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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er tilknyttet forskningsprosjektet Aiding Cultural Responsive 

Assessment in Schools (ACRAS). Prosjektet har informanter bestående av skoleledere, 

minoritetsspråklige elever og lærere fra fem ulike skoler. Datamaterialet i min masteroppgave 

er hentet fra ACRAS studie. Her har jeg hentet empirien min fra kvalitative intervju med ti 

samfunnsfagslærere hvor de beskriver hvordan de støtter elevers begrepsforståelse i 

samfunnsfaget, hvilke utfordringer de møter og hvilke strategier de velger for å møte disse 

utfordringene. I denne oppgaven drøfter jeg problemstillingen hvordan kan lærere støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag?  

 

For å drøfte problemstillingen har jeg disse fire forskningsspørsmålene; (1) Hvilke strategier 

kan lærerne bruke for å støtte elevers begrepslæring og begrepsbruk? (2) Hvordan beskriver 

lærerne elevers begrepsforståelse og hva opplever lærerne som utfordrende? (3) Opplever 

lærerne at de har de ressursene og tiden de trenger for å hjelpe elevene med å bedre sin 

begrepsforståelse? (4) Hvordan kan lærerne bruke minoritetsspråklige elevers 

bakgrunnskunnskap og forståelse i undervisningssammenheng? 

 

I analysen av datamaterialet kommer det frem at læreres opplevelse og erfaringer tilsier at en 

stor del av minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge sliter med 

begrepsforståelse i samfunnsfag. Lærerne forteller og vurderer at begrepslæring, 

begrepsforståelse og begrepsbruk er det meste utfordrende for denne elevgruppen i 

undervisningssituasjoner. Lærerne forteller at de bruker ulike pedagogiske støttestrategier i 

form av undervisningsmetoder og begrepslæring for å støtte elevene.  

 

Literacy-begrepet, ofte beskrevet som språk og tekstkompetanse, danner det teoretiske 

rammeverket for oppgaven. I følge læreplanene og opplæringsloven er det skolens og 

lærerens oppgave å gi elevene tilpasset opplæring etter deres forutsetninger. Wolfgang Klafki 

mener at utdanningen bør tilrettelegge for at elever lærer og tilegner seg kunnskap, bestemte 

ferdigheter og holdninger, der er et fellesskap av frie individer gjennom sitt arbeid, bidrar til 

frigjøring. Freire mener at en utdanning skal ta utgangspunkt i det å utnytte elever som 

ressurser for deres egen læring, utvikling og framgang i faget. I oppgaven har jeg kommet 

frem til at lærerne trenger bedre kunnskap og forståelse for utfordringer som 

minoritetsspråklige elever har knyttet til begrepsforståelse i samfunnsfag. 
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Forord 

Det har vært en lang reise for meg. En reise fra en liten landsby på et fjellrike område uten 

noen skoler i Afghanistan. En reise fra en landsby uten elektrisitet og bilveier. En reise fra en 

landsby hvor folk levde av økologisk jordbruk og husdyr. En reise fra en landsby hvor all 

tronsport foregikk på eselryggen. En reise fra urørt natur til store og moderne byer. En reise 

fra det å ikke kunne skrive på sitt eget morsmål til å skrive en mastergrad på mitt andre 

morsmål. En reise fra Asylakademiet utenfor Jacob kirken i Oslo i 2007 gjennom norskkurs 

på Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Sinsen til Universitet i Oslo. Denne reisen har vært 

fantastisk lærerik for meg, hvor jeg har møtt fantastiske menneskene underveis. Nå sitter jeg 

her og er veldig takknemlig for å ha hatt dere rundt meg. Jeg mener at enhver av dere har 

vært viktig for meg gjennom den reisen frem nå. Dere kommer til å være viktig for meg også 

i fremtiden. Noen av dere har gitt meg emosjonelle støtte og andre har vist forståelse, noen av 

dere har hjulpet med korrekturlesning. Tusen takk til enhver av dere. 

 

Det å skrive en masteroppgave ligner på være et spedbarn som lærer å gå. For å kunne gå, 

trenger spebarnet veiledning og en hånd å støtte seg på for å starte sine små skritt, for 

etterhvert å kunne klare seg alene. Når jeg har startet masteroppgaven, måtte jeg finne ut 

hvordan jeg kunne ta de første skrittene for å planlegge og gjennomføre masteroppgaven. Fra 

start til slutten av masteroppgaveprosessen har jeg fått fantastisk hjelp av Eline F. Wiese, 

hovedveilederen min. Tusen takk, Eline. Samtidig har min biveileder Jan Grannäs passet på 

at problemstillingen min var samfunnsdidaktisk relevant. Tusen takk, Jan. 

 

Masteroppgaven er skrevet gjennom ACRAS-forskingsprosjektet. Veilederen min Eline F. 

Wiese og Guri Nortvedt har vært med prosjektet på vegna av ILS. Vi var mange 

lektorstudenter med i prosjektet for å skrive masteroppgaver gjennom ACRAS-prosjektet. 

Tusen takk hele ACRAS-gruppen.  

 

En spesiell takk til Kaja Øverås. Kaja, takk for de all den støtte og oppmuntring du har gitt 

meg underveis. 

 

Blindern, Juni 2019 

Hashem Jafari 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og mål for studien 

Denne masteroppgaven handler om de utfordringene som minoritetsspråklige elever møter i 

den norske skolen. Årsaken til jeg har valgt å skrive om minoritetsspråklige elever i den 

norske skolen er nært knyttet til min egen bakgrunn, da jeg selv har norsk som andrespråk. 

Dette betyr at jeg med min egen bakgrunn har både forståelse, innblikk og interesse for 

hvordan begrepslæring og forståelse foregår. Siden jeg alltid har syntes at samfunnsfaget har 

vært et interessant og engasjerende fag, har jeg derfor utdannet meg til samfunnsfag- og 

norsklærer. Selv om samfunnsfaget har vært et interessant og engasjerende fag for meg, betyr 

det ikke at alle andre elever har samme erfaring med, inntrykk av og forståelse for faget som 

meg. For mange elever kan det være utfordrende, spesielt når det gjelder (innlæring og) 

forståelse av begreper. Begrepsforståelse er et vesentlig og komplekst fenomen når du skal se 

sammenheng mellom tekst og kontekst, for å forstå, lære og anvende den nye informasjonen 

du får gjennom opplæring i samfunnsfag og andre skolefag.  

 

Forskning viser at begrepslæring og begrepsforståelse både er utfordrende og helt vesentlig i 

skriving (Overrein og Smidt, 2009; Hepsø, 2009; Overrein og Smidt, 2010) og lesning (Roe, 

Ryen og Weyergang, 2018; Roe, 2014) i samfunnsfag og andre skolefag for de fleste elever. 

Det er noe jeg kjenner igjen fra egne erfaringer fra praksisdelen av lektorutdanningen og 

deltidsarbeid som norsk- og samfunnsfaglærer i den norske skole. Det vil si at begreper er en 

vesentlig del av ethvert skolefag for å forstå, lære og mestre fagene, og i møte med andre 

tekster i samfunnet. Å lære språk er komplekst (Cummins, 2000; Viberg, 2004; Hilditch & 

Aarsæther, 2008) fordi det kan være vanskelig å forstå, lære og anvende begrep i ulike 

kontekster og sammenhenger, fordi begrepene er knyttet til kontekst, tid og kompetansen 

eleven har om tekst og tekstkultur. Det betyr at det kreves tidlig innsats i begrepslæringen, fra 

de enkleste til de mer komplekse begrepene, for å styrke elevenes begrepsforståelse både i og 

utenfor skolen. Det å forstå, lære og anvende begreper i muntlige sammenhenger og i 

skriftlige tekster, er det noe jeg opplevde i praksisperioden at noen av de minoritetsspråklige 

elevene sliter med. Det er noe som kan gå ut over motivasjon, læringslyst og framgang i 

samfunnsfag og andre fag, slik jeg har observert og erfart. Det er en uheldig situasjon for 

denne elevgruppen. Hensikten med opplæringen er at elevene kan møte enkle og mindre 



 2 

komplekse begreper på lave trinn, hvor de kan få hjelp av lærere for å forstå, lære og oppøve 

begrepene i undervisningssammenheng. Det kan ruste dem til å møte stadig nye og 

komplekse begreper til neste trinn. Det er noe som skal fortsette gjennom hele skolegangen. 

Måten opplæringen er organisert på, kan i mange tilfeller ikke være nok tilpasset for 

minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse. Dette kan gjøre at det kan bli 

gjentagende utfordringer for dem å forstå, lære og bruke nye og komplekset begreper for å 

gjennomføre skolen på en god måte. Det betyr ikke at andre elever ikke har utfordringer med 

begrepslæring og forståelse, men jeg er interessert i og nysgjerrig på å undersøke hvordan 

minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge forstår, bruker og lærer begreper i 

samfunnsfag. Siden jeg skriver masteroppgave innenfor samfunnsfagdidaktikk, er det naturlig 

å knytte temaet til samfunnsfag. I tillegg er det en unik mulighet for meg til å fordype meg i 

tematikken, samt bidra til feltet med mer forskning som omhandler dette spesifikke temaet 

gjennom det å skrive en masteroppgave. Så langt jeg har undersøkt, finnes det lite forskning 

som omhandler minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i undervisning og opplæring i 

samfunnsfag. Det finnes derimot en god del forskning som handler om minoritetsspråklige 

elevers skriving (Hilditch og Aasæther 2008; Selj, 2008; Hepsø, 2008) og lesing (Roe, Ryen 

og Weyergang, 2018; Roe, 2014; Hvistendahl, 2008) i norskfaget. Norskdidaktisk forskning 

innen literacy har en overføringsverdi også til samfunnsfagsdidaktikk. For det første er 

begrepsforståelse vesentlig for begge fagene i henhold til refleksjon, drøfting og diskusjon av 

ulike temaer i undervisningssammenheng. For det andre har begge fag ansvar for å danne og 

utdanne nye generasjoner til å ta vare på de sentrale verdiene i samfunnet. 

 

Videre i oppgaven skal jeg undersøke temaet gjennom lærernes subjektive vurderinger og 

refleksjoner, med hovedfokus på hvordan de opplever og vurderer begrepsforståelsen til 

minoritetsspråklige elever i undervisningssammenhenger. Det er også viktig å si noen ord om 

skolens oppgave og funksjon som samfunnsforvalter for å gi opplæring til elever slik at de 

skal kunne prestere og mestre skolearbeidet og livet som helhet. I Norge er det vanlig å 

justere og forbedre læreplanen med tiden, i takt med utviklingen som skjer i Norge og i resten 

av verden. Det er ikke bare tiden og utviklingen som skjer i Norge og verden som forårsaker 

disse justeringene i læreplanen (Imsen, 2016), men også utdanningspolitiske diskusjoner og 

maktskifter i Stortinget og regjeringen har vært drivkraft for utviklingen og justeringen av 

læreplanene. Det vil si at regjeringen foreslår endringer i læreplanen, og Stortinget gjør 

endelige vedtak som den norske skolen skal gjennomføre i praksis for å gi elevene den 

opplæringen de har krav på. Lærerne er de som forvalter og gir opplæring til elever etter det 
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som står i styringsdokumentene. Læreplanen gir på denne måten direkte retningslinjer og 

føringer til hva skolens og lærernes oppgave og funksjon skal være i skolen.  

 

Læreplanen forteller, forklarer og beskriver hva som skal gjøres i de i ulike fagene og på 

ulike klassetrinn, og hvor mange timer de forskjellige fagene skal ha av skolens totale 

undervisningstid (Imsen, 2016, s. 265). Den overordnede læreplanen (delen) består av ulike 

deler som skolene skal bearbeide og tolke i de ulike skolefagene for å undervise elever. I 

læreplanen for kunnskapsløftet (LK06) kom altså alle lærere i alle fag skulle nå integrere fem 

grunnleggende ferdigheter arbeide med å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne 

skrive, å kunne regne og kunne bruke digitale verktøy i fagenes kompetansemål. I praksis 

betyr det at lese- og skriveferdigheter ikke lenger er bare norsklærerens ansvar, men at lærere 

i alle fag har ansvar når det kommer til opplæring i de fem grunnleggende ferdighetene 

(Skovholt, 2014, s. 14). Det betyr at samfunnsfagslærerne også har ansvar for å undervise 

elevene i de fem grunnleggende ferdighetene.  

 

Når barn begynner på skolen lærer de de grunnleggende ferdighetene. Det de lærer, skal 

bygges på kunnskap og forståelse. Det betyr at for hvert år skal elevene møte nye 

utfordringer, for å tilegne seg og utvide eksisterende kunnskap, ferdigheter og forståelse på et 

høyere nivå. Det skal være en forberedelse for dem på et voksenliv som er basert på personlig 

autonomi og økonomiske selvstendighet. Ved å legge til flere fag, utfordres barna til å utvide 

og forbedre sin kunnskap. Med begrepet «grunnleggende ferdigheter» skal vi forstå 

ferdigheter som gjennomgående, gjennomgripende og en forutsetning for læring, mestring og 

utvikling i alle fag gjennom hele livet (Skovholt, 2014, s. 14). Kunnskapsløftet (KL06) er 

bygget på grunntanken om demokratiseringsprosjektet, hvor utdanningen skulle bidra til 

utjevning av sosiale forskjeller og skape like forutsetninger for alle elever til å delta i 

samfunnet de lever i. Hensikten med opplæringen i alle skolefag, og spesielt i samfunnsfag, 

er at elever kan bli aktive medborgerne i arbeidslivet og delta aktivt i demokratiet. Disse 

punktene har også fått å få en sentral plass i Fagfornyelsen (2020) som er en justering av 

kunnskapsløftet: «Vi fornyer alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for 

framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020» 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). Formålet med de grunnleggende ferdighetene er at elevene 

skal settes i stand til å utøve faglige relevant skriving, lesing og muntlighet med hovedfokus 

på kunnskap og forståelse som er basert på kreativitet og forbedring. Grunnen til at jeg 

presenterte læreplanen her er at det er viktig å poengtere at når vi snakker om skolens 
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oppgave og funksjon, handler det om hvordan lærerne utøver yrket sitt på en profesjonell 

måte slik samfunnet forventer av dem. Det betyr at lærere spiller en svært sentral rolle for at 

elevene skal lykkes med begrepsforståelse og bruk av begreper i det aktuelle temaet i 

undervisningssammenheng og andre kontekster i og utenfor skolen.  

 

Når jeg skriver om mine egne erfaringer, er det viktig å understreke at jeg tilnærmer meg 

dette tema med et engasjement som, foruten det faglige, også er personlig. Jeg kan ikke 

utelukke at dette har påvirket forskningen min, mer eller mindre, selv om jeg alltid har 

forsøkt å være bevisst på min nøytralitet som en forsker i denne oppgaven. Det betyr altså at 

forskningen er avhengig av hvem jeg er. Min personlighet, min sosiale, kulturelle og 

historiske bakgrunn legger vesentlige premisser for hvordan jeg har forstått min empiri 

(Hjardemaal, 2014, s. 193). Jeg kan ikke løpe fra min forståelse, den vil alltid prege min 

fortolkning av empirien i masteroppgaven.  

 

1.1.1 Problemstilling 

I denne masteroppgaven har jeg valgt å belyse problemstillingen: Hvordan kan lærere støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag? Med støtte menes de 

pedagogiske strategiene samfunnsfaglærere benytter for å hjelpe minoritetsspråklige elevers 

begrepsforståelse slik at de skal kunne lykkes med skolegangen på linje med de andre 

elevene i den norske skolen. For å svare på problemstillingen har jeg valgt fire 

forskningsspørsmål: 

1. Hvilke strategier kan lærerne bruke for å støtte elevers begrepslæring og begrepsbruk? 

2. Hvordan beskriver lærerne elevers begrepsforståelse og hva opplever lærerne som 

utfordrende? 

3. Opplever lærerne at de har de ressursene og tiden de trenger for å hjelpe elevene med 

å bedre sin begrepsforståelse? 

4. Hvordan kan lærerne bruke minoritetsspråklige elevers bakgrunnskunnskap og 

forståelse i undervisningssammenheng? 

Masteroppgaven er basert på samfunnsfagdidaktikk. Hensikten er å utrede hvordan 

samfunnsfaglærere bruker ulike pedagogiske strategier for å hjelpe minoritetsspråklige elever 

og elever med kort botid i Norge som sliter med begrepsforståelse i samfunnsfagsopplæring.  

 

1.1.2 Avgrensninger 
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Minoritetsspråklige elevers begrepslæring- og forståelse er et fagområde som vi trenger mer 

kunnskap og forståelse om, for å gi denne elevgruppen bedre tilpasset opplæring slik at de 

kan gjennomføre skolegangen på en god måte. Av denne grunn har jeg valgt å undersøke 

temaet, minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse, gjennom læreres subjektive vurderinger 

og refleksjoner, med hovedfokus på hvordan de opplever og vurderer begrepsforståelsen til 

minoritetsspråklige elever i undervisningssammenheng i samfunnsfag.  

Det er viktig å tydeliggjøre at jeg skal undersøke temaet fra læreres perspektiver og ikke 

elevers perspektiver. Grunnen til jeg har valgt lærerperspektivet for å undersøke temaet, er at 

dette sannsynligvis gir meg bedre, ny og dypere kunnskap og forståelse om det aktuelle 

temaet, siden de har jobbet med denne tematikken i mange år. Det vil si at lærere besitter 

masse informasjon som kan gi ny kunnskap om det aktuelle temaet, informasjon som er høyst 

nødvendig for å støtte minoritetsspråklige elever i deres skolegang. 

 

En viktig forutsetning her er at å støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse ikke 

handler om «hvem læreren er, men snarere hva læreren gjør og især lærerens systematiske og 

gjennomtenkte bruk av ulike lærings- og undervisningsverktøy» (Krumsvik og Säljö, 2013: 

179). Det betyr at lærere spiller en svært sentral rolle i om elevene lykkes med å utvikle en 

god begrepsforståelse og å kunne bruke denne til å reflektere og mene noe om det aktuelle 

temaet i undervisningssammenheng, så vel som i andre kontekster i og utenfor skolen. 

Målgruppen for oppgavens undersøkelser er minoritetsspråklige elever som av ulike grunner 

sliter med begrepsforståelse, og elever med kort botid i Norge. Formålet med oppgaven er å 

undersøke temaet gjennom lærernes subjektive vurderinger og refleksjoner, med hovedfokus 

på hvordan de opplever og vurderer begrepsforståelsen til minoritetsspråklige elever i 

undervisningssammenheng. Og videre, hvordan de mener at skolen kan hjelpe denne 

elevgruppen i begrepslæring og dermed øke deres muligheter til å fullføre skolen.  

 

1.1.3 Oppgavens struktur 

Kapittel 1 er innledningen til masteroppgaven. Først har jeg redegjort for masteroppgavens 

tema ved å forklare bakgrunnen for at jeg valgte nettopp dette temaet. Her har jeg presentert 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Kapittel 2 utgjør oppgavens teoretiske 

rammeverk. Først har jeg presentert hvem minoritetsspråklige elever er og hva slags 

forutsetninger de har i den norske skolen. Deretter har jeg redegjort for hva slags betydning 

begrepsinnhold- og funksjon for elevers opplæring har. Etter det har jeg drøftet hva 
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samfunnsfagdidaktikken, har å si i henhold til problemstillingen min med hovedfokus på 

demokratisk medborgerskap i samfunnsfag og språkets makt i samfunnsfag. Deretter har jeg 

redegjort for teorien om literacy-begrepet. Til slutt har jeg redegjort for kritisk literacy for å 

kunne danne teorigrunnlaget som jeg anser nødvendig for å kunne svare på 

forskningsspørsmålene mine og for min drøftelse av oppgavens problemstilling. Kapittel 3 

handler om forskningsmetoden i undersøkelsen min. Først har jeg redegjort for kvalitativ 

metode med fokus på hva den er og hvorfor den passer til å undersøke dette temaet. Det er 

viktig å presisere at ACRAS-forskningsprosjektet er basert på kvalitativ metode. Derfor har 

kvalitativ metode blitt et naturlig metodevalg for masteroppgaven min fordi jeg har hentet 

datamaterialet mitt derifra. Deretter har jeg redegjort for forskningsdesignet mitt, 

utvalgsstrategier, intervjuguide, gjennomføring av intervju og transkribering av 

datamaterialet. Videre har jeg redegjort for valget av «Stegvis-deduktiv induktiv metode» 

(SDI) som analysemetode, og vist framgangsmåten for analysen. Så redegjort for metodisk 

betraktning med fokus på validitet og reliabilitet. Til slutt har jeg diskutert etiske spørsmål, 

som samtykke, frivillighet, anonymitet, bevaring at datamaterialet og offentliggjøring av 

resultatene. I dette kapittelet har jeg også gjort rede for troverdigheten til masteroppgaven. 

 

Kapittel 4 er analysedelen av oppgaven. Analysen er en konvensjonell innholdsanalyse. Først 

har jeg beskrevet om lærernes beskrivelse av elevenes begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsbruk. Deretter har jeg skrevet om lærernes beskrivelse av undervisningsformål, og 

hvorfor kjennskap til begreper er så vesentlig for elevers i samfunnsfagligopplæring. Så har 

jeg beskrevet om pedagogiske støttestrategier som lærere bruker for til minoritetsspråklige 

elevers begrepslæring, begrepslæringsforståelse og begrepsbruk. Her har også skrevet om 

hvordan samfunnsfaglærerne benytter minoritetsspråklige elevers bakgrunnskunnskap i 

undervisningssammenheng, og hva slags vurderingsformer lærerne anvender for å støtte 

minoritetsspråklige elever som sliter med begrepslæring og begrepsforståelse i 

samfunnsfagsopplæring. Her har jeg svart på de fire forskningsspørsmålene for å drøfte 

problemstillingen. Så har jeg diskutert funnene i lys av teoretiske perspektiver for å vise frem 

styrker og svakheter i lærernes pedagogiske strategier som de har benyttet for støtte denne 

elevgruppen, for å komme frem til hva som kunne ha fungert og ikke fungert i 

opplæringssammenheng for denne elevgruppen. For å svare på problemstillingen har jeg 

kommet med tre anbefalingen for lærere kan støtte minoritetsspråklige elevers 

begrepsforståelse i samfunnsopplæring. Til slutt har jeg konkludert hele oppgaven, i tillegg til 

å reflektere rundt hva veien videre kan eller vil være. 
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2 TEORETISK RAMMEVERK 

I dette kapitlet skal jeg gjøre rede for det teoretiske rammeverket og de perspektivene som 

ligger til grunn for oppgavens analyse og drøfting. Til å begynne med vil jeg i dette kapitlet 

forklare hva jeg legger i betegnelsen minoritetsspråklige elever. Jeg vil så knytte 

problematikken rundt minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse til samfunnsfagdidaktikk. 

I denne forbindelse vil jeg bygge på forskningsartikler som handler om minoritetsspråklige 

elevers begrepsforståelse og ordlæring i norskfaget (Hvistendahl, 2009; Roe, 2014; Selj, 

2008), og om samfunnsfaglige begrep (Mathé, 2015; Overrein og Smidt 2009; Hepsø, 2009). 

Det er store forskjeller mellom samfunnsfaget og norskfaget når det gjelder fagenes innhold 

og formål. Samtidig finnes det også likheter, slik som at elevene både skal utdannes til å klare 

seg alene, og til å være aktive medborgere. Påstanden min er at hvis elevene kan utvikle 

begrepsforståelsen sin i ett av disse to fagene, kan de anvende denne kunnskapen og 

forståelsen i det andre faget. Anne Kristine Øgreid (2008) har i sin artikkel fokusert på 

argumenterende skriving på ungdomstrinnet, med hovedfokus på norsk. Øgreid (2008) 

beskriver at elevene vil «måtte produsere argumenterende skriving i mange sammenhenger, 

både innenfor skolen og som deltakelse i samfunnslivet ellers» (s. 67). Å argumentere er 

vesentlig for å delta aktivt i et demokratisk samfunn. Derfor er det relevant å benytte artikler 

som er basert på norskfaget i denne masteroppgaven for å drøfte problemstillingen min.  

