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Sammendrag 
Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan elevene bes jobbe med 

grammatikk i læreverk i norsk for ungdomstrinnet. Det har over lengre tid vært en debatt 

knyttet til grammatikkundervisning i morsmålsfaget. Debatten knytter seg til hvorfor man 

skal lære grammatikk og hvordan dette skal undervises. Forskning viser at formell 

grammatikkundervisning har liten effekt på elevers språkferdigheter, og særlig skrive-

ferdigheter. Det finnes imidlertid nyere forskning som antyder at grammatikkundervisning 

kan ha effekt dersom undervisning i grammatikk er funksjonell og kontekstualisert. 

Forskning fastslår også at læreboka fortsatt har en sentral og stabil rolle i undervisningen. 

Lærebokoppgaver utgjør en viktig del av lærebøker, og forteller noe om hvordan det er tenkt 

at elevene skal forstå et emne. Forskning tilsier også at oppgaveløsing er en av de vanligste 

måtene læreboka brukes på. Videre er lærebøker skrevet med utgangspunkt i den gjeldende 

læreplanen. I den nåværende læreplanen, Kunnskapsløftet, kan man finne føringer på 

grammatikkundervisning som bærer i retning av den skal fremstå funksjonell og bruksnær 

med fokus på språk i bruk. Det er dette som har dannet utgangspunktet for mitt forsknings-

prosjekt. Problemstillingen for studien er: Hvilken forståelse av grammatikk sosialiseres 

elevene inn i gjennom arbeidet med oppgaver i to læreverk i norsk for ungdomstrinnet? 

Studiens empiri er grammatikkoppgaver hentet fra typiske grammatikkapitler og i 

skrivekapitler i to norsklæreverk for ungdomstrinnet. For å komme fram til datamaterialet har 

jeg måttet operasjonalisere grammatikkoppgave. Jeg har benyttet meg av en kvalitativ 

innholdsanalyse, og har analysert grammatikkoppgavene etter hva de ber elevene om å utføre 

av aktivitet samt om de kan regnes som å ha en funksjonell tilnærming. For oppgavene i 

skrivekapitlene har jeg også sett på hvor tydelig det grammatiske aspektet framkommer.  

Analysen av datamaterialet viser at det er noe forskjell mellom læreverkene når det 

gjelder oppgavene i grammatikkapitlene. Mens det ene verket har en svært tradisjonell 

framtoning i oppgavene og med få oppgaver med en funksjonell tilnærming, har det andre 

læreverket en betydelig mer bruksrettet tilnærming, selv om det også her er en stor andel 

oppgaver med fokus på systemet framfor språkbruk. I skrivekapitlene er grammatikk-

oppgavene i alle tilfeller funksjonelle og skaper koblinger mellom språktrekk og hvilken 

funksjon dette har i tekst, men det er flere av oppgavene som i større grad innehar et 

potensial til å aktualisere fokus på grammatikk i forbindelse med skriving. Resultatet er at 

elevene sosialiseres inn i en forståelse av grammatikk der grammatikk og særlig det 

grammatiske metaspråket i hovedsak er noe som hører til emnet grammatikk. 
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Forord 
Så var jeg endelig her. Masteroppgaven er ferdig skrevet og verdens beste yrke venter meg i 

august. Når jeg ser tilbake på tiden min her på Blindern, er det ubegripelig hvor fort tiden har 

gått. Det har riktignok ikke alltid vært slik jeg har opplevd det. Mine totalt seks tilbakelagte 

år på dette universitetet har vært slitsomme og krevende – både fysisk og psykisk. Men det 

har også vært mange gode stunder, både faglig og sosialt. Jeg er evig takknemlig for den 

oppdaterte og solide kunnskapen jeg sitter igjen med. Tiden her på Lektorprogrammet har 

gjort at jeg føler meg rustet til det som nå venter meg. Jeg vil derfor begynne med å takke alle 

lærere, praksisveiledere, medstudenter og elever på praksisskoler for alt jeg har lært og all 

erfaring jeg har fått.  

Prosessen med å skrive denne masteroppgaven har vært krevende, og det er flere som 

fortjener en stor takk. Først og fremst vil jeg rette en stor takk til min veileder, Henriette 

Hogga Siljan, som har støttet meg med meget gode og konstruktive tilbakemeldinger. Noen 

ganger har kommentarene dine føltes både overveldende og revolusjonerende, men du har 

guidet meg gjennom denne prosessen på en flott måte. Takk for at du tok deg tid til samtaler i 

perioder hvor jeg følte at alt så håpløst mørkt ut. 

Takk til alle de fine menneskene jeg har blitt kjent med i løpet av årene her på 

Lektorprogrammet – studietiden hadde ikke vært den samme uten dere! Jeg vil også rette en 

særlig takk til Guro for alle de utallige lunsjene og gode samtalene det siste året. Denne 

perioden hadde vært langt tyngre uten deg.   

Jeg vil også takke familie og venner, som har måttet holde ut med en langt mer 

stresset utgave av meg det siste halvåret. Kjære, gode Håkon, som har måttet leve med et 

gjenferd av et menneske de siste månedene. Takk for at du har holdt ut og har gitt meg den 

tiden og det rommet jeg har trengt, og for alle middagene som har ventet på meg da jeg har 

kommet hjem helt utslitt. Takk til pappa som har fungert som privattaxi og kjørt både meg og 

trillekofferten med bøker rundt omkring. Og sist, men ikke minst, vil jeg takke mamma: Du 

fortjener en gullmedalje eller et spaopphold. Eller kanskje aller helst begge deler.  

 

God lesing! 

 

Camilla Finne Jørgensen 

Blindern, våren 2019 
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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn og valg av tema 
Grammatikkundervisning har en lang og solid tradisjon i skolen, men det har likevel stått 

strid om denne disiplinen siden etableringen av morsmålsfaget (Kulbrandstad, 1998; 

Hertzberg, 2008). Begrunnelsene har vært mange og varierte: Det har blant annet blitt hevdet 

at grammatikk øver opp forstanden, at undervisning i grammatikk fører til bedre språk-

ferdighet, at det er noe allmenndannende og at det kan bidra til språklig bevissthet 

(Hertzberg, 1995). Det er en lang tradisjon i skolesammenheng for å koble grammatikk-

undervisning til utvikling av språkferdigheter (Hertzberg, 1995, 2004). Troen på at kunnskap 

om grammatikk automatisk fører til bedre språkferdigheter, og skriveferdigheter spesielt, har 

imidlertid blitt svekket (Sletta, 1980; Hertzberg, 1995). Dette henger sammen med at flere 

studier har avkreftet denne effekten (jf. Braddock, Lloyd-Jones & Schoer, 1963; Hillocks, 

1984; Andrews mfl., 2006).  

I skolesammenheng nedfeller synet på grammatikk og grammatikkundervisning seg i 

læreplaner. Dette henger sammen med at læreplaner er styringsdokumenter som skal 

informere om hva undervisningen skal vektlegge og hvordan den skal foregå (jf. Engelsen, 

2003; Gundem, 2003). Siden 1980-tallet har synet på grammatikkundervisning endret seg: 

Man har beveget seg bort fra at det kun skal være formell grammatikkundervisning med 

ensidig fokus på språksystemet, til en mer funksjonell og bruksnær grammatikkundervisning 

der grammatikken gjerne settes i et tekstperspektiv (Hertzberg, 2004; Guldal & Otnes, 2011; 

Matre, 2009; Karsrud, 2014). I tillegg trekkes gjerne det såkalte metaspråksargumentet fram 

som handler om bevissthet knyttet til språk og språklige valg. Flere framholder at både 

metaspråksargumentet og en funksjonell forståelse av grammatikk kommer til uttrykk i den 

gjeldende læreplanen, Kunnskapsløftet (heretter kalt LK06) (Guldal & Otnes, 2011; Iversen, 

Otnes & Solem, 2011; Karsrud, 2014; Hertzberg, 2008).  

Da grammatikksynet har endret seg i læreplanene de siste tiårene, er det interessant å 

undersøke hvordan dette ser ut i lærebøker. Selv om læreplanen har status som forskrift og 

med det er forpliktende, viser forskning at læreboka utgjør et viktig utgangspunkt for læreres 

undervisning (Bachmann, 2005; Ottesen & Møller, 2010). Læreboka er også fremdeles det 

mest brukte læremidlet i klasserommet (Rambøll Management, 2005; Skjelbred, Solstad & 

Aamotsbakken, 2005; Skjelbred & Aamotsbakken, 2010; Gilje mfl., 2016). I tillegg er dette 
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bøker elevene bruker. Hva læreboka sier om grammatikk, og hvordan undervisningen legges 

opp, blir dermed viktig og interessant å undersøke.  

Tematisering av grammatikk kommer til uttrykk både indirekte og direkte i læreboka, 

for eksempel i overskrifter, brødtekst, og oppgaver. I oppgaver i lærebøker ligger det et 

potensial til å undersøke hva for slags grammatikkundervisning læreboka foreskriver og 

hvordan grammatikken settes i spill. Bakgrunnen for dette er at oppgaver angir en retning for 

hvordan elevene skal arbeide med stoffet som læreboka presenterer og hvordan et emne skal 

forstås (Skjelbred, 2010b; Grepstad, 1997; Bakken & Andersson-Bakken, 2016). Grepstad 

skriver blant annet at [k]napt noko fenomen innanfor sakprosaen demonstrerer tydelegare 

forfattarens styring av lesinga enn nettopp spørsmåla. Desse framhevar det viktige og peiker i 

retning av ein bestemt måte å bruke lærebokteksten på” (1997, s. 338). I tillegg antyder 

undersøkelser at arbeid med oppgaver er den vanligste måten elevene skal bruke læreboka på 

Skjelbred mfl., 2005; Heyerdahl-Larsen, 2000). Dette gjør det interessant å undersøke 

hvordan grammatikk kommer til uttrykk i lærebokoppgaver. 

I denne studien har jeg utgått fra oppgaver i kapitler hvor grammatikk er tydeligst 

definert som hovedtema og i tillegg valgt ut kapitler som knytter an til skriving. Bakgrunnen 

for valget av kapitler som omhandler skriving er med utgangspunkt i det funksjonelle synet 

der grammatikk gjerne settes inn i en tekstlig sammenheng (jf. Iversen mfl., 2011; Guldal & 

Otnes, 2011). 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Med utgangspunkt i endringer hva gjelder syn på grammatikk i skolen, og hvordan oppgaver 

legger føringer på forståelsen av fagstoff, ønsker jeg å undersøke hvordan det legges opp til 

at elevene skal arbeide med grammatikk i oppgaver i lærebøker. Dette leder meg inn på 

studiens problemstilling som vil lyde som følger: Hvilken forståelse av grammatikk 

sosialiseres elevene inn i gjennom arbeidet med oppgaver i to læreverk i norsk for 

ungdomstrinnet?  

For å kunne besvare problemstillingen har den blitt brutt ned til to forskningsspørsmål: 

• Hvordan skal elevene jobbe med grammatikk og det grammatiske metaspråket i 

typiske grammatikkapitler og i kapitler om skriving? 

• I hvilken grad finnes det en funksjonell tilnærming til grammatikk i oppgavene i de to 

læreverkene?  

”Grammatikkapittel” vil si et kapittel hvor det er et eksplisitt fokus på grammatikk, noe som 
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signaliseres både gjennom tittel på kapittel og gjennom utstrakt bruk av et grammatisk 

metaspråk (grammatiske termer). ”Skrivekapittel” vil si kapitler hvor formålet er at elevene 

skal øve på å skrive. Det kan være skriving generelt eller skriving knyttet til en bestemt 

sjanger/teksttype. Dette er valgt fordi dette representerer en kontekst hvor grammatikk kan 

settes i spill. 

I dag finnes det gjerne ulike nettressurser tilknyttet læreboka i tillegg til arbeidsbøker 

og annet tilleggsmateriell (Rønning, Skogvold & Solstad, 2008). I denne studien forholder 

jeg meg til det trykte læreverket, men for å yte læreverkene rettferdighet har jeg innlemmet 

andre bøker enn hovedboka. Dette vil jeg komme tilbake til i metodekapittelet. 

 

1.3 Oppgavens oppbygning 
Jeg vil først redegjøre for teoretiske perspektiver og tidligere forskning. I hovedsak vil 

tidligere forskning og teori flettes sammen i denne delen, men enkelte sentrale studier vil 

løftes fram og omtales i egne underkapitler. I teoridelen vil jeg se nærmere på lærebøker som 

teksttype generelt, og teori og forskning på lærebokoppgaver spesielt, samt redegjøre for 

forholdet mellom lærebøker og læreplaner. Her vil jeg også se på ulike forståelser og 

tilnærminger til grammatikk og grammatikkundervisning. I metodekapittelet vil jeg gjøre 

greie for hvordan jeg har gått fram i studien med tanke på utvalg og framgangsmåte for 

analysen. Her vil jeg presentere analysekategorier, samt drøfte studiens validitet og 

begrensninger. I analysedelen vil funnene presenteres, og funnene vil i den påfølgende 

drøftingsdelen diskuteres opp mot teori og tidligere forskning. I avslutningen vil jeg samle 

trådene og løfte fram hovedfunn og svare på problemstillingen, før jeg kommer med noen 

didaktiske implikasjoner og forslag til videre forskning. 
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2 Teori og tidligere forskning 
Lærebøker, og nærmere bestemt lærebøkers oppgaver, er den teksten jeg undersøker i denne 

studien. Det er derfor hensiktsmessig å redegjøre for dette, og første del av teorikapittelet vil 

derfor omhandle lærebøker og oppgaver. I forlengelse av dette vil jeg også komme inn på 

læreplaner siden læreverkene selv sier at de er skrevet etter gjeldende læreplan. I del to av 

kapittelet vil jeg komme inn på tekstens tematikk: grammatikk. Her vil jeg redegjøre for 

tilnærminger til og tidligere forskning på grammatikkundervisning og grammatikk i 

lærebøker, etterfulgt av noen argumenter for å undervise i grammatikk. Deretter vil jeg se på 

hvordan grammatikk kommer til uttrykk i den gjeldende læreplanen. Til slutt vil jeg kort 

oppsummere teorikapittelet.  

 

2.1 Lærebøker 
Når man skal nærme seg fenomenet lærebok i forskningslitteraturen støter man på mange 

begreper slik som læremiddel, lærebok og pedagogisk tekst (jf. Skrunes, 2010). Læremiddel 

har en noe flytende definisjon (Skrunes, 2010), og kan vise til tekster, lyd og bilde som kan 

brukes i undervisning for å utvikle elevers arbeidsvaner og kunnskaper (Kirke-, utdannings- 

og forskningsdepartementet, 1996). Læremiddel kan både være produsert med formål for 

undervisning, eller ha et annet opprinnelig formål (Kirke-, utdannings- og forsknings-

departementet, 1996). Det mest brukte læremidlet er læreboka. Flere lærebokforskere har 

pekt på at det kan være vanskelige å definere fenomenet lærebok (Johnsen 1999; Wikman, 

2004; Rønning mfl., 2008; Skrunes, 2010). Vanskeligheten går ut på hvor bredt eller snevert 

begrepet skal favne. Med en bred definisjon vil en hvilken som helst tekst kvalifisere til 

læreboktekst i det man setter den inn i en spesifikk undervisningskontekst (Johnsen, 1999). 

En snevrere definisjon vil regne lærebok for å være litteratur som er produsert med hensikten 

at den skal brukes i undervisning (Johnsen, 1999). Jeg vil her støtte meg på den siste 

forståelsen, og vil benytte meg av definisjonen som den tidligere offentlige 

godkjenningsordningen hadde: 
Med lærebøker menes her alle trykte læremidler som dekker vesentlige sider av et fags mål, 
lærestoff og hovedmomenter eller hovedemner etter læreplan for vedkommende klassetrinn 
eller kurs, og som elevene regelmessig skal bruke. (Sitert fra Johnsen, 1999, s. 9).  

Sentrale kriterier i denne definisjonen er at bøkene er skrevet etter gjeldende læreplan, at den 

skal brukes regelmessig, og at det er trykket materiale. Dette er kriterier som passer godt inn 

på mitt materiale. Da jeg, i denne studien, operer med flere lærebøker som til sammen utgjør 
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et samlet verk for ungdomstrinnet, vil jeg som samlebetegnelse benytte begrepet læreverk.  

Det som omtales som lærebok faller til stor del faller sammen med det Selander kaller 

pedagogisk tekst. Selander kategoriserer lærebøker som ”pedagogiske tekster”, som vil si 

tekster som er produsert for og brukes i spesielle læringssituasjoner og som er ”intimt knyttet 

til en bestemt institusjonell innramming og anvendelse” (Selander & Skjelbred, 2004, s. 32). 

 

2.1.1 Funksjon og karakteristiske drag 
Lærebokas viktigste funksjon er å formidle kunnskap, og den har til hensikt å fremme læring 

(Skjelbred, Solstad, Maagerø & Aamotsbakken, 2017; Skrunes, 2010). Man kan se på den 

som et redskap for undervisning og læring, og lærebøker skal dermed passe både eleven og 

læreren, men er primært skrevet for eleven (Selander, 2003; Skrunes, 2010). Selander (2003) 

fremhever også at man i lærebøker har plassert fakta, forklaringer og eksempler som anses 

grunnleggende, gyldige og nødvendige for vår sosiale og kulturelle orientering. Læreboka 

fungerer dermed som en innføring i et fagfelt med alt av kunnskap, tenkemåter og 

terminologi som er sentralt for å forstå et bestemt fags tekstpraksis og tekstkultur (jf. 

Blikstad-Balas, 2016).  

Utover lærebokas funksjon som kunnskapsformidler spesielt utviklet til bruk i en 

skole- og utdanningskontekst, beskrives læreboka gjerne med flere typiske karakteristika. Et 

trekk som ofte løftes fram er at lærebøker er tilrettelagte eller adapterte tekster (Skjelbred 

mfl., 2017). De er skrevet av noen som vet mer til noen som vet mindre, og det innebærer at 

forfatterne må foreta utvalg, forenkle og tilrettelegge for at kommunikasjonen med leseren 

skal fungere.  

Et annet trekk er at de er utformet og strukturert etter pedagogiske prinsipper: 

Fagstoffet skal formidles og forklares på en måte som er tilpasset elevenes alder og 

forkunnskaper. Stoffet er ordnet med vekt på oversikt og linjer, og man finner gjerne 

oppgaver, sammendrag og forklaringer for å lette forståelsen og gjøre framstillingen klarere 

(Grepstad, 1997). Blikstad-Balas (2016) peker på at lærebøker er tematisk inndelt og at 

rekkefølgen er mer fleksibel enn i andre bøker da det ofte er vanlig at bøkene leses på en mer 

fragmentert måte. Dette kan også føre til at sammenhengen mellom temaene ikke alltid 

fremstår åpenbar annet enn at de har til felles at de bygger opp under målene i læreplanen.  

 

2.1.2 Oppgaver i lærebøker 
Min undersøkelse er avgrenset til de tekstene i lærebøkene som kan regnes som oppgaver. 
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Skjelbred (2010b) omtaler oppgaver i lærebøker som en viktig type paratekst. Begrepet 

paratekst er hentet fra Genette (1997), og kan forstås som tekstelementer som omgir og 

presenterer en tekst. Den er på den ene siden en del av teksten og samtidig bidrar den til 

tolkningen av teksten.  

Oppgaver i lærebøker kjennetegnes av at de peker i retning av noe elevene skal gjøre, 

noe som kan sees på som en direktiv språkhandling (Otnes, 2015; Bakken & Andersson-

Bakken, 2016). En direktiv språkhandling er en språkhandling som oppfordrer eller pålegger 

mottakeren å utføre en bestemt handling (Svennevig, 2009). Dette kan realiseres på ulike 

måter, og Bakken og Andersson-Bakken (2016) peker på at på norsk er det særlig vanlig at 

dette realiseres gjennom spørresetninger eller imperativer. I denne studien vil altså oppgave 

forstås som en paratekst med en direktiv språkhandling. Hvordan jeg har gått fram for å 

avgrense grammatikkoppgave i denne studien, vil jeg komme tilbake til i metodedelen. 

Oppgaver utgjør en sentral del av dagens lærebøker. Skjelbred (2010b) og Grepstad 

(1997) viser til betydningen av lærebokoppgaver og mener at disse er med på å framheve hva 

som er viktig i boka og faget. Oppgaver i lærebøker kan være av ulik art; faktaorienterte 

oppgaver som brukes for å oppsummere et kapittel, og mer åpne oppgaver der elevene skal 

diskutere og resonnere, eller utføre en aktivitet (Skjelbred & Selander, 2004). Skjelbred 

(2009, 2010a) peker på at oppgavesjangeren ikke har hatt en like sentral plass i lærebøker 

historisk sett, men undervisning ved hjelp av spørsmål og svar har imidlertid en lang tradisjon 

i skolen. I de eldste lærebøkene, som for eksempel Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed1 

som utkom første gang i 1736, stod både spørsmål og svar i boka, og elevene skulle lære seg 

dette utenat (Skjelbred mfl. 2005; Grepstad, 1997). Normalplanen av 1939 satte imidlertid 

fokus på ”arbeidsskolens prinsipp, elevaktivitetens prinsipp”, og fremhevet betydningen av at 

elevene selv skulle gjøre oppgaver (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1948, s. 16). 

Skjelbred (2010a) peker på at oppgaver i lærebøker i den formen vi kjenner dag har sitt 

utspring i denne tanken. Dette illustrerer hvordan læreplanen legger føringer, forventninger 

og normer på hvordan læreboka skal framstille kunnskap og hvordan det forventes at elevene 

skal tilegne seg dette.  

 Når man studerer oppgaver i en lærebok, kan man få en god innsikt i hvordan lære-

boka vil at elevene skal jobbe med det aktuelle lærestoffet, og hvilken forståelse de skal sitte 

igjen med (Skjelbred, 2010b: Grepstad, 1997). Dette trekkes blant annet frem av Bakken & 

Bakken-Andersson (2016) som har undersøkt lærebokoppgaver om skjønnlitteratur og 

																																																								
1 En forklaring til Luthers lille katekisme 
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sakprosa i norsk for vg1. Her påpeker de at forståelsen elevene vil sitte igjen med ikke først 

og fremst avhenger av hva læreren eller læreboka sier om emnet, men hvordan elevene skal 

jobbe med dette (Bakken & Andersson-Bakken, 2016). Denne oppfatningen springer ut av et 

sosiokulturelt læringssyn hvor læring handler om å ”tillgodogöra sig delar av samhällets 

samlade kunskaper och färdigheter [...]” (Säljö, 2005, s. 22), og hvor man tenker seg at 

læring primært skjer gjennom deltakelse i aktiviteter og som en konsekvens av denne 

deltagelsen (Säljö, 2005). Læring kan altså sees på som en form for sosialisering inn i et 

samfunn. Dersom dette overføres til grammatikk, vil den grammatikkforståelsen elevene vil 

sitte igjen med, avhenge av aktivitetene de deltar i. Bakken & Andersson-Bakken (2016) 

mener at lærebokoppgaver kan fungere som medierende redskaper. Med medierende 

redskaper menes intellektuelle eller fysiske redskaper som mennesker har tilegnet seg 

gjennom kulturell erfaring, og som hjelper dem å skape mening av omverdenen (Säljö, 2005).  

 

2.1.3 Forholdet mellom lærebok og læreplan 
Ifølge definisjonen fra den tidligere godkjenningsordningen, skal lærebøker ha sitt utgangs-

punkt i den gjeldende læreplanen. I innledningen viste jeg kort til at det ser ut til å ligge noen 

føringer på grammatikkundervisningen i LK06, og det er derfor interessant å se nærmere på 

forholdet mellom lærebok og læreplan.  

En mye brukt definisjon på læreplan finner man i den nordiske publikasjonen 

Grunnskolen i Norden. Her står det at læreplaner er ”[s]entrale virkemidler som gir en 

nærmere utforming av de generelle mål som er satt for skolen og som gir bestemmelser om 

timeplan, faginnhold, arbeidsmåter og vurdering” (NU 1977, s. 26, i Gundem, 2003, s. 201). I 

denne definisjonen fremheves læreplanen som et styringsinstrument, inkludert hva den skal 

styre over. Læreplanen skal følgelig ha direkte innvirkning på hva som skal undervises, både 

av emner innenfor fagene, og hvordan dette skal foregå og vurderes. Her vil jeg påpeke at 

ikke alle læreplaner nødvendigvis fører med seg bestemmelser over alle disse momentene: 

LK06 operer ikke med føringer på arbeidsmåter, og har stor grad av valgfrihet når det gjelder 

faginnholdet. Hvor sterk grad av styring læreplanen legger opp til kan altså variere.  

På den ene siden kan læreplaner sees på som et dokument til bruk for skole og lærere; 

et viktig styringsinstrument og arbeidsredskap for læreres undervisningspraksis (Engelsen, 

2003). På den andre siden kan læreplanen sees på som et politisk manifest som ”gir et bilde 

av den skole, utdanning og undervisning som de politiske myndighetene ønsker å løfte fram” 

(Engelsen, 2003, s. 15). Man kan med det si at norske læreplaner uttrykker en intendert 



	8	

undervisningspraksis. 

Læreplaner sier altså noe om hvordan man ønsker at undervisningen skal se ut. Det 

kan imidlertid variere i hvor stor grad den faktiske undervisningen speiler læreplanens 

visjoner. Ifølge Skrunes (2010) skal læreboka bidra til at skolen realiserer de målene som 

kommer til uttrykk i læreplanen, og han peker på at lærebokforfattere og forlag er bundet til 

læreplanen og lover som gjelder skolen, samtidig som de har et visst handlingsrom. LK06 er 

preget av lite detaljstyring (både hva gjelder innhold og metoder), noe som gir forlagene/ 

forfatterne et større handlingsrom (Skrunes, 2010, s. 64). Rogne (2009) peker på at det 

formelle båndet mellom skolen og lærebøkene forsvant med avviklingen av godkjennings-

ordningen, og at man ikke formelt kan kreve at lærebøkene skal følge læreplanen lengre. 

