i arbeidet. Bitsboard 

tar i større grad styringen over læringen, leder innlærerne gjennom ordlæringsprosessen og 

aktiviserer deltakerne gjennom spillene.	Hvis deltakerne er flinke til å strukturere seg og til å 

finne gode øvingsstrategier, er det en fordel at de har kontrollen selv, men hvis de strever 

med dette, kan det være en ulempe at de ikke blir ledet gjennom øvelsene.  

 

Til sist vil jeg nevne at distraksjonsfaktorene er ulike med de to metodene. Med pennen og 

papiret som verktøy kan det bli behov for å spisse blyanten eller finne frem et nytt ark, men 

ellers har ikke redskapet i seg selv så mange distraherende egenskaper. Dette kan være en 

styrke, da det er lettere å holde fokus, man blir mindre sliten, og det er færre tidstyver i 

læringsarbeidet (jf. kategorien ro (tabell 13) i innlærernes begrunnelser). Nettbrettet har 

derimot mange egenskaper som kan lede oppmerksomheten vekk: Man kan forstyrres av 

varsler som dukker opp og la seg friste til å gå inn på sosiale medier og andre programmer 

som ligger lett tilgjengelig i læringsverktøyet. Tekniske problemer som internett-, strøm- og 

lydproblematikk kan også distrahere læringen. I tillegg er det sider ved app-en Bitsboard som 

kan stjele tid og energi. Deltakerne må navigere rundt i programmet og gå inn og ut av ulike 

spill. Fordi gratisversjonen av app-en ble brukt, dukket det opp en notis om å oppgradere til 

Pro-versjonen hver gang man var ferdig med et spill. Hvis deltakerne trykket på oppgrader, 

ble de sendt helt ut, og de måtte bruke tid på å finne tilbake til riktig ordsett, før de kunne 

fortsette med øvingen. Bitsboard har altså flere tidstyver enn pennen og den effektive 

øvingstiden må ha blitt redusert noe pga. dette. Alle inntrykkene fra nettbrettet (lys, lyd, 

tilbakemeldinger) samt navigeringen i programmet (ut og inn av spill, finne tilbake til riktig 

ordsett) kan være anstrengende for innlærerne. Dette kom klart til uttrykk under 

undersøkelsen med Bitsboard. Deltakerne virket mer slitne mot slutten av arbeidsøkten, noen 

begynte å se på klokken og signaliserte at de var ”ferdig” med å øve før tiden var over. Andre 

spurte om å få pause. Slike spørsmål ble ikke stilt etter arbeid med penn. At innlærerne blir 

slitne av å jobbe på nettbrettet ble, som nevnt, også trukket frem av flere deltakere i 

intervjuene (jf. kategorien ro, tabell 13). 
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7.2 Forskningsspørsmål 1: Lytting 
Kan innlærere identifisere og forstå flere nye ord som de lytter til etter selvstendig arbeid 

med bruk av digitale ordlæringsverktøy enn etter selvstendig arbeid med bildeark, penn og 

papir? 

Det er overraskende at penn og papir viser seg å være så å si like virkningsfullt som 

Bitsboard for å øve på lytteforståelse, særlig med tanke på at innlærerne ikke hadde tilgang til 

lydstøtte når de brukte penn. En forklaring kan være at begge verktøy har fordeler og ulemper 

(6.1), og at disse til sammen veier opp for hverandre. En annen grunn kan være at lyttetestene 

var for lette og at takeffekten (4.5) skjuler mulige utbytteforskjeller. Resultatene viser nettopp 

at mange av deltakerne oppnådde maksimalscore med begge metoder. Hvis testene hadde 

vært vanskeligere, med flere ord, eller med fulle setninger, kunne resultatene og utfallet blitt 

annerledes.  

Utbytteresultatene kan også ha blitt så jevne fordi innlærerne hadde gode nok leseferdigheter 

til å omforme tekst til lyd, noe som kan ha gjort lydstøtten på nettbrettet overflødig. De små 

utbytteforskjellene tyder på at informantene evner å gjenskape den lydlige formen ved å lese 

ordene. Riktignok fikk elevene høre ordene én gang før de skulle starte 

ordinnlæringsarbeidet, men det er lite trolig at deltakerne klarer å huske lydbildet uten 

repetisjoner gjennom lesing. Resultatene til MP97 (A0), den eneste deltakeren som ennå ikke 

har knekket lesekoden, kan støtte denne teorien. Han fikk et klart lavere utbytte da han øvde 

på lytteforståelse uten (+2) enn med lydstøtte (+8). KSY88 (A1a) og KA80 (A1a), som begge 

er nybegynnere, presterte også mye bedre i lytting med nettbrett (+9 og +8) enn med penn (+ 

2 og +3), noe som kan tyde på at de har utfordringer med avlesingen (1.4.2), men siden jeg 

ikke har kartlagt deres leseferdigheter, kan ikke denne sammenhengen bekreftes. KE85 (A0) 

presterte derimot bedre i lytting med penn (+11) enn med iPad (+5). I og med at hennes lærer 

rapporterte at hun nylig har knekket lesekoden, kan dette styrke teorien om at leseferdigheter 

påvirker lytteforståelsen. En mulig grunn til at hun har større utbytte i lytting med penn enn 

med nettbrett, kan være at hun prioriterte å øve mer på skriving i Bitsboard. Siden jeg ikke 

filmet deltakerne under ordlæringsarbeidet, har jeg ikke oversikt over dette (se 8.3). Likevel 

kan hennes skriftlige resultater styrke antakelsen om at hun prioriterte å jobbe med skriving 

på iPad, da hun gikk opp fra 4 til 11p i skriving med nettbrett, men kun gikk frem fra 3 til 4p 

i skriving med penn. MA97 (A1a) var den eneste innlæreren som hadde negativ utbyttevekst 

(-1p) i lytting med Bitsboard. Det kan altså virke som han ikke har hatt utbytte av lyden på 
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nettbrettet. En mulig forklaring på tilbakegangen kan være at innlærer kanskje ikke spilte 

spill som øvde inn lytteforståelse på nettbrettet, men som nevnt over, kan vi ikke vite dette 

sikkert (se 8.3). De skriftlige utbytteresultatene etter arbeid med Bitsboard, kan muligvis tyde 

på at han øvde mer på skriving, da han hadde større fremgang på diktaten med nettbrett (fra 1 

til 4p) enn med penn, hvor han ikke hadde noen utvikling (fra 1 til 1p).  

En annen grunn til at utbytteresultatene i lytting var jevne i de to metodene, kan være at 

ordene var fonologisk svært forskjellige og ergo lette å skille fra hverandre. I de to ordsettene 

var det bare ett minimalt par: høne og hane. Gruppe 1 øvde inn høne og hane med penn. På 

pretesten i lytting var det flere deltakere som blandet de to fuglene sammen, men på 

posttesten gjorde de ingen forvekslinger. Dette viser at elevene klarer å diskriminere mellom 

fonemene /øː/ og /aː/, og at de ikke er avhengige av lyd i øvingen for å lykkes med å skille 

mellom lydformene. Vokalen /aː/ er svært vanlig i mange språk og derfor ikke vanskelig å 

identifisere, men fremre rundede lyder, slik som /øː/, er mer sjeldne (merket) (Husby & 

Kløve, 2007). Hvis deltakerne hadde blitt testet i et ordpar med to fremre rundede vokaler 

(for eksempel lys/lus), kan det hende det hadde vært vanskeligere å diskriminere mellom 

dem, og at utslagene av å øve med lyd hadde blitt større.  

 

Lytteforståelsen fordrer også at deltakerne kan koble sammen riktig innhold og ord, og 

forvekslingen mellom høne og hane kan skyldes vansker med å tolke illustrasjonene og 

betydningen av ordene. Bildene var den eneste kilden innlærerne hadde for å assosiere seg 

frem til innholdet, og det var kun på nettbrettet at deltakerne kunne se forstørrede 

illustrasjoner. Siden utbytteresultatene i lytting er så jevne, kan det tyde på at bildene var 

tydelige og gode nok til å tolke seg frem til meningen, uavhengig av verktøy og 

bildestørrelse. Likevel kan bildene ha forårsaket feiltolkninger. Om eksemplarene av høna og 

hanen på bildene hadde trekk som ikke samsvarte med innlærernes prototypiske forestillinger 

(3.3.1), for eksempel, -alle høner er hvite, ville dette kunne føre til tolkningsproblemer. Siden 

ingen forvekslet høne og hane på posttesten, må ordøvingen, hvor deltakerne kunne studere 

hvilke bilder og ord som hører sammen, ha vært nok til å korrigere feilene fra pretesten. 

Sannsynligvis la de merke til viktige prototypiske trekk ved eksemplarene, for eksempel at 

den ene fuglen hadde egg, og at den andre hadde hanekam. 

 

Hvis dyrene i ordsettene var helt ukjente, måtte elevene lære nye konsepter, noe som kan ha 

gjort innlæringen vanskeligere (3.4.1). I følge resultatene på posttestene i lytting var det 
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vanskeligste ordet i ordsett A edderkopp. Dette var vanskeligst uavhengig av 

ordøvingsmetode, noe som tyder på at det er ordet i seg selv, og ikke verktøyet som avgjør 

hvor lett eller komplisert det er å tilegne seg betydningen. Hvorfor akkurat edderkopp var 

utfordrende å forstå, kan ikke forklares med at det er et ukjent konsept. Dette insektet finns 

trolig verden rundt, og i følge teorien er det enklere å tilegne seg ord hvis konseptene i S1 og 

S2 samsvarer (3.4.1). En annen grunn til at edderkopp var vanskelig å forstå, kan være at 

ordformen har tre stavelser, og slike lange ord kan være vanskeligere å tilegne seg enn 

kortere ord (jf. Golden 2014, avsnitt 3.2). En annen grunn kan være at eksemplaret av 

edderkoppen på bildet ikke hadde nok kjennetegn til å inngå i elevens prototypiske 

forestilling av dette insektet (3.3.1). Det kan også være at edderkopp ble forvekslet med 

krabbe, det nest vanskeligste ordet i ordsettet. Deltakerne kunne ikke tolke betydningen av 

bildene ut fra størrelsesforhold, og man kan anta at nettopp dette er viktig for å assosiere 

riktig betydning.  