 

Så vidt meg bekjent, finnes det heller ikke forskningsartikler som handler om 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag. Derfor kommer jeg til å benytte 

meg av forskningsartikler om minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i norskfaget. Det 

er viktig å presisere at jeg ikke kommer til å beskrive tidligere forskning som eget avsnitt i 

denne oppgaven. Slik jeg har nevnt i innledningen, er det et nytt forskningsområde som jeg 

vil undersøke i denne oppgaven. Det betyr at det finnes lite tidligere forskning rundt temaet i 

oppgaven. Framgangsmåten min blir slik: Først vil jeg gi en kort definisjon og forklaring på 

et begrep er. Deretter vil jeg forklare og beskrive hvem det er jeg beskriver som 

minoritetsspråklige elever fordi oppgaven handler om utfordringene som minortitsspråklige 

elever møter i den norske skolen. Etter det definerer og beskriver jeg samfunnsfagdidaktikk 

gjennom samfunnsfaglige perspektiver med hovedfokus på muligheter og utfordringer som 

minortetsspråklige elever møter i samfunnsfagopplæring. Så trekker jeg inn literacy som 

teori, for å danne et grunnlag for å drøfte problemstillingen. Til slutt kommer kapittelet hvor 

jeg oppsummerer.  
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2.1 Begrepsforståelse- og begrepsbruk 

Begrep er innenfor filosofien det abstrakte innholdet knyttet til en språklig term. Ulike språk 

vil som oftest ha spesifikke ord for det samme begrepet. Begrepet er en avgrensende og 

allmenngyldig mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i den virkelige verden 

eller i en tenkt verden, fordi begrepet er «rett og slett de ideene eller fornemmelsene vi har 

fått når vi kan kategorisere ting sammen, og som vi har dannet oss et mentalt bilde av» 

(Golden, 2014, s. 17). Det betyr at et begrep har egenskaper, trekk eller kjennetegn som 

bestemmer, karakteriserer eller avgrenser en kategori av fenomener. Begrepene er det som vi 

bevisst ser med, det som gjør vårt blikk reflektert og vårt ettersyn (Ebbesen, 2009, s. 42-43). 

Når en minoritetsspråklig elev utvikler evnen til å forstå et begreps innhold og mening, kan 

dette bidra til læringslyst, selvtillit og motivasjon for å lære mer og for å fullføre skolen. I 

motsatt fall, kan mangel på begrepsforståelse gjøre at eleven mister motivasjon og gir opp, 

fordi begrep er en vesentlig del av lærestoffet for å prestere og mestre faget 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). 

 

2.2 Minoritetsspråklige elever 

Når vi snakker om minoritetsspråklige elever, handler det om elever som også snakker andre 

språk i hjemmet enn de nasjonale språkene, altså norsk (bokmål og nynorsk) og samisk 

(Hvistendahl, 2009, s. 71). Begrepet minoritetsspråklige elever «omfatter elever som har 

vokst opp i hjem der et annet språk enn norsk har dominert» (Selj, 2008, s. 16). Det er viktig 

å presisere at det er store variasjoner i språklig, kulturell og sosial bakgrunn blant de 

minoritetsspråklige elevene. De har til felles at de snakker et annet språk enn norsk i 

hjemmet, men hvilket språk dette er og hvilke kulturelle preferanser de har, varierer mye. De 

er i ulike aldre, og har tilbrakt ulik tid i Norge. Det vil si at mange er født i Norge, mens 

andre nylig har kommet hit.  

 

En forklaring på hvorfor minoritetsspråklige elever utgjør en så mangfoldig gruppe er at 

siden 1980-tallet har det kommet mennesker til Norge av ulike grunner og fra ulike 

verdensdeler. Noen har kommet som arbeidsinnvandrere, andre som flyktninger på grunn av 

krig, interne konflikter, arbeidsledighet, politiske undertrykkelse og andre årsaker (Selj, 

2008; Hvistendahl, 2009; Imsen, 2016, s. 220; Brochmann, 2006, s. 66; Aarre, Børhaug og 

Christophersen, 2014, s. 175). Samtidig har vi alltid hatt minoritetsspråklige elever fordi 
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Norge alltid vært et mangfoldig samfunn som har bestått av etniske majoriteter og etniske 

minoriteter (Hvistendahl, 2009), eksempelvis samer (urbefolkning), kvener, skogfinner, rom 

og flere andre minoritetsgrupper som har innvandret av ulike grunner, og som har kommet til 

Norge på ulike tidspunkt. Det betyr at gruppen «minoritetsspråklige elever» er omfattende og 

favner om elever som har ulike forutsetninger når det gjelder opplæring, læring og forståelse 

av samfunnsfaget. Dette har sine fordeler og ulemper for elevers opplæring som helhet.  

 

Rita Hvistendahl (2008) har gjort en kartlegging i opplæring for språklige minoriteter 

gjennom internasjonale undersøkelse (PISA) og nasjonale prøver for å finne ut hva slags 

utfordringer minoritetsspråklige elever har og hva slags forventninger de har til den norske 

skolen. For det første spør hun om resultater fra PISA kan fortelle noe om tilstanden i den 

norske skolen og gi svar på spørsmål om skolen evner å utjevne forskjeller mellom 

minoritets- og majoritetsspråklige elever. Svaret er negativt (Hvistendahl, 2008, s. 298). Hun 

poengterer at hjemmeforhold har mye si for minoritetsspråklige elevers prestasjoner i 

skolearbeidet. Det vil si at foreldres utdanning, økonomi og annen kulturell kapital er viktige 

faktorer i det hvordan minoritetsspråklige elever presterer og mestrer skolefagene. Dette er 

interessante perspektiver sett i lys av det Anne Golden hevder (2014, s. 126) basert på 

erfaringer fra andre land som viser at minoritetsspråklige elever av foreldre med lav sosio-

økonomisk bakgrunnen er blant dem som har dårligst sjanse til å klare seg godt på skolen. 

Dette kan gi forståelse for hvilke elever som kan slite ekstra med begrepslæring- og forståelse 

og bruk av begreper i samfunnsfagsopplæringen. Det blir interessant i finne ut hva slags 

erfaring samfunnsfagslærene i min studie har i henhold til Goldens utsagn. 

  

Videre hevder Hvistendahl (2008) at til tross for lavere prestasjoner hos minoritetsspråklige 

elever, viste resultatene fra PISA undersøkelsene i 2000 og 2003 at disse elevene er mer 

positive til skolearbeidet enn øvrig elever (s. 298). Minoritetsspråklige elever har også høye 

ambisjoner for å ta høyere utdanning til tross for at de vet at de må jobbe hardere for å kunne 

klare det. Det tyder på at minoritetsspråklige elever har høye forventinger til at den norske 

skolen skal gi dem tilpasset opplæringen som kan lede dem til å realisere det de ønsker å 

oppnå gjennom utdanningen for å oppnå personlig autonomi og økonomisk selvstendighet. 

Dersom den norske skolen skal innfri disse forventningene, krever det kunnskap og forståelse 

fra skolen og lærerne om minortetsspråklige og hva som skal til for at disse elevene skal 

kunne lykkes i det å nå sine mål (Hvistendahl, 2008, s. 298). Kort sagt – noen av de 

minoritetsspråklige elevene klarer seg mye bedre enn en del ikke-minoritetsspråklige elever 
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på skolen. Dette handler om elevforutsetninger slik Hvistendahl (2008) og Golden (2014) 

beskriver. Mitt fokus i denne oppgaven har som intensjon å finne ut av om den 

minoritetsspråklige elevgruppen sliter mer med begrepsforståelse enn jevnaldrende på 

ungdomsskolen. 

 

2.3 Samfunnsfagdidaktikk 

Ovenfor har jeg definert og forklart hvem jeg lar omfattes av begrepet minoritetsspråklige 

elever og hva slags forventninger de har til den norske skolen og til seg selv. Hvem av dem 

kan prestere og mestre skolearbeidet bedre enn andre? Fordi masteroppgaven er basert på 

samfunnsfagdidaktikk, med hovedfokus på hvordan samfunnsfaglærere bruker ulike 

pedagogiske strategier for å hjelpe minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i 

Norge som sliter med begrepsforståelse i samfunnsfagsopplæring, er det på tide å beskrive 

hva slags betydning samfunnsfagdidaktikk har for elevenes prestasjon og mestring i 

samfunnsfag. 

 

Samfunnsfagdidaktikk dreier seg om tenkemåter og betraktninger over forholdet mellom 

individ og samfunn. Faget omhandler sentrale verdier, holdninger og handlingsmønstre som 

forener innbyggere i en nasjonalstat som ellers er mangfoldig – den består av byer og bygder, 

kommuner og tettsteder, og av ulike grupper som søkes holdt sammen som et fellesskap, 

gjennom, for eksempel, felles tro, mening og formål (Aarre, Børhaug og Christophersen, 

2014, s. 70-75). I denne forbindelsen er samarbeid, tillit og samspill vesentlige faktorer for å 

holde mennesker sammen «under ett flagg» og leve noenlunde konfliktløst ved siden av 

hverandre. Dette må ses i lys av fortid, nåtid og framtid, for å skape ny kunnskap og dypere 

forståelse. Skolen har en sentral rolle for å utdanne og danne fremtidens medborgere. 

Hensikten er å forberede og utvikle kompetente og selvstendige borgere med solidariske 

evner og evne til å tenke og vurdere informasjonskilder på en kritisk måte og for å ta vare på 

medmennesker. I denne forbindelsen er samfunnsfaget et av de vesentlige skolefagene, og 

forståelse av dagens og fremtidens samfunnsborgere avhenger av at 

samfunnskunnskapsopplæring gis på de betingelser elevene har for å lære samfunnsfaget. 

 

Samfunnsfagets undervisningsformål handler om å lære elevene de sentrale verdiene som det 

norske- og det internasjonale samfunnet består av (Aarre, Børhaug og Christophersen, 2014, 

s. 73). De verdiene dreier seg om «grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og 
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likestilling. Faget skal stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk 

deltaking» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Formålet er at de sentrale verdiene formidles slik 

at de kan ha positiv effekt på elevenes forståelse, holdninger og handlingsmønster, om 

samspill og samarbeid for en bedre verden hvor alle kan leve side om side i fred (Hunnes, 

2015, s.126). I praksis betyr det at skolen har ansvar for å overføre bestemte verdier, 

holdninger, ferdigheter, kunnskap og forståelse fra en generasjon til den neste slik at 

samfunnet utvikles og blir levedyktig i framtiden. Samfunnsfagsopplæringen krever et stort 

ordforråd og god begrepsforståelse, ettersom dette må til for å forstå hva faget handler om. 

Dette kan være krevende for minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse for å 

prestere og mestre faget og for å lykkes med skolearbeidet. 

 

Formålet i denne oppgaven er å drøfte problemstillingen gjennom å undersøke hvordan 

samfunnsfaglærere kan støtte minoritetsspråklige elevers utvikling av en bedre 

begrepsforståelse. Ulvik og Sæverot, (2013, s. 48) hevder at samfunnsfagdidaktikken krever 

en dobbel bevegelse, ved at læreren skal åpne for engasjement i forhold til verden og 

samtidig gi rom for at elevene kan frigjøres fra denne verdenen. Da trenger elever opplæring 

som kan forberede dem gjennom utdanningen. Opplæringen skal være differensiert og 

forståelig slik at elevene stadig tilegner seg nye ord og begrep for å øke sin kunnskap og 

forståelse for å mestre og prestere faget og livet, og dermed kunne møte informasjon på en 

opplyst og kritisk måte. Formålet er at de skal bli utdannet, utvikle evner til selvstendighet, 

solidaritet og medbestemmelse for å kunne ta gode valg under ulike omstendigheter i livet. 

Dette kan gjøre dem i stand for å ta vare på demokratiet, og til å kunne utvikle og justere det 

med utviklingen som skjer ellers i verden. Eksempelvis har det norske samfunnet gitt like 

rettigheter for både heterofile og homofile medborgerne til å leve sammen og til å få barn 

sammen.  

 

2.3.1 Demokratisk medborgerskap i samfunnsfag 

Skolens og læreres formål med arbeid med begreper kan være vesentlig fordi begreper 

inneholder ulike typer kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for at elevene forstår, 

lærer seg å bruke begrepene når de reflekterer over, diskuterer og forklarer forhold i 

samfunnet (Mathé, 2015). Det å forbedre begrepsforståelsen er en fundamental oppgave for 

lærere i samfunnsfag. Det er prosessen til å utdanne og danne elevene til fremtidens 

demokratiske medborgere. Det vil si at det norske samfunnet har som formål å danne og 
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utdanne elever til demokratisk medborgerskap, som «dreier seg nettopp om hvordan borgerne 

samhandler i et politisk fellesskap og hvordan de gjennom deltakelse påvirker samfunnet» 

(Blikstad- Balas, 2016, s. 20). Det betyr at i teorien handler demokratiet om folkestyre. Det 

vil si at «alle» som er fulle medlemmer av samfunnet har rett til medbestemmelse. I Norge 

har vi representativt demokrati, som betyr at folk velger representanter som skal representere 

dem i nasjonalforsamlingen (Stortinget) og andre lokale forsamlinger (kommunestyre, 

fylkesting). Arve Hepsø (2009, s. 228) beskriver at begrep forstås og læres og utøves for å 

skape ny kunnskap og forståelsen hvordan samfunnet er bygget og hvordan det fungerer. 

Dette må ses i en historiske sammenheng for å forstå og lære om i samfunnsfag.  

 

Det er viktig å skille mellom medborgerskap og statsborgerskap. I en norsk kontekst handler 

statsborgerskap om den juridiske konteksten som regulerer forholdet mellom staten og 

individet, mens medborgerskapet omfatter sider av menneskers liv som identitet, tillit, 

tilhørighet og deltakelse (Brochmann, s. 2002: 57). Det engelske begrepet «citizenship» 

(Marshall, 2000) blir ofte direkte oversatt til «medborgerskap» og vektlegger medlemskap, 

juridisk status, rettigheter, deltakelse og ansvar for å delta i samfunnet (Stokke, 2017: 195). 

Videre har Grete Brochmann (2002) hevdet at medborgerskapet ikke har vært et passende 

begrep i den norske konteksten. Derfor har hun kommet med et nytt begrep - 

«samfunnsborgerskap» – for å erstatte begrepet medborgerskap. Dette fordi hun mener at 

«samfunnsborgerskap» gir bedre mening i en norsk kontekst, fordi samfunnsborgerskapet 

dreier seg om like muligheter og like levekår for enhver samfunnsborger. Selv om «like 

muligheter og like levekår» høres eller virker meget fjernt når det gjelder temaet 

minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse, framstår den norske utdannings- 

og skolepolitikken som bygget på idealer om å gi «alle» norske elever like muligheter og like 

levekår når det gjelder utdanning og muligheter i voksenlivet (knyttet til arbeidsliv, privatliv 

og samfunnet som helhet).  

 

2.3.2 Samfunnsfagets rolle i dannelse 

For å danne og utdanne nye generasjoner slik at de kan ta ansvar for seg selv og fellesskapet, 

er det vesentlig å finne ut hvordan vi ser sammenhengen mellom undervisnings- og læring 

ens betydning gjennom den kritisk-konstruktive didaktikk (Klafki, 2001). Denne består av en 

interaksjonsprosess som er basert på en gjensidig relasjon mellom lærer og elev: 
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'Kritisk' er den erkendelsesinteresse, der kommer til udtryk i det her repræsenterede 

standpunkt, for så vidt som denne didaktik orienterer sig efter det mål at give alle børn 

og unge – og også alle voksne, der tilbydes pædagogisk støtte i deres læreprocesser – 

mulighed for at øge deres selvbestemmelses-, medbestemmelses- og solidaritetsevne i 

alle livets henseender. (Klafki, 2001, s.108) 

 

Dette kan tolkes som at samfunnsfagopplæringen skal være en arena hvor minoritetsspråklige 

elever som sliter med begrepsforståelse skal kunne feile, øve og lære om de sentrale verdiene 

som det norske og det internasjonale samfunnet består av. Dette kan ha positiv effekt på 

elevenes forståelse, holdninger og handlingsmønster (Hunnes, 2015, s.126), og sikre at de 

utvikler seg til å bli selvstendige medborgere. Det vil si, medborgere som har evner og 

kunnskap til å delta i demokratiske prosesser og, ikke minst, som kan utvise solidaritet og 

toleranse ovenfor sine medmennesker. Det betyr at samfunnsfaglig undervisning skal legge 

til rette for alle elever og at minoritetsspråklige elever skal kunne tilegne seg kunnskaper, 

bestemte ferdigheter, teknikker og sosialt ønskelige holdninger og vaner. Alt dette kan 

minoritetsspråklige elever ikke oppnå på samme måte som sine jevnaldrende på 

ungdomsskolen dersom de sliter mer med begrepsforståelsen. 

 

I denne forbindelsen er det vesentlig å se sammenhenger mellom utdannelse og dannelse. 

Den formelle utdanningen er i teorien noe som vi mennesker gjør for å forstå, se 

sammenhenger og utvikle kunnskap i form av nytenkning og kreativitet. Derimot dreier 

dannelsen seg om hvem vi er og hvordan vi bruker utdanningen vi har tilegnet oss. Klafki 

(2001) mener at elever ikke kan lære alt innenfor et utdanningssystem, og at det heller ikke er 

mengden av kunnskap som er det viktige i dannelsesprosessen, men det er viktig å velge ut 

allmenne kunnskaper som kan lage strukturer og har overføringsverdi. Klafki kaller dette 

eksemplarisk undervisning og læring. En eksemplarisk undervisning må altså forutsette og ta 

hensyn til den enkelt elev. Det vil si at den skal gi eleven faglig rom for begreps- og 

ordlæring som er vesentlig for å utvikle seg og ha framgang for læring og kritisk tenkning. 

Dette kan bidra til å gi mulighet for at eleven gradvis tilegner seg mer og mer kunnskap, 

ferdigheter og forståelse, slik at eleven stadig kan oppleve og utvikle sine evner og 

ferdigheter for å mestre og prestere i skolearbeidet og livet utenfor skolen på en selvstendig 

måte. Dette vil gi eleven mulighet til å vurdere og sortere kunnskap og informasjon, og 

dermed bli en selvstendig person som handler på egen hånd. 
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Danning eller dannelse handler om hvem vi er og hvordan vi bruker utdanning, ferdigheter, 

kunnskap og forståelse som vi har tilegnet oss gjennom utdanning og oppvekst: 

 

«Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å 

reflektere over egne handlinger og væremåter (...) Danning er mer enn utvikling, mer 

enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig 

rommer danning alt dette (...) Gjennom danning legges grunnlaget for barnets 

allsidige utvikling» (Utdanningsdirektoratet, 2012). 

 

Det betyr at danningsprosessen skjer i et samspill mellom kunnskap og kultur, voksne og 

barn, til ulike tider og ulike steder. Opplæringen inneholder både praksis og fagbasert 

opplæring med fokus på sosialisering av individer innenfor samfunnets rammeverk (Fjeldstad 

& Mikkelsen, 2008 og Koritzinsky, 2014). Det betyr at dannelsen har alltid vært viktig for 

menneskene, men dannelsens innhold har endret seg gjennom tiden. Poenget er at dannelse er 

noe som elever skal lære og forstå på skolen, men som også skal utvikles og tilpasses nye 

kontekster gjennom livet. Det betyr at elever med ulike forutsetninger bør oppleve mestring, 

utvikling og fremgang på skolen for å kunne bygge på dette videre i livet.  

 

Sagt på en annen måte «dannelse er å være fortrolig med grunntrekkene i vår sivilisasjons 

historie, med filosofiens og vitenskapens store skisser og med kunstens, musikkens, og 

litteraturens formspråk og hovedverker» (Schwanitz, 2005, s. 383). Dette betyr at dannelse er 

og skal være et resultat av endringer og utviklinger som har skjedd i menneskehistorien. For å 

gjøre disse elevene til selvstendige mennesker er det derfor nødvendig at samfunnsfaglæreren 

lager undervisningsopplegg som er basert på dialog og solidaritet i læringen, hvor 

samfunnsfaglæreren skal gi rom for å bruke elever som ressurser for å gradvis utvikle 

elevenes selvtillit mens de tilegner seg danningens fundamentale egenskaper.  

 

2.3.3 Gode læringsstrategier 

I samfunnsfagsfag er lese- og skriveferdigheter og muntlig framstilling vesentlig, fordi det å 

lære om å mene, å reflektere og å diskutere ulike temaer i ulike kontekster er fagets formål. 

Av denne grunnen er gode språklige ferdigheter vesentlig for opplæring, læring og utvikling 

av evner og kunnskap og forståelse til å bli en autonom og selvstendig medborger. Derfor har 

det fått mye oppmerksomhet i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Læreplanreformen i 2006 
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«bygger først og fremt på innsikter fra den internasjonale literacy-forskningen og en 

oppfatning om det å forstå, lære og utøve et fag gjennom språket» (Skovholt, 2014, s. 14). 

Språket er makt til å mene, reflektere, drøfte og diskutere tema i henhold til kontekst, tid og 

omstendighet. Når det gjelder samfunnsfag, er et hovedformål for opplæringen å gi elevene 

makt- og politikkforståelse: «Gjennom samfunnsfaget får elevane verktøy til å analysere og 

drøfte historiske og aktuelle samfunnsspørsmål, og til å identifisere og diskutere ulike 

maktrelasjonar» (Kunnskapsdepartementet, 2013). Uten språkferdigheter blir det vanskelig å 

kunne uttrykke seg muntlig eller skriftlig om det aktuelle temaet. Helene Uri (2004) hevder at 

å være menneske er å være et språkvesen, og det å lære om språk er det å lære om seg selv. 

Språket er vesentlig for å forstå, lære og utøve begrep i undervisningssammenheng. Da blir 

det viktig at samfunnsfagslærere kan støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse slik 

at hun/han kan utvikle språklige ferdigheter og kunnskap om språkbruk for å klare seg både 

muntlig og skriftlig for å løse ulike og komplekse oppgaver gjennom livet (Cummins, 2000). 

Samfunnsfagslærerne skal gi retning og energi til minoritetsspråklige elever og resten av 

elevene, mens opplæringen bør være lagt opp slik at elevene får mulighet til å lykkes og 

oppleve mestring og positiv utvikling (Alver & Selj, 2009). Derfra skal opplæringen ha fokus 

på å ta i bruk ulike opplærings- og arbeidsmetoder i form av god undervisning slik at elevene 

kan finne egne læringsstrategier hvor samfunnsfaglærerne veileder dem skritt for skritt. 

 

En god undervisningsmetode kan balansere mellom tilegnelsessituasjoner, utprøvesituasjoner 

og konsolideringssituasjoner for å skille de som behersker og ikke behersker 

begrepsforståelse (Klette, 2013, s. 180). Denne undervisningsmetoden kan være praktisk 

innretter med gjennomtenkt undervisningsopplegg med en oppstart, overganger mellom 

aktiviteter og oppsummering av undervisningsopplegget med hovedfokus på elever med ulike 

forutsetninger skal lykkes og mestre det de skal lære. Poenget er at gode læringsstrategier kan 

bidra til at opplæringen blir tilpasset den enkelte elevs ulike forutsetninger slik at hun/han 

kan forberede seg til prøver og få bedre mulighet til å bestå i skolefagene.   

 

Gode tilbakemeldinger er også en vesentlig del av undervisningsformålet for å støtte denne 

elevgruppen som oppgaven handler om. Tilbakemeldingen kan også kalles for 

fremovermelding. Fremovermelding kan gis underveis mens opplæringen pågår. Det er viktig 

at fremovermelding bør være konkret, konstruktiv og forståelig for elevene: «Vurdering har 

hovedsakelig tre formål. Den skal fremme læring, dokumenterer utdanningen til hver elev og 

holde skolen og utdanningssystemet ansvarlig for sin virksomhet» (Fjørtoft, 2016, s. 41). Det 
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betyr at samfunnsfaglærerne må ha i sin bevissthet og kommunisere det til elevene: Hvor er 

eleven – hva har hun/han lært, hvor skal eleven – hva skal læres, og til slutt hva må gjøres for 

å nå målet? Med en slik instruks kan lærerne danne grunnlag for minoritetsspråklige elevers 

begrepslæring- og forståelse videre i samfunnsfag. 

 

2.4 Literacy som tilgangskunnskap og samfunnsdeltakse 

Vi menneskene er helt avhengig av det å kunne samarbeide med hverandre for å kunne løse 

ulike oppgaver i dagens samfunn. Språkforståelse og språkbeherskelse er evne til å produsere 

og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett individ til et annet, for at samarbeid kan 

fungere for begge partnere. Med andre ord er et språk et kommunikasjonsredskap som vi 

mennesker anvender når vi samarbeider med hverandre gjennom det å forstå andre og å bli 

forstått av samtalepartnere (Cummins, 2000; Viberg, 2004; Hilditch & Aarsæther, 2008). 

Språk kan også ses og forstås som et system av regler (eller konvensjoner) for dannelse av 

ytringer som er felles for en gruppe mennesker i ulike samfunn. Språket er mye mer enn 

verbale uttrykk i form av muntlig og skriftlig tale (Uri, 2004). Språket er knyttet til tid, 

historie, kultur og kontekst. Det betyr at språk, på samme måte som andre regler for sosial 

atferd, vil være basert på et regelsystem som vil være forskjellig fra samfunn til samfunn. Det 

skjer det samme med begreper, hvor begrepsinnhold- og funksjon skifter fra samfunn til 

samfunn. For noen kan det være lettere å forstå og lære noen begreper enn andre begreper. 

