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Flerspråklige elever og aktivitetene
i klasserommet
Av Birgitte Fondevik Grimstad
Høgskulen i Volda
Sammendrag
Klasseromsforskningsprosjektet ”Kvalitet i opplæringa – om tilpassa opplæring” (KIO-prosjektet) gir et godt innblikk i ulike sider ved livet i klasserommet. I denne artikkelen presenteres funn som sier noe om hvordan
skoledagene kan arte seg for flerspråklige elever. Systematiske observasjoner av 29 forskjellige flerspråklige elever har gitt oss et mer utfyllende
bilde av hva som karakteriserer elevenes skolehverdag enn vi har hatt tidligere.
KIO-data viser at individuelt arbeid er en aktivitet som er mer dominerende for flerspråklige elever enn deres medelever med norsk som morsmål.
Flerspråklige elever bruker halvparten av tida i det ordinære klasserommet
til å arbeide med oppgaver når det foregår fagopplæring. Det er ulikt
hvordan flerspråklige elever klarer å håndtere ansvaret for at oppgavearbeidet i så stor grad er overlatt til den enkelte elev. Læreren har liten tid
til å veilede elevene, og muntlig kommunikasjon med medelever og lærere
om det faglige, er begrenset. Elevene får liten hjelp til å ta i bruk morsmålskompetansen sin i arbeid med det faglige. Mulighetene til å delta og ha utbytte av aktivitetene i klasserommet avhenger av norskferdighetene til den
enkelte elev. Studiene viser at det innenfor kollektivet i liten grad blir tatt
hensyn til språklig og kulturelt mangfold.

Nøkkelord: klasseromsforskning, tilpasset opplæring, flerspråklige elever,
aktiviteter i klasserommet, særskilt norskopplæring
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Innledning

Denne artikkelen har som mål å gi innsikt i hva som karakteriserer flerspråklige elevers skolehverdag. Flerspråklige elever blir her brukt om elever
med et annet morsmål enn norsk eller samisk og som anvender både førstespråket og andrespråket i sin hverdag. Følgende spørsmål vil artikkelen
søke å svare på: Hva slags aktiviteter er de flerspråklige elevene engasjert
i når de er i klasserommet? Hvordan organiseres den særskilte språkopplæringen? Hva tenker elevene selv om den opplæringen de får?
Flerspråklige elever har gjerne en krevende elevrolle siden de skal utvikle
norskferdighetene samtidig som de skal lære fag. Innsikt i ulike sider ved
skoledagen til flerspråklige elever, kan si noe om hvordan tilpasset opplæring for flerspråklige elever er forstått og praktisert. Gjennom analyser
og refleksjoner rundt innsamlet data, er ønsket å bidra til diskusjoner rundt
utvikling av en bedre praksis.
Tilpasset opplæring for elever med annet morsmål enn norsk

Det er en stor utfordring for skolen å tilpasse opplæringen slik at elever med
annet morsmål enn norsk får et størst mulig utbytte av skolegangen. Det
har lenge vært store prestasjonsforskjeller mellom denne elevgruppa og
elever med norsk som morsmål- også for 2009 rapporteres det om store
prestasjonsforskjeller (Olsen og Turmo 2010). Prinsippet om tilpasset opplæring er et lovpålagt virkemiddel for å sikre at alle elever får en opplæring
etter evner og forutsetninger. Dette viser seg å være vanskelig å få til. Tilpasset opplæring er et vagt og abstrakt begrep som blir forstått og praktisert
på ulikt vis. Bachmann og Haug (2006) skiller mellom en smal og en vid
forståelse av begrepet. Den smale forståelsen handler om tiltak eller bestemte måter å arbeide på rettet inn mot enkeltelever eller små elevgrupper.
Den vide forståelsen handler om generelle kvaliteter ved opplæringen i
felleskapet og fungerer mer som en pedagogisk plattform for all virksomhet
i skolen. Begge forståelsene av tilpasset opplæring har sin plass i skolen.
En hovedutfordring for skolen er å sørge for at elever med et annet
morsmål enn norsk tilegner seg fagkunnskaper samtidig som elevene får
norskopplæring. Elevene trenger å utvikle både lytte- og taleferdigheter og
lese- og skriveferdigheter på andrespråket på et nivå som gjør at de kan ha
utbytte av den ordinære opplæringen. Inntil elevene har gode nok norsk-
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ferdigheter, er de derfor best tjent med å ta i bruk morsmålet for å sikre den
faglige og kognitive utviklingen (Thomas og Collier 2002). Det kan være
nødvendig å bruke morsmålet over en lengre periode, for gjennom forskning
vet vi at andrespråkslæring er en tidkrevende prosess. Cummins (2000)
regner med det kan ta ett til to år å lære seg et hverdagsspråk, mens det kan
ta 5–7 å utvikle det skolerelaterte (skolefaglige) språket som trengs når en
skal lære seg fag på et andrespråk. Hverdagsspråket er gjerne mindre
krevende språkbruk som har bred støtte i konteksten. Det er knyttet til her
og nå og stiller dermed mindre krav til et stort og variert ordforråd. Språket
som trengs for å tilegne seg et faginnhold, er derimot mye mer krevende.
Skolespråket, spesielt jo høgre opp man kommer, er ofte abstrakt og kontekstuavhengig, og ordforrådet er langt mer spesialisert og variert. Språket
skal brukes til å formulere hypoteser, dra slutninger, vurdere, analysere og
klassifisere.
Andrespråkslæring påvirkes av en rekke ulike faktorer, både ytre og
indre (Berggreen og Tenfjord 1999). Trekk ved læringsmiljøet slik som organisering og arbeidsmåter i klasserommet, er ytre faktorer som vil påvirke
mulighetene elevene har for å lære språket. I andrespråksforskningen har
oppfatningen om at interaksjon er betydningsfull for språklæring, vært etablert siden 1980-tallet (Hall og Verplaetse 2000). Gode kommunikasjonsmuligheter er altså helt sentralt for språklig utvikling, og arbeidsmåter der
andrespråkselevene får bruke språket aktivt i kommunikasjon med både
medelever og lærere, vil være helt avgjørende. Gibbons (2006:39) argumenterer for at bruk av gruppearbeid, vil være ideelt for andrespråkselever.
Gjennom gruppearbeid gis elevene muligheter til muntlig kommunikasjon
om det faglige innholdet. I følge Gibbons er dette helt sentralt om elevene
skal ha mulighet til utvikle et skolerelatert språk og tilegne seg skolens innhold.
Om elevene ikke forstår undervisningsspråket, vil de ha få muligheter
til å delta aktivt i muntlig kommunikasjon og andre aktiviteter i klasserommet. Det betyr at de verken vil få utviklet norskferdighetene sine eller
tilegnet seg fagkunnskaper. Krashens inputhypotese poengterer betydningen
av forståelig tale i språklæringsprosessen (Krashen og Terrell 1983). Det
vil si at læreren må tilpasse språklig input på et nivå som ligger like over
elevens kompetanse for at språkutviklingen skal holde fram. Prinsippet om
forståelig input gjelder også tekstene i lærebøkene. Om tekstene inneholder
altfor mange ukjente ord, vil innholdet bli mindre tilgjengelig. Andrespråksforskere som har studert lærebøker påpeker at ordforrådet som elevene
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møter i tekstene, kan være spesielt utfordrende for andrespråkselever
(Golden 2005, Ryen 1999). En helt sentral oppgave for skolen er derfor å
legge til rette for at flerspråklige elever skal forstå tekstene de leser, og de
vil oftere ha behov for å forberedes på en konkret tekst før lesingen (Kulbrandstad 2003:230).
Ytre faktorer som læringsmiljø og arbeidsmåter i klasserommet, vil
igjen påvirke elevens motivasjon for å lære språket. I tillegg er språklæringsprosessen også påvirket av indre faktorer ved eleven, som tidligere skolebakgrunn, individuelle forutsetninger og morsmålsbakgrunn (Berggreen og
Tenfjord (1999:27). Kunnskap om elevenes evner og forutsetninger er helt
nødvendig for å kunne tilpasse opplæringen slik at alle elevene forstår hva
som skjer i klasserommet. Ifølge Øzerk (2009:294) er en forståelig opplæring en forutsetning for at flerspråklige elever skal lykkes i skolen. Det
vil si at tilrettelegging for tilpasset opplæring må dreie seg om arbeid med
å gjøre skolens innhold forståelig for alle elever.
Om datamaterialet

