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Sammendrag 
Denne studien undersøker hvordan lærere på videregående underviser i lyrikk. Når man hører 

ordet lyrikk i sammenheng med skole tenker man gjerne på diktanalyse og en komplisert tekst 

der man skal forsøke finne skjulte meninger. Hvordan motiverer man en gjeng med 

videregående elever for lyrikk? Hva mener lærerne at elevene kan få ut av 

lyrikkundervisningen? Problemstillingen lyder som følger: ”Hvordan underviser fire lærere i 

lyrikk på to videregående skoler?” Studien fokuserer særlig på hva lærernes eget forhold til 

lyrikk er, tekstutvalget, hvordan lærerne motiverer elevene for lyrikkundervisning og hvilke 

utfordringer og begrensninger lærerne møter i sammenheng med lyrikkundervisningen. 

 

Problemstillingen vil bli besvart gjennom kvalitative forskningsintervjuer og observasjon. I 

datamaterialet vil intervjuene være primærmetoden og observasjonene vil bli brukt for å 

underbygge intervjuene. Utvalget for studien består av fire lærere, der to av lærerne 

underviser på en yrkesfaglig videregående skole, og to lærere underviser på 

studiespesialiserende skole. Undersøkelsene ble gjennomført på to videregående skoler i 

Aust-Agder.  

 

Analysen av lærernes intervjuer og observasjonsnotater fra undervisning viser at lærernes 

forhold til lyrikk påvirker undervisningen til en viss grad. Tekstutvalgene blir gjort med 

hensyn til elevene, der lærerne både forsøker å motivere og utfordre elevene. Lærernes 

utfordringer og begrensninger dreier seg om erfarenhet som lærere og at lærerne føler de ikke 

har nok tid til å undervise i interessante ting på grunn av eksamen. Meningene og 

synspunktene til lærerne er på mange steder delte, men de er alle enige i at det er viktig å 

kunne fagbegrepene og virkemidlene som hører til diktanalysen.  
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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn og tema 
Den Norske skolens læreplaner (M 87, L 94 og L 97) skrev tidligere at dikt skulle 

gjennomgås, og kom også med forslag til forfatternavn. Et eksempel på dette er fra L 97, der 

et kompetansemål for 9.klasse er:  

 
Arbeide med eit utval lyrikk av forfattarar som til dømes Henrik Wergeland,  Johan Sebastian 
Welhaven, Arne Garborg, Sigbjørn Obstfelder, Arnulf Øverland, Nordahl Grieg, Tor Jonsson, 
Jakob Sande, Inger Hagerup, Olav H. Hauge, Rolf  Jacobsen, Haldis Moren Vesaas og nye 
forfattarar, og skrive eigne dikt. – Nasjonalt læremiddelssenter (1996:127) 

 

Dette er riktig nok på ungdomsskolenivå, men listen med forslag til forfattere er lang. 

Sjangeren dikt stod også tidligere i læreplan for videregående, blant annet i Læreplan for den 

videregående skole. 2(1991) : Felles allmenne fag. For å se nærmere på hvordan 

Kunnskapsløftet (2006) antyder at lærerne skal undervise i lyrikk og analyse innenfor lyrikk 

presenterer jeg de kompetansemålene dette sannsynligvis blir gjort under. Etter vg1 skal 

elevene kunne: ”lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på 

bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål”. 

Etter vg2 ser vi kompetansemålet at kompetansemålet ”lese og analysere tekster på bokmål 

og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de 

representerer” kan være passende for lyrikken. Og til slutt etter vg3 virker kompetansemålet 

”analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra 

ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk 

sammenheng” relevant for lyrikkundervisningen.  

 

Kompetansemålene som kan være relevante for lyrikkundervisningen handler om tekster i sin 

alminnelighet. Der lærerne får en spesielt god indikator på at de bør undervise i lyrikk og 

analyseapparatet er når eksamen kommer, og elevene bør kunne noe om diktanalyse. Dette 

gjorde meg nysgjerrig på lærerens praksis og hva de tenker om lyrikk generelt.  

 

 

I løpet av mastertiden mens jeg har lett etter teori, inspirasjon og utforsket området ble jeg 

stadig imponert over måter man kan skrive og fremføre lyrikk på. Lyrikken kan bli brukt til å 
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ta opp mange forskjellige temaer, og hvordan det nærmest virker terapeutisk for mennesker å 

presentere dikt der de veltalende forteller hva de har på hjertet. Lyrikk kan bevege, glede og 

frustrere. Det kan også være en måte å få uttrykt det man vanligvis ikke ville sagt, eller sette 

seg inn i en tenkemåte man ikke har gjort før. Om elevene er like entusiastiske er en annen 

sak. 

 

Hvem husker ikke sukk og stønn fra klassekamerater når læreren sier at undervisningen skal 

dreie seg om diktanalyse? Kanskje man ikke forstår hva diktene handler om, eller bryr seg 

om hva fagbegrepene betyr og gruer seg til å få temaet på eksamen. Dette er selvsagt ikke 

representativt for alle, men det er det som er min oppfatning av de fleste elevers holdninger 

til lyrikk. Det må finnes en god måte å formidle til elevene at lyrikk kan være interessant, 

lærerikt eller i det minste en smule nyttig? Det blir interessant å se hvordan lærerne tar fatt i 

dette, og hvordan de vanligvis underviser. I boken Making Poetry Matter (2015) tar Dymoke, 

Lambirth og Wilson for seg både elev- og lærerperspektiver på lyrikkundervisning, og som 

tittelen avslører ønsker de at poesi skal bety noe. Boken dreier seg om lærere og elever i 

England, men hvordan står det til hos fire lærere i Norge?  

 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hva lærere synes om å undervise i lyrikk og 

hvordan de underviser. Problemstillingen er dermed:  

 

Hvordan underviser fire lærere i lyrikk på to videregående skoler? 

 

 Ut i fra denne problemstillingen har jeg valgt å bruke disse forskningsspørsmålene:  

1. Hva er lærerens eget forhold til lyrikkundervisningen? 

2. Hvordan og hvorfor velger læreren tekstene de gjør? 

3. Hva gjør læreren for å motivere elevene? 

4. Hva er lærerens største utfordringer og begrensninger? 

 

Årsaken til at jeg ønsker å vite hva lærerne syns om å undervise i lyrikk i tillegg til hvordan 

de underviser, er fordi jeg vil undersøke om det er en sammenheng mellom disse 

forskningsspørsmålene. Der Dymoke m.fl (2015) sier at det er en sammenheng ønsker jeg å 
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studere dette nærmere. Det virker logisk at man er god til å undervise i det man selv liker, 

men påvirker dette virkelig undervisningen? Hvilke tekster som blir valgt til undervisningen 

har betydning for utfallet, og det vil være interessant å undersøke hvorfor lærerne velger de 

tekstene de gjør til undervisningen. Motivasjon for å lære er viktig i alle fag, og blir naturlig 

inkludert her da det er spennende å se hva lærerne gjør for å motivere og engasjere elevene. 

Jeg husker selv fra videregående at jeg var en av få elever som likte lyrikken, og jeg har tenkt 

mye på hvordan man kan engasjere elevene i temaet. Det er en myte at lærere kan og vet alt, 

og jeg vil til slutt rette fokus mot hva lærerne oppfatter som utfordringer og hva som 

begrenser dem.  

 

Utvalget av lærere består av fire lærere fra to forskjellige videregående skoler. To av lærerne 

underviser ved en studiespesialiserende videregående skole, og de to andre lærerne 

underviser på en yrkesfaglig videregående skole. Trinnene på klassene jeg fikk observere 

varierer fra førsteklasse til tredjeklasse. I tillegg til å intervjue lærerne valgte jeg å observere 

dem når de underviste i lyrikk, både for å se hvordan lyrikkundervisningen fungerte og 

hvordan elevene responderte på undervisningen. Jeg intervjuet alle fire lærerne før og etter 

jeg observerte undervisningen, slik at jeg fikk stille dem spørsmål til undervisningen om det 

oppstod spesielle hendelser eller om undervisningen ikke ble som forventet av lærerne på 

forhånd. Denne kombinasjonen av kvalitativt intervju- og observasjon gav meg større 

forståelse av lærernes praksis- og tanker om lyrikk i klasserommet. Basert på mine funn vil 

jeg ikke påstå at denne masteroppgaven er gyldig for all lyrikkundervisningen som foregår på 

videregående skoler, men jeg håper at oppgaven vil inspirere til videre diskusjon og 

forskning rundt lyrikken i norskfaget.  