Derfor blir det interessant å undersøke temaet i denne oppgaven for å finne ut hva slags 

betydning begrepsforståelse har for minoritetsspråklige elever som har utfordringer med 

begrepsforståelse i samfunnsfagsopplæringen.   

 

For å skape bedre kunnskap og forståelse om begreper, er det passende å anvende literacy-

begrepet. En av skolens aller viktigste oppgaver er å gi elever relevant tekstkompetanse – ofte 

omtalt som literacy. Literacy handler enkelt forklart om å skape mening i egne og andres 

tekster (Blikstad-Balas, 2016). Med kompetanse menes å ha kunnskap, ferdighet og forståelse 

om tekst- og samtalenormer og kultur og sjangere når vi benytter språket. Når 

minortetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge behersker dette i svak grad, kan 

det bety at de sliter med begrepslæring- og forståelse og bruk av begreper i 

samfunnsfagsopplæringen. Dette kan gå ut over hvordan det går med dem på skolen. Derfor 

trenger vi mer kunnskap og forståelse om temaet for å kunne gi dem tilpasset opplæring som 

fungerer for dem og for resten av elevene.  
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Literacy handler hovedsakelig om evner til å kunne lese, skrive, lytte og tale for å kunne 

utveksle meninger, ideer og tanker med hverandre og for å kunne gjøre noe i fellesskap. 

Marte Blikstad-Balas beskriver og forklarer begrepet literacy på denne måten: 

«Veldig enkelt forklart handler literacy om å skape mening ved hjelpe av ulike tegn i 

egne og andres tekster (…) innebærer dette langt mer enn å kunne avkode 

bokstavtegn for å lese og skrive i teknisk forstand. I et bredt og utvidet syn på literacy 

vektlegges det at det er mange ulike måter å skape mening på og at språk og tekst 

alltid er en del av en sosial kontekst», (Blikstad- Balas, 2016, s. 15). 

 

Sitatet kan tolkes slik at på laveste nivå eller trinn kreves literacy av elever evne til å kunne 

avkode og forstå enklere tekster for kunne lese og skrive, men at dette kan utvikles og 

forbedres steg for steg gjennom formell opplæring og uformell samhandling med 

omgivelsene. Hensikten med literacy er å legge vekt på evner til å produsere og forstå stadig 

mer ulike komplekse tekster og delta i ulike sosiale sammenhenger med hensikt å samhandle. 

Innenfor opplæring kan elever tilegne seg ferdigheter til, kunnskap om og forståelse av om 

skrivekultur, tekstnormer og tekstsjangere for å kunne kommunisere med andre gjennom det 

å utveksle ideer, meninger og tanker i form av tekst eller muntlig samhandling (Blikstad-

Balas, 2016 s. 15; Overreis & Smidt, 2010, s. 95). I opplæringssammenheng kan vi bruke 

literacy for å støtte elever slik at de kan tilegne seg lesekompetanse, skrivekompetanse, sosial 

kompetanse, digital kompetanse (Roe, 2014 og Krumsvik, 2016) og 

kommunikasjonskompetanse (Hvistendahl, 2009, s. 42). Det er noe som elevene skal tilegne 

seg trinn for trinn gjennom gode og tilpasset opplæring slik det står i læreplanen og 

opplæringsloven. Læreplanen fungerer som direktiv for «skolene og lærerne om hva som skal 

foregå i skolen. Læreplaner forteller hva som skal gjøres i ulike fag og på ulike trinn, og hvor 

mange timer de forskjellige fagene skal ha av undervisning av skolens totale 

undervisningstid» (Imsen, 2016, s. 265). Dette kan tolkes slik at læreplanen er fleksibel og 

tydelig i å gi tilpasset opplæring til elever som sliter med begrepsforståelse dersom lærerne 

har ekstra tid og ressurser for å støtte denne elevgruppen i opplæringssammenhenger.  

 

Læreplanreformen i 2006 bygger først og fremt på innsikter fra den internasjonale literacy-

forskningen og en oppfatning om at det å forstå, lære og utøve et fag gjennom språket danner 

grunnlag for god læring. Karianne Skovholt, (2014) beskriver at «i det literacy-begrepet vi 

anvender i skole og utdanning i dag, og som ligger til grunn for kunnskapsløftet, er det et 
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omfattende begrep som handler om det å kunne lese, skrive og snakke for ulike formål» (s. 

14). Vi kan tolke literacy-begrepet som det å være kyndig i alle former for meningsskapende 

samhandling mellom mennesker, ikke bare skriftlig, men også muntlig. Både i 

kunnskapsløftet 2006 og i OECDs holdning kommer det frem at literacy-begrepet kan legge 

mer vekt på en funksjonell og sosiokulturelle tilnærming i opplæring (Skovholt, 2014, s. 16). 

Med sosiokulturelle perspektiver på literacy menes hva vi mennesker gjør med tekst og språk 

i ulike sosiale kontekster og sammenhenger når vi kommuniserer med hverandre (Blikstad-

Balas, 2016, s. 18). Literacy- begrepet kommer tydelig frem i Kunnskapsløftet 2006 gjennom 

de de fem grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg 

skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Disse ferdigheter er vesentlige redskaper for å utvikle 

elevers kompetanse i alle skolefag, de er en del av kompetansen i faget, og de er en 

forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i faget (Utdanningsdirektoratet, 

2013). Begrepslæring- og forståelse krever øvelser og utprøving både i muntlige og skriftlige 

aktiviteter med lavterskel, hvor elevgruppen kan oppleve trygghet og rom for å kunne øve på 

begreper alene og sammen med medelever i form av diskusjoner og refleksjoner i ulike 

undervisningssekvenser. Det er viktig at elevene bør lære de viktigste fagspesifikke måtene å 

lese, skrive og tenke på innenfor samfunnsfag og andre fag. Fagspesifikk literacy «er et steg 

vekk fra forestillingen om at bare vi lærer elevene nok grunnleggende, generelle og 

tverrfaglig relevante lesemåter, vil de kunne lykkes også med avansert lesing innenfor ulike 

fagdisipliner» (Blikstad- Balas, 2016, s. 27). Det betyr at de fem grunnleggende ferdighetene 

skal være elevenes verktøy for å kunne forstå, lære og oppøve begreper for å lykkes i skolen. 

 

2.4.1 Kritisk literacy 

Vi lever en verden som er preget av utvikling av kunnskap og ferdigheter som har forandret 

verden, hvor kontakt mellom mennesker har blitt tettere og enklere på grunn av økonomiske 

utvikling og transportmuligheter for å reise på kort tid over lange distanser. Videre har 

kommunikasjonsmulighet gjennom teknologi og internett blitt mye bedre og enklere, hvor 

menneskene har mulighet til å ha kontakt med hverandre på tvers av land og kontinenter. Alle 

disse nye teknologiene har gitt menneskene enorme muligheter når det gjelder kontakt, 

kommunikasjon og samspill mellom menneskene i ulik grad og på ulike måter. Samtidig 

flyter informasjon, ideer og kunnskap mellom menneskene gjennom ulike kanaler på måter 

som gjør det meget vanskelig å kontrollere i forhold til hva som er sannhet og hva som er 
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falskt. Dette kan være farlig for de sentrale verdiene våre som menneskerettigheter, 

ytringsfrihet, demokratiske verdier og likestilling (Overrein og Madsen, 2014, s. 127). Derfor 

er det viktig å utdanne medborgere som kan skille mellom ulike informasjonstyper som 

samfunnet mener er akseptable eller ikke akseptable. Dette kommer altså ikke av seg selv. 

Derfor er det også nødvendig å gi elevene opplæring i det å kunne vurdere informasjonskilder 

på kritisk og reflektert måte, uansett hvor informasjonen kommer fra. Det er tydelig at: «en 

av skolens aller viktigste oppgaver er å gi elever relevant tekstkompetanse – ofte omtalt som 

literacy (NOU 8:2015). Fordi tekstkompetansen handler om kunnskap, ferdigheter og 

forståelse og evne til å vurdere tekstens kvalitet og troverdighet.  

 

I denne sammenheng er det mulig å trekke fram kritisk literacy for å drøfte hva det innebærer 

å foreta kritisk kildevurdering. Kritisk literacy dreier seg om å møte tekster med motstand og 

kritikk, og å kunne gjenkjenne underliggende holdninger, motiver, ideologier og forståelse av 

tekst i kontekst (Blikstad-Balas, 2016, s.29-30). Det betyr at elevene skal få opplæring og 

utprøving i det å kunne vurdere og stille spørsmål rundt informasjonens troverdighet med 

hovedfokus på hvor tekster kommer fra og hvem avsender er og hvordan avsenderen legger 

frem tall og informasjon som fremstilles som fakta (Roe, Ryen og Weyergang, 2018, s.118; 

Skovholt og Veum, 2014, s. 14-15; Janks, 2010). Formålet er at elevene skal lære å tenke 

selvstendig og ikke bare ta alt «for god fisk». 

  

Kritisk literacy i dagens medievirkelighet innebærer å kunne være kritisk til de kildene 

elevene leser og bruker i opplæringssammenheng (Roe, Ryen og Weyergang, 2018, s.117; 

(Overrein og Madsen, 2014, s. 165; Skovholt, 2014, s. 18-19). Det er viktig å poengtere at 

skolen skal lære og bevisstgjøre elever gjennom utdanningen ved å formidle til dem 

kompetansene, holdninger og ferdigheter som er nødvendig for å forstå medienes rolle og 

sosiale mediers rolle og virkemåter i samfunnet. Det er ekstra viktig for elever som sliter med 

faglige termer og begrepsforståelse at de får undervisning som gir dem rom og tilstrekkelig 

tid til å øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere 

uenighet. Hensikten er å utdanne og danne elevene for at de skal kunne fungere etter det 

ideale medborgerskapet for å ta vare på dagens samfunnssystem og utvikle det videre til 

kommende generasjoner. Derfor er det ekstra viktig å undersøke hvordan samfunnsfagslærere 

kan støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse for at de også skal kunne utvikle sine 

evner til å tenke kritisk og til å kunne vurdere og tolke den virkelige verdenen som venter på 

dem utenfor skolen i ulike situasjoner og kontekster. 
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Samfunnsfaglige tekster inneholder mange samfunnsfaglige begreper som også ofte vil fordre 

kritisk lesning. Dette fordi store deler av det samfunnsfaglige begrepsapparatet er omgitt av 

faglige uenigheter og konflikter, hvilket gjør at de kan «betraktes som opphopning av 

forskjellige meninger og historiske kontekster» (Overrein og Madsen, 2014, s. 151). En 

grunn til dette kan være at faget ennå er ungt og uferdig. Derfor er det ekstra viktig å 

reflektere og diskutere omkring forholdet mellom individ og samfunn og utvikle elevenes 

verdier og holdninger. Dette er således en sentral del av arbeidet med å oppfylle fagets 

formål.  

 

Mathé (2015) beskriver utfordringer som knytter an til begrepslærings- og forståelse slik: 

«Min erfaring er at elever som sliter med å internalisere fagspråket og begrepene i 

samfunnsfag, også sliter med å lære og å uttrykke kunnskap i faget (Mathé, 2015, s 68)». 

Dette forteller at begrepslæring bør få mer oppmerksomhet i samfunnsfagopplæring. Og 

derfor blir det interessant å finne ut hva slags erfaringer og vurdering samfunnsfagslærerne 

har av minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i denne masteroppgaven. Skolen er en 

arena hvor elevene erverver seg en selvstendig og myndig deltakelse i tekstkulturen. Skolens 

begynneropplæring gir elevene tilgang til skriften, og gjennom hele skoleløpet oppøves 

elevenes evne til tekstbasert læring i ulike fag. Kritisk literacy handler altså om 

tekstkompetanse og tekstkultur og muntlig kommunikasjon i undervisning og opplæring 

(Skovholt, 2014, 14-18). 

  

Wolfgang Klafki (2001, s. 101-160) mener at opplæringen bør tilrettelegge for at elever lærer 

og tilegner seg kunnskap, bestemte ferdigheter, teknikker og sosialt ønskelige holdninger og 

vaner. Skolen skal være et fellesskap av frie individer der alle, gjennom sitt arbeid, bidrar til 

frigjøring og berikelse av andres liv. Skolen er den eneste omgivelsen hvor det er plass til å 

vokse fullt ut. Paulo Freire (1973, s. 44-61) drar opplæringens betydning enda lenger og 

mener at en samfunnsfagsdidaktisk undervisning skal tilrettelegge for dialog og solidarisk 

læring med utgangspunkt i å utnytte elever som ressurser for deres læring, utvikling og 

framgang. Videre mener han at skolen bør fremme kritisk bevissthet slik at elever kan benytte 

skrivekompetansen, lesekompetansen og tekstkulturen til å lese og vurdere tekster kritisk 

(Blikstad-Balas, 2016, 29-30; Skavholt og Veum, 2014, s. 14-15). Dette kan tolkes slik at 

Paulo Freire (1973) ønsker å utnytte elevene som ressurser for deres egen læring, utvikling og 

framgang og slik at de kan mestre og prestere ut fra egne forutsetninger. Dette kan bety at 
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eleven skal lære seg å bli en selvstendig, aktiv og subjektiv part i samspillet med lærer og 

medelever og ikke et passivt objekt i undervisningssammenhengen. 

 

Freire støtter ikke Durkheims beskrivelse av dannings- og læringsprosessen fordi Freire 

mener at denne læringsmodellen ikke ruster elevene i denne graden hvor elevene skal kunne 

være seg selv. Når det gjelder lærer-elev relasjonen, er Freire svært kritisk til det ideale 

utdanningssystemet har i dag. Han mener at utdanningen «lider av fortellingssyke» fordi 

utdanningen kan forstås som en «deponering av kunnskap i elevbanken». Freire mener at 

utdanning foregår løsrevet fra opplæringskonteksten, og bidrar derfor til å opprettholde 

læreren som «den som sitter på all viten», mens eleven ikke kan noe. Han mener at det rett og 

slett er en undertrykkende klasserelasjon. Paulo Freire hevder i boken De Undertryktes 

Pædagogik (1973) at lærere er subjekter som underviser om en virkelighet som om den er 

ubevegelig, statisk, oppdelt i arena og forutsigelig, mens elever er tålmodige lyttende objekter 

som bare lærer å motta, sortere og lagre det de lærer på skolen.  

 

Forståelsen av relasjonen mellom elev og lærer er stor sett den at læreren underviser i et 

emne som er fullstendig ukjent og fremmed for elevenes grunnleggende og eksistensielle 

erfaringer (Freire, 1973, s. 44). Han kaller det spareundervisning, og den betrakter 

menneskene som tilpassingsdyktige, medgjørlige vesen. «Jo mere elever arbeidjer med at 

opmagasinere de indskud som betroet dem, jo mindre udvikler de kritisk bevissthed» (Freire, 

1973, s. 46). Dette betyr at elevene lærer seg til å være passive, tilpasse seg til den 

virkeligheten de befinner seg i og aksepterer urettferdighet, undertrykkelse, diskriminering og 

fattigdom i samfunnet. Det kan tolkes slik at han mener at opplæringen bør utdanne og danne 

elevene til subjektive og selvstendige mennesker. Det betyr at samfunnsfaglærere kan 

utforme undervisningsopplegg som er basert på̊ dialog og solidarisk læring med fokus 

undervisningsmetoder som tar hensyn til sosial kontekst og elevers forutsetninger i 

samfunnsfag og andre skolefag. Gjennom dialog og solidarisk læring kan 

samfunnsfaglæreren sørge for at elevene blir en ressurs i undervisningen og som vil bidra til 

gradvis å utvikle elevenes selvtillit, motivasjon, selvrealisering, kunnskap og forståelse av 

ulike tekster i kontekster som kan være grunnlag for danning og utdanning. Læringsprosessen 

vil da kunne gi elevene motivasjon og læringslyst. De vil ønske å lære mer, og gradvis vil 

man kunne se elevenes muligheter for å kjempe for seg selv og sine meninger.  
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Videre er det ved formålet med samfunnsfagdidaktikk vesentlig å poengtere at skolen skal ha 

en dobbel rolle når det kommer til kritisk literacy (Blikstad- Balas, 2016, s. 31). På ene siden 

utvikler skolen elevers kritiske literacy for eksempel ved å vise elever hvordan de kan lete 

etter underliggende ideologier i tekst ved å gi dem tekster med motstridende verdensbilder og 

jobbe systematisk med kildevurdering (Skovhold og Veum, 2014, s, 14-15; Overrein og 

Madsen, 2014, s. 164-168). På andre siden skal skolen lære elevene hva de skal være kritiske 

til. Skolen er en arena hvor elevene erverver seg en selvstendig og myndig deltakelse i 

tekstkulturen. Skolens begynneropplæring gir elevene tilgang til skriften, og gjennom hele 

skoleløpet oppøves elevenes evne til tekstbasert læring i ulike fag (Overrein og Madsen, 

2014, s. 168). For eksempel er barne- og ungdomsskoletrinnets samfunnsfag inndelt i 

hovedområder geografi, historie og samfunnskunnskap som fagets grunnopplæring (Læreplan 

i samfunnsfag (SAF1-03). Grunnopplæringen gir elevene mulighet for å danne kunnskap og 

forståelse for de vesentlige verdiene og normene som har blitt utviklet i det norske samfunnet 

gjennom tid.  

  

Samfunnsfagets formål dreier seg om å gi elever rom og tid til å reflektere og diskutere hva 

borgernes rettigheter og plikter dreier seg om i det norske samfunnet. Det betyr at «i 

samfunnsfag er kildekritisk kompetanse en sentral del av leseforståelse. I flere av 

kompetansemålene stilles det krav til at elevene skal kunne vurdere ulike kildetyper» (Roe, 

Ryen og Weyergang, 2018, s.118). Gjennom refleksjoner og diskusjoner lærer og utvikler 

elever evner, ferdigheter og fagspråk til å drøfte saken fra ulike sider hvor læreren skal være 

en rollemodell i det å kunne stille gode spørsmål når det gjelder tekstlesing, tekstskriving og 

hva som er troverdige kilder og ikke (Roe, Ryen og Weyergang, 2018, s. 120). Formålet er å 

lære og bevisstgjøre elever i det som ligger til grunn for premisser og perspektiver for hva 

som er «sannheter» i den virkelige verdenen. I den overordne de del av læreplanen står det at 

elevene skal «øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og 

respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet [demokrati og medborgerskap] skal 

elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes 

(Hilditsh og Aarsæther, 2018, s. 54). Elevene bør utvikle evne til å stille spørsmål om hva 

«sannheter» er som virkelighetsbilder, særlig når «samfunnskunnskapsfaget på mange måter 

fremstår som uferdig, og behovet for å videreutvikle den didaktiske tenkningen om det er 

stort» (Børhaug, 2005, s. 197). For å utvikle og forbedre samfunnsfaget, er det viktig å lære 

elever og fremtidige samfunnsborgere til å utvikle kritisk tenkning for å skille mellom ulike 

holdninger og påstander i verden hvor det finnes tusenvis av ulike kilder tilgjengelig «i den 
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digitale verden». Vi lever i en verden som preges av veldig mange ulike holdninger, motiver 

og ideologier som truer sentrale verdier som demokrati, likestilling, samhold, samarbeid og 

fellesskap. 

  

Derfor blir samfunnsfagsopplæringsformålet viktig med tanke på å lære og bevisstgjøre 

elever i premisser og perspektiver for hva som er «sannheter» i den virkelige verdenen når 

det finnes som så mange ulike informasjonskilder (Roe, 2018; (Overrein og Madsen, 2014, s. 

166-167). Det betyr at elevene skal «øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere 

meningsbrytninger og respektere uenighet». Dette er viktig for alle elever, og særlig å 

inkludere minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse. Det vil si at 

minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse også bør utvikle kritiske evner for 

å undersøke hvem som har laget teksten, hva hensikten er og hvilke strategier forfatteren har 

benyttet (Skovhold og Veum, 2014, s, 14-15). Et viktig spørsmål bør være hva dette 

innebærer i forhold til kritisk literacy og hvordan samfunnsfaglærerne kan veilede og støtte 

alle elever og særlig elevgruppen jeg setter fokus på i denne oppgaven.  

 

Derfor anser jeg at det er en unik mulighet for å undersøke mitt tema gjennom 

samfunnsfaglærernes synsvinkler og subjektive opplevelser og vurderinger for å svare på 

forskningsspørsmålene og for å drøfte problemstillingen: Hvordan kan lærere støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag? 

  

2.5 Oppsummering 

I teoridelen av oppgaven har jeg søkt å tydeliggjøre hvem minoritetsspråklige elever er og 

hvorfor akkurat denne gruppen ses som minoritetsspråklige elever. Videre har jeg definert 

begrepsinnhold og funksjon med hovedfokus på samfunnsfaglig opplæring. Så har jeg trukket 

inn samfunnsfagdidaktiske perspektiver rundt samfunnsfagets formål, innhold og betydning i 

denne oppgaven. Deretter har jeg definert og forklart literacy i henhold til temaet i oppgaven. 

Etter det har jeg beskrevet og drøftet kritisk literacy for å beskrive og reflektere over temaet 

med hovedfokus på minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfagsopplæring.  
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3 METODE 

Dette kapittelet omhandler forskningsmetoden i undersøkelsen min. Her skal jeg presentere 

fremgangsmåten og noen av utfordringene som har oppstått underveis i forskningsprosessen. 

Hvilke valg én tar underveis i prosessen, er avgjørende fordi «enhver forskningsmetode 

hviler på antakelser om sannhet og oppfatninger om verden» (Everett & Inger, 2012, s. 128). 

Det betyr at jeg som forsker er klar over at noen av valgene mine kan trekke med seg andre 

valg som kan føre til ulike konsekvenser for forskningsprosjektet som helhet. I denne delen 

av oppgaven vil jeg redegjøre og diskutere formålet med studien, forskningsdesign, 

metodevalg, utvalgsstrategier, utforming av intervjuguide som er benyttet i undersøkelsen, 

gjennomføringen av arbeidet, forskningsnormer, analysemetode og etiske vurderinger. 

Dessuten er det viktig å presisere her at datamaterialet er innhentet fra ACRAS-

forskningsprosjektet som er finansiert gjennom Erasmus+.  

 

3.1 Om ACRAS-prosjektet 

Masteroppgaven er del av forskningsprosjektet Aiding Cultural Responsive Assessment in 

Schools (ACRAS). Datamaterialet er hentet fra ACRAS-prosjektets dybdeintervjuer med 

skoleledelse, lærere og elever. ACRAS har som mål å finne ut hvordan skolen arbeider med 

vurdering og mangfold med fokus på vurdering av minoritetselever: Hva slags strategier 

bruker skoler og hvilke utfordringer møter de når de vurderer minoritetselever? Hvordan kan 

lærere utvikle vurderingsformer og verktøy som gjør det mulig å ta inn også det elever kan 

fra før i vurderingen? (ACRAS, 2018). Forskningsprosjektet er basert på kvalitativ metode, 

og derfor er datamaterialet basert på dybdeintervjuer med informantene. Det er viktig å nevne 

at jeg selv har deltatt både i planlegging og innsamling av datamaterialet gjennom ACRAS-

forskningsprosjektet i høsten 2018. Det er fem skoler som har deltatt i forskningsprosjektet. I 

henhold til vitenskapelige forskningsnormer og forventninger, har vi vært bevisste på å gjøre 

et utvalg av skoler som dekker et bredt område, både når det gjelder geografi, og skoler som 

har hatt minoritetsspråklige elever. Dette for at datamaterialet skal være så representativt som 

mulig. ACRAS omfatter klasseledelse, minoritetsspråklige elever og lærere.  

 

ACRAS-forskningsprosjektet er basert på en casestudie hvor vi har intervjuet skoleledelser, 

lærere og elever. Siden ACRAS-forskningsprosjektet er omfattende, har jeg foretatt et utvalg 

som består av samfunnsfagslærere for å undersøke temaet i oppgaven min gjennom deres 
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erfaringer, opplevelser og subjektive vurderinger for å belyse problemstillingen min. Det 

betyr at masteroppgaven er basert på en forskningsundersøkelse og ikke en casestudie. 

Dessuten har jeg ikke benyttet observasjonsnotater i denne oppgaven fordi de ikke har 

inneholdt noe relevant for problemstillingen. Det betyr at intervju har vært mine eneste kilde 

når jeg undersøkte temaet i denne oppgaven.  

 

3.2 Forskningsdesign 

Når det gjelder forskningsmetoden, har jeg utformet min egen metodikk med ACRAS som 

kildemateriale. I min oppgave har kvalitative metoden vært en metode for generering av 

kunnskap som har gjort at jeg kunne undersøke hvilken mening, opplevelser og erfaringer 

samfunnsfagslærere har om temaet i denne konteksten de befinner seg i. Disse kvalitative 

metodene har gitt meg en unik mulighet til å gjøre en dypere intervjubasert forskning 

gjennom det å tolke og forstå temaet gjennom samfunnsfagslæreres erfaringer og vurdering 

siden de sitter med informasjonen som jeg har hatt behov for å drøfte i problemstillingen. 