Likevel, og som Rogne påpeker, oppgir dagens lærebøker gjerne at de er skrevet etter den 

gjeldende læreplanen. Dette gjelder også lærebøkene jeg undersøker: Her står det eksplisitt at 

de følger LK06.  

I teorien er det dermed en tett forbindelse mellom læreplan og lærebok. Rønning mfl. 

(2008) peker imidlertid på at lærebokforfattere må, i likhet med lærere, tolke læreplanen for å 

kunne utforme tekster, oppgaver m.m. som kan tas i bruk i undervisningen. Madssen (2009) 

trekker fram at læreboka ofte ses på som en konkretisering eller operasjonalisering av lære-

planen. Selander omtaler sammenhengen mellom læreplan og den pedagogiske teksten slik:  
Medan läroplanen handlar om hur man i skolan bör tala om kunskaper och färdigheter, utgör 
de pedagogiska texterna den sociala instans där man de facto talar om kunskaper och 
färdigheter. Skolans pedagogiska texter är en social kodifiering av vad som gäller i skolans 
värld. (1994, s. 46). 

I hvilken grad sikrer læreboka, dersom man tar utgangspunkt i den, at undervisningen følger 

læreplanen? Herbjørnsen skriver: ”[f]agstoffet i norske lærebøker følger stort sett alltid 

gjeldende læreplan [...]” (1999, s. 79). Det finnes imidlertid undersøkelser som antyder at det 

varierer i hvilken grad lærebøkene faktisk følger læreplanene (jf. Isager, 1996; Rogne, 2009; 

Tiller, 2016; Brøseth, Busterud & Nygård, under vurdering).  

	

2.1.4 Læreboka og lærebokoppgaver i undervisningen – hva sier 

forskningen? 
Lærebøker er, som nevnt, ment til bruk i undervisning, i en institusjonell og pedagogisk 

kontekst. I undervisning er det imidlertid flere aktører og faktorer som spiller en rolle og 

virker inn på undervisningen: Læreren med sin tolkning av kunnskap, læreplan, og elevsyn, 

elevene med alt av erfaringer og forutsetninger de har, samt elevsammensetning, relasjon 
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mellom elev og lærer, dynamikk i klassen, skolens læringskultur og større sosiopolitiske og 

sosiokulturelle strømninger i samfunnet. Slike kontekstuelle påvirkningsfaktorer er viktig å 

være klar over, men vil ikke inngå i min analyse av lærebøkene da jeg ikke ser på den 

faktiske bruken. Jeg vil likevel her vise til forskning som omhandler den generelle tendensen 

for bruk av lærebøker da dette kan si noe om betydningen og statusen til læreboka. 

Mange lærere bruker både læreplan og lærebok i planleggingen av undervisningen 

(Hodgson, Rønning, Skogvold & Tomlinson, 2010). Noen studier peker på at læreboka i 

denne sammenheng faktisk er viktigere enn læreplanen (Ottesen & Møller, 2010). Wikman 

(2004) peker på at faktorer som mindre erfaring og/eller lavere kompetanse kan bidra til at 

lærere støtter seg mer på lærebøker, men trekker også fram studier som ikke er entydige på 

dette området. Blikstad-Balas (2014) argumenterer for at når lærere bruker læreboka som 

planleggingsredskap, gjør det at læreboka i stor grad legger de faglige premissene for 

undervisningen, også for de elevene som ikke bruker boka så mye. Det at læreboka fremstår 

som så viktig for lærernes arbeid handler om et ønske om at undervisningen skal være i tråd 

med læreplanen, og en opplevelse av at læreboka sikrer dette (Gilje mfl. 2016; Rambøll 

Management, 2005). Johnsen mfl. (1997) peker på at det kan se ut til læreboka har styrket sin 

posisjon i takt med at læreplanene har fått mindre fastlagt pensum. 

Undersøkelser viser at læreboka har vært, og fortsatt er, det mest brukte læremiddelet 

(Skjelbred mfl., 2005; Moje, Stockdill, Kim & Kim, 2010; Gilje mfl., 2016). Omfanget og 

bruken av læreboka varierer blant annet etter klassetrinn og fag. I en landsomfattende 

undersøkelse av læremidlenes rolle i forbindelse med iverksettingen av L97, framgår det at 

87% av ungdomsskolelærerne oppga at de benytter læreboka ofte, og over 75% svarer at 

elevene ofte jobber med lesestoff eller oppgaver i bøkene (Bachmann, 2003). Bachmann 

undersøkte også i hvilke fag lærere sier at de oftest benytter læreboka. Her befant 

norsklærerne seg omtrent midt på treet. Gilje mfl. (2016) viser til at lærere i grunnskolen 

oppfatter læreboka som det sentrale læremiddelet i større grad enn lærere på videregående. 

Også undersøkelsen til Skjelbred mfl. (2005) antyder at læreboka er særlig dominerende på 

ungdomstrinnet.  

I sluttrapporten for undersøkelsen Valg, vurdering og kvalitetssikring av lærebøker og 

andre læremidler finner prosjektet at elevarbeid i hovedsak kan knyttes til oppgaveløsing for 

å kontrollere kunnskap (Skjelbred, 2003). Også andre undersøkelser viser at arbeid med 

oppgaver er den dominerende elevaktiviteten for bruk av læreboka (Skjelbred mfl., 2005; 

Heyerdahl-Larsen, 2000). Det er gjerne de oppsummerende oppgavene eller kontrolloppgaver 

som blir brukt (Skjelbred, 2003; Juuhl, Hontvedt & Skjelbred, 2010). Heyerdahl-Larsen 
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finner også at lærerne la opp til en mer tradisjonell bruk av lærebøkene enn bøkene selv 

legger opp til, og at oppgaver som krever refleksjon, diskusjon og alternative arbeidsmåter 

ble valgt bort av lærerne. Imidlertid finnes det også studier som viser at oppgavene fra 

læreboka brukes i mindre grad (jf. Bueie, 2003).  

Når det gjelder hvordan elevene arbeider med oppgaver, kan studien til Torvatn 

(2002) trekkes fram. I forbindelse med sitt doktorgradsarbeid observerte hun norsktimene i en 

8. klasse. Et av hennes sentrale funn knytter seg til hvordan elevene arbeidet med oppgavene 

i læreboka: Hun finner at elevene ikke leser teksten og så svarer på oppgavene; men at de i 

stedet først leser oppgavene og deretter leter etter svaret i teksten, noe Torvatn kaller en 

”matcheteknikk” (2002, s. 309). Hun skriver blant annet følgende: ”De [elevene] lette i 

teksten til de fant en formulering som så ut til å stemme med hva det ble spurt om, og brukte 

denne som utgangspunkt. De mer avanserte elevene omformulerte lærebokteksten. De mindre 

avanserte skrev direkte av setninger fra boka” (Torvatn, 2002, s. 309). Ifølge Torvatn 

fungerte denne teknikken overraskende godt, og hun peker på det ”[a]t teknikken var mulig, 

skyldtes rett og slett spørsmålstradisjonen i norske lærebøker” (2002, s. 310). Dette vitner om 

hvor styrende oppgavene i lærebøkene kan være. 

 

2.2 Grammatikk og grammatikkundervisning 
2.2.1 Hva er grammatikk?  
Ordet grammatikk kommer av det greske gramma og betyr ”bokstav” eller ”det skrevne” 

(Kulbrandstad, 1998, s. 18; Tonne, 2018, s. 172). Grammatikk kan forstås som læren om 

hvordan språk er bygget opp (Matre, 2009; Tonne, 2018), men det er ikke et entydig begrep, 

og man kan legge ulike elementer i grammatikkbegrepet. Jeg vil kort redegjøre for noen 

innganger til begrepet grammatikk, og avklare hva slags definisjon jeg vil legge til grunn for 

min undersøkelse.  

Man kan nærme seg begrepet grammatikk på ulike måter. For det første kan man 

inkludere ulike undersystemer i begrepet grammatikk. Kulbrandstad & Kinn (2016) peker på 

at begrepet kan vise til fonologi (lydlære), ortografi (tegnsetting), syntaks (setningslære), 

morfologi (formlære), semantikk (betydningslære) og i noen tilfeller også pragmatikk (språk-

brukslære). Det er imidlertid like vanlig å ikke innlemme alle disse systemene, og kun regne 

med syntaks og morfologi (Kulbrandstad & Kinn, 2016). I skolen har grammatikk gjerne 

inkludert lære om ordklasser og setninger (setningstyper og setningsledd) (Hertzberg, 1995; 

Tonne, 2018). 
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For det andre kan man nærme seg grammatikkbegrepet med ulike mål for hva man 

ønsker å studere: Det kan handle om å beskrive språket som system, altså beskrive et språks 

oppbygning og struktur. Det kan også handle om å vise hvordan ulike former og 

konstruksjoner kan settes sammen og skape mening i ulike situasjoner. Her er grammatikk 

relatert til språkbruk, og handler om hvordan språket og språkets ulike deler kan uttrykke 

ulike språklige funksjoner (Åfarli, 2000; Guldal & Otnes, 2011). Disse to måtene blir ofte 

kalt tradisjonell/ formell grammatikk og funksjonell grammatikk, og er noe jeg vil komme 

nærmere inn på i kapittel 2.2.2. I språkvitenskapen er det også vanlig å snakke om 

grammatikk i betydningen ”internalisert språkkompetanse” (Hertzberg, 1995). Det vil si 

grammatikk som en ubevisst medfødt språkkompetanse som gjør språkbrukeren i stand til å 

produsere grammatikalske korrekte setninger. Dette er ikke en forståelse av grammatikk som 

denne studien vektlegger.  

 Man kan også snakke om grammatikk ved å bruke betegnelsene normativ eller 

deskriptiv. Grammatikken er normativ (eller preskriptiv) når den snakker om hvordan språket 

bør være, og deskriptiv når den beskriver språket slik det er (Hertzberg, 1995). 

 I denne studien vil jeg med begrepet grammatikk inkludere undersystemene 

morfologi og syntaks, og nærmere bestemt ordklasser og setningslære (setningsledd og 

setningstyper). Dette henger sammen med hvordan læreverkene selv har valgt å definere 

grammatikk. Om det dreier seg om en beskrivelse av språksystemet eller om det rettes inn 

mot språkbruk er noe av det jeg vil undersøke i oppgavene i læreverkene. 

 

2.2.2 Grammatikksyn og grammatikkundervisning i skolen 
Her vil jeg se på nærmere på to ulike tradisjoner/syn på grammatikken og hvordan dette 

typisk kan nedfelle seg i undervisning.  

 

Tradisjonell/formell grammatikk 

I det som gjerne går under betegnelsen tradisjonell eller formell grammatikk står fokus på 

språket som system sentralt. Maagerø (1998) peker på at slik grammatikk gjerne har vært 

opptatt av å beskrive reglene i standardspråket, og gjerne med latin som basis. Her er det 

formsidene ved språket man er ute etter å studere, og det har innebåret et fokus på 

deldisiplinene fonologi, morfologi og syntaks (Iversen mfl., 2011). Maagerø (1998) peker på 

at syntaks er det primære studieobjektet siden setningen regnes for å være den sentrale 

analyseenheten. Her er man opptatt av å analysere og sette navn på deler/enheter i setninger, 
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slik at man i neste omgang kan si noe om rett/galt språk. Man fokuserer på regelverket som 

språkbrukere trenger for å produsere korrekte setninger. Slik har denne grammatikken gjerne 

blitt normativ (Maagerø, 1998; Matre, 2009). Hertzberg (1995) peker imidlertid på at en 

vitenskapelig grammatikk (som jeg her setter i sammenheng med den formelle 

grammatikken) gjerne er deskriptiv, men at den er normativ i sitt valg av hvilken varietet av 

språket som beskrives. Formell grammatikk er ikke interessert i mening da dette tilhører 

semantikken og er ikke noe denne retningen har vært særlig interessert i, og man er heller 

ikke opptatt av å sette språklige ytringer inn i en brukskontekst (Maagerø, 1998). 

Den formelle grammatikken har vært utgangspunktet for den tradisjonelle skole-

grammatikken. Skolegrammatikk er et begrep som kan forstås som grammatikk slik det 

fremstilles i lærebøker og undervisning, eller grammatikk til skolebruk (Tonne, 2018). 

Akkurat som i formell grammatikk, har fokuset i skolegrammatikken, vært på språket som 

system, og innholdsmessig har skolegrammatikken gjerne, som nevnt, lagt vekt på ordklasser 

og setninger (setningsbygning, setningsledd, setningstyper) (Tonne, 2018; Hertzberg, 1995). 

Noen ganger kan den også inneholde litt lydlære og orddanningslære (Hertzberg, 1995). Den 

tradisjonelle skolegrammatikken har hatt latin som basis for å beskrive det norske språket, og 

den har blitt kritisert for nettopp dette, for å ha uklare definisjoner og for å være for abstrakt 

(Budal, 2018; Hertzberg, 2004). Matre (2009) peker på at den tradisjonelle grammatikk-

modellen er sterkt normativ og at den beskriver hvordan språk bør være. Hertzberg (1995) 

hevder imidlertid at skolegrammatikken som beskrivelsesmodell i utgangspunktet ikke er 

normativ, men da man i undervisningssammenheng gjerne har koblet sammen 

grammatikkpensum og språkriktighetsregler, har dette medført en normativ assosiasjon. 

 

Tradisjonell/formell grammatikkundervisning 

Det man kan kalle tradisjonell eller formell grammatikkundervisning innebærer ”abstrakt, 

formalanalytisk beskrivelse av språklige fenomener” (Sletta, 1980, s. 48). Iversen mfl. gir 

følgende beskrivelse av hvordan tradisjonell grammatikkundervisning har fortonet seg: 
I overveiende grad har nok grammatikkundervisninga i grunnskolen dreid seg om å vise 
systematiske framstillinger, paradigmer, matriser samt presentere definisjoner og regler. ”Hva 
er predikativ?”, ”Hva er indirekte objekt?”. Man har bøyd substantiver i kjønn, tall, 
ubestemt/bestemt. Man har klassifisert svake og sterke verb og bøyd dem i ulike tider av 
verbet. Man har øvd på å bestemme ordklassetilhørighet og visse underkategorier: personlig 
pronomen, (hankjønn, entall, subjektsform). (2011, s. 21). 

I den tradisjonelle grammatikkundervisningen har man med andre ord vært opptatt av å gi 

elevene kunnskap om språket som system, med vekt på drilling av kategorier, analyse av 
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setninger m.m. Som nevnt, har undervisningen gjerne hatt et normativt preg der man har vært 

opptatt av hvordan skrive korrekt, og konteksten og språket i bruk har sjeldent blitt trukket 

inn (Hertzberg, 2004). Den tradisjonelle grammatikkundervisningen kan karakteriseres som 

det Hertzberg (1995, 1998) kaller systematisk grammatikkundervisning, som har som 

siktemål å gi en helhetlig oversikt over en modell eller et område innenfor grammatikken. 

Undervisningen kan gjerne komme stykkevis og fordelt over flere år, og da det først og 

fremst er systemet og grammatiske fenomener man er ute etter å belyse, operer man gjerne 

med konstruerte eksempler (Hertzberg, 1995, 1998). 

 

Funksjonell grammatikk 

Funksjonell grammatikk har et annet utgangspunkt enn den tradisjonelle. I den funksjonelle 

grammatikken ser man på språk (og grammatikk) som en ressurs for å skape mening. Mening 

kan skapes på alle nivåer i det språklige systemet (ikke kun det syntaktiske), og til forskjell 

fra tradisjonell/formell grammatikk er semantikken her et sentralt studieobjekt (Maagerø, 

1998). Språk sees på som et system av mening, og det er gjennom ulike former som 

meningen kommer til uttrykk. Formene blir altså midler som mening realiseres gjennom 

(Maagerø, 1998). Mening skapes gjennom menneskelig samhandling og det er dermed 

språket slik det brukes i reelle sammenhenger som grammatikken skal beskrive (Maagerø, 

1998).  

Begrepet funksjonell grammatikk blir ofte assosiert med engelskmannen Halliday 

fordi funksjonsbegrepet står så sterkt i hans teorier, men det kan også brukes om andre 

retninger som ser språk i et kontekstuelt og kommunikativt perspektiv (Iversen mfl. 2011; 

Guldal & Otnes, 2011). Halliday forklarer funksjonsbegrepet sitt slik: 
Ordet funksjon kan på den aller enkleste måten betraktes som et synonym for ”bruk” [...]. 
Svært generelt uttrykt kan vi si at folk gjør forskjellige ting med språket. Med det mener vi at 
de forventer å oppnå mange forskjellige mål og har mange forskjellige hensikter når de 
snakker og skriver, lytter og leser. (1998, s. 80).  

Halliday (2004) er av den oppfatning at all mening oppstår i en kontekst, og peker særlig på 

betydningen av situasjonskonteksten. Situasjonskonteksten hjelper oss til å bestemme at en 

mening er mer aktuell enn andre i en konkret situasjon. Her er det mulig å trekke paralleller 

mellom hans teorier og pragmatikken (Iversen mfl., 2011). Pragmatikken blir ofte stående 

som kontrast til den formelle grammatikken, men den kan også supplere den (Iversen mfl., 

2011). 

Halliday sier at hans grammatikk er designet for å si noe om språkbruk. Han er 

opptatt av at hver enhet i det språklige systemet skal analyseres og tolkes som funksjonell i 
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forhold til helheten. Han fremhever språkbruk og språkets funksjoner, men vektlegger 

imidlertid også systemet, og ser system og bruk i sammenheng. Han interesserer seg for 

språkundervisning, og kombinerer de grammatiske systemkategoriene som allerede er 

innarbeidet med kategorier som viser funksjon (Maagerø, 1998).   

 

Funksjonell grammatikkundervisning 

Funksjonell grammatikkundervisning baserer seg på tanken fra funksjonell grammatikk om at 

det er språket i bruk som er utgangspunktet, og grammatikken som system brukes altså for å 

forklare og utdype bruken av språket: Grammatikken skal inn der den kan bidra til forståelse 

av et fenomen i en tekst og undervisningen blir derfor eklektisk (Hertzberg, 1995). Ifølge 

Hertzberg (1995) passer det derfor ikke å følge en lærebok i denne formen for grammatikk-

undervisning. Hun peker på at skillet mellom systematisk og funksjonell grammatikk-

undervisning er noe upresist: Det kan ikke være slik at funksjonell grammatikkundervisning 

skal være usystematisk for da vil det ikke lenger være snakk om grammatikk. Det kan heller 

ikke være de grammatiske kategoriene som skal være funksjonelt definert ”for da ville 

mesteparten av den tradisjonelle grammatikken uten videre kvalifisere til å bli kalt 

‘funksjonell’” (Hertzberg, 1998, s. 11). Hva kjennetegner da funksjonell grammatikk-

undervisning? Hun mener at det må ligge i måten det undervises på eller hensikten med 

undervisninga: utvelgelse av stoff etter pedagogiske overveielser, induktive metoder, 

autentiske tekster (helst som elevene selv har et forhold til), bruk av elevenes egne tekster. Et 

viktig stikkord er behov (Hertzberg, 1998).  

Iversen mfl. (2011) presenterer tre tilnærminger; tekstbasert, induktiv og kontrastiv, 

som bygger på noe av det samme som Hertzberg. I den tekstbaserte tilnærmingen er tanken at 

man studerer hvilke funksjoner ulike kategorier i det språklige systemet har i ulike tekster. 

Utgangspunktet er altså tekster og språket i bruk. Her legges det vekt på at et slikt perspektiv 

er nyttig når man arbeider med tekster, enten dette er elevenes egne eller når man studerer 

andres. Iversen mfl. hevder at ”[m]an trenger grammatisk terminologi når man skal snakke 

om tekster, både i analyse og vurdering av tekst, og i en veiledningssituasjon. Den 

tekstbaserte grammatikkundervisninga er altså en naturlig del av så vel tekstlære generelt 

som elevenes egen tekstskaping” (2011, s. 22). Sitatet illustrerer også en åpenbar kobling 

mellom en slik tekstbasert tilnærming og behovet for et grammatisk metaspråk. Ved å knytte 

elevenes egen skriving til grammatikkunnskap, mener de at dette også kan øke motivasjonen 

for innlæring av grammatikk fordi elevene i større grad kan se nytteverdien av den. 
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En kontrastiv tilnærming handler om å sammenlikne språk, og har som utgangspunkt 

at dersom man sammenlikner ulike språk, vil man lettere kunne se språklige likheter og 

forskjeller. Dette kan f.eks. gjelde språk i naboland, ulike dialekter og muntlig og skriftlig 

språk. Et kontrastivt perspektiv kan sette fokus på hva som er spesielt med et språk, og det 

kan gi innsikt i ”at det fins universelle behov for visse språklige basisfunksjoner, men at disse 

kan få ulike uttrykk i forskjellige språk” (Iversen mfl., 2011, s. 23).  

Den induktive tilnærmingen til grammatikkundervisning går ut på at man tar 

utgangspunkt i eksempler fra reell språkbruk og formulerer grammatiske regler basert på 

dette. Induktiv tilnærming er med det samtidig tekstbasert. Her legges det vekt på autentiske 

språklige situasjoner, og tanken er at det skal gjøre det lettere for elever å forstå hvilke 

grammatiske regler som benyttes. Iversen mfl. (2011) påpeker at graden av induksjon kan 

variere. Selv om induktiv tilnærming gjerne knyttes til et funksjonelt perspektiv, kan det også 

inngå i en mer systematisk tilnærming.  

 

2.2.3 Forskning på grammatikkundervisning 
Flere studier har sett på om den tradisjonelle grammatikkundervisningen har noen effekt på 

elevers skriveferdigheter. I den sammenheng kan det være nyttig å trekke på begrepsparet 

eksplisitt og implisitt kunnskap. Eksplisitt kunnskap er kunnskap vi kan forklare. Implisitt 

kunnskap er kunnskap vi har, men som vi kan ikke forklare hvordan eller hvorfor vi gjør som 

vi gjør. Som morsmålsbruker konstruerer vi korrekte setninger uten å nødvendigvis vite 

hvorfor vi gjør det på denne måten. I sammenheng med dette, kan det trekkes på skillet 

mellom declarative knowledge (påstandskunnskap) og procedural knowledge (ferdighets-

kunnskap) (Hertzberg, 2001; Hillocks, 1986). Dette er relevant i debatten knyttet til 

grammatikk i skolen da det handler om hvorvidt eller i hvilken grad det er mulig å overføre 

grammatikkunnskap (eksplisitt kunnskap, påstandskunnskap) til ferdigheter, gjerne 

skriveferdigheter (implisitt kunnskap, ferdighetskunnskap) (jf. Hertzberg, 2001). Dette har 

ligget til grunn for språkferdighetsargumentet (som jeg vil komme tilbake til i kapittel 2.2.5), 

og har blitt undersøkt gjennom studier som har forsøkt å måle effekten av grammatikk-

undervisning. Det finnes ingen norske effektstudier per dags dato, men flere studier fra 

engelskspråklige land. Jeg vil i det følgende kort trekke fram fem sentrale studier: Braddock-

rapporten (1963), Hillocks´ metastudie (1984), EPPI-studien (Andrews mfl., 2006), studien 

til Fogel & Ehri (2000) og studien til Myhill, Jones, Lines & Watson (2012). I tillegg vil jeg 

nevne en norsk masteroppgave skrevet av Trygsland (2017).  
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Forskning på tradisjonell grammatikkundervisning 

Den såkalte Braddock-rapporten (1963) er en metastudie som tar for seg språkundervisning 

over en 20 års periode. I rapporten konkluderer de med at tradisjonell grammatikk-

undervisning har liten eller ingen effekt på elevers skriveferdigheter. De går til og med så 

langt at de hevder at ”the teaching of formal grammar has a negligible, or because it usually 

displaces some instruction of practice in actual composition, even a harmful effect on the 

improvement of writing” (Braddock mfl., 1963, s. 37-38).  

I en annen metaanalyse av effektstudier forsøkte Hillocks (1984) å finne ut av hva 

som ga størst positiv effekt på skriveferdighet, og han tok for seg 60 effektstudier fra 1963 til 

1982, hvorav fem inkluderte grammatikk. Han bekrefter konklusjonen til Braddock mfl. 

(1963), og finner at nesten alt annet enn undervisning i grammatikk har større effekt på 

elevers skriving. Hillocks mener at den tradisjonelle grammatikkundervisningen i for stor 

grad fokuserer på form.  

En studie av nyere dato er EPPI-studien, utført av Andrews mfl. (2006). De fokuserer 

særlig på arbeid med syntaks og setningskombinasjonsøvelser, og konkluderer med at det 

ikke finnes noen dokumentasjon på at arbeid med syntaks har positiv effekt på elevers 

skriving. Setningskombinasjonsøvelser viser seg derimot å ha en mer positiv effekt. 

Man kan komme med motforestillinger til disse studiene: Flere foregår over kort tid, 

vi vet for lite om hvordan undervisningen har foregått, og i norsk kontekst ”er det en 

innlysende feilkilde at samtlige av dem dreier seg om skriving på engelsk i engelskspråklige 

skoler” (Hertzberg, 2001, s. 94). Likevel peker resultatene fra alle disse studiene i én retning: 

Eksplisitt tradisjonell grammatikkundervisning ser ikke ut til å ha noen positiv effekt på 

elevers skriveferdighet. Når man diskuterer resultatene fra disse og lignende studier, dukker 

gjerne spørsmålet opp om hva som ligger i grammatikkundervisning. For eksempel stiller 

Tonne & Sakshaug (2007) seg kritiske til at EPPI-studien ikke er tydelig på hva som er 

grammatikk og grammatikkundervisning. Selv om flere av undersøkelsene har forsøkt å gjøre 

grammatikken funksjonell og virkelighetsnær, er det hele tiden snakk om å analysere og 

kategorisere språklige enheter (Hertzberg, 2008). Når det er snakk om grammatikk-

undervisning i disse studiene, er det opplæring i grammatikk som system man som regel 

mener. Hertzberg (2008) peker på at dersom det er slik grammatikkundervisning man har lagt 

til grunn for studiene, er det ikke rart at grammatikken kommer negativt ut. Samtidig hevder 

hun at lærebøkene inneholder nettopp denne typen stoff. 