Dataene som blir presentert i artikkelen, er hentet både fra den kvantitative
og den kvalitative delen av KIO-prosjektet. 15 forskere fra Høgskulen i
Volda gjennomførte i 2007–2008 en omfattende kvantitativ datainnsamling
for å få svar på hvordan tilpasset opplæring er forstått og praktisert. Gjennom klasseromsobservasjoner registrerte vi dominerende aktiviteter og
arbeidsformer i 45 forskjellige klasserom, fordelt på 26 forskjellige skoler
i 16 ulike kommuner. Observasjonsskjemaets utforming og innhold er inspirert av skjemaet Kirsti Klette brukte i evalueringen av reform 97 (Klette
2003). Det ble lagt ned mye arbeid i å utforme gode observasjonskategorier1
(Haug 2012:62). Hver klasse ble observert i én uke av gangen – til sammen
45 uker. Observatørene førte en enkel logg. I tillegg observerte vi også en
enkeltelev i hver klasse gjennom én hel skoledag, til sammen 204
enkeltelever. Enkeltelevene ble valgt ut fra forhåndsbestemte kategorier for
å gi et tverrsnitt av elevene. Peder Haug (2012:70) har gruppert alle de 204
observerte enkeltelevene i to hovedkategorier, ”godtfungerende elever” og
”elever som strever”. Godtfungerende elever er de elevene som lærerne omtaler som idealelever, mens faglig passive elever, atferdsmessig utagerende
elever og elever som får spesialundervisning, er elever som strever. Flerspråklige elever er en sammensatt gruppe der noen havner i kategorien
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godtfungerende, mens andre er elever som strever. I denne artikkelen
presenteres de systematiske observasjonene av 29 flerspråklige elever 15
jenter og 14 gutter, fordelt på 3., 6. og 9. klassetrinn. Datainnsamlingen har
i hovedsak foregått i skolekretser der prosentandelen flerspråklige elever er
forholdsvis lav. De 29 elevene fordeler seg på 23 av de i alt 45 klassene
som er observert. Observasjonene gir kunnskap om hva slags aktiviteter
flerspråklige elever er involvert i, når de er i klasserommet sammen med
de øvrige elevene.
I andre del av KIO-prosjektet, som besto av kvalitative nærstudier utfra
den enkeltes forskers særinteresse, har vi studert nærmere den opplæringen
som foregår når flerspråklige elevene blir tatt ut av det ordinære klasserommet. Ungdomsskolen, som ble valgt, inngår ikke i det kvantitative
materialet, men er likevel typisk for skolene i det store materialet i og med
at antallet flerspråklige elever i hver klasse er lite. Skolen ble valgt fordi
lærerne var spesielt velvillige og interesserte. Undervisningen i to forskjellige norskgrupper ble observert våren 2009 ved hjelp av feltnotater og lydopptak, til sammen 24 timer. I tillegg er det gjennomført intervju med tre
av de flerspråklige elevene for å få kunnskap om elevenes egen tenking om
deltakelse i klasserommet.
Analysene av det sammensatte datamaterialet presenteres delvis som
atskilte tema. Til slutt i artikkelen koples sammenhenger, og forskningsdataene vil bli drøftet slik de framstår samlet sett.
De flerspråklige elevene og aktivitetene i klasserommet

I KIO-prosjektet har vi studert nærmere klasserommets arbeid med fag for
å finne ut hva slags aktiviteter de flerspråklige elevene er involvert i når de
er i klasserommet sammen med de øvrige elevene. I klasserommet arbeider
elevene både individuelt og kollektivt med å tilegne seg fagkunnskaper. I
kollektive undervisningsøkter lytter de til læreren som presenterer fagstoff,
og elevene blir gjerne utfordret på å ytre seg muntlig gjennom f.eks. klassesamtaler. Arbeid med fag kan også skje gjennom gruppearbeid eller individuelt arbeid. Aktivitetene i klasserommet varierer både fra trinn til trinn,
og hva slags fag det dreier seg om.
Siden vi er spesielt opptatt av klasserommets faglige arbeid, har vi valgt
å se vekk fra de aktivitetene i klasserommet som er vanskelig å knytte
direkte til et skolefag slik de er definert etter læreplanen. Slike aktiviteter,
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som for eksempel elevunderholdning, rutinesituasjoner (spising, toalettbesøk, rydding osv.) og venting (der det ikke skjer noe) utgjør til sammen
30 prosent av den observerte tida. Det vil si at 70 prosent av tida i klasserommet blir brukt til å arbeide med fag (Haug 2012: 63).
Systematiske observasjoner av 29 forskjellige flerspråklige elever, hver
elev gjennom én skoledag, har gitt et mer utfyllende bilde av hva som
karakteriserer elevenes skolehverdag enn vi har hatt tidligere. Observasjonstida per elev varierer fra 1 til 5 timer, både fordi en del av denne elevgruppa
er ute av klasserommet for undervisning i egne grupper, og fordi
skoledagens lengde er ulik fra 3. til 9. trinn. I snitt ble de flerspråklige elevene tatt ut av undervisning i 15 % av tida for å få særskilt språkopplæring.
I følge Opplæringsloven § 2–8 har elever med begrensete norskferdigheter
rett til tilpasset opplæring i form av særskilt språkopplæring. Den undervisningen som skjer når elevene blir tatt ut i egne grupper, inngår ikke i
dataene som blir presentert her, men vil bli omtalt senere i artikkelen. Til
sammen utgjør observasjonene av arbeid med fag ca. 75 klokketimer, som
i snitt blir 2,5 timer per observerte elev.
Observasjonsskjemaet vi benyttet, inneholdt 14 kategorier for elevaktivitet. I diagrammet under er flere av kategoriene slått sammen for å få
fram noen hovedlinjer i materialet. Variablene er ikke gjensidig utelukkende. Det kan for eksempel godt forekomme at vi har registrert at den
samme eleven både arbeider med arbeidsoppgaver og samhandler med
medelev. Figur 1 viser altså hva slags aktivitet flerspråklige elever er
involvert i i fagopplæring sammen med de øvrige elevene. Søylene viser
gjennomsnittsresultatene for gruppa flerspråklige elever (se Fig. 1).
Arbeid med arbeidsoppgaver er den arbeidsmåten som dominerer i fagundervisningen. De flerspråklige elevene bruker så mye som halvparten av
tida til å arbeide med oppgaver. Dette kan foregå i grupper eller individuelt,
men våre data viser at elevene arbeider mest individuelt. Peder Haug viser
at det han omtaler som godtfungerende elever, bruker en god del mer tid på
å arbeide med arbeidsoppgaver enn elever som strever. I vårt materiale utgjør som tidligere nevnt gruppa flerspråklige elever både elever som
fungerer godt og elever som strever. Det kan likevel være interessant å
sammenligne gruppene, og da finner vi at flerspråklige elever faktisk bruker
litt mer tid på å arbeide med oppgaver enn gruppa godtfungerende elever.
Nest etter det å arbeide med oppgaver er lytting den elevaktiviteten som
det forekommer mest av når det arbeides med fag. Totalt bruker de flerspråklige elevene 33 % av tida til lytting, enten til læreren eller til
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Figur 1: Flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet når det er fagopplæring. Søylene viser gjennomsnittsresultatene for gruppa flerspråklige
elever.