Kvalitative studier inneholder en rekke ulike datainnsamlingsmetoder, som deltagende og 

ikke-deltagende observasjon, kvalitative intervju, dokumentanalyse, videopptak og 

lydbåndinnspilling (Postholm & Jacobsen, 2011, s. 67-73). Imidlertid har jeg anvendt 

kvalitativt forskningsintervju i masteroppgaven min (Thagaard, 2018, s. 90). Samtidig har vi i 

ACRAS-forskningsprosjektet reflektert over de etiske aspektene (Befring, 2015) når vi har 

planlagt prosjektet.  

1.1.1 Hvorfor kvalitative metoder 

Forskningsprosessen har tatt utgangspunkt i en systematisk, planmessig prosess med 

utgangspunkt i forskningsspørsmålene for hvordan problemstillingen belyses som videre skal 

beskrives i dette kapittelet. For det første er ACRAS-forskningsprosjektet basert på den 

kvalitative forskningsintervjumetoden. Den kvalitative forskningsmetoden bygger på en 

kvalitativ forskningstradisjon hvor «et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle 

forståelse av fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet» 

(Dalen, 2013, s. 15). Med sosiale virkeligheten menes samfunnsfaglærernes oppfatning, 

erfaring og vurdering av minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse som vil være en 

utfordring i undervisning- og opplæringssammenheng i denne oppgaven. For å undersøke 

dette temaet, har kvalitative forskningsmetoden gitt meg en unik mulighet å møte 

informantene ansikt til ansikt for å stille direkte spørsmål og oppfølgingsspørsmål for å få 
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med meg deres oppfatninger, erfaringer og forståelse om det aktuelle temaet i denne 

konteksten de befinner seg i. Gjennom intervjusituasjonen kan man få utfyllende og 

utdypende svar, og rydde opp misforståelse i og gå dypere inn i det aktuelle temaet for å 

svare på problemstillingen (Larsen, 2017, s. 29).  

 

3.2.1 Utvalgsstrategier 

Utvalget i ACRAS-forskningsprosjektet består av skoleledelse, lærere og elever fra fem ulike 

skoler innen en times kjørevei fra Universitetet. Av alle disse intervjuobjektene har jeg valgt 

å fokusere på ti lærere som utvalg i oppgaven, fra fire av de skolene som underviser i 

samfunnsfag, ettersom det er dette som ligger nærmest problemstillingen min. Siden 

ACRAS-forskningsprosjektet er basert på en kvalitativ forskningsmetode, har vi gjort et 

selektivt strategisk utvalg av varierte skoler for å undersøke temaet. Selv om ikke alle skoler 

sa ja til forespørselen fra oss, fikk vi likevel positivt svar fra mange nok og varierte nok 

skoler til å samle inn data for forskningsprosjektet. Skolene som ja sa til å delta i 

forskningsprosjektet, er relativt representative i forhold til geografi og skoler som har hatt 

minoritetsspråklige elever. I forskningssammenheng er det avgjørende med utvalgsstrategier i 

en empirisk undersøkelse når en undersøker et tema «på grunn av de begrensningene du står 

overfor som masterstudent, er det spesielt viktig at du tenker nøye igjennom hvor stort utvalg 

du ønsker å operere med» (Iverett & Inger, 2012, s. 133). Det betyr at det er et selektivt 

utvalg i henhold til geografi som minoritetsspråklige elever går på (Thagaard, 2018, s. 54).  

 

3.2.2 ACRAS semi- strukturert intervjuguide 

ACRAS-forskningsprosjektet har utformet en internasjonal og standardisert intervjuguide 

med mange åpne spørsmål med hovedfokus på vurdering av minoritetselever. Den er basert 

på metodikken «dybdeintervju» for å skape ny kunnskap om erfaringer og informasjonen de 

besitter med (Fauskanger & Nosvold, 2014, s. 4), men vi har tilpasset det for den norske 

skolen, slik at den kunne dekket temaene som for det meste er fastlagt i forhånd. Rekkefølgen 

er bestemt, og vi fulgte den når vi gjennomførte intervjuene. Her kunne informantene fortelle 

om sin opplevelse, erfaring og vurdering av temaene som vi lurte på. Fordelen med en semi-

strukturert intervjuguide har vært å få informasjon om fastlagte tema, men også kunne følge 

opp det som er interessant, men selve intervjuet virket som samtale: «we tend not to be too 

concerned about leading questions. Indeed, if a discursive approach to interviews is taken, 

leading questions will draw the analytic eye of the researcher as a matter of course» (Copland 
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og Creese, 2015, s. 33). Det betyr at i en semi-strukturert intervjuguide er det mer rom for 

informanten å oppleve intervjuet trygt og behagelig, slik at de kan fortelle om det som er 

viktig for dem. I slike omstendigheter kan en forsker ta opp temaer som ikke var planlagt på 

forhånd, som kunne være viktig for forskningsprosjektet.  

 

Vi i ACRAS-forskningsprosjektet har vært enige om at vi andre også kunne stille spontane 

spørsmål dersom vi lurte på noe underveis, heller enn at dette bare kunne gjøres av personen 

som ledet intervjuet. Det var nyttig og givende og har bidratt til å innhente vesentlig 

informasjon for forskningsprosjektet. Her kunne en bestemme spørsmålenes rekkefølge 

underveis. Det var lettere for oss å følge informantenes samtaler på grunn av de fastlagte 

temaene. Det betyr at vi kunne velge spørsmålene fra intervjuguiden der det passet.  

 

3.2.3 Gjennomføring av intervju  

Vi er elleve lektorstudenter som har bestemt oss for å skrive masteroppgavene våre gjennom 

ACRAS-forskningsprosjektet. Målet har vært at vi alle lektorstudentene skulle få være med 

minst en gang når vi skulle gjennomføre intervjuer av informantene. Samtidig har vi hatt flere 

møter underveis i løpet av datainnsamlingen. Målet har vært at vi skulle dele erfaringen med 

hverandre, og vurdere og lære hvordan vi kunne gjøre neste intervju. Det har vært vesentlig 

for oss studentene å få mulighet til å være tilstede ved gjennomføring av intervjuene. Vi har 

intervjuet elever, skoleledere og lærere, individuelt og i grupper (Postholm & Jacobsen, 2011, 

s. 65). Gruppeintervjuet er også blitt kalt for fokusgruppeintervju, der er fordeling av 

oppgaver en vesentlig del av det å gjennomføre intervjuer. Framgangen kan være slik at det 

er en eller to personer som leder et intervju med seks til ti deltakere (Kvale og Brinkmann, 

2015, s. 179; Thagaard, 2018, s. 92). Kravet er at intervjuet bør ha en uformell form, med 

mulighet for at deltakerne kan komme med egne innspill for å påvirke temaet. Gruppeintervju 

kan være effektivt ved å samle flere på en gang, og på den andre siden får forskeren bredde 

og dybdeinformasjoner om temaet.  

 

Da jeg var med å intervjue den ene læreren på en av de skolene, var det to forskere og vi tre 

studenter tilstede. Vi studenter hadde ansvar for å observere og ta observasjonsnotater mens 

forskerne hadde ansvar for å lede intervjuet. En av forskerne ledet intervjuet mens vi andre 

skulle komme med spørsmål underveis hvis man lurte på noe. Vi var enige om at vi 

studentene kunne stille spontane spørsmål til informantene dersom vi ville det. Intervjuet ble 
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gjennomført på en skole på et møterom. I den første delen av intervjuet fikk informantene 

presentert seg selv og klassene sine. I hoveddelen svarte de på de sentrale 

refleksjonsspørsmålene om temaet. I den siste delen fikk de muligheter til å komme med 

informasjon som kunne være nyttig i arbeidet med hvordan skolen kunne legge til rette for 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse. Det er vesentlig å lære hvordan man skal lytte 

og stille gode spørsmål i intervjusituasjonen, slik at man kan skape god kontakt med 

intervjuobjekter for å skaffe informasjonen man trenger. Jeg har lært at forskeren må ha evner 

til å lytte oppmerksomt og viser interesse, forståelse og respekt for det intervjupersonen sier, 

og at intervjueren er avslappet og innhentet informasjonen har vært nyttig for 

forskningsprosjektet (Thagaard, 2018, s. 91). 

 

3.2.4 Intervju som metode 

Ikke alle typer intervju er vitenskapelig metode. Et forskningsintervju er fleksibelt, kontekst 

følsomt og avhenger av den personlige relasjonen mellom intervjuer og intervjuperson (Kvale 

og Brinkmann, 2015, s. 199; Thagaard, 2018, s. 100-101). Det har vært synlig at de to 

forskerne i ACRAS-forskningsprosjektet har hatt ulike fokusområder og ulike måte å stille 

spørsmål. Dette kunne føre til at vi fikk litt variert informasjon fra de intervjuene vi har 

gjennomført. Selv om vi har visst hva slags informasjon vi lett etter i intervjusituasjoner, var 

det en viss forskjell mellom informasjonene fordi de tenker og vurderer utfordringer som er 

knyttet til minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse ulikt. Dette har kommet tydelig frem 

etter at jeg har lest gjennom transkribert datamaterialet, hvor man kunne se hvem som ledet 

hvilke intervju. Det ene forklaringen kan være at en intervjusituasjon er en samtale mellom to 

parter der en part innhenter informasjon fra en annen part: «Mennesker snakker med 

hverandre; de interagerer, stiller spørsmål og svarer på spørsmål. Gjennom samtaler lærer vi 

folk å kjenne, får vite noe om deres opplevelser, følelser, holdninger og den verden de lever 

i» (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 18). Det kan tolke intervjuet som kommunikasjon og 

samspill mellom to parter der den ene stiller spørsmål og leder samtalen (intervjuer) og den 

andre svarer på spørsmål (intervjuobjektet).  

 

Intervju som forskningsmetode vil gi selektive perspektiver gjennom informantenes svar i 

motsetning til observasjon hvor forskeren får informasjon om hva som skjer i gitte situasjoner 

og hva informanter faktisk gjør og sier i situasjonene. Dette betyr at observasjon som 

vitenskapelig metode typisk brukes i de tilfeller hvor man er interessert i å studere 
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menneskers atferd i gitt situasjoner og kontekster, for å få større forståelse for sosiale 

fenomener. Mens kvalitative forskningsintervjuet som vil gi selektive perspektiver gjennom 

informantenes svar hvor informantene setter ord på egne erfaringer, og således gjør en 

selektiv utvelgelse, som også er viktig informasjon for forskningsprosjektet (Fangen, 2010, s. 

15). 

 

Det er viktig å betrakte intervjuet som et håndverk, og legge vekt på forskerens faglige 

dyktighet i form av praktiske ferdigheter og personlige vurderinger. Dette for å kunne lytte til 

intervjupersonens virkelighetsoppfatning og meninger, og for å kunne innhente 

informasjonen fra samtalen: «Vi oppfatter forskningsintervjuet som en sosial praksis, det vil 

si en form for menneskelig samhandling bestemt av historisk, kulturelle og materielle 

kontekster» (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 19). Intervjuet som forskningsmetoden brukes for 

kunnskapsinnhenting fra intervjupersoner, slik at forskere kan produsere og konstruere ny 

kunnskap om aktuelle tema. Det er viktig å presisere at en intervjumetode er metode som kan 

anvendes både i kvalitativ og kvantitativ metode. Forskjellen mellom dem er at de kvalitative 

intervjumetodene kjennetegnes ved at de baserer seg på en intervjuguide. Det vil si at 

forskeren danner en oversikt over de problemområder som skal avdekkes mens den 

kvantitative intervjumetoden er basert på det tradisjonelle spørreskjemaet med 

forhåndsdefinerte spørsmål og svaralternativer (Grønmo, 2016, s.192).  

 

Det er noen spesielle utfordringer ved kvalitativ intervjuforskning som er knyttet til etiske og 

metodiske vansker som kan oppstå i intervjuprosessen i form av nærhet, engstelighet, 

fordommer og solidaritetsproblemer. Dersom forskeren ikke er bevisst på sin rolle, er det fare 

for stigmatisering for det er lett å bli gjenkjent, særlig «informantene som tilhører en synlig 

minoritet, innvandrere eller internasjonalt adopterte barn» (Dalen, 2013, s. 19) er lett 

gjenkjennelige. Dette er noe som vi har vært veldig bevisst på, både i forkant og underveis, 

hvor vi var tydelig overfor informantene om at de ikke skulle bruke elevenes bakgrunn, som 

land, morsmål, gruppetilhørighet osv.  

 

3.2.5 Transkriberingsprosesser 

Vi lektorstudentene skulle transkribere et av de lydopptakene som vi har tatt gjennom 

intervjuene hver. Resten skulle transkriberes av forskningsassistenter. Målet har vært at vi 

studentene skulle å lære om transkribering fordi vi har vært med forskningsprosjektet og 
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kommer til å ha behov det en dag som enten forskere eller fremtidige lærere. Hver av 

lydfilene fra intervjuene varte mellom 40 og 50 minutter. Selv om intervjuene var relativt 

korte var det likevel naturlig å bruke denne metoden.  

 

Det å ta lydopptak av intervju gir egentlig flere fordeler under selve intervjusituasjonen. For 

det først er det tidsbesparende der det sørger for at man ikke går glipp av detaljer som kan 

overses ved å ta notater. Det var noe som vi hadde vurdert i forkant av intervjuene fordi det 

kan gi en nøyaktig gjentakelse av intervjuet, hvor latter, tonefall, pauser og andre momenter 

blir registrert, slik at man kan gå tilbake til lydopptakene for å lytte igjen underveis mens man 

driver med transkribering (Thagaard, 2018, s. 111). Dette kan sikre kvalitet på datamaterialet. 

Dessuten er viktig å huske at en 45 minutters lydfil inneholder mange ord som kan bli sider 

tekst fordi «en transkripsjon er en konkret omdanning av en muntlig samtale til skriftlig 

tekst» (Kvale og Brinkmann, 2015: 210). Det betyr at hvis man transkriberer alle ordene i et 

lydopptak, blir det da en tekst til mange sider, for eksempel når jeg har transkribert et av de 

lydopptakene som har vært på 44 minutter, har det blitt en tekst på 20 sider. Selvfølgelig kan 

man velge å transkribere de delene av intervjuet som man trenger, men det kan hende at man 

kan gå glipp av viktig informasjon som kan vi være vesentlig for oppgaven. Derfor er det 

bedre å transkribere alt som har blitt sagt i lydopptaket. Så kan man se bort fra de delene som 

en ikke trenger under analysering av dataene. Transkriberingen foregikk på et datarom ved 

Universitet i Oslo på grunn av den etiske sikkerheten.  

 

Det å transkribere et lydopptak krever anstrengelse, konsentrasjon og erfaring, og ikke minst 

kompetanse til å gjøre det (Thagaard, 2018, s. 111-112). Jeg brukte mange timer på 

transkriberingen. I de to første timene transkribert jeg mindre enn ti minutter av de 45 

minuttene. Til sammen har jeg brukt omtrent åtte timer for å gjøre ferdig transkripsjonen av 

de 45 minuttene. Transkripsjonsprosessen har vært betydelig krevende for en som meg som 

ikke har hatt tidligere erfaring med det, men jeg har lært at det er mulig å lære og 

gjennomføre det.  

 

3.3 Koding av data og analyse 

I dette forskningsprosjektet kan analysen ses å være grunnlagt i fenomenologisk 

vitenskapssyn (Thagaard, 2018, s. 36). Formålet er å ta utgangpunkt i den subjektive 

opplevelsen og søker å oppnå en forståelse av de dypere meningen i enkeltlærernes 
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erfaringer. Det vil si at jeg ønsker å belyse hvordan fenomener og situasjoner oppleves, 

forstås og vurderes av dem som jeg undersøker i denne oppgaven (Tjora, 2012, s. 191). I 

denne studien ønsker jeg i analysen å se hvordan lærerne vurderer og opplever 

minoritetsspråklige elevers begrepslæring - og forståelse, men også hvordan de de setter ord 

på sitt eget arbeid med å støtte minoritetsspråklige elever og elever med kort botid, som sliter 

med begrepsforståelse i undervisningssammenheng. For å kunne gjøre dette på en ryddig og 

god måte, har jeg måttet bruke tid på å kategorisere datamaterialet. Jeg er inspirert av og har 

her benyttet meg av det Tjora (2017) beskriver som analysemodell stegvis-deduktiv induktiv 

metode for å analysere primærdatamaterialet. 

 

3.3.1 Stegvis-deduktiv induktiv metode 

Stegvis-deduktiv induktiv metode baseres på en trinnvis fremstilling av hvordan forskeren 

kan gå frem for å analysere et datamateriale fra rådata til begrep og teori (Tjora, 2012, s. 

175). Dette vil egentlig basere seg på en induktiv tilnærming, hvor arbeidet med analysen 

begynner med innsamlet materiale, for så å bevege seg over i teori som kan danne grunnlag 

for diskusjoner av problemstillingen. 

 

Det transkriberte datamaterialet har blitt til mange sider av tekstutdrag som var utfordrende å 

håndtere. Etter å ha fullført trinn en og to, som her var tekstutdragene av data, satt jeg igjen 

med et sett av analysedata. Jeg gikk derfor over på det som kan sies å være trinn tre, nemlig 

koding (Tjora, 2012, s. 175). Her tok jeg utgangspunkt i en nærlesning av analysedataene, og 

begynte så å formulere empirinære koder basert på lærernes utsagn (Tjora, 2012). Her delte 

jeg inn sitatene fra intervjuene med fargekoder, og navngav disse kodene med empirinære 

navn som jeg utledet fra innholdet i sitatene. Et eksempel på en slik kode var bruker lang tid 

på forklaring, som var hentet direkte fra et lærersitat. Etter å ha kodet det første intervjuet, 

ble det lettere fordi jeg tok med meg de kodene jeg hadde laget over på neste intervju, hvor 

jeg la til nye koder for nye momenter. Slik fortsatte prosessen videre gjennom de ulike 

intervjuene, med stadig flere koder (Tjora, 2012, s. 175). 

 

Steg fire i prosessen var så å samle alle disse empirinære kodene i større kodegrupperinger 

som deler tematisk sammenheng for å lage en base for analysens struktur. Samtidig kunne jeg 

utelukke de kodene som ikke var relevant for temaet. Prosessen var krevende når man har 

mindre erfaring med en stor mengde av datamaterialet. I mitt tilfelle ble de gjort underveis 
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som jeg skrev ulike utkast til analysen av dataene. Her systematisert jeg kodene tematisk, og 

utelukket de kodene som ikke var relevant for å det jeg ønsket å undersøke. Samtidig justerte 

jeg problemstillingen og forskningsspørsmålene underveis i denne prosessen som også gjorde 

at det ble mye lettere å se hva som var eksplisitt relevant for temaet i oppgaven. 

 

Underveis i prosessen mens jeg mens jeg arbeidet med å kode de mindre kodene inn i større 

grupperinger, begynte jeg også å lete etter teori som kunne være relevant for de ulike 

innsiktene sitatene ga. Dette kan sies å være det siste trinnet i metoden, hvor det trekkes inn 

teori mer deduktivt for å danne konsepter og teorier (Tjora, 2012, s. 175).  

 

Før forskningsprosjektet startet, har jeg også lest en hel del teori, og tidligere skrevet en 

emneoppgave, hvor jeg har brukt primærdatamaterialet analysert med den stegvis-deduktiv 

induktiv metoden som analysemodell. I denne emneoppgaven har jeg også brukt 

primærdatamaterialet basert på kvalitativ metode, hvor jeg har brukt stegvis-deduktiv 

induktiv metode som analysemodell. Tidligere erfaringer og teori har gitt nye innfallsvinkler 

og mulige tolkninger av hvordan jeg kunne se på lærernes utsagn, og sette de i en større 

kontekst for å skape ny kunnskap og forståelse i oppgaven. Hele veien har det altså vært en 

runddans mellom teori og empiri. Det vil si at jeg stadig har vendt tilbake til hver av dem for 

å utvide forståelse og skape nye kunnskap. Til slutt endte jeg med tre kategorier som 

hovedtemaer i analysen: 

1. Lærernes beskrivelse av elevenes begrepsforståelse  

2. Lærernes beskrivelse av undervisningsformål 

3. Lærernes støttestrategier til begrepslæring  

Disse tre kategoriene ble så utgangspunktet for å strukturere, diskutere og veilede analysen.  

 

3.4 Metodiske betraktninger  

I forskning er det svært avgjørende med troverdigheten av forskningen, hvordan forskningen 

gjennomføres, når den er gjennomført og hvorfor (Creswell & Miller, 2000; Johnson & 

Christensen, 2013). Derfor har jeg gjort en rekke metodiske betraktninger i forkant, underveis 

og i etterkant av forskningsprosessen. Disse betraktningene er sentrale for å diskutere 

kvaliteten og legitimitet i kvalitative forskning (Maxwel, 2013; Kvale & Brinkmann, 2015; 

Thagaard, 2018). Det råder ikke fullstendig konsensus om hvilke begreper som skal brukes i 
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slike diskusjoner i kvalitativ forskning. Noen forskere vektlegger at validitet og reliabilitet er 

for tett forbundet med kvantitativ forskning, og at de derfor ikke burde brukes i kvalitativ 

sammenheng (jf. Marshall & Rossmans, 1989). Noen forskere, deriblant Tjora (2012), bruker 

på bakgrunn av disse begrepene gyldighet og pålitelighet. Slike alternative begreper har 

likevel, ifølge Thagaard (2018, s. 178-189), ikke etablert seg som vanlig praksis i kvalitativ 

forskning. Jeg velger derfor, i likhet med Thagaard (2018), å anvende begrepene validitet og 

reliabilitet i relasjon med kvalitativ forskning.  

3.4.1 Validitetsvurdering 

Validitet handler om gyldigheten til empiriske data. I forskning er det et av de viktigste 

spørsmålene i hvilken grad de innsamlede dataene kan regnes som pålitelige. Begrepet 

validitet i denne sammenheng, omhandler hvor nøyaktig de innsamlede dataene er, hvordan 

dataen har blitt samlet inn, hva slags data som brukes og hvordan denne dataen også blir 

bearbeidet (Thagaard, 2018, 189-192). I min forskning var jeg ute etter lærernes erfaringer og 

vurderinger om minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse når jeg gjennomførte 

forskningen som forsker for å få svar på problemstillingen. Ifølge Kvale & Brinkmann (2015, 

s. 276) er det innenfor samfunnsvitenskapene vanlig å relatere validitetsspørsmål til 

«hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den skal undersøke». I henhold til dette 

handler validitetsspørsmålet i denne studien om innsamlingen og analyseringen av 

tekstutdragene egnet til å svare på problemstillingen omhandlende minoritetsspråklige elevers 

begrepsforståelse. En måte å imøtekomme dette spørsmålet på, er å reflektere rundt det 

Maxwell (2013) omtaler som de to største truslene for validitet i kvalitativ forskning: 

reaktivitet («reactivity») og forskerbias («researcher bias»). 

Ved å utgjøre selve verktøyet for innsamling av datamateriale, kan jeg som forsker ha 

påvirket, bevisst og ubevisst, på̊ bakgrunn av mine erfaringer, meninger og holdninger 

(Maxwell, s. 44-45). Min bakgrunn som minoritet og lektorstudent, mine erfaringer i skolene 

og mine holdninger og synspunkt knyttet til minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse og 

utfordringer de har, kan ha styrt hva og hvordan jeg samlet inn datamaterialet. Ifølge 

Maxwell (2013, s. 128) kan slik triangulering redusere risikoen for forstyrrelser i form av 

tilfeldigheter og bias tilknyttet en bestemt metode. Kombinasjonen av intervjuprosessen, 

transkribering av det og utvalg av tekstutdragene var først og fremst myntet på̊ å kartlegge 

konteksten for lærernes tekstlige vurdering og erfaring for minoritetsspråklige elevers 

begrepsforståelse og bruk av begreper i samfunnsfag. Fielding og Fielding (1986) vektlegger 
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at denne måten å teste en metode på ved å tilføre en ekstra metode med andre styrker, i tillegg 

til å redusere risikoen for å trekke slutninger basert på en metodes bias, kan gi forskeren 

mulighet til å erverve en dypere kunnskap og forståelse av området han eller hun undersøker. 

Jeg valgte å hente inn ulike intervjuutdragene fra flere ulike lærere som underviser i 

samfunnsfag. Det vil si at noen av tekstutdragene er fra gruppeintervju og individintervju 

med disse lærerne. På denne måten fikk jeg et bredere tekstmateriale som inkluderte ulike 

aspekter av lærernes vurdering og erfaring om temaet i prosjektet. Denne formen for 

triangulering ga også studien flere tekster med ulike lærere hvor jeg i ulik grad har vært 

tilstede som forsker under en intervjusituasjon og i flere møter om intervjuprosesser for å 

skape kunnskap og forståelse om minoritetselevers begrepsforståelse. Jeg har for eksempel 

ikke vært tilsted under alle intervjuene, men jeg har vært på de fleste møtene om å evaluere 

og dele erfaringer med hverandre under datainnsamlingen. Samtidig har jeg lest gjennom 

refleksjonsnotatene som medstudentene har skrevet fra hver intervjusekvens.  