Hillocks (1986) mener at tradisjonell grammatikkundervisning gir elevene kunnskap 

om språk (declarative knowlegde), men at dette ikke er nok: Undervisningen må gi elevene 
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trening i språk (procedural knowledge) for at det skal ha effekt på skriveutviklingen. Tonne 

& Sakshaug (2008) stiller seg på samme linje: Grammatikkundervisning som innebærer 

grammatiske øvelser og beskrivelser som er løsrevet fra elevers tekstarbeid, vil ikke virke 

positivt inn på elevers skriving. Men dersom grammatiske beskrivelser forklares, illustreres 

og umiddelbart prøves ut med tilbakemelding fra lærer, kan det ha en positiv innvirkning 

(Tonne & Sakshaug, 2008). Man vil med det også unngå at grammatikken fremstår abstrakt, 

uforståelig og uten nytteverdi (jf. Tonne & Sakshaug, 2008; Iversen mfl., 2011). En studie 

som viser dette er studien til Fogel & Ehri (2000) hvor de tok i bruk tre ulike opplærings-

metoder for å lære elever med dialektformer fra ”African American Vernacular English” å 

skrive standardengelske former. Elevene som fikk høre de korrekte formene, fikk 

grammatiske forklaringer og fikk øve på dette med tilbakemelding fra lærer, ble bedre til å 

skrive med hensyn til de seks grammatiske områdene som studien fokuserte på, også i egen 

friskriving. 

 

Forskning på funksjonell og kontekstualisert grammatikkundervisning 

Myhill mfl. (2012) gjennomførte en intervensjonsstudie med formålet å undersøke om 

kontekstualisert grammatikkundervisning har effekt på elevers skriving og metaspråklige 

forståelse. Kontekstualisert grammatikkundervisning vil si grammatikkundervisning som 

foregår i en kontekst. Metaspråklig forståelse innebærer bevissthet knyttet til språklige valg, 

noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 2.2.6. Det er tydelig at det ligger et funksjonelt syn på 

grammatikk til grunn for intervensjonen: ”The teaching focus was on effects and constructing 

meanings, not on the grammatical terminology” (Myhill mfl., 2012, s. 148). Noen av 

prinsippene de legger til grunn for grammatikkundervisningen i intervensjonsgruppene er at 

grammatiske fenomener skal forklares og eksemplifiseres, det skal brukes autentiske tekster, 

og koblinger mellom grammatiske kategorier og hvordan det kan forbedre skrivingen skal 

alltid bli påpekt (Myhill mfl., 2012). Dette peker i klar retning av en funksjonell grammatikk-

undervisning og møter samtidig noe av det som har vært problemet med den tradisjonelle 

grammatikkundervisningen sett i sammenheng med elevers skriving, nemlig at den har vært 

løsrevet (jf. Myhill mfl., 2012; Tonne & Sakshaug, 2007). Myhill mfl. finner at den type 

grammatikkundervisning de testet ut kan ha effekt på elevers skriveferdigheter og også 

elevers metaspråklige forståelse. De finner imidlertid at utbyttet av undervisningen i stor grad 

er avhengig av lærerens kompetanse i grammatikk. Internasjonale studier vitner imidlertid 

om at mange lærere mangler nødvendig grammatikkunnskap for å kunne adressere lærings-

situasjoner i klasserommet (Myhill, Jones & Watson, 2013; QCA, 1998). 
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Som tidligere nevnt, finnes det ingen effektstudier eller andre større undersøkelser av 

grammatikkundervisning i norsk kontekst. Jeg vil her trekke fram masteroppgaven til 

Trygsland (2017) som et norsk bidrag. Hun undersøker hva som kjennetegner grammatikk-

undervisningen hos tre lærere, og hva de gjør for å fremme metaspråklig forståelse og hvor 

funksjonell undervisningen framstår. Hun finner at det er viktig at undervisningen er 

kontekstualisert og at det skapes tydelige og eksplisitte sammenhenger mellom språktrekk og 

tekstlig kvalitet.    

 

2.2.4 Forskning på grammatikk i lærebøker 
Grammatikk i lærebøker i morsmålsfaget utgjør ikke et stort forskningsfelt. Det er svært få 

som tar for seg grammatikkoppgaver. Her vil jeg kort redegjøre for noen nordiske bidrag.  

Brøseth, Busterud og Nygård (under vurdering) har sett på det ene av de to 

læreverkene jeg tar for meg: Nye Kontekst. De har sett på Nye Kontekst Basisbok og finner at 

det grammatiske metaspråket presenteres lite integrert, og at det er et stort uutnyttet potensial 

for integrering av grammatikken. De hevder videre at boka i liten grad gjør elevene i stand til 

å ”beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygget opp”, som er et av 

kompetansemålene tilknyttet grammatikk etter 10. årstrinn. 

Masteroppgaven til Tiller (2016) er en studie av grammatikk i to lærebøker i norsk for 

VG1. Hun er særlig opptatt av hvordan bøkene ”formidler grammatiske språktrekk som 

potensielle verktøy i skriving av sakprega tekster”. Hun konkluderer med at bøkene i 

varierende grad lykkes med dette. Hun mener at bøkene inneholder for få eksempler og 

forklaringer på grammatiske språktrekk. Elevene får også liten mulighet til å se hvordan 

språktrekk realiseres i tekster, og hun argumenterer for at det dermed hemmer overførings-

verdien til elevenes egne tekster. Tiller trekker også fram at bøkene ikke skaper sammenheng 

på tvers av kapitler mellom kunnskapsinnhold som er tematisk likt.  

Ullström (2000) undersøkte fem lærebøker i svensk på videregående, og konkluderer 

med at grammatikken behandles i henhold til tradisjonell skolegrammatikk, og det er uvanlig 

at bøkene har elevenes egen språkproduksjon som utgangspunkt for undervisningen, eller at 

de har en funksjonell tilnærming. Innholdsmessig er vekten på ordklasser og setningslære, 

men to av bøkene inkluderer også semantikk, fonologi og pragmatikk. Begrepene behandles 

hver for seg, og det gis eksempler for hvert begrep. Oppgavene som følger går ut på at 

elevene skal identifisere grammatiske kategorier. 
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2.2.5 Argumenter for grammatikkundervisning i skolen 
Grammatikk har som nevnt en lang historie i skolen, og debatten har tidvis vært stor. Det har 

med det også vært ulike legitimeringer for hvorfor elever skal undervises i grammatikk. 

Hertzberg (1995) redegjør for historisk sett ulike argumenter for grammatikkundervisning. 

Her vil jeg fokusere på det argumentet flest framholder som fremtredende i LK06, nemlig 

metaspråksargumentet (jf. Karsrud, 2014; Hertzberg, 2008; Brøseth mfl., under vurdering). I 

tillegg vil jeg kort redegjøre for språkferdighetsargumentet som er et argument som har hatt 

en lang tradisjon i skolen. Jeg vil starte med dette.  

Språkferdighetsargumentet viser til en tanke om at kunnskap om grammatikk gjør 

elevene i stand til å uttrykke seg bedre på morsmålet, og da først og fremst skriftlig 

(Hertzberg, 1995). Argumentet går med andre ord ut på at man blir bedre til å bruke språket 

dersom man har kunnskap om det (Fjørtoft, 2014). Undervisning i grammatikk blir dermed en 

viktig komponent for å hjelpe elevene til å bli bedre skrivere. Dette er det argumentet det har 

stormet mest rundt i debatter knyttet til grammatikk i skolen (Hertzberg, 1995), og mange 

studier har tilbakevist at tradisjonell grammatikkundervisning har denne positive effekten på 

elevers skriveferdigheter (jf. Braddock mfl., 1963; Hillocks, 1984; Andrews mfl., 2006).  

Metaspråksargumentet er det mest brukte argumentet i dag (Hertzberg, 1995). Dette 

går ut på at man trenger et metaspråk – et språk om språket, noe jeg straks vil komme inn på. 

Tanken bak metaspråksargumentet er at man trenger språklig bevissthet (også kalt meta-

språklig bevissthet), for å hevde seg i samfunnet (Hertzberg 2008). Språklig bevissthet vil si å 

ha oppmerksomheten rettet mot språket som medium, og det innebærer blant annet å kunne 

se at ting kan sies på ulike måter, og til å vurdere egne og andres valg av uttrykksformer 

(Hertzberg, 2008). Her tenker man seg at grammatikken kan være et viktig redskap.  

I norskfaget knytter behovet for et grammatisk metaspråk seg til andre deldisipliner 

som for eksempel sidemål, talemål m.m. Ifølge Hertzberg (1995) skal disse deldisiplinene 

læres og kommenteres, og det vil av mange oppfattes som en fordel om lærer og elever 

behersker visse grammatiske termer til å kunne snakke om dette. Grammatikk som emne kan 

ha overføringsverdi til slike disipliner da det gjerne, i hvert fall på høyere trinn, ofte kreves 

an analytisk holdning til språk. Dette aktualiserer behovet for et metaspråk (Hertzberg, 1995). 

I tillegg spiller grammatikken en betydelig rolle når lærere skal gi elever språklig veiledning 

på elevers egenproduserte tekster. Fjørtofts (2014) benevnelse vurderingsargumentet kan 

forstås i lys av dette.  

Hertzberg (1995) trekker fram at det kan synes kunstig å skille 
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språkferdighetsargumentet fra metaspråksargumentet: Målet er i begge tilfeller det samme. 

Imidlertid vil en forskjell være at tilhengere av språkferdighetsargumentet gjerne vil 

vektlegge systemet i større grad, mens talspersoner for metaspråksargument vil ha en mer 

eklektisk tilnærming der det fokuseres på de termene det oppstår et behov for (Hertzberg, 

1995). Her blir det tydelig at språkferdighetsargumentet og metaspråksargumentet, i hvert fall 

i utgangspunktet, kan knyttes til ulike måter å nærme seg grammatikk på i undervisningen; 

henholdsvis tradisjonell og funksjonell grammatikkundervisning. For Iversen mfl. (2011) er 

sammenhengen mellom metaspråksargumentet og en funksjonell tilnærming åpenbar, og de 

velger derfor å kalle argumentet for det funksjonelle argumentet.  

Til tross for at det er metaspråksargumentet som gjerne fremheves som det viktigste 

argumentet i dag, har blant annet språkferdighetsargumentet vist seg å beholde sin status i 

skolen (Hertzberg, 1995, 2004; Boström 2004).  

 

2.2.6 Metaspråk og metaspråklig forståelse  
I forbindelse med metaspråksargumentet, er det nødvendig å kommentere hva metaspråk og 

metaspråklig bevissthet eller forståelse vil si. Metaspråk kan oppfattes ulikt. Psykologien og 

lingvistikken har ulike forståelser av fenomenet: I psykologien handler det om språk som 

oppfordrer til å tenke på språk, en bevisstgjøringsprosess, mens i lingvistikken handler det 

om konkret terminologi (Myhill, 2012; Myhill & Jones, 2015; Fontich & Camps, 2014). 

Grammatiske termer utgjør et metaspråk, og det er dette metaspråket som står sentralt i denne 

studien. Det er imidlertid viktig å poengtere at metaspråk ikke kun gjelder grammatikk: 

Andre deldisipliner innenfor norskfaget, f.eks. litteratur, har også et eget metaspråk. Det 

samme gjelder andre fag.  

Utvikling av et grammatisk metaspråk har flere mål: Det handler både om å utvikle 

elevers kunnskap om språket som et system og hjelpe dem til å utvikle språkferdigheter 

(Brøseth mfl., under vurdering). Dersom elever skal være i stand til å ta i bruk konkret 

fagterminologi, krever det at de har en forståelse av hva det innebærer, og det er viktig at 

elevene får øve på å bruke det selv i ulike sammenhenger (Robinson, 2005; Rødnes, Brevik 

& Fosse, 2016). 

Sentralt i studien til Myhill mfl. (2012) står metaspråklig forståelse eller bevissthet. 

Det er ikke enighet om hva dette begrepet innebærer, men ifølge Myhill & Jones (2015) enes 

flere om at det dreier seg om å reflektere over språk og hvordan språket brukes. Myhill 

forklarer metaspråklig forståelse som “the explicit bringing into consciousness of an attention 
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to language as an artefact and the conscious monitoring and manipulation of language to 

create desired meanings grounded in socially shared understandings” (2012, s. 250). Det 

handler altså om å ha et eksplisitt fokus på språk, som et redskap, og hvordan dette redskapet 

kan brukes til å uttrykke seg på en ønsket måte. Undervisning eller aktiviteter som fremmer 

metaspråklig bevissthet kan innebære bruk av metaspråk, men kan også innebære at man 

snakker om, og setter fokus på språk ved å bruke mer hverdagslige termer (Myhill & Jones, 

2015; Fontich & Camps, 2014, jf. Trygsland, 2017). 

Med bakgrunn i dette, vil jeg forstå metaspråk som grammatiske termer. Oppgavene 

jeg undersøker vil relateres til metaspråklig forståelse dersom de har et eksplisitt fokus på 

språk som er knyttet til et grammatisk aspekt, og da grammatikk slik det er definert av 

lærebøkene selv. Dette kan skje både ved å ta i bruk grammatiske termer (et grammatisk 

metaspråk) og mer hverdagslige termer. Dette vil jeg komme tilbake til i metodekapittelet. 

	

2.2.7 Grammatikk i LK06 
Her vil jeg se nærmere på hvilke argumenter og føringer på grammatikkundervisning som ser 

ut til å ligge til grunn for læreplanen. Planen opererer som sagt med metodefrihet, og det er få 

kompetansemål som sier noe tydelig om grammatikk. Ordene grammatikk eller grammatisk 

forekommer i liten utstrekning i norskplanen (samlet sett tre ganger i hele planen). ”Språk” 

og ”tekst” forekommer i større grad. Imidlertid betyr ikke dette at grammatikk ikke kommer 

til uttrykk, eller at det ikke ligger føringer her (jf. Iversen mfl., 2011). 

 

Argumenter 

Som nevnt er metaspråksargumentet særlig trukket frem for LK06 (jf. Hertzberg, 2008; 

Karsrud, 2014). Dette kommer til uttrykk flere steder i planen. I formålsdelen kan man blant 

annet lese: ”Formålet med opplæringen er å styrke elevenes språklige trygghet og identitet, 

utvikle deres språkforståelse [...]” (Utdanningsdirektoratet, 2013, min utheving). Det står 

også at elevene skal ”produsere ulike typer tekster med hensiktsmessige verktøy, og tilpasse 

språk og form til ulike formål, mottakere og medier” (Utdanningsdirektoratet, 2013, min 

utheving). Utviklingen av elevenes språkforståelse, og tilpassing av språk og form til ulike 

situasjoner, kan naturlig knyttes til metaspråklig bevissthet. Når elevene må tilpasse teksten 

sin, kan dette kobles opp mot språklige og grammatiske valg bl.a. basert på sjanger, hvem de 

skriver til osv. Da metaspråksargumentet vektlegger et funksjonelt perspektiv, og at man ikke 

lenger ensidig skal fokusere på det språklige systemet, men bruke dette systemet for å få 
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innsikt i bruken av språket, illustrerer også følgende formulering fra hovedområdet språk, 

litteratur og kultur metaspråkets posisjon i planen: ”Elevene skal få kunnskap om språket som 

system og språket i bruk” (Utdanningsdirektoratet, 2013). 

Karsrud (2014) hevder at det kan anes en form for indirekte støtte til språkferdighets-

argumentet. Han peker på at dersom man velger å støtte seg på metaspråksargumentet/det 

funksjonelle argumentet, gir man samtidig språkferdighetsargumentet en stemme, fordi man 

tenker at en funksjonell tilnærming til grammatikken vil ha positiv innvirkning på språk-

ferdigheter generelt og skriveferdigheter spesielt (Karsrud, 2014; jf. Iversen mfl., 2011; 

Hertzberg, 1995). Det må likevel påpekes at dette ikke er et framtredende argument i LK06. 

  

Tilnærminger 

Når det kommer til hva læreplanen foreskriver av innhold og tilnærming til grammatikk-

undervisning, peker Matre (2009) på at både en formell og funksjonell tilnærming til 

grammatikk kommer til uttrykk i planen. Dette blir tydelig i formuleringen ”[e]levene skal få 

kunnskap om språket som system og språket i bruk” (Utdanningsdirektoratet, 2013, mine 

uthevinger): Elevene skal få undervisning både i formell grammatikk, i selve språksystemet, 

og i funksjonell grammatikk, måten man kan bruke språket på i ulike sammenhenger (Matre, 

2009).  

Også andre som omtaler læreplanens syn på grammatikk, mener at man kan finne 

igjen både et fokus på språket som system og fokus på språkbruk (Iversen mfl. 2011; 

Karsrud, 2014; Guldal & Otnes, 2011). Iversen mfl. (2011) og Karsrud (2014) er imidlertid 

helt tydelig på, og fremhever, det funksjonelle i planen. Iversen mfl. (2011) skriver at språk-

undervisningen skal brukes når det oppstår et behov for det – noe som er i tråd med 

funksjonell grammatikkundervisning. Karsrud (2014) mener også at det ligger klare føringer 

på at grammatikken skal brukes på en funksjonell måte. LK06 har kompetansemål for 

ungdomstrinnet som sier noe direkte om grammatikk: 

• ”beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp” 

• ”bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål” 

• ”uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding” 
(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). 

Her går det tydelig fram at elevene skal ha kunnskap om grammatikk og grammatiske termer, 

men også kunne anvende dette, for eksempel til å kunne snakke om de to skriftspråkene 

bokmål og nynorsk. Det er også andre kompetansemål som naturlig aktiverer grammatisk 

kunnskap og et metaspråk. Iversen mfl. (2011) ser grammatikken i forbindelse med 
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kompetansemål knyttet til tekstproduksjon. Et eksempel som særlig blir relevant i denne 

studien er: ”planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst” (Utdanningsdirektoratet, 

2013, s. 9). Det blir her tydelig at språkbruk står i fokus, og her knyttes det til elevenes egen 

tekstproduksjon. ”Kunnskap om språk” kan aktualisere grammatikk, og man kan med det 

argumentere for at elevene her vil trenge kunnskap om og begreper tilknyttet grammatikk for 

å kunne snakke om tekster på en hensiktsmessig måte.  

Kompetansemålene som nevner grammatikk eksplisitt er relativt åpne og det framgår 

ikke hva som legges i ”grammatiske begreper”. Nettopp denne ”åpenheten” kan indikere eller 

legge til rette for en funksjonell tilnærming der man tar i bruk grammatiske begreper etter 

behov. Jeg ser på lærebøker for ungdomstrinnet, og det er derfor i utgangspunktet mindre 

interessant å trekke fram kompetansemål for andre trinn. Imidlertid, med utgangspunkt i at 

det ikke framgår konkret hva man skal ta for seg innenfor grammatikken på ungdomstrinnet, 

vil jeg likevel trekke fram noen kompetansemål for barneskolen. For kompetansemål på de 

lavere trinnene (etter 4. og 7. trinn) er nemlig planen noe mer konkret i hva den foreskriver: 

Her går det fram at elevene skal jobbe med ordklasser og setningsanalyse (jf. Utdannings-

direktoratet, 2013). For de lavere trinnene kan man med det argumentere for at planen 

forholder seg innenfor rammene av det skolegrammatikken tradisjonelt har vært opptatt av 

(jf. Tonne, 2018). 

  

2.3 Oppsummering teori og tidligere forskning 
I dette kapittelet har jeg sett på sentral teori og forskning tilknyttet lærebøker, lærebok-

oppgaver og grammatikkundervisning. Det går fram av kapittelet at lærebøker er tekster som 

skal fremme læring, og det skal være en tett forbindelse mellom lærebok og læreplan. 

Lærebokoppgaver er viktige paratekster som angir en retning for elevers arbeid med og 

forståelse av et emne. Forskning finner at lærebøker fortsatt er mye brukt i klasserommet, 

selv om bruken kan variere. Læreboka brukes gjerne til individuelt arbeid med 

oppsummerende oppgaver.  

 I kapittelet har jeg også sett på ulike tilnærminger til grammatikkundervisning; 

tradisjonell og funksjonell. Jeg har sett på noen sentrale studier tilknyttet grammatikk-

undervisning hvor flere stadfester at tradisjonell grammatikkundervisning ikke har noen 

effekt på elevers språkferdigheter. Studien til Myhill mfl. (2012) viser at kontekstualisert 

grammatikkundervisning kan ha effekt. Jeg har også sett særlig på metaspråksargumentet. Til 
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slutt går det fram av teorikapittelet at metaspråksargumentet er fremtredende i LK06. I denne 

læreplanen kan man også finne føringer på både funksjonell og tradisjonell grammatikk-

undervisning.  
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3 Metode 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for og begrunne valg av metode. Jeg vil forklare hvordan 

jeg har gått fram for å finne utvalget som danner empirien for analysen. Videre beskriver jeg 

hvilke analysekategorier jeg har tatt i bruk, og hvordan disse er benyttet i analysen. Til slutt 

diskuterer jeg forskningsprosjektets kvalitet med vekt på validitet. Her vil jeg også redegjøre 

for studiens begrensninger.  

	

3.1 Valg av metode 
En forskningsmetode kan sees på som et verktøy eller en strategi man bruker i et forsknings-

prosjekt for å få svar på spørsmål og avdekke ny kunnskap innenfor et felt (Larsen, 2017; 

Everett & Furseth, 2012). Metoden man velger må gjøre det mulig å samle inn data som er 

relevante for å belyse problemstillingen (Everett & Furseth, 2012). Det må altså være et 

logisk forhold mellom problemstilling og valg av forskningsmetode (Everett & Furseth, 

2012; Silverman, 2011). Jeg har valgt en kvalitativ metode, nærmere bestemt en kvalitativ 

innholdsanalyse. En kvalitativ innholdsanalyse er egnet for å identifisere og klassifisere 

mønstre i datamaterialet (Hsieh & Shannon, 2005; Fauskanger & Mosvold, 2015). Denne 

metoden er godt egnet til mitt formål da den lar meg undersøke forskjeller og likheter mellom 

læreverkene. For å kunne besvare hvilken forståelse elevene sosialiseres inn i, har jeg trengt 

en metode som lar meg gå i dybden på materialet. Kvalitativ analyse har ofte som formål ”å 

komme fram til helhetlig forståelse av spesifikke forhold [...]” (Grønmo, 2004, s. 265), og 

passer med det godt sammen med denne studiens problemstilling.   

 

3.2 Empiri og utvalg  
I all forskning benyttes det ulike prosedyrer for å velge de dataene som skal analyseres. I 

kvalitativ forskning benyttes det ikke like strikte utvalgsprosedyrer som i kvantitativ 

forskning da det ofte verken er mulig eller ønskelig å oppnå statisk representative utvalg 

(Fangen 2011; Larsen 2017). Selv om ikke representativitet/generalisering er et mål med 

denne studien, er det fortsatt et ønske om at forskningen skal kunne bidra med noe. 

Uavhengig av framgangsmåte, er det uansett viktig å redegjøre for utvalgsprosedyren (Dalen, 

2011). Dette handler også om å være åpen på forskningsprosessen, noe som er viktig for at 

andre skal kunne bedømme prosjektets kvalitet.  
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Everett & Furseth peker på at det er viktig at dataene er reliable eller pålitelige og 

valide: ”Målet er å samle inn relevante data for å svare på problemstillingene og inkludere 

alle de data som er av betydning” (2012, s. 135). I denne studien handler det om hvorvidt 

datamaterialet er egnet for å kaste lys over det jeg ønsker å finne ut av, at utvalgskriteriene 

har fanget opp sentrale aspekter ved hvordan elevene skal arbeide med grammatikk, og at jeg 

ikke har utelatt viktige data.  

I denne studien utgjør oppgaver fra utvalgte deler av to læreverk empirien. Siden 

oppgavene befinner seg i lærebøker vil jeg først redegjøre for framgangsmåten knyttet til valg 

av lærebøkene, hvilke deler av lærebøkene oppgavene er hentet fra og deretter hvordan 

oppgavene ble valgt ut.  

	

Steg 1: Valg av lærebøker 

Første steget i prosessen var å finne fram til hvilke lærebøker jeg skulle ta for meg. Jeg 

ønsket å se på lærebøker som benyttes i dag. Et viktig utvalgskriterium var dermed at 

lærebøkene er skrevet eller revidert med utgangspunkt i den eksisterende læreplanen, LK06. 

Dette var viktig fordi føringene på forståelse av grammatikken i Kunnskapsløftet utgjør et 

sentralt utgangspunkt for analysen.  

Med begrenset tid til rådighet, og med et ønske om å gå i dybden på materialet, var 

det nødvendig for meg å begrense datamaterialet. Dette kan sees i sammenheng med 

Silverman, som hevder følgende: ”To make your analysis effective, it is imperative to have a 

limited body of data with which to work” (2011, s. 46). Den første avgrensningen gikk derfor 

på antallet læreverk jeg skulle hente oppgaver fra. Jeg endte opp med å velge to læreverk. 

Dette gjør at jeg kan peke på hvordan det forholder seg i to av læreverkene på markedet, og 

gir meg også et fruktbart sammenligningsgrunnlag. Dette er likevel et begrenset antall og 

implikasjoner av dette vil jeg komme nærmere inn på senere i metodekapittelet.  