 

 

1.3 Avgrensninger 
Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål begrenser seg til hva lærerne mener og 

gjør. Da jeg valgte å fokusere på hvordan lærerne underviser i lyrikk og hvorfor, blir studiet 

avgrenset da jeg ikke gjorde noen undersøkelser for å finne ut hvilken effekt undervisningen 

hadde på elevene. Det hadde vært svært interessant å undersøke elevenes side av saken, og få 

for eksempel elevintervjuer etter undervisningen. Det er innlysende at det er viktig at elevene 

lærer noe og at de får motivasjon til å lære mer. Jeg skulle gjerne ha inkludert dette om jeg 

hadde hatt mer tid eller en forskningspartner, men slik ble det ikke denne gangen.  
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Da jeg ikke har valgt å undersøke hvilken påvirkning undervisningen har på elevene vil jeg 

heller ikke kunne si noe om dette i analysen eller diskusjonen. Jeg har imidlertid inkludert 

noen sitater fra hva elevene sier i undervisningen under observasjonen, og om de virker 

tilsynelatende ”aktive” med oppgavene de får utdelt eller ikke. Jeg har også inkludert noe 

tidligere forskning som viser hva elever mener om lyrikk, og hvordan elever arbeider med 

lyrikk i for eksempel gruppesamtaler. 

 

 

1.4 Begrepsdefinisjon  
Så hva er egentlig lyrikk? ”Det eldste kriteriet på lyrikk er musikalitet.” Betegnelsen 

”lyrikk” er avledet av det greske ordet ”lyra”, som betyr lyre, og i antikken ble betegnelsen 

brukt om sang i lyrespill (Janss & Refsum, 2010:16). De skriver videre at moderne lyrikk 

trekker seg bort fra idealet om sangbarhet, da dette kriteriet ville betegne for eksempel rap-

musikk og poptekster som vår tids lyrikk. Det er dermed ikke sagt at moderne sangtekster 

ikke er en form for lyrikk, da ”slike tekster er egnet til å illustrere noen av de aspektene som 

alltid har fascinert ved lyrisk diktning” (Janns & Refsum 2010:17.).  

 

Kjennetegnene på lyrisk dikting er i følge Janss og Refsum 1: musikalitet og visualitet, 2: 

nærhet mellom den talende og det omtalte, 3: betydningstetthet, 4: selvrefleksivitet og  

5: korthet. Man kan godt kalle en tekst for lyrikk selv om ikke alle disse punktene finnes i 

diktet, men om vi bare finner to eller tre kjennetegn fra listen i teksten er det tvilsomt at det er 

snakk om lyrikk. Om bare én av kjennetegnene er innfridd dreier det seg definitivt ikke om 

lyrikk (Janns & Refsum 2010). 

 

Med ordet lyrikk til fordel for dikt håper jeg at lærerne og leserne løsriver seg fra tanken om 

at lyrikk bare gjelder tradisjonelle dikt, men at også andre former finnes der ute. Jeg håper 

med andre ord at lærerne ikke skal føle seg bundet til hva man vanligvis assosierer med for 

eksempel diktanalyse, og ha muligheten til å reflektere over andre arenaer der lyrikk er i 

bruk. Da jeg fikk kontakt med lærerne sa jeg at jeg ville delta på en undervisningsøkt som 

lærerne selv anså som lyrikkundervisning. Jeg sa til dem at det var opp til dem hva de gjorde, 

og at det ikke trengte å være undervisning med for eksempel diktanalyse, da 

kompetansemålene heller ikke begrenser seg til dette.  
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1.5 Kart for videre lesning 
I det neste kapittelet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket jeg fant relevant for denne 

masteroppgaven. Lyrikk har ikke i stor grad blitt forsket på i skolesammenheng tidligere, så 

kapittelet vil også inneholde teori om skjønnlitteratur i undervisningen generelt. Den utvalgte 

teorien handler i hovedsak om hvorfor lyrikk kan være en nyttig sjanger i norskfaget, hvordan 

man kan engasjere elevene i lyrikkundervisningen, hva undervisningen kan føre til, og om 

eksamen og læreren.  

 

Videre i kapittel tre, presenteres metoder og datamaterialet. Kapittelet vil også fremstille 

utvalget, forløpet i innsamlingsprosessen, analyse og validitet og reliabilitet.  

 

Kapittel fire består av presentasjon og analyse av studiens datamateriale. Intervjuenes 

spørsmål og svar ble fremstilt med observasjonsnotater som støttemateriale der dette falt 

naturlig.  

 

I kapittel fem vil jeg trekke tråder mellom studiens hovedfunn, tidligere forskning og relevant 

teori. I avslutningen vil jeg kort oppsummere hovedfunnene og foreslå videre forskning.  

 

Til slutt følger litteraturliste og vedlegg. 
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2 Teori og tidligere forskning 
 

2.1 Innledning 
Oppgavens problemstillingen lyder: Hvordan underviser fire lærere i lyrikk på to 

videregående skoler? I dette kapittelet ønsker jeg først å belyse hvorfor man arbeider med 

lyrikk i norskfaget, og hva lyrikkundervisningen kan føre til. Etter dette vil jeg se på hvordan 

man kan engasjere elevene for- og arbeide med lyrikken. Til sist vil jeg inkludere læreren i 

større grad, og skrive blant annet hva eksamen og lærerens perspektiver på lyrikk har å si for 

undervisningen. Det er blitt forsket mye på skjønnlitteratur i klasserommet her i Skandinavia, 

men mindre spesifikt på lyrikkundervisning. Mange av studiene som blir brukt gjelder derfor 

skjønnlitteratur generelt, men vil fortsatt være relevante for denne oppgaven. Som redegjort 

for innledningsvis er jeg spesielt interessert i hvordan man kan gjøre lyrikkundervisningen 

relevant for elevene, og hvilke faktorer som avgjør om elevene ser nytten i dette selv.   

 
 
2.2 Nytteverdi  
Hva man lærer på skolen blir ofte knyttet opp til hva man kan bruke kunnskapen til, og det 

kan være vanskelig for lærerne å legitimere at man bare kan få bruk for noe av det man lærer 

i klasserommet utenfor skolen. Spesielt gjelder dette for lyrikkundervisningen der elevene i 

hovedsak skal ha kjennskap til begreper og virkemidler innenfor analyse, men ikke vet hva de 

skal med denne kunnskapen utover nettopp det å analysere dikt. Kan det være nyttig utover 

selve analysearbeidet? Peter Benton (1984:320) gjorde en spørreundersøkelse for å finne ut 

av hvorfor man underviser i poesi, og spurte 175 lærere fra 43 forskjellige skoler. Benton 

(1984) fant at mange lærere ser på dikt som upopulært men ”viktig”. Blant lærerne som 

mente at det er viktig å undervise i poesi, fant noen Benton hovedkategorier. 49% svarte at 

det er viktig på grunn av språklige kunnskaper, der begrunnelsene er at: 1. Poesien skjerper 

elevenes bevissthet rundt språket, 2. Poesien introduserer elevene til ny bruk av språket, 3. 

Det kan gi større innsikt i mulighetene til språket. 31 % svarte at det også var viktig å 

undervise i poesi fordi det er gøy og underholdende. 20 % sa det var viktig for at elevene 

skulle lære å uttrykke følelser og ideer. 17 % sa at man burde undervise i poesi for å lære 

elevene noe om kultur. 15 % nevnte også at poesi har verdi der den kan hjelpe elevene med å 

”forstå verden” eller livet. Lærerne mener altså at undervisningen er viktig for språket, det er 
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underholdene, man kan uttrykke følelser og ideer og elevene lærer om kultur, som vil bli tatt 

opp senere i kapittelet. 