For å begrense faren for reaktivitet har jeg valgt/ikke fått anledning til å møte opp på alle 

intervjusekvenser i løpet av prosjektet. Dette er noe prosjektlederen flere ganger ytret et 

ønske om. Jeg har hatt det veldig travelt med forberedelsen til eksamener som jeg skulle ha i 

lektorprogrammet, under datainnsamlingen i våren 2018. Det har seg blitt slik at jeg med min 

minoritetsbakgrunn ikke har ønsket å «farge» lærernes vurderinger og erfaringer om 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse og bruk av begreper i samfunnsfag. På denne 

måten kunne jeg stå på utsiden av intervjusituasjonene, og observere denne delen av 

konteksten for læreres vurderinger og erfaringer om temaet. Ifølge Hammersley & Atkinson 

(1995) vil det være umulig å eliminere de ulike måtene en forsker kan påvirke informantene 

eller deltakerne. Dette er ikke et mål i kvalitativ forskning (Maxwell, 2013, s. 125), og det har 

heller ikke vært et mål for meg. Her har min hensikt vært, underveis i de metodiske og 

metodologiske refleksjonene, å vise at jeg har vært bevisst og at jeg har forståelse for 

hvordan datamaterialet mitt har blitt til, og hva som eventuelt kan ha påvirket resultatene 

mine.  

I henhold til validitet snakkes det noen ganger om ekstern validitet eller generaliserbarhet 

(Thagaard, 2018, s. 194; Krumsvik, 2014, s. 152). Ifølge Thagaard (2018, s. 194) er det i 

kvalitativ forskning mer hensiktsmessig å bruke begrepet overførbarhet, da det i større grad 

er tilknyttet tolkning, og dermed hvordan tolkningene som er utviklet innenfor en studie kan 

overføres til å gjelde i andre sammenhenger. Overførbarhet kan ikke sies å ha vært et 



 35 

overordnet mål i denne studien. Hensikten har heller vært å belyse lærersperspektiv i møte 

med opplæring for minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse, og hva som gjenspeiler 

viktighet når lærere skal vurdere og beskrive egne erfaringer og opplevelser om elevers 

begrepslærings- og forståelse og bruk av begreper i undervisningssammenhenger, og seg selv 

i lys av et slikt omfattende og komplekst tema.  

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om forskningens troverdighet og pålitelighet (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 276; Krumsvik, 2014). Ifølge Kvale (1997) utgjør dette et spørsmål om etterprøvbarhet, 

noe som kan være utfordrende i kvalitativ forskning. Krumsvik (2013, s. 158) fremhever 

intern reliabilitet og ekstern reliabilitet som måter å måle reliabiliteten på. Intern reliabilitet er 

basert på̊ enighet mellom, for eksempel to forskere som intervjuer eller observerer samme 

informanter (Krumsvik, 2014, s. 158). I henhold til intern reliabilitet ble intervjuet 

gjennomført av to forskere den gangen jeg var med. To medstudenter og jeg var tilstede for å 

observere og ta observasjonsnotater mens forskerne intervjuet en lærer på en av skolene. Det 

kan hende at jeg har påvirket. Jeg kunne unngått å være til stede, Jeg var likevel til stede 

under en intervjuprosess, noe som kan karakteriserer som en svakhet. Jeg kunne med fordel 

ikke vært tilstede for å unngå å påvirke læreren vi intervjuet.  

Ekstern reliabilitet handler om hvorvidt studiens resultater kan reproduseres av andre forskere 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276; Thagaard, 2019, s.188; Krumsvik, 2014, s. 158). 

Thagaard (2018, s. 188) fremhever at det kan stilles spørsmål til om slik repliserbarhet er et 

egnet kriterium i kvalitativ forskning. Hun vektlegger at reliabilitet, basert på en 

interaksjonistisk forskningslogikk, i større grad handler om forskerens ansvar for å redegjøre 

for hvordan datamaterialet har blitt behandlet og analysert (Thagaard, 2018, s. 188). Av 

denne forståelsen bygger reliabilitet på̊ å skape tillit til de resultater som vises til (Corbin & 

Strauss, 2008, s. 302). Denne tilliten har jeg forsøkt å oppnå ved å systematisk redegjøre for 

hvordan jeg har kommet frem til de tolkninger som mine avsluttende refleksjoner er basert 

på. Ved å anvende den stegvis-deduktive induktive metoden (Tjora, 2012), viser jeg hvordan 

jeg har indentifisert lærernes subjektive vurderinger og enkeltlærernes erfaringer i 

diskusjoner og de tilhørende fenomenologisk som analysekapitlet tar utgangspunkt i. Her har 

jeg redegjort for hvordan dataene har blitt behandlet empirisk, analytisk og teoretisk, og hva 

jeg har lagt vekt på i utvelgelsen av lærersitater og utdrag fra tekstene. Tjora (2017, s. 237) 
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vektlegger at bruken av SDI-modellen kan styrke reliabiliteten, eller påliteligheten, ved at 

veien fra rådata til analysert materiale blir gjennomført systematisk og fremvist eksplisitt.  

 

3.4.3 Etiske vurderinger 

For å gjøre det lettere å undersøke og analysere dataene, har jeg valgt å gi deltakerne 

kodenavn (se på funn og analyse). Dette for å beskytte informantene for at ingen skal 

oppdager hvilke skoler de har jobbet på, eller hvem de er. «Hvor vi har direkte kontakt med 

de personene vi studerer, er det utarbeidet særskilte etiske retningslinjer som definerer som 

definerer forskerens forhold til deltakerne» (Thagaard, 2018, s. 20). De særskilte etiske 

retningslinjene dreier seg om samtykke, konfidensialitet og konsekvenser av det å delta i 

forskningsprosjekter (Everett & Inger, 2012; Kvale og Brinkmann, 2015; Befring, 2016; 

Thagaard, 2013; Dalen, 2011). Her vil jeg si noen ord om samtykke, frivillighet, anonymitet, 

bevaring at datamaterialet og offentliggjøring av resultatene.  

 

Samtykke er en vesentlig del av datainnsamling i vitenskapelig metoden, hvor «det er flere 

sider ved det å få informert samtykke fra mulig deltakere» (Everett & Inger, 2012, s. 136). 

Det å gi riktig og forståelig informasjon til deltakere om forskningsprosjektet er den 

vesentlige delen av det å få samtykke. Vi har sendt fullstendig informasjon om ACRAS-

forskningsprosjektets formål og omfang til de ulike skoler som deltok i forskningen (Vedlegg 

1). Samt har vi gitt muntlig informasjon til alle som vi intervjuet. Vi har forklart hva 

ACRAS-forskningsprosjektet handler om og hva formålet var med det. Samtidig skrev 

informantene under samtykkeerklæringen som vi har hatt med oss før vi begynte intervjuet. 

Videre har vi gjort det klart for dem at deltakelse er frivillig (Everett & Inger, 2012, s. 137). 

Vi har gjort det tydelig for informantene at de kan trekke seg før eller underveis eller 

etterkant av intervjuet fra forskningsprosjektet ved hvert intervju. Vi har informert 

informantene om at alle opplysninger ville anonymiseres slik at verken informanten eller 

skolen kan identifiseres. Vi har forklart at all informasjon lagres i en sikker database ved UiO 

hvor ingen andre har tilgang enn oss i ACRAS-forskningsprosjektet. Til slutt har vi redegjort 

for at alle resultatene skulle offentliggjøres, men det skulle ikke brukes til noen annet enn 

planlagt i ACRAS (NESH 2016: 10-20).  

 

Datainnsamlingen er gjennomført i våren 2018. Da vi kontaktet NSD om prosjektet før vi 

startet datainnsamlingen, svarte NSD at prosjektet ikke var meldepliktig. Videre er alle 
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deltakerne anonymisert under transkripsjonen og skriveprosessen av oppgaven. Når jeg har 

transkribert det ene lydopptaket, har jeg gitt kodenavn til informantene og anonymisert slik at 

ingen har kunnet gjenkjenne informantene eller hvilke skoler som har deltatt i det 

forskningsprosjektet. Ved starten av intervjuene har vi bedt lærerne å ikke nevne elevers 

landbakgrunn. Dersom de har nevnt det, har vi anonymisert det under transkripsjonene. Det 

betyr at alle etiske aspekt er fulgt i arbeidet med denne masteroppgaven. 

 

3.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for forskningsmetodene i undersøkelsen min. Først har jeg 

redegjort for kvalitativ metode som hele ACRAS-forskningsprosjektet er basert på. Derfor 

har kvalitative metoder blitt et naturlig metodevalg for masteroppgaven min når jeg har 

hentet datamaterialet mitt derifra. Deretter har jeg redegjort for forskningsdesignet mitt, 

kvalitative metoder, utvalgsstrategier, intervjuguide, gjennomføring av intervju og 

transkribering av datamaterialet. Så har jeg redegjort for valget av «Stegvis-deduktiv induktiv 

metode» (SDI) som analysemetode, og har vist framgangsmåten for analysen. Til slutt har jeg 

redegjort rundt etisk vurdering om samtykke, frivillighet, anonymitet, bevaring at 

datamaterialet og offentliggjøring av resultatene. Samtidig har jeg reflektert rundt metodiske 

betraktninger som er basert på validitetsvurdering og reliabilitetsvurdering for å vurdere og 

evaluere oppgavens troverdighet. 
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4 ELEVENES BEGREPSFORSTÅELSE 

OG BEGREPSBRUK 

I dette kapittelet vil jeg først omtale og tolke vurderinger og erfaringer som fremkommer av 

datamaterialet, det vil si tekstutdragene fra intervjuer med lærere som underviser i 

samfunnsfag og andre skolefag. For å svare på forskningsspørsmålene anvender jeg 

konvensjonell innholdsanalyse for å beskrive og tolke lærernes vurderinger og erfaringer ut i 

fra lærernes beskrivelse av elevenes begrepsforståelse og lærernes beskrivelse av 

undervisningsformål. Jeg ser også på lærernes støttestrategier til minoritetsspråklige elevers 

begrepslæringsforståelse og begrepsbruk for å svare på forskningsspørsmålene. Deretter vil 

jeg drøfte funnene for å svare på problemstillingen: Hvordan kan lærere støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag?  

 

For å tydeliggjøre funnene og analysen vil jeg først presentere utvalget og utvalgsstrategiene. 

Tabell 1 er en presentasjon av de ti lærere som utgjør utvalget min. Utvalget besto totalt av 

tolv lærere, men en lærer fra skole D01 og en lærer fra skole E01 er blitt utelatt fordi de ikke 

underviser i samfunnsfag. 

Lærere Fag Skole Individuell eller gruppe 

Lærer 1 Samfunnsfag og matematikk A01 Individuell 

Lærer 2 Samfunnsfag, engelsk, KRLE og teamleder CO4 Individuell 

Lærer 3 Samfunnsfag og inspektør C05 Individuell 

Lærer 4 Samfunnsfag, engelsk og KRLE  D01 Gruppe  

Lærer 5 Samfunnsfag, norsk og engelsk D01 Gruppe  

Lærer 6 Samfunnsfag, engelsk og KRLE  D02 Gruppe  

Lærer 7 Samfunnsfag, norsk og KRLE D02 Gruppe  

Lærer 8 Samfunnsfag og norsk D03 Individuell 
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Lærer 9 Samfunnsfag, spansk og engelsk E01 Gruppe 

Lærer 10. Samfunnsfag, norsk og KRLE E01 Gruppe 

Tabell 1: Presentasjon av utvalg 

I denne analysen har jeg forsøkt å besvare følgende forskningsspørsmål: 

Hvordan beskriver lærerne elevers begrepsforståelse og hva opplever lærerne som 

utfordrende? 

Hvilke strategier kan lærerne bruke for å støtte elevers begrepslæring og begrepsbruk? 

Hvordan kan lærerne bruke minoritetsspråklige elevers bakgrunnskunnskap og forståelse i 

undervisningssammenheng? 

Opplever lærerne at de har de ressursene og tiden de trenger for å hjelpe elevene med å 

bedre sin begrepsforståelse? 

 

4.1 Lærernes beskrivelse av elevenes begrepsforståelse  

Gjennom koding av datamaterialet og analyse har jeg kommet frem til at en stor del av 

minoritetsspråklige elever og elever med kort botid har utfordringer med begrepslæring og 

begrepsforståelse og bruk av begreper i opplæringssammenheng. Det betyr at lærerne 

vurderer og opplever at en god del av minoritetsspråklige elever og elever med kort botid 

sliter med begrepsforståelse av ulike grunner i samfunnsfaget. Det er viktig å presisere at ut 

fra hva lærerne sier i intervjuene, er det ulike faktorer som bidrar til at denne elevgruppen har 

utfordringen med begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsbruk. 

 

1.1.1.«Overflatekunnskapen ligger der» 

Det er interessant at datamaterialet viser at de fleste lærerne som underviser i samfunnsfag 

beskriver flerspråklighet som positivt. En lærer beskriver følgende: «tror liksom at elevene 

synes det var litt stas å få frem at, ok, her i klassen kan vi faktisk sånn femten ulike språk, på 

en måte» (Lærer4). Sitatet forteller at det er positivt å kunne snakke flere andre språk enn 

norsk på skolen. Det kan tolkes som at både læreren og elevene ser verdien i at det finnes 

elever som snakker flere språk enn det norske språket. Det kommer ikke frem i datamaterialet 

om denne læreren eller andre lærerne bruker det eller ikke for å støtte minoritetsspråklige 

elevers begrepsforståelse. Det kunne ha vært en mulighet for læreren å bruke det for å skape 

motivasjon og læringslyst hos elever som sliter med begrepsforståelse og begrepsbruk i 

undervisningssammenheng.  
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I samfunnsfag legger en vekt på det å kunne lese, skrive og kunne uttrykke seg muntlig med 

hovedfokus på mening, refleksjon og diskusjon i opplæringssammenhenger for å forberede 

elever til livet i og utenfor skolen. Dette kan være utfordrende for minoritetsspråklige elever 

og elever med kort botid i Norge.  

Lærer5 Sier: «Måten man underviser på…i forhold til begreper og faglige uttrykk og 

sånn, at…man merker, jeg merker at jeg bruker språket kanskje litt annerledes nå. Jeg 

forklarer mye tydeligere ting enn jeg kanskje måtte gjøre for en del år siden. I 

begrepet, at den overflatekunnskapen ligger der, og så tror man kanskje at de forstår 

mye mer enn de forstår. Og så får du inn spørsmål om egentlig veldig mange typer 

ord, både konkreter og abstrakter. Abstraktene er ikke så overraskende, men helt 

konkrete ord som man bruker. Jeg føler at jeg bruker lang tid på forklaringer»  

 Lærer10 sier «Ja, for jeg tror det endrer seg og, i hvert fall sånn i samfunnsfag, at vi 

stiller ikke bare fakta spørsmål som de sitter igjen med og pugger, lenger…men at vi 

åpner mye mer for at de kan bruke andre ressurser for å svare på spørsmål»  

 

Utifra måten læreren beskriver elevenes begrepsforståelse kommer det fram at 

minoritetsspråklige elever sliter med begrepsforståelse. Det er en av hovedutfordringene som 

lærerne peker på når det gjelder samfunnsfagsopplæring. I tillegg til har denne elevgruppen 

kunnskap som er basert på fakta. Overflatekunnskap er det motsatte av det å ha 

dybdeforståelse. Læreren beskriver at det elevene kan er basert på overflatekunnskap og lite 

dybdekunnskap når det gjelder forståelse, læring og evner til å bruke begreper. Sitatet kan 

tolkes slik at læreren har blitt mer bevisst og oppmerksom på at elever som sliter med 

begrepsforståelse trenger mer og bedre forklaringer på begreper og ord for å kunne lære. Det 

å bidra til mer dybdekunnskap hos elevene kan gjøre det lettere for dem å reflektere rundt 

aktuelle temaer og se de fra ulike perspektiver. Noen andre lærere beskriver: 

Lærer1 sier: «Ja, eller fag som de synes er vanskelig begrepsmessig. Eller 

språkmessig»  

Lærer6 sier: «Du oppdager jo stadig hull som er sånn, litt sånn type svart hull i 

universet feeling, noen ganger. Det er litt rart. (...) De som har vært her lenge, da. At 

ikke de har blitt fanga opp før, liksom. Er det flere jeg har som er det? Tilfeldigvis har 

jeg fått *elevnavn, jente* som er pratsom, og alltid engasjert, og det er sånn jeg 

oppdager det. Er det noen av de andre som også har de samme hullene? Det tenkte 

ikke jeg på.» 
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Lærer5 sier: «jo svakere man er generelt språklig, dess vanskeligere kan det være å 

tilegne seg både generell informasjon og begrepene i faget»  

Lærer3 sier: «Du må jobbe litt hardere for å få tak i den refleksjonen, da, i hvert fall 

hos den gemene hop. De sterkeste elevene klarer jo det veldig fint, og det har de gjort 

siden femte klasse, men, men eh, men eh, ja altså. (...) Men jeg opplever at de ikke vet 

så mye hva reflektere betyr»  

 

Slik jeg tolker sitatene sliter elever med begrepsforståelse på grunn av begrensede språkevner 

Språkevnene er svake med tanke på å ta imot og produsere informasjon for å kunne delta, 

forstå, lære og reflektere i opplæringssammenheng Det er en av de hovedutfordringene som 

lærere kan møte på når de jobber med minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse. I 

undersvisningssituasjoner trenger elever å tilegne seg både faktakunnskap og 

kommunikasjonsevner for å sette kunnskapen ut i livet. Faktakunnskap og evner til å 

kommunisere er også viktig for å kunne drøfte og for å finne frem til vesentlige kilder. 

Eksempler på overflatekunnskap er at Norge ble et selvstendig land i 1814 og at Norge i dag 

er politisk stabilt. Det er noe som er lett å huske fordi nesten alle kan det. Det er like viktig 

som dybdekunnskap, men den har lavere overføringsverdi. Dybdekunnskap handler mer om å 

vurdere ulike kilder som omtaler hvordan og hvorfor Norge ble et selvstendig land i 1814 og 

hvordan og hvorfor Norge i dag er politisk stabilt. Derfor kan man påstå at et samspill 

mellom overflatekunnskap og dybdekunnskap gir elever mulighet til å forstå og se ulike 

fenomener i en større sammenheng. Det vil si at elevene kan knytte sammen kunnskap 

gjennom betydninger, årsakssammenhenger og underliggende prinsipper. Det vil bidra til 

forståelse for og forklaring på hvordan Norge har blitt et politisk stabilt og rikt land gjennom 

to hundre år. Når elevene sliter med språket blir det utfordrende for lærerne å støtte dem i 

begrepslæring og begrepsbruk i samfunnsfag, og for elevene å forstå, lærer og reflektere 

rundt undervisningstemaet. 

 

4.1.1 «Jeg er blitt klar over det nå» 

Språket er viktig i samfunnsfag. Muntlige ferdigheter i samfunnsfag er knyttet til det å kunne 

forstå, beskrive og sammenligne ulike kilder og kritisk vurdere deres relevans og troverdighet 

når elever møter ny og ukjent informasjon. Språket er evnen til å produsere og forstå ytringer 

som formidler informasjon fra ett individ til ett annet for at samarbeidet kan fungere for 

begge parter. Med andre ord er språket et kommunikasjonsredskap som vi menneskene 
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anvender når vi samarbeider med hverandre gjennom å prøve å forstå og å bli forstått av 

samtalepartner. Det er viktig å se hvordan lærerne beskriver elevenes begrepsforståelse 

gjennom opplevelsen av deres språklige ferdigheter og kunnskap. I en annen samtale kommer 

lærernes beskrivelse av elevenes begrepsforståelse frem på en tydelig måte: 

Intervjuer sier: «Men i sum, dere har jo samfunnsfag også. Og der har man jo også litt 

diskusjoner. Så hvordan er det i samfunnsfaget?» 

Lærer9 sier: «Emh, skorter vel ofte på begreper. Som er det store problemet der.  

Intervjuer sier: «Hva slags begreper er det dere tenker da, særlig?» 

Lærer10 sier: «Det er alt mulig rart.»  

Lærer9 sier: «Alt.»  

Lærer10 sier: «Alt fra enke og slave, til mer abstrakte begreper. Det er liksom alt.»  

Lærer9 sier: «Ja, ja. Og, ja. I hvert fall begrep. I hvert fall sånn, eller ordtak, på en 

måte.» 

Lærer10 sier: «Emh, i samfunnsfag spesielt, da, for det er veldig mange elever som 

har problemer med lese- og skrivevansker, blant annet, og som sliter mye med 

begreper. Så vi pleier ofte å gå igjennom begrepene vi skal bruke i starten av timen, 

da. At de prøver å forklare for den de sitter ved siden av, og så tar vi det felles til slutt, 

da. Eh, men ellers er det vel bare å prøve å forklare, egentlig.» 

Intervjuer sier: «Så det er de begrepene dere ikke er klar over at elevene ikke forstår 

som er problemet?» 

Lærer10 sier: «Utfordringen er ofte egentlig at det er så mange begreper som ikke vi 

er klar over at de ikke vet. Sånn som, jeg hadde hatt om slavehandel i to timer, og så 

var det, så visste de ikke hva en slave var. Og da er det liksom, da..» 

Lærer9 svarer «Eller vi (samtidig), jeg er blitt klar over det nå. Hvor utrolig ordfattige 

mange av de er, men da sitter jo de andre og nesten sovner. Men det er utfordrende. 

Veldig utfordrende hvis du er, skal ha de med deg, uten å liksom, gjøre det for synlig, 

på en måte at de ikke skjønner» 

 

Her beskriver og vurderer lærerne ord, begreper, lese- og skrivevansker som vesentlig i 

tilknytning til språklige ferdigheter og kunnskap om hvordan vi bruker språket for å 

kommunisere med hverandre. Når elever sliter med ord og begreper er det en utfordring i 

undervisningssammenheng fordi det som lærerne beskriver blir utfordrende å gi støtte 

ettersom enhver klasse består av mange elever som har rett opplæring. Det betyr at det finnes 

noen begrensninger for samfunnsfagslærere å gi tilpasset opplæring og ekstra støtte til de 
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elevene som holder på å sovne i undervisningstimen. For det første virker det som at 

minoritetsspråklige elever har utfordringer med å forstå, lære og mestre slik jeg tolker det 

lærerne beskriver, vurderer og reflekterer rundt minoritetsspråklige elevers forutsetninger for 

begrepsforståelse i samfunnsfagsopplæring. Videre forteller lærerne at det i tillegg til lese- og 

skrivevansker er ord og begreper som minoritetsspråklige elever sliter med å forstå. Dette 

påvirker mulighetene til å utveksle ideer, tanker og meninger og til å forstå og bli forstått av 

andre. Slik lærerne beskriver og vurderer elevenes begrepsforståelse har elevene utfordringer 

med å skape mening i egne og andres tekster. Det å skape mening i egne og andres tekster er 

av vesentlig betydning når det kommer til leseferdigheter. Blikstad- Balas (2016:15) 

beskriver et bredt og utvidet syn på leseferdigheter som teori, og vektlegger at det er mange 

ulike måter å skape mening på og at språk og tekst alltid er en del av en sosial kontekst. Dette 

underbygger hvorfor minoritetsspråklige elever sliter med begrepsforståelse i samfunnsfag.  

 

4.1.2  «Akkurat det gjelder alle»  

Minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse kan være en mangfoldig og 

sammensatt gruppe. Det er ofte lettere å tenke at minoritetsspråklige elever som har 

foreldrene fra ikke-vestlige land sliter med begrepsforståelse (Cummins, 2000), men 

empirien i datamaterialet viser at dette ikke nødvendigvis stemmer. En av lærerne beskriver 

situasjonen slik: «Akkurat det gjelder alle, da. Jeg har jo elever som har emh, ikke sant, 

svenske foreldre, født og oppvokst i Norge, plutselig har hull i språket fordi det heter noe helt 

annet på svensk. Så det gjelder jo alle, egentlig. Og det er litt uventet når det skjer» (Lærer 9). 

Sitatet kan tolkes slik at læreren mener elever som sliter med begrepsforståelse er en 

mangfoldig elevgruppe med ulik oppvekst bakgrunn og at språkene de snakker hjemme kan 

tilhøre ulike språkfamilier fra ulike deler av verden. Manglende begrepsforståelse kan være 

en hovedutfordring i undervisningssituasjoner. «Hvilke ord kan man bruke da? 

