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Dette er oppgåva eg har fått. 
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Eg begynner med punkt 1. Korleis kan stadnamn vera relevant for lærarutdanning? 
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2. For å få til variasjon, for alle, og tilpassa opplæring

….slik at også elevar som er spesielt ivrige eller har interesser i ei viss retning, får sitt. 

Mastergradsplanane kjem til å seia at oppgåvene skal vera profesjonsretta og 
praksisorienterte, men kva dét er, er eit tolkingsspørsmål. 
Derfor skal vi sjå litt på kva læreplanen for skulen der ute seier. 
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Arbeid med stadnamn utviklar alle desse fire punkta.
Stadnamn er ein del av kulturen
Dei eksisterer for å dekke eit kommunikasjonsbehov. 
Dei stadnamna vi kjenner rundt oss er ein del av identiteten vår. 
Å vekse inn i slik kunnskap er ein del av ein danningsprosess. 
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Stadnamn sklir rett inn her, jf. det eg har utheva med blått. 
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….og her. I stadnamna ligg to og eit halvt tusen års språkendring, fram til dagen i dag, 
lag på lag, nær sagt som sedimenta i geologien. 
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….og her. 

Dermed burde det vera unødvendig å skulle legitimere stadnamnarbeid i 
lærarutdanninga. 

Men her er det eit problem at det er sprik mellom det læreplanen seier om kva som 
er mest sentralt - og slik det fungerer i praksis.  

Det som i praksis er kjernen i norskfaget er dagens læreplan er dette: 
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…. slik at det som overskygger alt anna er at elevane skal utvikle god evne til 
kommunikasjon. Ludvigsen-utvalet plasserer i sin rapport frå i fjor norskfaget blant dei 
andre språkfaga, og blir det gjennomført, så inneber det at norskfaget blir dreidd 
vidare i den retninga. 
Politisk tendens er meir i retning av det strengt, praktisk nyttige. Det er mykje bra 
med vekta på det, spørsmålet er om det ikkje går an å ha to tankar i hovudet 
samtidig.  

Det er ein evig dragkamp om kva norskfaget og andre fag skal vera. 
Men la oss ta utgangspunkt i kommunikasjon. 
Eg skal gje nokre døme på korleis stadnamn er relevante også ut frå ei slik forståing av 
norskfaget. 
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Ein viktig del av kommunikasjonen mellom oss menneske er å fortelja kor vi er, kor vi 
har vore og kor vi skal – berre sjå på Facebook! 
Til det brukar vi stadnamn. Det er derfor stadnamn finst.

Kunnskap om stadnamn er derfor kunnskap om kommunikasjon. 
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Gjennom stadnamn vi brukar i dagleglivet kan vi lære ord vi elles ikkje ville lært, og 
det kan vera nyttig når vi skal lesa Wergeland eller 
når vi møter folk frå andre delar av landet eller Danmark eller Sverige, og 
når vi skal lære andre germanske språk. Det er ei kjend sak at nordmenn forstår dansk 
og svensk betre enn omvendt, og det er brei semje om det er mykje fordi vi får øving i 
eit breiare morsmål enn dei andre. 

Det er litt av dette Leiv Inge Aa var inne på. 
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Dersom innlæraren får forklart dei namna han eller ho møter i dagleglivet, så blir det 
openberra mange knaggar som han eller ho kan henge gloser på. 
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I ungdomsskulen skal elevane vera på såpass høgt nivå at kulturkunnskap blir viktig 
for å kommunisere godt. Då skal ein både kunne løyse opp (forstå) og kunne laga 
(sende) slike buljongterningar. Stadnamnkunnskap høyrer inn under dette.
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Då skal eg ta heile denne formuleringa på ordet og sjå på korleis på korleis stadnamn 
då kan vera relevant for grunnskulelærarutdanning. 
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Dette gjeld anten det er ein masterstudent som arbeider med stadnamn eller han får 
elevane ute i skulen til å gjera det. 
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Altså må stadnamnarbeid vera supert ut frå denne formuleringa. 

Og eg kjenner til at det er lærarar rundt om som tek stadnamn inn i undervisninga, 
heilt frå barnehagen og opp i vidaregåande skule. Det mest kjende er vel særoppgåve 
eller særemne i vidaregåande skule, mange elevar har skrive om stadnamn der. 

Men her skal eg gje eit døme på at ein dreg inn stadnamn mykje tidlegare: 

17



18



Ein kan ta med seg barnegruppa til ein slik stad og snakke om namnet og tradisjonen 
som ligg bakom det. 
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Då er vi komne hit. 