Valget falt til slutt på læreverkene Nye Kontekst og Saga. Nye Kontekst er et læreverk 

utgitt av Gyldendal Undervisning. Det er et samlet læreverk for alle tre årene på ungdoms-

trinnet. Læreverket består av flere komponenter: Nye Kontekst Basisbok, Oppgaver, Tekster 

4, Lærerens bok. Saga er et læreverk som er utgitt av Fagbokforlaget. Det er et læreverk som 

har separate grunnbøker og lesebøker for hvert årstrinn. I tillegg inngår Saga grammatikk og 

rettskriving som er en felles lærebok for alle tre årene.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de ulike komponentene som de to læreverkene 

består av. De som er uthevet, er de komponentene som jeg har benyttet og hentet oppgaver 

fra til min analyse. 
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Tabell 1: Oversikt over komponenter i de valgte læreverkene 

 
Da Nye Kontekst er et samlet læreverk for alle tre årene, anså jeg det nødvendig å inkludere 

alle tre grunnbøkene for Saga for å kunne sikre en rettferdig framstilling, og med det også at 

dataene fremstår pålitelige. I utgangspunktet ønsket jeg å studere hovedbøkene, altså Nye 

Kontekst Basisbok og Saga grunnbok 8, 9 og 10. Begrunnelsen bak denne tanken er at siden 

dette er hovedboken i hvert læreverk, er dette den komponenten som alle elevene har tilgang 

på (jf. Brøseth mfl., under vurdering). I gjennomlesingen av disse hovedbøkene avdekket jeg 

raskt at oppgaver direkte knyttet til området grammatikk er plassert i andre komponenter for 

disse læreverkene, nemlig i Oppgaver for Nye Kontekst og Grammatikk og rettskriving for 

Saga. Med mitt fokus på grammatikkoppgaver anså jeg det nødvendig å inkludere disse 

tilleggsbøkene. Jeg endte med det opp med to bøker for Nye kontekst og fire bøker for Saga, 

slik det framgår av tabellen over (jf. de uthevede komponentene).  

Læreverkene som helhet vil fremover bli referert til som NK og Saga. For å lette 

framstillingen, vil referanser til de enkelte bøkene gis ved forkortelse for den aktuelle boka 

og sidetall, f.eks. ”S-GRAM, s. 50”. Oversikt over forkortelsene presenteres i tabellen under. 

Tabell 2: Oversikt over forkortelser som brukes ved referanse 

 

Nye Kontekst Saga

Lærebok Lærebok
Saga grunnbok 8
Jensen & Groseth (2013)
Saga grunnbok 9
Jensen & Groseth (2014)
Saga grunnbok 10
Jensen & Groseth (2015)

Nye Kontekst Oppgaver
Blichfeldt & Heggem (2014)

Saga grammatikk og rettskriving 
Lien (2013)

Nye Kontekst Tekster 4
Blichfeldt & Nilsen (2014)

Saga Leseboka 8
Jensen & Groseth (2013)

Nye Kontekst Lærerens bok
Blichfeldt & Heggem (2014)

Saga Leseboka 9
Jensen & Groseth (2014)

Nye Kontekst Nynorsk som sidemål
Øygarden (2014)

Saga Leseboka 10
Jensen & Groseth (2015)

Nye Kontekst Basisbok
Blichfeldt & Heggem (2014)

Tabel 2: Forkortelsene som brukes er:

Forkortelse Lærebok

NK-B Nye Kontekst Basisbok

NK-O Nye Kontekst Oppgaver

S8, S9, S10 Saga grunnbok 8, Saga grunnbok 9, Saga grunnbok 10

S-GRAM Saga grammatikk og rettskriving

Forkortelser som brukes ved referanse



	28	

Steg 2: Valg av kapitler i læreverkene 

Den neste avgrensningen gjaldt hvilke kapitler jeg skulle se på i de utvalgte bøkene i hvert 

læreverk. Tabellen under viser en oversikt over de kapitlene som oppgavene er hentet fra. 

Tabell 3: Oversikt over kapitlene som oppgavene er hentet fra 

 
I NK har jeg valgt ut totalt fire kapitler. For det første har jeg valgt ut det kapittelet som 

tydeligst fremstår som grammatikkapittel: ”Grammatikk” fra oppgaveboka (NK-O). I tillegg 

har jeg valgt kapitlene ”3. Skriftlige tekster”, ”4. Saktekster” og ”5. Skjønnlitteratur” fra 

basisboka (NK-B). Disse kapitlene er valgt ut fordi de tydelig omhandler skriving, og 

representerer en kontekst hvor grammatikken kan settes i spill. Framover kaller jeg disse 

kapitlene for ”skrivekapitler”. Det framgår av målene og innholdet i disse kapitlene at 

elevene skal lære seg å skrive på bestemte måter. Med skriving mener jeg skriving av verbal-

språklige tekster, og derfor er ikke kapitler som inkluderer tegneserier, film osv. inkludert.  

 I Saga har jeg valgt ut totalt 11 kapitler. I dette læreverket er det kapitlene 

”Ordklasser”, ”Setningslære”, ”Setningsledd”, ”Setningsanalyse” og ”Tekstbinding” fra 

grammatikk- og rettskrivingsboka (S-GRAM) som tydeligst fremstår som grammatikkapitler. 

Disse er satt inn i konteksten grammatikk av læreverket selv, noe tittelen på boka tydeliggjør: 

Saga grammatikk- og rettskriving. Fra grunnbøkene (S8, S9, S10) har jeg også inkludert 

kapitlene ”2. Å Skrive” (S8), ”4. Teksttyper og virkemidler” (S8), ”3. Lyrikk” (S9), ”4. 

Novelle og roman” (S9), ”5. Drama” (S9) og ”4. Essay og kåseri” (S10). På lik linje med 

skrivekapitlene i NK, framgår det også her at skriving av ulike type tekster står sentralt.  

Tabell 3: Oversikt over kapitlene som oppgavene er hentet fra

Lærebok Kapittel Lærebok Kapittel

NK-O Grammatikk S-GRAM Ordklasser

NK-B Kap. 3. Skriftlige tekster S-GRAM Setningalære

NK-B Kap. 4. Saktekster S-GRAM Setningsledd

NK-B Kap. 5. Skjønnlitteratur S-GRAM Setningsanalyse

S-GRAM Tekstbinding

S8 Kap. 2. Å Skrive

S8 Kap. 4. Teksttype og virkemidler

S9 Kap. 3. Lyrikk

S9 Kap. 4. Novelle og roman

S9 Kap. 5. Drama

S10 Kap. 4. Essay og kåseri

Nye Kontekst Saga
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 Det jeg omtaler som ”skrivekapitler” i læreverkene, omhandler blant annet sjangre og 

virkemidler. Kapitlene legger opp arbeid med tekst på ulike måter, men skriving av ulike type 

tekster likevel utgjør en sentral del av kapitlene. For enkelhets skyld omtales disse kapitlene 

derfor for ”skrivekapitler”.  

Det er inkludert flere kapitler fra Saga enn NK. Dette har å gjøre med at NK har en 

annen struktur med lengre kapitler. Skrivekapitlene i Saga og NK korresponderer med temaer 

de tar for seg. Det er flere grammatikkapitler i Saga grunnet at læreverket har annen 

oppdeling sammenlignet med NK, og fordi Saga har viet langt mer plass til dette temaet.  

I arbeidet har jeg vært opptatt av hvordan elevene bes jobbe med grammatikk i 

læreverkene som helhet. Jeg har ønsket å se på hvordan tendensen er i konteksten grammatikk 

og i konteksten skriving. Dette kommer til uttrykk ved at jeg for eksempel ikke er opptatt av å 

skille de ulike skrivekapitlene fra hverandre. Jeg opererer med ”grammatikkapitler” og 

”skrivekapitler”, selv om disse befinner seg i ulike komponenter innenfor læreverkene. 

  Både Saga grammatikk og rettskriving og Nye Kontekst Oppgaver inneholder også 

oppgaver inneholder knyttet til rettskriving. Disse er skilt ut i egne kapitler som ikke er 

inkludert i mitt materiale grunnet definisjonen av grammatikk som begge læreverkene har og 

som ligger til grunn for denne studien. Nye kontekst Oppgaver inneholder også oppgaver 

relatert til de andre kapitlene i Nye kontekst Basisbok. Disse er ikke inkludert. Bakgrunnen 

for dette er hvordan lærebokforfatterne selv har presentert basisboka. På baksiden av 

omslaget kan man lese at ”Nye Kontekst Basisbok ivaretar ferdighetstreningen og dekker 

fagstoffet i norsk for treårsløpet”. Baksiden av oppgaveboka informerer også om at den er et 

”supplement til Nye Kontekst Basisbok”. Det skal derfor ikke være nødvendig å bruke denne. 

Hva dette vil si for grammatikken vil jeg komme tilbake til seinere.  

 

Steg 3: Utvelgelse av oppgaver 

Det neste steget i prosessen ble å identifisere grammatikkoppgaver i de utvalgte kapitlene. 

Grammatikkoppgavene jeg endte opp med utgjør altså empirien. I første rekke er det 

nødvendig å avklare hvordan jeg har operasjonalisert oppgave. Jeg har regnet oppgave som 

enhver paratekst som utfører en direktiv språkhandling til eleven. Bakken & Andersson-

Bakken (2016) peker på at det ofte er tydelig hva som utgjør oppgaver i lærebøker da de 

gjerne er skilt ut fra den øvrige teksten og er markert gjennom bruk av nummer, bokstaver, 

innramming m.m. Dette er også tilfelle for oppgavene i læreverkene jeg har undersøkt. 

Oppgavene er i alle tilfeller tydelig markert ved at de er akkompagnert av overskriften 

”oppgaver”, og de er skilt ut fra den resterende teksten.  
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 I forlengelsen av dette må også begrepet grammatikkoppgave operasjonaliseres. For at 

en oppgave skal klassifiseres som en grammatikkoppgave, må den enten bruke et grammatisk 

metaspråk i oppgaveformuleringen, grammatiske termer må brukes i brødteksten relatert til 

oppgaven, eller det må brukes et hverdagsspråk som setter fokus på grammatikk. Slik jeg 

redegjorde for i teorikapittelet vil grammatikk innholdsmessig bety morfologi og syntaks, 

nærmere bestemt ordklasser og setningslære. 

Det viste seg at flere av oppgavene i skrivekapitlene ikke inneholdt grammatiske 

begreper. Som det går fram av teoridelen kan metaspråklig forståelse fremmes både gjennom 

bruk av metaspråk og gjennom hverdagsspråk (jf. Myhill & Jones, 2015; Fontich & Camps, 

2014). Dette var noe jeg ønsket å ivareta. Det er bakgrunnen for at oppgaver som ikke 

benytter grammatiske termer også har blitt inkludert – dersom de setter et fokus på språk 

relatert til grammatikk slik det er definert i denne studien (ordklasser og setningslære). Hvor 

klart dette fokuset på språk kommer til uttrykk i oppgavene kan variere. Det blir tydelig at det 

ikke kun er oppgavene som avgjør hvorvidt de klassifiseres som grammatikkoppgaver. I 

analysen vil jeg derfor trekke fram eksempler som viser hvordan oppgavene rammes inn i 

gjennomgangen i kapitlene, og på den måten aktualiserer grammatikk.  

Oppgaver som ikke teller som grammatikkoppgaver er oppgaver som favner om 

språklige trekk som ikke kan relateres til forståelsen av den forståelsen av grammatikk som 

ligger til grunn for oppgaven. Det vil si at oppgaver tilknyttet et mer globalt tekstfokus ikke 

vil inkluderes dersom de ikke samtidig kan relateres til de grammatiske områdene som 

verkene har definert som grammatikk. 

Oppgavene jeg endte opp med etter å ha fulgt kriteriene nevnt over, utgjør mitt 

datamateriale. Tabellen under viser antall valgte oppgaver fra grammatikkapitlene og skrive-

kapitlene i hvert læreverk. Dette antallet er uthevet. I tillegg er totalantallet oppgaver i 

kapitlene tatt med, samt prosentandelen de valgte oppgavene utgjør av det totale antallet. 

 
Tabell 4: Antall oppgaver fra grammatikkapitlene og skrivekapitlene i hvert læreverk 

 
Av tabellen framgår det at NK har 41 oppgaver og Saga har 170 i grammatikkapitlene. 

Grunnet at disse oppgavene er plassert i konteksten grammatikk, og dermed definert av 

Tabell	4:	Antall	oppgaver	fra	grammatikkapitlene	og	skrivekapitlene	i	hvert	læreverk

Nye Kontekst Saga Nye Kontekst Saga

Antall valgte oppgaver 41 170 36 24

Totalt antall oppgaver 41 170 393 318

%-andel 100 % 100 % 9 % 8 %

Grammatikkapitler Skrivekapitler
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læreverkene selv som grammatikkoppgaver, ble alle disse oppgavene inkludert. Videre viser 

tabellen at det er totalt 36 oppgaver fra NK og 24 fra Saga som kan regnes som grammatikk-

oppgaver fra skrivekapitlene. Det må påpekes at disse kapitlene totalt sett inneholder langt 

flere oppgaver. NK har 393 og Saga har 318. Det vil si at grammatikkoppgaver utgjør en liten 

andel av det totale antallet oppgaver i skrivekapitlene (9% i NK og 8% i Saga).  

	

3.3 Presentasjon av analysekategorier  
Problemstillingen jeg forsøker å besvare er: Hvilken forståelse av grammatikk sosialiseres 

elevene inn i gjennom arbeidet med grammatikkoppgaver i to læreverk i norsk på ungdoms-

trinnet? I innledningen gikk det fram at denne har blitt brutt ned til to forskningsspørsmål. 

Disse er:  

1. Hvordan skal elevene jobbe med grammatikk og det grammatiske metaspråket i 

typiske grammatikkapitler og i kapitler om skriving? 

2. I hvilken grad finnes det en funksjonell tilnærming til grammatikk i oppgavene i de to 

læreverkene?  

For å undersøke disse forskningsspørsmålene, har jeg utarbeidet analysekategorier. Ved 

utarbeidelsen av kategoriene er noen basert på tidligere forskning og andre generert fra 

gjentatt gjennomlesing og arbeid med datamaterialet. Hver oppgave er kodet med 

utgangspunkt i kategoriene (med underkategorier). Forskningsspørsmålene er forsøkt besvart 

gjennom følgende tre analysekategorier med underkategorier: 

 
Tabell 5: Oversikt over analysekategorier 

 
Aktivitet er hvilken handling oppgaven ber elevene om å utføre. Dette er valgt for å 

identifisere hvordan elevene skal jobbe med grammatikk, og kan dermed bidra til å besvare 

forskningsspørsmål 1. Underkategoriene for aktivitet er:   

Tabell 5: Oversikt over analysekategorier

 Aktivitet  Funksjonell markør  Ekplisitthet

Bruke i tekstproduksjon Kontrastiv Eksplisitt

Bøye Induktiv Grammatikkterm i brødteksten

Eksemplifisere Tekstbasert Hverdagsspråk

Forklare Ingen markør

Identifisere

Klassifisere

Reflektere
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1. Bruke i tekstproduksjon: Elevene skal bruke kunnskap om grammatiske kategorier 

når de skriver.  

2. Bøye: Elevene skal bøye ord. 

3. Eksemplifisere: Elevene skal komme med egne eksempler. 

4. Forklare: Elevene skal forklare begreper, regler, sammenhenger.   

5. Identifisere: Elevene skal gjenkjenne og finne igjen et språktrekk, enten blant ord 

eller i tekst. 

6. Klassifisere: Elevene skal plassere ord, setninger osv. i en bestemt type.  

7. Reflektere: Elevene skal tenke over språk og språklige valg, gjerne i form av å 

vurdere og diskutere. 

En funksjonell markør skal forstås som indikator på funksjonell tilnærming. Funksjonell 

tilnærming kan skje på ulike måter, noe som beskrives i underkategoriene. Hvor utbredt det 

samlede antallet funksjonelle markører er i kapitlene kan fortelle noe om graden av 

funksjonell tilnærming. Dette kan dermed besvare forskningsspørsmål 2. Samtidig vitner de 

ulike underkategoriene om måter elevene skal jobbe på, og er med det også med på å belyse 

forskningsspørsmål 1. De tre underkategoriene er: 

1. Tekstbasert vil si at oppgaven gjør eleven oppmerksom på og at elevene skal jobbe 

med grammatiske språktrekk og tekst. Her skapes det koblinger mellom et aktuelt 

språktrekk og hvilken funksjon dette har i tekst, eller hvordan det kan heve kvaliteten 

på tekst. Det oppstår en kobling mellom grammatikk og språkbruk. 

2. Kontrastiv vil si at oppgaven legger opp til at eleven sammenligning av språk eller 

språklige uttrykk, enten med fokus på selve språket/varietet av språk, eller i tekster. 

3. Induktiv vil si at oppgaven legger opp til at eleven skal komme fram til regler selv. 

4. Ingen markør vil si at det ikke er noen form for funksjonell tilnærming i oppgaven. 

Disse bygger på de tre tilnærmingene til funksjonell grammatikkundervisning som Iversen 

mfl. (2011) presenterer og som jeg redegjorde for i kapittel 2.2.2, men her er de noe justert og 

konkretisert for oppgaver. I intervensjonsstudien til Myhill mfl. (2012) var et viktig prinsipp 

at det skulle koblinger mellom språktrekk og kvalitet på tekst skulle gjøres eksplisitt. Dette er 

også ivaretatt i underkategorien tekstbasert. 

Eksplisitthet handler om i hvilken grad det grammatiske metaspråket brukes i 

oppgavene. Kategorien er valgt for å undersøke hvor tydelig det grammatiske aspektet og det 

grammatiske metaspråket gjøres. Myhill & Jones (2015) mener at bruk av både hverdags-

språk og metaspråk kan fremme metaspråklig forståelse. Med utgangspunkt i metaspråks-

argumentet og tanken om at det grammatiske metaspråket kan utgjøre en ressurs i arbeid med 
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skriving og tekst, er det interessant å undersøke hvor tydelig dette kommer til uttrykk. Dette 

bidrar til å svare på forskningsspørsmål 1 og 2. Dette er en kategori som kun brukes på 

skrivekapitlene (derfor er denne kategorien kursivert i tabell 5 over). Begrunnelsen for at 

denne kategorien ikke brukes for oppgavene i grammatikkapitlene er at det grammatiske 

metaspråket er svært tydelig her, og med at det at de er eksplisitte. Det er tre underkategorier:  

1. Eksplisitt: Oppgaven benytter seg av grammatiske termer i oppgaveformuleringen. 

2. Grammatikkterm i brødteksten: Oppgaven bruker ikke grammatiske termer i 

oppgaveformuleringen, men kan relateres til steder i kapittelet hvor det er brukt 

grammatiske termer. Dette vil si at oppgavene f.eks. er plassert i nærheten av en 

omtale av dette, at oppgaven viser til avgrensede steder i kapittelet hvor dette står, 

eller at det brukes formuleringer i oppgaven som også finnes tidligere i kapittelet hvor 

et grammatisk begrep omtales. Det kan imidlertid variere hvor klart oppgavene kan 

knyttes til omtalen i kapittelet, og med det hvor sannsynlig det er at oppgaven vil 

forstås og realiseres som en grammatikkoppgave. Dette er noe jeg vil komme tilbake 

til i analysen.  

3. Hverdagsspråk: Oppgavene kjennetegnes av at det brukes hverdagsspråk både i 

oppgaveformuleringen og i kapittelet. Oppgaver kan også sette fokus på språk i 

tekster elevene skal arbeide med eller produsere uten å ta i bruk grammatiske termer 

verken i oppgaveformuleringen eller i gjennomgangen i kapittelet. I stedet er det både 

i kapittelet og oppgaven brukt andre begrep eller hverdagsspråk for å kommunisere 

språktrekk. 

 

3.3.1 Noen utfordringer ved koding 
I arbeidet med kodingen av oppgavene, møtte jeg på noen utfordringer. Noen oppgaver har 

flere spørsmål eller direktiver og det kan med det være vanskelig å bestemme om det skal 

regnes som én eller flere oppgaver. Dersom det er flere slike spørsmål/direktiv, og de ikke er 

adskilt gjennom nummerering osv., har dette blitt regnet som én oppgave. 

Bakken & Andersson-Bakken (2016) peker på en annen utfordring i koding av 

oppgaver: Når en oppgave består av flere spørsmål eller imperativer, kan det trekke oppgaven 

i ulike retninger: Første delen av oppgaven hører hjemme i én kategori, mens den andre delen 

hører hjemme i en annen. Et eksempel dette er: ”Les den korte fortellingen om sirkus-

elefanten. Som du ser, har teksten mange adverb. Skriv teksten på nytt uten å ta med 

adverbene. Sammenlign den nye teksten med den gamle.” (S-GRAM, s. 53). Dette er regnet 
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som én oppgave da instruksjonene ikke er tydelig visuelt avgrenset fra hverandre. At elevene 

skal skrive teksten på nytt peker i retning av aktiviteten bruke i tekstproduksjon, mens at 

elevene skal sammenligne teksten med den forrige bærer i retning av reflektere. Som 

hovedregel følger jeg Bakken & Andersson-Bakkens (2016) avgrensning om at det siste 

leddet er det bestemmende da det er det oppgaven munner ut i. Dette handler om å være 

konsekvent i kodingen, og dermed at analysen, resultatene og slutningene jeg trekker 

framstår gyldige og troverdige. Oppgaven som her ble trukket fram vil derfor kodes som 

reflektere.  

 

3.4 Kvalitet i forskningsprosjektet 
Kvalitet i forskning kan kobles til validitet og reliabilitet. Det handler om hvorvidt prosessen, 

resultatene og slutninger man trekker er gyldige og troverdige. I det følgende vil jeg nærme 

meg disse fenomenene, samt drøfte studiens overførbarhet og begrensninger. 

	

3.4.1 Validitet  
Validitet handler om i hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige og hvor troverdig 

undersøkelsen og studien framstår (Dalen, 2011, Vedeler, 2000). For min studie anser jeg det 

viktig å gå litt nærmere inn på to aspekter ved validitet; indre validitet og begrepsvaliditet. 

Indre validitet er et viktig aspekt i min undersøkelse. Det handler om i hvilken grad 

funnene og slutningene man trekker, kan anses sanne eller gyldige for det utvalget og 

fenomenet man undersøker (Dalen, 2011; Maxwell 2013). I denne studien knytter dette seg til 

hvordan jeg har tolket materialet og slutningene jeg har trukket på bakgrunn av analysen. I 

arbeidet med å velge ut, kode og kategorisere oppgaver, samt de slutninger jeg kommer fram 

til, vil det ligge et element av tolkning. På så vis vil mine tolkninger utgjøre en del av 

forskningen. Patton skriver at ”the researcher is the instrument in qualitative inquiry […]” 

(1999, s. 1198). Det er derfor viktig å være bevisst forskerrollen. I forskning, og særlig i 

kvalitativ forskning, kan det som kalles reasearcher bias utgjøre en potensiell trussel knyttet 

til en studies validitet (Maxwell, 2013; Johnson & Christensen, 2013). Det handler om 

forskerens forutinntatthet (Johnson & Christensen, 2013). Som forsker vil man imidlertid, i 

møte med et materiale, alltid være preget av erfaringer og tidligere kunnskap man har tilegnet 

seg (Hjardemaal, 2018). Maxwell (2013) mener at man må være klar over holdninger eller 

forventninger man har som forsker, men at man ikke trenger å distansere seg fra disse. Jeg 

mener at grammatikk har en plass i norskfaget, og at det kan utgjøre et viktig element også i 
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arbeid med skriving og tekst. Dette kan ha påvirket mitt arbeid med datamaterialet og 

tolkningen av funnene.  

Jeg har sett på to læreverk og har med det benyttet flere datakilder. Johnson & 

Christensen (2013) peker på at dette kan styrke den indre validiteten da dette kan gi ulike 

perspektiver og med det et mer nyansert bilde av det fenomenet man studerer. I analysen har 

jeg vært opptatt av å finne mønstre og tendenser, men det har også vært viktig å legge merke 

til og trekke fram avvik. Dette kan sees i relasjon til det som kalles negative case sampling 

som handler om at forskeren forsøker å finne eksempler som ikke passer inn i ønsket resultat 

(Johnson & Christensen, 2013). Dette kan være med på å styrke troverdigheten til funnene. I 

og med at oppgavene i lærebøkene foreligger som ferdig tekst som ikke forsvinner, har jeg 

også hatt mulighet til å oppsøke datamaterialet mitt gjentatte ganger, noe som har gitt meg 

muligheten til å jobbe grundig både med utvelgelse og analyse. 

I analysen trekker jeg fram eksempler for å illustrere og dokumentere det jeg har 

kommet fram til, slik at leseren kan vurdere om mine slutninger kan anses gyldige. Deler av 

analysen vises i form av tall og tabeller. Dette er mindre vanlig i kvalitative studier, men kan 

gjøre resultatene tydeligere. Maxwell (2013) peker på at dette også gjør det lettere for leseren 

å vurdere mengden bevis som ligger bak et funn eller en tolkning.  

Begrepsvaliditet er et annet viktig aspekt tilknyttet denne studien. Det omhandler 

samsvaret mellom et teoretisk begrep og slik man har lykkes å operasjonalisere det (Kleven, 

2018). I denne studien vil dette si hvorvidt jeg har analysert oppgavene systematisk og i tråd 

med hvordan kategoriene er beskrevet. Noen av kategoriene (de funksjonelle markørene) er 

basert på eksisterende teori om funksjonell grammatikkundervisning (jf. Iversen mfl. 2011; 

Myhill mfl., 2012), og her vil det være mulig å etterprøve min operasjonalisering. I teoridelen 

framsatte jeg min forståelse av grammatikk. Det vil også være avgjørende at de oppgavene 

jeg har inkludert er i tråd med denne forståelsen av grammatikk.  

 

3.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet, eller pålitelighet, handler om i hvilken grad studien kan etterprøves av andre 

forskere (Cohen, Manion & Morrison 2011; Dalen, 2011). I kvalitative studier kan det være 

vanskelig å stille de samme kravene til reliabilitet som i kvantitativ forskning da kvalitative 

funn ofte er kontekstavhengige (Patton, 1999). Dalen hevder at man i kvalitativ forskning må 

nærme seg reliabilitet på andre måter, og peker på at dette kan gjøres ved å beskrive 

prosessen veldig nøyaktig slik at andre kan sette på seg de samme ”forskerbrillene” (2011, s. 
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93). Fremgangsmåten må med andre ord beskrives utførlig. I gjennomgangen over har jeg 

forsøkt å vise leseren hvordan jeg har gått fram med tanke på utvalg og utarbeidelse av 

analysekategorier. Jeg har også lagt fram teoretiske perspektiver og mine holdninger, og 

forsøkt å være åpen på prosessen, noe som er nødvendig for at andre skal kunne vurdere 

reliabiliteten.  