medelever. Som oftest dreier det seg om å lytte til det læreren sier (28 %).
Om vi igjen sammenligner med gruppa godtfungerende elever (Haug 2012:
71), finner vi at flerspråkliget haelever bruker mindre tid til å lytte til læreren.
Det må presiseres at vi som observatører selvsagt ikke kan være sikre på at
elevene virkelig lytter, eller hvorvidt elevene forstår det som blir som sagt.
Graden av forståelse vil variere avhengig av en rekke faktorer som norskferdighetene til den enkelte elev, lytteferdighetene, lærerens språkbruk og
evne
til å visualisere og konkretisere.
6
Mens elevene arbeider med oppgaver, kan læreren gå rundt og hjelpe
eller kontrollere at de arbeider. I snitt får de flerspråklige elevene lærerstøtte
i 4, 5 % av den observerte tida.
Muntlig faglig aktivitet2 handler om å stille eller svare på spørsmål fra
læreren eller medelev. Det kan også dreie seg om samtale med en medelev
om faglige forhold, om framføringer og om høytlesing for klassen. Det er
ikke overraskende at både muligheten for dialog med læreren og muligheten
til faglig muntlig aktivitet (3,5 %), utgjør en såpass liten del av arbeidet
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med fag i timene. Med mange elever i klasserommet er det begrenset tid
hver enkelt elev kan få. Om 25 elever får ett minutts taletid hver, går det 25
minutter av en time.
Samhandling med andre elever der lærer ikke er involvert, synes heller
ikke å være et sentralt innslag i skolehverdagen for flerspråklige elever.
Mye av den samhandlingen vi har registrert skjer, mens elevene er opptatt
med å arbeide med oppgaver. Lite bruk av gruppearbeid som arbeidsform,
kan forklare hvorfor samhandling er en sjelden aktivitet. I KIO-observasjonene utgjør gruppearbeid i snitt 14 % av den observerte tida. Godtfungerende elever samhandler mer, og er mindre uvirksomme enn flerspråklige
elever (Haug 2012: 71). I snitt bruker de flerspråklige elevene faktisk mer
tid på å være uvirksomme (9,5 %) enn på samhandling. Det er ulikt hvor
fort elevene kommer i gang med ulike aktiviteter, noen blir sittende lenge
uvirksomme før de kommer i gang.
Det er lett å tenke seg at man på skoler med flerspråklige elever vil
kunne høre ulike morsmål i bruk i klasserommet. Enten ved at elever med
samme morsmål snakker sammen, eller ved at tospråklig assistenter eller
lærere er til stede i klasserommet, slik at elevene har mulighet til å bruke
morsmålet. Våre data tyder på at bruk av morsmålet til faglig bearbeiding i
det ordinære klasserommet er fraværende. De få observasjonene som er registrert av annet språk enn norsk, handler om bruk av engelsk i engelsktimer.
Norsk er altså språket som gjelder i klasserommet.
Observasjoner av elevaktiviteten i klasserommet sier noe om hvordan
tilpasset opplæring er forstått. Individuelt arbeid med oppgaver er en overordnet arbeidsform i fagopplæringen. Læreren har lite tid til å veilede elevene og ansvaret for oppgavearbeidet er i stor grad overlatt til den enkelte
elev. KIO-data viser en klar endring i elevrolla fra en lyttende til en langt
mer aktiv elevrolle (Haug 2012:72). En forklaring på den sterke vektleggingen av individuelt arbeid kan være kravet om tilpasset opplæring. Tanken
er at det er lettere å tilpasse opplæringen ved å la elevene arbeide individuelt
i sitt eget tempo med å løse oppgaver, enn å tilpasse opplæringen innenfor
kollektivet.
Variasjoner mellom elevene

Figur nr. 1 viser gjennomsnittet for elevaktivitet når det arbeides med fag i
klasserommet. Det er selvsagt individuelle variasjoner. Variasjonen mellom
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enkeltelever er spesielt stor når det gjelder kategoriene arbeider med oppgaver (15–84 %), lytter til lærer (7–57 %) og er uvirksom (0–46 %). Mye
av forklaringen i variasjonen mellom enkeltelever ligger i fagenes egenart
og at lærerne har ulike måter å undervise på. Men det finnes også andre forklaringer på de individuelle variasjonene. Vi har observert flerspråklige
elever som er aktive hele tida, men også elever som blir sittende uvirksomme i omtrent halvparten av den observerte tida. Feltnotatene til observatørene viser oss hvilke flerspråklige elever som er mest uvirksomme.
Ikke overraskende gjelder dette elever som blir vurdert til ikke å ha gode
nok norskferdigheter og som dermed får særskilt norskopplæring. Når man
har vært ute til norskopplæring deler av skoledagen, kan det være krevende
å komme inn igjen i klassefellesskapet. Om man ikke forstår hva som foregår, blir det vanskelig å være aktiv. På noen skoler har vi observert at
denne utfordringen blir løst ved at enten læreren i norsk som andrespråk
eller kontaktlærer har laget et eget opplegg til de flerspråklige elevene som
de kan arbeide med når de kommer inn igjen i klasserommet. Dette kan
være en forklaring på hvorfor flerspråklige elever bruker mer tid på å
arbeide med arbeidsoppgaver og mindre tid på å lytte til læreren sammenlignet med godtfungerende elever.
Det er selvsagt også variasjon mellom elevene når det gjelder de aktivitetene som vi har registrert lite av f.eks. muntlig aktivitet og lærerstøtte.
Selv om variasjonen er mindre, kan også disse forklares med nivået på
norskferdighetene. I feltnotatene er det notert at i noen av de observerte
klasserommene er det opp til den enkelte elev å komme i en samhandlingssituasjon med læreren, noe som igjen forutsetter at eleven har gode nok
norskferdigheter til å kunne spørre om det en lurer på.
Siden bruk av morsmålet så å si er helt fraværende i fagopplæringen i
det ordinære klasserommet, er det ikke overraskende at gode norskkunnskaper er avgjørende for at flerspråklige elever skal klare å gjøre seg nytte
av aktivitetene i klasserommet. Det er en sammenheng mellom lite norskkunnskaper og uvirksomhet i klasserommet.
Språkets betydning for aktivitetene i klasserommet