Begrepsbruken. Alt handler om begreper når det kommer til minoritetsbakgrunn. Vi leser? 

tekster og gir enklere forklaringer på vurderinger» (Lærer2). Sitatet kan tolkes og forstås som 

at begrepslæring og begrepsforståelse er utfordrende, og at det derfor kan være lurt å bruke 

tid på å gjøre lærestoffet mer forståelig for elever. Det spiller mindre rolle hvor foreldrene 

dine kommer fra når det gjelder om du sliter med å forstå og lære begreper. 

 

Minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse er en stor og sammensatt gruppe, 

men det er mulig at læreren ikke mener at begrepsforståelse gjelder alle minoritetsspråklige 
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elever. Det gjelder hovedsakelig minoritetsspråklige elever som sliter med begrepslæring og 

begrepsforståelse i samfunnsfag og andre skolefag.  

Intervjuer spør: «At begrepet refleksjon er ukjent for dem, og det gjelder alle elevene 

da, eller, nesten?» 

Lærer3 svarer: «Ja, nei, ja, men kanskje spesielt da, ikke sant, for det er jo et 

vanskelig begrep. Og hvis de har kommet seint til Norge så handler det kanskje mer 

om at de ikke har vært utsatt for det begrepet og at de, eh, de reflekterer mye, men det 

kommer ut i en helt annen form enn det gjør med de etnisk norske, da. Sant, de er 

vandt til å ha, for eksempel, sånn er det, sånn er det, og at, refleks, kanskje ikke en 

refleksjon, men en diskusjon. Så de velger å gå i diskusjon, fordi sånn er det hjemme 

hos meg, hvorfor er det sånn her?»  

 

Sitatet kan tolkes slik at læreren mener at minoritetsspråklige elever og elever med kort botid 

i Norge som sliter med begrepsforståelse også sliter med bruk av begreper for å reflektere og 

drøfte det aktuelle temaet i undervisningssammenheng. En annen lærer som underviser i 

samfunnsfag og jobber som inspektør i denne skolen, beskriver begrepsforståelsen slik: 

Lærer2 sier: «Hvordan kan vi tilrettelegge for minoritetsspråklige elever, og det er 

noe jeg har tenkt veldig mye på både som skoleleder, men også som lærer. Jeg skulle 

gjerne hatt en time i uka med det, eller kanskje hver dag. Hver eneste dag, hvor jeg 

gikk igjennom, emh, tema, snakket om hva de kan om det fra før, altså rett og slett en 

tettere oppfølging på det å snakke om fag, da. For jeg ser at de faller utenfor, ofte det 

fellesskapet, for det er så mange ting de mangler, mange høyfrekvente og 

mellomfrekvente ord for eksempel som de misser. Så de misforstår spørsmål og sånne 

ting. Så bare det å ha en time med dem i uka, minimum, da, hvor jeg kunne snakka 

med dem om fag og sånn, jeg ser jo det nå at, jeg har jo en time i uka med disse 

elevene som har, som er, ja, som har kort botid, da, eller som har 

migrasjonsbakgrunn» 

 

Sitatene kan tolkes slik at lærerne mener at elever med kort botid i Norge har utfordringer 

med å lære, forstå og bruke begreper slik det er vanlig i den norske skolekulturen hvor 

elevene skal reflektere, evaluere og behandle ny informasjon med et kritisk blikk. Videre 

kommer det frem at den norske skolen mangler ressurser for å gi disse elevene ekstra støtte 

for at de skal lykkes i å forstå, lære og utøve begreper for å mestre skolearbeidet og livet som 

helhet. Gjennom denne prosessen kan det være mulig å komme frem til ny kunnskap og 
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forståelse om temaet. Konteksten har mye å si for hvordan jeg tolker lærernes beskrivelser av 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag. 

 

Gjennom analysen av datamaterialet har det blitt klart at en stor del av minoritetsspråklige 

elever og elever med kort botid i Norge sliter med begrepslæring, begrepsforståelse og bruk 

av begreper i samfunnsfag og andre skolefag. Begrep er et fenomen som spiller en sentral 

rolle når det gjelder forståelse, læring og mestring av det elever lærer gjennom opplæringen. 

Det læring, forståelse og mestring handler om er dybdelæring der elever kan forstå, se 

sammenhenger og skape kreativitet for å finne ut hva et begrep er og hvordan det kan forstås 

gjennom ulike kontekster og situasjoner i ulike tidsaspekter. I motsetning til dybdelæring er 

overfladisk forståelse og læring når eleven ikke kan forstå og se sammenheng mellom hva et 

begrep betyr og hvordan det kan brukes i ulike kontekster og læringssituasjoner. Det kommer 

fram i analysen at lærerne ikke setter pris på overfladisk forståelse og læring, hvor elevene 

ikke kan forstå, se sammenhenger mellom hva et begrep er og i hvilke kontekster og 

situasjoner de kan bruke det. For lærerne bør det være viktig at elevene utvikler evnen til å 

forstå begrepet i henhold til kontekst og i tillegg kunne bruke det til å drøfte og reflektere 

rundt ulike temaer. Gjennom lærernes vurderinger og erfaringer kan man se at bakgrunn, 

oppvekstmiljø og læringsmiljø har mye å si for hvordan elever forstår og reflekter rundt 

begreper og bruker disse til å utveksle ideer og fremme synspunkt i og utenfor skolen.  

 

4.2 Lærernes beskrivelse av undervisningsformål 

Siden oppgaven er basert på konvensjonell innholdsanalyse er det vesentlig å definere og 

beskrive konteksten med hovedfokus på hva lærerne sier og mener formålet med 

undervisningen er og hvorfor kjennskap til begreper er viktig. Gjennom lærernes vurderinger, 

oppfatninger og beskrivelser kan vi oppnå dypere forståelse av omstendigheter omring 

opplæringssituasjonen og tilstanden til minoritetsspråklige elever som sliter med 

begrepsforståelse.  

 

4.2.1 Terminprøver og eksamener 

For å danne et bedre bilde av hva lærere sier og mener om undervisningsformål og betydning 

av begrepsforståelse i undervisningssammenheng har jeg valgt å vise frem en sekvens av et 

gruppeintervju som illustrerer formålet med undervisningen og kunnskap om og forståelse av 

begreper for minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge: 
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Intervjuer sier: «Emh, opplever dere at elever med ulik bakgrunn reagerer ulikt i 

vurderingssituasjoner, for eksempel i åpne oppgaver eller, refleksjonsspørsmål, 

eller?» 

Lærer5 sier: «Med ulike bakgrunner, så er det, synes det er vanskelig å si at det, på 

grunn av at du har den bakgrunnen, så er det nødvendigvis derfor at det kan være en 

sammenheng med motivasjon, på en måte, i skole, på en måte. Motivasjon for å gå på 

skolen, motivasjon for å være her. Og det henger ikke nødvendigvis sammen med 

hvor du kommer fra, men med støtte hjemmefra opplever du at du får til mestring. Og 

at det kan være uavhengig av bakgrunn også, da.»  

Lærer4 sier: «Men tilnærmingen kan jo være litt, altså, det kommer litt an på det 

språklige nivået. Men at en åpen oppgave. Det kommer jo litt an på oppgaven, (...) Da 

er det litt vanskeligere, men vi driver å utvikle det i forhold til oppgaver til 

terminprøver og sånn». 

Intervjuer sier:» Du har samfunnsfag og KRL.» 

Lærer6 sier: «Ja. Jeg sitter, tenker bare. (..). Jeg ser heller ikke noen sånn klar 

sammenheng mellom typen bakgrunn, eller språkbakgrunn, eller noe sånn, det. Det er 

jo klart det, kunnskap og nivå henger gjerne sammen med begrepskunnskap, det er 

veldig sånn både i KRLE, og naturfag, samfunnsfag og så videre. Slik at, jo svakere 

man er generelt språklig, dess vanskeligere kan det være å tilegne seg både generell 

informasjon og begrepene i faget.»  

Lærer3 sier: «Muntlige, den muntlige eksamensformen, den er faktisk veldig viktig. 

(...) Vanlige skriftlige prøver, parprøver, for å, at de skal lære noe i den situasjonen. 

Eller sånn, gruppe, gruppediskusjoner har vi brukt en del, hvor man har et tema, et 

forberedt tema og så skal du (.) fortelle og forklare om forskjellige ulike temaer på 

gruppa, 

 

Intervjuet kan tolkes dit hen at undervisningsformålet handler om å tilrettelegge 

undervisningen slik at elever uavhenger av språklige bakgrunn kan forberede seg til 

eksamener og prøver som handler om hva elevene har lært så langt. Samtidig kan man tolke 

at begrepskunnskap også er vesentlig når det gjelder fremgang og læringsutbytte og for å 

bestå i prøvene. Sitatet fra Lærer5 kan tolkes slik at elevers bakgrunn og språkbakgrunn er 

noe som ikke vektlegges i undervisningssammenheng fordi elevers bakgrunn spiller mindre 

rolle for elevers motivasjon til å lære, forstå og mestre faget. Det å få støtte hjemmefra 

derimot har mye å si for elevers motivasjon og mestring av skolefagene. Hvis elevene får 
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pedagogisk hjelp av foreldrene kan det bidra til å utvide elevenes begrepsforståelse og hjelpe 

dem i å mestre skolearbeidet (Golden, 1994). Dette er et ganske generelt svar som plasserer 

både minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elever i samme kategori når det gjelder 

begrepsforståelse (Mathe, 2015). Når vi følger samtalen videre kommer det frem hva lærere 

mener om formålet til opplæringen. Sitatet fra lærer4 kan tolkes slik at han/hun mener at 

undervisningsformålet handler om å bidra til en prosessorientert læringsprosess (Selj, 2008). 

Det vil si at lærerne følger elevenes læringsprosess slik at framgang og læringsutbytte kan 

forberede elever til terminprøver med hovedfokus på å bestå eller gjøre det bra i terminprøver 

for å kunne starte på neste trinn (Imsen, 2016). Videre kan sitatet fra Lærer3 tolkes slik at 

begrepskunnskap er vesentlig for å forstå, lære og mestre skolearbeidet (Skovholt, 2014). Her 

trekker læreren frem viktigheten av å beherske begrepsinnhold og betydningen av å skaffe 

informasjon om begreper som elever trenger for å mestre faget. Selv om de ikke nevner 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse, er det mulig å tolke at det de snakker om er 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse når de understreker begrepskunnskap og at 

støtten elever kan få hjemmefra har mye å si for motivasjonen og læringslysten både hos de 

minoritetsspråklige elevene og resten av elevene.  

 

Her kommer det frem at undervisningsformålet er å forberede elever til prøver de skal ha for 

å kunne fortsette på neste trinn. Hvistendahl (2008) viser til at minoritetsspråklige elever har 

høye ambisjoner for å ta høyere utdanning selv om de vet at de må jobbe hardere for å klare 

det. Lærer3 viser til at lærerne vet hva formålet med undervisningen er når han eller hun 

forbereder elever til hva som forventes av dem både under muntlige og skriftlige prøver for at 

de skal kunne gjøre det bra under eksamener. Det betyr at lærerne tenker på terminprøver og 

eksamener når de støtter minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge.  

 

En lærer tar utgangspunkt i det elevene kan fra før av og sammenligner eventuelt. «I forhold 

til fag, da. For eksempel forskjell på demokrati og andre styringsformer, da. Et eksempel. 

Kan også snakke om religionsforskjeller, kulturforskjeller, ting som de lærer mens de bor her, 

selvfølgelig. Men vi setter det inn i en kontekst fagmessig» (Lærer1). Denne læreren og andre 

lærere mener at reaksjoner og engasjement kan variere blant elever. Særlig temaet likestilling 

kan vekke reaksjoner og engasjementet i henhold til religion og kultur. Det kan tolkes slik at 

læreren mener at formålet med undervisningen altså er å knytte undervisningen til temaer 

som ulike styreformer, religioner og levemåter både på nasjonale og internasjonale nivåer. 

Samfunnsfagsopplæringen krever høyt ordforråd og begrepsforståelse for å lære og forstå hva 



 48 

faget handler om. Dette kan være krevende for minoritetsspråklige elever som sliter med 

begrepsforståelse og ordlæring for å kunne lykkes med skolen. 

 

4.3 Støttestrategier for begrepslæring  

Lærerne er de kompetente og profesjonelle som har ansvar for at skolen lykkes med 

utdanning og dannelse av elever. For å lykkes i lærerrollen kreves det personlig integritet, 

evne til å forstå elevenes opplæringssituasjon og bevissthet rundt hvordan elevene har det på 

skolen. Dette er kort oppsummert lærernes ansvar i forhold til samfunnet (Imsen, 2016, S. 

198). Derfor prøver jeg å finne ut hvordan samfunnsfaglærere anvender ulike strategier for å 

hjelpe minoritetsspråklige elever og elever med kort botid som sliter med begrepsforståelse i 

samfunnsfagsopplæring. For å støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse slik jeg har 

nevnt i innledningen, handler det altså ikke om hvem læreren er, men om hva læreren gjør og 

især lærerens systematiske og gjennomtenkte bruk av ulike lærings- og undervisnings verktøy 

for å støtte denne elevgruppen (Krumsvik og Säljö, 2013: 179). Når vi snakker om skolens 

oppgave og funksjon, handler det rett og slett om hvordan lærerne utøver yrket sitt på en 

profesjonell måte slik samfunnet forventer av dem. Det betyr at lærere spiller en svært sentral 

rolle for at elevene skal lykkes med begrepsforståelse- og bruk om aktuelle tema i 

undervisningssammenheng og andre kontekster i og utenfor skolen.  

 

4.3.1 «Forklarer alle begreper som er nye» 

Dersom lærerne kan støtte minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge som 

sliter med begrepsforståelse kan det være lurt å ha kunnskap og forståelse om elevers 

forutsetninger og behov i opplæringssammenheng. Opplæring skal fremme læring, utvikling 

og mestring hos elever med ulike utfordringer og muligheter når det gjelder opplæring slik 

samfunnet forventer. Elevenes forutsetninger må derfor tas i betraktning. Det vil si at det er 

skolens ansvar å fremme læring og utvikling hos elever som sliter med skolearbeidet slik at 

elevene skal kunne gjennomføre skolearbeidet. Derfor er det viktig å trekke inn lærernes 

erfaringer og vurderinger om hva slags strategier de benytter i møte med minoritetsspråklige 

elever som sliter med begrepsforståelse i samfunnsfag:  

Lærer9 sier: «Ja, du kan, når det gjelder begreper så er det jo sånn, i samfunnsfaget, 

da. At, emh, på en måte. Forklarer alle begreper som er nye, som i det temaet man 

holder på med. Og gjentar det gjennom hele temaet. Husker du hva dette betyr, og 

sånn. Og det hender også at jeg bruker sånn begrepsskjemaer som de putter på 
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Itslearning, da. Hvor de kan fylle ut litt sånn fortløpende etterhvert som de lærer. dem. 

Sånn, ismer, for eksempel, i samfunnsfag» Lærer2 sier: «Det å stille enkle spørsmål 

og ord, gjerne bruke eksempel selv og komme med tips til hva de kan si. Så det 

hjelper hvordan du formulerer deg rett og slett for å fiske litt fram til ting å gi de litt 

begreper. For alt handler om begreper i de fagene»  

Lærer2 sier: «så vi har i det literacy-prosjektet et helt sånn fokus på lese- og 

læringsstrategier, for vi mener at, når vi ser på den språkbroa som kommer fra 

(..kommune) sant, hvor sånn tips og råd til hvordan å tilrettelegge for 

minoritetsspråklige, så tenker lærerne at denne permen var veldig stor» 

 

Lærerne beskriver at de stiller spørsmål om og forklarer begreper og arbeider med dem 

gjennom hele temaet for at elevene skal avkode og forstå dem. For det første prøver lærerne å 

forklare alle begrepene som elevene møter når de presenterer et nytt tema. For å bli sikker på 

at elevene har lært prøver de å forklare begrepet om igjen. Så stiller de spørsmål til elevene 

om de husker hva begrepet betyr eller ikke. Videre benytter de begrepsskjema hvor elevene 

skal skrive hva begrepets form, betydning og funksjon er. Det kan tolkes som at lærerne er 

meget bevisst på å jobbe med begrepsforståelse, men spørsmålet er om det er pedagogisk nok 

for minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse. En ting som kommer tydelig 

frem ut i fra lærernes beskrivelser er at begrepslæring og forståelse er vesentlig i 

opplæringen. Lærerne beskriver hvilke strategier de bruker for å støtte minoritetsspråklige 

elevers begrepsforståelse gjennom at de benytter ulike framgangsmåter for å få elevene til å 

forstå begrepets innhold.  

 

4.3.2 Elevens bakgrunnskunnskap 

Forskningsfunnene viser at de fleste samfunnsfaglærerne benytter minoritetsspråklige elevers 

bakgrunnskunnskap i undervisningssammenheng hvis det er relevant for det aktuelle temaet. 

Når det kommer spørsmål i undervisningen benytter de elevers bakgrunnskunnskap som 

læringsstrategi. En av lærerne beskriver det slik:  

Lærer10 sier «Ja, hadde veldig fin opplevelse med den ene kurderen jeg har, da. Hvor 

de hadde om Islam, og så kom de masse medelever og spurte denne eleven om hva, 

kan du fortelle oss om dette? Altså, hvorfor tror du at du er muslim?  
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Når eleven har forklart og beskrevet hvorfor han er muslim, beskriver læreren slik: 

Lærer10 sier: «Det er jo kjempefint. Da fikk de en aha-opplevelse der og. Så det var 

veldig fint» 

Sitatene forteller at denne læreren bruker elevers bakgrunnskunnskap i undervisningen når 

det passer for dem. Lignende erfaringer er også nevnt av de fleste andre lærerne i 

datamaterialet:  

Lærer5 sier: «tverrfaglig, knytte inn sin bakgrunn, kultur, presentere den, kanskje 

oppleve det at da er det kanskje ikke vurdering inne i bildet, om man reflekterer over 

det. At det må man på en måte gjøre ved siden av, som en sånn ekstra, sånn bli kjent».  

Det betyr at elevenes bakgrunnskunnskap (Øzerk, 2008) kan være en ressurs for klassen 

dersom elevene har lyst til å dele det. Det å anvende elevers bakgrunnskunnskap kan ha 

positiv effekt på elevens motivasjon og selvtillit når de ser at de kan bidra med noe i 

undervisningssammenheng. En av lærerne forteller at elevene fikk en aha-opplevelse når en 

av de minoritetsspråklige elevene fortalte om islam og hvorfor han selv var muslim. Samtidig 

er det også viktig at de minoritetsspråklige elevene ikke opplever at de har ansvar for å 

forklare og forsvare det de deler med resten av klassen i slike situasjoner. Lærerne bør være 

bevisst på at eleven selv skal velge å dele av egen bakgrunnskunnskap med resten av klassen. 

Det kan være viktig å benytte minoritetsspråklige elevers bakgrunnskunnskaper i 

undervisningssammenheng hvis det er relevant for det aktuelle temaet.  

 

4.3.3 Hvilke vurderingsformer bruker lærerne? 

Det kommer frem i datamaterialet at vurderingsformer også er et vesentlig virkemiddel som 

lærerne anvender for å støtte minoritetsspråklige elever som sliter med begrepslæring og 

begrepsforståelse i samfunnsfagsopplæring. Lærerne forteller og beskriver at de er bevisst på 

hva slags vurderingsform som er passende til å gi støtte for elever som mangler skrivetrening 

og begrepstrening. En lærer beskriver situasjonen slik når læreren får spørsmål om 

vurderingsformer: 

Lærer10 sier: «Ja, altså. Tenker også at noe av det som er viktig (...) at man blir kjent 

med eleven og vet hva slags type vurderingsform de foretrekker. Og så, om de liker å 

skrive. Om de kanskje mangler masse skrivetrening, eller begrepstrening, at man har 

en samtale med dem istedenfor. Det gjør jeg hele tiden» 

Denne læreren bruker samtale som vurderingsform i stedet for skriftlig vurderingsform for å 

gjøre det lettere for de elevene som sliter med begrepsforståelse. Dette betyr at læreren innser 
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at elevene mangler skriveferdigheter og begrepsforståelse, og at læreren bruker denne 

strategien for å støtte elever og tilby vurderingsformer som synliggjør ressursene og 

kunnskapene deres. Også lærere ved andre skoler prioriterer varierte vurderingsformer for å 

støtte denne elevgruppen: 

Lærer2 sier: «Ja, det er variert. Vi har både muntlige og skriftlige vurderinger, alt fra 

formelle til uformelle. Og mye i diskusjoner og gruppesamlinger når de blir vurdert 

individuelt da. Vi kan ha skriftlige prøver, parprøver. Vi varierer helt enormt. Vi har 

fagsamtaler i grupper. Veldig mye fokus på individuelle vurderinger hos meg»  

Intervjuer sier: «Du kan fortelle om hvilke tilbakemeldinger?» 

Lærer2 sier: «Det er "two stars one Sandwich" på en måte videreføre. Vi gir noen 

konkrete positive ting også noen konkrete ting de skal jobbe videre med. Så får de det 

på plass. Da kan du ha et vurderingsskjema med en fremovermelding nederst og 

oppsummering.» 

Intervjuer sier: «Bruker du noen hjelpemidler, det med begreper i 

vurderingssituasjoner? 

Lærer2 sier: «Ja, for eksempel notater de kan ta med seg. Og vi kan gi de forberedelse 

materiale først. Forberedt spørsmål som de kan få. Der kan de notere selv og begreper 

som er lure å bruke. Det handler også om forberedelse materiale.» 

Her ser vi at de bruker både varierte former av tilbakemeldinger for å støtte elever som sliter 

med begrepsforståelse og skolearbeidet med hovedfokus på hva elevene kan lære og utvikle i 

fremtiden. Det er en annen skole som også gir fremovermelding for å støtte elevene:  

Lærer5 sier: Men det at vi har mye mer fokus på den fremovermeldingen, hva er det 

du må jobbe videre med, da. At det har blitt mer, har kommet sterkere og sterkere inn 

i oss, personalet, fremovermeldingen» 

Jeg tolker det slik at samfunnsfaglærerne prøver å støtte elever som sliter med 

begrepsforståelse. Det kan være en god måte å gi dem tilpasset tilbakemelding i form av 

vurdering for læring (VFL). Hensikten kan være at elevgruppen skal kunne tilegne seg den 

kompetansen og ferdighetene som forventes av dem i de ulike trinnene på skolen. Det er 

viktig å poengtere at en fremovermelding er konkret, konstruktiv og forståelig for elevene og 

at den sier noe om hva de gjør bra og hva de kan forbedre til neste vurderingssituasjon.  

Muntlighet er også en viktig del av opplæringen. Derfor prøver lærerne ulike varianter av 

forberedelser: 

Lærer3 sier: «Gruppediskusjoner har brukt en del, hvor man har et tema, et forberedt 

tema og så skal du (...) fortelle og forklare om forskjellige ulike temaer på gruppa, 
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emh, ja. Det er kanskje, de muntlige situasjonene er ofte bedre, for du kan stille 

oppfølgingsspørsmål»  

En annen lærer forteller på lignende måte:  

Lærer1 sier «Selv om de får gruppevurdering når de har gruppeprosjekter, men det 

legger jeg mindre vekt på i en helhetlig vurdering, nettopp fordi de skal få en 

individuell vurdering, da»  

Slik jeg tolker sitatene fra lærerne ser det ut til at skolen støtter elever som sliter med 

begrepsforståelse og begrepsbruk gjennom det å forberede dem til vurderingssituasjoner. Det 

kan hjelpe særlig minoritetsspråklige elever som trenger ekstra støtte til å lære og forbedre 

selvtilliten. En annen lærer fra samme skole forteller at den muntlige eksamensformen 

fungerer på den måten at elevene får mulighet til å reflektere og vurdere hva som er bra i 

samfunnet og hva som kan forbedres. De jobber med å forberede elevene i fagsamtaler hvor 

de får en del spørsmål, som også er skriftlig. Vi lever i et tekstsamfunn og derfor forventes 

det at «alle» samfunnsborgerne skal kunne lese og skrive. Sitatene beskriver at 

samfunnsfagslærerne kan bidra til å forberede denne elevgruppen til å kunne ta imot både 

skriftlige og muntlige fremovermeldinger for å utvikle seg gjennom skoleløpet slikt at de kan 

ha et godt liv både nå og senere.  