 

3.4.3 Generalisering og studiens begrensninger 
Generalisering kalles også ytre validitet, og handler om hvorvidt og hvilke kontekster 

resultatet kan overføres til (Johnson & Christensen, 2013). I kvalitative undersøkelser er 

generalisering sjelden formålet da utvalget ofte ikke statisk representativt (Johnson & 

Christensen, 2013). Dette er også tilfelle for denne studien: Jeg kan ikke generalisere på 

bakgrunn av denne undersøkelsen. Det henger sammen med størrelsen på utvalget mitt. Det 

finnes flere læreverk på markedet, og disse to læreverkene representerer to valgte læreverk på 

markedet. I tillegg har jeg ikke sett på alle kapitlene eller komponentene av læreverkene og 

kan følgelig heller ikke si noe om hvordan læreverkene som helhet fremstår. Resultater fra 

denne studien kan antyde en tendens for hvordan det forholder seg i utvalgte kapitler i to 

læreverk. Andenæs (2001) peker på at det er leseren som avgjør hvorvidt resultatene kan 

overføres til andre situasjoner. Dette medfører at det er viktig å redegjøre for prosessen, noe 

jeg har forsøkt å gjøre.  

Når det gjelder studiens begrensninger, knytter dette seg til bruk av læreverkene. Jeg 

kan ikke si noe om hvordan bøkene faktisk brukes i klasserommet. Jeg kan følgelig ikke si 

noe om hvordan lærere underviser i grammatikk eller hvordan de eventuelt bruker 

lærebøkene som en ressurs. Det samme gjelder hvordan elever forstår eller velger å løse 

oppgavene. Jeg tillater meg likevel å diskutere hva funnene mine kan bety for arbeidet i 

klasserommet i drøftingsdelen.  

Valget av kapitler har lagt føringer for analysen. Det er viktig å påpeke at andre kunne 

inkludert kapitler som jeg ikke har tatt med, og som kanskje ville fått frem andre nyanser ved 

hvordan elevene skal jobbe med grammatikken. Jeg har tatt utgangspunkt i en nokså 

tradisjonell forståelse av grammatikk når gjelder hvilke undersystemer som er inkludert 

(morfologi og syntaks). Som nevnt har dette å gjøre med hva bøkene selv har definert som 

grammatikk og med det også hva man kan forvente at vil gå igjen av grammatiske termer i 

andre deler av bøkene, samt hvordan elevene vil oppfatte at grammatikken brukes. Dette kan 

synes noe motstridende med tanke på funksjonell grammatikk som vektlegger og innlemmer 
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andre aspekter. Imidlertid har jeg et fokus på funksjonell tilnærming, og at det handler mer 

om hvordan man skal jobbe med grammatikken enn hva. Likevel, skal det bemerkes at 

dersom andre forståelser av grammatikk hadde blitt lagt til grunn, kunne dette ha gitt et annet 

bilde.   
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4 Analyse 
I dette kapittelet vil jeg presentere og analysere funnene mine. I den første delen presenterer 

jeg funn fra grammatikkapitlene i hvert læreverk, mens i del to analyserer jeg funnene i de to 

læreverkenes skrivekapitler. Til slutt oppsummerer jeg funnene. 

	

4.1 Oppgavene i grammatikkapitlene  
I dette delkapittelet skal jeg undersøke aktiviteter og funksjonelle markører i grammatikk-

kapitlene hentet fra de to læreverkene. Følgende tabell viser en samlet oversikt over hvordan 

oppgavene i grammatikkapitlene ber elevene om å bruke grammatikkunnskapen, her kodet 

gjennom ulike aktiviteter.  

Tabell 6: Fordeling av aktiviteter i grammatikkapitlene i læreverkene 

	
Det første som kan trekkes fram ved tabellen, er at det varierer noe hvilke typer handlinger 

eller aktiviteter som dominerer i de to læreverkene: I NK er den mest dominerende 

aktiviteten forklare, og i Saga er det bruke i tekstproduksjon som det er flest av. For begge 

læreverkene er identifisere den nest mest utbredte aktiviteten/handlingen. Det andre som kan 

trekkes fram er at Saga større variasjon av aktiviteter sammenlignet med NK, noe som 

sannsynligvis kan sees i sammenheng med at Saga har mer enn fire ganger så mange 

oppgaver viet grammatikk i disse kapitlene i læreverkene. Jeg vil straks gå mer systematisk 

inn på de ulike aktivitetene.  

 Informasjonen fra aktivitetene må imidlertid sammenholdes med andre data fra 

oppgavene for å gi et mer nyansert bilde av hvordan elevene skal jobbe med grammatikken 

og det grammatiske metaspråket. I følgende tabell presenteres resultatet over tilstedeværelsen 

av funksjonelle markører:  
 
 
 

Tabell 6: Fordeling av aktiviteter i grammatikkapitlene i læreverkene

Aktivitet
% Antall % Antall

Bruke i tekstproduksjon 5 % 2 41 % 69
Bøye 7 % 3 7 % 12
Eksemplifisere 15 % 6 4 % 7
Forklare 51 % 21 4 % 6
Identifisere 22 % 9 23 % 39
Klassifisere 0 % - 11 % 18
Reflektere 0 % - 11 % 19

 Total 100 % 41 100 % 170

Nye Kontekst Saga
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Tabell 7: Funksjonelle markører i grammatikkapitlene 

 
Det første funnet som kan trekkes fram, og som tabellen illustrerer, er at majoriteten av 

oppgavene i begge verkene er preget av å ikke ha en funksjonell tilnærming, noe som viser 

seg ved at andelen med ”ingen markør” er størst. Det andre er at det likevel er en betydelig 

forskjell i andelen oppgaver med en funksjonell tilnærming: Saga har nesten tre ganger så 

stor prosentandel som NK totalt sett. Et tredje funn er at den type funksjonell markør det ene 

verket har, mangler det andre.  

I det videre vil jeg analysere resultatene fra disse to tabellene samlet, men i analysen 

vil aktivitet være det overordnede strukturerende prinsippet.  

 

Forklare 

Oppgaver der elevene bes om å forklare utgjør en betydelig andel i grammatikkapittelet i NK, 

hvor hele 51% av oppgavene befinner seg innenfor denne oppgavetypen. Til sammenligning 

utgjør denne oppgavetypen kun 4% i grammatikkapitlene i Saga. Det er denne oppgavetypen 

hvor man finner den største differansen mellom grammatikkapitlene i de to læreverkene. Jeg 

vil først ta for meg hvordan disse oppgavene ser ut i NK og deretter Saga.  

I NK fokuserer oppgavene på begrepsinnlæring, og elevene skal bli kjent med de 

grammatiske termene. Slike oppgaver innebærer at elevene skal vise forståelse for hva som 

ligger i en gitt grammatisk term eller forklare framgangsmåter. Det ser ut til å være et mål at 

elevene skal bli kjent med det grammatiske metaspråket, og da knyttet opp mot språket som 

system. I noen tilfeller er oppgaven formulert som et imperativ med verbet ”forklar”, og i 

andre tilfeller er det et spørsmål elevene skal svare på. Eksempler på slike oppgaver er: 
1. Forklar hva grammatikk er (NK-O, s. 188). 

2. Forklar hva en setning er (NK-O, s. 190). 

3. Hvordan kan vi spørre for å finne det direkte objektet? (NK-O, s. 190). 

Det er nærliggende å tenke seg at læreboka har ment at elevene skal forklare disse med egne 

ord, og på den måten bearbeide kunnskapsstoffet og gjøre det til sitt eget, slik at de kan 

benytte disse grammatiske begrepene eller framgangsmåtene selvstendig. Imidlertid 

kjennetegnes disse oppgavene gjerne av at de i liten grad krever at elevene faktisk har forstått 

Tabell 7: Funksjonelle markører i grammatikkapitlene

Funksjonell markør
% Antall % Antall

Kontrastiv 12 % 5 0 % -
Induktiv 0 % - 3 % 5
Tekstbasert 0 % - 31 % 53
Ingen markør 88 % 36 66 % 112

 Total 100 % 41 100 % 170

Nye Kontekst Saga
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innholdet: Det er nemlig mulig for elevene å finne kortfattede definisjoner og forklaringer på 

oppgavene på de foregående sidene i boka. For eksempel spør en av oppgavene: ”Hvilke 

setningsledd må være med for at vi skal kalle noe en setning? Hvilke unntak har vi?” (NK-O, 

s. 193). På den motsatte siden kan man lese: ”En setning må inneholde både verbal og subjekt 

for å kalles en setning. [...] Unntaket er imperativsetninger, der verbet står i imperativ. De 

mangler ofte subjekt” (NK-O, s. 192). I realiteten blir disse oppgavene like mye en øvelse i 

omformulering av tekst fra læreboka som en øvelse der elevene skal arbeide med forståelse 

av grammatiske termer og framgangsmåter.  

Fem av oppgavene der elevene skal forklare i grammatikkapittelet i NK har en noe 

annen tilnærming. Et eksempel på en slik oppgave er: 

Hva er likt og hva er forskjellig i måten å bøye substantiv på i bokmål og nynorsk? (NK-O, s. 188). 

Det som gjør denne oppgaven (og tilsvarende) annerledes enn de tidligere omtalte oppgavene 

innenfor denne aktivitetstypen, kan oppsummeres i tre aspekter: For det første innebærer 

disse oppgavene et kontrastivt perspektiv, som er en av markørene for funksjonell tilnærming 

til grammatikkundervisning. Det henger sammen med at elevene skal iaktta og sammenlikne 

to skriftspråk, med utgangspunkt i et grammatisk metaspråk.  

Det andre aspektet går ut på en anvendelse av metaspråket som peker utover det å 

definere hva som ligger i begrepene, slik de tidligere omtalte oppgavene i stor hovedsak har 

gått ut på. De grammatiske begrepene settes inn i en brukssammenheng ved at det vises en 

kontekst hvor bruken av grammatiske begreper kan være nyttig å trekke på. Dette 

sammenfaller med fokuset i introduksjonen til ordklasser, hvor man kan lese følgende: ”Her 

får du lære om ordklassene. Den kunnskapen får du bruk for når du for eksempel skal se på 

forskjeller og likheter mellom bokmål og nynorsk” (NK-O, s. 183). I introduksjonen til 

grammatikk generelt kan man bl.a. også lese at ”grammatikken gir oss de begrepene vi 

trenger for å snakke om språk” (NK-O, s. 183).  

Det tredje aspektet som kan trekkes fram er fremgangsmåten for å løse disse 

oppgavene: Elevene kan ikke hente svaret direkte ut fra de foregående sidene. Bøyings-

mønsteret i bokmål er presentert i tabeller i gjennomgangen av ordklassene (jf. NK-O, s. 

184), mens bøyingsmønstre i nynorsk ikke er presentert i grammatikkgjennomgangen. 

Elevene må derfor bruke andre kilder. 

I Saga utgjør, som nevnt, andelen oppgaver der elevene skal forklare en betydelig 

mindre andel (4%) enn i NK (51%). I Saga finnes det én oppgave hvor elevene skal forklare 

begreper, og her er det, akkurat som i NK, mulig å finne svaret på dette i den 

omkringliggende teksten. Ellers har forklaringsoppgavene i Sagas grammatikkapitler en 
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annen karakteristikk: Elevene skal undersøke noe og så forklare det de kommer fram til. 

Eksempler på slike oppgaver er: 
1. Skriv ned stoffnavnene du kommer på. Lag et tankekart der Stoffnavn står i ”sola”, og alle ordene 

du har funnet, er plassert i strålene. Hva er spesielt med ordene vi kaller stoffnavn? (S-GRAM, s. 
13). 

2. Slå opp ordene bok, seng, hytte, lue, vogn.  Hva er spesielt? (S-GRAM, s. 16).  

For den første av oppgavene som er trukket fram gis det et tydelig hint litt lenger opp på 

samme side hvor det står om ulike undergrupper innenfor konkrete substantiv: ”de som kan 

deles, men ikke telles (stoffnavn): jern, gull, jord, luft, gass, vann, snø, is” (S-GRAM, s. 13) 

Denne og lignende oppgaver bærer likevel i retning av at elevene selv skal avdekke noen 

mønstre eller regler, og denne tilnærmingsmåten kan karakteriseres som induktiv.  

Det går ikke eksplisitt fram av oppgaveformuleringene at elevene skal bruke 

grammatiske termer i forklaringene, men det er nærliggende å tenke at lærebokas intensjon er 

at elevene f.eks. skal beskrive bøyingsmønstrene for ordene i den andre oppgaven som her 

trukket fram ved å bruke begreper som flertall, (bøyings)ending, hankjønn, hunkjønn. Disse 

oppgavene signaliserer at elevene er i stand til å finne fram til svar selv og at de sitter på 

kunnskap og kompetanse som gjør dem i stand til å avdekke og formulere dette selv. Slike 

oppgaver krever selvstendighet i arbeid med grammatiske fenomener. 

For å oppsummere aktiviteten forklare i grammatikkapitlene i de to læreverkene kan 

det trekkes frem to aspekter: For det første handler disse oppgavene i NK i stor grad om 

begrepsinnlæring og det signaliseres indirekte at læreboka sitter på kunnskapen. Til 

sammenligning ser vi i Saga at elevene gjennom en undersøkende/induktive tilnærming blir 

medskapende kunnskapskilder. Det andre som kan trekkes fram er at det er få oppgaver i NK 

med funksjonelle markører, og med det en funksjonell tilnærming. Alle disse er kontrastive. 

Derimot er tendensen for Saga at disse oppgavene har en funksjonell tilnærming, og de er 

induktive. 

 

Identifisere  

Oppgaver der elevene skal identifisere, altså kjenne igjen grammatiske kategorier, er en av de 

aktivitetene hvor læreverkene i størst grad har lik fordeling (22% i NK og 23% i Saga). Disse 

oppgavene i begge verkene har fellestrekk: De krever at elevene har en grunnleggende 

forståelse av en gitt kategori. For å kunne finne igjen f.eks. et verbal, et substantiv eller en 

som-setning, må elevene vite hva som ligger i og kjennetegner den bestemte kategorien. 

Oppgavene er rimelig styrt med tanke på hva elevene skal gjøre, men de krever også at 

elevene har opparbeidet seg en forståelse som gjør dem i stand til å arbeide med kategoriene, 
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også når de befinner seg i en tekstsammenheng. Typisk for disse oppgavene er at de 

inneholder bestillinger til elevene som ”finn” eller ”sett strek under”. 

I NK er oppgavene der elevene skal identifisere i alle tilfeller knyttet til tekst, og 

tekstmaterialet består av konstruert tekst, og med unntak av én av oppgavene er det enkelt-

setninger elevene skal arbeide med. Her skal elevene identifisere kategorier, men ikke hva 

kategoriene gjør i teksten. Ingen av disse oppgavene har en funksjonell tilnærming. 

Eksempler på oppgaver er:   
1. Analyser setningene og finn verbal (V), subjekt (S) og direkte objekt (DO). (NK-O, s. 191) 

2. Skriv av helsetningene. Sett strek under som-setningene. (NK-O, s. 193) 

Oppgaver der elevene skal identifisere er noe som i hovedsak (med unntak av ett tilfelle) 

forekommer for setningsledd og setningstyper i NK. Det å identifisere setningsledd handler 

om å kunne analysere setninger. Setningsanalyse er en grammatisk metode, og disse 

identifiseringsoppgavene handler derfor like mye om å kunne utføre en grammatisk metode 

som å kunne kjenne igjen en grammatisk kategori i tekst. Dette gjenspeiler fokuset i NK på 

setningsanalyse i gjennomgangen av setningsledd (jf. NK-O, s. 189-190). 

I Saga er identifiseringsoppgavene både tilknyttet isolerte ord og tekst, men det mest 

utbredte er at de er tilknyttet tekst som læreboka oppgir. Der det er tekst kan dette være 

enkeltsetninger eller sammenhengende tekst, og tekstmaterialet er både autentisk og 

konstruert. I noen tilfeller skal elevene også benytte egne eller medelevers tekster som 

utgangspunkt for å finne igjen kategorier. Majoriteten av disse oppgavene fokuserer på at 

elevene skal gjenkjenne kategorier, men ikke hva kategoriene gjør i tekst. Eksempler på slike 

oppgaver er: 
1. Finn seks substantiv blant disse ordene: gynge – rope – tog – løgn – at – fred – inne – kjærlighet – 

vakker – torsdag – vinter (S-GRAM, s. 9). 

2. Les teksten og skriv ned de subjunksjonene du finner (S-GRAM, s. 58). 

3. Bytt tekstene med hverandre og sett strek under substantivene. (S-GRAM, s. 16) 

Noen få av disse oppgavene i Saga peker i retning av at elevene skal se på funksjonen til en 

grammatisk kategori. Eksempler på dette er: 
1. Finn ut hva konjunksjonen binder sammen (likeverdige ord, likeverdige uttrykk eller likeverdige 

setninger) (S-GRAM, s. 57). 

2. Les teksten ovenfor og skriv hva som blir beskrevet som årsak og virkninger (S-GRAM, s. 91). 

Her blir det tydelig at elevene skal bli bevisst hvordan en grammatisk kategori fungerer i en 

tekstsammenheng. Det oppstår med det en kobling mellom språktrekk og funksjon i tekst, og 

disse oppgavene er med det tekstbaserte og har en funksjonell tilnærming.  
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 Oppsummert kan man se at identifiseringsoppgavene i NK og majoriteten av disse 

oppgavene i Saga handler om å gjenkjenne grammatiske kategorier. Det funksjonelle 

perspektivet er fraværende i NK, mens det i Saga finnes noen oppgaver med denne 

tilnærmingen, og disse er tekstbasert.  

  

Bruke i tekstproduksjon 

Å bruke i tekstproduksjon er den mest utbredte oppgavetypen i grammatikkapitlene i Saga 

(41%). Til sammenligning er det en svært lite utbredt aktivitet i NK (5%). NK har ingen 

oppgaver med en funksjonell tilnærming, mens i Saga finnes det flere.  

I NK får elevene mulighet til å demonstrere at de har forstått innholdet og kan bruke 

det når de produserer tekst. Her er det kun to oppgaver, og det at elevene skal trekke på 

kunnskap i tekstproduksjon er med andre ord ikke framtredende. De to oppgavene er:  
1. Skriv to setninger som innleder formelt subjekt (NK-O, s. 190). 

2. Skriv av og sett inn et direkte objekt som passer (NK-O, s. 191). 

Disse to oppgavene knytter ikke bruken av den grammatiske termen som nevnes til hva det 

skal gjøre med/i teksten. Bruken av en bestemt grammatisk kategori utdypes, begrunnes eller 

motiveres i liten grad. At elevene skal bruke disse grammatiske kategoriene kan dermed 

anses som en form for øving på å bruke en gitt kategori i en tekstsammenheng. Man kan 

argumentere for at det handler om å vise at man har forstått innholdet i en kategori og at dette 

kommer til uttrykk gjennom at elevene skal demonstrere dette ved å integrere i tekster. 

Formålet kan med det sies å være systemforståelse.  

 I NK skal altså elevene bruke den grammatiske kategorien i skriving uten at det 

fokuseres på funksjon. Den samme tendensen gjelder for en stor andel av disse oppgavene i 

Saga. Eksempler på slike oppgaver i Saga er: 
1. Gjør de aktive setningene om til passive. (S-GRAM, s. 51). 

2. Les teksten og lag en fortsettelse på historien, der du bruker flest mulig verb, både svake og sterke 
(S-GRAM, s. 47). 

3. Lag flere setninger med subjunksjonen som (S-GRAM, s. 59). 

I flere av disse oppgavene legges det føringer på elevenes skriving i form av hva de skal ha 

med i teksten, men elevene står ellers relativt fritt med tanke på utforming (jf. eks. 2 og 3). 

Elevene må da jobbe mer selvstendig med de grammatiske kategoriene enn oppgaver der 

elevene kun skal fylle inn et ord i en tekst eller bytte tid på teksten (jf. eks. 1). 

I noen tilfeller i Saga får elevene oppgitt en kontekst for skrivingen og bruken av en 

gitt grammatisk kategori. Et eksempel på en slik oppgave er: 
På veien til skolen ser du at en buss har kollidert med en bil i et lyskryss. Du går bort til ulykkesstedet 
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og spør en av dem som var vitne til ulykken, om hva som har skjedd. Lag spørresetninger med og uten 
spørreord. Du kan godt lage svarene også. (S-GRAM, s. 64). 

Det går ikke eksplisitt fram hva den bestemte grammatiske kategorien skal gjøre i eller med 

teksten, men elevene presenteres for sammenhengen mellom en gitt grammatisk kategori og 

bruken av denne i en tenkt situasjon hvor det er naturlig å bruke den. Dette peker i retning av 

språk i bruk.  

I flere oppgaver går det mer eksplisitt fram hvorfor og/eller hvordan elevene skal 

bruke en bestemt kategori: 
1. Skriv en kort tekst der du bruker to setninger i passiv for å lage bedre overganger og bedre 

tekstbinding. (S-GRAM, s. 51). 

2. Lag et moderne eventyr. Bruk adverbial og plasser dem slik at du får best mulig tekstbinding. (S-
GRAM, s. 86). 

I slike oppgaver går det fram hva denne kategorien skal gjøre i teksten, altså funksjonen til 

kategorien de skal bruke. Slik eksemplene viser, knyttes disse i særlig grad til tekstbinding.  

Når elevene får oppgitt en kontekst, og særlig når de får beskjed om hva en gitt kategori skal 

gjøre i teksten, gjør oppgavene elevene oppmerksom på sammenhengen mellom en kategori 

og hvilken funksjon det har i teksten eller når det er naturlig å bruke den. Dette er oppgaver 

med tekstbasert tilnærming. Disse oppgavene utgjør rett under halvparten, og viser at 

grammatiske kategorier kan knyttes til et bruksperspektiv.  

For aktiviteten bruke i tekstproduksjon kan vi altså se at det er tydelige forskjeller 

mellom de to læreverkene: For det første er denne oppgavetypen svært lite prioritert i NK, 

mens den utgjør en dominerende andel i Saga. For det andre er mange av disse oppgavene i 

Saga preget av at det skapes en kobling mellom grammatiske kategorier og brukssituasjoner 

og/eller effekt i tekst, og flere av oppgavene har dermed et funksjonelt preg. Perspektivet, 

hvor elevenes skriving og tekstlig kvalitet knyttes sammen, finnes det ikke spor av i NK.  

 

Eksemplifisere 

Oppgaver der elevene skal eksemplifisere, altså komme med egne eksempler, er gjerne 

knyttet til ordklasser. Denne typen oppgaver utgjør 15% av oppgavene i NK, mens andelen i 

Saga er kun 4%. Ingen av disse oppgavene har funksjonelle markører. I begge verkene skal 

elevene i disse oppgavene vise at de mestrer en grammatisk kategori ved å kunne komme 

med egne eksempler på disse. Eksempler på slike oppgaver er: 
NK:  Skriv tre eksempler på svake og tre eksempler på sterke verb (NK-O, s. 188). 

Saga:  Finn flere eksempler på løst og fast sammensatte verb (S-GRAM, s. 49). 
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Bøye og klassifisere 

Bøye og klassifisere er begge oppgavetyper som i ganske sterk grad styrer elevenes arbeid 

med en grammatisk kategori, og er i stor grad knyttet opp mot å vise en forståelse for 

grammatikken som system. Ingen av disse to oppgavetypene har funksjonelle markører. NK 

og Saga har begge oppgaver som går på å bøye, mens det er kun Saga som har oppgaver hvor 

elevene skal klassifisere.  

Klassifiseringsoppgavene i Saga utgjør ikke en dominerende andel (11%). Dette er 

oppgaver hvor elevene skal bestemme eller kategorisere en særlig type av noe innenfor det 

grammatiske systemet. Eksempel på en slik oppgave er: 

 Etterpå kan du gruppere ordene i svake og sterke verb (S-GRAM, s. 46). 

Ved at det fokuseres på underkategorier, bærer denne typen oppgaver i retning av en dypere 

forståelse av det grammatiske systemet og det grammatiske metaspråket, men uten et bruks-

perspektiv.  

Andelen oppgaver hvor elevene får beskjed om å bøye ord i de to læreverkene er lik 

(7%). Bøyingsoppgavene i begge bøkene har et tydelig formål om at elevene skal være 

bevisst at og hvordan man bøyer ulike ord. Naturlig nok er dette knyttet til det grammatiske 

området ordklasser. I NK oppgir disse oppgavene kun enkeltord som elevene skal bøye (jf. 

eksempel 1 under), mens i Saga kan oppgavene enten oppgi enkeltord (jf. eksempel 2 

nedenfor), eller be elevene om å bøye ord de finner i en tekst (egenprodusert tekst eller tekst i 

læreboka) (jf. eksempel 3 nedenfor). I tilfellene hvor elevene skal bøye ord fra tekst, må 

elevene først bestemme hva som kvalifiserer til å være f.eks. et substantiv før de går i gang 

med å bøye ordene (disse oppgavene involverer altså ”føraktiviteten” identifisere). Eksempler 

på bøyingsoppgaver fra begge verkene er:  
1. Gradbøy adjektivene blank, rund og våt (NK-O, s. 188). 

2. Hvordan vil du bøye verbene som er plassert i sekken? Prøv på egen hånd og se deretter i ordlista! 
(S-GRAM, s. 46). 

3. Finn adjektivene i teksten og gradbøy dem (S-GRAM, s. 29). 
 

Reflektere 

Det er kun Saga som har oppgaver der elevene skal reflektere i grammatikkapitlene. Disse 

utgjør ikke en stor andel (11%). Tendensen er at disse oppgavene handler om at elevene skal 

legge merke til og diskutere forskjeller i tekst når en ordklasse er med og ikke. Eksempler på 

slike oppgaver er:  
1. Bruk den samme teksten, men stryk alle adjektivene. Les reklametekstene uten adjektiv opp 

for hverandre. Hva er forskjellen? Diskuter. (S-GRAM, s. 28).  
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2. Hva er forskjellen i språkstil? (S-GRAM, s. 23). 