 

I lytteposttesten for ordsett B hadde flest deltakere ikke forstått ordet sel, men dette gjaldt 

bare med penn og papir som verktøy. Med iPad var det vanskeligste ordet pinnsvin. Siden 

gruppe 1 som gjorde ordsett B med iPad, var mye mindre enn gruppe 2 som brukte penn, blir 

det ikke riktig å sammenligne, men det er likevel påfallende at ingen av elevene som brukte 

iPad gjorde feil på ordet sel. Dette kan forklares med at bildet kan forstørres på nettbrettet, og 

at det er lettere å tolke betydningen i stort format. At det kan være vanskelig å assosiere 

betydningen fra et lite bilde av en sel, kan forklares med at det var et ukjent dyr for enkelte 

deltakere, og at de måtte etablere et nytt konsept, noe som er mer krevende enn samsvarende 

konsepter (3.4.1). En annen årsak kan være at selen har trekk som ikke er så lett å 

kategorisere prototypisk (3.3.1). Den kan være lenge under vann, kan assosieres med en fisk, 

men er likevel et pattedyr. At pinnsvin er vanskelig, kan enten forklares ut fra at det er et 

ukjent dyr, og at et nytt konsept må etableres, eller at eksemplaret på bildet ikke samsvarer 

med deltakernes prototypiske forstilling av det aktuelle dyret. 

 

7.2.1 Konklusjon på forskningsspørsmål 1 
Hvis man ser på resultatene til deltakerne samlet, kan innlærere ikke identifisere og forstå 

flere nye ord som de lytter til etter selvstendig arbeid med bruk av Bitsboard enn etter 

selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir. Det er likevel store individuelle forskjeller. 

Enkelte deltakere profitterer på å bruke tradisjonelle verktøy, mens andre har store fordeler 
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av å øve inn ord med det digitale programmet. Som vi har sett, kan egenskaper ved ordene og 

bildene ha mer å si for resultatene i lytteforståelse enn valg av redskap. Dette, i kombinasjon 

med at testene var lette, flertallet av deltakerne hadde gode nok leseferdigheter til å omsette 

tekst til lydform, og at de to verktøyene har fordeler og ulemper som veier opp for hverandre, 

kan være årsaken til at utbytteresultatene i de to ordlæringsmetodene ble så jevne som de ble.  

 

7.3 Forskningsspørsmål 2: Lesing 
Kan innlærere identifisere og forstå skriftbildet til flere nye ord etter selvstendig arbeid med 

bruk av digitale ordlæringsverktøy enn etter selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir? 

Resultatene (5.3) viste ingen signifikant forskjell i utbyttet i leseforståelsen etter de to ulike 

ordlæringsmåtene, selv om de gjennomsnittlige utbytteresultatene lå litt lavere med nettbrett 

enn med penn. En årsak til de jevne utslagene kan være at lesetestene var for lette. Som vi så 

i 6.2, har flertallet av innlærerne relativt gode leseferdigheter, for de evnet å øve på lytting av 

enkeltord ved å omsette tekst til lyd. Mange av deltakerne nådde maksimalscore i lesing med 

begge metoder, og takeffekten (4.5) kan derfor ha gjort at utbytteforskjeller ikke ble 

avdekket. Lydstøtten på nettbrettet kan også ha blitt overflødig, siden testene ikke var så 

krevende. Hvis lesetestene hadde vært mer utfordrende, for eksempel med lengre tekster 

istedenfor enkeltord, kan det hende at utbyttet av lyd og tilbakemelding hadde vært større, og 

utbyttene kunne kanskje blitt mer forskjellige. Fordi testene bare inneholdt 12 enkeltord, var 

det mulig for innlærerne å lykkes på testene, selv uten å mestre avlesingen (1.4.2). Det holdt 

at de kjente igjen ordets skriftform og koblet det til riktig dyr. Resultatene til MP97 støtter 

opp under dette. Selv om han ennå ikke mestrer den tekniske siden ved lesingen, fikk han 

markant større vekst i leseutbyttet da han jobbet med penn og papir (fra 0 til 7p) enn med 

iPad (fra 5 til 7p). Siden han gjorde så stor fremgang i lesing uten lydstøtte, må han altså ha 

klart å kjenne igjen ordbildene uten avlesing. Vi vet ikke hvorfor denne deltakeren ikke 

gjorde den samme fremgangen i lesing med Bitsboard. Siden jeg ikke fikk kartlagt hva 

innlærerne gjorde under ordlæringsarbeidet (8.3), vet jeg heller ikke hvilke ferdigheter han 

prioriterte å øve på. Men i og med at MP97 har mye høyere utbytteresultater i lytting etter 

arbeid med nettbrett (fra 4 til 12p) enn med penn (fra 5 til 7p), kan en mulig forklaring være 

at han fokuserte på å jobbe med lytting i Bitsboard og lesing med penn. Siden MP97 hadde 

for lavt språknivå til å delta i samtalene, fikk han ikke muligheten til å uttale seg om lesing på 

nettbrett og på ark. Vi vet derfor ikke hva han mener om hvilke redskap som er best for å øve 
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på å lese nye ord, men andre innlærere som uttalte seg om dette, og som foretrekker å lese på 

ark, nevner argumenter kategorisert som ro i tabell 13, avsnitt 6.6.  

 

MA97 hadde også et klart større utbytte i lesing på ark (+5p) enn med nettbrett (+1). Dette 

tyder på at lesing på papir er mer effektivt for denne deltakeren. MA97 hadde negativ 

utbyttevekst i lytting med Bitsboard, og det var kun i skriving at han presterte bedre med 

dette verktøyet. Han deltok heller ikke på intervjuet, så vi vet ikke hvorfor han profitterte mer 

på å øve på lesing på ark, og hva han tenker om dette, men andre deltakere begrunner 

preferansen for å lese på ark med argumenter kategorisert som ro, prosessering og 

hukommelse (se tabell 13).  

Det var også deltakere som profitterte på å øve på lesing med Bitsboard. KSY88 (A1a), og 

KA80 (A1a) hadde klart større fremgang i lesing med nettbrett (+9 og +10) enn med papir 

(+4 og +3). Vi så tidligere at disse deltakerne gjorde det bedre også i lytting med nettbrett. 

Grunnen til at de presterer bedre i lesing med iPad, kan være at de har svake leseferdigheter 

og profitterer ekstra på lydstøtten i Bitsboard. De direkte tilbakemeldingene kan også ha 

fremskyndet læringen. Det kan også hende at disse deltakerne dro ekstra nytte av å bli 

aktivisert av det digitale programmet i ordinnlæringen, og at de syntes det var vanskelig å 

finne en hensiktsmessig studieteknikk i innøvingen med penn og papir. KE68 (A1b) var den 

eneste innlæreren som hadde negativ utbyttevekst i lesing på ark og gikk tilbake fra 10 til 8p 

mellom pretest og posttest. I lytting fikk hun full score med begge metoder. De skriftlige 

resultatene hennes (hun hadde 2p større fremgang med penn enn med nettbrett) kan kanskje 

tyde på at hun prioriterte å jobbe med skriving med pennen. I intervjuet gir denne deltakeren 

uttrykk for at hun foretrekker å lese på ark fordi det langsomme lesetempoet gjør at hun 

husker bedre (se utdrag 6.3). Innlærer forklarer samtidig at hun liker å se på bilder på 

nettbrettet fordi det hjelper for hukommelsen (se utdrag 6.30). Dette kan altså være en mulig 

forklaring på hvorfor hun presterer bedre i lesing med Bitsboard, og kanskje har lyden som 

spilles av ved hvert bildeklikk, også styrket hukommelsen. En annen mulig forklaring på at 

hun presterer bedre i lesing på iPad, kan være at hun har utbytte av Bitsboards 

tilbakemeldinger, og at programmet hjelper henne med å finne hensiktsmessige måter å øve 

på lesing. Innlærer kommenterer også dette i intervjuet, hvor hun uttrykker at hun liker at 

Bitsboard gir beskjed når hun skriver feil bokstaver, og at nettbrettet forteller henne hva som 

er riktig (utdrag 6.30).  
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En annen årsak til at det ikke var store utbytteforskjeller mellom de to ulike 

ordlæringsmetodene kan være at ordenes skriftlige former var lette å skille fra hverandre, noe 

som gjorde lydstøtte overflødig. Som vi så i avsnitt 7.2, var det bare ett minimalt ordpar i 

ordsettene: høne/hane. På leseposttestene var det kun én deltaker som hadde feil på hane, 

ingen tok feil på høne. Fuglene ble ikke forvekslet fordi de stod på forskjellige sider av 

prøven, og derfor konkurrerte de ikke som alternativer. Det var derimot to andre ord som var 

spesielt vanskelige: frosk og sel. Siden disse ordformene ikke ligner på noen av de andre 

ordene, er det sannsynlig at vanskene skyldes problemer med å tolke meningsinnholdet, ikke 

formen. 5 deltakere i gruppe 2 gjorde feil på disse dyrene etter å ha øvd med penn og papir. 

Gruppe 1 øvde på de samme ordene med iPad, men disse deltakerne fikk riktig i lesing av 

alle ord. Som nevnt tidligere, er gruppe 1 en mye mindre gruppe, men det er likevel slående 

at ingen som øvde inn ord med nettbrett gjorde feil på frosk og sel. Dette kan forklares med at 

bildene kunne forstørres i Bitsboard, noe som kan ha gjort tolkingen av innholdet lettere. 

Årsaken til at nettopp disse bildene var vanskelige å tyde, kan være at dyrene er vanskelig å 

klassifisere (3.3.1). Som nevnt i avsnitt 7.2, er sel et lite prototypisk dyr. Det samme gjelder 

kanskje frosk. Den lever på land og i vann, har fire bein, men legger egg. Siden bildene på 

nettbrettet kunne vises i forstørret versjon, kunne det kanskje gjøre det lettere å identifisere 

dyret. Det kan også være at eksemplaret på bildet ikke stemte overens med innlærernes 

prototypiske forestilling om en frosk, men at forstørrelsen gjorde det mulig å kjenne den 

igjen, til tross for mangelen på prototypiske kjennetegn. 

En siste forklaring på de jevne utbytteresultatene kan være at de to metodene har fordeler og 

ulemper som veier opp for hverandre. Det kan godt hende at lydstøtten har hatt effekt på 

lesingen, men at denne gevinsten ble utlignet av ulempene ved nettbrettet, for eksempel at det 

har flere tidstyver og distraherende egenskaper (avsnitt 7.1 og ro, tabell 13) . Hukommelsen 

kan også ha blitt styrket på forskjellige måter med de to ulike metodene, noe som gjorde at 

det ikke var forskjell i hvor gode deltakerne var til å koble sammen skriftformer og bilder. 

