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Sammendrag  

Denne masteroppgaven undersøker på hvilken måte flerspråklighet og annet språklig mangfold 

blir fremstilt i fire lærebøker i norsk på Vg1. Norge har alltid vært en flerspråklig nasjon, med 

urfolksspråk og nasjonale minoritetsspråk, og økende migrasjon og den teknologiske 

utviklingen har bidratt til å øke det språklige mangfoldet som tradisjonelt ikke har hatt 

tilknytning til Norge. Med innføringen av fagfornyelsen (LK2020), og i henhold til gjeldende 

verdier og prinsipper fra Kunnskapsdepartementet (2017), skal elevene få «innsikt i den rike og 

mangfoldige språk- og kulturarven i Norge» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2), i tillegg til å 

«erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5). Læreboken er et dominerende verktøy både for 

informasjonsformidling og ideologiske oppfatninger av samfunnet (Blikstad-Balas, 2014;  

Johnsen et.al., 1999). Undersøkelser av lærebøkene vil derfor kunne gi innsikt i hvilke 

språkideologiske holdninger som ligger til grunn i skolen.  

Datamaterialet består av utvalgte språkkapitler fra lærebøkene Moment (Cappelen Damm), 

Appell (Gyldendal), Grip teksten (Aschehoug) og Intertekst (Fagbokforlaget). Lærebøkene 

antas å være de mest anvendte i skolen, og er revidert i forbindelse med innføringen av 

fagfornyelsen. Datamaterialet er analysert gjennom en kvalitativ innholdsanalyse. 

Det er fire hovedfunn. For det første fremtrer flerspråklighet som ressurs både gjennom direkte 

og indirekte fremstillinger av språklæring, språkmøter og språkkontakt. Ett av verkene 

fremstiller flerspråklighet også som et problem, noe som gir grunnlag for kritisk refleksjon. For 

det andre fremstiller lærebøkene flerspråklighet som et grammatisk komparativt perspektiv, der 

søkelyset er rettet mot språk som man kan anta at «flere» vil kjenne seg igjen i (nyere 

minoritetsspråk). Språkene til de nasjonale minoritetene er derimot ikke nevnt. Det tredje 

hovedfunnet viser at lærebøkene er opptatt av at elevene vil kunne kjenne seg igjen i, og 

reflektere over egen og andres språksituasjon og språkidentitet. Dette vil kunne styrke elevenes 

kritiske tenkning og refleksjon over hvilken nytteverdi læreboken har og hvilke holdninger man 

ønsker å bygge. Til slutt viser analysene at flerspråklighet og språklig mangfold på 

samfunnsnivå er godt belyst i lærebøkene. Det er imidlertid slik at innsikt i språksituasjonen, 

språkrettigheter og språkstatus er bedre belyst for norsk og de samiske språkene enn for 

nasjonale minoritetsspråk (inkl. tegnspråk) og andre nye innvandrerspråk. 
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Yhteenvetäminen/Sammendrag på kvensk 

Monikielisyyen ja muun kielelisen rikkhauen esiletuominen: Temaattinen analyysi neljestä 

jatkokoulun norjan oppikirjasta 

Tämä masterintehtäävä tutkii kunka monikielisyyen ja muun kielelisen rikkhauen tuohaan esile 

resyrsina neljessä jatkokoulun norjan kielen oppikirjassa. Norja oon aina ollu monikielinen maa 

alkupöräiskieliin ja nasjunaalisten minuriteettikieliin kans. Migrasjuuni ja teknologii oon 

tuonheet maahan vielä usseemppii kielii. Opplhaat saahaan uuen oppiplaanan LK2020 jälkhiin 

maholisuuet «tiettäät Norjan rikkhaasta ja monenlaisesta kieli- ja kylttyyriarvasta» 

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2), sen lisäksi ette het saahaan «kokkeet kunka usseet kielet 

oon resyrsi koulussa ja yhtheiskunnassa» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5). Oppikirjat oon 

domineeraava työkalu ko annethaat tiettoo ja autethaan ymmärtämhään yhtheiskunttaa. 

(Blikstad-Balas, 2014; Johnsen et.al., 1999). Siksi oppikirjoin tutkiminen anttaa näkymän 

siihen minkälaissii meininkkii kielistä oon koulussa.  

Tämän työn daattamateriaalinna oon kapittelit oppikirjoista Moment (Cappelen Damm), Appell 

(Gyldendal), Grip teksten (Aschehoug) ja Intertekst (Fagbokforlaget). Nämät oppikirjat 

piethään paljon kouluissa, ja net oon uuistettu oppiplaanoin jälkhiin. Daattamateriaali oon 

analyseerattu temaattisesti. 

Tällä työlä oon nelje päälöytämää. Ensimäinen oon se ette oppikirjat tuohaan framile 

monikielisyyen verttaamalla eri kieliin grammatikkii. Usseimat eksemppelit oon kieliistä mitä 

uuet minuriteetit puhuthaan. Nasjunaalissii minuriteettikielii ei puolesthaan mainita ollenkhaan. 

Toinen oon se ette monikielisyys tuohaan esile resyrsina ko opithaan uussii kielii ja ko 

kohatelhaan ihmisten kans kekkä puhuthaan toissii kielii. Yksi kirjoista tuopi monikielisyyen 

framile probleemina. Sitä saatethaan oppilhaat reflektoia kriittisesti. Se kolmas löytämä oon 

ette yhtheiskunnan monikielisyys ja kielelinen rikkhaus näytethään oppikirjoissa hyvin. Se oon 

kuiten niin ette kielen tilan näkymät, oikkeuet ja status oon tuotu paremin framile norjan ja 

saamen kielten perspektiivistä ko nasjunaalisten minuriteettikieliin (merkkikieli myötä) ja 

uussiin minuriteettikieliin puolesta. Lopuksi analyysi näyttää sen ette oppikirjat autethaat ette 

oppilhaat tunnethaan ittensä ja saatethaan reflektoia ommaa ja toisten kielten tillaa ja kieli-

identiteettii. Se saattaa lujittaat oppilhaitten ommaa ajattelluu ja rekleksjuunii siitä mille arvoile 

ja ideoile oppikirjat oon pykätty.  
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Sammendrag 

Dette sammendraget på tegnspråk er utviklet i samarbeid med Døves Media. Sammendraget vil 

bli tilgjengelig i løpet av sommeren 2020 på nettsiden til Mi Lenga.  

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/milenga/ 
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1 Innledning  

Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, 

og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk 

gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet. I Norge er norsk og de samiske språkene sør-, lule- og 

nordsamisk likeverdige. Norsk omfatter de likestilte skriftspråkene bokmål og nynorsk. Norsk 

tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk i Norge. Kunnskap om samfunnets språklige 

mangfold gir alle elever verdifull innsikt i ulike uttrykksformer, ideer og tradisjoner. Alle elever 

skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet. 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5, min kursivering)  

De overnevnte verdier og prinsipper i overordnet del i læreplanen legger føringer for 

språkholdninger i skolen og samfunnet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5). Fokuset på språk 

og flerspråklighet er også en viktig del av norskfaget. I løpet av lektorprogrammet har jeg 

gjennom relevant teori og praksis i Oslo-skolen blitt oppmerksom på hvordan samfunnet og det 

flerspråklige klasserommet er under endring. Læreboken er et sentralt verktøy for 

informasjonsformidling og ideologiske oppfatninger av samfunnet. I tillegg til å skulle være 

faglig informativ i alle fag, skal den samtidig utvikle personlige og sosiale ferdigheter og 

holdninger (Johnsen, 1999, s. 9; 14; 70). Mange lærere oppgir at de støtter seg mye til læreboken 

både når de underviser, foretar vurderinger og i etterarbeidet (Hodgson, Rønning, Skogvold & 

Tomlingson, 2010, s. 26). Læreboken spiller altså en stor rolle for hva som faktisk blir formidlet 

og jobbet med i klasserommet. Det er derfor interessant å undersøke lærebøkenes fremstilling 

av flerspråklighet og annet språklig mangfold. I denne masteroppgaven utforsker jeg hvordan 

flerspråklighet og annet mangfold blir fremstilt i fire lærebøker i norsk på vg1. Oppgaven er 

skrevet i tilknytning til Mi lenga-prosjektet, ledet av Joke Dewilde ved Universitetet i Oslo 

(UiO, 2019).  

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for bakgrunnen for forskningsprosjektet, problemstillingen 

og øvrige delproblemstillinger, lærebokens historiske posisjon og dominans i klasserommet, 

flerspråklighet og språklig mangfold i læreplanen samt studiens oppbygning og avgrensninger. 

I tillegg vil jeg kaste et historisk blikk på Norge som en flerspråklig nasjon og hvordan 

språksituasjonen ser ut i dag.  
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1.1 Bakgrunn   

Økt migrasjon og globalisering har bidratt til større språklig mangfold i Norge og i Europa. 

Dette har ført til nye og flere møter mellom språklige, kulturelle og religiøse praksiser. Norman 

(2009) skriver at selv om man kan synes at Norge først nå i den siste tiden er på vei mot et 

flerspråklige samfunn, har landet i realiteten vært flerkulturelt lenge. I Nord-Norge har ulike 

etniske grupper, samer, kvener og nordmenn bodd sammen i hundrevis av år (s. 29). Norge har 

to offisielle språk: Norsk (bokmål og nynorsk) og det samiske språket (Bull & Lindgren, 2009, 

s. 11–12). I tillegg har Norge tre nasjonale minoritetsspråk: kvensk, romanes og romani. 

Ettersom det alltid har eksistert døve og hørselsskadde, er også tegnspråk et historisk språk i 

Norge med en kulturbærende funksjon. I samsvar med minoritetsspråkpakten betyr dette at 

kravene for å regnes som nasjonale minoriteter kan sies å være oppfylt (kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2020; Bull & Lindgren, 2009, s. 13–18). Tegnspråk er inntil 

vildere ikke blitt tatt i betrakting, men er imidlertid blitt anerkjent som nasjonalt tegnspråk i 

forslaget til ny språklov (kulturdepartementet, 2019–2020, s. 113). Senter for flerspråklighet 

ved Universitetet i Oslo skriver at:  

Rådende språkpolitikk og språkideologi har mye å si for flerspråklighetens omfang i samfunnet, 

og for hvordan ulike språk og dialekter blir verdsatt og brukt. Måten flerspråklighet forvaltes på 

virker inn på sosiale institusjoner som familie, skole, arbeidsliv, behandlingsinstitusjoner og 

nasjonale myndigheter. (UiO, u.å.) 

Skolen har derfor en betydelig rolle for de språkideologiske oppfatninger og -formidlinger som 

fremtrer i klasserommet. Som nevnt, er det vist at lærebøker er et viktig redskap for lærerne – 

både før, under og etter undervisning (Hodgson et al., 2010, s. 26). Lærebøkene er derfor en 

viktig ressurs for språksituasjonen og de språklige ideologier i det norske samfunn.  

Flerspråklighet har gjennom tidene blitt forbundet med politiske og sosiale spenninger, der 

ulike tanker og ideologier har ansett flerspråklighet som en trussel mot nasjonale enheter, og 

mot stabilitet og konformitet (Svendsen, 2009, s. 50). Skolen har historisk sett vært en viktig 

aktør for å bidra til assimilering og usynliggjøring av de nasjonale minoritetene i Norge. Det er 

vist at minoritetenes kultur har vært fraværende i norsk skole, blant annet ved at enkelte elever 

og foreldre har blitt trakassert, mobbet og latterliggjort hvis de har snakket et annet språk eller 

vist en annen livsførsel enn den norske majoritetskulturen (Lund & Moen, 2010, s. 7). Skolen 
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er en riksdekkende institusjon som er satt til å sette statlige visjoner ut i livet, spesielt når det 

gjelder språk- og kulturpolitikk. Engen (2010) skriver blant annet at når det gjelder å kvalifisere 

samfunnsmedlemmene – minoritetene inkludert – for samfunnsdeltakelse, er skolene en av de 

viktigste aktørene (s. 122). Skolen er en møteplass for både barn og unge i alle aldre, og er 

derfor én av de viktigste møteplassene som kan verdsette et kulturelt og flerspråklig mangfold 

(Hauge, 2007, s. 11).  

Språkpolitikk og -idelogier er faktorer som påvirker både enkeltmennesket og samfunnets syn 

på flerspråklighet (UiO, 2019; Sandøy, 2004, s. 7. I den nye læreplanen (LK2020) påpekes det 

blant annet at «gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste 

på̊ sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende felleskap der 

flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). Av den grunn 

legger læreplanen føringer for hvordan norskfagets språklige syn skal fremmes, der elevene 

både skal bli bevisste og inkluderende i et mangfoldig og språklig samfunn. 

Skrunes (2010) påpeker at lærebøkene avspeiler en utvikling innen et skolefag, og bidrar til å 

kaste lys over skolens indre faglige og personlige liv. Lærebøkene fører oss derfor inn i 

klasserommet, til et møte mellom elever og lærere omkring et fagstoff. Lærebøkene avspeiler 

det elevene møter, hvilke verdier, kunnskaper, ferdigheter, moralske forestillinger og 

holdninger som blir formidlet til elevene (s. 71). På bakgrunn av dette kan man anta at også 

lærebøkene fremmer og legger opp til et ideelt syn på språkideologi i dagens samfunn gjennom 

tekst, oppgaver og bilder. I mange sammenhenger vil lærebokforskning være styrt av søken 

etter kunnskap om en bestemt side ved lærebokens tilblivelse, innhold, språklig utforming og 

bruk. Innsikten og kunnskapen som forskningen framskaffer, kan ha betydning i flere 

sammenhenger. Samtidig kan man se at mye av lærebokforskningen har hatt en underliggende 

interesse for å forbedre lærebøkene, der forskningen blir et ledd i en kvalitetsutvikling. En 

innfallsvinkel vil være å kaste lys over et fags historie, utvikling og samtidssituasjon i skolen 

og i samfunnet (s. 57-58). Skrunes (2010) legger også vekt på at forskningen må representere 

et kultur- og samfunnskritisk perspektiv. I en ideologianalyse av lærebøkene vil avsløring av 

underliggende samfunnsforhold og –oppfatninger, holdninger til andre, som ofte ligger skjult i 

teksten, være med å tydeliggjøre for at lærebokteksten skal kunne endres. En slik kritisk 

forskning kan virke bevisstgjørende på lærebokforfattere, lærere og myndighetene, og de kan 

lettere få innsikt i hvilke verdipreferanser som ligger innebygd i en tekst som ellers kan se ut 
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som en beskrivende, objektiv, nøytral eller udiskutabel tekst (s. 59). Denne typen forskning er 

derfor viktig og kan gi et godt bidrag til en god kvalitetsutvikling av lærebøker. 

1.2 Formål, problemstillinger og avgrensing 

Lærebokens enestående og dominerende stilling over lang tid i skolefagene gjør den også svært 

interessant for forskningsobjekter der ulike interesser, tematikker og perspektiver kan stå i 

fokus (Skrunes, 2010, s. 15). Formålet med dette prosjektet vil derfor være å undersøke om de 

nye norsklærebøkene på Vg1-nivå synliggjør det språklige og kulturelle mangfoldet Norge har, 

samt hvordan bøkene fremhever flerspråklighet som en ressurs og danner elevene i henhold til 

fagfornyelsen som trer i kraft ved skolestart høsten 2020. En slik analyse vil kunne gi verdifull 

innsikt i norskfagets egen utvikling i skolen og i samfunnet. Med følgende problemstilling skal 

jeg analysere utvalgte språkkapitler:  

På hvilken måte blir flerspråklighet og annet språklig mangfold fremstilt i fire lærebøker i 

norsk på Vg1?  

For å kunne besvare denne problemstillingen vil jeg i analysen ta utgangspunkt i relevante 

språkkapitler fra hver lærebok, og benytte meg av følgende delforskningsspørsmål underveis:  

I. Hvilke ideologier bygger fremstillingen av flerspråklighet i lærebøkene på? 

II. På hvilken måte blir flerspråklighet belyst i et grammatisk komparativt perspektiv? 

III. Hvordan fremstiller lærebøkene flerspråklighet og annet språklig mangfold på 

individnivå?  

IV. Hvordan fremstiller lærebøkene flerspråklighet og annet språklig mangfold på 

samfunnsnivå? 

I oppgaven vil jeg studere relevante språkkapitler i lærebøkene Moment, Appell, Grip teksten 

og Intertekst, som alle er lærebøker på studiespesialiserende på Vg1.  

Problemstillingen legger føringer for avgrensninger av studien. Studien vil, som nevnt, kun ta 

for seg lærebøker på Vg1. Ettersom tematikken er knyttet til flerspråklighet og språklig 
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mangfold, vil studien være avgrenset til de kapitler i hver lærebok som omhandler språk. 

Hvordan lærebøkene fremtrer som en helhet vil derfor ikke bli nærmere vurdert. Resultatene 

vil si noe om fremstillingene av flerspråklighet og annet språklig mangfold, og kunne være 

relevant for å arbeide med flerspråklighet i norskfaget. Problemstillingen belyses primært 

gjennom kvalitativ innholdsanalyse. 

1.3 Læreboken og læreplanen  

Læreboken har alltid stått sentralt i undervisningen i skolen, og uavhengig av pedagogiske 

grunner eller teknologiske nyvinninger er det likevel vist at den er meget overlevingsdyktig 

(Blikstad-Balas, 2014, s. 325–326). Skrunes (2010) viser til Selanders (2003) sammenfattende 

beskrivelser av de mange funksjoner en lærebok har. Læreboken skal være et «redskap for 

undervisning og læring», «den skal samle opp kunnskap og innsikt som anses som 

grunnleggende og viktig» (s. 15). Den gir også leserne en form for «felles referanserammer 

med betydning for samtale, formidling og samhørighet» (s. 15), i tillegg til at den er et 

«kontrollredskap» (s. 15).  

På bakgrunn av at læreboken skal være et kontrollredskap, skriver også Skrunes (2010) at man 

må regne med at lærebøkene konkretiserer og detaljerer de mest generelle temaene og 

kompetansemålene i læreplanen (s. 15; 112). Læreplanene er alltid under revideringer og 

endringer. De har lange tradisjon både når det gjelder form og innhold. Nye læreplaner legger 

føringer for hvordan lærebøkene skal omforme faktainformasjon til kunnskap, innsikt og 

forståelse (Koritzinky, 2012). I det følgende delkapittelet vil jeg redegjøre for lærebokens 

dominans i klasserommet.  

1.3.1 Lærebokens dominans i klasserommet  

Som kjent, trer det i kraft en ny læreplan (LK2020) ved skolestart 2020. I hvilken grad 

lærebøkene samsvarer med læreplanene, kan påvirke den kunnskapsformidlingen som blir 

belyst i klasserommet og hva elevene skal lære i henhold til kompetansemålene i læreplanene. 

Det er vist gjennom tidligere forskning at læreboken fortsatt dominerer i klasserommet 

(Blikstad-Balas, 2014, s. 325; Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, 2005, s. 73; Knudsen, 2008, 
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s. 179). I beskrivelsen av læremidlenes sentrale rolle, slik den kommer til uttrykk i Meld. St. 

28: Fag – fordypning – forståelse, som initierer arbeidet med de nye læreplanene, fremgår det 

blant annet at:  

Læremidlene har stor betydning for undervisningen og elevenes læringsutbytte. Skoler og lærere 

velger læremidler for å sikre at opplæringen er i samsvar med Kunnskapsløftet. Læremidlene 

gir et faglig innhold som er tilpasset elevene, og de gir forslag til arbeidsmåter. Slik kan 

læremidlene styrke kvaliteten på opplæringen og gi lærerne mer tid til møtet med elevene 

(Kunnskapsdepartementet, 2015–2016, s. 76). 

En av grunnene til at lærebokens rolle har vært stabil gjennom tidene, er at det er vanlig å bruke 

den som basis i de fleste fag. Blikstad- Balas (2014) påpeker akkurat dette, og skriver at 

uavhengig av nye læreplaner og stadig flere tilgjengelige elektroniske ressurser, har den fortsatt 

en dominerende status. To av hennes forklaringer er at skolesystemet er lite endringsvillig, og 

at lærebøkene er skreddersydd for bruk i skolen (s. 3–4). I den omfattende og internasjonale 

undersøkelsen, TIMS-studien, der hele 63 ulike land deltok, vises det at lærebøker er den mest 

brukte ressursen som grunnlag for, og gjennomføring av undervisning i naturfag på fjerde og 

åttende trinn (Martin, Mullis, Foy & Stanco, 2012, s. 220–221). I en annen kartlegging av 

læremidler og læremiddelpraksis fra 2005 konkluderer også Skjelbred, Solstad og 

Aamotsbakken med at lærebøker fremdeles spiller en stor rolle i klasserommet. Dette kommer 

frem gjennom observasjoner av en praksis som benytter seg av én eller flere lærebøker i 

klasserommet. Det ble vist at læreboken ble kombinert med tilleggsmaterialer som fotokopier 

eller andre kopier som lærerne selv hadde laget. Disse kopiene var ofte kopier hentet fra andre 

lærebøker eller læremidler (Skjelbred, Solstad, Aamotsbakken, 2005, s. 73). Dette er også i tråd 

med Hodgson, Rønning, Skogvold og Tomlingsons rapport som viser det tilsvarende i deres 

undersøkelser fra 2010. Gjennom plandokumenter og intervjuer fant de at lærebøker og 

tilhørende materiell har stor betydning for lærernes planlegging, og er blant de viktigste 

ressursene lærerne oppgir ved planarbeidet (Hodgson et al., 2010, s. 111–112).  

Lærebøker har altså en sentral rolle for undervisningen. Ved at lærerne bruker læreboken som 

et planleggingsredskap, følger undervisningens lærebokens faglige prioriteringer og føringer. 

Dette viser og legger mange premisser for at det som skjer i klasserommet er styrt av lærebøker, 

uavhengig om enkeltelever velger å bruke dem eller ikke (Blikstad- Balas, 2014, s. 229).  
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1.4 Norge som flerspråklig land 

Som tidligere nevnt (1.1) har nye møter mellom språklige, kulturelle og religiøse praksiser 

bidratt til et økt språklig mangfold i Norge. I dag blir en rekke gamle og nyere minoritetsspråk 

praktisert, norske dialekter er i bruk på flere samfunnsarenaer, og engelsk er stadig mer anvendt 

i store deler av næringslivet (Språkrådet, 2018, s. 55). Ifølge Engen og Kulbrandstad (2004) 

finnes det lite statistikk over hvor mange språk som brukes i større eller mindre grupper i Norge 

i dag (s. 115). Dette kommer av at det er utfordrende å gjennomføre en slik rangering, da både 

subjektive og objektive kriterier er problematiske (Niemi, 2010, s. 157). Jeg anser det som 

relevant å presentere de offisielle språkene og minoritetsspråkene vi har i Norge i dag, da dette 

både legger føringer for avklaringer og avgrensinger. I det følgende vil jeg ta for meg de to 

offisielle språkene i Norge, norsk (bokmål og nynorsk) og samisk, i tillegg til de nasjonale 

minoritetsspråkene, norsk tegnspråk og nyere minoritetsspråk.  

Norsk: Bokmål og nynorsk  

Før 1814 var Norge underlagt en multietnisk, danskdominert enevoldsstat. Norge ble også 

presset inn i en ny union med Sverige, og det var ikke før i år 1905 at det norske demokratiet 

ble løsrevet fra unionen med Sverige og godt utviklet som land. I likhet med andre stater fikk 

Norge sitt eget flagg, en grunnlov og det nye parlamentet Stortinget fikk en stor symbolverdi. 

Samfunnet ble modernisert og integrert til et fellesskap. Likevel stod språkdebatten som et 

viktig og problematisk tema, og etter 1814 var skriftspråket ganske enkelt dansk. Dette ble følt 

som et problem av mange, mye fordi de kulturelle elementene hang sterkt igjen i den norske 

eliten. Den selvlærte filologen Ivar Aasen samlet inn talemålsprøver fra de strøk i norske bygder 

som etter hans mening ikke var påvirket av dansk. I dag sitter Norge igjen med to skriftspråk: 

bokmål og nynorsk (Sørensen, 1997, s. 118). Det kan imidlertid diskuteres om de to 

skriftspråkene faktisk er likestilt.  

Bull og Lindgren (2009) skriver at det vanlige brukte uttrykket «norsk og nynorsk» viser til at 

det finnes en intern rangordning mellom de to skriftvariantene i norsk. Om man har nynorsk 

som hovedmål og bokmål som sidemål, hører man til en minoritet innenfor det man kan kalle 

for hegemonisk norske. Dette innebærer at det ikke er garantert at man får nye lærebøker på 

nynorsk like fort som bokmålselever får bokmålsbøker. Skriftspråket er også mindre synlig i 
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det offentlige rom og man møter det på færre domener (s. 11–12). Som Bull (2009) påpeker i 

kapittelet «Norsk i Norge» konnoterer bokmål og nynorsk ulikt, der bokmål blir oppfattet som 

nøytralt mens nynorsk ikke blir det. Dette sier noe om rangordningen til de to målformene vi 

har i Norge (s. 195).  

Samisk 

I tillegg til norsk, har Norge samisk som offisielt språk. 1990 er et sentralt årstall for det samiske 

språket og folket, ettersom sameloven av 1987 fikk et viktig tillegg (Bull & Lindgren, 2009, s. 

12–13). Her ble samisk erklært som likestilt med norsk. Fra dette året ble derfor samisk et 

offisielt språk i Norge. I den sammenheng har alle som bor i de aktuelle kommunene i det 

samiske forvaltningsområdet rett til å bruke samisk i alle offisielle sammenhenger, og barn har 

rett til morsmålsopplæring og undervisning i alle fag på samisk i alle fag (s. 12–13). Likevel er 

det slik at det samiske språket og kulturen føler seg truet og fortrengt (Stordahl, 1997, s. 139). 

Stordahl (1997) skriver at man ennå ikke har oppnådd en reel likestilling mellom samer og 

nordmenn, men at det likevel har skjedd mye de siste 70 årene (s. 150). Samene har i dag, på 

like linje med de norskspråklige, rett til utdanning i og på samisk i henhold til loven. I dag er 

ikke «samisk» noe entydig begrep, og de tre ulike samiske språkene som er mest bruk er 

nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Nordsamisk er den største av dem, der mellom 75 og 

80% av samene i Norge snakker det (Bull & Lindgren, 2009, s. 12–13).  

I dag finnes det ikke noe individbasert statistikk om personer med samisk-etnisk tilhørighet, 

ettersom det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge 

(Sønstebø, 2018, s.7). Det ble i 2017 lagt frem en kartlegging av eksisterende datakilder og 

vurdering av muligheter for å etablere statistikk over samiske språkbrukere i Norge (Holth & 

Lillegård, 2017, s. 6–7). Statistikken om samiske forhold som skulle publiserer 6. februar 2020 

er utsatt på ubestemt tid (SSB, 2018).  

Norsk tegnspråk 

Som omtalt i 1.1 har det alltid eksistert døve og hørselsskadde i Norge og andre steder i verden. 

Slik sett er norsk tegnspråk i Norge et historisk språk med en kulturbærende funksjon, som 

betyr at de oppfyller kravene for å regnes som nasjonale minoriteter (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2020; Bull &Lindgren, 2009, s. 13–18). Språket er ikke omfattet 
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av et konkret folkerettslig vern gjennom konvensjoner som Norge har sluttet seg til, men har 

som nevnt likevel lange tradisjoner i Norge (Språkrådet, 2018, s. 61). Tegnspråk er nå også blitt 

anerkjent som nasjonalt tegnspråk i forslaget til ny språklov (Kulturdepartementet, 2020). 