Observasjoner av hva slags aktiviteter de flerspråklige elevene er involvert
i når de er i klasserommet, sier oss ikke noe om hvorvidt læring finner sted.
Vi har kunnskap om hvor mye tid elevene bruker på å lytte til lærer, og hvor
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mye tid som brukes på å arbeide med oppgaver. Men vi vet ikke noe om
læringsutbytte elevene har av disse aktivitetene. Da trenger vi mer detaljert
kunnskap om det som foregår. I KIO-prosjektet ble det i tillegg til systematiske observasjoner, ført en enkel logg. Studier av loggene i lys av de
kvantitative dataene kan gi oss et mer utfyllende bilde av hvordan det blir
arbeidet med fag i klasserommet.
Nedenfor følger utdrag fra en logg i en mat- og helsetime på 6. trinnet
på en skole hvor andelen flerspråklige elever er blant de største i vårt
materiale. Elever uten tilstrekkelige norskferdigheter blir tatt ut av den
ordinære opplæringen og får norskopplæring i alt fra 2–5 timer i uka. Skolen
har også en mottaksklasse for helt nyankomne elever, der elevene får opplæring i egne grupper det meste av skoleuken. De deltar imidlertid alltid i
sine vertsklasser når det står kunst og håndverk, kroppsøving eller mat og
helse på timeplanen. I den observerte timen er det fire flerspråklige elever,
to av dem fra mottaksklassen. Her følger utdrag fra loggen:
Elevene får i oppgave å være merkedetektiver.3 De skal gå til nærmeste
matvarebutikk for å undersøke en del produkter. Oppgaven går ut på å
finne ut om matvarene er merket med rett språk, om varebetegnelsen
stemmer med ingrediensene i varen, og hvor mye det er av en aktuell
ingrediens i ett produkt. Elevene får utdelt 4 ark med tettpakket tekst.
(..) En av elevene spør læreren om hva det vil si at varene er merket
med ”rett språk”. Læreren svarer at så lenge elevene kan lese og forstå
det som står på matvareproduktene, er det rett språk.
(Loggutdrag 1, mat- og helsetime, 6. trinn)

Elevene bruker ti minutter i begynnelsen av timen til å lytte til læreren som
introduserer oppgaven elevene skal gjennomføre. Lærerens presentasjon er
svært kort med tanke på at den skriftlige teksten som blir delt ut er på fire
sider og innholder en rekke fagord som f.eks.: næringsdeklarasjon, ingrediensliste, nettoinnhold og varebetegnelse. Dette er ord som det sannsynligvis ikke så lette å forstå betydningen av, om de ikke har arbeidet en del
med temaet på forhånd. Sammensatte ord kan skape en ekstra utfordring
fordi meningsinnholdet er så tettpakket (Maagerø 2008:84). For eksempel
så er ordet varebetegnelse sammensatt av to substantiver vare og betegnelse.
Det siste substantivet er dessuten en nominalisering laget med det
produktive suffisket -else til verbet å betegne. Verbet å betegne er sannsyn-
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ligvis ikke er et ord som aktivt inngår i en 6. klassings ordforråd selv om
eleven har norsk som morsmål. Å fokusere på ord og begreper er ifølge Roe
(2008), en naturlig del av læringsarbeidet i alle fag. Ordlæring er således
grunnleggende for alle elever, men spesielt viktig for flerspråklige elever
som gjerne har et langt smalere ordforråd enn sine medelever med norsk
som morsmål. Når læreren presenterer oppgaven, aktiviserer hun ikke kunnskapene elevene har om temaet på forhånd. Det er dermed uklart for observatøren om elevene er fortrolige med ordforrådet de trenger for å løse
oppgaven.
I teksten elevene får utdelt, går en av oppgavene ut på at elevene skal
undersøke om produktene er merket på norsk eller ”på en stavemåte som
ligner på norsk (dansk eller svensk)”. De skandinaviske språkene vil være
forståelige for elever med gode norskferdigheter, og det er nok dette læreren
har i tankene når hun svarer som hun gjør. Men i en flerspråklig klasse der
elevene samlet sett behersker en rekke språk, vil mange språk være forståelige.
Når læreren er ferdig med å orientere, starter elevene arbeidet med oppgaven. De deler seg inn i grupper og går til nærmeste matvarebutikk. I butikken studerer elevene merkingen på ulike matvarer og forsøker i fellesskap
å løse oppgaven. To av de flerspråklige elevene er faglig aktive. De studerer
ulike varer som står i hyllene, snakker sammen og diskuterer. Det forutsetter
imidlertid et visst nivå på norskferdighetene og en forståelse av hva oppgaven dreier seg om for å kunne delta i gruppearbeidet. De to nyankomne
elevene fra mottaksklassen havner i ei gruppe for seg selv. De har ikke
mulighet til å gjennomføre oppgaven siden norskferdighetene er på et begynnernivå, og ingen mulighet til å bruke morsmålet. Muligheten til å høre
norsk tale og prøve ut egne norskferdigheter i muntlig kommunikasjon med
medelever er heller ikke mulig siden de alene utgjør ei gruppe. Mottakselevene er derfor faglig uvirksomme hele timen. Dette stemmer med studiene
som Martincic har gjennomført. Hun skriver følgende om observasjoner
gjort i det ordinære klasserommet. Mottakselevene ”blir passive tilskuere
når vertsklassen driver sine planlagte aktiviteter” (Martincic 2009: 99).
På en annen skole, på samme trinn og i samme fag, har observatøren
observert en klassesamtale i mat- og helsetimen. Rundt et lite bord i skolekjøkkenet sitter læreren sammen med ni elever, både majoritetsspråklige og
flerspråklige, og samtaler om sunn og usunn mat. Læreren holder opp en
plakat med bilder av diverse matprodukter. Bildene fungerer som god støtte
for samtalen og forståelsen. Det er forventet at alle elevene skal ytre seg
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muntlig, og læreren forsøker på ulikt vis å aktivisere elevene og trekke dem
inn i samtalen.

Læreren samtaler med elevene om sunn og usunn mat. I samtalens forløp vil læreren fram til ordet ”kruspersille”. Elevene klarer ikke å gjette
hva det er hun tenker på. For å hjelpe elevene sier hun: ”Tøflus i
Skomakergata var så glad i _______________?”
(Loggutdrag 2, mat- og helsetime, 6. trinn)

Læreren trekker inn elevenes referanserammer for å hjelpe dem inn i
samtalen. Hun viser til den populære juleserien Skomakergata fra TV, og
mange av elevene forstår at det er ordet ”kruspersille” læreren er ute etter.
De flerspråklige elevene rundt bordet ser ikke ut til å forstå hva læreren
tenker på. De kjenner sannsynligvis ikke til TV-serien læreren henviser til.
Eksemplet viser at elevene også trenger kunnskap om de kulturelle
referansene for å få tilgang på det faglige innholdet.
For å oppsummere, glimt fra klasserommet viser at gode norskferdigheter er helt sentralt for at de flerspråklige elevene skal kunne delta i
aktivitetene. For å ha utbytte av å lytte til læreren må elevene forstå hva
læreren snakker om, og for å kunne arbeide med oppgaver må elevene
kunne lese og forstå oppgaveteksten. Å ytre seg muntlig i ei gruppe eller i
klasserommet, krever muntlige norskferdigheter. Nivået på elevenes norskferdigheter er helt avgjørende for å få tilgang på det faglige innholdet. I tillegg trenger elevene også kunnskap om de kulturelle referansene. De to
loggutdragene viser at mye av det som skjer i klasserommet tar utgangspunkt i majoritetsselevenes språklige og kulturelle bakgrunn. Dette stemmer
med det generelle bildet vi har dannet oss etter å ha tilbrakt mange timer
bakerst i klasserommene.
Flerspråklige elever om sine skoleerfaringer