 

Atle Skaftun (2009) mener at arbeidet med skjønnlitteratur ikke nødvendigvis er nyttig i og 

for seg, men at skjønnlitteratur inneholder komprimert erfaring fra livet og perspektiver på 

tema og fenomener som kan være aktuelle og viktige senere i livet (Skaftun 2009:17). Det å 

gi elevene en forklaring på hvorfor skjønnlitteratur er nyttig, er et vanskelig prosjekt for 

mange lærere. Diskusjonen om skjønnlitteratur er nyttig eller ikke vil komme an på hvordan 

man ser det. Der skolen som kjent er et øvingsrom for livet, er det også viktig å kunne lære 

elevene om kunst, følelser, dannelse, refleksjon, empati og andre faktorer som er vanskelig å 

måle som en viss verdi. ”I et slikt perspektiv representerer skjønnlitteraturen en 

kunnskapsbank som har verdi hvis vi anerkjenner skolens langsiktige danningsmål” skriver 

Skaftun (2009:17), som vi får vite mer om i neste avsnitt. 

 

 
2.3 Danning  
Dannelse står sentralt i læreplanens formål, og er noe som blir skrevet og ment mye om i 

blant annet artikler og bøker om litteratur. Tidligere har det handlet om å ha ”gode manerer” 

og var forbeholdt de få, men det er ikke det vi anser som dannet i skolesystemet i dag. Om 

danning i skolen skriver utdanningsdirektoratet blant annet at: ”opplæringa skal gi god 

allmenndanning. Det er ein føresetnad for heilskapleg personleg utvikling og mangfaldige 

mellommenneskelege band. Og det er ein føresetnad for å kunne velje utdanning og seinare 

skjøtte arbeid med kompetanse, ansvar og omhug” Utdanningsdirektoratet (2011). I følge 

Laila Aase (2005) er danning noe som er avhengig av kunnskap, ikke bare det å kunne huske 

og reprodusere lærestoffet. ”Danning ble (...) forklart som være-og tenkemåter som blir 

formet av grunnleggende verdier i kulturen basert på kunnskap og forståelse” (Aase 

2005:16). Hun mener at det er lettere å legitimere et fag ut i fra nytteverdi enn ut i fra 

danningsmålsettinger, da danningsmål kan virke diffuse og er vanskelig å måle. Hun fraråder 

derfor lærerne å definere noe som nyttig, da det fort kan bli synonymt med praktisk 

anvendbart i situasjoner utenfor skolen, og da står vi i fare for å redusere fagkunnskapens 

betydning (Aase 2005:16). Det er ikke all kunnskap som kan brukes direkte etter endt 

skolegang, men som vil kunne ha bruk for senere i livet. Slik argumenterer man også for 

nyttig kunnskap, at man kan bruke kunnskapen senere. Aase (1988) skriver videre at som 
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lærer må man forstå den balansen som er mellom det umiddelbart anvendelige og det mer 

langsiktige dannede, og at dette vil være ulikt i alle fag. Kunnskapen bør kunne prege 

hvordan en person tenker og forstår på, kort sagt hvem han er. Legitimeringen av stilskriving 

og litteraturlesing nærmer seg en mer humanistisk danning, der dette gjerne er knyttet til 

troen på at disse aktivitetene er egnet til å utvikle intellekt og følelser (Aase 1988:10). Dette 

kommer vi tilbake til i avsnittet ”Empati”. 

 

 

2.3.1 Yrkesfag og danning 
Frem til Reform-94 tenkte man at yrkesfagretningen kunne nøye seg med å kunne seg med en 

norskfaglig kompetanse som bestod av ferdigheter. Derfor skrev de mye søknader og fylte ut 

skjemaer i norsktimene. Etter Reform-94 ønsket regjeringen at alle elever skulle utvikle 

tilnærmet samme danningsaspekter, og dermed ble norsk videre utviklet på yrkeslinjene. 

”Elevene har rett til å utvikle seg som språkbrukere i et demokratisk samfunn på linje med 

andre elever, og derfor fikk yrkesfagligelevene samme danningsmål som allmennfaglige 

linjer etter Reform-94” Aase (2005). I Reform-94 står det om fagets historiske perspektiv 

skrevet:  

 

Også innanfor yrkesfagleg utdanning har morsmålsfaget lange tradisjonar, og undervisninga 
var gjerne knytt nær opp til yrkesfaget og etter kvart også til samfunnskunnskap. Om 
undervisninga i fagskolar heiter det i ei innstilling frå Kyrkje- og undervisningsdepartementet 
i 1919: ”Det skal ikke bare være fortsettelsesskolens oppgave å utdanne duelige 
arbeidsmennesker og dyktige samfunnsborgere, men også gode mennesker. Hertil er mors-
målet uundværlig.” - (Kyrkje-, utdannings-, & forskingsdepartementet, 1993) 
 

Det handlet altså ikke lenger bare om å kunne skrive og lese tekster, men å bli gode 

mennesker. Kyrkje- og undervisningsdepartementet tydeliggjorde med reformen at 

norskfaget også er et kulturfag som skal lære elevene om våre røtter, der Reform-94 skriver 

at de ønsker at elevene skal utvikle kunnskap om, interesse for og glede ved språk og 

litteratur.  

 

 

2.4 Empati  
Som Aase (1988) sier ovenfor er litteraturlesing trolig egnet til å utvikle følelser. Lyrikk kan 

være en glimrende mulighet til å få innsikt i andres tanker, følelser og situasjoner. Per 
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Thomas Andersen argumenterer i artikkelen Hva skal vi med skjønnlitteraturen i 

skolen?(2011) for at skjønnlitteratur spiller en viktig rolle i å trene og utvikle det empatiske 

individet, og at man ikke kan ha et velfungerende, demokratisk samfunn uten sympati for 

andre. Han bruker boken 253 av Geoff Ryman (1998) som eksempel, der Ryman skriver 253 

historier om de 253 personene som sitter sammen på Bakerloo Line undergrunnsbane i 

London på vei til hvert sitt gjøremål. Ryman sin bok er interessant fordi han klarer å se for 

seg så mange forskjellige personers verdener. Denne typen innlevelse påstår Andersen at kan 

læres ved å lese skjønnlitteratur slik som for eksempel romaner, lyrikk og dramatikk:  

 
For det første handler det om basal øvelse i å forstå og utvikle empati for andres smerte, 
angst, håp og glede – uten å miste seg selv. Å lese om andres liv er en fremragende 
eksperimentsituasjon med hensyn til innlevelse og utvikling av en balanse mellom selvet og 
appellen fra andre.- Andersen (2011) 
 

Om vi ikke kan relatere oss til eller sette oss inn i en annen persons situasjon er det vanskelig 

å få empati for denne personen, da vi føler en distanse mellom ”oss” og ”dem”. Andersen 

henvender til Nussbaum som sier at ”emosjoner er ikke følelser som veller opp i oss i en 

naturlig, uformidlet utladning fra vårt naturlige selv, de er i virkeligheten ikke personlige 

eller naturlige i det hele tatt, de er tvert i mot formet, de er sosiale konstruksjoner”. Vi lærer 

lettere sagt emosjoner, og Nussbaum hevder at man lærer dette først og fremst gjennom 

fortellende tekster. Dette er interessant der vi i skjønnlitteratur, slik som i dikt og andre 

lyriske tekster, får på et vis et innblikk i forfatterens emosjoner. Med litt trening kan man 

bruke informasjonen forfatterne gir oss til å sette oss inn i forfatterens tanker og situasjoner 

(Nussbaum ref. i Skaftun 2011).  

 
 

2.5 Interesse og engasjement 
Hva skaper interesse og engasjement hos elevene?  For at undervisningen skal bli lærerik er 

det viktig at elevene tar til seg det som blir undervist og ønsker å lære det. Nedenfor skal vi 

gå nærmere inn på hvilke måter man kan motivere elevene og i beste fall engasjere dem for 

skjønnlitteraturen, og se på noen grunner til at elevene mener elevene ikke er motiverte for 

lyrikkundervisning. 
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En av de behavioristiske teoriene om læring er det hedonistiske prinsippet, som går ut på at 

folk flest har en tendens til å oppsøke det behagelige og unngå det smertefulle. Man lærer 

altså mer effektivt ved hjelp av ros enn ris. Man kan også tenke seg at det ville være lurt å 

bringe denne teorien inn i en klasse som ikke liker å tolke dikt, der man kan ta i bruk noe 

behagelig eller interessant som inngangsport for å fange elevenes oppmerksomhet. Ved å gi 

ros til elevene vil det være større sannsynlighet for at elevene føler en form for mestring, som 

kan føre til motivasjon. I forventning-verdi teori, mener Albert Bandura at motivasjon er 

regulert av hvilke forventninger man har til sluttresultatet. Forventning om mestring angår i 

hvilken grad personer tror de kan gjøre det som skal til for å løse en bestemt oppgave. 