Språkrådet (2018) skriver at det norske tegnspråket i dag er førstespråket til ca. 5000 døve, og 

har til sammen ca. 16 000 brukere (s. 61). Disse personene har enten familie eller venner av 

døvesamfunnet, er fagfolk eller er selv døve (Vonen, 2009, s. 87). 

I dag finner man produsenter som har utgitt flere skjønnlitterære verk oversatt til norsk 

tegnspråk. Egne forlag og forskningsinstitusjoner ble opprettet og Den norske kirkes liturgi for 

høymessen ble oversatt til norsk tegnspråk i 1993 (Vonen, 2009, s. 96). I 1996 satte 

myndighetene i gang et omfattende opplæringsprogram i norsk tegnspråk for foreldre til døve 

og sterkt tunghørte barn innenfor «Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede». 

Likevel har det tatt tid før tiltaket om døve kom inn i læreplanen. På 2000-tallet trådte flere 

rettigheter for døve frem, og for elever i barneskolen og videregående opplæring ble det innført 

egne læreplaner: «Tegnspråk som førstespråk». I læreplanverket fra 2006 (LK06) ble denne 

læreplanstrukturen beholdt, med unntak av noen endringer av betegnelsen, som nå henholdsvis 

er «norsk tegnspråk», «norsk for døve og sterkt tunghørte», «engelsk for døve og sterkt 

tunghørte» og «drama og rytmikk for døve og sterkt tunghørte» (s. 96-98). I den nye læreplanen 

(LK2020) finner vi «norsk tegnspråk», «norsk for hørselshemmede», «engelsk for 

hørselshemmede» og «drama og rytmikk for elever med tegnspråk» (Utdanningsdirektoratet, 

u.å). Universitetet i Oslo har også siden 2005 tilbudt tegnespråkutdanning på masternivå siden 

2005, og en ny milepæl ble nådd i 2007 da Høgskolen i Sør-Trøndelag iverksatte en tilsetting 

av landets første professorat i faget tegnspråk (Vonen, 2009, s. 97).  

Nasjonale minoritetsspråk: kvensk, romani og romanes  

På nivået under samisk, rangeres det en offisiell benevnelse som nasjonale minoritetsspråk 

(Bull & Lindgren, 2009, s. 13). Norge har et særlig ansvar for de nasjonale minoritetsspråkene 

kvensk, romani og romanes, da språkene er en viktig del av den språklige kulturarven i landet 

(Språkrådet, 2018, s. 56). Språkgruppene har, til tross for manglende status og aksept, eksistert 

i Norge i mange århundre, og de har alle blitt rammet av assimilasjonspolitikken som kom som 

følge av den europeiske nasjonalismen (s. 13). Språkene ble formelt akseptert av norske 

styremakter så sent som på slutten av 1990-tallet (Bull & Lindgren, 2009, s. 13). I 1999 
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ratifiserte Norge Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter av 1994. 

Der ble det fastslått et viktig bakgrunnsdokument i FNs konvensjon av 1966 om sivile og 

politiske rettigheter. Her kom det frem at personer som hører til etniske, religiøse eller språklige 

minoriteter, har rett til, sammen med andre av sin gruppe, friheten til å dyrke og utøve sin egen 

kultur og religion samt bruke sitt eget språk. Gjennom vedtakelsen av menneskerettsloven av 

1999, ble konvensjonen inkorporert til norsk lov. Nasjonale minoriteter fikk derfor status som 

minoritetsgruppe med en historisk tilknytning til landet (Phil, 2010, s. 251). Phil (2010) skriver 

følgende: 

Nasjonale minoriteters historie handler om innvandring og transnasjonalitet, flerspråklighet, 

flerreligiøsitet og minoritetenes motivasjon og vilje til å videreføre kunnskap om tradisjoner 

knyttet til sin egen spesifikke historie. Historien til hvert av de nasjonale minoritetene er 

særegen. Samtidig deler minoritetene noen grunnleggende erfaringer i forhold til 

majoritetsbefolkningen og til staten og dens institusjoner og profesjoner. (Pihl, 2010, s. 251) 

På den måten ser man et viktig forhold mellom majoritetsbefolkningen og de nasjonale 

minoritetene, der de både bygger på grunnleggende erfaringer samt kunnskap og tradisjoner 

knyttet til sin egen historie. Likevel er det anerkjent at nasjonale minoriteter har – og fortsatt er 

– utsatt for dårlige holdninger knyttet til rasisme, undertrykkelse og stigmatisering (Phil, 2010, 

s. 251).  

Fram til begynnelsen av 1800-tallet ble kvenene, til tross for enkelte tilfeller av uro, i liten grad 

problematisert som folkegruppe eller minoritet (Niemi, 2010, s. 40). Det er imidlertid vanskelig 

å tallfeste den eldre kvenske innvandringen og bosettingen. Før folketellingen i 1801 hadde vi 

verken en systematisk registrering på enkeltnivå av befolkningen eller noe etnisk registrering. 

På denne tiden ble også kvenene delvis registrert sammen med samene, trolig fordi de bodde i 

samme område og hadde samme ressursgrunnlag, og ble i den sammenheng viet sammen 

gjennom naboskap og ekteskap (Niemi, 2010, s. 37). Til tross for at kvenene kunne vise til en 

flere hundre år gammel historie i Norge, kom ikke folkegruppens status i landet frem før på 

begynnelsen av 1900-tallet (s. 143).  

Språket til kvenene er i nær slekt med meänkieli som blir brukt av tornedalinger i Sverige, og 

nordfinske dialekter i Finland. Kvenene er en av de språkgruppene som har gått lengst i den 

språkpolitiske retningen, og er i dag et offisielt godkjent og selvstendig minoritetsspråk i Norge. 

De aktuelle språkspørsmålene bemerket at det var et behov for at norske myndigheter klargjorde 
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språkets status, i den grad om det dreide seg om et språk eller en dialekt. I mars 2005 fikk 

lovforslaget gjennomslag og kvensk ble anerkjent som et eget språk (Niemi, 2010, s. 152–153). 

I dag er både litteratur som skapes på det kvenske språket et særlig viktig bidrag. Det samme 

gjelder språkarbeid som baserer seg på en rekke feltarbeider over lengre tid, som finnes i arkiver 

både i Finland og i Norge. Universitetet i Tromsø har også siden siden 2006 gitt et studietilbud 

i kvensk språk (Niemi, 2010, s. 154).  

Den norske rombefolkningen er etterkommere etter de rumenske rom som sannsynligvis 

emigrerte fra Romania på slutten 1800-tallet, og levde i Belgia, Frankrike, Tyskland og Ungarn 

i løpet av siste del av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Et lite fåtall reiste rundt i Europa og til 

Norge for å livnære seg, noe som førte til at også enkelte fikk norsk reisepass og 

oppholdstillatelse (Lidén & Engebrigtsen, 2010, s. 91). I begynnelsen av 1930-tallet var det 

flere romfamilier som prøvde å komme til Norge, og hele 68 rom ble stoppet på grensen mellom 

Tyskland og Danmark i 1934. Pass ble ikke lenger godkjent, og flere familier ble avvist 

uavhengig av om man hadde en fødselsattest som viste at man var født i Norge eller ikke. Status 

som nasjonal minoritet ble likevel gitt til de norske rom i 1999, på bakgrunn av gruppens 

historiske tilknytning til landet (s. 94-95). Rom i Norge utgjør en liten del av den europeiske 

rombefolkningen, og den norske romgruppen består av ca. 500 rom med norsk statsborgerskap 

som bor mer eller mindre permanent i Norge – de fleste i Oslo (Engebrigtsen & Lidén, 2010, s. 

199). Romanes er språket til folkegruppen (sigøynere), og sammenlignet med de andre 

nasjonale minoritetsspråkene står romanes sterkt hos minoriteten selv, ettersom man i større 

grad kan se at flere rombarn snakker romanes når de starter i skolen (Språkrådet, 2018, s. 60). 

Romanes var først og fremst et muntlig språk, men har nyere tid fått en økende bruk i sosiale 

medier, samt blitt publisert i bøker og tekster på romanes (s. 61).  

Romani er et annet språk og en annen folkegruppe. Språket blir brukt av tatere/romanifolk, og 

man antar at gruppen ankom Norge på 1500-tallet (Fløgstad, 2020, s. 2). Gruppen kommer 

opprinnelig fra India. I motsetning til Romanes har tatere/romanifolket norsk som sitt 

førstespråk, men snakker i tillegg til norsk også romani. I dag har romanispråket i Skandinavia 

utviklet seg til å bli et særegent nordisk indoarisk språk, ettersom det gjennom tidene har vokst 

frem et skandinavisk-fundert lyd- og bøyingsmønster (Bull & Lindgren, 2009, s. 15). Noen 

forskere benevner termen «skandoromani» om den romanivarieteten som snakkes i Norge og 
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Sverige, og det er også forskere som anser skandoromani som et blandingsspråk (Fløgstad, 

2020, s. 3).  

Taterne har vært utsatt for en hard assimileringsprosess som har bidratt til å avgrense og svekke 

bruken av språket. Likevel kom det i 2016 en offentlig utgreiing om norsk politikk overfor 

taterne/romanifolket, som uttrykte at norske styremakter bør vurdere flere tiltak for å oppnå en 

rettferdighet og forsoning av språket. I dag er likevel Romani i noen grad dokumentert, blant 

annet gjennom en elektronisk ordbok der man kan søke mellom romani og norsk og romani og 

engelsk (Språkrådet, 2018, s. 60).  

Nyere minoritetsspråk  

Økt innvandring viser at stadig flere i det norske samfunnet vokser opp med flere språk. Noen 

av innvandringsspråkene som blir talt av flere millioner mennesker i verden er blant annet urdu, 

arabisk, russisk og polsk. I Norge blir disse språkene også talt av relativt store 

innvandrergrupper (Bull og Lindgren, 2009, s. 18). Stortingsmelding 35 Mål og meining 

konstaterer at dagens språksituasjon, med nyere innvandringsspråk, utgjør det tredje elementet 

i dagens nye språkpolitikk. Dette blir lagt frem slik:  

Språkpolitikken må dessutan ta omsyn til alle grupper av nordmenn med nyare 

innvandrarbakgrunn, i det heile alle dei som er to- eller fleirspråklege med eit anna morsmål enn 

norsk. Desse gruppene har gjort at Noreg i dag i endå større grad enn i tidlegare tider er eit 

mangespråkleg samfunn, og at ein større del av språkbrukarane no har fleirspråkleg bakgrunn 

og kompetanse. Til saman representerer samisk språk, språka til nasjonale minoritetar, norsk 

teiknspråk og alle dei nyare innvandrarspråka eit språkleg mangfald som i dag er med på å 

utfylla biletet av den totale språksituasjonen i landet. Dette språklege mangfaldet må utgjera eit 

tredje element i den nye språkpolitikken. (kulturdepartementet, 2007-2008, s. 15) 

Som sitatet over viser, har Norge et positivt syn på andre innvandrerspråk. I et oppdrag for 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har Statistisk Sentralbyrå (SSB) kartlagt 

eksisterende og mulige framtidige språk som benyttes i Norge, og utbredelsen av dem. Her blir 

det påpekt at en oversikt over hvilke språk som benyttes i befolkningen er en viktig forutsetning 

for å føre en aktiv språkpolitikk. Det fremheves også at en «helhetlig språkpolitikk i Norge også 

innebefatter et mangespråklig eller flerspråklig perspektiv» (Wilhelmsen, Holth, Kleven & 

Risberg, 2013, s. 3-6). Selv om staten har ansvar for å styrke nasjonalspråket (bokmål og 

nynorsk), samisk, de nasjonale minoritetsspråkene (kvensk, romani og romanes) og norsk 
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tegnspråk, representerer også de nyere minoritetsspråkene et språklig mangfold som er med på 

å utfylle det totale bildet av språksituasjonen i landet (s. 3–6). Tall fra Statistisk sentralbyrå 

viser at over 17 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn, og innvandrerne 

kommer fra hele 221 ulike land eller selvstendige områder. Sett ut fra hvor de ulike 

innvandrerne kommer fra blir det belyst at polsk, litauisk, arabisk, tigrinja og somali er de 

største og nyeste minoritetsspråkene i Norge i dag. Det er også vist at engelsk er i ferd med å 

utvikle seg som et andrespråk i Norge, og er i tillegg et dominerende fellesspråk, spesielt i 

akademia (SSB, 2018).  

Jeg har i dette kapittelet presentert de to offisielle språkene i Norge, norsk (bokmål og nynorsk) 

og samisk, i tillegg til de nasjonale minoritetene, norsk tegnspråk og nyere minoritetsspråk. 

Som tidligere nevnt i språkpolitikken og læreplanen skal alle språk i Norge – uavhengig av 

status, skal anerkjennes og belyses. Skolen er derfor en sentral arena for å fremme mangfoldet 

av språk, der elevene både skal bli bevisste og inkluderende i et mangfoldig og språklig 

samfunn. Ettersom språkene har ulik status i lovverket, er det interessant å se hvordan dette 

påvirker fremstillingen av flerspråklighet og annet språklig mangfold i lærebøkene.  

1.5 Flerspråklighet og annet språklig mangfold i 

læreplanen  

I denne studien undersøker jeg hvordan fire lærebøker belyser flerspråklighet og annet språklig 

mangfold i lærebøkene på Vg1. For å forstå hvordan lærebøker prioriterer, vektlegger og 

presenterer et tema, anser jeg det som viktig å se på hva flerspråklighet og annet språklig 

mangfold er i norskfaget og hvordan det blir fremstilt og vektlagt. Ettersom lærebøkene tar 

utgangspunkt i fagfornyelsen (LK2020), vil jeg i det følgende avsnittet ta for meg relevante 

deler av formålsbeskrivelsen, kjerneelementer og kompetansemål som vektlegger tematikken.  

Som tidligere nevnt, tilsier den overordnede delen for grunnskole og videregående opplæring 

at elevene skal få «kunnskap om samfunnets språklige mangfold ... og gi elevene en ... verdifull 

innsikt i ulike uttrykksformer, ideer og tradisjoner. Alle elever skal få erfare at det å kunne flere 

språk er en ressurs i skolen og i samfunnet» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5, min 

kursivering). Fagfornyelsen (LK2020) fremstiller tilsvarende momenter, som jeg i det følgende 
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vil belyse. I tillegg er norskfaget et dannelsesfag, som både skal gi elevene en kulturforståelse 

og identitetsutvikling.  

Formålet med fagfornyelsen (LK2020) 

Det fremgår av læreplanen (LK2020) at «norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, 

kommunikasjon, danning og identitetsutvikling» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2, min 

kursivering). Norskfaget skal også «gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og 

kulturarven i Norge». Det påpekes også at: «gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli 

trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et 

inkluderende felleskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. Faget skal styrke 

elevenes evne til kritisk tenkning og skal ruste dem til å delta i samfunnet gjennom en 

utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst». (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2, min 

kursivering).  

Kjerneelementer  

Kjerneelementene er det viktigste og mest sentrale elevene skal lære i hvert fag. De skal gi 

retninger og prioriteringer for fagets innhold (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 1). I 

fagfornyelsen har kjerneelementene blitt en sentral og viktig del av læreplanen. 

Kjerneelementene er til for å beskrive underkategorier av læreplanene, og inneholder seks 

elementer som tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig 

tekstskaping, språket som system og språklig mangfold. Kjernelemenet språket som system og 

mulighet og språklig mangfold er knyttet til oppgavens problemstilling. Førstnevnte belyser 

blant annet at «elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive 

grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, 

og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter» 

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 3, min utheving). Kjerneelementet språklig mangfold går ut 

på at «elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske 

bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå 

egen og andres språklige situasjon i Norge» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 3, min 

kursivering).  
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Kompetansemål etter 1.vgs  

Kompetansemålene i fagfornyelsen (LK2020) er ikke inndelt i temaer. De aktuelle 

kompetansemålene som er knyttet til flerspråklighet, språkmøte og kulturmøte er belyst under.  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:  

• lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra 

samiske og andre språk  

• reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer  

• sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape 

språkendringer  

• gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de 

språklige rettighetene samer har som urfolk  

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 12).  

1.6 Studiens oppbygning og avgrensning  

I tillegg til dette introduksjonskapittelet, vil jeg i det andre kapittelet gjøre rede for teori og 

relevant forskning. Den utvalgte teorien belyser blant annet flerspråklighetsbegrepet og dens 

plass i norskfaget, både på individnivå og samfunnsnivå. I det tredje kapittel, metodekapittelet, 

presenterer jeg valget av forskningsdesign, hvordan datamaterialet er analysert samt studiens 

reliabilitet, validitet og etiske betraktninger. I kapittel fire presenterer jeg oppgavens analyse og 

funn. I kapittel fem, diskusjonskapittelet, diskuterer jeg hovedfunn i lys av teori og tidligere 

forskning. Avslutningsvis, i kapittel seks, vil jeg oppsummere hovedfunnene og peke på 

didaktiske implikasjoner, samt forslag til videre forskning.  
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2 Teori 

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for det teoretiske rammeverket som utgjør studiens 

utgangspunkt, samt tidligere forskning som vil være relevant for diskusjonskapittelet i 

oppgaven. I første del vil jeg presentere teorier om flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå 

(2.1), i tillegg til teorier for et grammatisk komparativt perspektiv av språk (2.2). Deretter 

redegjør jeg for sentrale teorier innenfor et dynamisk perspektiv av flerspråklighet, der 

transspråkingsperspektiv og språkideologier blir belyst (2.3). Videre redegjør jeg for teorier om 

dannelse og flerspråklig identitet (2.4). I andre del følger en gjennomgang av tidligere forskning 

av lærebokanalyser og flerspråklighet i skolen. 

2.1 Flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå  

De fleste nasjoner i verden er flerspråklige, noe som er naturlig da vi har 7000 språk fordelt på 

verdens 196 nasjoner (García & Li Wei, 2019, s. 63-64).1 Dette harmonerer også med det the 

linguistic Society of America sa i 1995: «Den absolutte hoveddelen av verdens nasjoner er 

minst tospråklige, og de fleste er mangespråklige, også om vi ser bort fra effekten av migrasjon 

i nyere tid» (uten sidetall). Sollors (2009) viser også til en kraftig økning i internasjonal 

migrasjon, som anslår at det nesten var 200 millioner internasjonale migranter rundt om i verden 

i 2005. Dette tilsier en økning på to og en halv gang siden 1970, og som med det viser at det 

språklige mangfoldet er stort (s. 59). Som Svendsen (2009) skriver, er det ikke unormalt at flere 

er oppvokst med ett eller flere språk (s. 32).  

Flerspråklighet har med årene blitt et mer omtalt begrep og fenomen (Svendsen, 2009, s. 32). 

Flerspråklighet har et vidt spekter av definisjoner. Fenomenet er forankret på tvers av teoretiske 

og praktiske perspektiver, og vektlegger forskjellige aspekter ved bruk og læring av språk 

(Aronin & Singleton, 2012, s. 1). Noen definisjoner foreslår at om man er flerspråklig må man 

benytte seg av begge eller alle språkene man kan, og disponere seg for dem ofte. Slike 

definisjoner har blitt kritisert, da forskjellige forskere har ulike oppfatninger av hva som ligger 

i et frekvent bruk av flere språk. I det felles europeiske rammeverket for språk Læring, 

 
1  Li Wei følger de kinesiske konvensjonene og skiller derfor ikke mellom for- og etternavn. 



 

 

18 

undervisning, vurdering fremtrer det en beskrivelse av språklæring der flerspråklighet har fått 

en større betydning de siste årene. Europarådet beskriver flerspråklighet som noe annet enn 

mangespråklighet, som handler om at en et individ enten kan en rekke språk eller at det 

eksisterer flere språk innenfor et samfunn. Flerspråklighet forbeholdes heller til enkeltpersoners 

evne til å bruke flere språk, i forskjellig grad og til spesifikke formål (Utdanningsdirektoratet, 

2011, s. 5).  

Svendsen (2009) skiller mellom tre ulike definisjoner på to- eller flerspråklighet. Én type 

definisjon, såkalte opphavskriterier, tar utgangspunkt i alder og hvordan man tilegner seg 

språkene. Her skiller Svendsen videre mellom simultan flerspråklig tilegnelse, som vil si at man 

tilegner seg ulike språk samtidig fra fødselen, og den suksessive språktilegnelsen, som betyr at 

man lærer språk etter at et førstespråk er tilegnet (s. 35).  

En annen lignende type definisjoner av to- eller flerspråklighet tar utgangspunktet i bruken av 

språkene eller språkenes funksjoner. I slike definisjoner må man kunne bruke språkene i visse 

situasjoner, for visse personer eller formål. Svendsen (2009) knytter denne definisjonen til 

personer som bruker ulike språk overfor ulike personer i familien, i tillegg til ulike språk for 

ulike språksituasjoner. Dette kommer til uttrykk der personer bruker forskjellige språk ved ulike 

språkfunksjoner, slik som ett språk ved positive følelser, mens ett annet språk ved negative 

følelser (s. 35).  

Den siste typen definisjoner som Svendsen (2009) opererer med, handler om identitets- og 

holdningskriterier. Tospråklighet handler nemlig også om selvidentifisering og hvordan man 

identifiserer seg med andre mennesker. Ifølge slike kriterier må man både identifisere seg med 

begge språkene og bli identifisert av andre som tospråklig for å faktisk være tospråklig.  

En mer konkretisert og kontekstualisert definisjon av Franceschini (2009) er:  

The term/concept of multilingualism is to be understood as the capacity of societies, institutions, 

groups and individuals to engage on a regular basis in space and time with more than one 

language in everyday life. Multilingualism is a product of the fundamental human ability to 

communicate in a number of languages. Operational distinctions may then be drawn between 

social, institutional, discursive and individual multilingualism. (Franceschini, 2009, s. 33-34) 

Denne definisjonen på flerspråklighet legger føringer for at begrepet knyttes til kapasiteten i 

samfunnet, institusjoner, grupper og enkeltpersoner til å engasjerer seg regelmessig med mer 
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enn ett språk i hverdagen. Jeg vil i det følgende se på Svendsen (2009) sin inndeling av 

flerspråklighet på individnivå og samfunnsnivå.  

Svendsen (2009) skriver at det vanligvis innenfor forskningslitteraturen skilles mellom 

flerspråklighet på individnivå og samfunnsnivå. Studiet av flerspråklighet på individnivå har 

primært konsentrert seg om hvordan barn tilegner seg to eller flere språk, og hvilken måter ett 

av språkene kan sies å dominere mer enn et annet på et gitt tidspunkt (s. 35). På samfunnsnivå 

studerer man ulike aspekter ved to- eller flerspråklige (nasjonale) stater, som Belgia, Canada, 

Filippinene, India, Israel, Kamerun, Sveits og Sør-Afrika. I enkelte samfunn eksisterer det 

såkalte diglossiske språksituasjoner, som vil si at det er en relativ klar og stabil funksjonsdeling 

mellom ulike språk eller varieteter. En slik varietet kan være at det ene har høyere prestisje enn 

den andre. Dette blir omtalt som høyspråk og lavspråk (s. 34).  

Som vist er verden full av flerspråklige individer der noen blir født og oppvokst med to eller 

flere språk, mens andre tilegner seg ny og mer språkkompetanse i et senere stadium i livet. 

Noen vil peke på at flerspråklighet handler om identitet og holdninger, mens andre mener at det 

handler om språk- og ytringskompetanse. Viktigheten med de ovennevnte fremstillingene av 

flerspråklighet er at det er normalt i hele verden – også i Norge. Språk vil alltid være en del av 

menneske og samfunnet, og en funksjonsdeling vil derfor også kunne forekomme.  

2.2 Språk som system og kontrastiv grammatikk  

Som tidligere nevnt er kommunikativ kompetanse et av aspektene med flerspråklig 

kompetanse. Dette er en kompetanse som både omfatter hvordan språket organiseres over 

setnings- og meningssammenhenger, og den kunnskap om hvordan ulike språkfunksjoner 

realiseres (Svendsen, 2009, s. 41–42). En slik type kompetanse er knyttet til språkets 

grammatikk, eller nærmere bestemt lydsystemer (fonologi), rettskriving (ortografi) bøying og 

avledning (morfologi) og ordstilling (syntaks) (Kulbrandstad & Kinn, 2016, s. 18). Fordi jeg i 

min studie ønsker å undersøke hvordan flerspråklighet og språklig mangfold blir fremstilt i 

lærebøkene, er også den grammatiske og kontrastive siden ved språket sentralt for analysen.  

Det å sammenligne særtrekk ved ulike språk kalles kontrastiv grammatikk. På vaskedelen til 

den første kontrastive grammatikken for norsk blir det skrevet at «en kontrastiv grammatikk 
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belyser hvilke vesentlige forskjeller som består mellom to eller flere språk» blir det skrevet på 

vaskeseddelen til den første kontrastive grammatikken for norsk Bruland, Andersen og Co 

(1979). Danbolt og Hugo (2012) belyser viktigheten av en språklig bevissthet, og viser til at 

anerkjennelse av de minoritetsspråklige elevenes språkkompetanse vil komme frem (s. 94). 

Felles for de kontrastive grammatikkene er at både fonologi, morfologi og syntaks blir 

behandlet. Dette gjør at de samme områdene beskrives i ulike kontrastive grammatikker, og 

gjenspeiler språktrekk i norsk (Ryen & Tonne, 2015, s. 60). Et slikt sammenlignende perspektiv 

av kontrastive grammatikker er fremtredende i lærebøker, der grammatiske trekk ved språk får 

leseren til å både sammenligne og bli bedre kjent med eget og andres språklig grammatiske 

kjennetegn.  

Ryen og Tonne (2015) har skrevet en oversiktsartikkel som blant annet belyser konkrete 

kontrastive fremstillinger der norsk blir sammenlignet med utvalgte språk (s. 40). Som vist blir 

kontrastiv grammatikk knyttet til vesentlige forskjeller mellom to eller flere språk. En av 

artiklene som Ryen og Tonne (2015) henviser til er Norsklæreren som ble skrevet året etter, der 

kontrastiv grammatikk er en sammenligning av språk gjort på bakgrunn av språkundervisning 

(s. 58). Det fremtrer også flere studier i artikkelen som viser til overføringsverdien i å 

sammenligne sitt eget morsmål med ett eller flere språk. Helt tilbake til 1960-tallet var det flere 

lærebokforfattere som hadde erfaring fra undervisning med innlærere som ikke hadde norsk 

som morsmål. I nye tilnærminger, der fagfeltet Second language acquisition hadde vekket 

interesse hos flere forskere, ble «systematiske språklige beskrivelser av norsk med et nytt 

«utenfra»-perspektiv fremhevet, både større grammatikker, studier der norsk kontrasteres mot 

språk som er morsmålet til innlærere av norsk, og også arbeider som beskriver enkeltfenomen 

innenfor norsk grammatikk» (s. 41, min tilføyelse). Dette var og er fortsatt en viktig 

tilnærming for kontrastiv grammatisk sammenlignende perspektiv. I årene som fulgte har norsk 

blitt kontrastert mot 21 ulike språk, som blant annet: albansk, polsk, litauisk og urdu. Det 

fremtrer også informasjon om at slike sammenligninger også er nyttig for nordmenn. En slik 

tilnærming til kontrastive grammatikker har gitt forskere innsikt i mange språk som ikke har 

vært tilgjengelig. Det gir også en språktypologisk innsikt, i tillegg til å gi en større forståelse 

for ens eget språk (s. 59). Anvender man dette til læreboken kan denne språkinnsikten bli brukt 

på en positiv måte, som 1) når elevene skal lære norsk, og 2) for å anerkjenne språkene elevene 

bringer med seg inn i klasserommet.  
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Ettersom Ryen og Tonne (2015) belyser kontrastive studier og kontrastive grammatikker i lys 

av et godt hjelpemiddel for tilrettelegging av norskundervisning, samt god innsikt til for både 

lærere, innlærere og forskere (s. 67), anser jeg det ovennevnte også relevant for 

norskundervisningen for studiespesialiserende. Som vist har Svendsen (2009) demonstrert 

viktigheten av synliggjøring av flerspråklighet i klasserommet. Det samme belyser læreplanen 

(LK2020). En anvendelse av Ryen og Tonne (2015) sin tilnærming til kontrastivt perspektiv av 

ulike språk sammenlignet med norsk, vil også være sentralt for grammatiske kjennetegn i 

lærebøker på Vg1. I lys av hvordan lærebøkene fremstiller flerspråklighet og annet språklig 

mangfold, vil dette også bli belyst i den grammatiske delen i språkkapitlene.  