I andre del av KIO-prosjektet intervjuet vi flerspråklige elever for å få et
innblikk i hvordan elevene selv opplever å gå på skole når norsk er undervisningsspråket. Tasanee og Dok er elever på en mellomstor ungdomsskole
der det er få medelever med flerspråklig bakgrunn. Begge er fra Thailand,
men kom til Norge til ulik tid. Dok har gått i norsk skole siden 5. trinnet,
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mens Tasanee begynte rett på ungdomsskolen. Ingen av dem får morsmålsundervisning eller tospråklig fagopplæring, men begge får sju timer med
særskilt norskopplæring i uka. De blir tatt ut av den ordinære undervisningen og får undervisning i ei mindre gruppe – Tasanee i ei begynnergruppe og Dok i ei gruppe for viderekomne. Det meste av skoletida
tilbringer de følgelig i sine respektive klasser. Norsk, som er andrespråket
for disse elevene, er dermed det dominerende språket i skolehverdagen. Dok
sier blant annet dette om sine utfordringer i skolehverdagen:
Birgitte:
Dok:
Birgitte:
Dok:
Birgitte:
Dok:
Birgitte:
Dok:
Birgitte:
Dok:

Hvordan går det på prøvene i naturfag?
Eg kan ikkje prøvene.
Hm, du kan ikke prøvene. Hva betyr det? At du ikkje kan svare?
Ja
Er det fordi det er vanskelig å skrive ned svar?
Ja, det er sånn gløymt alt.
Ja, så det er vanskelig å huske når du skal lese?
Ja
Hvorfor det da?
For når eg lese, eg forstår ikkje heilt.
Hvis eg høre det, eg forstår meir.
Birgitte: Så hvis du hører det, hvis noen forteller det, da forstår du mer?
Dok:
Ja! Viss eg lese, da forstår eg ikkje heilt. Eg bruke å lese feil, så
da forstår eg ikkje.
(Intervjuutdrag 1)

Dok gir klart uttrykk for at han sliter med å henge med faglig på skolen. I
og med at han ikke forstår det han leser, har han heller ikke mulighet til å
tilegne seg faginnholdet i naturfagboka. Han sier selv at han ”bruke å lese
feil”. Mange avkodingsfeil fører til at det blir vanskelig å finne mening i en
tekst. Forskning viser at det ikke er uvanlig at andrespråkslesere bruker mye
tid på avkoding og derfor har lite igjen til forståelse (Kulbrandstad 2003).
For Dok blir det å tilegne seg skolens innhold gjennom arbeid med å lese
læreboktekster, en stor utfordring siden han antakelig sliter med grunnleggende leseferdigheter. I tillegg kommer utfordringer knyttet til at han har
en annen skole- og erfaringsbakgrunn. Dok tilbrakte sine første skoleår på
en offentlig skole på landsbygda i Thailand. Han forteller at naturfagtimene
som regel foregikk ute i naturen, og at de ikke brukte bøker.
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De flerspråklige elevene vi har observert, bruker mye tid på individuelt
arbeid med arbeidsoppgaver. Det er grunn til å anta at Dok er en elev som ikke
profiterer på stort omfang av individualiserte arbeidsmåter. For ham er det avgjørende å få fagstoffet presentert muntlig: ”hvis eg høre det – eg forstår meir”.
Han forstår mer om fagstoffet blir presentert muntlig. Da har han større
mulighet til kjenne igjen ordene, og det blir enklere å konsentrere seg om innholdet. Muntlig formidling i klasserommet innebærer imidlertid også noen utfordringer for Dok, som har mer å fortelle om sine erfaringer i naturfagtimen:
Dok:
Vanskelig.
Birgitte: Hvorfor det?
Dok:
Det er sånn mykje vanskelige ord.
[…]
Ho bruke ikkje forklare ting da, berre seie sånn og sånn.
Birgitte: Så du skulle ønske hun kunne forklare flere ting du, da?
Ja, det forstår jeg godt.
Dok:
Ja.
Birgitte: Men spør du læreren?
Dok:
Nei.
(Intervjuutdrag 2)

Det er en utfordring for Dok å forstå de vanskelige ordene. I løpet av tre og et
halvt år i Norge har han utviklet et dagligspråk som gjør at han synes å kommunisere godt om dagligdagse ting med sine medelever som har norsk som
morsmål, men han har ikke den bredden i ordforrådet sitt som kreves for å
kunne delta i det faglige arbeidet i klasserommet. Dok synes å være klar over
utfordringene han har med nettopp ordforrådet. Til tross for dette sier han i
intervjuet at han ikke tar initiativ til å spørre læreren om hva ord betyr. Vårt
inntrykk fra en rekke klasserom er at det er sjelden flerspråklige elever spør
faglærere om hva ord betyr. Om man hele tida er den ene i klassen som aldri
forstår, kan det forståelig nok være vanskelig å spørre. Studier av klasseromssamtaler i danske skoler viser at de elevene som hadde kommet kortest i tilegnelsen av dansk er de som kommer minst til orde (Laursen 2006: 64). Det er
samtidig de elevene som har størst behov for å anvende språket for å lære det.
Siden Dok ikke spør læreren om hva ord betyr, kunne en tenke seg at
ordbok måtte være et viktig og nyttig verktøy for Dok. I intervjuet sier han
følgende om bruken av thai-norsk-ordboka som han har hjemme:
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Bruker du den?
Nei, for eg kan`kje thai.
Kan ikke du lese thai?
Nei.
Men har ikke du lært å lese thai?
Jo da, men eg har glemt alt no.

(Intervjuutdrag 3)

Dok husker ikke lenger verken hvordan man leser eller skriver thai, og kan
dermed ikke bruke ordboka som et hjelpemiddel i skolehverdagen. Intervjuer
har lite kunnskap om hvorfor Dok har glemt thaikunnskapene sine. Det vi
imidlertid vet, er at det kreves en betydelig innsats å holde ved like et språk
man ikke lenger får opplæring i og dessuten har få muligheter til å bruke.
Møtet med Dok viser tydelig at han har en særskilt krevende elevrolle. Mens
Dok opplever naturfag som et vanskelig fag, har Tasanee som er relativt
nyankommen i landet, en helt annen opplevelse av dette faget.