3. Skriv en kort beskrivelse av hva du har opplevd i dag. Bruk konjunksjoner i setningene du 
skriver. Etterpå skriver du det samme uten konjunksjoner. Les opp de to versjonene for en 
annen. Diskuter hva som er forskjellen. Ble den siste teksten bedre eller dårligere enn den 
første? (S-GRAM, s. 57). 

Her knyttes grammatiske termer til å iaktta hva ulike grammatiske kategorier gjør i/med en 

tekst. Det typiske for disse oppgavene er at elevene først skal skrive ulike versjoner av en 

tekst eller fjerne en gitt kategori fra teksten sin og deretter diskutere forskjellene. Her settes 

de grammatiske termene inn i en annen sammenheng enn den rent systemgrammatiske: Det 

settes et fokus på sammenhengen mellom språktrekk og tekstlig kvalitet eller effekt. Disse 

oppgavene har med det den funksjonelle markøren tekstbasert, og har en funksjonell 

tilnærming. Når elevene diskuterer vil det ligge et potensial i at de trekker på de grammatiske 

termene som oppgavene nevner. Det er i disse oppgavene i Saga hvor elevene får muligheten 

til å anvende grammatiske begreper til noe som peker utover grammatikken selv, i et tekstlig 

perspektiv. Denne oppgavetypen og dette tekstlige perspektivet er helt fraværende i NK.  

 

4.2 Oppgavene i skrivekapitlene  
I denne delen av analysen vil jeg undersøke aktiviteter, funksjonelle markører og eksplisitthet 

i oppgavene i kapitlene som omhandler skriving i de to læreverkene. Følgende tabell viser 

hvilke måter elevene skal jobbe med grammatikken på, kodet gjennom aktiviteter: 

Tabell 8: Fordeling av aktiviteter i skrivekapitlene i læreverkene 

 
Som tabellen over viser utgjør bruke i tekstproduksjon den klart mest utbredte måten elevene 

skal jobbe med grammatikken og det grammatiske metaspråket på i kapitlene knyttet til 

skriving i begge læreverkene. Ingen av læreverkene har aktivitetene bøye, klassifisere eller 

eksemplifisere i oppgavene i disse kapitlene. At de ikke har de to førstnevnte kan forklares 

med utgangspunkt i konteksten skriving som oppgaven befinner seg i. Bøye og klassifisere er 

aktiviteter som i liten grad er rettet inn mot en brukssammenheng.  

Tabell 8: Fordeling av aktiviteter i skrivekapitlene i læreverkene

Aktivitet
% Antall % Antall

Bruke i tekstproduksjon 47 % 17 63 % 15
Bøye 0 % - 0 % -
Eksemplifisere 0 % - 0 % -
Forklare 6 % 2 0 % -
Identifisere 25 % 9 17 % 4
Klassifisere 0 % - 0 % -
Reflektere 22 % 8 21 % 5

 Total 100 % 36 100 % 24

Nye Kontekst Saga
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Den neste tabellen viser hvordan de funksjonelle markørene fordeler seg i oppgavene 

i skrivekapitlene: 

Tabell 9: Funksjonelle markører i oppgavene i skrivekapitlene 

 
Som det framgår av tabell 9 over, viser det seg at alle oppgavene er tekstbaserte. Det er ingen 

oppgaver som er kontrastive eller induktive, altså bes ikke elevene konkret om å fokusere på 

forskjeller i språk eller skal utforske noe for å komme fram til regler. At oppgavene er tekst-

baserte er ikke et overraskende funn i og med at oppgavene befinner seg i en annen kontekst 

enn den rent grammatiske: Elevene skal bruke grammatikk i skriving/arbeid med tekst.  

For oppgavene i skrivekapitlene, har jeg også sett på hvor tydelig det grammatiske 

framkommer, noe som er kodet gjennom kategorien eksplisitthet. Resultatene vises i tabellen 

nedenfor:  

Tabell 10: Fordeling av eksplisitthet i oppgavene i skrivekapitlene 

 
Som tabellen over viser, er tendensen i begge læreverkene at det i liten grad eksplisitt 

benyttes grammatiske termer i oppgaveformuleringene (jf. 11% i NK og 13% i Saga). Ellers 

er tendensen at Saga er svært preget av hverdagsspråk, mens NK har en jevn fordeling av 

oppgaver med grammatikkterm i brødtekst og hverdagsspråk.  

I det følgende vil disse resultatene presenteres og analyseres i sammenheng, 

strukturert etter aktivitet.  

 

Bruke i tekstproduksjon 

Dette er den mest utbredte måten elevene skal jobbe med grammatikken og det grammatiske 

metaspråket på i de utvalgte skrivekapitlene i begge læreverkene. I NK befinner 47% av 

oppgavene seg innenfor denne kategorien, og i Saga er andelen 63%. Det er her man finner 

alle de eksplisitte oppgavene i Saga, dvs. oppgaver som bruker grammatiske termer i 

Tabell 9: Funksjonelle markører i oppgavene i skrivekapitlene

Funksjonell markør
Funksjonell	markør % Antall % Antall

Kontrastiv 0 % - 0 % -
Induktiv 0 % - 0 % -
Tekstbasert 100 % 36 100 % 24
Ingen markør 0 % - 0 % -

 Total 100 % 36 100 % 24

Nye Kontekst Saga

Tabell 10: Fordeling av eksplisitthet i oppgavene i skrivekapitlene

Eksplisitthet
% Antall % Antall

Eksplisitt 11 % 4 13 % 3
Grammatikkterm i brødteksten 44 % 16 17 % 4
Hverdagsspråk 44 % 16 71 % 17

Total 100 % 36 100 % 24

Nye Kontekst Saga
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instruksjonen, og majoriteten av de eksplisitte oppgavene for NK. Tendensen er imidlertid at 

det ikke brukes grammatiske termer i oppgaveformuleringene i NK og Saga.  

I NK fokuserer oppgavene innenfor denne kategorien på at elevene skal bruke 

kunnskap om språklige kategorier eller konstruksjoner til å binde sammen tekst, skrive 

enklere, skrive mer utdypende, eller skrive innenfor en sjanger. Tekstbinding og skrive 

innenfor en sjanger er de to mest utbredte måtene elevene skal bruke kunnskap om 

grammatikken på i denne typen oppgaver, og jeg vil derfor gå nærmere inn på disse. 

I oppgavene tilknyttet tekstbinding i NK skal elevene både binde sammen 

eksisterende tekster og bruke tekstbinding i egne tekster. I gjennomgangen av tekstbinding i 

kapittel ”3. Skriftlige tekster” blir det nevnt at dette er viktig for å skape sammenheng i tekst 

(NK-B, s. 99). Eksempler på slike oppgaver er:  
1. Skriv av og bind sammen tekst. Bruk pronomen og synonymer. Se punkt 9 og 11 på side 101 (NK-

B, s. 104). 

2. Skriv en tekst der du forklarer hva du bør pakke i sekken når du skal på fjelltur, og hva du absolutt 
ikke bør ha med – og hvorfor. Skriv sammenhengende i 10 minutter, og bruk noen av ordene fra 
punktene 4, 5, og 6 på side 100. (NK-B, s. 105). 

I første eksempeloppgaven får elevene en tekst de skal endre, og denne teksten er preget av at 

den ikke er bundet sammen; det er mye repetisjon, og lite bruk av sideordninger. På denne 

måten kan denne og liknende oppgaver være med på å skape en bevissthet rundt hvordan 

tekster kan henge bedre sammen ved bruk av ulike tekstbindingsord. Det som kjennetegner 

eksempel 2 over (og liknende oppgaver) er at det elevene skal skrive om, og ordene de skal 

bruke henger sammen. Oppgaven illustrerer et konkret tilfelle hvor man kan få bruk for 

bestemte typer tekstbindingsord. Det oppstår med det en tydelig sammenheng mellom ord og 

deres funksjon i tekst. Denne, og liknende oppgaver, er med det tydelig tekstbaserte. 

Tekstbindingsoppgavene krever at elevene har forstått hvordan de ulike ordene kan brukes 

for å skape sammenheng i tekster de får oppgitt eller i oppgavene der de skal skrive.  

Det varierer hvor tydelig det grammatiske aspektet er: Det finnes noen få oppgaver 

innenfor kategorien eksplisitt, altså hvor det benyttes grammatiske termer i oppgave-

formuleringen (jf. eks. 1). Ellers er tendensen at oppgavene i stedet har grammatikkterm i 

brødteksten eller hverdagsspråk. Oppgavene viser ofte til ord fra punkter (som eksemplene 

over illustrerer). Punktene det vises til er en liste over ulike tekstbindingsord som er 

presentert under temaet ”Tekstbinding og godt språk” i kapittel ”3. Skriftlige tekster” (jf. NK-

B, s. 100-101). På denne lista brukes det grammatiske termer, i form av ordklasser, i noen av 

disse punktene (substantiv, adverb, adjektiv, pronomen). Noen av oppgavene som ikke 

inneholder en grammatisk term, men i stedet viser tilbake til slike punkter vil dermed likevel 
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medføre et tydelig fokus på en bestemt ordklasse. Andre punkter som oppgavene viser til, 

inneholder ikke grammatiske termer, men en forklaring av hvordan en bestemt type ord 

binder sammen, men med hverdagsspråk f.eks. ”ord som ordner stoffet i rekkefølge” og med 

påfølgende eksempler ”og, så, for det første, for det andre, det første vi tenker på, dessuten 

[...]” (NK-B, s. 100). Det kan tenkes at NK har valgt å ikke ramse opp de ulike ordklassene 

nettopp fordi det er så mange ulike type fraser og ordklasser som binder sammen på en 

bestemt måte. Læreboka har i stedet framhevet hvordan de binder sammen samt å gi elevene 

eksempler som kan fungere som ressurser i senere arbeid med tekster. Resultatet er at når 

disse oppgavene viser tilbake til ord fra denne lista er det varierende hvor tydelig 

grammatikken framkommer. 

For oppgavene der elevene skal skrive med fokus på sjanger i NK, skal elevene skrive 

egne tekster. Disse skal skrives på en bestemt måte og er knyttet til noen språklige trekk. Et 

eksempel på en slik oppgave er:  
Skriv en fortelling med parallellhandling. Ta utgangspunkt i handlingsreferatet under overskriften 
‘Parellellhandling’, side 218. Skriv så spennende og morsomt som mulig. Bruk tipslista i dette kurset 
(NK-B, s. 221).  

Her er målet at elevene skal få til å skrive en fortelling med parallellhandling. Elevene bes 

om å trekke på tipslista tidligere i kapittelet, og her trekkes det bl.a. fram at man for å skape 

spenning bør skape bilder for leseren gjennom å ”bruk[e] beskrivende verb, substantiv, 

adjektiv og adverb” (NK-B, s. 219). Det signaliseres at for å få til en spennende fortelling kan 

dette være ordklasser elevene bør være særlig bevisst, og inkludere i skrivingen. Samtidig er 

det flere punkter på denne tipslista f.eks. ”Skap ditt eget engasjement, sørg for at du har noe 

du vil fortelle andre” (NK-B, s. 219). Dermed er det også andre elementer elevene kan velge 

å fokusere på, og som ikke aktualiserer en bevissthet knyttet til grammatikk slik læreboka har 

definert det.  

Når jeg ser på funnene i Saga, fokuserer oppgavene innenfor bruke i tekstproduksjon 

på at elevene skal variere språket, skrive tekst i en sjanger, binde sammen tekst og skildre. Av 

disse er de mest utbredte måtene elevene skal bruke kunnskap om grammatikken på å variere 

språket og skrive tekst innenfor en sjanger. Jeg går i det følgende nærmere inn på disse. 

Oppgavene der elevene skal skape språklige variasjon i tekster, finnes særlig i kapittel 

”2. Å skrive” i grunnboka for 8. trinn. Disse oppgavene er gjerne knyttet til omarbeiding av 

eksisterende tekst. I gjennomgangen i kapittelet er det få eksempler på språklig variasjon i 

tekst. Det er ofte først i oppgaven at elevene presenteres for en tekst hvor språktrekket 

aktualiseres, men da i form av at de skal bedre på teksten ved å variere dette språktrekket. 
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Dette medfører at oppgavene krever at elevene har forstått hvordan det aktuelle språktrekket 

gir seg uttrykk i tekst på egenhånd. Eksempler på slike oppgaver er: 
1. Skriv denne teksten på nytt og varier måten du bygger opp setningene på. (S8, s. 72). 

2. Husk å variere språket! (S8, s. 160). 

3. Skriv teksten nedenfor på nytt. Varier mellom helsetninger og leddsetninger slik at teksten blir god 
å lese (S8, s. 73). 

For flere av disse oppgavene pekes det gjerne på konkrete språktrekk, og verbet ”varier” 

benyttes i oppgaveformuleringen. Flere av oppgavene er satt under temaet ”Godt og variert 

språk”. Oppgavene er knyttet til tekst og det signaliseres at tekstene trenger variasjon for å bli 

bedre; og variasjon kan oppnås gjennom å ha fokus på utvalgte språktrekk. Disse oppgavene 

er med det tydelig tekstbaserte. Tendensen her er at det gjerne er grammatikkterm i 

brødteksten, men det henvises ikke alltid konkret til dette. Det finnes også noen få eksplisitte 

oppgaver (jf. eks. 3).  

I oppgavene i Saga hvor elevene skal skrive innenfor en sjanger benyttes det ikke 

grammatiske termer. Eksempler på slike oppgaver er: 
1. Skriv en femrader om en person du kjenner. Beskriv personens positive egenskaper. Bruk 

oppskriften for femrader på side 58 (S9, s. 59). 

2. Skriv et biodikt om deg selv. Bruk oppskriften for biodikt på side 60 (S9, s. 61). 

Her vil jeg se nærmere på eksempel 2. Her er formålet at elevene skal øve på å skrive en 

spesiell type dikt; biodikt. Det henvises til en oppskrift og i denne oppskriften går det fram at 

elevene skal beskrive en person bl.a. gjennom ”fire karaktertrekk eller egenskaper” og de skal 

nevne ”tre ting eller mennesker” (jf. S9, s. 60). ”Karaktertrekk eller egenskaper” og ”ting 

eller mennesker” kan sees på som hverdagslige ord for henholdsvis adjektiv og substantiv. 

Av eksempelteksten som følger oppskriften går det også klart fram at det er nettopp adjektiv 

og substantiv som er brukt. For å kunne skrive et slikt dikt, må elevene altså følge oppskriften 

og her inngår et fokus på disse ordklassene uten at dette uttrykkes med grammatiske 

fagtermer. Det blir altså tydelig at oppgaven er tekstbasert, men med bruk av hverdagslige 

ord. Dette er tendensen for disse oppgavene.  

Oppsummert kan det trekkes fram at det i bruke-i-tekstproduksjon-oppgavene i 

skrivekapitlene, for både NK og Saga, skapes tydelige koblinger mellom språktrekk og hva 

elevene skal oppnå ved å bruke disse i teksten de skal endre eller skrive. Her finnes det noen 

få oppgaver der det benyttes grammatiske termer i oppgaveformuleringen for begge 

læreverkene, ellers er tendensen at det brukes et grammatisk metaspråk i brødteksten eller et 

hverdagsspråk. I tilfellene hvor det brukes grammatikkterm i brødteksten, er det ikke alltid 

like tydelig at det er dette elevene skal trekke på i arbeidet med oppgaven. I NK fokuser disse 
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oppgavene på tekstbinding og skrive innenfor sjanger, og i Saga handler de om at elevene 

skal øve på å skape språklig variasjon i tekst og skrive innenfor sjanger.  

 

Identifisere 

25% av oppgavene i NK innebærer at elevene skal kunne identifisere ulike språklige 

konstruksjoner eller spesielle ord i tekst. I Saga utgjør det 17%. Det brukes ikke grammatiske 

termer i oppgaveformuleringene for noen av disse oppgavene verken i NK eller Saga. 

Majoriteten av identifiseringsoppgavene i NK er knyttet til at elevene skal identifisere 

ulike former for tekstbinding (jf. eksempel 1 og 2 under). I tillegg finnes det noen oppgaver 

der elevene skal iaktta spesielle konstruksjoner eller ord (jf. eksempel 3 under). Eksempler på 

oppgaver hvor elevene skal identifisere i skrivekapitlene i NK er: 
1. Analyser tekst. Finn ord som ordner, begrunner og oppsummerer. Se punkt 5 og 6 på side 100. 

Presenter det du finner. (NK-B, s. 104). 

2. Studer teksten ”Alle verdens diamanter”, side 124. Finn tekstbindingsord og skriv dem ned. Se 
kurs 3.3., sidene 100 og 101. (NK-B, s. 126). 

3. Skriv ned eksempler på svar som Stian har gitt, som er referert indirekte (NK-B, s. 166). 

Oppgavene kan be elevene om å lete etter noen bestemte typer ord (som i den første 

oppgaven som er trukket fram) eller be elevene legge merke til ulike former for 

tekstbindingsord (som i den andre oppgaven). Funksjonen til ordene elevene skal identifisere 

er gjort konkret: De brukes til å binde sammen tekst og det oppstår med det en tydelig 

kobling mellom funksjon i tekst og de ordene elevene skal finne. Oppgavenes formål ser ut til 

å være å gjøre elevene bevisste hvordan dette gir seg uttrykk i tekst ved at elevene skal rette 

oppmerksomheten mot og gjenkjenne dette i tekstene de får oppgitt. Tekstene elevene skal 

arbeide med er både autentiske og konstruerte.  

Som det går fram av det tredje eksempelet, finnes det oppgaver hvor elevene skal 

legge merke til spesielle måter å gjengi spørsmål og svar på. Læreboka legger vekt på at dette 

kan skje direkte og indirekte, og viser eksempler på forskjeller i uttrykksmåte. Framstillingen 

er preget av hverdagsspråk og det brukes ikke grammatiske begreper som pronomen, 

subjunksjoner eller bytte av verbtid for å forklare forskjellene.  

Ingen av identifiseringsoppgavene i skrivekapitlene i NK nevner grammatiske termer 

i oppgaveformuleringen, men halvparten kan relateres til omtaler i kapittelet der det brukes 

grammatiske termer, og for to av disse vises det til klart avgrensede steder i kapittelet 

(punktliste) hvor grammatiske termer tas i bruk. For den andre halvdelen brukes det andre 

begreper og formuleringer, både i kapittelet og i oppgaveformuleringen.  
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I skrivekapitlene i Saga knyttes identifisere til sjanger og til å gjenkjenne språklige 

konstruksjoner. Et interessant funn er at ingen av oppgavene innenfor denne aktivitets-

kategorien benytter grammatiske termer, heller ikke i omtalen av dette. Halvparten (2 stk.) av 

identifiseringsoppgavene i skrivekapitlene er knyttet til sjanger. Disse er: 
1. Finn ulike kjennetegn på kåseri i teksten. (S10, s. 77) 

2. Finn eksempler i teksten som viser at dette er et essay. (S10, s. 79). 

Det kan se ut til at disse oppgavene i Saga ønsker å gjøre elevene bevisst ulike sjangre. Disse 

to oppgavene signaliserer ikke eksplisitt at det er språklige trekk elevene skal se etter, men i 

gjennomgangen av kjennetegn på essay og kåseri i kapittel ”4. Essay og kåseri” i grunnboka 

for 10. trinn, framheves språklige trekk som kan relateres til grammatikk. Det påpekes at man 

i essay og kåseri skal gi uttrykk for egne meninger og henvende seg direkte til leseren og at 

dette realiseres gjennom å bruke ”ordene jeg og vi” og ”du og dere” (jf. S10, s. 74-75). Her 

nevnes det hvilke pronomen man gjerne bruker i disse sjangrene for å oppnå den personlige 

og direkte skrivemåten, men læreboka har valgt å bruke betegnelsen ord i stedet for personlig 

pronomen. Dette er noe elevene kan trekke på når de skal finne kjennetegn på sjangrene i 

tekstene. Tekstene de skal jobbe med er lengre autentiske tekster, og fungerer også som 

eksempeltekster for disse sjangrene og i margen påpekes nettopp bruken av jeg som 

kjennetegn på kåseri.  

I forbindelse med kåseri står det også at ”[d]u må bruke et enkelt og muntlig språk. 

Du kan bruke hverdagslige ord og uttrykk, og gjerne slang og dialekt” (S10, s. 74). Her er det 

fokus på hvordan språket skal være for å realisere sjangeren. Dette er også noe elevene kan 

trekke på når de skal finne kjennetegn på kåseri. Her kan elevene lete etter slang- og 

dialektord, men hva som ellers gjør at språket framstår enkelt og muntlig kommer ikke klart 

fram. At muntlig og enkelt skal sees i sammenheng, er heller ikke åpenbart. Iversen mfl. 

(2011) peker på at muntlig språk ikke nødvendigvis kan karakteriseres som enkelt. I omtalen 

av disse sjangrene i Sagas kapittel om essay og kåseri, er det fokus på språklige trekk, men 

det brukes ikke grammatiske termer og det er også andre elementer som trekkes fram. Disse 

oppgavene innehar med det et potensial til å aktualisere og skape bevissthet rundt 

grammatikk knyttet opp mot disse sjangrene, men her er det langt fra sikkert at dette er noe 

som elevene vil fokusere på eller vil oppfatte som grammatikk.  

De to andre identifiseringsoppgavene i skrivekapitlene i Saga går ut på å legge merke 

til konstruksjoner eller ord: 
1. Les ett av intervjuene ovenfor én gang til. Skriv teksten og marker hvor du finner [...] direkte og 

indirekte tale [...] (S8, s. 163). 
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2. Noter småordene som blir brukt i denne teksten (S8, s. 74). 

I den første av disse to oppgavene skal elevene legge merke til indirekte og direkte tale i 

intervjuer. Forut for denne oppgaven har læreboka pekt på forskjellen mellom disse to 

måtene å gjengi svar på: ”Hvis vi sammenligner de to eksemplene i direkte og indirekte tale, 

ser vi at jeg blir skiftet ut med han. I indirekte tale brukes også ordet at: at han sjelden” (S8, 

s. 162). Her pekes det på sentrale forskjeller, men igjen ser man at læreboka unngår å bruke 

grammatiske termer som pronomen og subjunksjon. Oppgaven krever at elevene kan kjenne 

igjen hvordan indirekte og direkte tale kommer til uttrykk, og da står bruk av pronomen og 

subjunksjon sentralt, og dette viser læreboka, men altså uten at disse grammatiske termene 

brukes. Oppgavene er knyttet til sjangeren intervju, og man kan argumentere for at det derfor 

også handler om å gjenkjenne og være bevisst språklige konstruksjoner som man gjerne 

finner i denne sjangeren.  

I den andre av disse to oppgavene handler om å identifisere det læreboka kaller 

småord, og disse er knyttet til talespråket (jf. S8, s. 73). Det gis ingen eksempler i omtalen av 

disse ordene, og ordene er ikke markert i teksten de skal studere, og oppgaven krever med det 

at elevene selv kan gjenkjenne slike ord. Dette bærer også i retning av en bevisstgjøring av 

typiske trekk ved talespråket. Småord er imidlertid ingen grammatisk term. Ordene det er 

snakk om er både interjeksjoner, konjunksjoner, adverb og preposisjonsfraser, men denne 

koblingen til grammatiske kategorier kommer ikke fram. 

Sammenfattet kan det påpekes at identifiseringsoppgavene i både NK og Saga 

fremstår tekstbaserte, men for noen av oppgavene, særlig i Saga, vil oppgavene i større grad 

inneha et potensial til å aktualisere grammatisk kunnskap. Det finnes ingen eksplisitte 

identifiseringsoppgaver i skrivekapitlene for noen av læreverkene, altså ingen oppgaver hvor 

grammatiske termer benyttes i oppgaveformuleringene. I NK vises det likevel til noen tydelig 

avgrensede steder der det brukes grammatiske termer. I Saga preger hverdagsspråk alle 

oppgavene og brødteksten relatert til disse oppgavene.  

 

Forklare 

I NK finnes det totalt 2 oppgaver hvor elevene skal forklare. Dette utgjør 6% av oppgavene 

som er medregnet. Ingen av disse oppgavene benytter grammatiske termer i oppgave-

formuleringen. Det er ingen oppgaver i Sagas skrivekapitler som befinner seg i denne 

kategorien. Den ene av de to forklaringsoppgavene i NK handler om å forklare et begrep:  
Hva er tekstbinding? (NK-B, s. 104). 

I og med at NK knytter tekstbinding til ulike type ord og presiserer funksjonen til disse 
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ordene, oppstår det i denne oppgaven en kobling mellom funksjon i tekst og ulike type ord, 

også grammatiske kategorier. 

Den andre forklaringsoppgaven i skrivekapitlene i NK går ut på at elevene skal 

forklare kjennetegn på en sjanger:  
Lag en digital presentasjon som får fram det som er typisk med artikkelsjangeren. Ta utgangspunkt i 
artiklene i kurset. [...] (NK-B, s. 115).  

I gjennomgangen av kjennetegn har læreboka bl.a. pekt på at det er vanlig å bruke presens 

når man skriver artikler, dersom man ikke skriver historiske artikler hvor man da ofte bruker 

preteritum fordi det signaliserer en avsluttet hendelse (NK-B, s. 111). Dette er noe elevene 

kan trekke på når de skal framheve kjennetegn for artikler. Oppgaven kan skape en bevissthet 

rundt hvordan det er vanlig å skrive innenfor denne sjangeren. Imidlertid utgjør ikke dette 

noen stor del av omtalen av artikler, og at noe er skrevet i presens kan gjelde flere sjangre. 

Oppgaven signaliserer heller ikke eksplisitt at elevene skal trekke på form, altså hvordan man 

skriver. Her har elevene gjerne flere valgmuligheter i hva de ønsker eller ser hensiktsmessig å 

trekke på, og det er ikke sikkert at det grammatiske vil få fokus.  