2.3 Flerspråklighet som sosialt fenomen  

Mens kontrastiv grammatikk handler om språk som system, så handler kommunikativ 

kompetanse om hvordan språket faktisk brukes (Svendsen, 2009). Begrepene tospråklighet, 

mangespråklighet og flerspråklighet blir fortsatt behandlet som flerspråkliges språk som to, 

mange eller flere avgrensede enheter. En transspråklig forståelse overskrider språkene ved å 

betrakte flerspråklige ressurser som ett helhetlig språklig repertoar på tvers av språk (García & 

Li Wei, 2019, 6). Jeg vil i det følgende delkapittelet ta for meg transspråking tradisjonelle 

oppfatninger av opplæring.  

2.3.1 Transspråking  

García & Li Wei (2019) utforsker hvordan transspråking endrer tradisjonelle oppfatninger av 

opplæring. Forfatterne påpeker at «transspråking gjør det mulig for oss å forestille oss nye måter 

å være og språke på, slik at vi kan begynne å handle annerledes i verden» (s. 148). En mer 

overordnet definisjon av transspråking defineres slik av forfatterne:  

Transspråking er en tilnærming til bruken av språk, tospråklighet og utdanning av tospråklige 

som tar hensyn til deres språkpraksis – ikke som autonome språksystemer, slik tilfellet har vært 

tradisjonelt sett, men som et felles språklig repertoar med trekk som samfunnet vårt hittil har 

definert som å tilhøre to atskilte språk. (García & Li Wei, 2019, s. 17)  

Jeg anser det som viktig for denne studien å knytte transspråking opp mot hvordan vi former 

vår forståelse av språk, og dermed også de overnevnte tilknyttede begrepene to- , mange- og 
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flerspråklig. Garcia & Li Wei (2019) skriver også at «det større kommunikasjonsnettverket har 

blitt forsterket av ny teknologi og globalisering og avslører diskriminering på skolene av 

opprinnelige, innfødte og innvandrede språklig minoriteter» (s. 83). Skolens holdninger og 

undervisning burde derfor finne frem en måte å praktisere språkkunnskap og positive 

språkholdninger til ikke-dominerende og dominerende grupper (s. 83). Et slikt 

transspråkingsrom, der samhandling mellom flerspråklige individer «bryter ned de kunstige 

skillene mellom makro og mikro, samfunn og individ, sosialt og mentalt i studiet av 

tospråklighet og flerspråklighet» er derfor med på å fremme flerspråklighet og annet språklig 

mangfold som ressurs (Li Wei, 2011, s. 1234). Dette vil gjøre det mulig for flerspråklige 

individer å integrere sosiale rom, noe som tidligere har vært praktisert separat på forskjellige 

steder. Li Wei (2011) hevder at et slikt sosialt rom med transspråking foregår mellom 

forskjellige språklige strukturer, modaliteter, strukturer og strekker seg ut over dem. Han hevder 

at transspråking «skaper et sosialt rom der den flerspråklige kan bringe sammen forskjellige 

dimensjoner av egne personlige historier, erfaringer og miljø, holdninger, tro og ideologier samt 

kognitive og fysiske evner i én koordinert og meningsfull aktivitet» (s. 1223). Et slikt rom vil 

derfor ha en egen transformerende kraft, da det alltid er aktivt og fører sammen og skaper 

verdier, identitet og praksiser (García & Li Wei, 2019, s. 40).  

2.3.2 Transspråking og språkideologier  

Et transspråkingsperspektiv forutsetter både kritisk tekning og kreativitet, der den kritiske 

tenkningen omhandler å stille spørsmål, uttrykke synspunkter og problematisere. Den kreative 

delen dreier seg om å følge eller bryte normer – og de er begge viktige for å forstå og utfordre 

rådende diskurser (Li Wei, 2011, s. 1223–1224). Flerspråklighet i seg selv er en rik kilde til 

kreativitet og kritisk tenkning, som innebærer konflikter, konkurranser, spenninger og 

endringer på rekke områder, samt alt fra retningslinjer, ideologier og praksiser til historiske og 

nåtidige sammenhenger (Li Wei & Martin, 2009). Som (Jonsson, 2017) hevder er:  

Language ideologies are not merely about languages but are tied to questions of identity and to 

social, cultural, political and economic power positions and contexts, and can therefore be 

viewed as ´ideas, discourse, or signifying practices in the service of the struggle to acquire o 

maintain power. (Jonsson, 2017, s. 25).  
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De språklige ideologiene innad i mindre eller større grupper, samfunn og nasjoner har derfor 

en sterk påvirkningskraft på språklig, sosial og diskursiv praksis, og utgjør som sådan en 

kobling mellom sosial og språklig teori (Jonsson, 2017, s. 25). Et transspråkingsperspektiv i 

utdanning vil gjøre det mulig for oss å rive ned tradisjonelle ideologier og grenser, slik at det 

er mulig å forestille oss nye måter å være og språke på – og at man kan begynne å handle 

annerledes i verden (García & Li Wei, 2019, s. 148).  

Språkideologier er nært knyttet transspråking (Ruíz, 1984). García (2009) argumenterer for at 

«attitudes, values and beliefs about languages are always ideological» (s. 84). Conthe og Meier 

(2014) skriver også at «which languages are taught, and through which languages content is 

taught, in schools are based on socio-political discourses and ideology» (s. 4). I Iversen (2020, 

under utgivelse) sin pd.h. -avhandling knyttes språkideologier med Ruíz (1984) sine 

orienteringer som beskriver språkpolitikk (s. 22). Jeg vil i det følgende delkapittelet presentere 

en slik fremstilling, der Ruiz (1984) knytter språk til problem, rettighet og ressurs.  

2.3.3 Språk som problem, rettighet og ressurs  

Ruiz (1984) skriver om grunnleggende orienteringer tilknyttet språket og det rolle i samfunnet 

som påvirker språkplanleggingsarbeidet i alle typer kontekster. I artikkelen legger han frem tre 

ulike orienteringer som skildrer denne tematikken: Språk som problem, språk som rettighet og 

språk som ressurs (s. 15). Disse orienteringene eller ideologiene er som tidligere nevnt 

utarbeidet for å beskrive språkpolitikk (Iversen, 2020, under utgivelse, s. 22). I den 

sammenheng er de knyttet til komplekse disposisjoner mot språket og dets rolle, samt deres 

rolle i samfunnet. De blir omtalt som det grunnleggende for språkplanlegging ved at det 

avgrenser måtene vi snakker om språk og språkspørsmål, i tillegg til de språkkonklusjonene vi 

trekker. Dette er relatert til språkholdninger, og bidrar til å avgrense spekteret av akseptable 

holdninger til språk samt gjøre visse holdninger legitime (Ruiz, 1984, s. 16). Som Iversen 

(2020, under utgivelse ) påpeker er de forskjellige ideologiene sjeldent blitt funnet i ren form 

hos et individ, men snarere sannsynlig er det at de interagerer og sameksisterer, selv i diskursen 

om ett enkelt individ (s. 22). Når det da brukes for å beskrive individuelle språkideologier blir 

det på den måten klart at de tre ideologiene bør betraktes som typologier av ideologier (s. 22).  
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Språk som problem kan knyttes til flere aspekter. Ruiz (1984) skriver at mesteparten av arbeidet 

med språkplanleggere ofte har vært knyttet til identifisering og løsning av språkproblemer. Han 

refererer videre til blant annet kjente språkvitere som Fishman (1975) og Mackey (1979) der 

språkproblematikken blir belyst (s. 18). Mackey (1979) poengterer at språkproblemer er 

tilknyttet en flerspråklig situasjon: «the more languages there are to choose from, the more 

complex the problems tend to become» (s. 48). Ruiz (1984) skriver at det kan være flere grunner 

for et slikt fokus, og henviser til Fishman (1974) som mente at språkplanleggingen avgrenses 

av den orienterte jakten på løsninger på språkproblemer på et nasjonalt nivå (s. 18). En slik 

tolkning kan blant annet knyttes til fornorskingen av samene.  

Språk som rettighet knytter menneskets rettigheter til sitt eget språk. Dette er knyttet til den 

språklige bevegelsen, både innenfor USA og internasjonalt, som viser hensyn til at språk er en 

grunnleggende menneskerett (Ruiz, 1984, s. 22). En slik forståelse og definisjon av 

språkrettigheter kan knyttes til formelle situasjoner, som blant annet stemmegivninger og 

juridiske -og administrative saksbehandlinger, der man har rett til å få dette på sitt morsmål (s. 

22). I en nærliggende metafor beskriver Hagen (2004) majoritetssamfunnet som språklige 

«husverter», mens minoritetsspråkene som «leieboere». I den sammenheng påpeker han at 

majoritetsspråklige er vertene som eier landet, kulturen og språket, mens innvandrende 

språklige minoriteter er gjester, som «yter sin gjestfrihet overfor, for så vidt som gjester får 

anledning til å bo i landet, bruke språket, nyte godt av kulturen, men ikke til å eie, språket og 

kulturen» (Hagen, 2004, s. 67–68). Det fremtrer derfor et språklig plan der det er 

førstespråksamfunnet som «eier» det språket som minoritetsbefolkningen er henvist til å bruke 

i Norge. Hagen (2004) poengterer at det i vår tid både er folkegrupper i bevegelse og etniske 

grupper i oppløsning, i tillegg til at nye er i tilblivelse. Det kan derfor diskuteres om en slik 

ovennevnt innstilling er noe man vil ha for å forhindre en etnisitetsbasert språklig 

privilegiesamfunn. Og om man ønsker å bidra til en fremtidig nasjonsbygging, slik som en 

utmeisling av den fremtidige, flerkulturelle fellesnasjonen Norge. Ettersom vår identitet er nært 

knyttet mennesker på avgjørende måter som sosialt, ideologisk og psykisk, bør derfor 

identiteten som førstespråksbrukere respekteres av samfunnet – uavhengig av hva slag identitet 

dette er. Det er her Hagen (2004) mener at vi trenger en ny ideologisk strategisk tenkning, der 

vi som nordister, andrespråkvitere og språkpedagoger har et ansvar for å bidra og gi (s. 74). Det 

er derfor viktig at ikke bare en kulturell og politisk elite får bestemme og definere hva som skal 
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være språkriktig i et samfunn, men at man heller må lage rom for at alle grupper har rett til et 

rom i språket (s. 73). En slik problematikk er også svært knyttet til Norge, der Mållova (1980, 

§ 1) tilsier at bokmål og nynorsk er likestilt, og når man som privatperson vender seg til staten, 

har rett til å få svar på sin egen målform. For samer, som urfolk i Norge, gjelder en annen lov 

– slik som i sameloven (1987, §1–1 og 1-5). Der skal forholdene legges til rette for at 

folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, samt at språket er 

likeverdig med norsk. I tegnspråkopplæringsloven (1998, §2-6) står det blant annet at elever 

med behov for tegnspråkopplæring har rett på slik undervisning både i grunnskolen og 

videregående skole. Et slikt krav i opplæringen forekommer annerledes for andre 

minoritetsspråk i Norge. For kvensk- eller finskopplæring må minst tre elever med 

kvensk/nordfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark kreve kvensk eller finsk 

opplæring for å ha rett til det (Opplæringslova, 1998, § 2–7). Mens romani og romanes ikke har 

noen rettigheter tilknyttet språkopplæring i skolen, tilsier likevel loven om den kollektive 

oppreisningen (Formålet med den kollektive oppreisningen, 2019, §1) at ordningen skal bidra 

til å utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Andre nye 

innvandrerspråk i Norge viser å ikke ha spesielle rettigheter annet enn at vi tar hensyn til dem. 

Som tidligere nevnt, tilsier forskere og tidligere forskning at flerspråklighet er en ressurs på 

flere områder. Hagen (2004) poengterer også at Norge som nasjon er nødt til å bidra til den 

fremtidige nasjonalbyggingen. Dette leder oss videre til Ruíz (1984) sin forklaring av Språk 

som ressurs.  

Språk som ressurs  

Det har fra tidligere av vært liten forståelse av en tilnærming mellom språkressurs og 

språkplanlegging, mye grunnet Fishman (1974) sine uttalelser om dette møtet. Han påpeker at 

språk er en merkelig form for ressurs, da det forekommer målingsvanskeligheter ved å måle 

språket fra andre ressurser (Ruíz, 1984, s. 83). Idéen om språk som ressurs kan avdekke og 

lindre eventuelle konflikter ut i fra to orienteringer. Den første omhandler den direkte 

innvirkningen på å styrke språkstatusen til andre underordnende språk; i den grad at det kan 

bidra til å lette spenningen mellom majoritets- og minoritetssamfunn. Den andre orienteringen 

fremhever viktigheten av et samarbeid om språkplanlegging (Ruiz, 1984, s. 24). Ruiz (1984) 

skriver videre at et større fokus på språk som ressurs vil påvirke språkholdninger om språk og 

språkgrupper positivt (s. 27). I skolekontekst vil derfor arbeidet med antakelsen om at språk er 
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en ressurs som skal forvaltes, utvikles og konserveres, betrakte språkligeminoriteter som viktige 

kilder til kompetanse – uavhengig av statusen språket deres har i hierarkiet (s. 28). Slike 

holdninger er derfor med på å modernisere både samfunnet og utdanningen, og skolen er derfor 

et viktig redskap i denne forandringsprosessen. Som Hagen (2004) poengterer vil et 

inkluderende norskfag styrke majoritets- og minoritetselevene på en spennende, konstruktiv og 

motiverende måte. Det vil også både styrke og forberede elevene for deres møte med 

internasjonaliserte kultursamfunn, samt et globalisertverdenssamfunn som venter dem utenfor 

skolen (s. 67). En slik mangfoldighet av identitetsopplevelser og tilhørighet er derfor en 

vesentlig betydning for elevene, som skolens formål bør legge til rette for at alle menneskers 

opplevevelser blir synliggjort, slik at elevene kan finne og velge sin identitet, eller snarere sitt 

mangfold av identiteter, for et positivt, samfunnsaktiv liv i Norge (s. 72). 

2.4 Flerspråklig identitet og dannelse  

Som Svensen (2006) impliserer, vil teorien om flerspråklig identitet «inkludere andre 

personlige forhold som følelser, holdninger, preferanser, kognitive aspekter og sosiale 

relasjoner i flerspråklig tilegnelse» (s. 35). En slik beskrivelse kan anvendes og harmonere med 

dannelsesaspektet, som blant annet handler om et kulturelt, sosialt og/eller politisk felleskap og 

menneskeheten i sin helhet (Korsgaard & Løvlie, 2003, s. 11). I det følgende delkapittelet vil 

jeg ta for meg flerspråklig identitet og dannelse i norskfaget.  

2.4.1 Flerspråklig identitet 

Svendsen (2006) henvender til Aronin og Ó Laoire sin teori om flerspråklig identitet som 

karakterisert av trekk som «kompleksitet, innbyrdes sammenkobling, multifunksjonalitet, 

variasjon, ikke-replikasjon, selvbalanse og selvutvidelse» (s. 35). Ifølge forskerne er disse 

trekkene integrerte og gjensidig avhengige av hverandre, og blir kalt for en økolingvistisk eller 

biologisk modell for flerspråklig identitet. En slik kompleks teori, som vist innledningsvis i 2.4, 

inkluderer ikke bare språk, men skal også «inkludere andre personlige forhold som følelser, 

holdninger, preferanser, kognitive aspekter og sosiale relasjoner i flerspråklig tilegnelse» 

(Svendsen, 2006, s. 35).  
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Tilknyttet de ulike språkene i et individs språklager, impliserer teorien om flerspråklig identitet 

at de har forskjellige bruksområder, og at de er multifunksjonelle. I en slik multifunksjonalitet 

hevdes det at de ulike språkene tjener alle språkets funksjonsområder, slik som blant annet å 

tenke, forstå, reflektere, overtale, vise følelser og empati. Det språklige lageret vil derfor utgjøre 

en enhet i ulik kontekster og livsfaser. Med utgangpunkt i Aronin og Ó Laoire, hevder Svendsen 

(2006) at denne multifunksjonaliteten vil være knyttet mellom én språkfunksjon eller 

språkhandling og ett av språkene i den flerspråkliges lingvistiske repertoar. I tillegg påpekes 

det at dette er svært knyttet til identitetsoppfatning. Et eksempel er dersom en flerspråklig 

person opplever at ett av hennes eller hans språk har lavere prestisje enn andre språk, kan dette 

medføre en utvidelse av andre språk slik at økosystemet balanseres. En slik utvidelse som for 

eksempel majoritetsspråk, kan føre til en ubalanse mellom personlig og sosial identitet i 

minoritetsspråklige kontekster (Svendsen, 2006, s. 35–36). Teorien impliserer ikke hvilke eller 

hvordan tilfeller med språkvalg er knyttet til identitetshandlinger, men som Svendsen (2006) 

skriver er identitetsforhandling svært knyttet til etnisk identitet (s. 37). Hun henviser også til 

teoretikere Giles og Byrne (1982) som hevder at «gruppemedlemmer som opplever lav etnisk 

vitalitet innenfor gruppa, og som dessuten identifiserer seg med andre grupperinger, vil 

assimileres og tilegne seg andrespråket raskere» (Svendsen, 2006, s. 37). Teoretikerne har blitt 

kritisert for å konsentrerer seg om for få aspekter ved identitet. Ifølge poststrukturalistiske 

teorier om forholdet mellom språk og identitet, spiller språkideologier og den symbolske 

verdien av visse språkvalg en stor rolle (s. 38). Slike språkideologier kan derfor ha stor 

innvirkning på den språklige identiteten hos hver enkelt – og som Hagen (2004) impliserer, bør 

skolen være en viktig møteplass der alle mennesker bevitner en identitetsopplevelse og- 

tilhørighet (s. 72).  

2.4.2 Danning i norskfaget 

I det følgende delkapittelet vil jeg presentere hvordan et danningsfag som norskfaget, er en 

avgjørende faktor for den den ovennevnte problematikken. Som nevnt i 2.4 er identitet og 

dannelse tilknyttet hverandre, og et økt fokus på flerspråklig dannelse i norskfaget vil både ha 

innvirkning på språkideologier og møter med det flerspråklige og mangfoldige Norge.  
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Ifølge filosofen Immanuel Kant ble dannelse og oppdragelse betraktet som en særlig 

menneskelig virksomhet (Knudsen, 2008, s. 16). Korsgaard og Løvlie (2003) mener at dannelse 

handler om mer enn kun en relasjon til et individ, men også til et kulturelt, sosialt og/eller 

politisk felleskap og til menneskeheten i sin helhet (s. 11). En mer konkretisert inndeling av 

dannelsesbegrepet er de tre dimensjonene: menneskets forhold til seg selv, menneskets forhold 

til verden og menneskets forhold til samfunnet (s. 11–13). Den første dannelsesdimensjonen 

omhandler en slags selvdannelse, som er forbundet med selvbestemmelse, frihet og fornuft. Det 

handler derfor om evnen til en fornuftig selvbestemmelse, som for eksempel evnen til autonomi 

og fri selvstendig tenkning. Den andre dimensjonen tar for seg menneskets forhold til verden; 

altså en mer objektivering av de menneskelige kulturaktiviteter (s. 11). Den siste dimensjonen 

er menneskets forhold til samfunnet. Her er det ikke kun snakk om en relasjon mellom subjektet 

og verden, men også mellom subjektet og et kulturelt, sosialt og politisk felleskap (s. 12).  

Gustavsson (2001) beskriver danningsbegrepet i vår tid som noe som går ut på å forstå og tolke 

verden. Ved å tilegne seg kunnskap og erfaring dannes mennesket for å møte verden. Å være 

dannet er derfor essensielt for å kunne forstå og møte verdenen vi lever i (s. 23). Av den grunn 

forutsetter det at mennesket handler og tenker ut fra et sosialt eller kulturelt felleskap, slik at 

man er åpen overfor andres kulturer, og kan vise toleranse og raushet ovenfor andre mennesker.  

Skaftun (2009) skriver at dannelse ikke nødvendigvis er noe man kan anta at alle forstår på 

samme måte. Han impliserer at «det er et omstridt begrep i den forstand at flere interesser strider 

om å definere hva danning må være, og hvordan skolen må organiseres for å oppfylle 

forventningene til elevens utdanning» (Skaftun, 2009, s. 30). Dannelsesbegrepet i den norske 

skolen har røtter tilbake til den tyske tradisjonen, noe som vi spesielt finner hos didaktikeren 

Klafki. Han skiller mellom materiale og formale danningskategorier, hvor materiale 

danningskategorier hovedsakelig fokuserer på at danningsinnholdet er identisk med det 

objektive innholdet i kulturen. De formale danningsteorier orienterer seg primært mot den som 

skal dannes, i den forstand det barnet, eleven eller den som skal oppdras (Klafi, 1996, s. 172–

179). Materiale danningsteorier blir kritisert for mangelen på pedagogiske utvelgelseskriterier 

(s. 174). Kritikken baserer seg på at objektivismen gir kulturinnholdet en absolutt gyldighet og 

en verdi løsrevet fra historisk sammenheng (s. 173).  
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Aase (2005) kan i dag regnes som en av de fremste innen danningsdiskursen i Norge, spesielt 

innenfor norskfaget. Aase omtaler danning som et omstridt begrep med begrunnelse av at det 

ofte blir misforstått i profesjonelle sammenhenger, da det blir assosiert og brukt på enkelte og 

avgrensende måter i dagligspråket (2005, s. 36). I danningsdefinisjonen til Aase kan man se på 

danning som «en sosialiseringsprosess som fører til at man forstår, behersker og kan delta i 

vanlige, oppvurderte kulturformer» (s. 37). Dette innebærer tenkemåter, handlingspotensial og 

kunnskaper innenfor et bredt og variert felt (s. 37).  

I den nye læreplanen (LK2020) står det i starten av fagets relevans og sentrale verdier at «norsk 

er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling» 

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). Knytter man dette opp mot Aase (2005) og Gustavsson 

(2001) sine definisjoner av danning, legger norskfaget opp til at elevene skal blir dannet 

gjennom et møte der man forstår, deltar og er åpen for egen og andres kulturer.  

2.5 Tidligere forskning  

Som vist i delkapittel 1.3.1 har læreboken fortsatt en dominerende plass i skolen (Skrunes, 2010, 

s. 17; Blikstad-Balas, 2014, s. 3–4). Læreboken har en rekke funksjoner for undervisning og 

læring, og det er et sted hvor grunnleggende, viktig kunnskap og innsikt samles, samt en felles 

referanseramme i klasserommet som har betydning for formidling, samhørighet og samtale (s. 

57–58). I tillegg til de verdipreferanser, samfunnsforhold og oppfatninger som ligger skjult i 

tekstene. Dette gjør at lærebøkene er interessante forskningsobjekter, hvor fokuset for 

forskningen kan ha ulike perspektiver. I det følgende vil jeg gjøre rede for tidligere forskning 

tilknyttet blant annet språk i lærebøker. Fordi studien min er opptatt av hvordan flerspråklighet 

blir fremstilt, er studier knyttet til språk i lærebøker spesielt relevant. I tillegg er det interessant 

å se på andre studier som har undersøkt hvordan flerspråklighet kommer frem i lærebøkene som 

et kunnskapsområde. Jeg vil også presentere lærebokforskning som belyser danning og identitet  

Flerspråklighet og språklig mangfold i lærebøker  

«Kraftfull kunnskap – en studie av temaet språk og migrasjon i svenske og norske lærebøker 

på mellomtrinnet» belyser hvilke måter innsikt fra andrespråksforskning i Sverige og Norge har 

tilflytt i lærebøker på mellomtrinnet i svensk og norsk. Studien er utført av Kulbrandstad og 
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Ljung Egeland. Utgangspunktet for studien er tre temaer fra universitetsfagene, flerspråklighet, 

norsk/svensk i tverrspråklig belysning og andrespråksinnlæring. De ovennevnte temaene er 

forsket på i et lærebokutvalg, og kan gi innsikt om språklig mangfold, samt potensialet det har 

for å utvide elevers erfaringer og forståelse av språk og språkmøter i forbindelse med migrasjon 

(Kulbrandstad & Egeland, 2019, s. 137). Studien er avgrenset til grunnskolens mellomtrinn, der 

utvalget består av fire lærebøker fra Norge og tre lærebøker fra Sverige er utvalget (s. 142).  

Et viktig hovedfunn viser at de tre temaene i liten grad gjenfinnes som kunnskapsområder i 

lærebøkene. Andrespråksinnlæring er det temaet som er viet minst plass, både i norske og 

svenske lærebøker. Flerspråklighet viser seg å bli omtalt mer frekvent, men blir likevel ikke 

grundig nok behandlet. Det forekommer flere eksempler om flerspråklighet i de norske 

lærebøkene, sammenlignet med de svenske. Den tverrspråklig belysningen kommer i liten grad 

frem, og i de svenske lærebøkene finnes det bare enkelte eksempler på dialektvariasjoner. I de 

norske lærebøkene får man en relativt bredere innsikt i norsk dialektvariasjoner, samt i den 

variasjonen som rommes i de to skriftlige variantene av norsk; bokmål og nynorsk 

(Kulbrandstad og Egeland, 2019, s. 144–149).  

Studien har kun tatt utgangspunkt i kunnskapsstoff i lærebøker, og konstaterer at funnene, i lys 

av de gitte temaene, vises i liten grad. Likevel skriver Kulbrandstad og Egeland (2019) 

avslutningsvis at lærebøkene gjenspeiler det økte kulturelle mangfoldet på andre måter. Dette 

forekommer gjennom bilder, tekstsamlinger og oppgaver (s. 152). Denne informasjonen er 

viktig for å få et mer helhetlig bilde av lærebøkene, da lærebøker inneholder mer enn bare tekst. 

Dette er derfor viktige faktorer for studien, da det er med på å stimulere elevens nysgjerrighet 

på sine egne og andre språk, vekke følelser, og å få innsikt i språksituasjoner og språkmøter.  

Kulbrandstad (2019) har også forsket på utvalgte lærebøker for grunnskolens norskfag, i lys av 

samfunnets økte flerspråklige mangfold. I studien «Å se norskfaget med andrespråksbriller» 

utforskes det hvordan lærebøkene tematiserer flerspråklig mangfold, og det å lære norsk som 

et andrespråk. Påfallende aspekter i analysen viser at kunnskapsstoff om flerspråklig mangfold, 

samt det å lære og bruke norsk som et andrespråk, blir belyst i en beskjeden grad. Likevel 

fremkommer det interessante unntak som viser at oppgavene utfordrer elevene til å utforske 

flerspråklig mangfold på basis av kunnskapsstoff som er introdusert i lærebøkene (s. 30–34). 
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Hu og McKay (2014) forsket på hvordan flerspråklighet og flerkulturalitet blir fremstilt i en 

kinesisk lærebok (Go for it!) på videregående skole. De skriver at «language textbooks are 

powerful tools not just in developing knowledge of a language but, more importantly for our 

purposes, in promoting a particular view of what it means to be a multilingual/multicultural 

individual, particularly in the present era of globalization” (s. 65). Funnene i forskningen viser 

at det er mangel på dybde og bredde av både flerspråklige og flerkulturelle fremstillinger i 

læreboken. En flerspråklig vending oppfordres heller ikke i læreboken, og engelsk viser seg å 

være et dominerende språk både i eksempler og assosiasjoner. Funnene viser også at læreboken 

legger opp til språklige ideologier, der engelskkunnskap blir sett på som en av de mest 

verdifulle, kulturelle ressursene i samfunnet. Det er også påfallende at læreboken legger lite 

opp til at elevene kan reflektere kritisk over engelskspråkets innflytelse og dens effekt i verden 

(s. 85–86). 