 

4.4 Funn og svar på forskningsspørsmål 

Datamaterialet er blitt analysert på basis av tre kategorier for å svare på forskningsspørsmål: 

Lærernes beskrivelse av elevenes begrepsforståelse lærernes beskrivelse av 

undervisningsformål og lærernes støttestrategier til begrepslæring. Gjennom analysen av 

datamaterialet kommer det frem at undervisningsformålet er å forberede elever til 

terminprøver og eksamener. I denne sammenhengen er lærerne ikke opptatt av elevenes 

språklige bakgrunn, men det er opptatt av elevers læring, utvikling og mestring for å gjøre det 

bra på prøver og eksamener. Når det gjelder kjennskap til begreper og utfordringer knyttet til 

det i undervisningssituasjoner, er derimot lærernes beskrivelse annerledes. I den sammenheng 

beskriver lærerne at elever har utfordringer med begrepskunnskap, som innebærer elevers 

mulighet til å tilegne seg begreper. Analysen viser at en stor andel av minoritetsspråklige 

elever og elever med kort botid sliter med begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsanvendelse i samfunnsfag og andre fagskolefag. Denne elevgruppen er mangfoldige 

når det gjelder fødesteder, botid og språkbakgrunn. Dette kan gi svar på 

forskningsspørsmålet: Hvordan beskriver lærerne elevers begrepsforståelse og hva opplever 
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lærerne som utfordrende? Videre viser analysen at lærerne bruker ulike pedagogiske 

strategier for å støtte minoritetsspråklige elevers begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsanvendelse. Likevel er det vanskelig å si noe om hvorvidt denne elevgruppen forstår, 

lærer og utvikler begreper eller ikke. Dette kan gi svar på forskningsspørsmålet: Hvilke 

strategier kan lærerne bruke for å støtte elevers begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsanvendelse?  

 

Samtidig kommer det frem i analysen at lærerne bruker minoritetsspråklige elevenes 

bakgrunnskunnskap i undervisningssituasjoner hvis det er relevant for undervisningstema, 

men det kommer ikke helt frem i analysen om bruk av bakgrunnskunnskap har noe effekt på 

elevens motivasjon, læringslyst og mestring i begrepslæring og begrepsforståelse. Dette er 

svaret på forskningsspørsmålet: Hvordan kan lærerne bruke minoritetsspråklige elevers 

bakgrunnskunnskap og forståelse i undervisningssammenheng? Når det gjelder 

forskningsspørsmålet: Opplever lærerne at de har de ressursene og tiden de trenger for å 

hjelpe elevene med å bedre sin begrepsforståelse? er det vanskelig å svare på ettersom at 

noen av lærerne mener at de har det de trenger, mens to av lærerne sier at det skulle ønsket å 

ha hatt mer tid til å forklare fagstoff og veilede elevene. De mener at de ikke har nok tid til 

det, på grunn av tidsbegrensning og klassestørrelse. Dessuten forteller lærerne at de gir 

fremovermeldinger både muntlige og skriftlige, men de mener at muntlige 

fremovermeldinger er lettere og mer forståelige for minoritetsspråklige elever som sliter med 

begrepsforståelse, enn skriftlige fremovermeldinger. 

 

Gjennom analysen har jeg besvart forskningsspørsmålene i oppgaven. Videre vil jeg se på 

funnene i lys av sosiokulturelle literacy og kritisk literacy for vise styrker og svakheter ved 

både funnene og teorien for å svare på problemstillingen: Hvordan kan lærere støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag? 

 

4.5 Drøfting 

Formålet med samfunnsfagundervisningen er at elever skal få tilpasset opplæring med 

hovedfokus på læring, utvikling, mestring og danning (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008 og 

Koritzinsky, 2014). Det vil si at elevene bør forstå, lære og mestre for å kunne utvide sin 

kunnskap og forståelse om samfunnet det lever i og verden som helhet. For å kunne utvide 

kunnskapen og forståelse er det vesentlig med ulike ferdigheter for å tilegne seg kunnskap og 
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danne en bedre og dypere forståelse om det de skal lære gjennom utdanningen. For at elevene 

skal få trinnbasert opplæring i fagene består læreplanverket av fem grunnleggende 

ferdigheter: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og 

kunne bruke digitale verktøy (Skovholt, 2014, s. 14). Læreplanen (LK06) legger vekt på 

literacy som legger mer vekt på en funksjonell og sosiokulturelle tilnærming i opplæring 

(Skovholt, 2014, s. 16). Sosiokulturelle perspektiver på literacy handler om hva vi mennesker 

gjør med tekst og språk i ulike sosiale kontekster og sammenhenger når vi kommuniserer 

med hverandre (Blikstad-Balas, 2016, s. 18; Overreis & Smidt, 2019, s. 95). Dette gjelder 

også kritisk literacy som innebærer å kunne være kritisk til kilder en leser og bruker 

(Skovholt, 2014, s. 19; Roe, Ryen og Weyergang, 2018, s. 120). Derfor mener jeg det er 

passende å drøfte problemstillingen i lys av sosiokulturelle literacy og kritisk literacy, for 

hvordan opplæringen tilrettelegger for å danne og utdanne denne elevgruppen til demokratisk 

medborgerskap (Blikstad-Balas, 2016; Klafki, 2001; Freire, 1973; Aarre, Børhaug og 

Christophersen, 2014). Demokratiske medborgerskapet handler nettopp om hvordan 

samfunnsborgerne samhandler i et politisk fellesskap, og hvordan de gjennom deltakelse 

påvirker samfunnet 

 

4.5.1 Utvide kunnskap om sosial kontekst 

Analysen av datamaterialet viser at lærerne har kompetanse til å identifisere og arbeide med 

begreper som er utfordrende for minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge. 

Likevel viser funnene at en stor andel av minoritetsspråklige elever og elever med kort botid 

sliter med begrepslæring, begrepsforståelse, og begrepsbruk i samfunnsfag. Analysen viser 

at: Lærer1 beskriver at det «begrepsmessig» er vanskelig for denne elevgruppen, mens 

Lærer2 forteller at «Alt handler om begreper når det kommer til minoritetsbakgrunn». Lærer3 

hevder at hvis elever har kommet seint til Norge, har de «ikke vært utsatt for det begrepet», 

mens Lærer5 mener at i undervisningssituasjoner er både «begreper og faguttrykk» vanskelig 

for denne elevgruppen. Videre forteller Lærer9 at utfordringen om at det er «mange begreper 

som ikke vi er klar over at de ikke vet». Lærer10 beskriver at «abstrakte begreper» er noe 

som denne elevgruppen i undersvisningssituasjoner sliter med. Gjennom disse sitatene 

kommer det frem at lærerne fra ulike skoler beskriver utfordringen på forskjellige måter. For 

det første forteller det at forståelse av begreper er varierer fra skole til skole. For det andre er 

begrepsforståelse viktig for kunnskapstilegnelse og forståelse av det elever lærer på skolen.  
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Begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsbruk er en forutsetning for læring, utvikling og 

mestring i samfunnsfag (Mathe 2015; Overrein & Smidt; 2009). Fordi «begreper læres, 

forståelse bygges og sammenhenger i historie og samfunn klarlegges, kort sagt at bevissthet 

skapes» (Hepsø, 2009, s. 228). For å forstå hvorfor denne elevgruppen sliter med 

begrepsforståelse, er det viktig at lærere prøver å se og studere temaet gjennom en sosial 

kontekst: Det vil si hvem disse elevene er, hva slags språkbakgrunn de har, kjennskap til 

tidligere skolegangen, oppvekstmiljø og ikke minste hvordan de har det på skolen. Hvis vi 

kan se og studere temaet gjennom sosiokulturell literacy, er det lurt å tenke på elevers 

forståelse, læring og utvikling fra ulike perspektiver med hovedfokus på deres 

språkbakgrunn, og deres kulturelle og sosial kontekst der lever i. Sosiokulturelle perspektivet 

innebærer, og belyser mye av prinsippene i en sosiokulturell kontekst. Det betyr at lærerne 

trenger spesifikk kunnskap og forståelse om denne elevgruppen for å kunne støtte dem med 

begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsanvendelse i samfunnsfag og andre skolefag. 

Spørsmålet er hvordan kan lærerne gjøre det? For å svare på det spørsmålet kan vi vende 

tilbake til det som lærerne allerede kan om temaet. Sitatene ovenfor forteller også at lærerne 

er klar over at begrepskunnskap og ferdigheter er vesentlig for å kunne forstå, lære og 

reflektere i opplæringssammenheng. Når vi omtaler spesifikke kompetanser, handler det om å 

finne ut hva slags pedagogiske tiltak og fremgangsmåte som kan møte elevers utfordringer 

slik at det blir forståelig og håndterbar for dem. På den måten kan lærere også støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse.  

 

Lærere kan skaffe seg kompetanse gjennom å studere forskningsartikler og læringsteori 

innenfor metaspråklige perspektiver som handler om andrespråktilegnelse (Berggreen & 

Tenfjord, 2011, s. 65-73). Sosiokulturell literacy har sentrale plass i slike perspektiver og 

forskningsartikler som er basert på en tanke om at mennesker er grunnleggende nysgjerrig og 

ønsker å få mer kunnskap som de kan sette inn i et system og en sammenheng gjennom den 

språkbakgrunn, kulturelle og sosiale kontekst de lever i. Det å skaffe seg kunnskap og 

forståelse omkring utfordringer knyttet til elevers begrepsforståelse, kan bidra til å støtte 

enkelte elever når elevene mottar og bearbeider informasjon gjennom tilpasset undervisning. 

Undervisningen kan bygges på elevers eksisterende kunnskap og ferdigheter (Hvistendahl, 

2008; Øgreid, 2008; Viberg, 2004, Cummins 2000). Forskninger viser at det å lære et språk 

tar tid (Hilditch & Aarsæther, 2008, s. 53). Begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsbruk 

avhenger av det å kunne behersker språklige ferdigheter og ha god språkkunnskap. Alt 

handler om språk. Språk finnes overalt i form av tekst og muntlige samspill. I 
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opplæringssammenhenger er språket en bestemt type kommunikasjonsmiddel som er viktig 

for å forstå andre deg og bli forstått av andre samtale parter. Cummins (2000) skriver at det å 

lære et språk tar fra fem til sju år for å oppnå nivået for kognitive krevende kommunikasjon 

på andrespråk, og Viberg (2004) viser til i sin undersøkelse om differensiert bruk av verb 

blant andrespråkelever i Sverige at prosessen tar minst fire år. Datamaterialet viser at 

utfordringen til den elevgruppen variert språk til språk. Språket er også knyttes til historie, 

kontekst og situasjon for å forstå hverandre i en samtale. Literacy-begrepet handler om 

kompetanser om å ha språklige evner til å skape meninger i egen tekst og andre sin tekst 

(Blikatad-Balas, 2016; Skovholt, 2014). Imidlertid kan det hende at denne elevgruppen ikke 

kan skape meninger i egne tekster og andres tekster siden begrepskunnskap er vesentlig for 

kunne det. I midlertid kan lærere støtte elever ved identifiser utfordringen og gjør noe med 

når de har kompetanse tilrettelegger for elevers begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsbruken (Berggreen & Tenfjord 2011, s. 28). 

 

Både forskninger og erfaringer viser at menneskene lærer, utvikler og mestrer kunnskap og 

ferdigheter i en sosial kontekst med kompetente samtale parter (Berggreen & Tenfjord, 

2011). Vi kan se på undervisningssituasjoner som en slik sosial kontekst hvor denne 

elevgruppen får tilpasset støtte for å samhandle med lærerne og medelever. Det betyr at 

lærerne kan støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse gjennom sosiokulturelt 

literacy som vektlegger at mennesket ikke lærer i et vakuum, men at all læring foregår i en 

sosial kontekst, for eksempel i klasserommet og skolemiljøet (Berggreen & Tenfjord 2011, s. 

28). Læring foregår i en interaksjon mellom mennesker i en kulturell og historisk kontekst 

(Säljö, 2016, s. 155; Blikstad-Balas, 2016; Skovholt, 2014). I sosiokulturell literacy er 

hovedbudskapet at individets læring og kunnskap må sees i sammenheng med kulturen, 

språket og fellesskapet. Læring skjer overalt og hele tiden, og den er grunnleggende sosiale 

samhandling. Det betyr at lærerne sette seg ned og studerer forskningsartikler og bøker som 

handler om å lese fagtekster på andrespråket (Alver & Selj, 2009, s.107-128), lære om 

skrivings utvikling når norsk er andrespråk (Selj, 2009, s. 131- 150), utvikler kunnskap og 

forståelse om uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk (Harnæs, 2008, 177-191). 

Videre kan læreren fordype seg og forbedre kunnskap om de grunnleggende ferdigheter i 

norsk for minoritetsspråklige elevers bakgrunnskunnskap og begrepstilegnelse (Øzerk, 2009, 

s. 257-270). Hensikten er å finne ut hvorfor denne elevgruppen sliter med begrepslæring, 

begrepsforståelse og begrepsbruk i samfunnsfag. Selv om disse artiklene hovedsakelig 

handler om norsk som andrespråk, har de overførbare verdier til samfunnsfag. Med det kan 
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lærerne å støtte nettopp minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse og begrepsbruk. Det 

betyr at det finnes variert forskning som lærerne kan studere for å finne ut hvordan lærerne 

kan støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse og begrepsbruk. Det betyr 

indervisningsmetoden kan sees i sammenheng med kulturen, språket og fellesskapet for å gi 

tilpasset opplæring til denne elevgruppen. Et tilpasset undervisningsopplegg som kan fremme 

forståelse, læring og mestre av begreper hos denne elevgruppen, kan skje skritt for skritt.  

 

Samtidig kan læreren forbereder elever til å foreta kritisk kildevurdering når det møter ulike 

informasjon både i og utenfor skolen. Kritisk literacy dreier seg om å møte tekster med 

motstand og kritikk, og å kunne gjenkjenne underliggende holdninger, motiver, ideologier og 

forståelse av tekst i kontekst (Blikstad-Balas, 2016, s. 29-30; Skovholt, 2014). Det betyr at 

elevene skal få opplæring og utprøving i det å kunne vurdere og stille spørsmål rundt 

informasjonens troverdighet med hovedfokus på hvor teksten kommer fra, hvem avsender er 

og hvordan avsenderen legger frem tall og informasjon som fremstilles som fakta (Roe, Ryen 

og Weyergang, 2018, s.118; Skavholt og Veum, 2014, s. 14-15; Janks, 2010). Formålet er at 

elevene skal lære å tenke selvstendig og ikke bare ta alt «for god fisk». 

 

Dette betyr at lærerne er samfunnsforvalter som skal gi tilpasset opplæring til elever slik at de 

skal kunne prestere og mestre skolearbeidet og livet som helhet (Imsen, 2016). Derfor er det 

viktig å skaffe som denne kunnskapen og forståelsen gjennom forskninger artikler og bøker 

som handler om muligheter for begrepslæring for minoritetsspråklige elevers 

begrepsforståelse i samfunnsfag og andre skolefag. Dette kan også bidra til at lærerne 

opplever at de behersker og mestre å gi god tilpasset opplæring til elever som sliter med 

begrepsforståelse. Det å kunne støtte begrepslæring, begrepsforståelse og bruk av begreper i 

undervisningssituasjoner, kan det bidra til elevenes selvtillit, motivasjon, læringslyst og 

klassetilhørighet (Selj, 2008). 

 

4.5.2 Tilpasset studieteknikk 

Gjennom analyse av datamaterialet kommer det frem at lærerne anvender ulike pedagogiske 

støttestrategier for å støtte minoritetsspråklige elevers begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsbruk i samfunnsfag. Analysen viser at Lærer2 beskriver at han/hun pleier å fokusere 

på «lese- og læringsstrategier, stille enkle spørsmål, prøver å fiske litt til ting å gi de litt 

begreper» mens Lærer3 forteller at han/hun bruker «gruppediskusjoner, muntlige situasjon, 
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stille oppfølgingsspørsmål» for å trene elever i begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsanvendelse i undersvisningssituasjoner. Videre forteller Lærer5 at hun/hun har pleier 

å gi tilpasset «fremovermelding» mens Lærer9 beskriver at han/hun «forklarer alle begreper 

som er nye, gjenta det gjennom hele temaet, bruker begrepsskjemaet som de putter på 

itslearning». Lærer10 hevder han/hun fokuserer på «begrepstrening». Gjennom disse sitatene 

kan man se og forstå at lærerne fra ulike skoler beskriver og forklarer hva slags metoder de 

anvender for å støtte denne elevgruppen i undervisningssituasjoner. Det er varierte metoder 

de bruker for å støtte minoritetsspråklige elevers begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsbruk. Det handler om lærerne subjektive opplevelser, erfaringer og vurderinger om 

denne elevgruppen.  

 

Selv om lærerne benytter ulike strategier for å støtte minoritetsspråklige elevers 

begrepsforståelse, viser funnene at en stor del av minoritetsspråklige elever og elever med 

kort botid i Norge sliter med begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsbruk i samfunnsfag. 

Sitatene overfor viser at lærerne er dyktige for å bruke ulike studieteknikker for å hjelpe 

denne elevgruppen, men det virker som at metoden ikke har god effekt til å hjelpe denne 

elevgruppen. Derfor mener jeg at metoden kan utvikles, forbedres slik at det passer for denne 

elevgruppen. Vi kan kaller det for studieteknikk. Studieteknikken kan ta utgangspunkt 

gjennom elevers sosiale kontekst. Dette kan føre til forståelse, læring og mestring av 

begreper. Hensikten er å utforme en studieteknikk som passer for denne elevgruppen. Det vil 

si at elevene får hjelpe til å identifisere begrepets egenskaper, trekk eller kjennetegn som 

bestemmer og karakteriserer kategorier av fenomen (Golden, 2014, s. 17).  

 

Dette kan lærerne gjøre på to måter. For det første kan læreren skaffe seg kunnskap og 

forståelse om det temaet gjennom det sosiokulturelle perspektivet. Dette innebærer at læreren 

kartlagt temaet i henhold til språkbakgrunn, kulturelle og historisk kontekst for hva slags 

fenomener eller forholder hemmer og reduserer individets og gruppens læring, utvikling og 

mestring når det gjelder begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsbruk i 

undervisningssituasjoner. Deretter kan lærere vurdere den studieteknikken de allerede har 

anvendt for å finne ut hva som har fungert og ikke for denne elevgruppen. Med utgangspunkt 

fra det kan lærere utforme en studieteknikk som skaper begrepslæringsmuligheter for denne 

elevgruppen både på kortsikt og langsikt. Dette kan læreren også gjøre gjennom et samarbeid 

med andre kollegaer som har elever som har sammen forutsetninger. Det er også mulig å 

samarbeide med andre skoler hvis det er behov og nødvendig. Datamaterialet viser at det er 
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stort variasjoner mellom skolene når det gjelder hva slags studieteknikker de bruker for å 

støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag. Denne prosessen kan også 

bidra til at læreren kan oppnå formålet om å danne og utdanne elever til demokratiske 

medborgerskap som nettopp handler om hvordan borgerne samhandler i et politisk felleskap, 

og hvordan de gjennom deltakse påvirker samfunnet ((Fjeldstad & Mikkelsen, 2008 og 

Koritzinsky, 2014; Blikstad-Balas, 2016). Dette kan være et positivt skritt mot den norske 

utdannings- og skolepolitikken som bygger på idealer om å gi «alle» norske elever like 

muligheter og like levekår når det gjeldet utdanning og muligheten i voksenlivet.  

 

Gjennom god og tilpasset studieteknikken kan lærere også støtte minoritetsspråklige elevers 

kritisk tenkninger i å møte tekst med motstand og kritikk, og å kunne gjenkjenne 

underliggende holdninger, motiver, ideologier og forståelse av tekst i kontekst (Blikstad-

Balas, 2016; Skovholt, 2014; Roe, Ryen og Weyergang, 2018, s.117; Overrein og Madsen, 

2014, s. 165). Studieteknikken bør altså ta med utgangspunkt for å utnytte elever som 

ressurser for deres læring, utvikling og framgang slik at de kan mestre og prestere ut fra egne 

forutsetninger. Dette betyr at elever skal lære seg hvordan være en selvstendig, aktiv og 

subjektiv part og ikke en passivt og objektiv part i samhandling med lærere i 

undervisningssammenheng (Freire, 1973).  

 

Gjennom studieteknikk kan samfunnsfaglæreren utnytte elever som ressurser for å utvikle 

gradvis elevenes selvtillit, motivasjon, selvrealisering, kunnskap og forståelse av ulike tekster 

i kontekster som kan være grunnlag for danning og utdanning (Blikstad-Balas, 2016; Klafki, 

2001; Freire, 1973; Aarre, Børhaug og Christophersen, 2014). Læringsprosessen skal kunne 

gi elevene motivasjon og læringslys til å ønske å lære mer, og slik at de gradvis ser 

muligheter for å kjempe for seg selv og sine egne meninger for å utvikle og forbedre verden. 

Hensikten bør være å forbedre kompetente og selvstendig borgere med solidariske evner og 

evne til å tenke og vurdere informasjonskilder på en kritisk måte med den hensikt om å ta 

vare på medmennesker (Klafki, 2001; Freire, 1973; Aarre, Børhaug og Christophersen, 

2014). Kort sagt kan lærerne støtte både minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse og 

dannelse med en tilpasset studieteknikken i samfunnsfagsopplæring. 

 

4.5.3 God opplæringsstrategi 
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Gjennom analyse av datamaterialet kommer det frem at lærerne benytter ulike pedagogiske 

støttestrategier for å støtte minoritetsspråklige elevers begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsbruk i undervisningssituasjoner. Analysen viser at Lærer2 beskriver at «vi gir noen 

konkrete positiv ting også noen konkrete ting de skal jobbe videre med» mens Lærer3 

forteller at «du må jobbe litt hardere for å få tak i den refleksjonen» i 

undersvisningssituasjonen. Lærer4 sier at «det kommer litt an på språklige nivået» for å 

tilpasse undervisningen for minoritetsspråklige elever begrepsforståelse og begrepsbruk, 

mens Lærer5 forteller at: «jeg merker at jeg bruker språket litt annerledes nå. Jeg forklarer 

mye tydeligere ting» i formidlingssituasjonen. Derimot beskriver Lærer6 at elever sliter med 

språk fordi: «du oppdager jo stadig hull som sånn». Med «hull» mener læreren at elever 

mangler begrepsforståelse og ordforråd. Lærer9 forklare at «jeg hadde hatt om slavehandel i 

to timer, og så var det, så visste de ikke hva slave var.». Lærer10 forteller at «man blir kjent 

med eleven og vet hva slags type vurderingsformer de foretrekker». Gjennom disse sitatene 

beskriver lærerne fra ulike skoler hva slags forskjellige utfordringer de har i møte med 

minortetsspråklige elevers begrepsforståelse, og hvordan de arbeider med utfordringene. Det 

kommer også frem at de har ulike tilnærminger til denne utfordringen. Selv om de er klar 

over elevers utfordring med begrepsforståelse, jobber de på forskjellige måte for å støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsanvendelse i 

samfunnsfag.  

 

Lærernes formelle utdanning, erfaringer gjennom lærerjobben og kompetanser om 

sosiokulturelle literacy kan også bidra til å utforme god undervisningsmetode som kan passe 

for elever med ulike behov og forutsetninger. Hensikten med lærernes undervisningsmetode 

er å balansere mellom tilegnelsessituasjoner, utprøvesituasjoner og konsolideringssituasjoner 

for å skille de som behersker og ikke behersker begrepsforståelse (Klette, 2013, s. 180). 

Denne undervisningsmetoden bør sørge for sosial kontekst eller godt læringsmiljø for denne 

elevgruppen. Det vil si hva slags forholder bidrar til å støtte denne elevgruppen med 

begrepsforståelse. Det handler om hvordan lærere kan finne passende undervisningsalternativ 

som fremmer forståelse, læring og mestring av begreper til denne elevgruppen som sliter med 

begrepsforståelse. Det betyr at lærerne bør utforme et differensiert undervisningsopplegg slik 

at alle elevene får mulighet til å forstå, lære og utvikle begreper og ord kontinuerlig i 

samfunnsfag og andre fag. Begrepslæring og begrepsforståelse kan forstås og utvikles og 

mestres slik en lærer et nytt språk som krever tid, utholdenhet, og målbevisst arbeidet med 

faget (Cummins, 2000; Viberg, 2004; Hilditch & Aarsæther, 2008). Det kan lærerne gjøre 
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gjennom en gjennomtenk og tilpasset undervisningsmetode. Det vil si at den bør bidra til 

læring, utvikling og positiv holdning som kan fremmer elevers læringslyst og motivasjon.  

 

Dette vil samvirke med andre personlighetstrekk som alder, personlighet, evner og tidligere 

kunnskap (Berggreen & Tenfjord, 2011, s. 28). Den gode undervisningsmetoden må kunne 

innfri disse forventningene for denne elevgruppen og resten av elevene for at de skal kunne 

lykkes i det å nå sine mål (Hvistendahl, 2008, s. 298). Formålet er at denne 

undervisningsmetoden kan være praktisk innretter med gjennomtenkt undervisningsopplegg 

med en oppstart, overganger mellom aktiviteter og oppsummering av undervisningsopplegget 

med hovedfokus på elever med ulike forutsetninger skal lykkes og mestre det de skal lære. 