7.3.1 Konklusjon på forskningsspørsmål 2 
Innlærere kan ikke identifisere og forstå skriftbildet til flere nye ord etter selvstendig arbeid 

med Bitsboard enn etter selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir. De jevne resultatene 

i gruppen som helhet kan forklares med at leseprøvene var for lette, at takeffekten hindret 

utbyttevekst, og at lydstøtten på nettbrettet ble overflødig. Styrker og svakheter ved begge 

metoder kan også ha utlignet hverandre, slik at utbytteforskjellene ble små. Det at papiret er 
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roligere å lese på ble for eksempel nevnt av flere i intervjuene, mens lyd, forståelse og 

tilbakemelding ble trukket frem som styrker ved nettbrettet (tabell 13). Egenskaper ved 

ordene og bildene kan også ha påvirket resultatene mer enn valg av redskap.  

Man må likevel huske på at det er store individuelle forskjeller i utbyttene. Noen har 

profittert på å bruke penn og papir, mens andre har dratt mest nytte av å bruke nettbrett i 

ordinnlæringen. Slike individuelle forskjeller kan muligvis være forårsaket av at deltakerne 

har prioritert forskjellig med de to ulike verktøyene og øvd mer på enkelte ferdigheter med 

den ene eller andre metoden. Det kan også være at ulemper eller fordeler ved ett av 

verktøyene har påvirket noen innlærere mer enn andre. 

 

7.4 Forskningsspørsmål 3: Skriving 
Kan innlærere gjenkalle og produsere flere nye ord skriftlig og med korrekt ortografi etter 

selvstendig arbeid med bruk av digitale ordlæringsverktøy enn etter selvstendig arbeid med 

bildeark, penn og papir? 

Vi så i avsnitt 5.4 at utbyttene i skriving med de to verktøyene var svært like. Dette er 

overraskende, i og med at tidligere forskning antyder at man lærer mer effektivt når man 

bruker pennen som redskap (Slotte & Lonka, 1999; Mueller & Oppenheimer, 2014) (se 

avsnitt 2.3). Med tanke på at håndskrift trolig aktiviserer områder i hjernen som gir mer 

optimale forhold for læring (van der Meer og van der Weel 2017) (avsnitt 2.3), er det også 

forbausende at mine funn ikke viser at innlærerne profitterer mer på å øve med penn enn med 

nettbrett. Samtidig er det viktig å huske på at undersøkelsen min ikke sammenligner utbyttet 

av å bruke penn og papir og tastatur alene, men penn og papir og Bitsboard. 

Ordinnlæringsprogrammet har riktignok tastatur, men i tillegg gir Bitsboard lydstøtte både på 

ord-og grafemnivå, samt direkte respons på om bokstavene man skriver er feil eller riktige. 

Det er derfor naturlig å anta at det er støtten programmet gir underveis i 

ordinnlæringsarbeidet, som gjør at informantene husker ordenes ortografi like godt når de 

øver inn ord med håndskrift og med iPad. De like utbytteresultatene skyldes altså trolig at de 

to verktøyene har egenskaper som styrker hukommelsen på hver sin måte. Det er verdt å 

påpeke at diktaten bestod av å skrive enkeltord, og den testet deltakerne kun i ordenes 

skriftlige former. Hvis de måtte huske ordenes betydning samtidig, kunne utslagene blitt 

annerledes, for eksempel om testen bestod i å skrive ord til bilder. Hadde testene vært 

vanskeligere, for eksempel hvis de skulle skrive setninger istedenfor enkeltord, kunne også 

utfallet blitt et annet, blant annet fordi takeffekten ikke ville slått inn i like stor grad. 
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En grunn til at innlærere ikke hadde større utbytte av lydstøtten på nettbrettet kan være at 

ikke alle ordene var lydrette, og at lyden i disse tilfellene forvirret mer enn den hjalp. Ordet 

med flest feil på den skriftlige posttesten for ordsett A var geit, og for ordsett B var det 

snegle. Ingen av disse ordene er lydrette og begge inneholder diftongen /ɛi/. Selv om lyden er 

den samme, er skrivemåten på vokalgruppen forskjellig i de to ordene, noe som kan 

forvanske ortografien ytterligere. Disse ordene hadde flest feil i begge grupper og med begge 

metoder, noe som indikerer at det er ordets egenskaper og ikke verktøyet som har hatt mest å 

si for resultatene. Den tverrspråklige innflytelsen (3.4) kan også ha utlignet lydstøtten fra 

nettbrettet. Hvis vokalgruppen /ɛi/ ikke finnes i S1, kan det hende at lyden blokkeres (3.4). 

Dette kan igjen få utslag i skrift ved at lydgjengivelsen forenkles. Vi ser flere tilfeller av at 

diftongen har blitt forenklet i skrivemåten av geit: *gett, *gen, *git, *geto. Førstespråkets 

ortografiske regler kan også ha påvirket skrivemåten mer enn lydstøtten og responsen på 

nettbrettet. Noen av deltakernes S1 har ortografiske regler som tillater få eller ingen 

konsonantgrupper. En slik påvirkning er tydelig hos MS83 som øvde på snegle i Bitsboard, 

men som på posttesten skrev *sinile.  

Selv om utbytteforskjellene i de to ulike metodene var like når man så på resultatene 

sammenlagt, var det store individuelle forskjeller. KE66 (A1b) hadde negativ utbyttevekst i 

skriving etter arbeid med nettbrett (-1p). Med penn hadde hun derimot en fremgang på 3p. På 

hennes pretest, før arbeid med nettbrett, skrev hun kanin og løve helt riktig, men på posttesten 

skrev hun *kenin og *løv. At hun glemte en –e i løve, kan muligvis skyldes slurv. 

Sammenblandingen mellom /a/ og /e/ i kanin kan tyde på at innlærer forveksler grafemene og 

ikke har automatisert hvilke fonemer de representerer. Det skyldes sannsynligvis ikke 

tverrspråklig påvirkning fordi innlærers morsmål skiller mellom /a/ og /e/. Feiltyper som 

slurvefeil og forvekslinger kan kanskje tyde på at innlærer var mer utmattet på posttesten enn 

på pretesten, muligvis pga. alle inntrykkene fra nettbrettet (for eksempel av lyset, lydene og 

navigeringen i programmet) (se avsnitt 7.1). Vi så også i samtalene at enkelte deltakere ga 

uttrykk for at de blir mer slitne av lyset på iPaden, og at de får vondt i hodet (se tabell 13). 

Siden KE66 ikke deltok på intervjuet, vet vi ikke om dette gjelder henne, men det kan likevel 

være en mulig forklaring på den negative utbytteveksten. En annen forklaring kan være at  

prosesseringen var mer overflatisk under øvingen med nettbrettet fordi hun hele tiden fikk 

hjelp og tilbakemeldinger (jf. prosessering, tabell 13 og avsnitt 7.1). 

En annen deltaker som ikke profitterer poengmessig på å bruke nettbrett i skriving er KE95 

(A1b). Hun stod på stedet hvil fra pretest (7p) til posttest (7p). Med penn og papir fikk hun 
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derimot full score på posttesten og gikk frem 4p. Dette tyder på at innlærer tilegner seg 

ortografien av nye ord mer effektivt ved å bruke pennen. Selv om testene ikke viser fremgang 

i skriving med iPad, kan man likevel se en utvikling hos KE95 på ordene skilpadde og 

snegle. På pretesten skrev hun *slbade og *snaele, men på posttesten ble det til *siklnpadde 

og *snalgle. Som vi ser, har ordenes skrivemåte endret seg mer i retning av korrekt ortografi, 

men fordi innlærerne ikke fikk poeng hvis de hadde to eller flere bokstaver feil, blir ikke 

utviklingen synlig i statistikken. Dette illustrerer at språktilegnelsen skjer i et kontinuum og 

er fremvoksende (3.3.5). Poengsystemet gir altså ikke en 100 % korrekt gjengivelse av 

utviklingen som har skjedd, selv om beregningen var like streng for begge metoder. Hvis 

poengsystemet hadde vært mer nyansert, kunne resultatene likevel slått ut annerledes. 

Samtidig kunne en slik poengberegning vært vanskelig å gjennomføre i praksis , særlig med 

tanke på at bedømmelsene skal være objektive og brukes på korte og lange ord. 

KS73 (A1b) er også en deltaker med større fremgang i skriving med penn (+8p) enn med 

nettbrett (+5p). I intervjuet nevnte denne innlæreren at hun setter pris på tilbakemeldingene i 

Bitsboard fordi hun får vite om hun skriver riktig eller feil (se utdrag 6.2). Likevel viser 

resultatene at hun ikke har så godt utbytte av denne responsen.  En mulig forklaring på dette 

kan være at håndskriften skapte mer optimale forhold for læring (jf. van der Meer og van der 

Weel, 2017). En annen årsak kan være at hun husket skrivemåten bedre fordi hun måtte 

prosessere dypere når hun ikke fikk tilbakemeldinger eller lydstøtte i innøvingen (Craik & 

Lockhart, 1972) (avsnitt 3.5). Det kan også være at hun brukte så mye tid på å manøvrere seg 

rundt i Bitsboard at den skriftlige øvemengden ble redusert (7.1). 

KE85 (A0, kan lese) hadde et klart større utbytte i skriving på nettbrett (+7p) enn med penn 

(+1p). Siden dette er en deltaker som nylig har knekket lesekoden, kan dette forklares med at 

hun profitterer ekstra godt på lydstøtten og tilbakemeldingene i Bitsboard. MP97, som ikke 

kan lese, har derimot like lavt utbytte av både penn (+1p) og iPad (+1p). Det er litt 

forbausende at denne deltakeren ikke har større fordel av lydstøtten og responsen i Bitsboard, 

men siden han fikk full pott i lytting med nettbrett, kan det tyde på at han har prioritert å øve 

på lytteforståelse (se 7.2). KSY88 (A1a) og KA80 (A1a) profitterte mest på å jobbe med iPad 

også i skriving. Disse to deltakerne har altså fordel av å bruke nettbrettet i alle ferdigheter. 