 

Reflektere 

I NK går 22% av oppgavene ut på at elevene skal reflektere. Andelen er 21% for Saga.  

I NK knytter oppgavene hvor elevene skal reflektere i skrivekapitlene seg til at 

elevene skal vurdere eller diskutere språk og språklige valg i tekster. Flere av oppgavene ber 

elevene vurdere hvor lett eller enkel en tekst er. Eksempel på en slik oppgave er:  
Analyser tekst. Finn en novelle eller artikkel i en tekstsamling, i ei bok eller på nettet. [...]Vurder hvor 
lett den er å lese. (NK-B, s. 106). 

For at elevene skal være i stand til å vurdere/diskutere dette krever det at elevene har 

innarbeidet en forståelse av hva det vil si at en tekst er lettlest. Selve ordet lett er ikke entydig 

og heller ikke en grammatisk term. Denne oppgaven er plassert i delkapittelet ”Tekstbinding 

og godt språk” i kapittel ”3. Skriftlige tekster”. Læreboka har vært innom det de kaller ”godt 

språk” og dette har blitt satt i sammenheng med at det skal være ”lettlest” (jf. NK-B, s. 102). 

Siden denne koblingen er blitt gjort, ligger det muligheter for elevene å trekke på denne 

informasjonen når de skal vurdere hvor lett en tekst er å lese. I kapittelet er det inkludert en 

tipsliste for ”godt språk” (NK-B, s. 103). Her nevnes termene subjekt og verbal. Når elevene 

skal vurdere hvor lett en tekst fra artikkelsamlingen er, kan plasseringen av subjekt og verbal 

være noe de ser etter. Elevene må da bla seg tilbake i boka. Her står de overfor en rekke valg: 

De kan velge å kun lese brødteksten som vektlegger ordvalg og/eller de kan se på tipslista 

hvor plassering av subjekt og verbal trekkes fram. Dette er imidlertid ikke det eneste 
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elementet som framheves, og dersom elevene velger å fokusere på andre elementer vil 

fokuset på og bruk av de grammatiske termene falle bort.  

Andre måter reflektere kommer til uttrykk på i skrivekapitlene i NK, er gjennom at 

elevene bes om å gjøre endringer i en tekst og deretter reflektere over effekten av denne 

grammatiske endringen. Dette kan handle om å bytte pronomen eller tid i en tekst. Det 

vanligste her er at grammatiske termer ikke brukes, men det finnes ett tilfelle hvor det 

benyttes grammatiske termer i oppgaveformuleringen:  
Omarbeid tekst. Skriv av og gjør om de to første avsnittene i ”Kode rød” fra preteritum til presens. 
Snakk sammen: Fikk endringen av tid teksten til å virke annerledes? (NK-B, s. 213).  

Her brukes de grammatiske termene preteritum og presens, og elevene skal her vurdere 

effekten av å bruke ulike tempusformer i en tekst, så et grammatisk metaspråk danner 

utgangspunktet for diskusjon knyttet til tekst.  

I Saga finnes det, på lik linje med NK, oppgaver hvor elevene skal vurdere effekten 

av å bruke ulike pronomen i tekst, uten at det brukes grammatiske termer. Men tendensen i 

Saga er at elevene skal vurdere aspekter ved en tekst med tanke på hvor god den er. 

Eksempler på slike oppgaver er:  
1. Men du leser, noterer den andre ord, uttrykk eller formuleringer som er spesielt gode. Han eller 

hun kan også skrive spørsmål og kommentarer til teksten din. (S8, s. 70). 

2. Hva er bra og hva er mindre bra med teksten? Skriv ned noen punkter og diskuter. (S8, s. 74). 

Den første av oppgavene som er trukket fram gjør det helt klart i oppgaveformuleringen at 

det er det språklige elevene skal vurdere, på ord- og setningsnivå, mens den andre oppgaven 

vitner om et tilfelle hvor det ikke går fram hva elevene skal se etter. Disse oppgavene følger 

etter gjennomgangen av hvordan skape/få til et variert og godt språk. Her omtales ulike 

språktrekk, og noen ganger brukes grammatiske termer eks. ”Plasser gjerne verbet tidlig i 

setningen” (S8, s. 68). Konteksten til disse oppgavene kan signalisere til elevene at de kan se 

etter for eksempel plassering av verb i setninger, om det er variasjon mellom helsetninger og 

leddsetninger, om tekstene er bundet sammen på en god måte osv. Det er nærliggende å tenke 

seg at disse kjennetegnene på godt språk som Saga har trukket fram, er noe elevene skal 

vurdere tekstene opp mot. Elevene må da ha en forståelse av hva dette innebærer og hvordan 

det kan vise seg i tekst. Oppgavene kan med det øve elevenes bevissthet knyttet til bruk av 

ulike språktrekk og hvordan disse kan gjøre teksten god. Med tanke på åpenheten i 

oppgavene kan elevene også velge å fokusere mer på innholdet i tekstene, og med det bevege 

seg bort fra grammatikken.  

Oppsummert kan det trekkes fram at det for refleksjonsoppgavene i skrivekapitlene i 

NK og Saga gjerne kommer fram implisitt at det handler om grammatikk. Det er kun én 
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oppgave i NK som nevner grammatiske termer i disse oppgavene. Ingen av disse oppgavene i 

Saga nevner grammatiske termer i oppgaveformuleringen. Oppgavene er gjerne formulert på 

en måte som ikke tydeliggjør eller har et eksplisitt krav om at det er det grammatiske elevene 

skal diskutere. Det ligger dermed et potensial for at elevene skal trekke på, og bruke, et 

grammatisk metaspråk i samtaler om tekst.   

 

4.3 Oppsummering av analysen 
Her vil jeg oppsummere funnene fra analysen. Oppsummeringen er, på lik linje med analysen 

over, strukturert etter oppgavene i grammatikkapitlene og oppgavene i skrivekapitlene. 

 

Oppgavene i grammatikkapitlene 

Når det gjelder oppgavene i grammatikkapitlene er det tre funn jeg vil trekke fram. Det første 

er at Saga har langt flere og ulike typer oppgaver. Saga har mer enn fire ganger så mange 

oppgaver som i NK, noe som også kan forklare at Saga har en større variasjon i oppgavetyper 

(aktiviteter). 

Det andre funnet knytter seg til at svært mange av oppgavene i begge læreverkene 

handler om at elevene skal vise en forståelse for og mestring av grammatikken som system. 

Dette skjer gjennom ulike type aktiviteter. I NK skjer dette i stor grad gjennom forklarings-

oppgaver, hvor det er fokus på begrepsinnlæring med vekt på formelle sider ved grammatiske 

termer. Her skal legges det opp til at elevene gjengi kunnskap de har fått presentert av 

læreboka. For Saga har oppgavene gjerne en annen profil enn NK. Det er mer bruk av tekst, 

også autentiske tekster. Elevene skal vise at de har forstått grammatiske termer og vise en 

forståelse av grammatikken som system gjennom å demonstrere og anvende kunnskap. Det er 

i liten grad fokus på å kun gjengi det læreboka har presentert av definisjoner. 

Et tredje funn er at majoriteten av oppgavene ikke har en funksjonell tilnærming i 

noen av verkene. Samlet sett har Saga en betydelig større andel oppgaver med en funksjonell 

tilnærming. Innslagene som finnes er unike for hvert av de to læreverkene: De tekstbaserte og 

induktive oppgavene finnes kun i Saga, og de kontrastive kun i NK.  

 

Oppgavene i skrivekapitlene 

Etter å ha analysert oppgavene i skrivekapitlene, er det fire hovedfunn som utmerker seg. Det 

første funnet er at den mest utbredte aktiviteten i skrivekapitlene for begge læreverkene er 

bruke i tekstproduksjon. Det ser ut til at grammatikken i størst grad knyttes til at elevene skal 
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trekke på slik kunnskap i (egen) tekstproduksjon. Bruksperspektivet kommer tydelig fram i 

disse oppgavene. I NK er dette gjerne knyttet til tekstbinding og skrive innenfor sjanger, 

mens i Saga omhandler det å skape språklig variasjon eller skrive innenfor sjanger.  

Et annet funn er at begge læreverkene har få oppgaver hvor det benyttes et 

grammatisk metaspråk i oppgavene i skrivekapitlene. Hvor klar elevene blir over at det dreier 

seg om grammatikk, vil imidlertid variere. I streng forstand er det kun de oppgavene som 

eksplisitt nevner grammatiske kategorier i oppgaveformuleringen, eller som henviser til 

tydelig avgrensede steder i kapitlene hvor grammatiske begreper brukes som ”garanterer” 

grammatikk. Oppgaver som eksplisitt benytter grammatiske termer er et fåtall av bruke i 

tekstproduksjon i begge læreverkene, og ett tilfelle av reflektere i NK.  

Et tredje funn er at alle oppgavene har en funksjonell tilnærming; de skaper en 

kobling mellom språktrekk og funksjon, og er med det tekstbaserte. Men hvor tydelig det 

grammatiske aspektet framkommer kan diskuteres. 

Et fjerde funn er at det ikke ser ut å være et framtredende mål i oppgavene i skrive-

kapitlene at elevene selv skal bruke et grammatisk metaspråk. Dette gjelder begge 

læreverkene. 
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5 Diskusjon 
Oppgavens problemstilling er: Hvilken forståelse av grammatikk sosialiseres elevene inn i 

gjennom arbeidet med oppgaver i to læreverk i norsk for ungdomstrinnet? Dette har jeg 

forsøkt å besvare gjennom forskningsspørsmålene:  

• Hvordan skal elevene jobbe med grammatikk og det grammatiske metaspråket i 

typiske grammatikkapitler og i kapitler om skriving? 

• I hvilken grad finnes det en funksjonell tilnærming til grammatikk i oppgavene i de to 

læreverkene?  

I dette kapittelet vil jeg diskutere sentrale funn fra analysen, og trekke linjer til teori og 

tidligere forskning som ble presentert i teorikapittelet. Forskningsspørsmålene danner 

grunnlag for diskusjonen, og som det fremgår av både metodedelen og analysen henger de to 

forskningsspørsmålene sammen og vil derfor diskuteres i sammenheng. Diskusjonen er 

strukturert på samme måte som analysedelen; etter oppgavene i grammatikkapitlene og 

oppgavene i skrivekapitlene. Jeg vil avslutte denne diskusjonskapittelet med noen avsluttende 

refleksjoner.  

	

Oppgavene i grammatikkapitlene 

Et av funnene fra analysen av grammatikkapitlene er at det finnes flere ulike aktiviteter i 

Saga sammenlignet med NK, noe som kan henge sammen med at Saga har mer enn fire 

ganger så mange oppgaver som NK. Saga tilbyr her flere innganger til å jobbe med 

grammatikk på, og dette kan knyttes til tanken om differensiering og at elever lærer på ulike 

måter (Tomlinson, 1999). Saga ber blant annet elevene om å reflektere med utgangspunkt i 

grammatiske termer, noe som kan sees på som mer utfordrende oppgaver og som kan ivareta 

elever med et stort læringspotensial (jf. Idsøe, 2014). I tillegg kan det betydelige høyere 

antallet oppgaver i Saga signalisere at arbeid knyttet direkte til grammatikk har et større 

fokus enn i NK.  

Et annet funn er at majoriteten av oppgavene i grammatikkapitlene i begge verkene, 

er rettet inn mot grammatikk som system. Fokus på grammatikk som system er noe som 

gjerne kjennetegner tradisjonell grammatikk og tradisjonell grammatikkundervisning 

(Maagerø, 1998; Iversen mfl., 2011; Hertzberg, 1995). Tradisjonelle grammatikkøvelser går 

gjerne ut på at man skal klassifisere, definere, bøye, utføre setningsanalyse m.m. (Iversen 

mfl., 2011; Hertzberg, 1998; Guldal & Solem, 2011).  

I NK er fokus på grammatikk som system svært fremtredende, og representert i alle 
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typer aktiviteter. Oppgavene er i stor grad tradisjonelle grammatikkøvelser. Eksempler på 

dette er når elevene skal identifisere, som handler om å kunne utføre setningsanalyse, noe 

som er en typisk grammatikk-som-system-aktivitet (jf. Guldal & Solem, 2011). Det er også 

flere oppgaver hvor elever skal eksemplifisere. Disse knytter seg til å vise at man har forstått 

de formelle sidene ved ulike grammatiske kategorier og konstruksjoner.  

Analysen viser at over halvparten av oppgavene i grammatikkapittelet i NK går ut på 

at elevene skal forklare grammatiske begreper. Slike oppgaver har Hertzberg (1998) omtalt 

som klassiske systemoppgaver. De vitner om at begrepsinnlæring og begrepsforståelse står 

sentralt i NK. Dersom elever skal lære seg fagterminologi er det viktig at de forstår hva 

begrepet innebærer og at de får øve på å forklare det (Robinson, 2005; Rødnes mfl.; 2016). 

Nettopp at elevene her skal forklare grammatiske begreper kan sies å gi et utgangspunkt for 

senere bruk av det grammatiske metaspråket. Oppgavene retter imidlertid kun 

oppmerksomheten mot de formelle sidene ved de grammatiske kategoriene, og elevene skal 

ikke koble kategorier opp mot språkbruk eller hvordan kategorier kan kobles til funksjon i 

tekster. For å låne fra Hillocks (1986), er dette øvelser som i stor grad øver opp elevenes 

kunnskap om språk, og som han hevder at ikke er nok dersom målet er å forbedre elevers 

språkferdighet.  

Som analysen avdekker er forklaringsoppgavene i NK formulert slik at det er lett å 

finne ”svaret” tidligere i kapittelet. I presentasjonen av grammatikken i kapittelet er det kun 

de formelle sidene ved de ulike grammatiske kategoriene som er vektlagt. Disse oppgavene 

bærer preg av å skulle kontrollere eller oppsummere kunnskap, noe som forskning har vist at 

kjennetegner lærebokoppgaver som gjerne blir brukt i klasserommet (Skjelbred, 2003; Juuhl 

mfl., 2010; Heyerdahl-Larsen, 2000). I disse oppgavene signaliseres det at grammatikk er noe 

som enkelt kan defineres og som læreboka har svar på, og elevene skal gjengi. Det gjør det 

nærliggende å tenke seg at elevene vil ta i bruk den ”matcheteknikken” som Torvatn (2002) 

beskriver i sin avhandling. Torvatn finner at elevene gjerne skriver rett av læreboka når 

oppgavene åpner opp for det. Dette ser ut til å kjennetegne forklaringsoppgavene i 

grammatikkapittelet i NK, og man kan med det stille spørsmål ved i hvilken grad disse 

oppgavene legger til rette for at elevene faktisk skal få en forståelse av det grammatiske 

metaspråket.  

Saga har også mange oppgaver som bærer i retning av fokus på systemet. Læreverket 

har tradisjonelle grammatikkøvelser der elevene for eksempel skal identifisere, klassifisere og 

bøye som samlet utgjør en betydelig andel. Imidlertid er tendensen at oppgavene i Saga har 

en noe annen tilnærming enn NK. Saga fokuserer i større grad på at elevene skal anvende og 
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demonstrere grammatisk kunnskap framfor å gjengi det læreboka har presentert, og Saga ser 

ut til å ville sette grammatikken inn i en tekstsammenheng i flere av oppgavene, ved at 

utgangspunktet for mange av oppgavene er en tekst. Dette er i flere tilfeller også autentiske 

tekster. Bruk av autentiske tekster er noe som flere fremhever som utgangspunkt for 

funksjonell grammatikkundervisning (Hertzberg, 1998; Myhill mfl., 2012). Som analysen 

viser, handler svært mange av disse oppgavene likevel ikke om språk i bruk på den måten 

som funksjonell grammatikk og kontekstualisert grammatikk forfekter, som vil si at det 

skapes koblinger mellom grammatiske språktrekk og funksjon i tekst (jf. Myhill mfl., 2012; 

Iversen mfl., 2011). Dette viser, og som Hertzberg (1998) trekker fram, at det ikke er nok at 

det brukes tekst. Det handler om hvordan man bruker teksten: hva som påpekes og hvilke 

koblinger som gjøres. Selv om jeg har argumentert for at dette bærer i retning av fokus på 

system, vitner oppgavene i Saga likevel om en noe annen profil enn NK, som i mindre grad 

knytter an til tekst og elevers bruk av innholdet i kategorier. Oppgavene i Saga fremstår langt 

fra like klassisk tradisjonelle som i NK, og befinner seg muligens som en form for hybrid 

mellom fokus på system og fokus på bruk.  

At analysen viser at begge læreverkene har mange oppgaver som på en eller annen 

måte fokuserer på system i grammatikkapitlene, er ikke et overraskende funn. Dette er i tråd 

med hva Hertzberg (2008) skriver om at lærebøker er fulle av stoff som omhandler 

grammatikken som system. Dette viser også studien til Ullström (2000). Oppgaver i 

lærebøker angir en retning, og sier noe om hva som er viktig (Skjelbred, 2010b; Grepstad, 

1997). Da mange av oppgavene er rettet inn mot en forståelse av systemet, sender dette 

signaler om at det er systemet som er det sentrale å ta med seg fra presentasjonen av 

grammatikk og det grammatiske metaspråket.   

Tradisjonell grammatikkundervisning, med fokus på systemet, har blitt kritisert for å 

fremstå løsrevet og uten nytteverdi for elevene fordi bruksmåter ikke blir presentert (Iversen 

mfl., 2011; Tonne & Sakshaug, 2008). Effektstudier har vist at denne type undervisning ikke 

har positiv effekt på elevers språkferdigheter (jf. Braddock mfl., 1963; Hillocks, 1984; 

Andrews mfl., 2006). Kritikken mot fokuset på system og slik tradisjonell grammatikk-

undervisning henger sammen med tanken bak språkferdighetsargumentet, og at kunnskap om 

grammatikk vil gjøre elevene i stand til å bruke morsmålet bedre (Hertzberg, 1995; Fjørtoft, 

2014). Man kan stille seg undrende til hvorfor lærebøker fortsetter å ha oppgaver som bærer 

preg av dette når forskningen gang på gang fastslår at det ikke har effekt på skriveferdigheter. 

Dette kan blant annet forklares med at det er lang tradisjon for å bedrive nettopp denne typen 

undervisning i grammatikk (jf. Hertzberg, 2004). I tillegg kan dette også handle om at det 
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finnes andre grunner til at elevene skal arbeide med og få innsyn i grammatikk som system 

enn at det direkte skal kunne overføres til og forbedre elevers skrivekompetanse. Hertzberg 

skriver følgende: ”Lar vi den tradisjonelle skolegrammatikken være det den opprinnelig er 

utviklet som, et system som gjør det mulig for oss å snakke om språk på en enkel måte, er 

den god som gull” (2004, s. 107). Grammatiske termer kan altså hjelpe oss til å snakke om 

språk, og da er innblikk i språket som system viktig. For å mestre begrepene trenger elevene 

å få øve på og bli kjent med innholdet i disse (Robinson, 2005; Rødnes mfl., 2016). Tanken 

bak metaspråksargumentet kobler også kunnskap om og bruk av grammatikk til ulike 

deldisipliner i norskfaget. Det vil da være nyttig å kjenne til og kunne bruke termer for å 

uttrykke seg effektivt (Hertzberg, 1995; Iversen mfl., 2011).  

At læreverkene i oppgavene i grammatikkapitlene vektlegger systemet, kan også 

forklares ved å se til læreplanen. Læreverkene jeg har sett på sier selv at de følger LK06, og 

man kan dermed forvente at føringene på grammatikk i LK06 også kan spores i læreverkene. 

Dette har å gjøre med at lærebøker kan sees på som en operasjonalisering av læreplanen, og 

at de skal hjelpe til med å oppnå den undervisningen læreplanen foreskriver (Madssen, 2009; 

Skrunes, 2010). LK06 antyder at elevene skal få opplæring i systemet (Matre, 2009; Iversen 

mfl., 2011). Det er særlig formuleringen fra hovedområdet Språk, kultur og litteratur som 

forteller noe om dette: ”Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk” 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 3, min utheving). Et av kompetansemålene på ungdoms-

trinnet som nevner grammatikk direkte kan også knyttes til systemet: ”beherske grammatiske 

begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp” (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). Det 

er ingen tvil om at systemet er vektlagt i LK06, og læreverkene følger opp dette i oppgavene.  

LK06 vektlegger imidlertid også at elevene skal få kunnskap om språket i bruk (jf. 

Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 3). Flere har tolket denne formuleringen som at 

grammatikken skal kobles til et bruksperspektiv og funksjonell grammatikk og funksjonell 

grammatikkundervisning (Iversen mfl., 2011; Matre, 2009; Guldal & Solem, 2011; Karsrud, 

2014). Et sentralt funn fra analysen er at begge læreverkene har oppgaver med funksjonelle 

markører i grammatikkapitlene, som i denne studien har blitt regnet som indikatorer på 

funksjonell tilnærming. Disse oppgavene utgjør et mindretall i begge læreverkene. Analysen 

avdekker også at Saga har en langt høyere andel oppgaver med funksjonell tilnærming i 

forhold til NK.  

Læreverkene har ulike innganger til det funksjonelle, noe som henger sammen med 

hva de selv sier om grammatikk innledningsvis. NK ivaretar et kontrastivt perspektiv, og 

viser med det hvordan grammatikken kan brukes til å beskrive forskjeller mellom bokmål og 
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nynorsk. De kontrastive oppgavene tilhører forklaringsoppgavene, og utgjør en liten andel. 

Disse oppgavene viser en måte det grammatiske metaspråket kan brukes på, og representerer 

en side ved metaspråksargumentet (jf. Hertzberg, 1998; Tonne, 2018). Dette kan sees i lys av 

et kompetansemålene i LK06 som nevner grammatikk direkte: ”bruke grammatiske begreper 

til å sammenligne nynorsk og bokmål” (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). 

De funksjonelle oppgavene i Saga har en induktiv eller tekstbasert tilnærming. De 

induktive oppgavene utgjør en svært liten andel, mens tekstbaserte oppgaver utgjør en langt 

høyere. De tekstbaserte oppgavene forklarer dermed den betydelige andelen oppgaver med 

funksjonell tilnærming i Saga. I de induktive oppgavene skal elevene være med på å finne 

fram til regler, og de signaliserer med det at elevene selv også er kilder til kunnskap, de kan 

noe og kan være med på å avdekke dette. De induktive oppgavene i Saga tilhører forklarings-

oppgavene, og disse står med det i sterk kontrast til majoriteten av forklaringsoppgavene i 

NK hvor det i stor grad ser ut til at læreboka skal sees på som kunnskapskilden.  

De tekstbaserte oppgavene i Saga finnes blant aktivitetene bruke i tekstproduksjon, 

reflektere og identifisere. Bruke i tekstproduksjon utgjør den mest utbredte aktiviteten i Saga. 

Majoriteten av disse oppgavene har ikke en funksjonell tilnærming slik de er definert i denne 

studien. Det er imidlertid mange av disse oppgavene som er tekstbaserte, og som analysen 

viser, går det fram av oppgavene at det påpekes en tydelig kobling mellom en grammatisk 

term/kategori og hvordan denne skal brukes i teksten for å oppnå noe bestemt eller heve 

kvaliteten på teksten. Dette er et prinsipp som har ligget til grunn for intervensjonsstudien til 

Myhill mfl. (2012). De tekstbaserte oppgavene kan gi elevene trening i språk, som Hillocks 

(1986) framhever, og som han ser på som en forutsetning for effektiv språkundervisning.  

Refleksjonsoppgavene er en av aktivitetene som Saga er alene om å ha. De utgjør en 

liten andel av det totale antallet oppgaver, men det interessante her er at denne måten å jobbe 

med grammatikken på er helt fraværende i NK. I disse oppgavene i Saga skal elevene gjerne 

drøfte tekster med utgangspunkt i grammatiske kategorier. Refleksjonsoppgavene i Saga kan 

ikke garantere at elevene vil svare ved selv å bruke termene, men dette er oppgaver som 

legger opp til bruk av metaspråket og det i en annen forbindelse enn rettet mot systemet. 

Dette kan være med på å gi en utvidet forståelse av det grammatiske metaspråket. De kan 

også være med på å bevisstgjøre elevene på kobling mellom grammatisk kategori og funksjon 

i tekst, og refleksjonsoppgavene kan muligens være med på å fremme metaspråklig 

forståelse. Metaspråklig forståelse handler, som nevnt, om et fokus på språk som verktøy og 

hvordan bruke dette bevisst i kommunikasjon (jf. Myhill, 2012).  
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De tekstbaserte oppgavene i Saga relaterer grammatikk til skriving og arbeid med 

tekst, og setter i så måte grammatikken og det grammatiske metaspråket i en annen kontekst 

enn den rent grammatiske. Dette har klare paralleller til den kontekstualiserte grammatikken 

som Myhill mfl. (2012) omtaler, og som viser seg at kan ha effekt på elevers skrive-

ferdigheter og metaspråklige forståelse. Jeg kan naturligvis ikke si noe om disse oppgavene 

vil ha noen innvirkning på elevers skriveferdigheter eller metaspråklige forståelse, og man 

kan diskutere hvorvidt de vil ha en overføringsverdi til senere arbeid. Men det kan se ut til at 

disse tekstbaserte oppgavene forsøker å relatere grammatikken til elevenes skriving og arbeid 

med tekst, og grammatikken fremstår mindre løsrevet i disse oppgavene.  

Som nevnt i innledningen og i teorikapittelet, mener flere at det har skjedd en dreining 

mot en funksjonell tilnærming til grammatikk de siste tiårene, og at denne endringen speiler 

seg i LK06 (Guldal & Otnes, 2011; Hertzberg, 2004; Karsrud, 2014; Iversen mfl., 2011). 