Her kan eg berre nemne det viktigaste. 
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Det digitale materialet gjev generelt mykje større mulegheiter til forsking, fordi ein 
kan søke maskinelt gjennom store datamengder og sile materialet på eit blunk. 
Men ein må ofte sjekke det digitale mot originalmaterialet, for det kan vera feil i 
avskrift eller metadata som ikkje er komne med. Ein forstår òg betre kva slag 
materiale det er snakk om dersom ein ser det i original. 

Skulebarnoppskriftene kjem eg att til. 
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Per i dag er ikkje det digitaliserte materialet overført til Bergen, uklårt av kva grunn, 
men det kjem heilt sikkert etter kvart. 
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Eg tok dette litt kjapt, for i denne samanhengen er detaljane om kva materiale som 
finst underordna, poenget er at det er eit stort materiale som er tilgjengeleg for bruk. 
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Då er vi komne hit. 
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Her er eit utdrag.

Skulebarnoppskriftene frå 1930-40-åra er verdifullt materiale sett frå mange vinklar –
men i lærarutdanning er det spennande på fleire måtar.  

Nettopp det at namna er samla og nedskrivne av ungar gjer at vi kan oppfatte dei som 
uttrykk for den verda barna levde i, den daglege horisonten deira. Det kan vera 
interessant å utforske korleis den var for tre generasjonar sidan. Og ikkje minst kan 
det vera spennande å jamføre med same stad i dag, både kor mykje landskapet er 
omskapt og kva namn ungane brukar der i dag, som Åse var inne på. 

Prosjektet med skulebarnoppskriftene var einsidig vinkla mot landsbygda (jf. «Namn 
heime på garden» i biletet), men mange stader som var landsbygd er no bydel, m.a. 
Eidsvåg her i Bergen. 

Legg merke til det som står her om «ei slåttemark nær skulehuset». 
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I dag ser det slik ut, skulehuset er ringa inn. 

Eg går ut frå garden oppskrivaren var frå er ein av dei to midt i biletet. 

Dagens skule ligg i venstre biletkant. (Kalvatræet). 

Her er mykje av landsbygdpreget bevart, men eg tviler på at ungane som bur i strøket 
kan særleg mange av namna vi såg på lista. 
Eg bur i eit liknande område på sørsida av Bergen, og dei namna i nærområdet som 
ungane mine kan er slike: 
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Så nær som det siste, er dette nye namn, til dels barnenamn. Slike kan det vera 
interessant å forske på i seg sjølv. 

Men å sjå slike i samanheng med dei frå Skulebarnoppskriftene kan vera spennande, 
og det kan vera spennande for dagens ungar å sjå kva det heitte før. 
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4. Dagens ungar får òg uttrykt kor dei skal og kor dei har vore. Kva er dei nye namna?

5. Dokumentere kva som skjer, prøve ut nye opplegg, presentere resultat.

6. Skorafjellet skal uttalast som om det var skrive med å, men… Nyttig bakgrunn for 
lese- og skriveopplæring. 

7. Velkjent problem i Stadnamntenesta.

8. Dersom ein går med på argumentasjonen eg har framført, burde den klassiske 
stadnamnoppgåva framleis vera aktuell. Ho utviklar framleis både evner og kunnskap 
ein lærar har nytte av. 
Då vil ein for resten kunne auke namnesamlingane, ikkje berre bruke dei. 

9. Både ting som gjer forsking lettare (databasesøk, www.norgei3d.no/, m.m.) og ting 
som gjer stadnamn meir spennande for folk flest, m.a. varmekart.

11. Eg hadde ein bachelorstudent i vår som skreiv om kallenamn. 
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Då er vi komne hit. 
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I dag mest brukt i lokalhistoriske tverrfaglege oppgåver. 

Oppsøke stadnamn: Jamfør skuletrøyttheit, altfor mykje pultsliting. 

Geografi: Stadnamn er ikkje berre lokale.
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Ein må ha kjennskap til materialet. 
Bør ha publisert noko namnefagleg eller arbeide med det. 
I dag er det nok færre enn før som har kompetanse på tolking av gamle namn: Korleis 
har ord i dialekten elles utvikla seg, kva er normal lydutvikling, den slags. 

Og så treng rettleiaren kunnskap om, eller teft for, kva sensorane og fagfellesskapen 
elles kjem til å rekne som innanfor i grunnskulelærarmaster. 
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For at ein skal kunne lokke til seg masterkandidatar til stadnamn, og for at dei vi får 
ikkje skal koma dårleg ut i fagfellesskapen, så trengst det truleg ei endring av 
haldninga til kva som er relevant for lærargjerninga. Den endringa er i gang i og med 
dette seminaret. 
Dei nye mastergradsplanane kjem til å påverke desse spørsmåla, uvisst på kva måte. 

Der blir det ein dragkamp som vi må gå inn i. 
Vi bør: ….

Slike ting vil kunne endre oppfatninga av kva som blir opplevd som relevant. Dét er 
absolutt ikkje hogge i stein. 
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