Som jeg var inne på i i 7.1 og 7.2, kan dette skyldes at de drar ekstra nytte av lydstøtten og 

tilbakemeldingen på nettbrettet. Muligvis kan aktiviseringen gjennom spillene også ha hatt en 

gunstig effekt.  
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MS84 (A2) og MA97(A1a) er også to deltakere med større utbytte av å bruke nettbrett (+6 og 

+3) enn penn (+3 og +0) i skrivingen. MS84 fikk full score i lesing og lytting med begge 

metoder, så i disse delferdighetene finner vi ingen utbytteforskjeller. En grunn til at han 

gjorde det bedre med Bitsboard i skriving, kan være lydstøtten, tilbakemeldingene og 

aktiviseringen på nettbrettet (se avsnitt 7.1). Lyd og tilbakemelding ble også trukket frem som 

en styrke av flere deltakere i intervjuet (se tabell 13). MA97 presterte derimot bedre i lesing 

og lytting med penn (lese: +5, lytte: +4) enn med nettbrett (lese: +1, lytte: -1). Det kan derfor 

virke som han hovedsakelig har jobbet med skrivespill på iPaden. Denne prioriteringen kan 

muligvis forklare utbytteforskjellen i denne ferdigheten. Det kan også hende at iPadens 

styrker (se 7.1 og tabell 13) har hatt god effekt på skrivingen for denne deltakeren. 

7.4.1 Konklusjon på forskningsspørsmål 3 
Kan innlærere gjenkalle og produsere flere nye ord skriftlig og med korrekt ortografi etter 

selvstendig arbeid med bruk av digitale ordlæringsverktøy enn etter selvstendig arbeid med 

bildeark, penn og papir? 

Hvis man ser på gruppen som helhet, kan innlærere ikke gjenkalle og produsere flere nye ord 

skriftlig og med korrekt ortografi etter selvstendig arbeid med Bitsboard, enn etter 

selvstendig arbeid med bildeark, penn og papir. Om man ser på enkeltindivider, kan man 

derimot finne store utbytteforskjeller. Noen presterer klart bedre med penn, mens andre har 

mye større utbytte av å øve på rettskriving med iPad. Årsaken kan være at noen drar nytte av 

fordelene ved pennen, mens andre profitterer på styrkene ved nettbrettet. Det kan også være 

at fordelene og ulempene utligner hverandre, slik at effekten totalt sett blir lik. Samtidig kan 

verktøyenes svakheter slå mer enn inn for noen enn for andre. Pennens manglende 

aktivisering og tilbakemelding kan for eksempel slå mer negativt ut for innlærere som strever 

med studieteknikk enn for deltakere som er flinke til å bruke hensiktsmessige strategier i 

øvingen. Til slutt kan tverrspråklig innflytelse fra ortografiske regler og fonemer i morsmålet 

påvirke ordlæringen mer enn valg av verktøy.  

 

7.5 Forskningsspørsmål 4: Uttale 
Er uttalen til innlærere mer forståelig og korrekt på ord øvd inn gjennom digitale 

ordlæringsverktøy enn på ord øvd inn gjennom selvstendig arbeid med bildeark, penn og 

papir? 
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Som vi så, var det en signifikant forskjell i utbytteresultatene i uttale. Lekmennene bedømte 

ordene høyere når de var øvd inn med nettbrett enn med penn og papir. Dette tyder på at 

lydstøtten på nettbrettet har hatt en effekt. Selv om ingen uttalespill var aktivert i Bitsboard, 

må lydstøtten i lytte-, lese- og skrivespillene ha påvirket den muntlige ferdigheten, slik at 

flertallet av innlærerne produserte mer forståelig uttale. Under lydopptakene var det flere 

deltakere som først leste opp ordene feil, men som korrigerte seg selv når de hørte at utputten 

ikke stemte overens med innputten de hadde blitt utsatt for på nettbrettet. Denne 

selvkorrigeringen skjedde i mye mindre grad etter arbeidet med penn og papir. Dette kan tyde 

på at repetisjonen (3.3.1) i avspillingen av ordene på nettbrettet, kan ha skapt et minne om 

ordets lydlige form hos innlærerne. Et slikt minne ble antakeligvis ikke dannet i samme grad 

når innlærerne øvde inn ord med penn og papir. Siden innlærerne ikke kunne høre ordene 

uten nettbrett, måtte de selv forestille seg lydformen ved å omgjøre tekst til lyd. Noen 

deltakere leste ordene lavt for seg selv, men mange leste inni seg. Det kan altså virke som at 

det er mindre effektivt å forestille seg lyden av ordet enn å faktisk høre det.  

Alle dyrebetegnelsene som innlærerne skulle uttale, hadde tilhørende tekst, slik at deltakerne 

kunne støtte seg til skriften når de skulle benevne dyrene, men det kunne virke som om 

innlærerne forholdt seg mer til bildene og mindre til teksten når de hadde øvd på ordene med 

nettbrett. Dette kan tyde på at lydstøtten hadde gjort de lydlige ordformene mer tilgjengelige 

for deltakerne. En grunn til dette kan være at det ble dannet en assosiasjon mellom bildene og 

lydformene, og at ordene var blitt mer effektivt primet (3.3.1) av lydstøtten. En annen 

forklaring kan være at innlærerne hadde lest ordene høyt flere ganger med nettbrett enn med 

penn. Under ordlæringsarbeidet observerte jeg nettopp at innlærerne var mer muntlig aktive 

da de øvde inn ord i Bitsboard. De ble oppfordret til å lese ordene høyt med begge verktøy, 

men siden de hadde på hodetelefoner da de jobbet med nettbrett, kan det hende de følte det 

mindre sjenerende å snakke høyt foran medelevene sine.  

Selv om de fleste innlærerne fikk bedømt uttalen bedre med nettbrett, var forskjellene relativt 

små hos KP89 (+1p), KSO88 (+1,5p) og MS84 (+2p). KS75 og MP97 fikk ingen differanse i 

bedømmelsene. For disse deltakerne har lydstøtten altså hatt ingen/ svært lite effekt. I følge 

studien til Kartushina et al (2015) (avsnitt 2.4), bør innlærerne få tilbakemeldinger om 

munnens åpning og tungens plassering for å tilegne seg ukjente vokaler. Siden Bitsboard ikke 

gir informasjon om artikulasjonssted, kan det hende at noen av innlærerne ikke oppfattet de 

lydlige formene av ordene riktig, muligvis pga. tillært oppmerksomhet og blokkering (3.4).  
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6 av 24 deltakere fikk dårligere uttale etter å ha øvd inn ord med lyd enn uten lyd. Hos 

flertallet av disse var differansen i bedømmelsene liten, men det er likevel forbausende at 

resultatene i uttale for disse ble bedre etter øving uten lyd enn med lyd. En mulig grunn kan 

være at deltakerne hadde hørt dyrenavnene som de øvde inn med penn før, og at de derfor 

allerede hadde en forestilling om hvordan lydformen skulle være. En annen grunn kan være 

at innflytelsen fra morsmålet, slik som tillært oppmerksomhet og blokkering, kan ha påvirket 

mer enn lydstøtten. Det kan også være at enkelte deltakere skrudde av lyden, kanskje fordi de 

ble slitne i hodet av alle inntrykkene fra nettbrettet og ønsket å ha det stille når de øvde (jf. 

ro, tabell 13). KSO71 var den deltakeren som hadde minst effekt av å øve på uttale med 

nettbrett. Hun fikk 5p høyere score i uttalebedømmelsen etter arbeid med penn og papir. I 

tillegg til grunner som allerede er nevnt i dette avsnittet, er det sannsynlig at egenskaper ved 

ordene kan ha påvirket resultatene. Etter å ha jobbet med penn leste KSO71 inn pinnsvin 

(medianscore:3p), ekorn (4p), sel (4p), ulv (3p), snegle (3p), hai (3,5p), og etter å ha øvd inn 

ord med nettbrett: høne (2,5p), kamel (3,5p), krabbe (3,5p), hane (3,5p), geit (1p), rotte 

(1,5p). Ordet som ble bedømt lavest var geit, uttalt /gɛit/. Dette ordet er utfordrende fordi det 

ikke er lydrett, og i tillegg inneholder det en diftong, som innlærer viser seg å mestre. Selv 

om geit er krevende å uttale, er det kanskje ikke vanskeligere enn snegle, et ord som ble øvd 

inn med penn. Heller ikke dette ordet er lydrett, det inneholder en stum g og en diftong. I 

innlærers muntlige produksjon ble g-en uttalt, og diftongen forenklet til /ɛ/, slik at lydformen 

ble /snɛglə/. Hvis man teller antall uttaleavvik, finner man at /gɛit/ har 1 feil, og /snɛglə/ 2 

feil. Til tross for dette fikk innlærer høyere uttalescore av lekmennene på snegle (3p) enn på 

geit (1p). En forklaring på dette kan være at /gɛit/ innledes med en uttalefeil. Når ordet 

primes (3.3.1) med feil fonem, skapes uriktige assosiasjoner hos tilhøreren, noe som kan føre 

til at uttalen vurderes dårligere enn hvis feilen kommer senere i ordet, slik som i /snɛglə/.  

Ordet med nest lavest score (1,5p) etter øving med nettbrett, var rotte, uttalt /roːte/. Dette 

ordet er krevende å uttale fordi det ikke er lydrett. I tillegg er vokallengden avgjørende for at 

man skal oppfatte ordet riktig. Innlærer har problemer med å skille lang og kort vokal, og når 

rotte uttales med lang /oː/, oppfattes ordet som råte, det vil si en type fuktskade på treverk. 

Uttalevanskene skyldes muligvis innflytelse fra morsmålet. Hvis vokallengden ikke er 

betydningsskillende i førstespråket, kan man anta at fonemdistinksjonen ikke oppfattes fordi 

den overses eller blir blokkert (se tillært oppmerksomhet, avsnitt 3.4). Denne påvirkningen 

kan trolig være sterkere enn virkningen av lydstøtten på nettbrettet, noe som igjen kan 

forklare hvorfor lyden ikke har hatt mer effekt. Selv om rotte er krevende å uttale, er det, når 



	87	

det kommer til vokallengde, ikke vanskeligere enn pinnsvin, et ord som innlærer øvde inn 

med penn. I den muntlige produksjonen av pinnsvin uttaler innlærer svin med kort i, som i 

svinn. Selv om ordene rotte og pinnsvin begge ble uttalt med én vokalfeil, bedømmes uttalen 

bedre på pinnsvin (3p) enn på rotte (1,5p). Dette kan forklares med at feilen opptrer i starten 

av ordet på rotte, men mot slutten av ordet i pinnsvin. Når begynnelsen er korrekt, skapes 

riktige assosiasjoner hos lekmennene, slik at tilhøreren forventer å høre pinnsvin, selv før -

svin er uttalt. Den vellykkede primingen kan altså ha ført til at ordet ble bedømt bedre, til 

tross for vokalkvaliteten var like dårlig i begge ord. En mulig forklaring på at uttalen ble 

dårligere med nettbrett enn med penn, kan altså være at innlærers uttalefeil i ord øvd inn med 

Bitsboard tilfeldigvis manifesterte seg på steder i ordene som var mer avgjørende for 

forståelsen for akkurat denne deltakeren. Slike utslag kan ha skjedd like ofte med penn som 

med nettbrett, men siden det er en signifikant forskjell i resultatene etter de to ulike 

ordlæringsmetodene, kan man likevel anta at forskjellene i uttalescore på gruppenivå ikke er 

tilfeldige. 