Tasanee:
Birgitte:
Tasanee:
Birgitte:
Tasanee:
Birgitte:
Tasanee:
Birgitte:
Tasanee:
Birgitte:
Tasanee:
Birgitte:

Tasanee:
Birgitte:
Tasanee:

Lett – naturfag er lett.
Forstår du naturfag? Så det faget er lettest for deg?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi det ikkje vanskelege ord
Ikke vanskelige ord?
Nei, fordi eg kan finne i ordbok
Hva det betyr? Hva slags ord da?
Om elektrikk, teknologi, kroppen vår.
Kan du det på thai?
Ja, fordi eg har lært litt før.
Så når du bruker ordbok og finner ordet på thai, så vet du hva
det betyr?
Ja, og eg forstår
Betyr det at du bruker mye ordbok?
Ja, men ordbok min har bokmål, men bok, naturfagbok, dei
skriv nynorsk – det er vanskeleg å finne.

(Intervjuutdrag 4)
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Med våre kunnskaper om at ordforrådet i lærebøker kan være spesielt utfordrende for andrespråkselever (Golden 2005), er det umiddelbart overraskende at Tasanee opplever naturfag som det letteste faget. Norskkunnskapene
hennes er på et begynnernivå, og ordforrådet hennes er begrenset. Hun har
noen typiske uttaleproblemer som er vanlig for andrespråksbrukere4 fra Thailand. Men siden hun har gode morsmålsferdigheter, gode kunnskaper i
naturfag fra hjemlandet og er motivert, klarer hun ved hjelp av ordbok å
lære seg nye navn på allerede kjente begrep. Hun påpeker imidlertid en ekstra utfordring som ligger i spranget mellom et opplæringsspråk på nynorsk
og bruken av en thai-bokmål-ordbok.
Tasanee og Dok har bakgrunn fra samme land, men representerer to
svært forskjellige andrespråkselever. Ulik skolebakgrunn i hjemlandet, både
i forhold til antall år og fagopplæringen de har fått, samt ulik morsmålskompetanse er blant de faktorer som gjør at de har forskjellige forutsetninger for å kunne ta i bruk læringsstrategier i arbeid med skolens
fag.Tasanee har langt større forutsetninger enn Dok til å mestre de individuelle arbeidsmåtene som er dominerende i fagopplæringen. Dok er en
elev som tilhører dem som vil streve med at arbeidsmåtene i klasserommet
i så stor grad er overlatt til ham selv.
Når blir de flerspråklige elevene tatt ut av den ordinære opplæringen?

De dataene som er presentert hittil i artikkelen, handler om flerspråklige
elever når de er i klasserommet sammen med de øvrige elevene. Vi vil nå
presentere data som gjelder den opplæringen elevene får, når de blir tatt ut
for å få opplæring i mindre grupper. I det store kvantitative KIO-materialet
har vi registrert at flerspråklige elever i snitt blir tatt ut av den ordinære opplæringen i 15 % av tida for å få særskilt språkopplæring. Dette tallet samsvarer med observasjonene av de 29 flerspråklige elevene som også blir tatt
ut i 15 % av tida. I følge opplæringsloven § 2–8 innebærer særskilt språkopplæring at elevene har rett til opplæring i særskilt norsk, og om nødvendig
kan de også få morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Denne retten
har elevene helt til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å kunne følge
den ordinære opplæringen. Det finnes ikke noen føringer fra sentralt hold
om organisering og omfang av den særskilte språkopplæringen. Den kan
enten samkjøres med den øvrige opplæringen som foregår i klasserommet,
eventuelt med lærerstøtte, eller så kan man gi opplæring i egne grupper.
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I vårt datamateriale, som er dominert av skoler der det er relativt få flerspråklige elever, har vi registrert en praksis der flerspråklige elever blir tatt
ut av den ordinære undervisningen og får språkopplæring i egne grupper.
Dataene våre gir oss ikke nøyaktig innsikt i hva innholdet i språkopplæringen består av. Men inntrykket vårt er at det i all hovedsak dreier seg
om særskilt norskopplæring selv om enkelte skoler også tilbyr morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Dette resultatet samsvarer med
NOU-meldingen Mangfold og mestring som også rapporterer om lite bruk
av både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring (NOU 2010:12).
Noen av skolene organiserer opplæringen etter nivået på norskferdighetene og andre etter trinn. De flerspråklige elevene på 3. trinnet blir
tatt ut til særskilt språkopplæring i egne grupper, mens resten av klassen får
ordinær norskopplæring. På 6. og 9. trinnet har vi observert en annen
praksis. Tabellene under viser i hvilke fag elevene blir tatt ut av undervisningen. 100 % utgjør her den totale tida elevene er ute til særskilt språkopplæring.
Særskilt språkopplæring på 6. trinn skjer samtidig med at den øvrige klassen får opplæring i:
Norsk

Matematikk

Samfunnsfag

Engelsk

KRL

Andre fag

35 %

26 %

11 %

10 %

10 %

9%

Tabell 1 Særskilt språkopplæring foregår samtidig med følgende fagopplæring.
Særskilt språkopplæring på 6. trinn skjer samtidig med at den øvrige klassen får opplæring i:
Norsk

Matematikk

Samfunnsfag

Engelsk

KRL

Andre fag

35 %

26 %

11 %

10 %

10 %

9%

Tabell 2 Særskilt språkopplæring foregår samtidig med følgende fagopplæring.

Tabellene viser forskjellig praksis mellom 6. trinnet og 9. trinnet. På 6. trinnet
blir elevene oftest tatt ut av norsk- og matematikkundervisningen. På 9.
trinnet ser vi en jevnere fordeling mellom de ulike fagene. Der er KRL5 det
faget elevene oftest blir tatt ut av undervisningen. Kategorien ”andre fag”
gjelder kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og klassens time. Det
er mindre vanlig både på 6. og 9. trinnet å ta flerspråklige elever ut av disse

1
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timene. I kunst og håndverk har vi ikke registrert noen flerspråklige elever
som blir tatt ut av undervisningen. KIO-data viser at fagene kunst og handverk og mat og helse er de fagene der elevene i snitt arbeider desidert mest
med oppgaver, henholdsvis 85 % og 75 %, og lytter minst til læreren (Haug
2012:69). De fagene der vi har registrert mest elevaktivitet, er også de fagene
der flerspråklige elever deltar mest i. Inntrykket vårt er at skolene tenker at
dette er fag som stiller mindre krav til elevenes språkferdigheter for å kunne
delta, og at det gir elevene mulighet til å samhandle med majoritetsspråklige
elever og til å sosialiseres inn i et større elevfellesskap.
At man i mindre grad parallellegger den særskilte norskopplæringen
med den ordinære norskopplæringen, trenger ikke å bety at det ligger en
pedagogisk gjennomtenkt plan til grunn for dette. Det kan like gjerne dreie
seg om timeplantekniske hensyn. På ungdomsskolen er det gjerne flere faglærere involvert på hvert trinn sammenlignet med barneskolen. Skoler med
få flerspråklige elever setter dessuten ofte sammen norskgruppene på tvers
av ulike trinn, noe som gjør logistikken enda mer utfordrende. Også i
Rambøllrapporten (2006:5) som er en evaluering av praktiseringen av norsk
som andrespråk, fant de at den særskilte språkopplæringen er preget av
tilfeldighet både når det gjelder timetall og gjennomføring, og at språkopplæringen foregår når norsk som andrespråkslæreren er tilgjengelig, ikke når
det måtte passe best for elevene. I feltnotatene til KIO-observatørene finner
vi eksempler på at andrespråkslæreren kommer flere minutter etter at den
ordinære opplæringen har startet, for å hente ut flerspråklige elever. I et
tilfelle er det også registrert at det oppstår uklarheter rundt hvilke elever
som skal være med ut til særskilt norskopplæring, og hvilke elever som skal
være igjen i klasserommet.
Flerspråklige elever og aktiviteten i den særskilte norskopplæringen