Identitet og danning i lærebøker 

Med Eide (2013) sin studie: Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i 

spansk, blir det satt et kritisk blikk på lærebøkene i spansk, og stilt spørsmål ved hvorvidt de 

ivaretar læreplanens målsetninger om at fremmedspråksfaget skal være et dannings- og 

kulturfag. I forbindelse med mitt eget studie harmonerer dette i stor grad, da ett av mine 

hovedområder er å undersøke hvordan lærebøkene fremstiller identitet og danning i et 

danningsfag som norsk.  

Studien tar for seg ni lærebøker fra fire ulike læreverk i spansk i den norske skole. Studiens 

funn viser at lærebøkenes verdensbilde ikke utfordrer elevenes eget verdensbilde, noe Eide 

anser at et danningsfag bør gjøre. Eide argumenterer også for at det er et stort behov for 

forskning på hvordan bøkene faktisk brukes i praksis, og hvilke forestillinger lærerne har om 

norskfaget.  

Et annet studie som forsket på nasjonal identitetsskaping i skolen, er studien til Folkenborg 

(2008). Han undersøkte hvordan regionale og etniske aspekter ved den norske nasjonale 

identiteten fremstår i et utvalg lærebøker i norgeshistorien. Han problematiserte blant annet 

«hvordan forklare at det finnes ulike oppfatninger av den norske nasjonale identiteten?» og 

«hvilken nasjonal identitet bør skolen formidle?» (Folkenborg, 2008, s. 67). Lærebøkenes 

forståelse av nasjonal identitet preges av en nasjonalistisk ideologi, da 
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nasjonalbyggingsprosjektet er den vesentlige tråden i lærebokverkene. Omtalen av grupper som 

etnisk-kulturelle skiller seg fra oppfatning av det «norske», som i stor grad preges av 

majoritetskulturens premisser (s. 76). Folkenborg (2008) poengterer også at «hvis norske elever 

med samisk tilhørighet, eller med tilhørighet til andre etniske minoriteter i Norge, skal følge 

seg som del av det nasjonale “vi” som skolen formidler, må oppfatningen av å være nasjonal 

knyttes til et politisk nasjonsbegrep» (s. 78). En slik tilnærming beskriver han som å være i tråd 

med målsetninger i den generelle læreplanen for norsk utdanning i grunnskole til 

voksenopplæring. Dette vil derfor gi muligheter til kunnskap og berikelse om andre 

minoritetsgrupper og andre nordmenn med annen kulturell bakgrunn (s. 78).  

De ovennevnte studiene tilsier at utdanningen bør inkludere et samfunn av «vi», der både 

majoritetsspråklige og minoritetsspråklige blir inkludert, samt en fremstilling av et ideelt 

verdensbilde. Det er viktig at elevene både blir kjent med seg selv, men også andre gjennom 

verdier, språk og kulturer. En synliggjøring av det mangfoldige Norge, der faget er med på å 

danne samt utvikle en individuell og nasjonal identitet, vil være med på å påvirke 

språkideologier og -holdninger i det flerspråklige og flerkulturelle samfunnet Norge er i dag. 

Studien min vil være et godt bidrag til en god kvalitetsutvikling av lærebøker, tilknyttet 

flerspråklighet og annet språklig mangfold i Norge.  

2.6 Sammenfatning av kapittelet  

I dette kapittelet har jeg redegjort for sentrale teorier tilknyttet flerspråklighet, samt tidligere 

forskning som utgjør det faglige utgangspunktet i denne studien. Teorier om flerspråklighet på 

individ- og samfunnsnivå, flerspråklighet som system og kontrastiv grammatikk, 

flerspråklighet som sosialt fenomen, samt flerspråklig identitet og danning, vil være sentralt å 

diskutere i lys av de analyserte kapitelene. Med utgangspunkt i det ovennevnte vil jeg undersøke 

hvordan kapitlene fremstiller flerspråklighet og annet språklig mangfold i Norge og verdenen.  

Tidligere forskning antyder at lærebøker til en viss grad ikke harmonerer med dagens 

flerspråklige og mangfoldige samfunn. Det er også vist at for at lærebøkene skal være i tråd 

med læreplanen og opplæringsloven, bør man vise til et verdensbilde som alle kan kjenne seg 

igjen i – der alle blir inkludert. Innledningsvis i 1.3.1 kommer det også frem at lærebøker 

fortsatt er et dominerende verktøy for planlegging av undervisning. Av den grunn er det 
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avgjørende at den flerspråklige formidlingen i lærebøkene både opplyser, fremmer og 

synliggjøres, slik at den kan veilede til positive ideologiske språkholdninger i klasserommet.  
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3 Metode  

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for den metodiske bakgrunnen for forskningsprosjektet mitt. 

I delkapittel 3.1 gjennomgår jeg den metodiske tilnærmingen og beskriver forskningsdesignet 

i oppgaven. Utvalgsprosedyren av lærebøker vil bli presentert i delkapittel 3.2. I delkapittel 3.3 

og 3.4 gjør jeg rede for henholdsvis datagrunnlag, og hvordan dataene har blitt analysert. 

Delkapittel 3.5 presenterer studiens grad av validitet, reliabilitet, og til slutt etiske betraktninger 

i delkapittel 3.6.  

3.1 En kvalitativ tilnærming til lærebokanalyse  

All forskning står ovenfor valg, prosedyrer og begrensninger. Valg av forskningsmetode 

baserer seg på hva problemstillingen søker svar på. Ved å benytte seg av en kvalitativ metode, 

betyr det ofte at man interesserer seg for hvordan noe blir gjort, opplevd, fremstått, sagt eller 

utviklet (Brinkmann & Tanggaard, 2012; Cohen, Manion & Morrison, 2011; Patton, 2015; 

Silverman, 2011). Mens kvalitative metoder fokuserer på nærhet og en sensitiv tilnærming – 

både til informantene og datakildene, vil kvantitative metoder forsøke å «objektivisere» 

prosessesene ved å holde en viss distanse mellom forskeren og informantene (Grønmo, 2016, 

s. 145; Kleven & Hjardemaal, 2018, s. 21).For å undersøke hvordan lærebøkene i norskfaget 

på vg1 fremstiller flerspråklighet og annet språklig mangfold, har jeg valgt en kvalitativ 

tilnærming.  

Problemstilling genererer valg av forskningsmetode, og sammen genererer de data. Hva slags 

dataanalyse som foreligger avhenger derfor av dette (Larsen, 2017, s. 113). Angvik (1982) 

skiller mellom tre hovedtyper innenfor metode av lærebokforskning (s. 375): 1) hermeneutiske 

eller deskriptiv metode; 2) kvantitativ innholdsanalyse; og 3) kvalitativ innholdsanalyse.  

Den førstnevnte metoden, hermeneutisk eller deskriptiv metode, er en av de mest benyttede i 

lærebokanalyse (Angvik, 1982, s. 374). Hermeneutikk betyr å uttrykke og utlegge i betydning 

av å fortolke og forklare (Lægreid & Sorgen, 2006, s. 9), og det går derfor ut på at man skal 

skape mening ut fra de dataene man fortolker. Metoden kan derfor beskrives som en subjektiv 

fortolkende prosess, som suksessivt kan bidra til en økt forståelse av tekst. Dette innebærer en 
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interaksjon mellom teksten og tolkningen for å søke en helhetlig innsikt (Befring, 2015, s. 20-

21). En slik analysemetode har også en aktiv rolle i utdanningsforskning, da det gjerne 

omhandler kvalitativ empirisk forskning som søker etter meningsinnhold, formidlet ved 

språklige eller tilsvarende symboler (s. 21). 

En kvantitativ innholdsanalyse bygger på en empirisk forskningsmetode utviklet innen 

samfunnsvitenskapene – spesielt innen sosiologi. Her er det vanlig å skille mellom romanalyse 

og frekvensanalyse. Mens førstnevnte måler omfanget av fremstillingen, blir frekvensanalysen 

til ved å telle hvor mange ganger for eksempel et navn er brukt i en fremstilling. Fordelene med 

en slik analysemetode er at resultatene er lett etterprøvbare og at den gir en høy grad av 

intersubjektivitet. Som Angvik (1982) påpeker, er det likevel fare for subjektive vurderinger 

ved for eksempel dannelsen av kategorier som blir brukt i undersøkelsen, og metoden er derfor 

mer vesentlig for mindre momenter i en skolebokanalyse. I en skolebokanalyse er derfor denne 

metoden noe begrenset til innholdsanalyser av skolebøker, men vil vanligvis ha en 

hjelpefunksjon for andre metoder (s. 375). 

Mellom den hermeneutiske og den kvantitative metoden, ligger den kvalitative 

innholdsanalysen. En kvalitativ innholdsanalyse av tekster i ulike dokumenter systematiseres 

av et utvalg tekstsitater, bildeutsnitt eller andre innholdselementer med sikte på å belyse en 

spesifikk problemstilling. Ved denne metoden benyttes et detaljeutformet kategorisystem som 

kan gå på innhold, kilder, bilder, fremstillinger eller arbeidsoppgaver (Angvik, 1982, s. 376). 

Som Grønmo (2016) skriver, kan det for eksempel dreie seg om å få et innblikk i hvilke 

fortellinger, standpunkt, argumenter, holdninger eller verdier som står sentralt i ulike tekster (s. 

142). I denne studien vil derfor både tekst og arbeidsoppgaver stå sentralt for å besvare 

problemstillinger i lys av fremstilling, holdninger og verdier knyttet til flerspråklighet og annet 

språklig mangfold.  

Angvik (1982) skriver også at om man ønsker å forske på et større bilde av lærebøkene vil det 

være hensiktsmessig å balansere bruken av hermeneutisk analyse, kvantitativ- og 

kvalitativinnholdanalyse (s. 373). På bakgrunn av masteroppgavens begrensende omfang (30 

studiepoeng) og dens konkretiserte problemstilling med fokus på et spesifikt tema i lærebøkene, 

vil hermeneutisk og kvantitativ innholdsanalyse bli utelukket. For å svare på problemstillingen 

i denne studien har jeg valgt en kvalitativ tilnærming, der utvalgte språkkapitler fra fire 
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lærebøker på vg1 i norskfaget danner grunnlaget for datamaterialet. Her vil jeg foreta en 

kvalitativ innholdsanalyse og undersøke hvordan lærebøkene fremstiller og vektlegger 

flerspråklighet og annet språklig mangfold. Analyse av tekst og dokumenter er en av flere 

metoder som er vanlige i kvalitativ forskning (Silvermann, 2011, s. 42). Data som er uttrykt 

med tekst er en kvalitativ datatype, og slike data gir grunnlag for å fremheve de karakteristiske 

trekkene ved de ulike enhetene. De kan ikke analyseres statistisk og danner heller ikke grunnlag 

for kvantitative sammenligninger mellom enhetene (Grønmo, 2016, s. 138). 

3.2 Utvalgsprosedyre  

Etter å ha kartlagt tematikken for et forskningsprosjekt, er man nødt til å finne ut av hvem eller 

hva som skal forskes på. Å foreta dette utvalget er en strategi for å velge ut en delmengde av 

populasjonen man vil studere (Firebaugh, 2008, s. 18). Jeg vil i dette kapittelet presentere og 

diskutere valg av utvalgsmetode, samt gjøre rede for innsamlingsprosessen av 

lærebokkapitlene. 

Ettersom det ikke var mulig å få innsyn i tall som sier noe eksakt om forlagenes respektive 

markedsandeler, kunne jeg av den grunn ikke basere valget mitt på hvilke lærebøker som er 

mest brukt, eller hvilke som står for mesteparten av læreboksalget i videregående skole. Jeg tok 

kontakt med følgende forlag: Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Fagbokforlaget. 

Samtlige ønsket ikke å oppgi salgstall. Likevel valgte jeg de fire ovennevnte forlagene, da de 

er store på markedet, i tillegg til at det er disse jeg har mest kjennskap til fra undervisning og 

egen skolegang.  

Med utgangpunkt i Cohen et al., (2011) sine utvalgsprosedyrer er både den ikke tilfeldige, 

formålstjenlige (purpose), utvalgsprosedyre og bekvemmelighetsutvalgsprosedyre 

(convenience sampling) foretatt i utvalgsprosessen. Den førstnevnte utvalgsprosedyren handler 

om å velge data eller informanter ut fra visse egenskaper eller karakteristikker som er ønsket i 

utvalget (s. 155–156). Da jeg startet så smått med prosjektbeskrivelsen våren 2019, tok jeg 

utgangspunkt i LK06, som viste at det bare var kompetansemålene for Vg1 som helt eksplisitt 

nevner flerspråklighet (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10). Dette la derfor føringer for 

lærebøker på Vg1. Da læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK2020) ble offentliggjort i 

november 2019, så jeg at dette var tatt bort og flyttet til den overordna delen om norskfaget. 
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Jeg anser det som relevant å nevne at ettersom det i august 2020 inntrer en ny læreplan i skolen, 

og innsyn og læring om flerspråklighet og annet språklig mangfold gjelder for alle trinn i 

videregående skole, er det desto interessant å undersøke hvordan de nye lærebøkene for Vg2 

og Vg3 vil fremstille tematikken. Likevel vil jeg påstå at kompetansemålene i Vg1 har noe mer 

fokus på språksituasjonen, mangfoldet og språkholdningene som er relevant for denne studien. 

Utvalget vil derfor kun si noe om hvordan lærebøkene fremstiller flerspråklighet og annet 

språklig mangfold på Vg1 i norskfaget.  

I tillegg til de ovennevnte føringene og avgrensningene av utvalget, har jeg også benyttet meg 

av en bekvemmelighetsutvalgsprosedyre. Dette er en utvalgsprosedyre der forsker vender seg 

til det materialet eller utvalget som er enklest tilgjengelig (Cohen et al,. 2011, s. 155-156). Jeg 

har valgt relevante språkkapitler fra fire store aktører, som var villig til å dele språkkapitlene 

med meg. Valget om å kun analysere kapitler som tematiserer flerspråklighet og annet språklig 

mangfold ble gjort i samarbeid med forlagene. Det er også verdt å nevne at jeg ikke har fått 

tilgang til hele boken, da den ikke kom på markedet før i mai.  

Tidspunktet for datainnsamling og utsending av forespørsler er sentralt for å sikre seg 

datamateriale i undersøkelsen. For å unngå frafall og andre overraskelser er det dermed både 

viktig å være ute i god tid samt sende ut påminnelser (Cohen et al., 2011, s. 263). I oktober 

2019 valgte jeg derfor å sende ut mail til de fire ovennevnte forlagene som utgir lærebøker for 

å få innsyn og informasjon om eventuelle revideringer av de nye lærebøkene, samt et eventuelt 

samarbeid (se vedlegg 1). Responsen var positiv og alle fire forlagene ønsket å samarbeide. Det 

var likevel noe uklart om det ble tid og rom for alle fire, da flere av dem ikke hadde produktet 

ferdig og hadde frist for innsending til trykk i mai- juni 2020. Mens Cappelen Damm, Panorama 

og Aschehoug delte kapittelet/kapitlene om språk i februar, fikk jeg tilgang til Fagbokforlaget 

sine kapittel i slutten av mars.  

3.3 Datamateriale  

I dette delkapittelet presenterer jeg de lærebokkapitlene som danner grunnlaget for 

datamaterialet i denne studien. Jeg vil først presentere lærebøkene, før jeg avslutningsvis vil 

fremstille innholdet i de relevante kapitlene i en tabell (se vedlegg 2). For å avgrense vil jeg 

kun ta for meg utvalgte kapitler som tematiserer flerspråklighet og annet språklig mangfold. 
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Lærebok A: Moment av Cappelen Damm 

Moment av Cappelen Damm er skrevet av Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild 

Norendal, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, May Lånke, Tor Ivar Østmoe, Marte Blikstad-

balas, Ole Hjortland og Pål Antonsen. Læreboken består av 447 sider med 9 kapitler. Relevant 

for denne studien er kapittel 9: språket som system, som inneholder 34 sider.  

Lærebok B: Appell av Gyldendal 

Aschehoug har dette året utviklet en ny lærebok for Vg1 i norsk2. Læreboken har fått navnet 

Appell og er skrevet av Jon Olav Sørhaug, Ingeborg Aasbrenn, Ida Carine Longva, Pål Fredrik 

Børresen og Anne Lise Jomisko. Boken er på 371 sider med 5 kapitler, derav kapittel 3: Språket 

som mangfald og system er sentralt for studien. Kapittelet består av 25 sider, som vil si at 

kapittelet er det minste sammenlignet med de andre forlagene.  

Lærebok C: Grip Teksten av Aschehoug  

Læreboken Grip teksten, er skrevet av Mads Breckan Claudi, Elisabeth Solberg Holm, Endre 

Brunstad, Agnete Andersen Bueie, Elin Aaness og Sigrun Bones. Læreboken består av 463 

sider og er fordelt på 13 kapitler. Kapitlene som handler om språk er kapittel 10: særtrekk ved 

norsk (20 sider), kapittel: 11 Setningslære (11 sider), kapittel 12: språkmøte og språkendringer 

(19 sider) og kapittel 13: Samisk (11 sider). I forhold til de andre lærebøkene har denne 

læreboken flest kapitler knyttet til språk.  

Lærebok D: Intertekst av Fagbokforlaget 

Læreboken Intertekst, er skrevet av Harald Eriksen, Karen Marie Kvåle Garthus og Anne-Marie 

Schulz. Boken er delt inn i 17 kapitler og består av 476 sider. Relevant for denne studien er 

kapittel 15: særtrekk ved norsk språk (15 sider), kapittel 16: Språkkontakt og språkendringar 

(14 sider) og kapittel 17: Samisk i møte med norsk (11 sider).  

 
2 Læreboken jeg i utgangspunktet trodde Aschehoug skulle sende meg var Panorama, da dette verket er brukt 
de tidligere årene.  
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3.4 Dataanalyse  

I den ferdige utfylte oversiktstabellen av innholdet til de ulike kapitlene, utgjør datamaterialet 

på store mengder informasjon (se vedlegg 2). For å gjøre materialet mer håndterbart, skal jeg i 

det følgende delkapittelet presentere studiens analysestrategier, etterfulgt av en presentasjon 

av analysearbeidet og analysekategoriene i studien.  

3.4.1 Analysestrategier 

Angvik (1982) viser til ulike metoder for hvordan man kan analysere lærebøker. Han skiller 

mellom to analysetyper som kan deles inn i enkeltanalyser eller gruppeanalyser. Enkeltanalyser 

handler om at man analyser én og én lærebok, hvor målsettingen undersøker i hvilken grad 

læreboken har et faglig innhold som kan brukes i undervisningen. En slik type analyse var 

sentralt etter 1945, da den praktiske målsettingen var å rense lærebøkene for feil, ensidigheter 

og forvrengninger. Slike undersøkelser er også aktuelle i dag. Likevel ser man at 

gruppeanalyser er blitt mer og mer vanlig i dagens lærebokforskning. Ved å benytte seg av en 

slik metodeanalyse kan man analysere opptil 100 lærebøker, enten horisontalt eller vertikalt. 

Innunder den horisontale undersøkelsen blir bøkene fra samme tid eller samme tidsrom 

analysert. Mens ved den vertikale tar man for seg et spesifikt tema og undersøker framstillingen 

(s. 370-371). I denne studien vil det foreligge en gruppeanalyse, der jeg tar for meg én og én 

analysekategori (se 3.4.2), og undersøker hvordan kapitelene fremstiller flerspråklighet og 

annet språklig mangfold i Norge. I den sammenheng blir temaet studert vertikalt, mens 

lærebokkapitlene studert horisontalt.  

En annen vanlig tilnærming til lærebokanalyser er politiske/ideologiske undersøkelser, som 

Skrunes (2019) viser til gjennom Mariensfelds metodiske tilnærminger innenfor 

lærebokforskning (s. 105). Angvik (1982) beskriver at en slik tilnærming undersøker hvordan 

lærebøkene samsvarer med gjeldende fagplaner eller lovgivninger (s. 371-372). I min studie er 

denne tilnærmingen relevant, da både den nye læreplanen (LK2020) og opplæringsloven er 

sentral for hva lærebøkene tematiserer og fremstiller. Angvik (1982) viser også til Mariensfelds 

utvikling av temaer ved skoleanalyser i Vest- Tyskland, der én av hans hovedkategorier er 

«undersøkelser som er opptatt av den innholdsmessige siden knyttet til formidlet historie i lys 

av normer og verdioppfatninger i skolebøker» (s. 372). En slik kategorisering er også relevant 
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for min studie, da hovedproblemstillingen og delproblemstillingene er opptatte av hvilke 

oppfatninger og normer om flerspråklighet som forekommer i språkkapitlene.  

Med utgangspunkt i de ovennevnte analysestrategiene og -kategoriene, vil derfor den 

politiske/ideologiske undersøkelsen være interessant for mitt forskningsfelt. Her er det aktuelt 

å undersøke den innholdsmessige siden av flerspråklighet og annet språklig mangfold i lys av 

normer og verdioppfatninger, samt hvordan den samsvarer med den nye læreplanen og andre 

gitte lovgivninger. Som tidligere nevnt, vil jeg hovedsakelig benytte meg av kvalitativ 

innholdsanalyse. I det følgende delkapittelet vil jeg derfor presentere hvordan de ovennevnte 

analysestrategiene er med på å danne analysekategorier i lys av fire trinn.  

3.4.2 Analysekategorier  

Kategorisering er et velkjent trekk ved analyse av kvalitativ data. Dette henger også sammen 

med deduksjonen av data til kategorier ved innholdsanalysen (Cohen et al., 2011). Studien har 

en stor mengde data, og analysearbeidet legger føringer for ulike metodiske valg for å gjøre 

dataene håndterbare. I tillegg er det viktig for leseren å få innsikt i analyseprosessen, og hvordan 

jeg har gått frem mot analysekategoriene. I det følgende vil jeg gjøre rede for prosessen fra start 

til ferdige analysekategorier.  

I en innholdsanalyse belyser Hsieh og Shannon (2005) at det finnes tre ulike tilnærminger: 

konvensjonell, teoridrevet eller summativ. Alle de tre tilnærmingene brukes til å tolke mening 

fra innhold i tekstdata. De store forskjellene blant tilnærmingene er kodingsordninger, kodenes 

opprinnelse og trusler mot pålitelighet. Ved å benytte seg av den konvensjonelle 

innholdsanalysen avledes kodingskategorier direkte fra tekstdataene, mens ved en summativ 

innholdsanalyse innebærer telling og sammenligninger – vanligvis av nøkkelord eller innhold, 

etterfulgt av en tolkning av den underliggende konteksten. En teoridrevet innholdsanalyse, vil 

si å starte analysen med en teori eller med relevante forskningsresultater som veiledning for 

startkoder (s. 1277). I denne studien benytter jeg meg både av en konvensjonell- og teoridrevet 

innholdsanalyse, som blir beskrevet i det følgende avsnittet.  

Analysearbeidet mitt er firedelt. Del 1) Første møte med materialet. Ettersom jeg fikk tilgang 

til de relevante språkkapitlene på forskjellig tid (se 3.2), hadde jeg ikke alt av datamateriale 

tilgjengelig samtidig. Det var også tvil om jeg skulle benytte meg av all data, ettersom omfanget 
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var uklart. Datamaterialet ble derfor fortløpende gjennomgått. Gjennom en slik inspeksjon av 

datamaterialet dannet jeg meg et inntrykk, hvor jeg oppdaget overraskende og spesielle 

tendenser og sammenhenger (Grønmo, 2016, s. 266). I del 2) Åpen koding og utvelgelse av 

materiale har jeg etter refleksjoner og gjentatte gjennomlesninger fått en dypere innsikt og økt 

forståelse av datamaterialet. I denne fasen hadde jeg alt datamaterialet tilgjengelig, som også 

danner grunnlaget for denne studien. Jeg hadde også så vidt begynt å notere ned analytiske 

notater og tematiske koder i margen. Kategorisering beskriver derfor en prosess hvor data 

analyseres, kategoriseres, konseptualiseres og bygger opp til en beskrivelse (Johannessen, 

Christoffersen & Tufte, 2016). Ved å benytte seg av en kategorisering vil man dele opp tekst 

som inneholder informasjon som forskeren forsøker å finne svar på. En slik type koding som 

jeg benyttet meg av i andre fase, skapte en oversikt over forenklingen og sammenfatningen av 

datamaterialets innhold (Grønmo, 2016, s. 266). En åpen koding som jeg har benyttet meg av i 

denne fasen, innebærer at det først og fremst er de empiriske dataene som er bestemmer hvilke 

koder forskeren velger (s. 268). Likevel kan en slik fremgangsmåte villede forskeren i sitt eget 

materiale, og andre problemer og veier kan derfor oppstå (Emerson et al., 2011, s.185). På en 

annen side vil problemstillingen være en rettesnor for forskerens vurdering av innholdet 

(Grønmo, 2016, s. 268).  

Mens første og andre fase av analysearbeidet er induktivt og empiridrevet, er fase tre abduktiv 

drevet. En abduktiv tilnærming innebærer en veksling mellom teori og empiri (Kleven & 

Hjardemaal, 2018, s. 204). I fase 3): Sammenligning i lys av teori, fagplaner, lovgivninger og 

datamateriale ble det dannet et større bilde av ulike innfallsvinkler og hvilke analysekategorier 

som skulle benyttes. Her ble et dialektisk forhold mellom teori og data sentralt, og jeg anså 

teori, læreplanen (LK2020) og lovgivninger som nødvendig for å forstå dataene.  

Da jeg satte i gang med analysen fant jeg fort ut av at jeg måtte gå enda dypere i både teori og 

empiri. Jeg gjennomgikk derfor alt av datamaterialet igjen, som gradvis dannet et mønster for 

nye og mer konkrete analysekategorier. Denne delen utgjør analysearbeidet for nivå 4) Endelige 

analysekategorier. Ettersom jeg hadde mye datamateriale, laget jeg en ny tabell som plasserte 

de ulike datamaterialene i tilnærmet like analysekategorier. Dette ville gi meg en oversikt over 

hva jeg ville finne mest eller minst av relatert til ulike temaene.  



 

 

43 

Jeg fant også ut av at oppgavens omfang verken ga meg plass eller tid til å analysere både 

informativ tekst, bilder og oppgaver. Ved en ny gjennomgang av datamaterialet, teori, ny 

læreplan og lovgivninger utarbeidet jeg derfor nye analysekategorier. Her har jeg som forsker 

gått nærmere inn i datamaterialet med fortolkende koding, der tolkning og forståelse av 

innholdet blir tatt i betraktning (se figur 1). En slik type tilnærming vil bygge på en forståelse 

av teksten i lys av en større kontekstuell eller teoretisk sammenheng (Grønmo, 2016, s. 267). 

En slik subjektivitet i forskningen vil kunne påvirke kvaliteten. Derfor har jeg som forsker vært 

opptatt av å vise en tydelig fremgangsmåte og analysearbeidet fra første til siste nivå.  

Figur 1: Fase 4 av analysearbeidet: Analysekategorier  

Analysekategorier: Ideologier av 

flerspråklighet  
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indirekte?  
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eksemplifisert 

under språk i et 
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kjennetegn 

Flerspråklig 

identitet og 

danning  

Språkstatus og 

språksituasjonen 

av språkene i 
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3.5 Kvalitet i forskning  

Kvaliteten i forskningsprosjektet må ses i sammenheng med hva datamaterialet skal brukes til. 