Poenget er at gode læringsstrategier kan bidra til at opplæringen blir tilpasset den enkelte 

elevs ulike forutsetninger slik at hun/han kan forberede seg til prøver og få bedre mulighet til 

å bestå i skolefagene. Den gode undervisningsmetoden bør også innebære å tenke grundig 

over tilpasset fremovermeldinger som bidrar til læring, utvikling og positiv holdning som kan 

bidra til elevers læringslyst og motivasjon. Formålet med fremovermelding kan være: Hvor er 

eleven (hva har hun/han lært), hvor skal eleven (hva skal læres), og til slutt, hva må gjøres for 

å nå målet? (Fjørtoft, 2016, s. 41). Med en slik instruks kan lærerne danne grunnlag for 

minoritetsspråklige elevers begrepslæring- og forståelse videre i samfunnsfag.  

 

Wolfgang Klafki (2001, s. 101-160) mener at gode undervisningsmetoden bør tilrettelegge 

for at elever lærer og tilegner seg kunnskap, forståelse og holdninger, der er et fellesskap av 

frie individer der alle, gjennom sitt arbeid, bidrar til frigjøring. Freire (1973, s. 44-61) mener 

at en tilpasset undervisningsmetoden bør ta utgangspunkt i det å utnytte elever som ressurser 

for deres egen læring, utvikling og framgang i faget. Videre bør skolen bør fremme kritisk 

bevissthet slik at elever kan benytte skrivekompetansen, lesekompetansen og tekstkulturen til 

å lese og vurdere tekster kritisk (Skovholt og Veum, 2014, s. 14-15; Blikstad-Balas, 2016, 

29-30). Selv om de argumenterer fra ulike vinkler, kan det tolkes slik at en tilpasset 

opplæring som jeg har argumentert for, bør danne og utdanne både minoritetsspråklige elever 

og elever med kort botid i Norge som sliter med begrepsforståelse og begrepsbruk. På den 

måten utdannes elever også til demokratiske medborgerskap (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008 

og Koritzinsky, 2014; Klafki, 2001). Det vil si at medborgerskapet skal bidra til hvordan de 

kan være med å samhandle selvstendig i et politisk felleskap og hvordan de gjennom 

deltakelse påvirker samfunnet.  
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4.6 Oppsummering 

I denne delen av oppgaven har jeg først analysert datamaterialet, hvor jeg først har svart på 

forskningsspørsmålene. Deretter har jeg drøftet problemstillingen hvordan kan lærere støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag. For å svare på 

problemstillingen, har jeg argumentert for at lærerne kan støtte minoritetsspråklige elevers 

begrepsforståelse gjennom det å utvide kunnskap og forståelse gjennom sosiokulturelle 

literacy og kritisk literacy. Hensikten er å finne ut hvorfor denne elevgruppen sliter med 

begrepslæring og begrepsforståelse og begrepsbruk i samfunnsfag og andre skolefag. For det 

andre kan lærerne utforme tilpasset studieteknikk for denne elevgruppen i samarbeidet med 

dem. Til sist mener jeg at lærerne kan støtte elevers begrepsforståelse ved å bruke 

undervisningsmetoder som kan støtte denne elevgruppen.  
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5 KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE 

I denne masteroppgaven har jeg drøftet problemstillingen: Hvordan kan lærere støtte 

minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag? Hensikten med oppgaven har 

vært å undersøke minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse gjennom lærernes subjektive 

vurderinger og refleksjoner, med hovedfokus på hvordan lærerne opplever, erfarer og 

vurderer begrepsforståelsen til minoritetsspråklige elever i undervisningssammenheng. Jeg 

har drøftet problemstillingen gjennom å svare på fire forskningsspørsmål: (1) Hvilke 

strategier kan lærerne bruke for å støtte elevers begrepslæring og begrepsbruk? (2) Hvordan 

beskriver lærerne elevers begrepsforståelse og hva opplever lærerne som utfordrende? (3) 

Opplever lærerne at de har de ressursene og tiden de trenger for å hjelpe elevene med å 

bedre sin begrepsforståelse? (4) Hvordan kan lærerne bruke minoritetsspråklige elevers 

bakgrunnskunnskap og forståelse i undervisningssammenheng? 

 

Funnene viser at lærernes opplever, erfarer og vurderer at en stor andel av minoritetsspråklige 

elever og elever med kort botid sliter med begrepslæring, begrepsforståelse og 

begrepsanvendelse i samfunnsfag. Lærerne beskriver at kjennskap til begreper i 

undervisningssituasjoner er viktig, og det er noe som denne elevgruppen sliter med. 

Kjennskap til og kunnskap om begreper handler om å forstå, lære, mestre og bruke begreper 

til å reflektere og tenke kritisk omkring samfunnsfaglige forhold. Lærerne forteller at denne 

elevgruppen er mangfoldig når det gjelder fødesteder, botid og språkbakgrunn. Videre viser 

analysen at lærerne bruker ulike pedagogiske strategier for å støtte minoritetsspråklige 

elevers begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsbruk, men det er vanskelig å si noe om 

hvorvidt denne elevgruppen forstår, lærer og utvikler begreper eller ikke. Dette er svaret på 

forskningsspørsmålet Hvordan beskriver lærerne elevers begrepsforståelse og hva opplever 

de som utfordrende? Videre viser analysen at lærerne bruker ulike pedagogiske strategier for 

å støtte minoritetsspråklige elevers begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsanvendelse. 

Likevel er det vanskelig å si noe om hvorvidt denne elevgruppen forstår, lærer og utvikler 

begreper eller ikke. Dette er svar på forskningsspørsmålet: Hvilke strategier kan lærerne 

bruke for å støtte elevers begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsanvendelse?  

 

I analysen kommer det fram at lærerne bruker minoritetsspråklige elevenes 

bakgrunnskunnskap i undervisningssituasjoner hvis det er relevant for undervisningstema, 

men det kommer ikke helt frem i analysen om bruk av bakgrunnskunnskap har noe effekt på 



 64 

elevens motivasjon, læringslyst og mestring i begrepslæring og begrepsforståelse. Dette er 

svaret på forskningsspørsmålet: Hvordan kan lærerne bruke minoritetsspråklige elevers 

bakgrunnskunnskap og forståelse i undervisningssammenheng?  

 

Når det gjelder forskningsspørsmålet Opplever lærerne at de har de ressursene og tiden de 

trenger for å hjelpe elevene med å bedre sin begrepsforståelse? mener noen av lærerne at de 

har det de trenger, mens to av lærerne sier at de skulle ønsket mer tid til å forklare fagstoff og 

veilede elevene. De mener at de ikke har nok tid til det, på grunn av tidsbegrensning og 

klassestørrelse. Dessuten forteller lærerne at de gir fremovermeldinger både muntlige og 

skriftlige, men de mener at muntlige fremovermeldinger er lettere og mer forståelige for 

minoritetsspråklige elever som sliter med begrepsforståelse, enn skriftlige 

fremovermeldinger. 

 

Lærerne kan støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse på tre måter: For det første 

trenger lærere mer og ny kunnskap og forståelse om andrespråktilegnelse og sosiale kontekst 

for å støtte denne elevgruppen. Dette kan de gjøre ved å studere forskningsartikler og bøker 

som er skrevet gjennom sosiokulturelle literacy og kritisk literacy med hovedfokus på andre 

språkopplæring. Hensikten videre er å finne ut hvorfor denne elevgruppen sliter med 

begrepslæring og begrepsforståelse og begrepsbruk i samfunnsfag og andre skolefag. 

Lærerne bruker ulike metoder for å hjelpe elever med begrepsforståelse, men de metodene 

kan justeres og tilpasses for denne elevgruppen. Det betyr at lærerne kan utforme en tilpasset 

studieteknikk for denne elevgruppen i samarbeidet med dem. Etter at lærerne har kartlagt 

elevers begrepsforståelse, kan lærerne utforme en mer tilpasset og effektive 

undervisningsmetoder for å støtte elevers begrepsforståelse. Gjennom sosiokulturelle 

literacy-begrepet og sosiale konteksten kan lærer skaffe seg kunnskap om minoritetsspråklige 

elevers begrepsforståelse for å utforme tilpasset studieteknikk og undervisningsmetoden for å 

støtte denne elevgruppen i begrepslæring, begrepsforståelse og begrepsanvendelse i 

samfunnsfag og andre skolefag. Dette er svaret på problemstillingen; Hvordan kan lærere 

støtte minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse i samfunnsfag? 

 

Denne masteroppgaveavhandlingen har vært gjennomført som en del av et større 

forskningsprosjekt, Aiding Cultural Responsive Assessment in Schools (ACRAS). ACRAS-

prosjektet finansieres gjennom Erasmus+. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 

(ILS) ved UiO har gjennomført forskningsprosjektet i samarbeid med fire andre universitetet. 
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Fra ILS har vi vært elleve lektorstudenter og to forskere som har gjennomført 

forskningsprosjektet som er basert på en casestudie med fokus på vurdering av 

minoritetselever. Skolene som har deltatt i det forskningsspørsmålene, ligger maks 

timekjæretur fra Universitetet i Oslo. Mitt bidrag til dette prosjektet har jeg vært med å 

intervjue en lærer, og jeg har også transkribert et av de intervjuopptakene. Videre har jeg 

deltatt flere møter om prosjektet og samarbeider om det å skrive masteroppgaven gjennom 

ACRAS-forskningsprosjektet. Teoriene er basert på samfunnsfagdidaktiske perspektiver og 

literacy-begrep som sosiokulturelle og kritisk liteacy, Utvalget består av ti lærere som 

underviser i samfunnsfag. Datamaterialet ble analysert gjennom Stegvis-deduktiv induktiv 

metode (SDI) som analysemetode og metodisk betraktninger som validitet og reliabilitet og 

estisk aspektet har blitt vurdert og tatt hensyn til slik det forventes i forskningsvitenskapelige 

forventninger. 

 

5.1 Didaktisk implikasjoner 

Det kommer frem at didaktikken er den eneste disiplinen som «forsøker å gi en systematisk 

framstilling av de begrepene vi bruker til å forstå og beskrive undervisningen, hvilken 

sammenheng det er mellom begrepene innbydes og relasjon de har til det samfunnet som 

skolen er en del av» (Imsen, 2016, s. 159). Funnene mine viser at begrepslæring, 

begrepsforståelse og begrepsbruk er en vesentlig forutsetning for læring, utvikling og 

danning for minoritetsspråklige elever og elever med kort botid i Norge. Studiens hensikt er å 

bidra til å skape ny kunnskap og forståelse om hvorvidt aktiv læring, utvikling og danning i 

samfunnsfag. Ny kunnskap og forståelse av begrepsforståelse, begrepslæring og begrepsbruk 

kan hjelpe lærere til å støtte elever i samfunnsfagopplæring. Formålet er at det kan bidra til å 

forberede elevene til deltagelse i samfunnet, gjennom å øke læringen, motivasjonen og 

begrepsforståelsen i samfunnsfag.  

 

Som jeg har nevnt i innledningen at tematikken i denne masteravhandlingen forsket lite på fra 

før. Det vil si at vi har lite forskningsbasert kunnskap og forståelse rund tematikken. Denne 

forskningen er vesentlig fra et elevperspektiv og samfunnsperspektiv. Elevene er helt 

avhenge av tilpasset opplæring for å lykkes med å bli selvstendige for å kunne klare seg alene 

og fungere som en aktiv demokratisk medborger. Samfunnet er også avhenge av å utdanne og 

danne selvstendige samfunnsborgere som kan delta aktiv i arbeidsliv, familieliv og i 

demokratiet. Det er en stor elevgruppe som sliter med begrepsforståelse og det bør være 
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viktig for samfunnet. Derfor bør skolen og lærerne gi dem denne opplæringen som de har 

krav på. Av denne grunnen mener jeg at denne studien kan bidra med ny forskningsbasert 

kunnskap og forståelse i den norske skolen.  

  

I denne oppgaven har jeg undersøkt temaet minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse 

gjennom lærernes subjektive vurdering, opplevelser og erfaringer i samfunnsfag. Funnene 

viser at lærerne beskriver at en stor andel av minoritetsspråklige elevers begrepsforståelse, 

begrepslæring og begrepsbruk i undervisningssituasjoner. Dette gir ikke kunnskap og 

forståelse om hvordan elever opplever, erfarer og vurderer begrepslæring, begrepsforståelse 

og begrepsbruk i samfunnsfag. Nå trenger vi også forskning om samme tematikk, men fra et 

elevperspektiv for på den måten å finne ut hvordan elever opplever tematikken. Det betyr at 

noen andre har en unik mulighet til å undersøke og forske på tematikken gjennom elevers 

subjektive opplevelse, erfaringer og vurdering. 
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7 ACRAS: INTERVJUGUIDE-LÆRERE 

 

Orientering 

Vi kommer fra Universitetet i Oslo. Vi jobber sammen med forskere i tre andre land om å 

finne ut mer om hvordan lærere vurderer elever med migrasjons- eller minoritetsbakgrunn, og 

hvordan det oppleves både av lærerne og elevene.  

Derfor skal vi intervjue noen lærere og elever på denne skolen og på fire andre skoler. 

 

Målet med dette intervjuet er å finne mer om hvordan du arbeider med vurdering i ditt fag, 

hvilke vurderingspraksiser du har, om du synes at elevene får vist hva de kan og om elevene 

får brukt kunnskap som de har lært seg andre steder enn skole på skolen. 

 

Vi skal bruke det vi finner ut i denne studien til å utvikle hjelpemidler som skoler kan bruke 

og undervisningsmateriell for lærerutdanning. Dataene vi samler inn vil også bli brukt i noen 

masteroppgaver og i forskningsartikler som skrives i prosjektet.  

 

(be om samtykkebrevet, minn om retten til å trekke seg og at data vil bli behandlet 

konfidensielt og oppbevart anonymt. Ingen skoler eller enkeltpersoner vil kunne kjennes 

igjen i tekster som skrives i prosjektet).  

 

(Minne om at ikke snakke om enkeltelever/lærere ved navn eller slik at de kan kjennes igjen.) 

Vi tar opp samtalen på denne opptakeren. Lydfilen vil bli lagret på sikker server på 

universitetet. Vi vil også gjøre notater under intervjuet.  

 

Til å begynne med vil vi gjerne vite litt om 

deg og klassen din 

(Mann/ Kvinne)  

 

Hvilke fag underviser du i?  

Hvor mange år med erfaring har du? 

 

Kan du fortelle litt om klassen din? 

 

Elevsammensetning 

Mange skoler opplever mer mangfold i 

elevgruppen. Dette synes for eksempel i 

antall språk som snakkes i klassen. 

Hvordan er dette i din klasse? 

 

 

- Hvor mange ulike språk snakkes det blant 

elevene på denne skolen? 

 

-  Til lærere med erfaring: Opplever du/dere 

at større mangfold gjør noe med klimaet i 

klassen?  

 

Kan du beskrive eventuelle endringer? 
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(I de videre spørsmålene: be læreren relatere til «sitt» /»sine» fag – matematikk, 

naturfag, norsk, samfunnsfag – hvis de underviser helt andre fag- relater til dem) 

 

Hvordan tenker du at lærere best kan 

forholde seg til elevmangfold? 

 

Kan du gi noen (praktiske) eksempler på 

hvordan du forholder deg til/ håndterer/ 

mestrer/inkludere elevers ulike bakgrunner, 

altså mangfold? 

 

Kan du fortelle oss om hvilke ressurser du 

har tilgang til - som kan hjelpe deg med å 

tilrettelegge for undervisning, læring og 

vurdering for elever med ulike språklige og 

kulturelle bakgrunner? 

 

- Finnes det vurderingsmateriell som du 

opplever at er nyttig i vurdering i 

mangfoldige klasserom?  

-  

- Hvem lager dette materiellet? 

 

- Undervisningsmateriell?  

 

- Hvem lager dette materialet?  

 

- Lager du mye/alt materiale selv?  

 

- Får av kolleger? 

 

- Publisert materiell? 

 

-  

Kan du bruke elevenes ulike bakgrunn som 

ressurs i klasserommet 

- Hvordan kan lærere bruke elevenes 

språk som en ressurs i klasserommet?  

 

Opplever du at elever med ulik bakgrunn 

reagerer ulikt i vurderingssituasjoner? 

 

 

- For eksempel elever fra mer kollektivt 

orientert eller individorientert kultur. 

(minoritets/migrasjonsbakgrunn)  

 

Er det elever i klassen din som er 

ukomfortable med muntlige 

fremføringer? 

 

Hvordan svarer elevene på åpne 

oppgaver? 

 

Hvordan reagerer elever på å skulle 

vurderes sammen/individuelt? 
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Oppgaver som krever refleksjon? 

 

Tilpasser du vurderingssituasjoner til de 

ulike elevene du har med minoritets- / 

migrasjonsbakgrunn? 

 

Hvis ja - Kan du fortelle oss om hvordan du 

tilpasser? 

 

Hvis nei – er det noe du skulle ønske at du 

kunne gjøre? 

 

 

- Hvilke typer vurdering tenker du at kan 

tilpasses?  

- er det andre typer som ikke like lett kan 

tilpasses?  

 

- Kan du gi noen eksempler på hva du 

gjør når du tilpasser 

vurderingssituasjoner etter 

minoritets/migrasjons-elevenes 

bakgrunn?  

 

 

- Hva ser du som fordelene og 

utfordringer knyttet til tilpasning til 

elevmangfold i vurdering og 

undervisning, særlig med tanke på 

klasser dere det også er med 

minoritetsspråklig/migrasjons 

bakgrunn? 

- Tenker du at kunnskapen og 

kompetansen til elever med 

minoritetsspråklig bakgrunn blir 

anerkjent på en rettferdig måte gjennom 

de vurderingsstrategiene dere bruker på 

denne skolen? 

 

- På hvilken måte tror du at de 

vurderingsformene dere bruker vil 

hjelpe de minoritetsspråklige elvene i 

din klasse til å lykkes faglig?  

 

 

Når du arbeider med vurdering av 

minoritetselever – synes du at elevene får 

vist hva de kan? 

 

 

- Forkunnskaper? 

- Elever har ofte kunnskaper som de har 

lært andre steder enn i det klasserommet 

de deler med deg - Kunnskap fra 

tidligere skolegang, fra andre 

læringsarenaer enn skole, kanskje til og 

med skolegang i andre land. Får de 

brukt denne kunnskapen i 

vurderingssituasjoner? 
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-  

- Er det andre vurderingsformer som du 

ikke kan bruke/har tilgang til som ville 

vært bedre? 

- Har du tilgang på informasjon om 

elevene som hjelper deg med å 

inkludere elevenes forkunnskaper   

Hvordan samarbeider dere i lærerpersonalet 

om vurdering og undervisning 

 

- Hva er fokus for dette samarbeidet?  

 

- praksiser knyttet til undervisning og 

vurdering i mangfoldige klasserom? 

-  

- Hva er resultatene av dette samarbeidet? 

-  

- Synes du det er nyttig for din 

undervisning og arbeid? 

-  

Kan du fortelle oss om hvilke tilbud du har 

til etter- og videreutdanning der tema er 

mangfold og inkludering i tilknytning til 

vurdering og/eller undervisning? 

- Finnes slike tilbud? 

- Kan du tenke deg å delta? 

- Får du mulighet til å delta?  

 

- Finnes det andre typer støttetiltak (for 

eksempel konsulenter/eksperter etc) som 

kan være til hjelp ved undervisning og 

vurdering i mangfoldige klasserom?  

 

- Hvem står for/ lager slike støttetiltak 

Er det noe du synes er spesielt utfordrende 

med å skulle vurdere elever med 

minoritetsbakgrunn? 

 

Bidrar arbeidet ditt med vurdering av 

minoritetselever til å øke kvaliteten på 

undervisning og vurdering på skolen? 

Hva er bra? 

Bidrag? 

Fordeler ved å ha mangfold i elevgruppen? 

  

Før vi slutter av: 

 

Er det noe mer du kan komme på som kan 

være nyttig i arbeid med vurdering av 

elever med minoritetsspråklig bakgrunn?  

Er det noe du ønsker deg? Er det noe du 

savner? 
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8 INFORMASJON- og SAMTYKKEBREV 

Dato: 29. november 2017 

Universitetet i Oslo  

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning  

Forespørsel om deltagelse i studien «Aiding Culturally Responsive Assessment i 

Schools».  

Vi er en gruppe forskere fra Institutt for lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i 

Oslo som deltar i et større europeisk forskningsprosjekt som heter «Aiding Culturally 

Responsive Assessment in Schools». Formålet med studien er å undersøke skolers og læreres 

praksiser knyttet til vurdering av minoritetsspråklige elever. I denne delen av prosjektet er 

målet å kunne forstå hvordan skoleledere, lærere, elever og foreldre opplever vurdering av 

elever med minoritets- språklig bakgrunn. Dette er et felt der det er lite tidligere forskning, og 

av den grunn ønsker vi å invitere forskjellige typer skoler til studien. For å få så mye 

informasjon som mulig, ønsker vi skoler med ulik erfaring både med vurdering og med elever 

med ulik bakgrunn.  

Studien er en case studie og vi vil foreta intervjuer på til sammen fem skoler. Fra hver skole 

ønsker vi å intervjue til sammen åtte skoleledere og lærere, seks elever og tre foreldre om 

skolens vurder- ingspraksiser. Vi ønsker å utvikle dyp forståelse av hvordan skolen legger til 

rette for elevvurdering og ønsker derfor å intervjue personer med ulik bakgrunn og erfaring – 

innenfor hver gruppe.  

Minoritetselever har ofte med seg kunnskaper og kompetanse fra undervisning i andre land 

eller egen kultur, og skal ha mulighet til å ta i bruk og vise denne kompetansen i 

vurderingssituasjoner. Skoler legger til rette for dette på ulike måter. I denne case studien vil 

vi finne ut mer om hvordan og om hvordan skoleledere, lærere, elever og foreldre opplever 

skolenes vurderingspraksiser.  

Gjennom casestudien og andre undersøkelser fra tidligere faser i prosjektet ønsker vi å 

identifisere de mest vanlige strategiene og utfordringene skolene møter i sitt arbeid med 

vurdering. Målet med studien er å bruke denne innsikten til å utvikle et teoretisk rammeverk 

og en verktøykasse rettet mot vurdering av minoritetsspråklige elever og som kan tas i bruk i 
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skoler og i lærerutdanninger. Verktøykassen vil gjøres tilgjengelig for ulike bruker på 

prosjektets webside (www.acras.eu) når det er klart. I tillegg vil funn fra den internasjonale 

case studien vil bli publisert i form av en forskningsartikkel i et open access tidsskrift (fri 

tilgang). Vi vil sende ut informasjon til deltagende skoler om når publikasjoner legges ut.  

Hva medfører deltagelse i studien  

Vi ønsker å intervjue deg om dine erfaringer. Intervjuet vil ta omtrent 45 minutter og skje på 

skole. Du kan intervjues alene eller sammen med en kollega som du samarbeider nært med 

(for eksempel rektor og viserektor sammen eller to matematikklærere sammen).  

Temaer vi ønsker å snakke om, er:  

 Elevgruppen du underviser og av undervisningsmiljø  

 Skolens vurderingspraksiser  

 Styrker og utfordringer i møte med undervisning og vurdering av minoritetsspråklige 

elever  

 Vurderingsformer du/dere bruker og om hvordan de fungerer. Oppfatter du noen 

vurderingsformer bedre eller mer egnet enn andre?  

 Om steder og tilbud for utvikling av kompetanse i vurdering (lærerutdanning, 

etterutdanning, andre steder). Om hva tilbud bør inneholde.  

 Om lærersamarbeid om vurdering  

 Egnethet ved tilgjengelige vurderingsverktøy  

 Styrker/utfordringer knyttet til språk og språkbruk i vurderingssituasjoner  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Intervjuene vil tas opp på en digital 

opptager og overføres til en sikker server ved Universitet i Oslo. Data vil i prosjektperioden 

og etter prosjektslutt være tilgjengelig for medlemmer i prosjektgruppen samt 

masterstudenter ved instituttet som ønsker å knytte sin masteroppgave til prosjektet.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2020. Etter dette vil alt materiell bli anonymisert.  

Frivillig samtykke  

Det er frivillig å delta i studien og personer som deltar kan når som helst trekke tilbake sitt 

samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom noen trekker seg, vil alle opplysninger om 

vedkommende bli anonymisert.  
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Oppdraget gjennomføres i tråd med etiske retningslinjer utarbeidet av Norsk forskningsetiske 

komité for samfunnsvitenskap og humaniora.  

Spørsmål?  

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til studien. Kontaktperson Guri A. Nortvedt: epost 

g.a.nortvedt@ils.uio.no eller tlf. 22 85 43 32/ 913 20 460.  

Mvh  

Guri A. Nortvedt 

Prosjektleder, Team Norway, ACRAS  

Samtykke til deltakelse i ACRAS  

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å bli intervjuet om vurdering og 

minoritetsspråklige elever. Jeg har mottatt informasjon om at heg når som helst kan trekke 

tilbake samtykket mitt og data om meg da vil anonymiseres.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(navn med blokkbokstaver)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Dato og signatur)  

 

 

 