Mennesker opptrer derfor etter egne holdninger om hva de kan gjøre, og hvilke meninger de 

har om de sannsynlige utfallene av ytelsen (Bandura 1997). Når elevene blir motiverte er det 

en forskjell på ytre- og indre motivasjon. Om elevene arbeider for å nå et mål på skolen eller 

vil gjøre noe fordi læreren ber dem om det er dette ytre motivasjon. Om elevene gjør ting på 

eget initiativ og det ikke er et ledd i et mål utenfor selve aktiviteten snakker vi om indre 

motivasjon (Mikkelsen & Fladmoe 2009).  

 

Å få alle elevene interesserte i diktundervisningen er en utfordring undertegnede tror de fleste 

lærere sitter med. Da Benton (1984) spurte lærere i sin undersøkelse hva deres bekymringer 

var angående diktundervisning, nevnte de 153 lærerne som ble intervjuet 94 separate punkter. 

Blant disse ble vurdering diskutert, der lærerne følte det var vanskelig å vurdere og rette på 

dikt som elevene hadde skrevet. Dikt er noe individuelt som kan være sårt eller følsomt for 

noen, og de mente derfor det fort kan bli feil om man som lærer skal begynne å forandre på 

noe i diktene som elevene mener skal være slik det er. I tilknytning til dette var det en lærer 

som sa at det føles feil å be barn skrive dikt der man skal uttrykke egne følelser da dette er 

såpass personlig (Benton 1984:324).  

 

En annen bekymring er elevenes reaksjon når læreren forteller dem at de skal lese eller skrive 

dikt i timen. ”Inevitably, when the word poetry is mentioned, children always groan. It 

always happens. Generally after the lesson or whatever, the children will admit that they have 

enjoyed it but the initial response is always the same. Why?" (Benton, 1984:324). Lærerne 

mener dette er en forsvarsmekanisme, spesielt blant guttene, da de vil bli sett på som macho 

og synes diktskriving ikke passer til det macho-imaget de vil vise av seg selv utad. Elevene 

liker ikke å vise at de er myke på innsiden. De mener at vi er i en anti-romantisk tidsalder der 

det ikke er ”kult” å vise følelser. Bentons (1984) studie ble gjennomført gjennom ”secondary 
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school teachers”, som i Storbritannia vil tilsvare alderen 11-18 år hos elevene. Stephan Regan 

(2001), en foreleser for ”English undergraduates” i Storbritannia, kommenterer at noen av 

studentene hans kommer til universitetet med liten eller ingen interesse for dikt, der 

studentene tilstår at de ikke vet hvordan de skal lese dikt og at det derfor ikke kan forventes 

at de forstår eller setter pris på diktene. Videre sier Regan (2001) at ”while clearly there are 

students who excel in poetry classes... there are others who painfully lack even the most basic 

critical skills in the analysis of poetry”. Om noen av studentene i Storbritannia (eller ev. 

Norge) som ikke liker dikt blir lærere, vil dette muligens smitte over til deres elever og slik 

blir det en gjentagende sirkel. Bluetts (2011, ref. i Dymoke 2015:35-36) spørreundersøkelse 

om diktopplevelser gav både positive og negative svar fra elever i alder 14- til 18 år. De 

positive responsene gikk ut på at læreren var flink til å undervise i lyrikk, eleven likte å finne 

skjulte meningen i diktene og at språket i diktene var interessant. De mer ambivalente 

tilbakemeldingene kom blant annet av at elevene likte å lese diktene, men ikke å analysere 

dem. På spørsmål om elevene likte dikt svarte en elev: ”yes, but that´s because I believe I 

have a wide imagination so I like to imagine what´s going on, not being told by the teacher” 

(Bluett 2011, ref. i Dymoke 2015:35). De negative svarene fra elevene dreide seg i hovedsak 

om at de ble lei av de diktene de måtte øve på før eksamen, at de ikke fikk nyte diktene men 

bare analysere dem, og at de ble fortalt tolkningene uten å få bestemme/finne ut av hva diktet 

betød selv. De negative svarene kan være et resultat av eksamenskulturen, og er også relevant 

for norsk lyrikkundervisning, der diktanalyse dukker opp på norskeksamen men legges 

kanskje ikke stor nok vekt på i løpet av skoleåret. Ordene lyrikk og dikt er som tidligere 

nevnt ikke å finne i kunnskapsløftet og i kompetansemålene, men er noe som lærerne må 

legge inn under de kompetansemålene der de føler at det passer best. Det vi ser at er et særlig 

viktig redskap for å få elevene engasjerte innenfor lyrikken er tekstutvalget. 

 

 

2.5.1 Tekstutvalget 
Litteraturkanonen er et utvalg av tekster som ses på som mønstergyldige, og som brukes i 

blant annet skoleverket. Skaftun diskuterer om de tradisjonelle tekstene fortsatt fungerer like 

godt i det moderne flerkulturelle Norge, som det gjorde da gårsdagens norskfag var preget av 

nasjonsbyggingsideologi og kulturarvens selvfølgelighet. ”Dagens norskfag skal ha relevans 

for alle, på tvers av interesser og en mengde av identitetsskapende forhold” (Skaftun 

2006:19). Som en lærer i denne oppgaven sier så er det viktig at elevene vet hvem som har 
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skrevet Ja vi elsker (Bjørnson 1868), der man tar noen tekster fra litteraturkanonen men også 

et utvalg samtidstekster. 

 

Lotte Bergman fant i avhandlingen sin Gymnasieskolans svenskämnen (2007) at elevenes 

motivasjon for litteraturarbeidet er begrenset. Studiet er basert på klasseromsobservasjoner, 

samtaler med elever og lærere, intervjuer og brev fra elevene i fire videregående klasser. Hun 

finner at arbeidet i alle emner fokuserer på de grunnleggende ferdighetene som lesing, 

skriving og muntlige ferdigheter til fordel for selve emnet. Hva elevene skriver eller leser om 

er undertrykt og blir i noen tilfeller irrelevant. Alle elevene i studiet til Bergmann synes det er 

vanskelig å formulere et godt svar på hvorfor litteratur, som for eksempel å lese fiksjon eller 

å ha kunnskap om litteraturhistorie, har så høy prioritet i svenskfaget. Bergman hentyder til at 

en forklaring på dette er at betydningen av litteratur i klasserommet er begrenset til å fokusere 

på kunnskap om og i litteratur, hvor lesing bare blir en del av ferdighetstreningen. Forskeren 

hevder at læreren bør inkludere elevenes sosiale og kulturelle erfaringer i undervisningen, 

slik at elevene får muligheten til å utforske de sosiale relasjonene mellom tekster og erfaring. 

En slik undervisning mener Bergmann inneholder et potensiale til å gi demokratiske 

erfaringer og redskaper til å handle utenfor skolen (2007:352).  

 

Det kan være lurt å møte elevene der de er og bruke tekster som vil ha subjektiv relevans for 

elevene, men det er ikke alltid at elevene synes dette er like spennende.  