Hvor godt et datamateriale egner seg til å belyse en problemstilling avhenger av flere forhold. 

For å kunne gjøre en holdbar analyse er kvaliteten på datamaterialet avgjørende. Kvaliteten i et 

forskningsprosjekt blir derfor vurdert ut ifra hvilken grad forskerens funn og implikasjoner 
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regnes som gyldige (Grønmo, 2016, s. 237). Validitet og reliabilitet er to forutsetninger for god 

kvalitetsvurdering (s. 240).  

3.5.1 Validitet  

Validitet i kvalitativ forskning viser til riktighet og troverdighet av en redegjørelse, slutning, 

forklaring eller tolkning (Maxwell, 2013, s. 122). Om forskningsopplegget og 

datainnsamlingen produserer data som er relevante for problemstillingen, kan man si at 

validiteten er høy. Validiteten i et forskningsprosjekt gir derfor uttrykk for hvor godt 

datamaterialet samsvarer med forskerens intensjoner (Grønmo, 2016, s. 241). Et nøkkelbegrep 

innen validitet er validitetstrusler, som omhandler mulige feilkilder i forskningen. Forskeren 

bør derfor forsøke å eliminere slike trusler, og dermed øke studiens troverdighet ved å benytte 

seg av validitetskriterier. Sentrale begreper innenfor kvalitativ validitet, som i det følgende vil 

diskuteres i lys av mitt forskningsprosjekt, er relevans og tilgjengelighet, kontekstuelle 

vurderinger, overførbarhet, subjektivitet og objektivitet samt pålitelighet (Cresswell, 2014; 

Maxwell, 2013, s. 124) 

Relevans og tilgjengelighet  

«Kvalitative innholdsanalyser er basert på prinsippet om tilgjengelighet til relevant 

informasjon» (Grønmo, 2016, s. 227). Å vurdere kildenes relevans dreier seg om en vurdering 

av sammenhengen mellom dokumentene man samler inn og analyserer, knyttet til formålet og 

problemstillingen ved studien. Ved å benytte seg av en kvalitativ innholdsanalyse, er det et 

kjent gjennomgående problem som kan oppstå ved at forskerens perspektiv kan påvirke både 

utvelgelsen og tolkningen av dokumentene. Dette kan føre til at tolkningen av innholdet blir 

ensidig og utvalget av dokumentene blir skjevt (s. 180). Som tidligere nevnt vil jeg i denne 

studien forsøke å kartlegge hvordan lærebøker i norskfaget på Vg1 fremstiller flerspråklighet 

og annet språklig mangfold. Ved å benytte seg av de nye lærebøkene som trer i kraft ved 

skolestart 2020 får jeg informasjon om hva lærere og elever kan få informasjon om, ikke 

nødvendigvis hva de faktisk leser og tar utgangspunkt i. Denne distinksjonen mener jeg er viktig 

for å vurdere studiens validitet. Som tidligere nevnt er det valgfritt for lærere å benytte seg av 

lærebøker i undervisningen. Likevel tar lærebøkene utgangspunkt i læreplanen som sier noe om 

hva elevene skal lære og kunne. Om elevene faktisk får fremstilt temaet slik det er i lærebøkene, 
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kan denne studien ikke si noe om. Det resultatene derimot kan si noe om er hvordan lærebøkene 

fremstiller temaet flerspråklighet og annet språklig mangfold. På den måten er lærebøkene 

relevante kilder satt i lys av formålet og problemstillingen til studiet, da den sier noe om 

fremstilling, holdning og det flerspråklige og kulturelle samfunnet Norge er i dag.  

En del av datainnsamlingen handler om at man som forsker hele tiden må ta stilling til hvilke 

tekster som skal velges, og i den forstand hvilke dokumenter som er relevante for studien 

(Grønmo, 2016, s. 226). En slik utvelgelse av kilder for kvalitativ innholdsanalyse baserer seg 

på prinsippet om tilgjengelighet av relevant informasjon. Tidlig i datainnsamlingsfasen visste 

jeg lite om hva forlagene ville sende meg. Mitt utgangspunkt var å se i kapitelene om språk – 

både for å avgrense, men også fordi forlagene selv mente at det er det eller de kapitlene jeg 

finner informasjon om flerspråklighet og annet språklig mangfold. Hvorvidt flerspråklighet og 

annet språklig mangfold blir vektlagt i andre kapitler, i andre sammenhenger eller litteratur, er 

derfor utelukket i denne forskningen. Dette er et typisk eksempel innenfor kvalitativ 

innholdsanalyse, der jeg som forsker har en betydning for møtet med dataene (Grønmo, 2016, 

s. 226). Likevel mener jeg at denne utvelgelsen er viktig for denne studien for å få muligheten 

til å lete etter mønstre og sammenhenger, i lys av relevant teori, læreplanen (LK2020) og 

lovgivninger.  

Jeg har i del 3.2 gjort rede for innsamlingsprosessen av kapitlene fra lærebøkene. Å vurdere 

teksters tilgjengelighet, handler blant annet om den tilgangen man har til de dokumentene man 

skal studere. Forlagene har vært svært opptatte av at dokumentene skal være konfidensielle 

frem til trykk. I en aktuell innholdsanalyse er det derfor viktig å få tilgang til å bruke tekstene 

(Grønmo, 2016, s. 177). I denne studien er spørsmålet om åpenhet imidlertid ikke like aktuelt, 

da lærebøkene er allment tilgjengelig ved endt og levert masteroppgave. Det er likevel viktig 

med en tilgjengelighet underveis i gjennomføringen av en datainnsamling, da man i større grad 

i kvalitative undersøkelser må vurdere behovet for å inkludere nye eller andre tekster i studien 

(s. 177). Som tidligere nevnt, undersøker denne studien hvordan lærebøkene fremstiller 

flerspråklighet og annet språklig mangfold. Det kunne som sagt vært interessant å få kjennskap 

til hvordan lærere legger opp undervisningen om flerspråklighet i norskfaget. Dette hadde åpnet 

opp for sammenligninger mellom lærebøkene og det som faktisk skjer i praksis. Men på 

bakgrunn av studiens omfang er dette blitt utelukket. Et annet viktig moment er den den 

kildekritiske vurderingen, der det er sentralt å se på egne dokumenter i lys av annen kunnskap 
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eller kilder (Grønmo, 2016, s. 177–178). I min studie har det vært sentralt å se på tidligere 

forskning innen for samme fagfelt. Som eksempel har jeg som tidligere nevnt Kulbrandstad og 

Egeland (2019) sitt studie av temaet språk og migrasjon i svenske og norske lærebøker på 

mellomtrinnet.  

Kontekstuelle vurderinger 

Ved å se tekstens innhold i lys av konteksten rundt tekstens opprinnelse, kan man både vurdere 

om teksten er autentisk og om innholdet er troverdig. Å betrakte tekstene ut fra en kontekst er 

både viktig for å tolke og forstå innholdet. Man må derfor vurdere tekstens representativitet – 

altså hvem eller hva tekstene er representative for. I tillegg er man opptatt av å vurdere tekstenes 

mening – det vil si, hvilken betydning har tekstene hatt og hvordan blir det forstått av leserne 

og hvilke budskap hadde teksten til hensikt å formidle. Den grundige og systematiske 

gjennomgangen man gjør med dokumentene er i stor grad med på å styrke mulighetene man 

har for å vurdere tekstene som autentiske og troverdige kilder, og er derfor knyttet til validitet 

(Grønmo, 2016, s. 178). I studiens tilfelle er fremstillingen og budskapet av flerspråklighet og 

språklig mangfold i skolen et relevant tema som til tider kan skape debatt. Som læreplanen 

(Lk2020) viser, er norskfaget sentralt for kulturforståelse, identitetsutvikling og danning. 

Elevene skal bli «bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende 

felleskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s.2). 

Lærebøkene representerer både dagens klasserom og samfunn, og fremstiller både et budskap 

fra forlagene, men også Norge som nasjon. Lærebøkene har derfor stor betydning for hvordan 

norskfaget skal danne elevene gjennom møtet med språkholdninger, språkmøte og egen 

identitet. Lærebøkene har derfor den hensikt å formidle gode holdninger og kunnskap om 

språksituasjonen i dag. Den er laget av fagfolk og forfattere fra forlagene, og for elevene, lærere 

og andre i skolen.  

Overførbarhet  

Overførbarhet og generaliserbarhet kan sammenlignes med det som omtales som ytre validitet. 

Dette handler om hvilken kontekst resultatene i undersøkelsen er gyldige i. Som Johnson og 

Christensen (2014) viser til, er det strenge krav for generalisering av funn, da en undersøkelse 

alltid gjennomføres med et spesifikt utvalg av individer i en spesifikk setting på et spesifikt 

tidspunkt. Målet i forskning er ofte å oppdage mønstre innenfor et forskningsområde. For å 
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generalisere funnene er man blant annet nødt til å identifisere populasjon, setting, tid og utfall. 

Deretter må man ta et sannsynlighetsutvalg fra denne populasjonen for at utvalget skal være 

representativt (Johnson & Christensen, 2014, s. 305–306). I denne undersøkelsen består 

populasjonen av fagforlagene og forfatterne som har skrevet kapitlene. Utover denne 

informasjonen har jeg lite kjennskap til de som jobber i forlaget og har skrevet kapitlene. I mitt 

tilfelle var alle de fire forlagene jeg kontaktet interessert i å delta og samarbeide. Som nevnt i 

del 3.2.2 er det gjort et bekvemmelighetsutvalg, i tillegg til en formålstjenlig utvalgsprosedyre. 

Her har jeg både tatt utgangspunkt i fire spesifikke forlag som produserer lærebøker i 

norskfaget, samt tatt for meg dem som var mest tilgjengelige. På bakgrunn av dette er 

undersøkelsens utvalg et ikke-sannsynlighetsutvalg. Dette innebærer at de resultatene jeg legger 

frem kun er gyldige for de fire lærebøkene i studien. En slik intern generaliserbarhet innebærer 

i følge Maxwell (2013) at resultatene ikke kan gjelde utenfor det aktuelle utvalget. Funnene vil 

dermed ikke ha ekstern generaliserbarhet (s. 137). Likevel vil jeg argumentere for at studiens 

data gir nyttig informasjon, som er sentralt for elevenes holdninger til språk og norskfaget i 

skolen. Uavhengig av en slik avgrensning knyttet til generalisering, bør denne undersøkelsen, 

på bakgrunn av utvalgets sentrale plass i skolen og norskfaget i lys av den nye læreplanen 

(LK2020), kunne presentere funn som sier noe om fremstillingen av flerspråklighet og annet 

språklig mangfold. Temaet er omdiskutert og viktig i dagens flerspråklige og flerkulturelle 

klasserom.  

Subjektivitet og objektivitet 

Som Angvik (1982) påpeker, kan det oppstå problemer med objektivitet når man legger frem 

egne resultater og presenterer sitater fra skolebøker. Det er derfor viktig at leseren blir gjort 

tydelig oppmerksom på motivering av både utvalg og innhold, slik at man hele tiden kan følge 

utviklingen i forskningsprosjektet (s. 374). Til tross for slike svakheter ser det likevel ut til at 

denne metoden vil bli den mest benyttede i skolebokanalysen. Dette fordi den er mest tjenlig å 

bruke når man skal vurdere helheten i innhold eller fremstillingsform for enkelte bøker eller 

grupper av bøker. En etterprøvbar metode som kvalitativ innholdsanalyse er derfor med på å 

redusere slike svakheter. Angvik påpeker at metoden egner seg best for å kategorisere noen få 

temaer i læreboken, da det kan være vanskelig å bruke en slik metode for å analysere hele 

skolebøker (Angvik, 1982, s. 376). I denne studien har det derfor vært viktig både å belyse 

utviklingen av forskningsprosjektet og analysearbeidet, i tillegg til å alltid vise til og sitere 
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lærebøkene underveis i analysen. En kvalitativ innholdsanalyse, vil derfor også gjøre studien i 

større grad valid og reliabel.  

3.5.2 Pålitelighet 

I kvalitativ forskning kan pålitelighet sammenlignes med det som kalles for reliabilitet. For at 

reliabiliteten skal være høy må undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen gi pålitelige data 

(Grønmo, 2016, s.240). Forskeren må derfor alltid dokumentere sine prosesser, slik at andre 

kan kunne etterprøve prosedyren som er blitt brukt. Det samme gjelder fremstillingen og 

gjennomføringa av analysen, som må være klar og tydelig (Bratberg, 2017, s. 91). En slik 

pålitelighet kommer klarest frem ved at man får gjentakende samme data når man benytter seg 

av det samme undersøkelsesopplegget, og dette kommer til syne gjennom studiens stabilitet og 

ekvivalens (Grønmo, 2016, s. 242–243; Cohen et al., 2011, s. 200). For at denne studien, 

gjennom kvalitativ innholdsanalyse, skal være så pålitelig som mulig, må jeg som forsker 

utforme kategoriseringer og tabeller slik at fremstillingen i samme kontekst, men på et annet 

tidspunkt vil vise de samme resultatene (Cohen et al., 2011, s. 199). Utformingen av kategorier 

er derfor avgjørende for at studien skal ha en høy reliabilitet. Likevel vil tolkningen og analysen 

av lærebøker til en viss grad være subjektiv, da jeg som forsker vil kunne tolke dokumentene 

på en annen måte enn en annet forsker. Når man analyserer en lærebok blir det derfor viktig å 

se læreboken utenfra, og å alltid forholde seg til analysekategoriene (Johannessen, 

Christoffersen & Tufte, 2010, s. 103). Fremfor alt blir vurderingen av reliabilitet i kvalitative 

studier preget av forskerens betydning, og troverdigheten i studien innebærer derfor at de 

empiriske funnene som presenteres er basert på data om faktiske forhold (Grønmo, 2016, s. 

249). Troverdigheten forutsetter at man som forsker foretar en systematisk innsamling i 

samsvar med de forutsetningene og fremgangsmåtene i undersøkelsesopplegget som faktisk 

benyttes. Dette vil derfor styrke tilliten til de empiriske analyseresultanene og de kvalitative 

dataene som analyseresultatene bygger på (s. 249). I mitt forskningsprosjekt vil det derfor, som 

tidligere nevnt, være svært viktig å forklare hvorfor jeg tolker som jeg gjør og hva som er lagt 

til grunn for analysekategoriene. 
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3.6 Etiske betraktninger  

Forskningsetikk skal bidra til at forskningsprosessen gjennomføres på en verdig og forsvarlig 

måte (Befring, 2015, s. 28). I dette delkapittelet skal jeg gjøre rede for viktige etiske trekk ved 

forskningsprosessen som jeg har tatt stilling til. I forskning er det alltid viktig å gi nøyaktig og 

ærlig informasjon om undersøkelsens formål og omfang (Everett & Furseth, 2012, s. 136). I 

første del av denne forskningsprosessen sendte jeg ut og informerte om formålet med studien, 

institusjonen jeg hører til og hva slags materiale jeg trengte for å belyse forskningsspørsmålet. 

Det var derfor helt valgfritt for forlagene å dele kapitelene med meg før de gikk til trykk, og 

om de ville samarbeide med meg frem til endt masteroppgave. Som et resultat av at jeg fikk 

tilgang til kapitlene før de var blitt offentlig publisert og sendt til trykk, har dokumentene derfor 

vært konfidensielle. Jeg skrev derfor også i en av mailene til forlagene at det gjerne måtte 

foreligge en kontrakt mellom meg og forlaget, om dette var ønskelig. Dette ble ikke nødvendig, 

men jeg velger likevel å nevne det som en etisk betraktning, da konfidensialitet og ærlighet er 

en svært sentral del av et godt gjennomført kvalitativ studie (Ryen, 2016, s. 33). 

Lærebokkapitlene fra forlagene har gjennom hele prosjektperioden vært oppbevart på en 

passordbeskyttet datamaskin som kun jeg har hatt tilgang til.  

Til slutt anser jeg det også viktig å adressere min rolle som forsker, tilknyttet problemstillingen. 

Kvale og Brinkmann (2009) skriver at forskerrollen er forbundet med forskerens empati, 

sensitivitet, moralske integritet og engasjement i moralske spørsmål og moralske handlinger. 

Av den grunn har jeg gjennom hele forskningsprosessen etterstrebet gjennomsiktighet med 

hensyn til grunnlaget for konklusjonene mine, der jeg legger frem funn som er så representative 

og nøyaktige som mulig for forskningsområdet.  
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4 Resultat og analyse  

I dette kapittelet vil jeg presentere studiens funn. Problemstillingen er: På hvilken måte blir 

flerspråklighet og annet språklig mangfold fremstilt i fire lærebøker i norsk på Vg1? Formålet 

med dette kapittelet er å svare på problemstillingen ved å presentere resultatet og analyse av 

kapitler fra lærebøker. De underordna delforskningsspørsmålene vil derfor legge føringer for 

analysen:  

1. Hvilke ideologier bygger fremstillingen av flerspråklighet i lærebøkene på? 

2. På hvilken måte blir flerspråklighet belyst i et grammatisk komparativt perspektiv? 

3. Hvordan fremstiller lærebøkene flerspråklighet og annet språklig mangfold på 

individnivå?  

4. Hvordan fremstiller lærebøkene flerspråklighet og annet språklig mangfold på 

samfunnsnivå? 

De ovennevnte delforskningsspørsmålene danner strukturen for kapittelet. Resultatkapittelet 

består av fire deler. Jeg vil gjennomgående i de neste delkapitlene følge rekkefølgen som vist i 

3,: lærebok A: Moment, lærebok B: Appell , lærebok C: Grip teksten og lærebok D: Intertekst. 

4.1 Språklig mangfold og verdenen 

I dette delkapittelet vil jeg undersøke om og i hvilken grad kapitlene appellerer med det 

språklige mangfoldet og verdenen. Her blir det relevant å undersøke hvilken tematikk, 

holdninger og fremstillinger som er knyttet til møtet med det språklige mangfoldet og andre 

språk i verden. Som delkapittelet vil vise er det kun lærebok B: Appell og lærebok C: Grip 

teksten som helt direkte belyser tematikken. I lærebok A: Moment og lærebok D: Intertekst 

oppleves informasjonen mer nøytral eller som et problem.  

Lærebok A: Moment  

I kapittelet om språk fremkommer det ingen direkte presentasjon om språklig mangfold og 

verdenen. Likevel kan det heller tolkes som indirekte føring, ettersom det fremtrer informasjon 
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tilknyttet språkmøte og hva språk har til felles. Av den grunn vil jeg trekke frem fokuset på 

språkmøte og multietnolekt, da det sier noe om det grunnleggende som finnes i alle mennesker 

i verden.  

Kapittelet starter med avsnittet «kva har språka felles?». Her appellerer forfatterne til «språket 

som ein grunnleggande del av det å være menneske. Når vi snakker, lytter, les, skriv, ser på 

film, høyrer på musikk – og til og med når vi tenker – bruker vi språket» (Moment, 2020, 271). 

Senere i kapittelet blir språkmøtet knyttet til at språk alltid påvirker hverandre «og at kontakt 

mellom språk kan føre til språklig endring» (Moment, 2020, s. 289). Følgende legger forfatterne 

til at språk også kan være et møte mellom ulike måter å skrive og å snakke på innenfor ett språk. 

Det kan derfor tolkes som indirekte, positive føringer for hva språkmøte kan tilby. Språkmøte 

kan derfor tolkes som noe som skjer mellom alle mennesker, til enhver tid, i hele verden. 

Fokuset på flerspråklighet og verdenen blir derfor belyst mer indirekte gjennom et språkmøte.  

Forfatterne viser i stor grad til et språkmøte knyttet til språklige mangfold og verden, men 

eksemplifiserer i liten grad til spesifikke land. Dette kan tyde på at forfatterne ønsker å forholde 

seg nøytrale til språkmøter i dagens samfunn, ettersom det i liten grad eksemplifiserer 

språkmøter med konkrete språk. En slik tilnærming kan være positivt, da leseren heller selv kan 

legge føringer for hva språklig mangfold og verdenen innebærer, men det kan også legge 

føringer for ideologiske språkoppfatninger.  

Lærebok B: Appell  

Kapittelet i Appell inneholder flere sentrale trekk som er knyttet til det språklige mangfoldet og 

verdenen. I første del, som er sentralt for delkapittel 4.4, viser forfatterne til at språk er med oss 

til enhver tid og er svært knyttet til noe som alltid er rundt oss – både i Norge og i resten av 

verdenen. Her fremtrer det flere direkte fremstillinger av språklig mangfold og verdenen.  

I kapittelet henviser forfatterne til Ludwig Wittgenstein helt øverst på første side av kapittelet, 

der det skrives i utdraget: «Grensene til språket er grensene for verda mi.,,» (Appell, 2020, s. 

107). Dette viser allerede på første side av kapittelet at det legges føringer for språkholdninger. 

Kapittelet viser videre til innvirkningen språket har på enkeltmennesker, felleskapet og 

verdenen:  
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Utdrag 1: Språklig grenser og verdenen 

Språket styrer oss – det er både utanfor og inni oss, og det påverkar oss heile tida. Men samtidig 

møter språket vårt også nokre grenser. Eit barn som lærer seg å snakke, utvider desse grensene. 

Det gjær du sjølv også kvar dag. Du lærer noko nytt om andre. Språk og kunnskap om verda 

heng på denne måten nøye saman. (Appell, 2020, s. 107, min kursivering)  

Som sitatet illustrerer, kommer det frem at språket gir oss kunnskap om andre mennesker, at 

det påvirker oss, at det utvider menneskets språklige grenser. Liknende eksempler fremkommer 

også i avsnittet «språk påverkar biletet vi har av verda». Her refereres det til romanen A 

Handmaids Tale, som handler om et samfunn der vold og frykt blir brukt for å tvinge folk til å 

underordne seg. I denne fortellingen spiller språket en sentral rolle, der de som har makten i 

staten konstruerer nye ord for ting de ikke liker. For eksempel «gender traitors» for 

homoseksuelle. Avsnittet lyder avslutningsvis som følgende:  

Utdrag 2: Språklig mangfold og verdenen  

Gjennom å lære om korleis språket påverkar verda, kan vi lære noko som stikk endå djupare i 

oss enn kunnskapen om grammatikk og språk. Vi kan lære korleis språk skapar oss, at på same 

måten som språket er mangfaldig, er vi også det. Jo meir kan vi lære om kvarandre. Då utvidar 

vi grensene for språket vårt. Då gjer vi verda vår større, og kanskje jamvel til ein litt betre stad 

å vere. (Appell, 2020, s. 107, min kursivering) 

Et slikt eksempel er både gjenkjennelig for elevgruppen, i tillegg til å synliggjøre språkets makt. 

Forfatterne legger her også opp til at språk påvirker, gir oss kunnskap og et større bilde av 

verdenen. 

Som vist, fremlegger lærebok B: Appell språklig mangfold og verdenen gjennom mer direkte 

holdninger knyttet til språk, og den innvirkningen det har på enkeltmennesket, felleskapet, 

samfunnet og verdenen. Det fremkommer blant annet i utdrag 2 at språk handler om mer enn 

grammatikk, men også det mangfoldige i samfunnet eller i verden. Dette indikerer, som vist 

ovennevnt, at språk i verden gir innsikt og kunnskap i andres og egen språklæring, 

språkholdninger og -ideologier. 
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Lærebok C: Grip teksten  

Som nevnt i delkapittel 3.3.1, har Grip teksten flere kapitler knyttet til språk. Sentralt her er 

kapittel 12 (Språkmøte og språkendringer), da det tematiserer språklig mangfold og verdenen 

gjennom en fremstilling av språkkontakt (jf. Lærebok A: Moment). 

Det blir lagt opp til at leseren får innblikk i positive holdninger til et språkmøte mellom andre 

språk rundt om i verden, da forfatterne appellerer med underoverskrifter som blant annet «meir 

språkkontakt» (Grip teksten, 2020, s. 258). Det forekommer også flere aspekter knyttet til 

språklig mangfold og verdenen, slik som: «Språkkontakt handler ikkje berre om kontakt 

mellom språk, men òg om kontakt mellom folk. For at det skal oppstå språkkontakt, må nemleg 

folk som snakkar eller skriv ulike språk, ha noko med kvarandre å gjere» (Grip teksten, 2020, 

s. 257). Her illustrerer forfatterne at språkkontakt handler om mer enn bare kontakten mellom 

språk, men også kontakten mellom folk. Leseren blir derfor introdusert for språk som noe større 

en bare kontakt mellom språk. Det står at: «påverknaden frå engelsk kjem vi ikkje vekk frå, og 

i tillegg har vi alle dei nye innvandrarspråka som har kome i takt med auka innvandring – til 

dømes polsk og arabisk» (Grip teksten, 2020, s. 257). Her er det verdt å merke seg at det ikke 

bare er engelsk som nevnes i denne sammenhengen, men også de nyere minoritetsspråkene vi 

får kontakt med gjennom økt innvandring.  

Lærebok D: Intertekst 

Kapittelet til lærebok D: Intertekst fremkommer det flere påfallende aspekter tilknyttet 

språklige mangfold og verdenen. Som vist i 3.3.1, har Intertekst tre kapiteler tilknyttet språk. 

Her vil kapittel 16 (språkkontakt og språkendringer) være relevant. I likhet med lærebok A: 

Moment og lærebok C: Grip teksten fremstilles språklig mangfold og verdenen mer indirekte, 

gjennom et historisk- og nåtidsperspektiv.  

Når det gjelder det historiske perspektivet, er det industrialiseringen som blir vektlagt. Det kan 

diskuteres om leseren faktisk vil kjenne seg igjen i slike språkendringer og språkkontakt med 

verdenen. I tillegg vektlegger forfatterne problemer knyttet til språkholdninger, der språk og 

identitet forekommer (se også 4.3). Mens kapittelet også skriver at multietnolektisk stil er en 

«språkleg variant som låner ord frå mange ulike språk, både arabisk, urdu, pashto, persisk, 
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punjabi, engelsk og spansk» (Intertekst, 2020, s. 244), forkommer det ingen direkte fremstilling 

av hva det vil si å kunne flere språk, hvilken effekt det kan ha og hvorfor det er viktig å fremme. 

Det forekommer også eksempler knyttet til språklover i Norge og Frankrike, der «enkelte land 

har språklover som skal avgrense påverknaden frå engelsk» (Intertekst, 2020, s.249). I henhold 

til Norge, skrives det at «det finst ingen lover som regulerer bruken av engelsk i Noreg. Men 

språkrådet prøver å bevisstgjere folk om presset fra engelsk» (Intertekst, 2020, s. 249).  

Som vist, blir ikke språklig mangfold og verdenen direkte fremstilt. Imidlertid fremtrer 

språkkontakt og språkholdninger i stor grad, men det kan tilsynelatende tolkes som noe 

negativt. Det kan også tolkes som at forfatterne ønsker å vise viktigheten ved å beholde det 

norske språket og landet, uten påvirkning fra andre. Jeg vil også minne om at læreboken viser 

til språksituasjoner i andre land i verden, noe som kan tolkes som påfallende positive 

fremstillinger av verdenen (se 4.4).  