7.5.1 Konklusjon på forskningsspørsmål 4 
Hos flertallet av innlærerne var uttalen bedre og mer forståelig på ord øvd inn med Bitsboard 

enn på ord øvd inn med penn og papir. Forskjellen var signifikant, noe som indikerer at 

utslagene ikke er tilfeldige, og det er antakeligvis lydavspillingen på nettbrettet som 

forårsaker bedringene i innlærernes uttale. Likevel er forskjellen i bedømmelsene av uttalen 

liten hos enkelte, og 6 deltakere får vurdert uttalen bedre etter arbeid med penn og papir. 

Dette indikerer at lydstøtten ikke har effekt for alle, muligvis fordi andre faktorer, for 

eksempel morsmålet, har større innflytelse. 

 

7.6 Forskningsspørsmål 5: Innlærernes preferanser 
Hvilket verktøy mener spor 1-deltakere selv er mest effektivt å bruke i hjemmearbeidet når de 

skal øve inn nye ord: digitale ordinnlæringsverktøy eller penn og papir ? 

I og med at lydavspilling kun er mulig på nettbrett, er det ikke overraskende at flertallet av 

intervjuobjektene foretrekker å bruke Bitsboard for å øve på lytteforståelse. De liker at de kan 

høre på ordene så mange ganger de vil, og gjentakelsene hjelper for hukommelsen.  
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Som vi så i avsnitt 7.2, kan man anta at frekvensen i avspillingen av ordene vil kunne gjøre at 

innlærerne blir mer innstilt på å høre lydformene i innputt, og at ordene derfor blir mer 

effektivt primet i minnet hos innlærerne (3.3.1). I Bitsboard opptrer lydformen sammen med 

bildet av dyret. Frekvensen av denne lyd-bilde-sammenkoblingen kan gjøre at de assosieres 

sammen, det vil si at både formen og betydningen av ordet primes samtidig, noe som kan føre 

til at det nye ordet prosesseres fortere i innputt, og at ordet fester seg bedre i hukommelsen.  

For lesing er deltakerne mer spredt i sine meninger. Dette kan forklares med at lyden her ikke 

er like avgjørende som for lytting, i hvert fall så lenge innlærerne har knekket lesekoden. 

Likevel er det en fordel at tilbakemeldingene i Bitsboard kan fremme dialektisk læring 

(3.3.6), og mangelen på lydstøtte kan skape bekymring og stress fordi innlærerne er redde for 

å øve inn feil (jf. tilbakemelding, tabell 13). 

Grunnen til at relativt mange innlærere foretrekker å bruke både penn og nettbrett for å øve 

på lesing, kan være at de merker at læringsutbyttet forsterkes når verktøyene kombineres. 

Hukommelsen kan for eksempel styrkes ved å først primes gjennom lyden på nettbrettet og 

deretter gjennom å prosessere dypt (3.5) uten lydstøtte på ark. 

Noen få deltakere (3/18) vil helst øve på å lese nye ord på ark. Disse deltakerne er kanskje så 

sikre på at de leser riktig, at de føler at tilbakemeldingene i Bitsboard er overflødige. Det kan 

også hende at de merker at de prosesserer dypere når de ikke får støtte i lesingen. Noen 

deltakere peker nettopp på at de både tenker og husker bedre når de leser på papir (jf. 

prosessering og hukommelse, tabell 13).  

I skriving er flertallet enige om at pennen er best for å øve inn rettskriving av ord. 

Preferansen for pennen kan, som nevnt i 7.4, forklares med at dypere prosessering styrker 

hukommelsen. Det kan også muligvis grunngis med at håndskriften i seg selv fremmer læring 

(van der Meer & van der Weel, 2017). En annen forklaring kan være at innlærerne forbinder 

dette redskapet med skole og lekser, og at de har en forestilling om at skriving må gjøres med 

penn for at det skal gjøres ”ordentlig”. Deltakergruppens preferanser for pennen som 

øvingsredskap i skriving, kom også klart til uttrykk under ordinnlæringsarbeidet med 

nettbrett. Flere spurte om å få bruke penn og papir istedenfor Bitsboard for å øve til diktaten, 

og de var tydelig frustrerte over at de ikke fikk lov til å bruke pennen når de selv ønsket det. 

Noen innlærere begynte til og med å skrive med fingeren på bordet for å kompensere for 

mangel på penn og papir. 
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Til tross for at preferansen for pennen som skriveredskap var svært tydelig i gruppen, viste 

resultatene av undersøkelsen ingen forskjell i utbyttene etter arbeid med de to verktøyene. 

Innlærerne har altså mye høyere utbytte av å skrive på nettbrett enn de tror selv. Som vi så i 

7.1, kan dette skyldes at lydstøtten skaper flere assosiasjoner, at tilbakemeldingene åpner for 

dialektisk læring, og at disse styrkene utligner pennens fordeler. Noen av deltakerne 

foretrekker å bruke begge verktøy i lesingen. Grunnen til dette kan være at de selv ser at de to 

øvingsmåtene utfyller hverandre på en god måte (jf. fordeler og ulemper i avsnitt 7.1). 

Innlærerne er enige om at nettbrettet er det mest hensiktsmessige verktøyet å bruke for å øve 

på uttale av nye ord. Dette er ikke overraskende, siden pennen ikke kan spille av lyd. 

Innlærerne kan øve på uttalen ved å høre og gjenta, og de kan korrigere selv hvis de hører at 

lydformene ikke samsvarer.  

 

Et premiss for at innlærerne skal ha utbytte av lyd i uttaleøvingen er at de legger merke til at 

egen tale avviker fra utputt. Tilbakemeldingen i Bitsboard er begrenset til recasts, det vil si at 

riktig uttale spilles av, men innlæreren får ikke vite hva som var feil eller riktig i egen tale. 

Hvis tillært oppmerksomhet gjør at fonemdistinksjoner ikke oppfattes, vil tilbakemeldingen 

derfor ikke ha effekt. Ingen av intervjuobjektene problematiserer dette, og det virker som de 

tar det for gitt at uttalen er riktig hvis de ikke hører forskjell på egen tale og avspilt lyd. 

Innlærerne oppnådde svært sjelden full score i bedømmelsen av uttalen. Det er derfor tydelig 

at forbedringspotensialet er stort. Som nevnt i 7.5, kan det hende at effekten av 

tilbakemeldingene på nettbrettet hadde vært enda større hvis innlærerne hadde fått 

tilbakemeldinger om munnens åpning og tungens plassering i artikulasjonen av de 

problematiske lydene, slik Kartushina et al (2015) har funnet ut (avsnitt 2.4).  

 

7.6.1 Konklusjon på forskningsspørsmål 5 
Innlærerne foretrekker å bruke forskjellige verktøy i ordinnlæringen, og språkferdigheten 

som øves inn, bestemmer hvilket redskap de ønsker å anvende. Deltakerne er i stor grad enig 

i at de foretrekker å bruke nettbrett for å øve inn uttale og lytteforståelse, og penn og papir for 

å øve på skriving av nye ord. Et lite flertall foretrekker nettbrett til lesing, og mange ønsker å 

bruke begge redskapene når de skal lese nye ord. I lys av bruksbaserte teorier vil både pennen 

og nettbrettet ha egenskaper som fremmer læring, og det er derfor ikke overraskende at 
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innlærerne har ulike verktøypreferanser. Mest sannsynlig vil det gunstigste være å kombinere 

de to, slik at man kan dra nytte av styrkene og kompensere for svakhetene til begge.  

 

7.7 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg svart på forskningsspørsmålene ved å vise til funnene fra 

undersøkelsen og drøftet dem i lys av bruksbaserte teorier og egne observasjoner. I gruppen 

som helhet fant jeg ingen signifikante utbytteforskjeller i lytting, lesing og skriving. Dette 

kan forklares med at begge verktøy har egenskaper som fremmer læring, og at redskapene har 

styrker og svakheter som veier opp for hverandre. I uttale fikk innlærerne signifikant høyere 

uttalescore etter ordøving med nettbrett enn med penn og papir, noe som kan forklares med at 

lyden i ordlæringsprogrammet har hatt en effekt. På individnivå er det store sprik i utbyttene 

og resultatene i alle ferdigheter. Noen drar klart større nytte av å bruke nettbrett, mens andre 

profitterer på å bruke pennen. Svært få innlærere har utbytte av det samme verktøyet i alle 

ferdigheter, noe som indikerer at det mest gunstige må være å kombinere de to. Intervjuene 

viste også forskjeller i verktøypreferanser, men de fleste deltakerne var enige i at nettbrettet 

er mest gunstig når man øver på lytteforståelse og uttale av nye ord, mens pennen er best når 

man øver på ortografi.  
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8 Avslutning 
 

8.1 Hovedkonklusjon 
Formålet med denne oppgaven var å finne ut om digitale ordlæringsverktøy med bilde, tekst 

og lyd kan gjøre tilegnelsen av vokabular i norsk som andrespråk mer effektiv for voksne 

innlærere med lite skolebakgrunn. Jeg ville også undersøke i hvilken grad, og på hvilken 

måte tilegnelsen blir mer effektiv for denne målgruppen. 

 

Undersøkelsen viser at Bitsboard gjør tilegnelsen av uttalen av nye ord mer effektiv for 

innlærerne. Forskjellen i uttalebedømmelsene etter ordøving med nettbrett og penn, er 

signifikant. Uttalen på ord øvd inn med Bitsboard, vurderes ikke veldig mye høyere enn 

ordene som er drillet inn med penn og papir, så effektens grad er beskjeden. Ellers viser 

funnene at deltakerne har like godt utbytte av begge verktøyene i lytting, lesing og skriving 

av nye ord. Det er likevel store sprik innad i gruppen. For noen deltakere er ordinnlæring mer 

effektivt på nettbrett, mens andre tjener mest på å bruke penn og papir.  