 
For at det å skrive litterær analyse skal bli en virksomhet som kjennes subjektivt relevant, er 
det (...) nødvendig både med en leserposisjonering- teksten må interessere eller utfordre på en 
eller annen måte- og en skriverposisjonering som både forutsetter noen formmønster og 
mottakere som kan være interessert i det en har å si om teksten. - Smidt (2004:244) 

 

Ifølge Smidt (2004) er det altså viktig at teksten må interessere eller utfordre leseren på en 

eller annen måte. Læreren må tenke godt gjennom hvilke tekster som blir representert for 

elevene og hvorfor de vil bruke disse. For at elevene skal fortsette å utvikle seg kan det være 

fint å bruke tekster som er litt utenfor komfortsonen til elevene, men ikke starte med en tekst 

som fjerner elevenes motivasjon før de er i gang (Bandura 1997).  Smidt (2004) påpeker at 

skriveposisjonering vil gruppesamtaler eller helklassesamtaler er viktig, og dette blir tatt 

videre opp i avsnittet om ”Muntlighet”. 
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Birgitta Bommarco (2006) skrev avhandlingen Texter i dialog, en studie i gymnasieelevers 

litteraturläsning om åtte elevers reaksjoner og diskusjoner rundt tre romaner. Målet med 

avhandlingen var å vise hva som i samspillet mellom en gruppe elever i videregående skole 

og i noen av verkene de leste i sin klasse, og hvordan nye tekster blir stadig skapt i 

samhandling. Bommarco fulgte elevene i tre år der hun var læreren deres i svensk, og samlet 

inn materialet underveis i løpet av disse årene. Utgangspunktet for studiet var at arbeidet med 

litterære tekster i skolen er en sosial aktivitet som fremmer identitet og kultur, der lesing, 

skriving og diskusjon blir sett på som muligheter for refleksjon, egenvurdering, analyse av 

erfaringer og utvikling av kunnskap. Bommarcos valg av Räddaren i nöden og Främlingen 

betrakter hun som tradisjonelle litteraturvalg. Dette er romaner som elever har lest på skolen i 

Sverige i mange år, og som en av elevene hennes forteller, leste faren hans også Räddaren i 

nöden da han gikk på skolen. Om romanene er en del av en levende skolekanon eller bare 

rester av skolekanonen, er ikke relevant for hvorfor hun bruker dem. Bommarco sier at 

romanene er heller en del av hennes egen kanon som lærer, da hun har brukt dem mange 

ganger før. De handler om unge mennesker og tar opp emner som kan være av interesse for 

elever i videregående-alder, slik som kjærlighet, familie, vennskap og skole. Slike bøker sier 

hun at berører temaer som personlig utvikling, mann og kvinner, menneskers ulike sosiale 

roller, moral og skyld og straff. Romanene har først og fremst blitt valgt fordi de kan gi 

opphav til tanker og samtaler om etiske og eksistensielle spørsmål.  

 

 

2.5.2 Lese og tolke dikt 
I denne delen vil jeg se på hvordan man kan arbeide med lyrikken, og  

 

Hvordan man leser lyrikken kan ha betydning for engasjementet blant elevene og videre 

arbeid med tekstene. Billy Collins skriver i sitt dikt ”Introduction to Poetry” 1998 at han 

ønsker leseren skal utforske diktet, ikke rive det fra hverandre og ”tyne” ut mening mens man 

tolker diktet. ”En annan typ av läsning blir det fråga om ifall dikterna läses som konstverk 

som har ett innehåll som kan intressera och beröra oss som läsare” Anne Palmér (2008:94). 

Om vi leser diktet som kunst betones leserens forhold til litteraturen, leserens forståelse for 

og perspektiv på den skriver Palmér. Om man leser dikt som kunst kan man også bli 

allmenndannet, men om vi leser litteraturen som allmenndannende blir diktet i hovedsak et 

eksempel på forfatterens verk (Palmér 2008:94). 
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Læring skjer innenfor elevens proksimale utviklingssone i følge Vygotsky (1978). Dette 

betyr at læring skjer i det rommet mellom hva eleven kan mestre alene og hva eleven kan 

mestre sammen med andre. Der noen elever opplever at de ikke blir utfordret til å flytte sine 

egne grenser, opplever andre elever at for mye av undervisningen foregår utenfor det området 

de har anledning å delta i. I lyrikkundervisning vil det være mange elever som har knekt 

”koden” til lyrikkanalyse der andre står fast, og det vil her som i andre fag være viktig å ha en 

form for differensiering i undervisningen. Undervisningen kan bli kjedelig for elevene om 

læreren ikke tar utgangspunkt i elevenes ståsted, og samtidig bringer dem ny kunnskap. Det 

som ble observert i denne forskningen var nivådifferensiering (Mikkelsen & Fladmoe 

2009:129), som er at læreren møter elevene ut fra deres kognitive forutsetninger og 

ferdigheter. Dette skjedde der en lærer valgte å gi elevene forskjellige dikt som hun mente 

passet elevenes ferdigheter (Smidt 2004), og der en annen lærer var bevisst på at hun drev 

med differensiert kommunikasjon.  

 

I norskundervisningen er det vanlig at læreren underviser klassen om de store forfatterne, 

viktige årstall og hvilke verker som kan plasseres i hvilke tidsperioder. Elevene får gjerne 

kunnskap om språk- og litteraturhistorien, men de lærer sjeldent av eller gjennom eldre 

tekster (Aase 2005). I lyrikkundervisningen bruker man denne kunnskapen videre til å i 

mange tilfeller analysere dikt eleven ikke alltid forstår konteksten til. Thomas Illum Hansen 

(2011) tar opp legitimeringsproblematikken for å lese kanonforfattere, der det i vårt 

”høyhastighetssamfunn” ikke er mye tid til overs for å lese et så ”langsomt” medium som 

boken. Ifølge Hansen det ikke er nok å si til elevene at man skal lese på grunn av at det står i 

læreplanene. Lærerne må også kunne legitimere undervisningen ovenfor blant annet elevene 

og seg selv (Hansen 2011:16). Han mener at man bør undervise i litteraturen fordi den ikke 

bare speiler, men også tydeliggjør og bearbeider den måten mennesker tenker på. ”Man bliver 

ikke nødvendigvis et bedre menneske af at læse og arbeide med litteratur, men man udvikler 

sine sociale, emotive og intellektuelle kompetencer” (Hansen 2011:23).  

 

Hansen (2011) forklarer også at man kan lese litteratur på en kognitiv måte, der man har 

progresjon- og differensieringsmuligheter når man underviser. Han beskriver tre nivåer/tre 

faser: nivå inn, nivå ned og nivå opp. I nivå inn får eleven møte teksten med egen forståelse, 

der formålet er å få oversikt over teksten, skape innlevelse, rette oppmerksomheten mot den 

fiktive verden og skape en kognitiv kobling mellom elev og tekst. Her får eleven vite om tid, 
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rom og stemning for teksten de skal gjennom, og får på denne måten mulighet til å hente 

tilbake bakgrunnskunnskap de har før de begynner og deretter analysere teksten i nivå ned 

som er andre fase. I nivå ned skal elevene ned i teksten og se nærmere på tekstens form og 

innhold. Det er på dette nivået de vil lese og tolke teksten å reflektere over temaer og 

motsetninger. På nivå opp, den tredje og siste fasen, er formålet at eleven skal skape en 

historisk bevissthet mellom den gang og nå, tematisere generelle sammenhenger og gi 

elevene erfaring med litteraturen og de kognitive tekstkompetansenes allmenne relevans. Å 

koble teksten til en historisk og aktuell kontekst hjelper eleven med å forstå den eventuelle 

kulturelle avstanden mellom da og nå, noe som kan være hjelpsomt for mange elever.  

 

Hansen (2011) har flere varianter av kognitive undervisningsopplegg der man veksler mellom 

fokuslesing og gjennomlesning, eller prøver å koble elevenes bakgrunnskunnskaper til 

teksten. Hansen tar opp hvordan man kan bruke kognitiv litteraturdidaktikk i analyse-arbeid, 

og det er noen ting her som kan være relevant for dikttolkning. Ifølge Hansen opplever de 

fleste lesere en konkret bildedannelse som er styrt av teksten de leser. For å analysere dette 

samspillet bruker Hansen (2011:94) begrepene ”underbestemthet” og ”overbestemthet”. 

Underbestemthet dreier seg om alle de elementene som er en del av en tekst uten at de er 

direkte fremstilt, og som leseren derfor opplever som tomme plasser som skal fylles ut. 

Begrepet overbestemthet vil si alle de mønstrene i teksten som binder den sammen, og som 

hjelper leseren å fylle ut de tomme plassene. Begrepsparet kan brukes til å forstå at en litterær 

tekst kan ses på som et vevet mønster. ”Man kan både fokusere på mønsteret, der skaber 

hullerne, og på hullerne, der omvendt kan siges at skabe mønsteret” (Hansen 2011:94. Når 

man leser en tekst tenker man sjeldent på at teksten både har en under- og en overbestemthet 

fordi man fokuserer på hva teksten handler om. ”Derfor kræver det for det meste en analyse 

at få skabt bevidsthed om denne dobbelthed” (Hansen 2011:94). Teksters underbestemthet 

kan brukes til å formulere spørsmål og oppgaver til undervisningen, der elevene får arbeide 

med å fylle de tomme plassene i teksten. 