En måte å tilpasse opplæringen til flerspråklige elever er altså å ta elevene
ut av det ordinære klasserommet for å kunne gi dem opplæring i mindre
grupper. I andre del av KIO-prosjektet har vi observert den særskilte norskopplæringen som blant annet Dok og Tasanee får. Som nevnt tidligere, får
de norskopplæring i to ulike grupper. Her presenteres en kort oppsummering
av den observerte norskopplæringen for begge gruppene, som totalt altså
dreier det seg om to uker med observasjon.
Den største kontrasten til det ordinære klasserommet er antall elever.
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Begge gruppene er små og består av 3–4 flerspråklige elever fra ulike trinn.
Klimaet i gruppene er positivt og elevene virker trygge. Den muntlige kommunikasjonen, både mellom lærer og elev og elever i mellom, er stor
sammenlignet med det vi har registrert i det ordinære klasserommet. Få
elever i hver gruppe gir klart mer taletid til den enkelte elev, og muligheten
for interaksjon med læreren er større. Elevene får opplæring i norsk, og utgangspunktet er gjerne en skriftlig tekst som det blir arbeidet med på ulike
måter. Lærerne er svært opptatt av å sikre elevenes forståelse og stiller ofte
spørsmål som f.eks.: ”Ka betyr keisamt? Kan du forklare ordet korkje? Ka
heiter det på ditt språk?” Elevene gir uttrykk for å sette stor pris på lærernes
oppmerksomhet mot ordforrådet. Morsmålet til elevene blir tatt i bruk på
den måten at elevene blir oppfordret til å sammenligne norsk med morsmålet.
I løpet av de to ukene har vi ikke registrert at norskopplæringen blir
knyttet opp til fag. En grunn til dette er sannsynligvis at elevene kommer
fra ulike klasser og blir tatt ut til norskopplæring i ulike fag. Dette stemmer
med funn i Rambøllrapporten (2006) der det ble påpekt at nesten ingen
skoler synes å ha en systematisk modell for å se språkopplæringen i
sammenheng med opplæring i fag.
Våre observasjoner viser at aktivitetene i den særskilte norskopplæringen, skiller seg fra aktivitetene i det ordinære klasserommet. De flerspråklige elevene vi har observert, ytrer seg i langt større grad muntlig, får
mer lærerstøtte og arbeider mindre individuelt sammenlignet med aktivitetene i det ordinære klasserommet. En annen stor forskjell er at lærerne
i den særskilte norskopplæringen tar utgangspunkt i de flerspråklige elevenes språklige og kulturelle bakgrunn. En rapport om opplæringstilbudet
for minoritetsspråklige viser at organiseringen og innholdet i den særskilte
norskopplæringen kan variere ganske mye fra skole til skole. Det finnes eksempler på skoler der elevene også i den særskilte opplæringen bruker mye
av tida til å løse oppgaver (Danbolt m.fl.2010:114).
Å gå inn og ut av klasserommet

Irina som er ei flerspråklig jente på 9. klassetrinn, får norskopplæring i
samme gruppe som Dok. Det vil si sju timer i uka. Norskopplæringen er
lagt innenfor den ordinære skoletida noe som medfører at hun blant annet
blir tatt ut av den ordinære opplæringen i KRL, samfunnsfag, engelsk for-
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dypning og naturfag. Det betyr altså at Irina får færre undervisningstimer i
en del fag enn hva medelevene med norsk som morsmål får. Hun sier selv
at det er vanskelig å henge med faglig fordi: ”eg hadde ikkje så mykje tid
til å lære”. Hun forteller dette om hvordan det oppleves å gå inn og ut av
den ordinære opplæringen.
Irina: Så blir det for eksempel lekse som ikkje står på timeplan. Og så
veit eg ikkje om det hvis eg ikkje spør. Og noke dei har lært, for eksempel det er mange gonger at dei gjorde noko på timen mens eg ikkje var
der, og så neste time når eg var der, så ga dei ark og så sa dei svar på
desse spørsmåla og gjer sånn prosjekt. Og så sa eg sa at eg var ikkje der.
Han (faglæreren) bare: ”Ok, så bare svar på disse spørsmålene”.
(Intervjuutdrag 5)

Irina prøver å få sammenheng mellom timene og etterspør lekser, men opplever ofte å komme til kort. Når intervjuer spør nærmere om hva som menes
med ”prosjekt”, dreier det seg om å svare på noen spørsmål angående et
eksperiment. Dette eksperimentet ble utført i en naturfagtime der Irina ikke
deltok fordi hun fikk norskopplæring. Mens medelevene kan bygge videre
på de erfaringene og kunnskapene de ervervet seg i forrige time, må Irina
på egen hånd sette seg inn i fagstoffet hun har gått glipp av og deretter svare
på spørsmålene. Irina må i større grad enn sine medelever ta selvstendig
ansvar for det faglige.
Andrespråkslæreren vurderer Irina til å være den eleven med best forutsetninger for å kunne følge den ordinære opplæringen. Til forskjell fra
Dok har hun gode lese- og skriveferdigheter på norsk.6 På spørsmål om Irina
foretrekker å følge den ordinære opplæringen eller den særskilte norskopplæringen, svarer hun:
Birgitte:

Irina:
Birgitte:
Irina:

Hvis du kunne velge, ville du da være her (særskilt norskopplæring) eller være inne i klasserommet?
Her
Her på norskundervisningen?
Fordi der, så dei forklarer ikkje orda som eg ikkje forstår, men
her ho forklarer alltid.

(Intervjuutdrag 6)
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Med tanke på de utfordringene Irina skisserer i intervjuutdrag 5, kunne en
tenke seg at hun foretrakk å følge den ordinære opplæringen. Men det gjør
hun ikke, og både Dok og Tasanee svarer det samme som Irina. Alle tre foretrekker den særskilte norskopplæringen fordi der blir det brukt tid på å forklare ord. Alle tre påpeker at de savner dette i den ordinære opplæringen. I
intervjuet med Tasanee tilføyer hun dessuten: ”Eg vil bare være her alltid”
og sikter til den særskilte norskopplæringen. Hun gir uttrykk for at hun opplever langt større trivsel og mestring der, enn i klasserommet sammen med
de øvrige elevene. I den særskilte norskopplæringen vi har observert, legger
læreren stor vekt på at elevene skal forstå hva opplæringen handler om.
Drøfting av dataene