 

Samtalene viste at intervjuobjektene foretrekker å jobbe med nettbrett for å øve på 

lytteforståelse og uttale av nye ord. De begrunner det blant annet med at lyden i Bitsboard 

hjelper dem (jf. kategorien lyd, avsnitt 6.6, tabell 13.), og gjør det lettere å forstå (jf. 

kategorien forståelse). De liker også at de kan høre på ordene så mange ganger de vil (jf. 

repetisjon). Når de skal lese nye ord, ønsker flertallet enten å bruke nettbrett eller en 

kombinasjon av nettbrett og papir. Også her trekkes lyden i Bitsboard frem som en fordel, 

men de syns også det er en styrke at de kan få bekreftet om de leser feil eller riktig gjennom 

de umiddelbare tilbakemeldingene som programmet gir (jf. tilbakemeldinger). Deltakerne 

som ønsker å kombinere de to verktøyene, gir uttrykk for at begge metoder forsterker 

hverandre, og at lesing på nettbrettet gjør at det i andre omgang blir lettere å lese på ark. Det 

er også noen deltakere som foretrekker å lese på papir. Dette begrunnes blant annet med at de 

husker bedre det de har lest på ark, og at det går for fort å lese på nettbrett (jf. hukommelse og 

prosessering). Enkelte deltakere gir uttrykk for at lyset fra nettbrettet er sjenerende, og at de 

blir slitne og får vondt i hodet av å se på skjermen (jf. ro). For å øve på å skrive nye ord 

ønsker flertallet å bruke penn og papir. Dette begrunnes med at de husker skrivemåten best 

ved å øve på denne måten, og de syns det er en fordel å klare seg uten støtte fra nettbrettet, 
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for da må de tenke mer selv (jf. prosessering). Noen deltakere liker å bruke begge verktøy for 

å øve på rettskriving av nye ord og begrunner det med at metodene sammen forsterker 

læringsutbyttet. 

 

8.2 Implikasjoner 
En viktig implikasjon av mine funn er at man bør åpne opp for å bruke både nettbrett og penn 

i ordinnlæringen. Det er altså ikke snakk om enten eller, men om hvilket verktøy man skal 

bruke til hva og for hvem. Når det gjelder uttale, tyder funnene derimot på at nettbrettet er det 

beste alternativet.  

 

Vi så i intervjuene (kapittel 6) og i analysen ( kapittel 7) at både pennen og nettbrettet har 

svakheter og styrker. Hvis man har tilgang til begge verktøyene, bør man derfor forsøke å 

kombinere bruken av dem, slik at man høster fordelene, men unngår ulempene. Ensformig 

arbeid er uheldig i ordøvingen, enten man bruker penn eller nettbrett, og det er derfor en 

fordel i seg selv at man har flere redskaper å velge mellom. Variasjonen kan i så måte skape 

motivasjon og læringslyst og fremme videre læring.  

 

I valget av redskap bør man se på innlærernes forutsetninger. Deltakere som ikke har knekket 

lesekoden, og som er avhengig av lydstøtte for å få utbytte av tekst, er trolig de som har mest 

å vinne på å bruke nettbrett. Det er begrenset hvor mange ord man kan huske etter en dag på 

norskkurs, og når man ikke kan støtte seg til teksten for å huske de nye ordene, blir det 

vanskelig å repetere og øve hjemme. Digitale ordlæringsprogrammer, slik som Bitsboard, 

gjør det mulig for innlærerne som ikke kan lese og skrive, å jobbe selvstendig med 

språktilegnelsen. Dette er en stor fordel, siden deltakerne får muligheten til å ta ansvar for 

egen læring, noe som er spesielt viktig fordi elevene er voksne. De kan øve på ord hvor som 

helst og når som helst og er ikke avhengig av andre for å øke vokabularet. På denne måten 

kan de raskere bygge opp en muntlig base i andrespråket, noe som er en forutsetning i den 

første lese-og skriveopplæringen: ”Deltakerne må ha et muntlig vokabular på det språket de 

lærer å lese på, de må kunne lytte ut ord og utsagn før de kan lytte ut mindre elementer i 

språket, som lyder og stavelser” (Alver, 2013, s. 18). Vi så i kapittel 2 at Hvenekilde et al. 

(1996) anslår at det går en grense på 5 års skolebakgrunn for å kunne nyttiggjøre seg skrift 

som redskap i språkopplæringen. Nettbrettet vil altså være til hjelp også etter at den første 

lese- og skriveopplæringen er tilbakelagt og vil kunne effektivisere norskopplæringen på spor 
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1 ved å kompensere for manglende/svake lese-og skriveferdigheter. Jo flinkere innlærerne er 

til å lese og skrive, jo mer kan man anta at de drar nytte av å bruke penn og papir i 

ordøvingen. Mine funn viser at innlærere som mestrer å omforme tekst til lyd kan ha like 

godt utbytte av å bruke begge verktøy i lytting, lesing og skriving av nye ord. For disse 

deltakerne vil, som nevnt, variasjonen mellom de to redskapene være et gode.  

 

En annen utfordring på spor 1 er at mange innlærere ikke har erfaring med studieteknikk, og 

det er viktig at man lærer deltakerne å lære (Alver & Lahaug, 1999). Nettbrettet er i så måte 

et svært nyttig verktøy i opplæringen, da det kan styre og veilede innlærerne i 

læringsprosessen, samt bidra til økt selvstendiggjøring. Det er også mulig at spillene fører til 

forhøyet motivasjon og læringslyst, fordi man blir aktivisert og får tilbakemeldinger om 

fremgangen underveis. Samtidig peker enkelte deltakere på det uheldige ved at Bitsboard tar 

litt for mye kontroll over læringen, for eksempel at de i skrivespillet ikke kan plukke ut 

ordene selv og ikke skrive det samme ordet så mange ganger de vil. Det er derfor viktig å 

sikre at deltakerne lærer seg å bruke studieteknikk også uten nettbrett. I undersøkelsen hvor 

vi brukte penn og papir, ble innlærerne instruert i hvordan de kunne øve på ordene. 

Arbeidsøkten på 30 minutter fungerte fint, og flere deltakerne ga uttrykk for at det var svært 

nyttig å øve på ord på denne måten på skolen. De likte også godt å bli testet to ganger, slik at 

de selv så hvor mye de hadde lært i løpet av økten. Denne observasjonen bekrefter hvor 

viktig det er å ha fokus på studieteknikk i opplæringen for denne målgruppen, og at det å gi 

instruksjoner i hvordan man øver på ord kan være svært nyttig, uavhengig av verktøy. 

 

Som vi så i kapittel 2, er spor 1-deltakerne en svært heterogen gruppe, og individuell 

tilpasning til den enkelte eleven er avgjørende når utgangspunktet til innlærerne er så 

forskjellig. En fordel ved digitale ordlæringsprogrammer er at det blir lettere for læreren å 

differensiere undervisningen for elevene. I Bitsboard kan man aktivere og deaktivere ulike 

spill, og i programmets innstillinger kan man regulere vanskelighetsgraden ved å legge til 

eller fjerne ulike hint og tilbakemeldinger. Deltakerne kan også enkelt tilpasse orddrillingen, 

for eksempel ved å deaktivere lyden. De kan også skrive ordene med penn, samtidig som de 

hører lydformene på nettbrettet. De mest viderekomne elevene kan også utfordres til å lage 

egne spill. En annen fordel med nettbrett er at det ikke er så synlig for medelevene at de gjør 

oppgaver med ulik vanskelighetsgrad, noe som kan føre til mindre stigmatisering på 

bakgrunn av nivåforskjeller i gruppen.  
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Etter at undersøkelsen med nettbrett var ferdig, kom flere deltakere bort til meg og spurte om 

de kunne få mer vokabular å øve på i Bitsboard. Noen ville også ha hjelp til å få programmet 

installert på telefonen, slik at de kunne øve inn nye ord på bussen. I løpet av min tid som 

lærer har jeg aldri opplevd at elever har kommet for å spørre om de kan få flere gloselister å 

lese på. Det er heller ingen som har spurt om å få låne ordbøker som de kan studere på 

bussen. Dette sier noe om hvordan motivasjonen økes hos enkelte når ordlæringen flyttes 

over til digitale flater ( jf. Başoğlu & Akdemir (2010), avsnitt 2.4). Det kan også virke som 

om valg av verktøy kan resultere i at ordøvingen flyttes ut av klasserommet/ arbeidsrommet 

og over til nye steder, kanskje fordi nettbrettet og smarttelefonen er mer tilgjengelig enn 

pennen og papiret. Selv om mine funn ikke viser utbytteforskjeller i lytting, lesing og 

skriving av nye ord med penn eller Bitsboard, kan økt motivasjon og tilgjengelighet med 

nettbrett i seg selv være en faktor som fremmer læring.  

 

Det er likevel viktig å huske på at vokabulardrill bare er første steg i ordlæringen. For å 

kunne anvende ordene fritt i samtaler må man legge verktøyene vekk. Overgangen fra 

innøving av løsrevne ord, til bruk i kontekst kan være stor, og i opplæringen bør man derfor 

la innlærerne øve på ordene i dialoger. Læreren kan tilrettelegge ved å lage mønsterspørsmål 

og –svar, hvor deltakerne enkelt kan bytte ut ordene og lage meningsfylte samtaler. Hvis 

deltakerne ikke husker vokabularet, kan de ha nettbrettet eller arket tilgjengelig, gjenfinne 

ordene og fortsette samtalen. Til slutt må innlærerne klare seg helt uten støtte og bruke de nye 

ordene også utenfor klasserommet. Når innlærerne begynner å anvende vokabularet i 

meningsfylte samtaler med andre språkbrukerne, vil ordene feste seg enda bedre, og språket 

bygges videre.   

 

Det er også viktig å ha in mente at verken penn og papir eller nettbrett tryller frem læring hos 

innlærerne. Det er ikke verktøyene i seg selv som er mest avgjørende for læringsutbyttet, men 

hvordan man bruker dem. Selv om elevene blir mer selvstendige når de driller inn ord med 

Bitsboard, er det fremdeles viktig at læreren veileder deltakerne for å sikre at de velger den 

mest hensiktsmessige måten å jobbe på. Det er også nødvendig å gi innlærerne en god 

opplæring i startfasen, slik at de effektivt klarer å navigere i programmet og å finne tilbake til 

riktige ord. Læreren må også følge med og hjelpe elever som klikker ukritisk på alt på 

skjermen uten å reflektere over egen læring. For slike deltakere bør man begrense 

valgmulighetene i programmet ved å deaktivere de fleste spillemåtene. Læreren kan så åpne 

ett og ett spill, slik at man først øver på lytting, deretter lesing, skriving osv. For å få til dette 
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må man kjenne til de ulike innstillingene i programmet. Det er derfor en forutsetning at 

læreren selv har god kunnskap om dette før man tar i bruk Bitsboard.  