 

 

2.5.3 Muntlighet 
Klassesamtalen er en viktig del av undervisningen. Hvordan snakker læreren med elevene om 

lyrikk, og hvilke spørsmål stiller læreren til elevene? Er elevene også muntlig aktive i løpet 

av undervisningen? Den britiske pedagogen Robin Alexander (Aleksander 2008; referert i 
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Kverndokken 2016:89) legger vekt på tale som det viktigste verktøyet for læring. Alexander 

hevder at individuelle oppgaver ikke fører til samme forståelse som å snakke med andre. Det 

er lærerens jobb å skape mulighet for samtale og tale i klasserommet da det er slik elevene 

uttrykker og former forståelse og læring (Aleksander 2008; referert i Kverndokken 2016:89). 

 

Den amerikanske pedagogen Martin Nystrand (1997) observerte 112 klasser i to år sammen 

med sine forskerkollegaer for å studere klassesamtaler. Den vanligste dialogen var spørsmål-

svar utveksling mellom lærer og elev. De kom frem til tre viktige faktorer for at en samtale 

skal føre til læring. 1.Læreren bør stille autentiske spørsmål. 2. Læreren bør praktisere opptak 

(”uptakes”), og 3. læreren må gi elevene høy verdsetting (Nystrand 1997:38-40). Der 

Nystrand peker på autentiske spørsmål, mener han slike spørsmål som ikke umiddelbart kan 

besvares med ett rett svar. Læreren burde også bruke såkalte ”follow ups” eller ”uptakes”, 

som vil si at læreren gjentar noe elevene sier, og ber dem arbeide videre med det gjennom å 

forklare, utdype, ta stilling og liknende. (Nystrand 1997). Det krever at læreren bevisst stiller 

autentiske spørsmål slik at elevene føler at hva de sier har verdi for undervisningen og 

diskusjonen. Å stille spørsmål som elevene vet at læreren kan svare på er ikke autentiske 

spørsmål, og er ikke like motiverende å svare på for elevene. Om læreren involverer elevene 

mer i samtalen og bruker elevenes utsagn videre vil elevene også bli mer engasjert. Elevene 

må erfare at det de sier betyr noe og at elevene derfor må presentere egne ideer og tenke selv. 

Ved å vise tillit til elevenes akademiske evner kan læreren bygge opp den selvtilliten elevene 

trenger for å lære (Dysthe 1995:211). En kontrast til dette er om læreren stiller elevene test-

spørsmål, som ikke tillater at elevene får noen kontroll over hva som blir diskutert i 

klasserommet. Testspørsmål tillater bare ett rett svar, der elevene har ikke mulighet til å 

komme med egne ideer eller tanker rundt spørsmålet (Nystrand 1997).  

 

Stig-Börje Asplund (2010) gjorde en diskursanalyse der han observerte samtaler mellom 

gutter på yrkesfag. Han var selv lærer for guttene og gjorde klasseromsforskningen i nesten 

tre år. Samtalene Asplund analyserte var samtaler om romaner, der Asplund fant at elevene 

bruker samtalene til å posisjonere seg sosialt til fordel for å posisjonere seg som lesere. 

Elevene fokuserte blant annet på handlingene i teksten, og på små detaljer i romanene som 

kunne bygge opp elevenes maskuline identitet. Asplund finner at guttene heller vil 

opprettholde felleskapet blant dem selv og være enige, enn å diskutere ulike forståelser. Han 

mener at dette påvirker mulighetene deres negativt, fordi elevene ikke utvikler sine egne 
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litterære ferdigheter. Likevel så han en viss utvikling da elevene leste romanene og 

diskuterte, fordi de kommuniserte med et mer komplekst språk enn tidligere. 

 

Anne Palmér (2008) skriver om gruppesamtaler i sin avhandling, der hun inkluderer 

gruppesamtaler om dikt. Hun intervjuet og observerte to klasser samt seks lærere som 

underviste elevene i forskjellige fag. De funnene som er interessante for denne 

masteroppgaven er at elevene holder seg på et overfladisk nivå når de snakker om diktene 

fordi litteraturen brukes for å få kunnskap fra et allmenndannende perspektiv. Oppgavene 

læreren gir dem er konkrete og oversiktlige, noe Palmér mener er logisk da formålet er at 

elevene skal få generell kunnskap om litteraturen. Elevene gjør de oppgavene læreren gir 

dem, men reflekterer ikke noe rundt diktet utover dette. Elevene tolker bit for bit men det er 

få temaer som får elevene så interesserte at de stopper opp og gjør videre utredninger. De 

spør læreren om hjelp i stedet for å spørre hverandre, med unntak av et punkt der de blir 

engasjerte og diskuterer innenfor gruppen (Palmer 2008).  

 

I Bommarcos (2006) studie tok elevene hennes for seg tradisjonelle litterære teksten. Da 

elevene leste romanen Räddaren i nöden (1987) reagerte de med overraskelse mer enn 

entusiasme. Det elevene fant mest interessant var diskusjonene og den innsikten de fikk fra 

de andre elevene der meningene deres var forskjellige. Bommarco fant at romanen var mest 

interessant under og etter gruppediskusjoner, som er relevant der lyrikken også kan bli 

diskutert i grupper. En av elevene synes at det viktigste er å få andres synspunkter på 

innholdet; ”för att förstå vissa delar som är oklara”. En annen elev sier at oppfatningene 

hennes av tekst kan endres etter at hun har deltatt i gruppediskusjoner. En tredje elev sier at 

”[m]an får bättre förståelse för boken och jag tycker att böckerna jag läser blir bättre om jag 

får chansen att prata om dem i grupp” (Bammarco 2006:212). Elevene oppdaget at bøker 

hadde ulik effekt på de forskjellige elevene i gruppen, og at man kan se bøkene fra mange 

synsvinkler. Dette er gode funn som vil kunne være relevant for lyrikkundervisningen også, 

der det kan finnes mange tolkninger av lyrikk og det kan være formålstjenlig å få innspill fra 

andre elever.  
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2.6 Faglig elevspråk  
 

Primærdiskurs, sekundærdiskurs og metaspråk 

I tekstlesing og spesielt diktanalyser er det viktig å kunne identifisere hvilke stilistiske 

virkemidler som finnes i teksten, spesielt om man vil forberede seg til dikt-oppgaver som 

man kan få på eksamen i norsk. Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider om 

skriveopplæring at den viktigste oppgaven for skolens skriveopplæring er å ”forberede 

elevene på de ulike skrivesituasjonene de vil møte senere i livet.” (Kunnskapsdepartementet 

2013b)  Elevene kommer til skolen med et ”hjemmespråk”, mens skolen representerer 

samfunnets offentlige språk. Hjemmespråket blir også kalt primærdiskurs, og hva skolen vil 

lære elevene er å heve denne primærdiskursen til en sekundærdiskurs så elevene kan uttrykke 

seg bedre (Øgreid 2008:77-78). Noen elever har allerede et språk som ligner på 

sekundærdiskursen, men de fleste vil trenge et løft for å møte forventningene man har på 

høyere trinn i skolegangen. ”Skolens oppgave er å utjevne denne forskjellen for å kunne gi 

alle lik tilgang til – og samme muligheter for – deltakelse i samfunnet.”- 

Kunnskapsdepartementet (2013b). Om elevene ikke tilegner seg sekundærdiskursen kan det 

bli vanskelig å snakke om virkemidler i dikt, og å sette ord på hva de finner.  

 

” Elevene må få eksplisitt og systematisk undervisning i hvordan det er hensiktsmessig å 
uttrykke seg i ulike situasjoner, de må bevisstgjøres sitt eget språk og at det finnes ulike 
sosiale språk. Å jobbe systematisk med metaspråklig bevissthet er et viktig grep for å utjevne 
sosiale forskjeller.” – Kunnskapsdepartementet (2013b) 

 

Metaspråk er det språket som brukes for å beskrive eller analysere et annet språk. I denne 

oppgaven vil det være snakk om hvilket språk man bruker for å snakke om lyrikkens språk. 