Formålet med denne artikkelen var å få innsikt i hvordan skolehverdagen
kan arte seg for flerspråklige elever for å kunne si noe om hvordan tilpasset
opplæring er forstått og praktisert.
Den særskilte norskopplæringen vi har observert, er i langt større grad
tilpasset de flerspråklige elevene enn den ordinære opplæringen. Norskopplæringen tar utgangspunkt i elevenes evner og forutsetninger og er dermed
langt mer forståelig for elevene. Vi har observert at det først og fremst satses
på å gi de flerspråklige elevene norskopplæring. Den er i liten grad sett i
sammenheng med opplæring i fag. Mye av arbeidet med fag skjer når de
flerspråklige elevene er i det ordinære klasserommet sammen med sine
medelever.
Dataene våre viser at individuelt arbeid med oppgaver er en overordnet
arbeidsform i fagopplæringen. Dette gjelder alle elever, men i enda større
grad for flerspråklige elever. Flerspråklige elever løser oppgaver i halvparten av tida når det foregår fagopplæring. Med den sterke posisjonen lærebøker har i norsk skole betyr dette at skriftspråklig kommunikasjon blir
tilsvarende sentralt. Dok og Tasanee er eksempler på at flerspråklige elever
håndterer møte med skriftspråket på ulikt vis. De har ulik bakgrunnskunnskap, morsmålskompetanse og dessuten ulik motivasjon og interesse. Fra
leseforskningen vet vi at elever som leser på andrespråket både leser saktere
og har mindre forståelse enn elever som leser på morsmålet (Kulbrandstad
2003:226). Spesielt er det manglende bredde i ordforrådet som gjør det
vanskelig å tilegne seg innholdet i lærebøkene. Å arbeide systematisk med
å utvide ordforrådet er derfor sentralt for denne elevgruppa (Kulbrandstad
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2008:58). Våre observasjoner viser at arbeidet med ord og begreper først
og fremst skjer i den særskilte norskopplæringen, og ikke i arbeidet med
fag. Når en del flerspråklige elever i tillegg får langt færre undervisningstimer i en rekke fag, blir den faglige læringen i enda større grad overlatt til
den enkelte.
Den sterke posisjonen individuelle, skriftlige oppgaver har i flerspråklige elevers skolehverdag, står i kontrast til oppfatninger om at fagopplæringen også bør fungere som språklæringsmiljø. Palm (2006:36)
problematiserer at arbeidsmåtene i så stor grad er blitt individualiserte,
og mener at flerspråklige elever er bedre tjent med arbeidsmåter som
krever mer språklig samhandling. Våre data viser at mulighetene til interaksjon med lærer og medelever er få i det ordinære klasserommet. Det vil
si at muntlig kommunikasjon om det faglige innholdet utgjør en beskjeden
del av arbeidet med fag. Lite bruk av gruppearbeid kan forklare at
mulighetene til muntlig kommunikasjon om det faglige innholdet er
relativt liten. Men som vi har sett eksempel på fra en mat- og helsetime,
er bruk av gruppearbeid ingen garanti for at flerspråklige elever får brukt
språket i muntlig kommunikasjon med medelever. Gibbons (2006:43–53)
nevner en rekke kriterier som må være oppfylt for at et gruppearbeid skal
fungere etter intensjonen. Blant annet må instruksjonen til gruppearbeidet
være tydelig. Læreren må sikre seg at alle har forstått hva de skal gjøre.
Et gruppearbeid skal kreve at elevene kommuniserer med hverandre, ikke
bare oppmuntre til kommunikasjon. Alle elever bidrar og deltar i et
vellykket gruppearbeid. Et sentralt poeng for Gibbons er at elevene gjennom gruppearbeid får mulighet til anvende og utvikle fagspråket. Randi
Myklebust har studert nærmere hva elever snakker om når det foregår
gruppearbeid. Hennes undersøkelser viser at språket elevene bruker er
mer preget av et hverdagsspråk enn et fagspråk (Grimstad og Myklebust
2012:219). Det foregår lite kommunikasjon om faglige saker. Med andre
ord er mulighetene til å utvikle det skolerelaterte språket små. Dette understreker at elevene trenger hjelp til å utvikle kunnskap om hvordan de kan
bruke språket i faglige sammenhenger for å presentere faglig forståelse,
utforske og diskutere.
Det er en stor utfordring for skolene å gi flerspråklige elever uten gode
norskferdigheter en forståelig fagopplæring. Selv om all forskning viser at
den beste opplæringsmodellen for flerspråklige elever, er å ta i bruk morsmålet, er dette lite brukt. Våre data viser at opplæringsspråket i all hovedsak
er norsk. Øzerk (2009) mener at bruk av konkreter, demonstrasjoner, bilder
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og forklaring av ord og begreper ved hjelp av synonymer og antonymer er
viktige pedagogiske grep som vil sikre en bedre forståelse. Lærerne er ulike
i hvilken grad de benytter seg av slike representasjonsformer. Vi har registrert at nyankomne elever blir sittende uvirksomme i det ordinære klasserommet, uten mulighet til å forstå hva som foregår, og vi har ikke
registrert at elevene får bruke morsmålet sitt i å oppklare språklige
problemer. Å få mye språklig input i en språklæringsfase er svært viktig,
men når den ligger langt over nivået til elevene, vil det ikke føre til læring.
Loggutdragene fra det ordinære klasserommet viser eksempler på at
både de språklige og kulturelle referanserammene favoriserer elevene som
har norsk som morsmål. Læreren ser ut til å undervise på samme måte enten
der er flerspråklige elever i klassen eller ikke. Dette synliggjør behovet for
at alle lærere trenger kunnskap om norsk som andrespråk og flerkulturell
pedagogikk.
Avsluttende kommentar

For å oppsummere viser KIO-dataene at skolene i vårt materiale praktiserer
en smal forståelse av tilpasset opplæring. Det blir satt i gang tiltak rettet
mot den enkelte flerspråklige elev i form av norskopplæring i egne grupper,
eller de blir satt til å arbeide med egne opplegg i den ordinære opplæringen.
Den vide forståelsen i form av at man i kollektivet tar hensyn til språklig
og kulturelt mangfold, ser ut til å mangle. Dette er ikke noe nytt funn.
Mange andre klasseromsundersøkelser konkluderer med det samme. Det
skolene trenger er gode praksiseksempler som igjen kan gi oss ny kunnskap
om hvordan lærere kan gi en tilpasset opplæring som sikrer flerspråklige
elever et bedre læringsutbytte (Øzerk 2009 og Kulbrandstad 2008).
Noter

1. For mer detaljert informasjon om datainnhentingsstrategien og observasjonsmetoden vises det til artikkelen av Peder Haug, leder for KIO-prosjektet.
2. Observasjonsskjemaet vårt har noen begrensinger som gjør at det er godt mulig det
foregår noe mer muntlig aktivitet enn vi har vært i stand til å registrere ved hjelp av
det verktøyet vi har hatt til rådighet. Faglig muntlig aktivitet kan ta kort tid. Arbeide
med arbeidsoppgaver foregår gjerne over mer enn en fem-minuttsperiode, Det
samme gjelder også andre kategorier som for eksempel ”får lærerstøtte”.
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3. Et undervisningsopplegg utarbeidet av Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og
Utdanningsdirektoratet.
4. I intervjuet er språket justert.
5. Faget KRL (Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) er i dag erstattet med
faget RLE (Religion, livssyn og etikk).
6 Dok og Irina får norskopplæring i ei gruppe for viderekomne. Intervjuet med Dok,
observasjoner gjort i klasserommet og studier av tekster han har skrevet, viser at
han mangler grunnleggende lese- og skriveferdighetene på norsk. I samtale med
læreren kommer det fram at Dok er plassert i gruppa for viderekomne først og fremst
med bakgrunn i at Dok allerede har gått tre år på barneskolen.
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