 

 

Avslutningsvis vil jeg påpeke hvor viktig det er at deltakerne i norskopplæringen blir 

fortrolige med å bruke digitale verktøy, slik at de rustes til å møte kravene som stilles i 

samfunnet og i arbeidslivet for øvrig. Læreplanen krever at digitale ferdigheter inkluderes i 

norskopplæringen (Vox, 2012, s. 11). Siden de obligatoriske prøvene som avholdes etter endt 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap, gjennomføres på pc, er det også en fordel at 

innlærerne blir fortrolige med å bruke digitale programmer. Dette er spesielt viktig fordi 

resultatene på disse digitale prøvene fungerer som nøkkel til innvilgelse av rettigheter. Hvis 

du for eksempel skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha 

bestått «statsborgerprøven» eller samfunnskunnskapsprøven på norsk (Statsborgerforskriften, 

2016). Mange arbeidsgivere bruker også norskprøvene for å vurdere om jobbsøkere har de 

språkkunnskapene som trengs. I tillegg er prøveresultatene i norsk avgjørende ved opptak til 

høyere utdanning (Kompetanse Norge, 2017). En god og effektiv opplæring som kombinerer 

undervisning i språkferdigheter og digitale ferdigheter på en meningsfull måte, er altså svært 

viktig for innlærerne. 

 

8.3 Avsluttende bemerkninger 
Mine forskningsfunn kan ha sine begrensninger, blant annet fordi funnene baserer seg på 

relativt få deltakere. Til sammen var 35 innlærere med i undersøkelsene, men på grunn av 

fravær, deltok bare 23 av dem på alle testene. Av disse var det 9 som var med på intervjuene 

(se årsaker i avsnitt 4.2 og 4.4). De andre 5 som ble intervjuet, hadde ikke deltatt i 

undersøkelsen. På grunn av fravær i den ene deltakergruppen, ble størrelsen på de to 

gruppene ulik, og sammenligningsgrunnlaget ble derfor ikke så godt som det kunne ha vært 

med et jevnt antall. Selv om antallet ikke er veldig høyt, og reliabiliteten av undersøkelsene 

kunne blitt høyere om jeg hadde hatt med flere elever, er det begrenset hvor mange deltakere 

man kan ha med i et forskningsprosjekt som pågår kun over ett år. Det ville ha vært svært 

krevende å bearbeide både kvantitative og kvantitative data for enda flere deltakere innenfor 

rammene av en masteroppgave. 
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En annen begrensning med undersøkelsen er at jeg ikke kartla hva innlærerne gjorde under 

ordlæringsarbeidet, verken med penn og papir eller med Bitsboard.  Alle deltakerne ble 

oppfordret til å øve på lytting, lesing, skriving og uttale, men jeg kan likevel ikke vite 

hvordan deltakerne jobbet, og hvilke ferdigheter de prioriterte å øve på gjennom 

arbeidsøkten. Hvis jeg hadde filmet eller observert hver og én deltaker underveis i 

ordinnlæringsarbeidet, eller tatt opptak av skjermen på nettbrettet mens de jobbet, kunne jeg 

fått et dypere innblikk i det faktiske ordinnlæringsarbeidet som ble utført. Dette hadde vært 

en styrke for å kunne dokumentere om ujevne utbytteresultater i de ulike delferdighetene 

skyldes verktøyet som ble brukt, eller hvordan innlærerne prioriterte å jobbe. Samtidig ville 

en slik dokumentasjon vært utfordrende å få til innen den fastsatte tidsrammen på ett år, 

særlig fordi man da hadde trengt mange assistenter til å hjelpe til med 

filmingen/observasjonen. For å få det til måtte man kanskje redusere antall deltakere, noe 

som igjen ville være en ulempe for undersøkelsens reliabilitet.  

 

Det at at vi ikke brukte tolk under samtalene, var også en begrensning fordi ingen av 

deltakerne på de laveste språknivåene, (A0 og A1a), fikk komme til orde. Deres stemme ble 

derfor ikke representert i intervjuene. Fordi det ble gjort mange interessante funn nettopp hos 

disse innlærerne, hadde det vært spesielt gunstig å få innblikk i deres tanker og meninger. 

Mangelen på tolk gjorde også at intervjuobjektene ikke fikk gitt like nyanserte og grundige 

begrunnelser og forklaringer som de kunne gjort hvis de hadde fått muligheten til å ordlegge 

seg på førstespråket. På samme tid er det en styrke at samtalene ble gjennomført uten tolk, 

fordi jeg kom direkte i tale med elevene og unngikk et forstyrrende bindeledd. Det er også en 

fordel at jeg fikk snakket med et høyt antall (18) deltakere. Hvis jeg hadde brukt tolk, ville 

jeg, av tids-og ressursmessige årsaker, ikke fått like mange innlærere i tale.  

 

Det kan også ha vært en svakhet at pretestene og posttestene var i papirformat uavhengig av 

innøvingsmetode, og man vet ikke om innlærerne kunne ha prestert bedre etter arbeid med 

Bitsboard hvis de hadde gjennomført prøvene på nettbrett. Likevel kunne det fått 

konsekvenser for reliabiliteten av undersøkelsene, fordi testene da ikke hadde vært identiske. 

Siden undersøkelsen ble gjennomført på to forskjellige dager, kan jeg heller ikke være helt 

sikker på om læringsforholdene var like, selv om de ytre rammene for undersøkelsene var de 

samme. Det er mange ukontrollerbare faktorer som har innflytelse på læringen, for eksempel 

hvor godt man sov natten før, dagsformen og motivasjonen den aktuelle dagen (jf. Golden 

2014, avsnitt 3.2). En løsning på dette kunne være å gjennomføre alle undersøkelsene på 
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samme dag, men da kunne innlærerne bli slitne utover dagen, noe som ville være en ulempe 

for det verktøyet som ble brukt sist.  

 

En annen begrensing ved undersøkelsen er at jeg ikke kan vite med sikkerhet om deltakerne 

tolket riktig mening til bildene, selv om svarene ble riktige på lytte- og lesetestene. Det kan 

for eksempel hende at bildet av en kanin ble assosiert med en hare, eller at bildet av en sel 

ble tolket som en fisk. Det er også mulig at innlærerne byttet om på form og innhold, for 

eksempel ved å anta at bildet av en edderkopp var en krabbe og omvendt. For å finne ut av 

slike tolkningsfeil kunne man for eksempel ha benyttet tolker og bedt dem oppklare hvilken 

betydning innlærerne la i bildene. Ved å bruke tolk kunne man også ha avdekket om 

konseptene i S1 og S2 samsvarer helt eller delvis (3.4.1), for eksempel om førstespråket 

skiller mellom kanin og hare, slik det gjøres i norsk.  

 

En faktor som også kan ha innvirkning på resultatene, er at innlærerne kan bli påvirket av å 

bli observert (Observer’s Paradox) (Labov, 1972). Hawthorne-effekten, er en variant av 

denne feilkilden og går ut på at informantene muligvis jobber hardere, fordi de observeres 

(Svartdal, 2019). Man kan altså tenke seg at innlærerne i prosjektet jobbet mer intensivt i 

undersøkelsen enn de ville gjort i en vanlig undervisnings- eller leksesituasjon. En kan derfor 

ikke ta for gitt at utbyttet av å jobbe i 30 minutter med ordøving, enten med penn og papir 

eller nettbrett, ville vært likt hvis deltakerne ikke hadde blitt observert. Likevel var rammene 

de samme for begge ordlæringsverktøyene, og effekten av å bli observert har derfor 

sannsynligvis påvirket begge metodene i like stor grad. Undersøkelsens økologiske validitet 

(4.5) kan også ha blitt påvirket av at det var mange lærere til stede som kunne hjelpe med en 

gang innlærerne fikk tekniske problemer. Det ble også brukt mye tid i forkant på å sjekke at 

alle hadde utstyr som fungerte. I den vanlige undervisningen er det vanligvis kun én lærer til 

stede, og utstyret blir ikke kontrollert før timen begynner. Når elevene gjør lekser hjemme, er 

det heller ikke hjelpere til stede. Man kan derfor regne med mer tid går bort på å løse tekniske 

utfordringer. For at innlærerne skal ha så godt utbytte av å bruke Bitsboard som mulig, er det 

derfor viktig at innlærere får god opplæring i programmet, slik at de kan hjelpe seg selv og 

hverandre når de står fast. Det er også avgjørende at læreren er kompetent nok til å løse de 

tekniske problemene som måtte inntreffe. 

 

Det er også noen begrensninger ved uttaleundersøkelsen som er verdt å nevne, blant annet at 

deltakerne kunne støtte seg til bildeteksten når de skulle uttale ordene. Dette førte til at 
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uttaleferdighetene ikke ble testet isolert, og man kan anta at deltakere som evner å utnytte 

grafem-fonem-samsvaret, har hatt en fordel når de skulle uttale lydrette ord. Jeg fikk likevel 

undersøkt om tilgang til lyd i ordinnøvingen forbedrer uttalen når innlærerne leser høyt, og 

mange av ordene var, som nevnt, ikke lydrette, så evnen til avlesing (1.2) var ikke til hjelp i 

alle tilfeller. Grunnen til at teksten var tatt med i uttaletestingen, var for å hjelpe innlærerne 

til å huske ordene og å sikre at alle leste inn like mange ord. Dette var viktig for å kunne 

sammenligne resultatene. Det er også verdt å merke seg at uttaleferdigheten heller ikke ville 

blitt testet isolert hvis jeg hadde fjernet bildeteksten. I dette tilfellet ville jeg målt 

hukommelsen samtidig.  

En annen begrensning ved uttaleundersøkelsen er at uttalen kun ble testet gjennom posttester. 

Dette var fordi vi kun hadde 3,5 time til disposisjon pr dag, og det ble ikke nok tid til å 

gjennomføre pretester i denne ferdigheten. En følge av dette er at dataene kun måler 

resultater etter ordinnlæringsarbeidet. Vi vet derfor ikke om det har skjedd en endring i 

uttalen før og etter øvingen, og kan derfor ikke sammenligne utbytteveksten i de to ulike 

metodene.  