I siste og fjerde del av analysekapittelet har jeg undersøkt hvordan kapitlene fremstiller og 

vektlegger språklig mangfold og verdenen. Som vist har kapitlene ulike innfallsvinkler, der det 

fremtrer mer direkte føringer i lærebok B: Appell og lærebok C: Grip teksten, mens mer 

indirekte i lærebok A: Moment og lærebok D: Intertekst. Mens lærebok A skriver at språk er 

felles for alle mennesker i hele verden, er dette det nærmeste leseren får fremstilt av språklig 

mangfold og verdenen. Kapittelet viser også i liten grad til konkrete språk, som åpner opp for 

at leseren selv må tolke hvilke land som er knyttet til verdenen, samt hvilken effekt eller 

medvirkning det har. I lærebok B og C fremtrer det mer direkte føringer for språklig mangfold 

og verdenen, i tillegg til at informasjonen er positiv tilknyttet språklig kunnskap og 

språkholdninger. I lærebok D: Intertekst belyses flerspråklighet og språklig mangfold i lik grad 

som lærebok A. Påfallende aspekter er også at lærebok C nevner nyere innvandrerspråk, i tillegg 

til engelsk, mens språkkontakt kan tolkes som negativt i lærebok D, ved at det å beskytte det 

norske språket blir vektlagt. 

4.2 Språk i grammatisk komparativt perspektiv  

Som kapittelet vil vise, har alle lærebøkene fra de fire forlagene et fokus på de grammatiske 

forskjellene mellom norsk og andre språk. Hvilke språk som blir brukt for å eksemplifisere, og 

hvilke språklige kjennetegn som kommer frem, vil stå sentralt i dette delkapittelet.  
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Lærebok A: Moment  

Lærebok A Moment vektlegger grunnleggende trekk og grammatikk i stor grad. Delen om 

grammatikk viser seg å inkludere en hel del språklige kjennetegn i lys av det norske språk. Dette 

eksemplifiseres blant annet slik: «Eit viktig trekk i grammatikken i både tysk og latin er kasus» 

(Moment, 2020, s 278), samt «vi har sett på språk som engelsk, tysk, spansk og norsk ofte har 

eit SVO-mønster i setningane, i motsetning til somali og urdu» (Moment, 2020, s. 182). 

Kapittelet viser videre til en oversiktstabell over språklige kjennetegn i norsk og utvalgte 

fremmedspråk, slik som utdraget under viser:  

Utdrag 3: Oversiktstabell over språklige kjennetegn i norsk og utvalgte fremmedspråk 
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(Moment, 2020, s. 287) 

I det ovennevnte utdraget blir språk som norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk, polsk, mandarin, 

somali, arabisk, urdu/hindi og tyrkisk henvist til gjennom språklige kjennetegn. Utdraget 

illustrerer blant annet ulike kjønn, verbbøyning og kasus blant de ulike språkene. Det fremtrer 

også konkrete språkeksempler på andre språk (se vedlegg 4). Leseren får derfor et vidt spekter 

av eksempler, der flere språk er eksemplifisert. De fleste språkene er nyere minoritetsspråk, 

som potensielt kan medføre at flere elever vil kjenne seg igjen, men også synliggjøre det 

språklige mangfoldet som finnes i verden. Man kan også se at engelsk dominerer i større grad 

enn for eksempel samisk eller andre nasjonale minoritetsspråk i Norge, som forfatterne ikke 

appellerer med tilknyttet grammatiske regler ved språk.  

Lærebok B: Appell  

Som vist i 3.3, skiller lærebok B: Appell mellom språk som mangfold og språk som system. I 

andre del av kapittelet finner vi delkapittelet «Norsk og andre språk», som tar for seg 

språkregler i flere språk. For å sammenligne og synligjøre de ulike språkene har forfatterne 

brukt grammatiske eksempler fra ulike språk. I utdraget nedenfor knytter forfatterne 

setningsledd opp mot hele ni språk slik:  
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Utdrag 4: Leddstilling 

 

(Appell, 2020, s. 113) 

Forfatterne viser også konkrete eksempler på andre språk enn norsk slik: 

Utdrag 5:  

 

(Appell, 2020, s. 114) 

De ovennevnte eksemplene viser en mangfoldig fremstilling av grammatiske regler, der 

forfatterne fremstiller og sammenligner ulike språk. Illustrasjonene henviser til norsk, 

nordsamisk, engelsk, somali, arabiske dialekter, japansk, irsk, egyptisk og standardarabisk. I 
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motsetning til Lærebok A Moment, inkluderer lærebok B Grip teksten urspråket nordsamisk. 

Engelsk blir også her et dominerende språk, og her er heller ikke de nasjonale 

minoritetsspråkene i Norge inkludert i et grammatisk komparativt perspektiv.  

Lærebok C: Grip teksten 

Som vist i 3.3, har Lærebok C: Grip teksten flere kapitler knyttet til språk. Språk i et grammatisk 

komparativ perspektiv blir særlig belyst i kapittel 10 (Særtrekk ved norsk) og kapittel 11 

(Setningslære). Kapitelene vektlegger trekk ved det norske språk, der språket blir sammenlignet 

med andre språk, innunder et grammatisk komparativt perspektiv.  

Tilsammen eksemplifiserer forfatterne mellom 26 språk i to ovennevnte kapitlene. Her blir 

språk som arabisk, berbisk, bosnisk, engelsk, fransk, grønlandsk, italiensk, japansk, kinesisk, 

koreansk, kurdisk, litauisk, nederlandsk, norsk, nordsamisk, panjabi, persisk, polsk, russisk, 

spansk, svensk, tamil, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk eksemplifisert i en rekke beskrivelser 

knyttet til grammatiske regler i ulike språk. Det fremtrer blant annet flere eksempler der språket 

norsk blir sammenlignet med andre språk. Ved beskrivelsen av lange og korte vokaler i norsk 

fremtrer det sammenligningseksempler som: «det finst andre språk som også skil mellom lange 

og korte vokaler, til dømes svensk, dansk, samisk, bosnisk, tysk og arabisk» (Grip teksten, 

2020, s. 229). Forfatterne appellerer også i en viss grad til konkrete eksempler på andre språk 

slik: «spansk, fransk, italiensk og tysk har eigne pronomen for å markere at ein er høfleg. «De» 

heiter usted på spansk, vous på fransk, Lei på italiensk og Sie på tysk (Grip teksten, 2020, s. 

225). Engelsk blir også i større grad belyst og sammenlignet med norsk (se vedlegg 3), og det 

er påfallende at nasjonale minoriteter her også blir usynliggjort.  

Lærebok D: Intertekst  

Lærebok D: Intertekst har flere kapitler tilknyttet språk. Her er kapittel 15 (Særtrekk ved norske 

språk) sentralt å undersøke, da den grammatiske delen ved språk blir presentert. Kapittelet 

sammenligner flere språk og dialekter når det gjelder ortofoni, etymologi, fonologi, syntaks og 

morfologi.  
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I tillegg til norsk er språkene som anvendes engelsk, dansk, finsk, fransk, italiensk, litauisk, 

norsk, samisk, serbokroatisk, spansk, svensk, thai og tysk. Språket engelsk viser seg å være 

dominerende i form av flere eksempler, mens det forekommer ingen eksempler tilknyttet de 

nasjonale minoritetsspråkene i Norge. Forfatterne eksemplifiserer med språklige kjennetegn på 

andre språk enn norsk slik: «på tysk heiter det ich bin – du bist, på spansk yo soy – tu eres, på 

fransk je suis – tu es» (Intertekst, 2020, s. 231). Det er også påfallende hvordan forfatterne 

gjennomgående eksemplifiserer både dialekter og språk samtidig3, slik som dette:  

Utdrag 6: Dialekter og språk  

Denne h- lyden har i enkelte dialektar blitt til ein k, slik at vi får forma kva, som også 

er den forma vi har i nynorsk. I svensk har ein gått vekk frå denne stumme h-en og skriv 

rett og slett vem. (Intertekst, 2020, s. 225, min kursivering) 

I det ovennevnte utdraget viser forfatterne til h-lyden ved å eksemplifisere dialekter, nynorsk 

og språket svensk. Leseren blir derfor introdusert for det norske som noe større enn bare norsk, 

da ved å både knytte dialekter og det nynorske skriftspråket opp mot et annet språk. Det er 

interessant at forfatterne ikke skiller mellom dialekter og språk, men eksemplifiserer forskjellen 

mellom dialekt og språk i én og samme tematikk, ettersom man ideologisk sett skiller mellom 

dialekters status og språkets status.  

I delkapittel 4.1 har jeg undersøkt hvordan de fire ovennevnte kapitlene forholder seg til språk 

i et komparativt perspektiv. I alle lærebøkene blir norsk sett i lys av mange ulike språk, som 

kan sies å være nyere minoritetsspråk i Norge. Tre av verkene (lærebok b: Appell, c: Grip 

teksten, d: Intertekst) inkluderer samisk, mens ingen av verkene anvender eksempler fra de 

nasjonale minoritetsspråkene i Norge. I tillegg er det interessant at ett av verkene (lærebok D: 

Intertekst) knytter tematikken til dialekter. Mens lærebok A, B, C skiller mellom dialekter og 

språk, sammenligner lærebok D dette i større grad med konkrete eksempler4. Det er også verdt 

å bemerke seg at alle fire lærebøker inkluderer eksempler på andre språk enn norsk, noe som i 

større grad vil kunne appellere til flerspråklige elever som behersker språkene.  

 
3 Det forekommer eksempler i de andre lærebøkene som både skriver om språk og dialekter. Likevel er det 
annerledes og påfallende i lærebok D: Intertekst, ettersom de helt konkret viser til og sammenligner 
grammatiske trekk mellom dialekt og språk.  
4 Se fotnote 3.  
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4.3 Språklig mangfold og identitet  

Denne delen av analysekapittelet belyser hvordan lærebøkene behandler flerspråklighet i et 

identitets- og dannelsesperspektiv. Sentralt er informativt innhold og oppgaver knyttet til 

identitet og språk i kapitlene.  

Lærebok A: Moment  

Moment presenterer både informativ tekst og oppgaver som kan tolkes som nært knyttet til 

flerspråklig identitet og dannelse. Kapittelet viser kun til direkte tilnærminger til språk og 

identitet tilknyttet samisk, men de to andre undernevnte eksemplene kan likevel tolkes som noe 

elevene vil kjenne seg igjen i eller kunne få innsikt i andres språk og identitet på, nærmere 

bestemt multietnolekter og språkmøter.  

Som nevnt blir identitet og språk fremstilt sammen med det samiske språket. Her skriver blant 

annet forfatterne at «det vil seie at eigen identitetsfølelse, språk og slektskap kan vere relevante 

for om ein person definerer seg – og blir definert av andre – som same» (Moment, 2020, s. 

298). Identitet og språk, som er sentralt for alle språk og personer, blir her satt i en samisk 

kontekst.  

 Under avsnittet «møtet mellom norsk og innvandraspråka» forfatterne til multietnolekt, og 

viser til eksempler tilknyttet dette:  

Utdrag 7: Multietnolektisk låneord 

 

         (Moment, 2020, s. 295). 
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Utdraget illustrerer eksempler som er knyttet til flere språk, som urdu og arabisk – noe som 

man kan anta at flere av leserne vil kjenne seg igjen i. Slike eksempler som leserne kan kjenne 

seg igjen, både i og utenfor skole, vil kunne gi elevene innsikt i egen og andres språklige 

kulturpraksiser.  

Tilknyttet språkmøte, appellerer forfatterne med oppgaver som knytter seg til hver enkelt elev. 

«Tenk på tre situasjoner der du har opplevd språkmøte» (Moment, 2020, s. 290). 

Underspørsmålene tilsier at elevene skal beskrive situasjonen kort og forklare om man endret 

språket sitt og om man brukte begge eller flere i samme situasjon. Spørsmålene legger derfor 

opp til at elevene selv kan sette seg inn i egne situasjoner, reflektere over det, og dele det med 

klassen. Det samme gjelder andre oppgaver (se vedlegg 5), som legger opp til at elevene kan 

sette seg inn i sin egen språksituasjon og sammenligne med andre. I eksemplene presentert her, 

kommer det frem et positivt syn på flerspråklighet gjennom danning og identitet. Leseren vil 

blant annet kunne få innsikt i sin egen språksituasjon samt andres.  

Lærebok B: Appell 

Appell har flere aspekter som er sentralt for språklig mangfold og identitet. Som vist i første 

del av 4.1 vektlegger kapittelet språklig mangfold, samt hvordan språket gir oss et bilde av 

verdenen. Det er også interessant hvordan forfatterne legger opp til oppgaver der leseren får 

innsikt i sin egen og andres språklig identitet, i tillegg til en mer direkte fremstilling tilknyttet 

multietnolekt.  

I læreboken fremkommer det flere eksempler der forfatterne legger opp til at elevene må bruke 

sitt eller sine egne språk for å løse oppgaver. Under oppgaven: «Samanlikn to språk du kan» 

får elevene blant annet beskjed om å skrive et avsnitt på norsk om stedet du har vokst opp. 

Etterpå skal elevene oversette avsnittet til et språk elevene kan, og presentere dette for klassen 

(Appell, 2020, s. 116). En slik type oppgave vil inkludere alle elever med de språkkunnskapene 

de har, og man kan derfor anta at elevene vil føle at sin språklig identitet blir verdsatt, i tillegg 

til at andre vil få innsikt i den. Et annet eksempel som også er knyttet til språklig mangfold og 

identitet foreligger under delkapittelet «språkmøter». Spørsmålet lyder følgende: «Korleis blir 

språket og identiteten din forma av leveviset ditt?» (Appell, 2020, s. 129). Identitet og språk 

blir her knyttet opp til samene, og forfatterne skriver videre: «For dei samane som flyttar seg 
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på tvers av landegrensene med beitedyr, er det kanskje ekstra viktig å ta vare på sin eigen 

kultur?» (Appell, 2020, s. 129).  

Det fremtrer også en mer direkte fremstilling under ungdomsspråk, der forfatterne skriver at 

«språk er eit viktig uttrykk for identitet. Måten ein snakkar på, seier noko om kven ein sjølv 

ønskjer å vere, og kven ein ønskjer å vere saman med» og «for ungdom er det viktig å «finne 

seg sjølv», men også å få identitet i ei felles gruppe. For å få ein felles identitet oppstår det ein 

spesiell slang som vi kallar multietnolekt» (Appell, 2020, s.123). Det fremkommer her flere 

aspekter som er tilknyttet identitet og mangfold, der det oppfordres til at leseren må bruke sitt 

eget morsmål og sammenligne dette med andre språk. I tillegg legger forfatterne opp til at språk 

og identitet har en stor påvirkning på levemåten til enhver. Dette kan tolkes som positivt, da 

forfatterne ønsker at leserne skal reflektere over sin egen identitet og mangfold. 

Lærebok C: Grip Teksten  

Lærebok C: Grip teksten forholder seg til språklig mangfold og identitet i kapittel 12 

(Språkmøte og språkendringer) og kapittel 13 (Samisk). Her er språklig mangfold og identitet 

knyttet til multietnolektisk stil og språkmøte, samt samisk.  

En mer direkte fremstilling av språk og identitet fremkommer tilknyttet multietnolektisk stil. 

Her skriver forfatterne: «det tyder på at språkinnslaga fungerer som ein gruppemarkør for 

ungdommane, på den måten at dei også markerer ein flerkulturell og fleirspråkleg felles 

identitet» (Grip teksten, 2020, s. 268, min kursivering). Multietnolektisk stil, som man kan anta 

at flere av leserne vil kjenne seg igjen i, viser at det er en egen stil og identitet for flere 

ungdommer i dagens samfunn. Det samme gjelder én av oppgavene i kapittelet, der elevene 

skal lage en liste over noen språkmøter man har opplevd (s. 277). Her vil elevene kunne sette 

seg inn i språksituasjoner, der de må trekke inn egne språklige erfaringer.  

Et annet eksempel er i kapittel 13. Under oppgaver vil forfatterne at leseren skal ta utgangspunkt 

i et bilde av nord-samiske Ella Marie Hætta Isaksen og skrive en kreativ tekst om språk og 
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identitet. Her knytter derfor forfatterne identitet og språk til en samisk person og forholdet 

mellom samisk og norsk identitet.5  

I tredje del av delkapittel 4.2 har jeg undersøkt og sett på noen aspekter i lærebok C: Grip 

teksten tilknyttet språklig mangfold og identitet. Slike fremstillinger av språklig mangfold og 

identitet er knyttet til multietnolektisk stil, språkmøter og oppgaver om språk og identitet 

tilknyttet samisk og norsk. Dette er med på å gi elevene innsikt i sin egen og andres 

språkidentitet. Både informativ tekst og oppgaver kan derfor tolkes som dannende – noe jeg vil 

ta med meg i diskusjonsdelen.  

Lærebok D: Intertekst 

Som vist i 3.3 har lærebok D: Intertekst tre kapitler knyttet til språk, og alle tre er sentrale for 

delkapittelets tematikk. Kapitlene viser et større fokus på en mer direkte fremstilling av identitet 

enn de andre lærebøkene. Dette fremkommer både gjennom informativ tekst og oppgaver. 

Et påfallende aspekt ved kapittel 15 og 16 er at identitet både blir knyttet til språklige forskjeller 

og holdninger, samt til et mer komparativt perspektiv. Et eksempel som er knyttet til Catalonia, 

fremtrer slik: «Lokal identitet har særleg blitt viktig i regionen Catalonia, som ønskjer å lausrive 

seg frå Spania. Forskjellen mellom kastiljansk og katalansk er om lag som mellom bokmål og 

nynorsk, både når det gjeld språkleg forskjell og haldningar» (Intertekst, 2020, s. 222). Her blir 

leseren introdusert for identitetens viktighet knyttet til språk og språklig mangfold. Et annet 

eksempel tilknyttet et mer grammatisk komparativt perspektiv, er når forfatterne knytter 

identitet opp til skrivemåten i norsk (ortofoni og etymologi): «Bruker du ofte dialekten din også 

skriftleg? Det kan være ein fin måte å uttrykkje sin eigen identitet på» (Intertekst, 2020, s. 224, 

min utheving). Forfatterne legger her opp til at dialekter er en fin måte å uttrykke sin egen 

identitet på. De to ovennevnte eksemplene kan tolkes som dannende, da leseren får fremmet 

bruken av dialekt. Forfatterne knytter også språk og identitet svært nært: «Språk og identitet 

heng saman. Nettopp derfor skal vi vere forsiktige med å meine at nokon pratar stygt eller pent. 

Å kritisere talemålet til nokon er nesten det same som å kritisere personen og dei verdiane denne 

 
5 Som nevnt i metodedelen er bilder utelukket i denne analysen. Likevel anser jeg det som sentralt å nevne én 
oppgave som er knyttet til et bilde, da oppgaven bruker en kjent rollemodell og knytter språklig identitet til 
samisk og norsk.  
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personen har» (Intertekst, 2020, s. 242). Oppgaver tilknyttet tematikken gjør også at elevene 

får reflektert over egen og andres lokale identitet slik: «korleis er den lokale identitet på din 

heimplass: Er de stolte av dialekten dykkar? Diskuter» (Intertekst, 2020, s. 250). Det kommer 

også til syne tilknyttet multietnolektisk stil, ... der språket blir brukt som ein viktig 

identitetmarkør» (Intertekst, 2020, s. 243). Det kan tolkes som om forfatterne ønsker å legge 

direkte føringer for hvor knyttet språk og identitet er med hverandre. Forfatterne viser derfor et 

økt fokus på språk og identitet i både språk- og dialektmøte samt knyttet til et grammatisk 

komparativt perspektiv. Intertekst fremstiller altså språk og identitet med eksempler fra 

Catalonia der språksituasjonen har paralleller til bokmål og nynorsk. I tillegg er det et stort 

fokus på dialekter og lokal identitet. Multietnolekt blir bare kort referert til, mens et påfallende 

aspekt er at identitet ikke blir nevnt i kapittelet om samisk.  

I delkapittel 4.3 har jeg undersøkt hvordan lærebøkene behandler flerspråklighet i et identitets- 

og dannelsesperspektiv. I samtlige lærebøker er det et fokus på språklig identitet gjennom 

informativ tekst og oppgaver. En slik tematikk blir enten belyst tilknyttet språk- og dialektmøte, 

multietnolektisk stil, eller i et grammatisk komparativt perspektiv. Alle lærebøkene belyser en 

tydelig og direkte tilnærming til identitet og språk, men dette kommer frem i ulike kontekster. 

Blant annet i lærebok A: Moment blir det bare belyst direkte i en samisk kontekst, mens i de 

andre lærebøkene forekommer det i flere kontekster om språk og dialektmøte, multietnolektisk 

stil og oppgaver.  

4.4 Flerspråklighet og annet språklig mangfold i Norge  

Som dette delkapittelet vil belyse, tematiserer alle de fire lærebøkene Norge som et flerspråklig 

samfunn. Likevel er det interessant å undersøke hvordan og i hvilken grad lærebøkene 

appellerer med språkenes situasjon, status og rettigheter i det flerspråklige og mangfoldige 

samfunnet Norge er i dag. 

Lærebok A: Moment 

Kapittel 9 «Språk i Norge» har ulike påfallende aspekter knyttet til flerspråklighet og annet 

språklig mangfold i Norge (se også 3.3). Fremstillinger knyttet til dagens flerspråklige samfunn 
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kommer tilsynelatende frem (som vist under), og blir fremstilt gjennom en innsikt i Norges 

skriftspråk og dialekter, språkmøter i Norge, og fornorskingspolitikken og -situasjonen til det 

samiske språket.  

Læreboken belyser Norges to skriftspråk til en viss grad, ettersom de blir presentert som to 

offisielle skriftspråk i Norge og sammenlignet med andre land som befinner seg i samme 

situasjon. Dialekter blir også belyst, men her med et større fokus på rettigheter og holdninger 

til dialekter i Norge (Moment, 2020, s. 274-275).  

Tilknyttet språkmøter, eksemplifiserer kapittelet både språk som engelsk, norsk og dansk, men 

også dialekter man møter rundt om i Norge. Språkmøte blir knyttet til et tidligere historisk 

perspektiv, men også i moderne tid. Relatert til språkmøtet i moderne tid, er det interessant for 

leseren å se at forfatterne skiller mellom språkmøte mellom norsk og engelsk, og språkmøte 

mellom norsk og innvandrerspråk. Det er også verdt å merke seg hvordan forfatterne skiller 

mellom engelsk som språk og andre innvandrerspråk. Det forekommer heller ingen fremvisning 

av hvilke innvandrerspråk Norge møter på i dag, utenom en tabell som er knyttet til eksempler 

ved fellestrekk mellom multietnolekter i de fleste store byene i Norge, eksemplifisert gjennom 

urdu, arabisk og berbisk (se også 4.3).  

Forfatterne appellerer også til det samiske språk under et eget underkapittel helt bakerst i 

kapittelet. Her forekommer det heller ingen direkte definisjon som sier noe om det samiske 

språket som et offisielt språk i Norge. Imidlertid tilsies det at «i Noreg blir samene definerte 

som utfolk ettersom dei er ei eiga etnisk gruppe som har budd i landet sidan før den moderne 

nasjonalstaten blei etablert» (Moment, 2020, s. 305). Samisk blir også presentert som «ei 

nemning på fleire ulike språk eller dialekter» (Moment, 2020, s. 301). Følgende blir det samiske 

språket presentert slik: «Alle dei samiske språka er minoritetsspråk og i nokon grad trua» og: 

«I Noreg er nordsamisk det største samiske språket, og majoriteten av samane bruker dette 

språket» (Moment, 2020, s. 301).  

Andre aspekter som sier noe om flerspråklighet og Norge som et mangfoldig land blir knyttet 

opp mot identitet, fornorskingspolitikken og samisk motstand. I det sistnevnte, 

fornorskningspolitikken og samisk motstand, forekommer det et sammenlikningseksempel som 

dette: «Samisk språk og kultur blei sett på som mindreverdig i forhold til det norske, og samane 

blei tvinga til å skrive og snakke norsk på skolen» (Moment, 2020, s. 301), samt «slike tanker 
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var gjeldande over store delere av Europa på denne tida. Mange minoriteter, som jødar og 

romar, opplevde det same» (Moment, 2020, s. 301, min kursivering). Leseren får derfor et 

inntrykk av at andre minoriteter som jøder og romere ble utsatt for det samme, uten noen 

introduksjon om hvilken tilknytning de hadde og har i Norge.  

Lærebok A: Moment belyser flerspråklighet og annet språklig mangfold i Norge i størst grad 

gjennom fornorskingspolitikken og situasjonen for samisk. Norges skriftspråk og dialekter blir 

også belyst, og det er påfallende at forfatterne skiller mellom engelsk og andre innvandrerspråk 

– noe man kan anta har mye å gjøre med språkholdninger og språksituasjonen i landet. Mens 

nasjonale minoritetsspråk så vidt blir nevnt, er henvisninger til tegnspråk ikke eksisterende.  

Lærebok B: Appell 

Når det gjelder flerspråklighet og annet språklig mangfold i Norge i lærebok B: Appell blir det 

belyst i både tekst og tabeller (som vist under). Som denne delen vil vise, er det både de 

offisielle språkene og de nasjonale minoritetsspråkene som, i tillegg til tegnspråk og nyere 

minoritetsspråk, blir belyst. Likevel er det et økt fokus på det samiske språket og samenes 

situasjon og rettigheter i Norge.  

I utdrag 8 skiller Appell mellom «offisielle språk» og «minoritetsspråk». Her får leseren 

presentert en tabell som blant annet viser til Norges offisielle språk og nasjonale minoritetsspråk 

slik:  

Utdrag 8: Oversikt over offisielle- og minoritetsspråk i Norge.  

6 

        (Appell, 2020, s. 127).  

 
6 Utdraget viser også til et bilde som er knyttet til tegnspråk. Jeg har valgt å inkludere bildet/illustrasjonen i 
oppgaven, ettersom dette er det eneste* som blir belyst av tegnspråk av all datamateriale i masteroppgaven. (I 
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Som vist i tabellen over, ser det ut til at norsk bokmål og nynorsk og samisk har like vilkår. En 

slik fremstilling kommer tydeligere frem ved at forfatterne skriver over tabellen at «i dag er dei 

samiske språka rekna som offisielle språk i Noreg, saman med norsk bokmål og nynorsk» 

(Appell, 2020, s. 127). Tilknyttet de nasjonale minoritetsspråkene i Norge, som figur x også 

viser til, skriver forfatterne om oppstandelsen til minoritetsspråkene i en sammenheng som 

forklarer hvorfor de er minoritetsspråk i Norge samt deres geografiske tilknyttingsområde i 

Norge. Et eksempel er dette utdraget: «det er kvensk, eit språk som blir snakka av ei finsk 

folkegruppe som kom til Troms og Finnmark så tidleg som i mellomalderen» (Appell, 2020, s. 

127). Samme presentasjon gjelder romanes og romani. I tillegg blir også tegnspråk beskrevet 

som et visuelt språk som «har vorte utvikla gjennom fleire hundre år og blir brukt av om lag 

16 500 personar i dag» (Appell, 2020, 127) (se også vedlegg 6).  

Mens det ikke finnes noen informasjon om forskjellen i status mellom bokmål og nynorsk, blir 

tematikken behandlet i større grad når det gjelder samisk. Imidlertid forkommer det tidligere i 

kapittelet informasjon om det samiske språket som truet samenes rettigheter i Norge. Det 

kommer blant annet frem at: «ein reknar at alle dei tre samiske språka i Noreg er trua, og dei to 

minste har så få brukarar at dei er alvorlege truga. Ettersom stadig færre brukar språka, kan dei 

til slutt forsvinne» (Appell, 2020, s. 126). Leseren får derfor noe innsyn i det samiske språket, 

tilknyttet geografi, fornorskingspolitikken og samenes rettigheter. Rettighetene til det samiske 

språket kommer også tydeligere frem i vedlegg 7, som viser en tabell med de språklige 

rettighetene til urfolk i landet. I tillegg belyser også tabellen rettighetene til andre språklige 

minoriteter, som man kan anta er en støtte for å forstå og belyse det som blir vist i vedlegg 7.  