Basert på hva analysen avdekker, ser det imidlertid ut til at denne endringen har satt et 

tydeligere avtrykk i Saga enn NK. Selander påpeker at endring i læreplanen ikke automatisk 

fører til endring i lærebøker: ”Looking at the relation between curricula and textbooks, one 

can […] in certain respects notice a remarkable tenacity of conventions in textbooks, in spite 

of new directions in reforms prescribed in the curricula” (1991, s. 37). Dette utsagnet 

beskriver godt hvordan NK i mindre grad ser ut til å ha tatt innover seg denne endringen i 

synet på grammatikkundervisning i læreplanen.  

Rønning mfl. (2008) peker på at lærebokforfattere må tolke læreplanen når de 

utformer læreverk. Det kan se ut til at, for grammatikkapitlene, har læreverkene tolket hva 

læreplanen sier om grammatikk og grammatikkundervisning i ulike retninger. Bruks-

perspektivet kommer tydeligere til uttrykk i Saga gjennom den funksjonelle markøren 

tekstbasert. Det ser dermed ut til at Saga i større grad ivaretar føringene fra LK06 om fokus 

på både språket som system og språk i bruk i oppgavene grammatikkapitlene, mens NK i 

svært stor grad kun fokuserer på systemet. NK ser ut til å ha utgått fra kompetansemålene 

som nevner grammatikk direkte, og disse er i liten grad knyttet til tekst.  

Til tross for at flere hevder at metaspråksargumentet og en funksjonell tilnærming 

preger læreplanen (Karsrud, 2014; Iversen mfl., 2011; Guldal & Otnes, 2011), er det, som 

nevnt, lite som eksplisitt sies om hvordan grammatikkundervisningen skal foreligge i LK06. 

På lik linje med at lærebokforfattere må tolke læreplanen, vil dette også gjelde de som forsker 

på læreplanen. At grammatikk skal knyttes til tekstproduksjon kommer ikke eksplisitt til 

uttrykk i planen. Det er kompetansemål på ungdomstrinnet som nevner språk og tekst, men 

språk trenger ikke forstås synonymt med grammatikk, og særlig ikke den forståelsen som 
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ligger til grunn for læreverkene hvor grammatikk handler om ordklasser og setningslære. At 

en funksjonell tilnærming preger LK06 er dermed også en tolkning.  

 

Oppgavene i skrivekapitlene 

I læreverkene NK og Saga finner vi i tillegg til grammatikkapitler også kapitler om skriving 

som gir mulighet for å trekke inn og anvende begreper fra grammatikkapitlene. I oppgavene i 

skrivekapitlene er et funksjonelt perspektiv, et bruksperspektiv, tydelig tilstede for begge 

læreverkene. Som analysen viser er disse oppgavene tekstbaserte, men det kan variere hvor 

tydelig koblingen mellom språktrekk og funksjon, effekt eller kvalitet på tekst gjøres i 

oppgavene. At de er tekstbaserte, og med det at de har en funksjonell tilnærming, er ikke et så 

overraskende funn med tanke på at oppgavene befinner seg i kapitler som handler om tekst.  

Det framgår av analysen at det er få forskjellige måter elevene skal jobbe med 

grammatikk på i skrivekapitlene i NK og Saga. Bruke i tekstproduksjon er den mest utbredte 

måten elevene skal jobbe på, etterfulgt av identifisere og reflektere i begge læreverkene. NK 

er alene om å ha noen få oppgaver hvor elevene skal forklare. Særlig i oppgavene hvor 

elevene skal skrive, altså aktiviteten bruke i tekstproduksjon, oppstår det tydelige koblinger 

mellom språktrekket som nevnes i oppgaven og hva elevene skal oppnå ved å bruke dette 

språktrekket (eks. variere språket, binde sammen tekst, skrive på bestemt måte). Elevene har 

gjerne fått forklaringer i gjennomgangen i kapitlene hvor det påpekes hvorfor det er viktig at 

elevene er bevisst ulike konstruksjoner, valg av ord osv., og i disse oppgavene skal elevene 

altså øve på dette. Oppgavene kan med det sies å forsøke å bevisstgjøre elevene på språktrekk 

og funksjon i tekst, noe som kan kobles til metaspråklig forståelse og funksjonell 

grammatikk. Oppgavene setter i så måte grammatikk inn i en tydelig brukssammenheng, noe 

forskning hevder er viktig for at grammatikken skal oppleves nyttig for elevene (Iversen mfl., 

2011). Imidlertid kommer det ikke alltid tydelig fram at det handler om grammatikk da 

tendensen, for begge læreverkene, er at det ikke brukes grammatiske begreper for språktrekk, 

konstruksjoner, ulike type ord osv. Konsekvensen av dette vil jeg komme tilbake til om litt. 

Oppgavene hvor elevene skal forklare eller reflektere (kun NK som har forklare) er 

de oppgavene hvor man i utgangspunktet kan forvente at elevene selv skal ta i bruk et 

grammatisk metaspråk. Rødnes mfl. (2016) trekker fram hvor at det er viktig at elevene får 

øve på å aktivt bruke fagbegreper i ulike sammenhenger. Imidlertid viser analysen at det ikke 

ser ut til å være et uttalt mål for arbeidet med skriving i disse kapitlene at elevene selv skal 

benytte et grammatisk metaspråk. Det er kun én av disse oppgavene i NK som nevner 

grammatiske begreper, og flere av oppgavene, både i NK og Saga er svært åpne med tanke på 
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hva elevene skal fokusere på og/eller det brukes hverdagsspråk både i oppgaveformuleringen 

og i den omkringliggende teksten. Hertzberg (1998) stiller seg tvilende til om et grammatisk 

metaspråk naturlig vil vokse fram i samtaler knyttet til tekst. I disse oppgavene legges det få 

eksplisitte føringer og det er opp til elevene hva de vil vektlegge og hvordan de vil diskutere 

dette. Oppgavene innehar altså et potensial til å aktualisere samtaler ved bruk av grammatiske 

termer, men når oppgavene i liten utstrekning selv benytter dette, kan man stille seg 

spørrende til om det er sannsynlig at elevene vil gjøre det. Dette henger også sammen med at 

oppgaver legger føringer på elevers arbeid og forståelse av hva som er viktig (Skjelbred, 

2010b; Grepstad, 1997). Ved at det grammatiske metaspråket i liten grad framkommer, 

signaliseres det samtidig at dette ikke er noe elevene trenger å fokusere på.  

Som det allerede har blitt antydet over, og som det framgår av analysen, er det få 

oppgaver i begge læreverkene som eksplisitt framhever grammatiske kategorier, og med det 

et grammatisk metaspråk i selve oppgaveformuleringene. Oppgavene er gjerne satt i en 

kontekst som nevner språktrekk relatert til grammatikk, og omtaler dette enten med 

grammatiske termer eller hverdagsspråk. Det kan med andre ord være fokus på metaspråklig 

bevissthet i oppgavene uten at det grammatiske metaspråket er fremhevet. Slik blant annet 

Myhill & Jones (2015) trekker fram, og som også kommer fram av funnene i Trygslands 

(2017) kvalitative studie av tre norsklæreres grammatikkundervisning, kan undervisning i 

grammatikk fremstå funksjonell og fremme metaspråklig forståelse uten å bruke grammatiske 

termer. Dette er tilfelle for flere av oppgavene i NK og særlig Saga hvor den klare 

majoriteten av oppgavene har hverdagsspråk.  

En konsekvens av at det ikke brukes grammatiske termer i oppgavene, og dersom det 

heller ikke tydelig vises til avgrensede steder i kapittelet hvor grammatikk er omtalt, er at det 

grammatiske aspektet kan falle bort. Dersom det grammatiske aspektet faller bort, vil ikke 

oppgavene lenger kvalifisere til å gjøre grammatikken funksjonell. Det vil imidlertid ikke si 

at skriveundervisningen ikke er funksjonell. Her er det viktig å påpeke at konteksten disse 

oppgavene befinner seg i er skriving og teksttyper, og det som gjør grammatikk-

undervisningen funksjonell ikke automatisk gjør skriveundervisningen funksjonell (jf. 

Hertzberg, 1998). 

Det ser altså ut til å ligge et uutnyttet potensial for integrering av grammatikk og 

grammatisk metaspråk i skrivekapitlene. Dette viser seg nettopp ved at det grammatiske 

aspektet i liten grad kommer eksplisitt til uttrykk i oppgavene. I tillegg må det trekkes fram at 

det antallet oppgaver som er inkludert i datamaterialet utgjør en liten andel av det totale 

antallet oppgaver i disse kapitlene. Dersom det er et mål at elevene skal kunne bruke et 
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grammatisk metaspråk og relatere dette til skriving og tekstarbeid, får elevene med all 

sannsynlighet liten trening i dette i skrivekapitlene i begge læreverkene. Hertzberg (1998) 

trekker fram at grammatiske termer gjerne oppfattes som abstrakte og vanskelige, og at 

bruken av slike termer snarere kan virke kompliserende i stedet for oppklarende. Det kan 

være med på å forklare hvorfor læreverkene i liten grad har valgt å benytte seg av 

grammatiske termer i disse kapitlene. Iversen mfl. skriver imidlertid at ”[m]an trenger 

grammatisk terminologi når man skal snakke om tekster, både i analyse og vurdering av tekst 

og i en veiledningssituasjon” og ”[d]en tekstbaserte grammatikkundervisninga er [...] en 

naturlig del av så vel tekstlære generelt som elevenes egen tekstskaping” (2011, s. 22). Her 

slår de ikke bare et slag for funksjonell og tekstbasert grammatikk, men også at det 

grammatiske metaspråket bør inngå i arbeid med tekster og skriving. Dette kan komme til 

uttrykk i kompetansemålet ”planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, 

og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst” 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). Man kan argumentere for at ”kunnskap om språk” 

innebærer grammatisk kunnskap. Her vil jeg igjen påpeke at LK06 ikke legger tydelige 

føringer i kompetansemålene på ungdomstrinnet på at grammatiske begreper skal inngå i 

arbeidet med tekst, selv om flere har tolket planen i den retningen. Imidlertid ser det ikke ut 

til at disse læreverkene deler denne oppfatningen da grammatiske begreper i liten grad er 

integrert i hvordan elevene skal arbeide i skrivekapitlene.  

 

Avsluttende refleksjoner 

Hertzberg (1998) peker på at det ikke passer seg å gå fram etter en lærebok dersom man skal 

ha en funksjonell tilnærming til grammatikk. Nå snakker ikke Hertzberg spesielt om 

oppgaver, men om undervisning generelt. Analysen viser imidlertid at lærebøker kan legge 

opp til dette og i så måte være med på å fremme funksjonell grammatikkundervisning. 

Imidlertid, som jeg har vært inne på, utgjør oppgaver med en funksjonell tilnærming et 

mindretall i grammatikkapitlene, og for NK er dette et klart mindretall. Oppgavene i skrive-

kapitlene har funksjonell tilnærming i begge verkene, men da dette både er få oppgaver og 

det grammatiske aspektet for flere av oppgavene kommer fram i liten grad, står flere av 

oppgavene i fare for å ikke skape en bevissthet knyttet til grammatikk. Dersom målet er at 

grammatikkundervisningen skal være preget av en funksjonell tilnærming og at 

undervisningen skal fremme en metaspråklig forståelse, krever det at undervisningen ikke 

kun baseres på læreverkene, især dersom man benytter NK. Dette stiller krav til læreren. Som 

nevnt, viser imidlertid forskning at lærere i varierende grad evner å trekke koblinger mellom 
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grammatikk og funksjon (jf. Myhill mfl., 2013, QCA, 1998). Wikman (2004) trekker også 

fram studier som viser at lærere er mer orientert mot læreboka dersom de er usikre på stoffet, 

og Nilsson (2000) framholder, vel og merke om svenske forhold, at ”[v]issa moment tycks 

dock i högre grad vara läromedelsstyrda än andra. Ett sådant moment tycks grammatiken 

vara” (s. 30). Med det kan det anses noe uheldig at læreverkene, og særlig NK, i begrenset 

grad legger opp til arbeid der det skapes eksplisitte koblinger mellom grammatikk og tekst-

arbeid da dette arbeidet overlates til læreren innenfor et av områdene som lærere gjerne er 

mer usikre på.  

Tidligere i kapittelet har jeg diskutert hvordan det ser ut i grammatikkapitlene og 

skrivekapitlene hver for seg. Det er imidlertid også interessant å diskutere hvordan det skapes 

en sammenheng mellom grammatikkapitlene og skrivekapitlene. Iversen mfl. (2011) trekker 

fram betydningen av at elevene får muligheten til å forstå den enkelte grammatiske kategori i 

en større sammenheng. Dette kan sees i sammenheng med tanken om dybdelæring som 

”handler om at elevene gradvis utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor 

et fagområde” (NOU 2014: 7, 2014, s. 35). Dette kan også sees i relasjon til metaspråks-

argumentets tanke om kunnskap om og bruk av et grammatisk metaspråk i forbindelse med å 

forstå språk og språklige valg (jf. Hertzberg, 2008). Skriving (og med det skrivekapitlene i 

læreverkene) representerer en kontekst som dette kan skje i, og som bl.a. Iversen mfl. (2011) 

hevder er en naturlig kontekst. Analysen avdekker at for skrivekapitlene i begge læreverkene 

er det en funksjonell, tekstbasert tilnærming, der det i oppgavene påpekes koblinger mellom 

språktrekk og funksjon i tekst, men det er lite bruk av metaspråk og det grammatiske kommer 

ikke alltid tydelig fram. I tillegg er det få oppgaver dersom man ser på det totale antallet 

oppgaver i disse kapitlene. I grammatikkapittelet i NK er oppgavene tradisjonelle og 

fokuserer på grammatikk som system. I og med at det grammatiske i begrenset grad kommer 

fram i skrivekapitlene gjør det at grammatikken, og især det grammatiske metaspråket, 

fremstår som noe elevene i hovedsak skal være bevisst i konteksten grammatikk, og i mindre 

grad i skriving i læreverket NK. Sett opp mot både det Iversen mfl. (2011) trekker fram om å 

se grammatiske kategorier i en større sammenheng, og tanken bak dybdelæring, blir 

forståelsen av grammatiske begreper lite utvidet i relasjon til skriving i NK.  

Oppgavene i Sagas grammatikkapitler fokuserer også på system, men her er det, som 

nevnt, en betydelig andel tekstbasert oppgaver. Det interessante for Sagas del, er at det i 

oppgavene i grammatikkapitlene finnes flere oppgaver som peker på funksjonen til bestemte 

grammatiske kategorier i tekst, men i oppgavene i skrivekapitlene gjøres dette i svært liten 

grad eksplisitt, selv når det er snakk om samme fenomen som for eksempel tekstbinding. 
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Dette fører dermed til at grammatikk og grammatiske begreper knyttes til skriving, men da i 

konteksten grammatikk. Når man har om skriving direkte er ikke dette lenger et fokus. Et 

fokus på grammatikk, og særlig grammatiske begreper, overføres altså i liten grad til skrive-

kapitlene i begge verkene, og grammatikken fremstår med det noe ”isolert” fra skriving, 

særlig for NK som ikke har dette perspektivet i det hele tatt i grammatikkapittelet. I relasjon 

til dette vil jeg også peke på et annet aspekt, som gjelder plasseringen av oppgavene i 

grammatikkapitlene til NK og Saga.  

Som det fremgår av metodekapittelet er grammatikkapitlene, og dermed de tilhørende 

grammatikkoppgavene, plassert i egne bøker for begge læreverkene. I og med at grammatikk 

i skolen gjerne har blitt kritisert for å bli undervist og behandlet løsrevet fra andre kontekster 

(Iversen mfl., 2011; Tonne & Sakshaug, 2008), er det påfallende at begge læreverkene har 

valgt å fysisk ”isolere” arbeid med grammatikk fra hovedbøkene og andre kontekster i 

norskfaget. Læreboka (i betydning hovedboka) har status i skolen (Blikstad-Balas, 2014), og 

ved at grammatikken ikke er innlemmet i vanlige kapitler i hovedbøkene kan man 

argumentere for at den i mindre grad fremstår som en integrert del av norskfaget. Det som 

står i læreboka (i betydning hovedboka) signaliseres også som det viktigste i faget, (Brøseth 

mfl., under vurdering), og da arbeid direkte knyttet til grammatikk ikke er inkludert her, kan 

man argumentere for at det samtidig sendes signaler om at grammatikk ikke er like viktig 

som andre områder i norskfaget. Dette forsterkes ytterligere av at NK selv sier at oppgave-

boka (hvor grammatikkapittelet befinner seg) er et ”supplement”. Her blir det noe annerledes 

for Saga. Ved at Saga har viet en hel bok til grammatikk (og rettskriving), kan man 

argumentere for at Saga har fremhevet betydningen av grammatikken.  

Brøseth mfl. (under vurdering), som har tatt for seg Nye Kontekst Basisbok, peker på 

problematiske punkter knyttet til plasseringen av grammatikk. De argumenterer for at det er 

problematisk at den mer fyldige gjennomgangen av grammatikken er plassert i en egen bok 

da det ikke er sikkert at alle elever har tilgang på denne boken. Nå skal det påpekes at det 

selvsagt er mulig at skoler som kjøper inn disse læreverkene, kjøper inn hele ”pakken”. Men 

dersom det er slik at ikke alle elevene har tilgang på disse tilleggsbøkene, kan man spørre seg 

hvilken mulighet elevene får til å arbeide med det grammatiske metaspråket og forståelsen av 

grammatikken som et system når begge læreverkene har plassert oppgavene direkte knyttet til 

grammatikk i disse. Dersom man fastholder synet om at oppgaver er et viktig medierende 

redskap for læring (jf. Säljö, 2005), fratas elevene den muligheten dersom man kun forholder 

seg til hovedboka da det ikke er noen slike oppgaver her.  
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6 Avslutning  

Jeg innledet denne oppgaven ved å peke på at grammatikkundervisning har vært et debattert 

område i norskfaget, og at man siden 1980-tallet har beveget seg bort fra å kun fokusere på 

formell grammatikkundervisning med fokus på systemet til et mer bruksnært, funksjonelt 

perspektiv der grammatikken sees i en kontekst, og gjerne en tekstlig sammenheng. I denne 

studien har jeg undersøkt hvordan elevene bes jobbe med grammatikk i tydelig definerte 

grammatikkapitler og i skrivekapitler i to læreverk i norsk for ungdomstrinnet. Fokuset har 

blant annet vært på å se om det ligger en funksjonell tilnærming til grammatikkundervisning i 

disse oppgavene. I denne oppgaven har jeg redegjort for studiens teoretiske bakteppe og pekt 

på tidligere relevant forskning, samt beskrevet min metodiske tilnærming. Videre har jeg 

presentert og analysert resultatene fra oppgavene i de to læreverkene, og deretter diskutert 

resultatene i lys av teori og tidligere forskning. I dette kapittelet vil jeg oppsummere hoved-

funnene mine og svare på problemstillingen. Til slutt vil jeg peke på noen didaktiske 

implikasjoner og forslag til videre forskning. 

 

6.1 Hovedfunn og konklusjon 
Oppgaven har forsøkt å besvare følgende problemstilling: Hvilken forståelse av grammatikk 

sosialiseres elevene inn i gjennom arbeidet med grammatikkoppgaver i to læreverk i norsk på 

ungdomstrinnet? Resultatene fra analysen indikerer at begge læreverkene fokuserer på 

grammatikk som system i mange av oppgavene i grammatikkapitlene, og det er flere 

tradisjonelle øvelser. NK er i større grad preget av dette enn Saga. NK er dominert av 

forklaringsoppgaver der elevene skal gjengi kunnskap om grammatiske termer som læreboka 

har presentert, mens Saga i større grad vektlegger at elevene skal demonstrere at de har 

forstått innholdet i grammatiske termer gjennom å anvende det. Det finnes oppgaver med 

funksjonell tilnærming i oppgavene i grammatikkapitlene i begge læreverkene, men disse 

utgjør et mindretall. Saga har en langt høyere andel, og her skapes det tydelige koblinger 

mellom skriving og grammatikk, noe som kan legge til rette for at det fremmes en meta-

språklig forståelse og at elevene opplever at grammatikken har en overførings- og nytteverdi.  

I skrivekapitlene er oppgavene i begge verkene preget av en funksjonell og tekstbasert 

tilnærming. Analysen avdekker imidlertid at det grammatiske metaspråk benyttes i liten grad. 

Flere av oppgavene innehar også i større grad et potensial for fokus på grammatikk. Det er få 

oppgaver når man ser på det totale antallet oppgaver i disse kapitlene. Det er et med det et 
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uutnyttet potensial for integrering av grammatikk og et grammatisk metaspråk i disse 

kapitlene i begge læreverkene. 

Studien leder fram til følgende konklusjon: Elevene sosialiseres inn i litt ulike 

forståelser av grammatikk i de to læreverkene når det gjelder oppgavene i grammatikk-

kapitlene. I NK legges det opp til en tradisjonell forståelse, der grammatikken er et system, 

og det grammatikk og grammatiske termer er noe elevene skal kunne definere og gjengi, og 

ikke diskutere. Saga legger også opp til en forståelse av grammatikken som system, men i 

tillegg sosialiseres elevene inn i en forståelse av grammatikken som noe som kan relateres til 

språkbruk og elevenes egen skriving og tekstarbeid. Det legges opp til en forståelse av at 

grammatikk kan være et verktøy til hjelp i skriving. I skrivekapitlene sosialiseres elevene inn 

i den samme forståelsen. Det legges opp til at grammatikk kan inngå som redskap i 

forbindelse med skrivearbeid, men dette er begrenset. Dette medfører en forståelse av at 

grammatikk, og særlig grammatiske begreper, er noe som i hovedsak hører til i 

grammatikken, og i mindre grad er relevant i forbindelse med skriving når elevene undervises 

i skriving i begge verkene.  

 

6.2 Didaktiske implikasjoner 
Min studie avdekker at det er et uutnyttet potensial i integreringen av grammatikk og et 

grammatisk metaspråk i skrivekapitlene i to læreverk.  Det blir også tydelig at det 

funksjonelle perspektivet på grammatikk i varierende grad kommer fram, og at et av 

læreverkene har vektlagt dette i liten grad i grammatikkapittelet. En implikasjon fra denne 

studien er dermed at arbeidet med å gjøre grammatikkundervisningen funksjonell og 

kontekstualisert, og spesielt dersom den skal knyttes til skriving, i stor grad overlates til 

læreren, særlig i arbeidet med det ene læreverket (NK). Da det i skrivekapitlene i liten grad 

brukes grammatiske termer og det grammatiske aspektet i liten grad framkommer, blir det 

opp til læreren å gjøre disse koblingene, dersom grammatikken skal inngå som en naturlig del 

av tekstlære. Dette krever at lærere har den nødvendige kunnskapen og innsikten om 

grammatikkens bruksområder, og kan ”bygge bro” mellom de tradisjonelle grammatikk-

øvelsene og skriving.  Da forskning viser at lærere har begrenset grammatikkunnskap, kan 

dette være en utfordring (jf. Myhill mfl., 2013; QCA 1998). 

Forskning viser at læreboka utgjør et viktig utgangspunkt for læreres undervisning 

(Hodgson mfl., 2010; Ottesen & Møller, 2010), og at grammatikk kan være et av områdene 

som er mer lærebokstyrt (Nilsson, 2000). Denne studien viser at det kan variere i hvor stor 
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grad lærebøker følger læreplanens føringer på grammatikkundervisningen. Dermed blir det 

også viktig at lærere er bevisst dette, og at læreren tar de grepene som er nødvendig for å gi 

elevene oppgaver som kan gi dem den forståelsen av grammatikk som læreplanen angir.  

De føringene på grammatikkundervisningen som mange mener å finne i LK06, ser 

også ut til å gjelde for utkastet til den nye læreplanen i norsk. Her kan man blant annet lese at 

et kompetansemålene på ungdomstrinnet er at elevene skal kunne ”bruke metaspråk om 

setningsstruktur, tekststruktur og sjanger i samtale om skriving og bearbeiding av egne og 

andres tekster” (Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 7). Jeg vil derfor avslutte denne delen med 

en oppfordring til forlag og lærebokforfattere av kommende lærebøker. Framtidige lærebøker 

bør i større grad integrere og kontekstualisere arbeidet med grammatikk. Dette blir viktig 

dersom grammatikken skal fremstå bruksnær, funksjonell og med en nytteverdi slik at 

læreboka kan hjelpe lærere og elever til å oppnå målene i læreplanen, noe som kan sies å 

være en av intensjonene bak enhver lærebok (jf. Skrunes, 2010).   

 

6.3 Forslag til videre forskning 
Jeg har sett på hvordan det forholder seg i to læreverk. Det hadde det vært interessant om 

andre studier innlemmet flere av læreverkene på markedet, og undersøkte hvordan disse 

behandler arbeid med grammatikk. Jeg har også sett på hvordan det ser ut i grammatikk-

kapitler og skrivekapitler: Vil det se annerledes ut i andre kontekster, både i disse 

læreverkene, og i andre? Og hvordan ser det ut på andre årstrinn? Denne studien ser på to av 

dagens læreverk. Med utgangspunkt i den utviklingen som har funnet sted hva angår synet på 

grammatikk og grammatikkundervisning siden 1980-tallet (jf. Hertzberg, 2004), hadde det 

vært interessant å undersøke hvordan dette forholder seg i eldre læreverk. Det kunne vært 

særlig interessant å gjennomføre en diakron studie, der man ser på hvordan grammatikken 

behandles i læreverk før 1980-tallet og i læreverk i dag: Hvor stor er forskjellen egentlig?  

 Denne studien undersøker ikke hvordan arbeidet med grammatikk ser ut i praksis. Det 

hadde vært interessant om framtidige studier tar for seg hvordan lærere jobber med 

grammatikken, særlig i forbindelse med hvordan de bruker læreboka. I hvilken grad legger 

læreboka føringer på arbeidet med grammatikk i klasserommet? Hvilke oppgaver tilknyttet 

grammatikk bes elevene faktisk jobbe med? En annen dimensjon er elevene: Hvordan løser 

de oppgaver og hvordan forstår de dem? Med utgangspunkt i metaspråksargumentet, hadde 

det også vært interessant om framtidige norske studier undersøker i hvilken grad og hvordan 

elever bruker et grammatisk metaspråk.  
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