Når det gjelder metaspråk skriver Skarstein (2013) at det er mange elever som mangler dette 

når de snakker om litteratur, og at de heller snakker om at de ”føler” og ”synes” når de skal 

ytre seg om en tekst. Elevene som mangler metaspråk vurderer innholdet som ”kjedelig” eller 

”gøy”, der elever som utrykker seg i en mer metaspråklig utbredt grad tar i bruk distinksjoner 

som ”nyttig” eller ”unyttig”, ”interessant-uinteressant” eller ”lærerikt” og ”viktig”. Som et 

portrett Skarstein har skrevet av en elev kalt Lidija viser, knytter Lidija distinksjonen ”gøy – 

kjedelig” seg til informanter som oppgir hva de ”gjør” på spørsmål om undervisningen. 

Skarstein sier  at dette er en her-og-nå-perspektivering, altså en primærdiskurs. Lidija legger 

ikke vekt på det faglige innholdet når hun blir spurt om teksten. Meta-orienterte informanter i 
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langt større grad medierer handlingene sine med utgangspunkt i faglig innhold, og sier at ting 

er interessante/lærerikt.  

 

Hva angår formidling skriver Skaftun at klasseromsomgivelser som eksponerer elevene for 

skrift er viktig, særskilt tekster elevene har skrevet selv. Det er flere grunner til dette. Den 

første årsaken er at man i skolesammenheng arbeider med å gjøre elevene fortrolige med 

skrift og tekst, der man synliggjør skriftkulturen ved å plassere elevtekster på 

klasseromsveggene. Skaftun påstår at det på denne måten kan knyttes bånd mellom 

enkelteleven og skriftkulturen; ”Omgivelsene forteller med stille røst at hver eneste elev 

hører til i det skriftkulturelle fellesskapet, at han eller hun har et eierforhold til den, og at det 

finnes mange andre som er i samme posisjon” (2009:214). I løpet av skoledagene vil tekstene 

endre seg, da elevene utvikler seg. Derimot skriver Skaftun at det fungerer ikke slik at man 

kan plassere elevene i et rom med tekst på veggene og at de på denne måten tilpasser seg 

omgivelsene og blir literate av seg selv. Slik det står i Stortingsmelding nummer 11 (2008-

2009), har læreren svært mye å si for undervisningen: ”Læreren har avgjørende betydning for 

elevenes læring i skolen (…) Den gode læreren er i stand til å finne den rette balansen 

mellom plan og styring på den ene siden og åpenhet for det som skjer der og da i 

klasserommet, på den andre siden” (Regjeringen.no).  

 

 

2.6.1 Lyrikk på eksamen 
Washback-effekten (også kalt backwash-effekten) refererer til den effekten eksamen og tester 

har på hvordan lærere underviser elevene sine. Etter hva washback-effekten tilsier velger 

lærere tekster som best kan forberede elevene på hva som kommer på eksamen og tester, eller 

som vil tilsvare tekster som tidligere har vært på eksamen (Dymoke et al., 2015). Den 

klassiske studien av J.Charles Alderson og Dianne Wall (1993) peker på 15 washback-

hypoteser om hvilke følger tester har på undervisning og læring. De hypotesene som er mest 

relevante for denne oppgaven er at testene vil påvirke: hva lærerne underviser og hva elevene 

lærer, hastigheten på undervisningen og hvilken dybde undervisningen har. 

Eksamensoppgaver i norsk skriftlig fra 2014 og 2015 (Udir) bringer fortsatt opp forfattere 

som Arnulf Øverland, Henrik Wergeland og Knut Hamsun blant nyere forfattere, så det er 

klart at lærere vil undervise i disse for å forberede elevene så godt som mulig. Det er viktig 

for skolene og kunnskapsdepartementet at elevene presterer godt på nasjonale prøver og 
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andre tester som for eksempel PISA, der elevene blir målt opp mot andre land. Steinar Kvale 

har et godt poeng i et intervju med Kari Smith (2007): 

  

”Der er mange mål innenfor skolen som vanskelig kan måles, som for eksempel demokrati og 
danning, og jo sterkere den internasjonale kommensurabilitet vektes, jo mindre vekt får de 
ikke kommensurable verdier i skolen. Det er ikke kun at danning ikke kan måles meningsfylt, 
med den har også forskjellige verdier i forskjellige land, og en slik viktig side innenfor 
skolens arbeid og ansvar kan vanskelig sammenlignes internasjonalt. Vi kan vanskelig 
konkurrere i danning.” 

 

I Kunnskapsløftet står det under formål at norskfaget er et fag for kulturforståelse, 

kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Lyrikkundervisningen kan være relevant 

under alle disse formålene, som sagt innledningsvis er selve ordet lyrikk og dikt tatt ut av 

læreplanen og dette gjelder all generell tekst.  
 

”I juni 2013 ble det nedsatt et utvalg som skal vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav 

til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Professor Sten Ludvigsen leder 

utvalget, og arbeidet skal være sluttført i 2015” Regjeringen (2015). Ludvigsen-utvalget 

(2015) arbeider mot en ny læreplan, Fremtidens skole, som blant annet skal rydde opp i de 

mange kompetansemålene som kunnskapsløftet har. De vil også innføre kreativitet i alle fag 

og innføre dybdelæring. Slik som kunnskapsløftet er nå føler mange lærere et tidspress på å 

gå igjennom alle kompetansemålene, slik at det er vanskelig for elevene å beherske alle 

kompetansemålene. Det elevene skal lære om Ludvigsen-utvalget får i gjennom endringene 

skal kunne omsettes i praksis. Dette sier Ludvigsen-utvalget om det flerkulturelle samfunnet 

og kulturelle uttrykksformer, som kan tolkes å ha noe å gjøre med tekstutvalg, og der i blant 

muligvis lyrikk-tekster: 

 
En viktig rolle skolen har, er å bidra til å bygge identitet og fellesskap i befolkningen. Det 
betyr imidlertid ikke å holde fast ved et snevert register av kulturuttrykk som oppfattes som å 
representere «det norske». Skolens rolle må forstås på en dynamisk måte. Det vil si at den har 
en plikt til å legge til rette for en stadig utvidelse av mangfoldet av kulturelle uttrykksformer. 
- Regjeringen, 2015 

 
Om lyrikkundervisningen vil overleve slik den er nå i denne fornyelsen av fagene er 

vanskelig å si, men det vil uansett bli en interessant og forhåpentligvis god endring. Der 

lyrikk kan være en kulturell uttrykksform kan man tolke at det blir værende, og at de 

eventuelle nye dikt-oppgavene vil dreie seg om samtids-diktning.  
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2.7 Læreren 
Som skrevet tidligere i kapittelet er det noen studenter som ikke liker dikt som blir 

språklærere senere, og vil unngå diktundervisning fordi de ikke føler seg trygge på temaet 

eller av andre grunner (Benton 1984). Hva har egentlig lærerens lyrikkunnskaper og 

lesevaner å si for undervisningen? United Kingdom Literacy Assotiation (UKLA) utførte et 

prosjekt som gikk ut på å utvide lærernes repertoar og praksis med hensyn til å lese for 

fornøyelsens skyld. Teachers as Readers: Phase 1 var en undersøkelse med 1200 

informanter, der de fant at tre fjerdedeler av respondentene hadde lest en bok innen de tre 

siste månedene. Mindre enn 2 prosent av respondentene hadde lest poesi og bare 1,5 prosent 

svarte at poesi favorittlitteraturen da de var barn (Cremin m.fl. 2014:42). Videre fant de at det 

var mer grunn for bekymring, da lærerne var svært svake innenfor emnet poesi: 22 prosent 

kunne ikke navngi en eneste dikter, 58 prosent kunne navngi to, en eller ingen diktere og bare 

10 prosent navngav seks diktere. Generelt sett var respondentene betydelig avhengige og 

satte mye tillitt til dikt og diktere de kjente fra barndommen.  Det andre UKLA-prosjektet 

Teachers as Readers: Building Communities of Readers (Cremin m.fl. 2014) var UKLAs 

svar på den første undersøkelsen om lærernes vaner og praksiser som lesere av poesi. 