Tilbake til vedlegg 6 belyser forfatterne språkene polsk, litauisk og somalisk som de største, 

nye innvandrerspråkene i Norge, i tillegg til landene som Sverige og Tyskland. Her er det 

interessant å bemerke seg at forfatterne er opptatt av hvilke endringer dette vil skape for Norge. 

Man kan anta som leser at et slikt fokus på potensielle endringer innvandringsspråkene vil føre 

med seg, sier mye om flerspråklighet og det språklige mangfold i Norge – både i dag og for 

fremtiden. Det fremtrer også føringer for at «det finst mange språk i landet vårt, og dei påverkar 

og blir påverka av kvarandre heile tida» (Appell, 2020s, 107). Som leser kan en slik fremstilling 

 
form av en beskrivelse og presentasjon).  *Tegnspråk er med i en oversiktstabell i lærebok D: Intertekst, men 
blir ikke beskrevet eller presentert.  
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åpne opp for refleksjon, der det faktisk blir interessant å se hvilke endringer vi vil møte de neste 

årene.  

Lærebøkene tematiserer et vidt spekter av et flerspråklig og mangfoldig samfunn. Språklige 

rettigheter og status blir presentert i ulik grad (se vedlegg 6 og 7), men det er imidlertid et større 

fokus på den samiske språksituasjonen og rettighetene i Norge. Det er også interessant at 

tegnspråk blir belyst som et minoritetsspråk i Norge, mens forskjellen i status mellom norsk 

som bokmål og nynorsk ikke blir belyst.  

Lærebok C: Grip Teksten  

Som vist i 3.3 har Grip teksten hele fire kapitler tilknyttet språk. Relevant for dette delkapittelet 

er kapittel 12 (Språkmøte og språkendring) og kapittel 13 (Samisk). Flerspråklighet og annet 

språklig mangfold i Norge blir belyst i begge kapitlene – da nærmere bestemt språkkontakt i et 

hisotisk og nåtidsperspektiv, norsk dialektmangfold og skriftspråk, og urfolk og nasjonale 

minoriteter. 

Kapittel 12 presenterer tematikken med språkkontakt, og inkluderer eksempler som leseren 

mest sannsynlig kan kjenne seg igjen i. Her appellerer forfatterne med eksempler som: «På 

butikkskilt og reklameskilt vil du sjå engelsk», «kanskje må du snakke engelsk med ein turist 

som spør etter vegen» og «Inne på gatekjøkkenet på hjørnet registrerer du kanskje at 

ekspeditøren snakker kurdisk med kona før han tek imot bestillinga di på norsk» (Grip teksten, 

2020, s. 255, min kursivering). Det forekommer også lignende eksempler knyttet til språk som 

for eksempel polsk og andre ulike norske dialekter i Norge.  

I et historisk perspektiv blir flerspråklighet belyst slik: 

Utdrag 9: Historisk flerspråklighet i Finnmark  

Dette tenkte dømet illustrerer noko du sikkert veit fra før av, nemleg at Noreg er eit fleirspråkleg 

samfunn. Slik har det vore lenge. Vi kan sjå på Finnmark som døme. Der har det i lang tid vore 

tett kontakt mellom folk som har snakka norsk og samisk, i tillegg til språka som kvensk og 

russisk (Kvensk er eit minoritetsspråk i Noreg). (Grip Teksten, 2020, s. 256) 
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Som vist i utdraget henvises det til Norge som et flerspråklig samfunn i lys av Finnmark, der 

både norsk og samisk, i tillegg til kvensk og russisk blir nevnt. Det er verdt å merke seg hvordan 

forfatterne her knytter flerspråklighet i et historisk perspektiv.  

Forfatterne appellerer også med et slikt eksempel om Bergen, og skriver at «der var det i 

hansatida (1350-1700) mykje kontakt mellom norskfødde og handelsfolk som snakka 

nedertysk. Det har i sin tur påverka bergensdialekten» (Grip Teksten, 2020, s. 256). Her knytter 

forfatterne flerspråklighet til bergensdialekten, som har blitt påvirket av norsk og nedertysk. 

Neste eksempel blir knyttet til språkmøte gjennom skriftspråket: «I tillegg har Noreg to ulike 

skriftspråk, nynorsk og hovudmål, som vi møter i ulike samanhengar. Dei som har nynorsk som 

hovudmål, er i mindretal og må ofte seie tydeleg frå for at språkrettane deira skal bli oppfylte» 

(Grip Teksen, 2020, s. 256). Her knytter forfatterne språkkontakt og flerspråklighet til statusen 

mellom norsk bokmål og nynorsk. Statusen til norsk bokmål og nynorsk tematiseres også i 

tilknytning til språkveksling, der forfatterne skriver: «Dei som skiftar til bokmål, viser til at 

bokmålet er mest synleg i media og i skulen, og at det er lettare å bruke det språket som fleirtalet 

i samfunnet» (Grip teksten, 2020, s. 263, min kursivering). Slike holdninger kan derfor tolkes 

som om de to skriftspråkene vi har i Norge ikke er sidestilt, og legger føringer for hvordan 

leseren kan oppfatte samfunnet vårt i dag.  

Kapittelet knytter også Norge som et flerspråklig samfunn opp mot «Innvandring og nye språk», 

slik:  

Utdrag 10: Flerspråklighet på grunn av innvandring 

Det som for alvor har gjort Noreg meir fleirspråkleg dei siste 40-50 åra, er innvandring. Tal frå 

Statistisk sentralbyrå viser at 1. januar 2019 var 17,7 prosent av befolkninga anten innvandrarar 

eller hadde innvarndrarforeldre. Flest innvandrarar kjem det frå Polen – rundt 100 000 personar. 

(Grip teksten, 2020, s. 266) 

Det ovennevnte utdraget knytter flerspråklighet til det innvandring og viser til statistikk fra i 

fjor og i år, der store deler av befolkningen enten er innvandrere eller har innvandrerforeldre. 

Som nevnt i starten av introduksjonen i dette delkapittelet, forekommer det også interessante 

funn knyttet til Norge som et flerspråklig samfunn innunder kapittel 13 (samisk). Her blir leser 

presentert for en mer direkte fremstilling av urfolk og de nasjonale minoriteter i Norge.  

 



 

 

71 

Utdrag 11: Urfolk og nasjonale minoriteter  

Samene er eit urfolk i Noreg. Dei har budd her siden lenge før statsgrensene blei fastlagde. 

Norge har i tillegg fem folkegrupper med status som nasjonale minoriteter – kvener, skogfinner, 

romanifolk (taterar), romar (sigøynarar) og jøder – grupper som har ei over hundre år lang 

tilknytning til landet og har vore med å forme kulturarven i Norge (Grip Teksten , 2020, s. 275, 

min kursivering).  

De ovennevnte nasjonale minoritetene blir senere i kapittelet knyttet til avsnittet «flerspråklige 

og flerkulturelle nordmenn» datert tilbake til 1500 – 1600- tallet og slutten av 1800-tallet. Det 

settes derfor i et historisk perspektiv tilknyttet nasjonale minoriteter. Imidlertid blir samisk 

fremstilt på et geografisk plan gjennom kart og informativ tekst. Her blir det referert til ti 

samiske språk (Grip teksten, 2020, s. 276). Det forekommer også en fremleggelse av 

dokumentasjon om at flere av de samiske språka er truet i dag, og at «språkdød er eit alvorleg 

problem i våre dager» (Grip teksten, 2020, s. 279, min kursivering). Tilknyttet den sosiale 

rangeringen på samfunnsnivå illustreres også samisk som et språk som er lavere nede på 

rangeringen enn norsk slik: «I Noreg har samar måtte lære seg norsk, medan nordmenn langt 

sjeldnare har lært seg samisk» (Grip teksten, 2020, s. 259). Leseren får derfor innsyn i det 

samiske språkets sitasjon i dag, gjennom geografisk fremstilling, revitalisering og språkets 

rettigheter i Norge (s. 275-285).  

Kapitlene knytter språkmøtet opp med hverdagslige og kjente møter, der både språk, dialekter 

og skriftspråket blir eksemplifisert. Kapittelet fremhever også flerspråklighet og språklig 

mangfold gjennom et historisk perspektiv, der både norsk, urfolk og nasjonale minoriteter blir 

belyst. Språksituasjonen i dag blir også illustrert, men her blir det i større grad belyst gjennom 

innvandring. Situasjonen for de samiske språkene i dag blir også tematisert, men det samme 

blir ikke gjort når det kommer til de nasjonale minoritetsspråkene eller tegnspråk.  

Lærebok D: Intertekst  

Som vist i 3.3 inneholder Intertekst tre kapitler tilknyttet språk: kap 15 (Særtrekk ved norsk 

språk), kap 16 (Språkkontakt og språkendringer) og kap 17 (Samisk i møte med norsk). Alle de 

tre kapitlene tematiserer flerspråklighet og annet språklig mangfold i Norge.  
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Under kapittel 15 foreligger det først en presentasjon av de to skriftspråka det norske språket 

har, som først og fremst knytter språksituasjonen i Norge opp mot Spania slik: «Spania er eitt 

eksempel på eit land med fleire gjensidig forståelege språk. Det er sjeldan slik at språk har 

offisiell status i heile landet, slik tilfellet er med bokmål og nynorsk her i Noreg» (Intertekst, 

2020, s. 223). Skriftspråkenes status og rettigheter i Norge, kommer tilsynelatende frem i liten 

grad. Videre henviser kapittelet til en sammensatt språksituasjon, som har ført til multikulturelle 

samfunn. I den undernevnte oversiktstabellen viser kapittelet til hvordan den språklige 

situasjonen er i Norge og andre land: 
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Utdrag 12: Oversikt over den språklige situasjonen i flere land  

 

(Intertekst, 2020, s. 223). 

I den ovennevnte tabellen blir land som India, Spania, Belgia og Norge eksemplifisert. Her er 

det verdt å merke seg at forfatterne trekker paralleller til andre land så tidlig i kapittelet. Blant 

annet blir Norge fremstilt med ett offisielt språk (norsk) og samisk som regionalt språk. 
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Påfallende er det at samisk ikke blir presentert som et offisielt språk på lik linje med norsk7 

Tabellen viser også at Norge har fire minoritetsspråk, som romani, romanes, kvensk og 

tegnspråk (Intertekst, 2020, s. 223). Et påfallende aspekt er også at tegnspråk er plassert i 

samme gruppe som romani, romanes og kvensk, da språkene har forskjellige vilkår i lovverket. 

I tillegg til dette er heller ikke nyere minoritetsspråk nevnt. Følgende viser kapittelet til en ny 

oversiktstabell med en begrepsavklaring av majoritetsspråk, minoritetsspråk og offisielle språk 

slik: (s. 224) 

Utdrag 13: Oversikt av definisjoner for minoritetsspråk, minoritetsspråk og offisielle språk.  

 

(Intertekst, 2020, s. 224). 

De ovennevnte tabellene viser derfor til hva de ulike språkene står for, og deres posisjon i 

samfunnet. Imidlertid finnes det ingen tydeligere presentasjonen om hvert enkelt språk og deres 

posisjon i det norske samfunn i dag. Det er også påfallende at majoritetsspråk blir beskrevet i 

utdrag 13, men ikke knyttet opp med figur 12.  

Tilknyttet språkmøte blir leseren introdusert for samfunnsendringer i et historisk perspektiv – 

både gjennom industrialisering og norrønt språk. Forfatterne knytter tematikken opp mot trekk 

ved multietnolektisk stil og hva som påvirker norsk i dag. Det forekommer imidlertid lite 

 
7 Samisk og norsk blir senere belyst som to offisielle språk i Norge. Dette kommer ikke frem før i kapittel 17 
(samisk). 
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informasjon om hvilke språk som tilhører den multietnolektisk stilen i Norge. Likevel viser 

forfatterne til noen eksempler som: «dei oftast brukte orda er wolla (eg lovar), lø (stygg, heftig, 

galen, kul), bejsti (dårleg, dumt) og sjpa (bra, fin)» (Intertekst, 2020, s. 245). Tilbake til 

sistnevnte tematikk, er det kun engelsk som blir knyttet til hva som påvirker Norge i dag (s. 

247-248). 

Det er merkbart at samisk blir belyst i større grad enn andre språk – spesielt når det kommer til 

fornorskingspolitikken, holdninger og rettigheter. I kapittelet om samisk kommer det også frem 

at norsk og samisk er likestilte som to offisielle språk, noe som kan føre til uklarheter, da det 

blir kategorisert som et regionalt språk i utdrag 12.  

I dette delkapittelet har jeg undersøkt og vist hvordan kapitlene i de fire lærebøkene beskriver 

og forholder seg til Norge som et flerspråklig samfunn og mangfoldig land. Mens lærebok A: 

Moment og lærebok C: Grip teksten fremlegger det mangfoldige samfunnet gjennom informativ 

tekst, der det foreligger informasjon tilknyttet den faktiske situasjonen til de ulike minoritet- og 

majoritetsspråk i Norge, blir denne tematikken i større grad også fremstilt gjennom 

oversiktstabeller i lærebok B: Appell og D: Intertekst. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt 

det har vært hensiktsmessig med slike oversiktstabeller, når det i mindre grad blir knyttet til 

informativ tekst. En grundigere drøfting av de ulike fremstillingene vil bli presentert under 

drøftingskapittelet (5.1).  

4.5 Sammenfatning av kapittelet  

I de ovennevnte delkapitlene har jeg presentert resultater og funn basert på utvalgte 

språkkapitler fra fire forskjellige lærebøker på vg1, med utgangspunkt av en kvalitative 

innholdsanalyse. Kapittelet er delt inn i fire delkapitler som har undersøkt 4.1) Språklig 

mangfold og verdenen, 4.2) Språk i grammatisk komparativt perspektiv, 4.3) Språklig mangfold 

og identitet og 4.4) Flerspråklighet og annet språklig mangfold i Norge.  

I 4.1 (språklig mangfold og verdenen) er det merkbart at lærebok B og C i større grad belyser 

direkte tilnærminger til flerspråklighet som en ressurs. Mens de andre lærebøkene har nøytrale 

eller mer indirekte positive tilnærminger til flerspråklighet som en ressurs, blir det også fremstilt 

som et problem i lærebok D. I et grammatisk komparativt perspektiv (4.2), er det vist et større 
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fokus på å eksemplifisere og belyse nyere minoritetsspråk enn det å fremheve nasjonale 

minoritetsspråk. Man kan anta at dette kommer av at lærebøkene ønsker at flere skal kjenne seg 

igjen, slik at leserne vil oppleve tilhørighet og kunne sammenligne grammatiske kjennetegn 

med eget morsmål og andres språk. Det samme gjelder i 4.3 (språklig mangfold og identitet). 

Lærebøkene knytter identitet til nyere minoritetsspråk, og vektlegger i større grad oppgaver der 

leseren må bruke sitt eget morsmål i tillegg til å få innsyn i andres. Til slutt i 4.4 (flerspråklighet 

og annet språklig mangfold i Norge) tyder mine funn på at det er både likheter og ulikheter når 

det kommer til fremstillingen av flerspråklighet og annet språklig mangfold i lærebøkene. Det 

blir vist at leseren får større innsikt i de norske og samiske språkene – særlig gjennom 

språkstatus og språklig rettigheter, i motsetning til andre nyere minoritetsspråk og tegnspråk. 

En grundigere drøfting av funnene vil bli presentert under drøftingskapittel 5.  
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5 Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg diskutere hovedfunnene opp mot teori, tidligere forskning, 

fagfornyelsen (LK2020) og språkpolitiske dokumenter. Oppgavens hovedproblemstilling er: 

På hvilken måte blir flerspråklighet og annet språklig mangfold fremstilt i lærebøker på Vg1? 

Målet med studien har vært å undersøke hvordan kapitlene tilknyttet språk i lærebøkene A: 

Moment, B: Appell, C: Grip teksten og D: Intertekst fremstiller flerspråklighet og annet språklig 

mangfold. Som vist i delkapittel 1.2, utarbeidet jeg fire delproblemstillinger for å svare på 

problemstillingen:  

I: Hvilke ideologier bygger fremstillingen av flerspråklighet på? 

II: På hvilken måte blir flerspråklighet belyst i et grammatisk komparativt perspektiv? 

III: Hvordan fremstiller lærebøkene flerspråklighet og annet språklig mangfold på 

individnivå? 

IIIV: Hvordan fremstiller lærebøkene flerspråklighet og annet språklig mangfold på 

samfunnsnivå? 

De ovennevnte spørsmålene vil legge strukturen for diskusjonskapittelet, som til sammen utgjør 

svaret for studiens hovedproblemstilling.  

5.1 Språklige ideologier: Flerspråklighet som en ressurs og 

flerspråklighet som et problem  

Det første forskningsspørsmålet er: Hvilke ideologier bygger fremstillingen av flerspråklighet 

i lærebøkene på? Det jeg ønsket å undersøke var om kapitlene faktisk fremstiller flerspråklighet 

som ressurs gjennom informativ tekst og oppgaver. Som læreplanen (LK2020) skriver skal alle 

elever «bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor 

et inkluderende felleskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs» 

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2, min kursivering). Som vist i analysen (4.1), fremtrer det 

både direkte og indirekte ideologier knyttet til flerspråklighet som både en ressurs og et 
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problem. Funnene viser at det kun er lærebok B: Appell og lærebok C: Grip teksten som legger 

mer direkte føringer for at flerspråklighet er en ressurs. Mens lærebok D: Intertekst legger 

negative føringer for flerspråklighet tilknyttet språkmøte, blir det likevel belyst som ressurs mer 

indirekte i andre sammenhenger. En slik indirekte tilnærming som også lærebok A: Moment 

viser, blir det her og i større grad knyttet til språkmøter og språkkontakt. Det kan likevel 

diskuteres om det fremkommer mer indirekte ideologier knyttet til språk som et problem. 

Funnene viser til at språkmøter i lærebok D: Intertekst belyser det som et problem, ved å 

vektlegge de negative sidene av hva dette kan medføre for en nasjon. Funnen har derfor mye å 

si for de ideologiske språkholdningene som blir belyst i klasserommet.  

Som García og Li Wei (2019) påpeker bør skolens holdninger og undervisning praktisere 

språkkunnskap og positive språkholdninger (s. 62). Lærebøkene er derfor et viktig redskap for 

å påvirke slike språkholdninger. Flerspråklighet er i seg selv en rik kilde til ideologier (Li Wei 

& Martin, 2009), og som Jonsson (2017) hevder er de språklige ideologiene både i mindre 

grupper og i større samfunn har en sterk påvirkningskraft på språklig, sosial og diskursiv praksis 

(s. 25). I overordnet del av læreplanen tilsier det også at: «alle elever skal få erfare at det å 

kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.5).  

Mens lærebok A: Moment viser til en mer nøytral fremstilling av språkmøter, der «hva 

flerspråklig vil si» usynliggjøres, fremtrer det annerledes hos lærebok B: Appell og lærebok C: 

Grip Teksten. Her blir det tydelig for leseren at språk gjør verden større og styrker oss, gjennom 

lærebokens tydelige fokus på språkkontakt. Det fremtrer derfor tydelige føringer for hva som 

er positivt med flerspråklighet. I tillegg har lærebok C: Grip teksten en mer tydelig fremstilling 

av flerspråklighet som en ressurs tilknyttet språklæring. Her får elevene reflektere over eget 

språk og oppleve den overførbarheten fra egen kunnskap til sitt eget språk. En slik språklig 

bevissthet belyser Danbolt og Hugo (2020) som viktige faktorer for elevenes anerkjennelse av 

minoritetsspråklige elevenes språkkompetanse (s. 94). 

I lys av det ovennevnte kan man anta at funnene tilsier at lærebøkene er med på å fremme et 

positivt syn på flerspråklighet. I lys av mer indirekte fremstillinger, som også kan tolkes som 

nøytrale, fremkommer dette ved at forfatterne appellerer med positive sider av hva språk gjør 

med mennesker, samfunnet og verden. Det er også påfallende at en mer nøytral tilnærming til 

flerspråklighet, som forklarer flerspråklighet som noe felles for alle mennesker og som kan 
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påvirker enhver, vil på en annen side legger opp til at elevene selv kan reflektere over hva som 

gjør og hvorfor språkkontakt og flerspråklighet til en ressurs i klasserommet og i samfunnet, og 

hvorfor dette er tilfellet. Som læreplanen (LK2020) tilsier, skal norskfaget «styrke elevenes 

evne til kritisk tenkning og ruste dem til å delta i samfunnet gjennom en utforskende og kritisk 

tilnærming til språk og tekst» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). Det kan derfor diskuteres 

hvorvidt en slik tilnærming er en bedre måte å fremstille flerspråklighet som ressurs på, da 

elevene selv får være med på å bryte med tradisjonelle normer og språkideologiske holdninger. 

Tidligere forskning viser i stor grad til at flerspråklig mangfold blir belyst i en beskjeden grad 

(Kulbrandstad, 2019, s. 32) og at det er liten bredde og dybde på hva det vil si å være flerspråklig 

(Hu & McKay, 2014, s. 85). Det at lærebøkene belyser tematikken i mindre grad, kan likevel 

være med på å skape rom for kritisk refleksjon. Et slikt transspråkingsperspektiv, som García 

og Li Wei (2019) belyser, vil gjøre det mulig å rive ned tradisjonelle ideologier og grenser slik 

at elevene kan tenke kritisk og forestille seg nye måter både å være og språke på (s. 148). 

Som vist i 4.1 fremtrer det også tydelige og mer indirekte holdninger til språkmøte som blir 

knyttet til et problem. I lys av Ruiz (1984) sin grunnleggende orienteringer om språk og dets 

rolle i samfunnet, fremtrer disse orienteringene eller ideologene, som avgjørende for de 

språkkonklusjonene vi trekker (s. 15; Iversen, 2020, under utgivelse, s. 22). Kanskje særlig 

påfallende er lærebok D: Intertekst sin tilnærming til språkmøter og språkendringer. Kapitelet 

belyser språkmøter, men legger imidlertid også føringer for hvilke problemer dette kan 

medføre. Som Ruiz (1984) skriver, kan arbeidet med språkplanleggere ofte være knyttet til 

identifisering og løsning av språkproblemer, der språkproblematikken ofte er knyttet til 

situasjoner der: «the more langugage there are to choose from, the more complex the problems 

tend to become» (Mackey, 1979, s. 48). Dette er også ofte knyttet til et nasjonalt nivå (Ruiz, 

1984, s. 18). Nettopp dette kommer frem i lærebok D, der problemet blir knyttet til Norge som 

nasjon. Her kan det tolkes som om forfatterne prøver å få frem viktigheten ved å beholde det 

norske språket og landet, uten noe språklig påvirkning. Slike språkholdninger kan derfor tolkes 

som et problem, noe som i mindre grad harmonerer med læreplanens (LK2020) viktige poeng 

om at elevene skal oppleve flerspråklighet som en ressurs (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). 

På en annen side vil et slikt problemfokus kunne bidra til kritisk tenkning, noe som også er en 

sentral del av norskfaget (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). Et slikt transspråkingsperspektiv, 

der elevene både får være kritiske og kreative vil uttrykke synspunkter, problematisere og følge 
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eller bryte normer. En slikt kreativitet og tilnærming er derfor viktig for å forstå, men også for 

å utfordre rådene diskurser (Li Wei, 2011, s. 1223–1224). Som tidligere nevnt, vil kritisk 

tenkning tilknyttet flerspråklighet lage et rom for å bryte med tradisjonelle språkideologiske 

holdninger og grenser (Garciá & Li Wei, 2019, s. 148). Funnene viser derfor at en slik 

tilnærming, som vist i lærebok D: Intertekst og lærebok A: Moment likevel bidrar på en annen 

måte ved at elevene kan være kritiske og kreative til tradisjonelle oppfatninger av 

flerspråklighet og annet språklig mangfold i samfunnet.  

Som hovedkonklusjon på dette forskningsspørsmålet kan man si at kapitlene har ulike 

tilnærminger til flerspråklighet som ressurs gjennom språkmøte og språkkontakt. Mens det 

fremtrer i større grad positivt i lærebok B: Appell og lærebok C: Grip Teksten, blir det belyst 

mer nøytralt i lærebok A: Moment, og kanskje mer som et problem i lærebok: D Intertekst. 

Funnene viser likevel at en nøytral fremstilling, eller et problemfokus av flerspråklighet, kan 

legge føringer for et transspråkingsrom der elevene kan være kreative, kritiske, samt bryte med 

tradisjonelle språkideologiske holdninger. 

5.2 Flerspråklighet som et grammatisk komparativt 

perspektiv  

Det andre forskningsspørsmålet er: På hvilken måte blir flerspråklighet belyst i et grammatisk 

komparativt perspektiv? Fokusområdet var som vist i 4.2 å undersøke hvilket språklig mangfold 

som fremtrer tilknyttet språk i et grammatisk komparativt perspektiv. Her var hovedfokuset å 

se på hvilke språk som ble belyst og eksemplifisert i kapitlene knyttet til grammatiske og 

språklige kjennetegn, samt hvilke språk som blir usynliggjort.8 Som vist bruker forfatterne et 

bredt utvalg av språk (se 4.2). Mens alle lærebøkene viser til det norske språk med bokmål og 

nynorsk, blir dialekter belyst og sammenlignet med språk i samme avsnitt i lærebok D: 

Intertekst. Urfolkspråk blir eksemplifisert i lærebok B: Appell, C: Grip teksten, men utelukkes 

i lærebok A: Moment. Mens alle lærebøkene viser til flere nye minoritetsspråk og språk fra 

verdenen, og sammenligner språkenes kjennetegn med norsk, blir imidlertid nasjonale 

 
8Funnene som er blitt belyst i 4.2 og i 5.3 har tatt utgangspunkt i et grammatisk komparativt perspektiv og 
derfor utvalgte deler/kapitler om tematikken. Det vil si at aspekter eller funn kan være fremtredende i de 
andre deler/delkapitlene, men er blitt utelukket her.  
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minoritetsspråk usynliggjort. Det er også merkverdig at engelsk er et dominerende språk som 

eksemplifiseres i større grad enn andre språk. Denne studiens første hovedfunn viser derfor til 

at lærebøkene belyser noen språk som ressurser, mens andre blir usynliggjort i et grammatisk 

komparativt perspektiv.  

Som Skrunes (2010) skriver, burde lærebøkene legge opp til et ideelt syn på språkideologi i 

dagens samfunn (s. 57-58). Læreplanen poengterer at «elevene skal utvikle kunnskaper om og 

et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket» 

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 3, min kursivering). I tillegg påpekes det at de skal ... kunne 

leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter» (s. 3, min kursivering). Ved 

at lærebøkene lar elevene utforske og eksperimentere med kunnskaper om språk, og et 

begrepsapparat for å beskrive grammatiske sider ved språket, vil det ifølge Bruland, Nguyen 

og Andersen (1979) være avgjørende at elevene kan sammenligne og belyse forskjeller mellom 

flere språk. Som flere av lærebøkene viser, blir en slik sammenligning vektlagt i lærebøkene.  

Med et slikt ovennevnt fokus er det interessant å se hvilke språk lærebøkene vektlegger som 

språklige ressurser. Som vist i 4.2 fremtrer det utallige språk tilknyttet et grammatisk 

komparativt perspektiv. På nivået med det offisielle språket i Norge, viser alle lærebøkene til 

at det norske språk både inneholder bokmål og nynorsk. Likevel er det vist at når det gjelder 

urfolkspråk i Norge blir samisk belyst i alle lærebøkene bortsett fra lærebok A: Moment, der 

språket blir usynliggjort. Som nevnt i 2.3.3 påpeker Ruiz (1984) viktigheten med den direkte 

innvirkningen på å styrke språkstatusen til andre underordnende språk (s. 24). Han skriver også 

at uavhengig av statusen språket har i hierarkiet, skal man betrakte alle språk som viktige kilder 

til kompetanse (s. 28).  