 

8.4 Forslag til videre forskning 
Denne studien har gitt innsikt i spor 1-deltakeres utbytte av å øve inn nye ord med penn og 

papir og med nettbrett. Studien har hatt fokus på ordinnlæring og målt utbytte i lytting, 

lesing, skriving og uttale. Funnene fra undersøkelsen er også belyst ved å vise til innlærernes 

preferanser, tanker og meninger. Siden innlærerne på nivå A0 og A1a ikke deltok i 

intervjuene, vil det være interessant å følge opp studien ved å gjennomføre samtaler med 

denne elevgruppen med tolker, slik at deres tanker og meninger også blir belyst.  

 

I et større prosjekt vil det også være relevant å undersøke om valg av verktøy får utslag på 

langtidshukommelsen. Man kunne for eksempel undersøke om innlærerne husker ordene 

bedre over tid etter innøving med det ene eller andre redskapet. En annen mulighet kunne 

være å se på utbytteforskjeller hos andre målgrupper enn spor 1, for eksempel voksne 

andrespråksinnlærere med høy skolebakgrunn, ungdommer eller barn. Det vil også være 

aktuelt å se om innlærernes motivasjon påvirkes av verktøyet som benyttes, og om valg av 

redskap får følger for hvor, når, hvor lenge og hvor ofte de øver på nye ord i S2.  
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I prosjektet mitt øvde innlærerne inn nye ord ved å bruke spill i Bitsboard. Et aktuelt tema for 

videre forskning kunne være å se nærmere på hva slags spilldesign som er mest effektiv for 

språklæring, og om språklig interaksjon i spillene kan fremme S2-læring for voksne, slik 

Brevik (2016), Sundqvist (2019) og Sundqvist og Wikström (2015) viser for norske og 

svenske ungdommer som spiller dataspill på engelsk (2.3). Det vil også være relevant å 

undersøke om man finner kvantitative og kvalitative forskjeller i andrespråkstekster skrevet 

for hånd og med nettbrett med lydstøtte (talende tastatur). En annen mulighet er å undersøke 

om man finner utbytteforskjeller i forståelsen hos andrespråksinnlærere ved lesing i bok og 

ved lesing med lydstøtte på skjerm. For lytteferdigheten vil det være aktuelt å undersøke om 

lyden i digitale språklæringsprogrammer får følger for innlærernes evne å skille mellom ulike 

fonemer i S2.  

 

Det kunne også være relevant å se videre på funnene til Kartushina et al. (2015) og undersøke 

om digitale uttalespill som kombinerer lyd og tilbakemeldinger om artikulasjonssted, kan 

påvirke uttalen i større grad enn Bitsboard. Det finnes også andre digitale 

språklæringsprogrammer som det vil interessant å studere effekten av: Blant annet har Olaf 

Husby og Jacques Koreman ved NTNU utviklet en uttale-app, Norwegian Pronunciation, 

som gir tilpasset uttaleopplæring basert på innlærernes ulike morsmål (Lillealtern, 2018). 

 

For voksne deltakere i norskopplæringen vil trolig det viktigste spørsmålet være hvilke 

verktøy og hva slags bruk som kan bidra til å gjøre opplæringen enda bedre og mer effektiv. I 

denne sammenhengen kan det være relevant å sammenligne resultatene på de avsluttende 

norskprøvene og undersøke om man finner forskjeller i prestasjoner hos innlærere som har 

brukt og ikke har brukt nettbrett i opplæringen. Som vi så i avsnitt 8.2, er resultatene på de 

avsluttende prøvene avgjørende for videre muligheter til jobb og utdannelse, men også for 

innvilgelse av rettigheter. Spørsmålet er derfor viktig også i et samfunnsperspektiv, fordi en 

god og effektiv opplæring vil kunne fremme inkludering og hindre utenforskap.  
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9 Vedlegg / Appendiks 
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9.1 Transkriberingsnøkkel 
 

 

 

I   Informant 

F   Forsker 

ord       Direkte gjengivelse 

(ord)   Min forklaring  

[ord]                         Overlappende tale 

ord   Trykksterkt ord 

eh.   Intervjuobjektet leter etter ord 

...   Liten pause 
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9.2 Ordsett A 
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9.2.1 Veiledning til prøvene, ordsett A 
	

Lytte	

1. krabbe	
2. maur	
3. elg	
4. edderkopp	
5. geit	
6. høne	
7. rev	
8. rotte	
9. kamel	
10. esel	
11. hane	
12. apekatt	

	

	

Lese	

Totalt	12	poeng	

	

Skrive	

Totalt	12	poeng	(2	p	for	100	%	riktig)	

1. elg	
2. esel	
3. apekatt	
4. geit	
5. høne	
6. maur	
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9.2.2 Pretest og posttest lytte, ordsett A 

	
	
	
	
	
	
	
	

1. Er	du	mann	eller	kvinne?	Sett	kryss.	
		

¨ Jeg	er	mann.			
	
	

¨ Jeg	er	kvinne.		
	
	

	
2. Hvilket	land	kommer	du	fra?___________________________	

	
	

3. Hvilket	år	er	du	født?	Skriv	de	to	siste	tallene._____________	
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Lytteforståelse:	Lytt	til	ordene	som	lærer	leser	opp.	Sett	ring	rundt	riktig	ord.	

	

0.		

	

Eksempel	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	2. 

1. 
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4. 

5. 

3. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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7. 

8. 

6. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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11. 

10. 

9. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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12. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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9.2.3 Pretest og posttest lese, ordsett A 
 

	
	
	
	
	
	 	
	
	
	

4. Er	du	mann	eller	kvinne?	Sett	kryss.	
		

¨ Jeg	er	mann.			
	
	

¨ Jeg	er	kvinne.		
	
	

	
5. Hvilket	land	kommer	du	fra?___________________________	

	
	

6. Hvilket	år	er	du	født?	Skriv	de	to	siste	tallene._____________	
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Leseforståelse:	Les	ordene	og	sett	strek	til	riktig	bilde	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

edderkopp 

apekatt 

esel 

elg 
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	 Leseforståelse:	Les	ordene	og	sett	strek	til	riktig	bilde	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

geit 

kamel 

krabbe 

hane 
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Leseforståelse:	Les	ordene	og	sett	strek	til	riktig	bilde	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

rev 

maur 

rotte 

høne 
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9.2.4 Pretest og posttest skrive, ordsett A 

	
	

	
	
	 	
	
	
	

7. Er	du	mann	eller	kvinne?	Sett	kryss.	
		

¨ Jeg	er	mann.			
	
	

¨ Jeg	er	kvinne.		
	
	

	
8. Hvilket	land	kommer	du	fra?___________________________	

	
	

9. Hvilket	år	er	du	født?	Skriv	de	to	siste	tallene._____________	
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Diktat.		

	

Skriv	ordene	som	lærer	leser	opp.	Du	får	høre	hvert	ord	3	ganger.	

	

	

1.	 	 	____________________________________	

2.	 		 ____________________________________	

3.		 	 ____________________________________	

4.	 	 	____________________________________	

5.		 	 ____________________________________	

6.	 	 	_________________________________	
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9.3 Ordsett B  
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9.3.1 Veiledning til prøvene,  ordsett B 
	
Lytteprøve	(12p)	

1. Pinnsvin	
2. Ulv	
3. Snegle	
4. Frosk	
5. Sommerfugl	
6. Ekorn	
7. Løve	
8. Bjørn	
9. Kanin	
10. Hai		
11. Sel	
12. Skilpadde	

1. 	
2. 	

	
	
Leseprøve	(12p)	
	
Diktat	(12	p:	2	p	for	helt	riktig-	6	ord)	

1. Kanin	
2. Ekorn	
3. Løve	
4. Pinnsvin	
5. Snegle	
6. Skilpadde	
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9.3.2 Pretest og posttest lytte, ordsett B  

	
	
	
	
	
	
	

10. Er	du	mann	eller	kvinne?	Sett	kryss.	
		

¨ Jeg	er	mann.			
	
	

¨ Jeg	er	kvinne.		
	
	

	
11. Hvilket	land	kommer	du	

fra?___________________________	
	
	

12. Hvilket	år	er	du	født?	Skriv	de	to	siste	
tallene._____________	
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Lytteforståelse:	Lytt	til	ordene	som	lærer	leser	opp.	Sett	ring	rundt	riktig	ord.	

	

0.		

	

Eksempel	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. 

1. 
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4. 

5. 

3. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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7. 

8. 

6. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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11. 

10. 

9. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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12. 

Lytteforståelse: Lytt til ordene som lærer leser opp. Sett ring rundt riktig ord. 
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9.3.3 Pretest og posttest lese, ordsett B 

	
	
	
	 	
	 	
	
	
	
	
	
	

13. Er	du	mann	eller	kvinne?	Sett	kryss.	
		

¨ Jeg	er	mann.			
	
	

¨ Jeg	er	kvinne.		
	
	

	
14. Hvilket	land	kommer	du	

fra?___________________________	
	
	

15. Hvilket	år	er	du	født?	Skriv	de	to	siste	
tallene._____________	
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	 Leseforståelse:	Les	ordene	og	sett	strek	til	riktig	bilde	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

frosk 

bjørn 

ekorn 

hai 
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	 Leseforståelse:	Les	ordene	og	sett	strek	til	riktig	bilde	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

løve 

kanin 
 

sel 

pinnsvin
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Leseforståelse:	Les	ordene	og	sett	strek	til	riktig	bilde	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

sommerfugl 

ulv 

skilpadde 

snegle 
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9.3.4 Pretest og posttest skrive, ordsett B 
 
	
	 	
	 	
	
	
	
	
	
	

16. Er	du	mann	eller	kvinne?	Sett	kryss.	
		

¨ Jeg	er	mann.			
	
	

¨ Jeg	er	kvinne.		
	
	

	
17. Hvilket	land	kommer	du	

fra?___________________________	
	
	

18. Hvilket	år	er	du	født?	Skriv	de	to	siste	
tallene._____________	
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Skrive.		

	

Skriv	ordene	som	lærer	leser	opp.	Du	får	høre	hvert	ord	3	ganger.	

	

	

1.	 	 	__________________________________________________	

2.	 		 ___________________________________________________	

3.		 	 ___________________________________________________	

4.	 	 	___________________________________________________	

5.		 	 ___________________________________________________	

6.	 	 	___________________________________________________	
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9.4 Infoskriv med samtykkeskjema for undersøkelsen 
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9.5 Infoskriv med samtykkeskjema for intervjuet 
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