En slik ovennevnt tilnærming vil derfor også være sentralt for dialekter. Et fremtredende funn 

er hvordan lærebok D: Intertekst belyser språklige kjennetegn i samme kontekst som dialekter. 

Svendsen (2009) skriver at det i enkelte samfunn er en funksjonsdeling mellom språk og 

dialekter (s. 32-33). En slik bevisstgjøring av språkholdninger i et grammatisk komparativt 

perspektiv vil i lys av læreplanen (LK2020) være med å gi elevene kunnskaper om språket, der 

de får utforsket i tillegg til å bruke sin egen språklig kompetanse. Et slik fokus og en slik 

sammenligning av språk – da også med dialekter, som elevene vil kjenne seg igjen i, beskriver 
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Ryen og Tonne (2015) som viktig for en språktypologisk innsikt, og for å få større forståelse 

for ens eget språk (s. 59).  

Som tidligere nevnt fremtrer det utallige språk på verdensbasis tilknyttet den ovennevnte 

tematikken. Slike nyere minoritetsspråk viser seg å bli kategorisert som en ressurs i et 

grammatisk komparativt perspektiv. Mens alle lærebøkene har et økt fokus på å sammenligne 

det norske språket med andre språk – både med og uten konkrete eksempler på andre språk, 

fremtrer dette i noe mindre grad i lærebok B: Appell. Funnene viser også til et økt fokus på nye 

innvandrerspråk i Norge, som flere elever i skolen vil kjenne seg igjen i. Likevel kan det 

diskuteres om lærebøkene er med på å skape språkholdninger og -ideologier av samfunnet, da 

engelsk er dominerende og nasjonale minoritetsspråk synliggjøres i liten grad. Mens engelsk 

får en større plass enn andre minoritetsspråk, er dette med på å opprettholde den tradisjonelle 

ideologiske tankegangen, noe som gir lite rom for alle språk i hierarkiet. Det samme gjelder de 

nasjonale minoritetsspråk. En slik fremstilling er også belyst i forskningen til Hu & McKay 

(2014), da engelsk dominerer i større grad gjennom eksempler og assosiasjoner (s. 85).  

Ved at lærebøkene utelukker nasjonale minoritetsspråk i et grammatisk komparativt perspektiv, 

kan det derfor tolkes som at lærebøkene ikke anser språkene som en ressurs i denne 

sammenhengen. I lys av Ruiz (1984) sin grunnleggende orientering av språk og dets rolle i 

samfunnet, kan det diskuteres hvorvidt de nasjonale minoritetsspråkene her er knyttet til et 

problem (s. 15).  

Slike funn kan tolkes som at lærebøkene heller bruker nyere minoritetsspråk, for at elevene kan 

oppleve større overføringsverdi ved kunnskap og innsikt i språklige kjennetegn. Av den grunn 

brukes kjente språklige og konkrete eksempler som de antar er mer aktuelt i klasserommet. 

Ifølge Ryen og Tonne (2015) er en slik overføringsverdi svært positivt. Det er likevel 

fremtredende at lærebøkene utelukker en del av Norges språksituasjon, da dette kan anses som 

lite relevant for kunnskap om grammatiske kjennetegn ved språk.  

Som hovedkonklusjon på dette forskningsspørsmålet fremtrer det både et fokus på det norske 

språk (bokmål og nynorsk), samisk som urfolksspråk, samt et språklig mangfold av nyere 

minoritetsspråk i et grammatisk komparativt perspektiv. Det finner også bevis på at kapitlene 

usynliggjør nasjonale minoritetsspråk i Norge, men fokuserer derimot heller på språk som 

«flere» vil kjenne seg igjen i – noe som man kan anta som mer indirekte språkholdninger og -



 

 

83 

ideologier av språkstatusen til de nasjonale minoritetsspråkene i Norge. Det samme gjelder 

engelsk, som i større grad dominerer hos alle lærebøkene. Det er likevel fremtredende at 

lærebøkene har et økt fokus på et vidt språklig mangfold og dialekter i et grammatisk 

komparativt perspektiv, noe som betyr at man kan anta at funnene harmonerer med et 

flerspråklig samfunn med flere nye språklige minoriteter.  

5.3 Språklig mangfold på individnivå: Danning og identitet 

Det tredje forskningsspørsmålet i denne studien er: Hvordan fremstiller lærebøkene 

flerspråklighet og annet språklig mangfold på individnivå? Med utgangspunkt i teorier om 

flerspråklig identitet og danning i norskfaget, vil jeg følgende diskutere hvordan identitet og 

danning kommer til uttrykk i lærebøkene. Mens noen av kapitlene i lærebøkene vektlegger 

språklig identitet mer indirekte, fremtrer det mer direkte hos andre. Et viktig funn er at språk 

og dialekter i større grad blir knyttet til språkholdninger og identitet. Det fremtrer også et fokus 

på oppgaver som både bruker konkrete språk (samisk og engelsk), i tillegg til mer nøytraliserte 

oppgaver der leseren må benytte sin egen språklige identitet og personlige historie. 

Som læreplanen (LK2020) påpeker skal norskfaget bidra til «kulturforståelse, danning og 

identitetsutvikling» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2, min kursivering). Eide (2013) viste i 

sin studie at lærebøkene i spansk ikke utfordrer elevenes eget verdensbilde – noe hun anser som 

relevant da spansk er et dannings- og kulturfag (s. 12-13). Et slikt kritisk blikk er derfor også 

relevant for norskfagets og studiens funn. Som funnene viser, er det gjennomgående i alle 

lærebøkene eksemplifisert med utallige språk. Om et fokus på språk fra hele verden vil gi 

elevene innsikt i et verdenbilde av den språklige og mangfoldige verdenen, kan derimot 

diskuteres. På den ene siden virker det som at lærebøkene ønsker å møte et flerspråklig 

klasserom med nyere innvandrerspråk og andre verdensspråk, der de både skal få kjenne igjen 

sin egen språkidentitet, samt få innsikt i andres. Flere av lærebøkene inneholder oppgaver som 

oppfordrer elevene til å bruke sin egen dialekt, morsmål eller flerspråklighet i klasserommet. 

En slik tilnærming er svært knyttet til identitetsoppfatningen, som Svendsen (2009) belyser (s. 

37). Funnene kan også tolkes som nøytraliserende overfor rettighetsorienterte og 

språkideologiske holdninger, og da det ikke skilles mellom ulike språklige ressurser. En slik 

tilnærming, der alle føler seg en del av nasjonen og selv kan ta med sin egen flerspråklig 
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identitet inn i skolen, er i følge Folkenborg (2008) sin studie i tråd med målsetninger med den 

generelle læreplanen for norsk utdanning fra barneskolen til voksenopplæring.  

Det er imidlertid merkverdig å nevne at noen av oppgavene i lærebøkene som er knyttet til 

språklig identitet, benytter seg av to dominerende språk som engelsk og samisk. En slik 

tilnærming vil kreve at læreren lager en kobling til andre språk gjennom refleksjon og 

samhandling, slik at alle elevene skal kunne kjenne seg igjen. Tilknyttet de andre mer 

nøytraliserte oppgavene, der de for eksempel skal trekke inn egne opplevelser av språkmøter, 

kan det diskuteres om oppgavene faktisk legger opp til positive holdninger og flerspråklighet 

som en ressurs. Dette kommer av at språkmøter vil og kan tolkes som noe negativt for noen 

elever, da de tidligere kan ha opplevd at de ikke forstår eller tror at de blir baksnakket – og det 

vil derfor ikke blir assosiert med noe positivt. På en annen side kan funnene tyde på at slike 

oppgaver vil få elevene til å reflektere over sine egne personlige historier og holdninger til 

språkmøte, som Svendsen (2006) definerer som flerspråklig identitet. En slik teori, der språk i 

tillegg til «å inkludere andre personlige forhold som følelser, holdninger, preferanser, kognitive 

aspekter og sosiale relasjoner i flerspråklig tilegnelse», vil også være med å skape relasjoner til 

andre individer, kulturelt, sosialt og kulturelt felleskap og menneskeheten som helhet 

(Svendsen, 2006, s. 35; Korsgaard & Løvlie, 2003, s. 11). På den måten vil elevene bli 

introdusert for sin egen og andres språksituasjon og språklig identitet, noe Gustavsson (2001) 

mener er sentralt i et danningsfag som norskfaget. Elevene vil derfor bli dannet ved å forstå og 

tolke verdenen, og en slik innsikt og refleksjon som oppgavene i lærebøkene gir, vil danne 

elevene og være essensielt for å kunne møte og forstå verdenen vi lever i dag (s. 23).  

Som hovedkonklusjon på dette forskningsspørsmålet kan man se at lærebøkene vektlegger 

språklig mangfold på individnivå i stor grad. Dette fremtrer i større grad tilknyttet språkmøter 

og språkkontakt. Med de ovennevnte og nøytraliserende oppgavene, kan oppfatninger av 

språkmøte både være negativt og positivt, men i lys av danningsperspektivet og flerspråklig 

identitet vil det likevel legge føringer for innsikt i egen og andres språksituasjon og identitet.  

5.4 Språklig mangfold på samfunnsnivå  

I det fjerde forskningsspørsmålet ønsket jeg å undersøke: Hvordan fremstiller lærebøkene 

flerspråklighet og annet språklig mangfold på samfunnsnivå? Her var det viktig å undersøke i 
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hvilken grad lærebøkene diskuterer statusen og situasjonen til de ulike språkene. Som vist i 4.4 

belyser kapitlene i de forskjellige lærebøkene til ulike tilnærminger av språkenes status og 

situasjon i landet. Mens alle kapitlene både viser at Norge er et flerspråklig land med et språklig 

mangfold, og et økt fokus på språkmøter mellom norsk og andre språk, fremtrer det ulike 

tilnærminger til den faktiske språksituasjonen i Norge og deres status. Det norske språk og 

samisk er i større grad belyst gjennom den språklige situasjonen og rettigheter i landet.  

Som læreplanen påpeker, skal norskfaget «gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk-

og kulturarven i Norge» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). Som Ruiz (1984) og Iversen 

(2020, under utgivelse) belyser, er språk som rettighet en viktig del av ideologiene som ligger 

til grunn for en nasjons språkpolitikk (s. 15; s. 22). Hvilke rettigheter de ulike språkene har, og 

hvordan dette fremstilles i lærebøkene, er derfor også svært knyttet til de språklige ideologiene 

og holdningene som fremtrer i samfunnet. Funnene viser at kapitlene stort sett belyser det 

språklige mangfoldet i Norge. Det kan derfor argumenteres for at kapitlene har en nøytralisert 

tilnærming til språksituasjonen i landet. Likevel kan man se at samisk også har en dominerende 

plass når det kommer til innsikt av språkets status, rettighet og situasjon i landet. Mens leseren 

får en større innsikt samisk, viser funnene at andre nasjonale minoritetsspråk i mindre grad blir 

belyst på samme nivå. Som vist i 4.4 er det kun lærebok B: Appell og lærebok D: Intertekst 

som for eksempel belyser språksituasjonen til tegnspråk i Norge9. Funnene uttrykker derfor et 

ideologisk språklig skille, der noen språk får større, mens andre mindre plass i lærebøkene. 

Hagen (2004) mener at vi lever i en tid der folkegrupper er i bevegelse og etniske grupper går 

i oppløsning. Om man vil forhindre at Norge blir et etnisitetsbasert språklig privilegiesamfunn, 

i tillegg til å bidra til en ny framtidig nasjonalbygging, kan det diskuteres om vi ønsker et slikt 

skille mellom språkene (s. 74). Ruiz (1984) påpeker også at språkets rettigheter er nært knyttet 

til individets eller samfunnets menneskerett (s. 22). Å belyse at enkelte språk har rettigheter i 

samfunnet kan derfor fremtre å være viktig – spesielt i lærebøker der språklige ideologier og 

holdninger dannes. Analysen av resultatene kan antyde at kapitlene har en ambivalent 

tilnærming til det Hagen (2004) og Ruiz (1984) påpeker – da de vektlegger språkets plass og 

rettigheter, men usynliggjør også andre.  

 
9 Tegnspråk blir i mindre grad belyst i Intertekst (D) enn i Appell (b), da språket kun er plassert inn i en tabell 
uten noe informativ tekst til.  



 

 

86 

Som vist fremtrer det et skille mellom språkene når det kommer til fremstillinger og holdninger. 

Det samme gjelder engelsk og nyere innvandrerspråk som blir presentert i kapitlene. Man kan 

derfor anta at slike tilnærminger legger føringer for språkholdninger. Som Hagen (2004) 

poengterer er Norge som nasjon under utvikling, der en ny nasjonalbygging er i gang (s. 74). I 

lys av læreplanen (LK2020) skal elevene kunne leke, utforske og eksperimentere med språket 

på ulike måter (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 3). En slik kreativ måte beskriver Li Wei ( 

2011) som viktige faktorer for å forstå og utfordre rådende diskurser (1223–1224). Slike 

språkideologier, der noen språk blir fremstilt som mer dominerende enn andre, vil derfor ha en 

sterk innvirkning på både språklige, sosiale og diskursiv praksiser (Jonsson, 2017, s. 25). 

Et transspråkingsrom, der elevene får bryte skillene mellom mikro og makro, vil derfor i stor 

grad legge opp til et rom som fører sammen og skaper verdier, identitet og praksiser (García og 

Li Wei, 2019, s. 29). Ved at lærebøkene belyser et skille mellom språk, der blant annet engelsk 

er mest dominerende, vil dette i større grad følge de gamle normene, mens en ny ideologisk 

tenkning, som Hagen (2004) anser som svært viktig, vil legge opp til at alle grupper har rett til 

rom i språket (s. 73). 

I siste del av delkapittel 5.4 faller hovedkonklusjonen på at lærebøkene viser til et språklig 

mangfold i Norge, men tilnærmingen er derimot ulik. Til tross for at det fremtrer både tabeller 

og informativ tekst som sier noe om språksituasjonen i Norge, opplever jeg likevel at noe av 

informasjonen ikke gir leseren den innsikten de har krav på, i lys av læreplanen (LK2020) 

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). For at leseren skal få innsikt i det språklige mangfoldet, er 

det også sentralt at de får innsikt i alles språksituasjon, status og rettigheter. En slik innsikt vil 

både bryte med tidligere normer, men også åpne opp for et transspråkingsrom, og legge rette 

for en ny nasjonalbygging.  
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6 Avslutning  

Lærebokforskningen er et stort område. Det er et forskningsfelt med bred bredde, og 

forskningens rolle er å identifisere sammenhengen av lærebokens ulike kontekster (Skrunes, 

2010, s. 16). Målet med min studie har vært å tilføre ny kunnskap til forskningsfeltet, der 

flerspråklighet og språklig mangfold i lærebøkene kan sies å være et lite utforsket felt. På 

bakgrunn av dette utformet jeg en problemstilling som søkte svar på hvordan flerspråklighet 

og språklig mangfold blir fremstilt i utvalgte språkkapitler fra fire lærebøker på Vg1 i norsk.  

I det følgende vil jeg oppsummere studiens fire hovedfunn og konklusjoner. Videre skal jeg 

belyse noen didaktiske implikasjoner, og avslutningsvis dele egne tanker om hvordan denne 

studien kan utgjøre et utgangspunkt for videre forskning.  

6.1 Hovedfunn og konklusjon  

Det første hovedfunnet i studien er knyttet til hvilke ideologier fremstillingen av flerspråklighet 

bygger på. Funnene viser at lærebøkene i stor grad fremmer et positivt syn av flerspråklighet 

og språklig mangfold. Likevel fremtrer det også nøytrale fremstillinger om flerspråklighet og 

språklig mangfold, og det legges opp til at elevene selv kan reflektere over hva som gjør 

flerspråklighet til en ressurs. Det samme gjelder der språkkontakt blir betraktet som et problem, 

slik som i lærebok D: Intertekst. Der blir det skrevet at det er viktig å beholde det norske språket 

og landet, uten språkkontakt og andre påvirkninger. I lys av García og Li Wei (2019) sitt 

transspråkingsperspektiv kan en slik tilnærming være med på la elevene rive ned tradisjonelle 

ideologiske språklige holdninger og tenke nytt og kreativt å være og språke på.  

Det andre hovedfunnet i studien belyser at flerspråklighet og annet språklig mangfold i et 

grammatisk komparativt perspektiv, i stor grad blir eksemplifisert gjennom verdensspråk og 

nyere minoritetsspråk. Funnene viser videre at urfolksspråk eller nasjonale minoritetsspråk i 

liten grad blir eksemplifisert. På den ene siden kan man anta at flere av elevene vil kjenne seg 

igjen i og oppleve en overføringsverdi til språklæring ved at kapitler viser til konkrete 

eksempler. På en annen side usynliggjør kapitlene (særlig) nasjonale minoritetsspråk i Norge. 
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Dette bygger muligens på, og i så fall forsterker tradisjonelle ideologiske språkholdninger der 

noen språk er mer verdifulle.  

Mitt tredje hovedfunn i denne studien er at det foreligger en viss grad av språklig mangfold på 

individnivå, tilknyttet norsk som et danningsfag og flerspråklig identitet. Som vist er det særlig 

knyttet til språkmøter og språkkontakt. Oppgavene viser både at positive og negative erfaringer 

vil legge føringer for innsyn i egen og andres språksituasjon og flerspråklig identitet – noe som 

er en sentral del av et danningsfag. 

Det fjerde hovedfunnet handler om hvordan lærebøkene viser til et språklig mangfold i Norge, 

og belyser språkenes status, situasjon og rettigheter i samfunnet. I lys av læreplanen (LK2020) 

skal elevene få innsikt i språk og kulturarven i Norge (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). 

Funnene viser i stor grad til en nærmest faktabasert og «politisk riktig» fremstilling av det 

språklige mangfoldet i Norge. Det fremkommer også at innsikten leseren får om utfordringene 

ved å opprettholde og utvikle ulike språk, samt diskusjoner knyttet til rettigheter og status, i 

stor grad baserer seg på de samiske språkene, uten å trekke direkte linjer til nasjonale eller nyere 

minoritetsspråk.  

For å oppsummere problemstillingen «På hvilken måte blir flerspråklighet og annet språklig 

mangfold fremstilt i fire lærebøker i norsk på Vg1?» kan man samlet konkludere med at man 

ser en flerspråklig og et språklig mangfold i lærebøkene som møter et flerspråklig og 

mangfoldig klasserom, men at det imidlertid fremtrer mangler som kan bidra til å opprettholde 

dominerende tradisjonelle språklige ideologiske holdninger der noen språk blir sett på som mer 

verdifulle enn andre i det norske samfunnet. Man kan anta at lærebøkene prøver å møte et 

klasserom med et mangfold av nyere innvandrerspråk, men utelukker den egentlige rike og 

mangfoldige språk- og kulturarven i Norge, som læreplanen (LK2020) påpeker at norskfaget 

skal ivareta (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 2). 

6.2 Didaktiske implikasjoner  

Med utgangspunkt i studiens hovedfunn vil jeg i det følgende peke på noen didaktiske 

implikasjoner. Denne studien har en spesiell relevans for både skoleforskning, norsklærere og 

lærerstudenter i norsk og norskdidaktikk, da den kan innby til refleksjoner over hvordan 
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flerspråklighet og språklig mangfold blir fremstilt i lærebøkene i skolen og hvilke ideologiske 

språkholdninger skolen bygger på.  

Som vist, har læreboken fortsatt en dominerende plass i klasserommene. Ettersom lærebøkene 

brukes i så stor grad, blir det også en naturlig konsekvens at man som lærer er nødt til å være 

bevisst på egen bruk av lærebøker. Med dette mener jeg, i lys av studiens funn, der fakta-baserte 

eller motstridene tilnærminger kan legge føringer for at elevene tenker mer kritisk, reflekterer 

over hvilke holdninger vi vil ha, og tilegner seg evnen til å bryte med tradisjonelle 

språkideologiske holdninger. Det er derfor viktig at man som lærer blir bevisst over egen 

vurdering av læreboken, samt oppmuntre elevene til å bruke den. Man må derfor være i stand 

til å vurdere hvilken effekt dette har for elevenes læring. 

En annen implikasjon for studien er at lærere burde supplere lærebøkene med andre ressurser 

når det kommer til nasjonale minoriteter og tegnspråk. Det er vist at lærebøkene ikke er 

utfyllende nok i henhold til nasjonale minoriteter og tegnspråk. NAFO (2020) har på oppdrag 

fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet nettressurser om nasjonale minoriteter. Her ligger det 

både undervisningsopplegg for barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående opplæring 

(NAFO, 2020). Om det skulle være elever i klassen med bakgrunn i en av de nasjonale 

minoritetene, vil slike ressurser være nyttig for læreren. På den måten vil man som lærer ha 

kjennskap til elevenes og familiens eget forhold til dette. Det vil også bidra til å øke lærerens 

bevissthet i klasserommet, samt få elevene til å trekke paralleller til samfunnet i dag og lære av 

historien.  

6.3 Forslag til videre forskning  

Avslutningsvis vil jeg vise til hvordan denne studien kan utgjøre et utgangspunkt for videre 

forskning. Som følge av studiens forskningsdesign er det i denne masteravhandlingen et fravær 

av hvordan lærebøkene faktisk fungerer i praksis. Det ville vært interessant å undersøke, i lys 

av egne funn, om de ulike tilnærmingene av flerspråklighet og språklig mangfold i lærebøkene 

kan brukes slik at elevene kan få innsikt i språksituasjonen i Norge i dag, i tillegg til å reflektere 

og tenke kritisk over det å bryte med tradisjonelle språkideologiske holdninger. Det hadde også 

vært interessant å utforske lærernes forberedelser, gjennomføring av undervisningsopplegg 

tilknyttet temaet. Med utgangspunkt i den metodiske innfallsvinkelen som jeg har brukt i denne 
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studien, kunne man supplert denne type forskning sammen med observasjoner og 

forskningsintervjuer for å få et mer nyansert bilde av hvordan det faktisk foregår i 

klasserommet.  

En annen spennende innfallsvinkel kan være å gjennomføre samme studie på et annet trinn i 

videregående, eller undersøke hvordan flerspråklighet og språklig mangfold blir fremstilt på 

barneskolen og ungdomsskolen. Dette vil kunne gi innsikt i hvordan elevene blir dannet i skolen 

før de begynner på videregående utdanning. En interessant inngang til videre forskning kan 

være å undersøke om faget har en annen tilnærming og eller et annet fokus, eller om det 

vektlegges mer eller mindre enn på videregående skoler. Som den nye læreplanen påpeker skal 

elevene etter 7.trinn «utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet» 

(Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 8). Etter 10.trinn skal elevene «utforske språklige variasjon 

og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråksvarianter» (s. 9). 

Ved å ta utgangspunkt i de ovennevnte kompetansemålene kan man få større innsikt i hvilke 

holdninger som ligger til grunn på barneskolen og ungdomsskolen, og hvordan de har blitt 

dannet før videregående skole.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og forespørsel om 

deltakelse i prosjektet  

Tittel: Masteroppgave ved lektorprogrammet UiO: Lærebokanalyse 

Hei,  

Mitt navn er Amalie Skjemstad Tessem, og jeg er på mitt siste år på 

lektorprogrammet ved UiO. Våren 2020 skal jeg levere masteroppgave i nordisk og 

skal i den anledning ta for meg en lærebokanalyse.  

Jeg har vært i kontakt med forlaget over telefon og de henviste videre til din mail. 

Håper derfor det er greit at jeg kontakter deg. 

Grunnen til at jeg tar kontakt er fordi jeg skal gjennomføre en lærebokanalyse. 

Fokuset vil være å undersøke hvordan lærebøker legger frem kapitlet/tema 

flerspråklighet. Her vil jeg både se på definisjoner, arbeidsmåter og bildebruk, samt 

hvordan det blir fremstilt og presentert for dagens elever på vg1-nivå.  

Ettersom fagfornyelsen trer i kraft fra og med høsten 2020, lurer jeg på om deres 

lærebok på vg1- studiespesialisering vil gjøre noen endringer i kapitlet/tema om 

flerspråklighet? Om det er noen endringer, er det mulig å få tilgang til dette slik at 

jeg kan bruke det som data for forskningen? 

Om du og forlaget skulle ha noen flere spørsmål, må dere gjerne ta kontakt på mail 

eller telefon (943 05 316).  

Jeg håper at dere har lyst til å samarbeide med meg, og at min forskning vil være 

nyttig for dere i arbeid med fremtidige lærebøker.  

Ser frem til å høre fra dere!  

  

Med vennlig hilsen  

Amalie Skjemstad Tessem  
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Vedlegg 2: Datamaterialet – Utvalgte og relevante 

språkkapitler 

 

Lærebok Lærebok A Moment Lærebok B Appell  Lærebok C Grip 

teksten  

Lærebok D Intertekst 

Forlag Cappelen Damm Gyldendal  Aschehoug Fagbokforlaget 

Kapittel  Kap 9: Språk i Norge. Kap 3: Språk som 

mangfald og system 

Kap 10: Særtrekk 

ved norsk  

Kap 15: Særtrekk ved 

norsk språk 

Inndelinger - Kva har språka 

felles? 

- Kva 

kjenneteiknar 

norsk språk? 

- Språkmøte 

- Samiske språk 

- Språket som 

mangfald og 

system  

- Norsk og andre 

språk  

- Språk og endring 

- Normativ og 

deskriptiv 

grammatikk 

- Lyder og 

uttalemåtar i 

norsk  

- Ord og 

bøyningslære  

- Ordlaging  

- Valfridom i 

rettskrivinga 

- Ortografien i 

norsk  

- Er norsk 

vanskelig? 

- Arbeidsstoff 

- To skriftspråk  

- Skrivemåte 

- Ordstilling 

- Bøying av ord 

- Ordlaging 

 

Kapittel    Kap 11: 

Setningslære 

Kap 16: Språkkontakt 

og språkendringer  

Inndelinger   - Norsk syntaks 

- Setningsledd 

- SVO-språk 

- Norsk som V1-

språk 

- Leddsetninger 

- Frå bygd til by 

- Nokre viktige 

omgrep 

- Språkhaldingar og 

knot 
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- Nytta av 

setningslære 

- Arbeidsstoff  

- Kva påverkar norsk 

i dag? 

Kapittel   Kap 12: Språkmøte 

og språkendring  

Kap 17: Samisk i møte 

med norsk  

Inndelinger   - Kva er 

språkkontakt? 

- Flerspråklege 

samfunn som 

utgangspunkt 

for 

språkkontakt  

- Språkkontakt 

og språkendring 

- Innvandring og 

nye språk  

- Taco- typisk 

norsk? 

- Frå kj-lyd til sj-

lyd? 

- Språkkontakt  

- Samiske ord i 

norsk 

- Utbreiing av 

samiske språk 

- Fornorskning  

Kapittel   Kap 13: Samisk   

Inndelinger    - Dei samiske 

språka 

- Mange samiske 

språk er truga 

- Kven er same? 

- Fleirspråklege 

og flerkulturelle 

nordmenn  

- Arbeidsstoff 
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Vedlegg 3: Lærebok C: Grip teksten. Norsk og 

engelsk sammenlikning  

 

(Grip teksten, 2020, s. 236). 
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Vedlegg 4: Lærebok A: Moment. Grammatisk 

komparativt perspektiv 

 

(Moment, 2020, s. 281). 
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Vedlegg 5: Språklig identitet i Lærebok A: Moment  

 

(Moment, 2020, s. 288).  
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Vedlegg 6: Lærebok B: Appell «eitt land – mange 

språk»  

 

(Appell, 2020, s. 127) 

 

 

 



 

 

107 

Vedlegg 7: Lærebok B: Appell. Språklige rettigheter  

 

(Appell, 2020, s. 126). 
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