Formålet med det andre prosjektet var å få lærere til å lese mer dikt i hverdagen, som de 

håpte ville reflektere over i undervisningen. I løpet av ett år møttes ni lærere fra England i 

grupper der de hørte på, leste og delte dikt med hverandre. De diskuterte dikt, leste selv og 

utforsket dikt gjennom drama, dans og skriving. Etter hvert leste lærerne fortsatt dikt, men 

skiftet fokus over på klasserommet, og ble oppfordret å ha både seg selv som leser og lærer i 

bakhodet. I løpet av prosjektet økte alle lærernes personlige glede for dikt og lærernes 

breddekunnskap rundt temaet. Cremin (2014:83) skriver en case studie om læreren Brenda, 

”a reading teacher”, som hadde 31 års lærererfaring. Fire punkter der Brenda merket 

forbedringer etter at hun begynte å lese mer skjønnlitteratur var; økt glede i å lese poesi der 

hun utvidet repertoaret, hun delte mer av sin egen poesilesing på skolen, og økte bevisstheten 

rundt egne lesestrategier mens hun leste poesi, og hun fikk innflytelse på barna i klassen 

hennes (Cremin 2014:83-88).  

 

Brenda satt seg som mål å lese dikt på fritiden, og å sette seg inn i eldre forfattere som hun 

hadde likt som yngre. Mens hun lærte mer ble hun også mer interessert, og begynte å 

diskutere forfattere med kollegaer og lånte flere bøker for å lese. Brenda merket selv at hun 

var mer entusiastisk, og at denne iveren ble med inn i klasserommet og påvirket hvordan hun 
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underviste i engelsk om dikt. Cremin (2014:84) skriver at Brenda delte sine tanker rundt 

diktlesning til elevene, og at elevene ble veldig fasinert av dette; ”I told them that I´m trying 

to get to know new poets and three children brought in collections from home for me to read- 

so I´ve lent them some of my books too”. Etter dette laget hun en ”poetry book box” og 

anbefalte forskjellige bøker til forskjellige elever, og snakket med elevene om frustrasjoner 

og gleder ved å lese dikt. Brenda snakker om hvor viktig det er for henne at elevene bare 

leser og hører på diktene, men ikke tolker eller diskuterer dem. Elevene ble dermed mer 

positive til dikt og skrev dikt sammen i friminuttene, på skoleturer og etter hvert turte de å 

lese dikt høyt i klasserommet. Elevene i Brendas klasse var barneskoleelever, men likevel er 

det bemerkelsesverdig at læreren har så stor påvirkning på elevene. Hun leste også bøkene 

sine foran elevene på skolen, noe elevene speilet og de begynte også å lese mer.  

 
”It is surprising how you think the children would obviously know you are a reader 
and enjoy reading- they don´t necessarily – unless you explicitly tell them and give 
examples and show them the adult books you are reading... I now teach from a 
reader´s point of view.” – Brenda (Cremin 2014:86).  

 

Det kan oppstå spenninger mellom lærer og elev når det gjelder hva lærerne ønsker å 

undervise og hva elevene ønsker å lære i litteraturundervisningen. Gunilla Molloy fant ut av 

dette i sin avhandling Läraren, litteraturen, eleven : en studie om läsning av skönlitteratur på 

högstadiet (2002) der hun i tre år drev feltarbeid i form av intervjuer, spørreundersøkelser og 

elevtekster i fire ulike klasserom. Studien er relevant i denne masteroppgaven fordi Molloy 

finner at elevene er mest interesserte i hva teksten betyr for dem, og trekker paralleller fra 

teksten til egen situasjon. Der lærerne ofte vektlegger fakta om tekster foreslår Molloy at 

lærerne ikke bare skal fokusere litteraturarbeidet på at elevene skal lære noe om litteratur, 

men at også lærerne skal lære seg noe om elevene og deres spørsmål. Hun fremhever også at 

samtaler om litteratur bør legge til rette for koblinger mellom språk, samfunn og litteratur slik 

at elevene føler at litteraturen angår dem.  

 

I boken Bringing Poetry Alive: A Guide to Classroom Practice (Lockwood 2011), tar 

kapittelforfatterne for seg hvordan man kan undervise poesi til barn og ungdom og hvilke 

utfordringer lærerne har. I kapittelet Teaching Poetry to Teenagers (Warner 2011), har Lionel 

Warner tatt opp problemstillingen om hvordan man kan få elevene til å like dikt og 

overkomme den oppgitte følelsen elevene får når de hører de skal arbeide med dikt. Han 

refererer til Strong (1961) som sier at dette er skolens feil, og anbefaler at man setter 
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fornøyelse på første, andre, tredje og fjerdeplass i undervisningen. Warner mener at et av 

problemene er at poesi blir behandlet som noe teknisk man må behandle, i stedet for en 

hyggelig eller estetisk opplevelse (Warner 2011:100).  

 

I kapittelet Literary reading: The challenge of getting young people to experience poetry 

(Goodwyn 2011) tar Andy Goodwyn for seg lærernes perspektiver, historien til 

lyrikkundervisningen og hvordan man kan få elevene til å oppleve poesien. Goodwyn (2011) 

skriver at i en spørreundersøkelse han gjorde i 2010 fant han at lærere synes det var for mye 

fokus på eksamenssvar i undervisningen. Lærerne gav kommentarer som at elevene sluttet å 

se på diktene som dikt, fordi de hadde gått så ofte gjennom de samme type diktene. En annen 

kommentar var at en lærer tidligere likte å undervise i dikt, men nå gruet han/hun seg fordi 

læreren må dra elevene gjennom de samme diktene som året før med de samme motvillige 

elevene. Lærerne mener at de bruker for mye tid på å didaktisk presentere dikt som elevene 

må produsere raske svar på i løpet av en kort eksamensprøve. De må forsikre seg om at 

elevene kan fagbegrepene korrekt, og at de kan diskutere formelle og lingvistiske 

karakteristikker ved diktene. Undervisningstimene er dominert av analytiske tilnærminger 

som gir mindre plass til kreative tolkninger, og enda mindre plass til personlige tolkninger. 

Goodwyn nevner også noe av den historiske skalaen der lyrikkundervisningen i England er 

mer fokusert på analysebegreper og eksamen nå enn tidligere. Lærere boikottet SAT 

eksamener (standardiserte prøver) frem til 1992, men måtte se seg tapt: ”(...) teachers who 

cared about poetry found it harder and harder to find space to teach it in a way that made their 

students care for poetry” (Goodwyn 2011:130). Før dette hadde elevene større frihet; 

”students were able to select poems to write about and to produce creative responses of all 

kinds” (Goodwyn 2011:130). For å holde elevene interessert sier Goodwyn at det er viktig at 

lærerne og elevene aktivt leter etter og velger nye dikt de kan ta med til klasserommene; ”it is 

vital that the teacher stays ”fresh” and does not overly rely on the ”tired and tested” 

(Goodwyn 2011:134).  

 

Peter Benton (1984) finner at lærerne har flere bekymringer når det gjelder 

lyrikkundervisningen. En lærer fra studiet sier om elevene at ”they don't like it. They sneer at 

it and think it's cissy. They want instant entertainment and many poems don't yield their 

secrets at once” (Benton 1982:324). Noen av lærerne sier at de bare bruker lyrikk som en 

innledning til temaer de skal arbeide med i klassen den dagen for å slippe å se på diktet og 

analysere. I forskning fant Benton (1984) også at åtte prosent av lærerne nevnte spesielt én 



	  24	  

bekymring med hensyn til diktsamtalen. Bekymringen var at lærerne følte seg for 

dogmatiske, der de følte de påtrengte elevene sine egne tolkninger. En lærer fra Bentons 

(1984) studie sier: ”I know what I hope a particular class is going to get from a poem and 

tend to lead them toward my end rather than allowing them to explore the poem for 

themselves”. Benton (1984) sier at dette ofte er et tegn på usikkerhet og ikke selvtillit der en 

annen lærer fra forskningen hans sier: ”I put my own response on a poem and find it difficult 

to accept other views on the spur in the moment when discussing poems in class. Not having 

hard and fast answers to children´s points about poems makes me lack confidence when 

teaching. I don´t know all the answers!”(Benton 1984:325). Lærerne i undersøkelsen hadde 

også en annen bekymring rundt undervisningen, som var at de ikke ønsket at analysearbeidet 

skulle bli en ”disseksjon” eller en ”forståelsestrening”. En lærer forklarer dette ved å si at: 

”one destroys poetry to some extent in helping children to understand” og en annen lærer sier 

at ” it's so hard to teach without in-depth analysis of individual lines” (Benton 1984:325). 
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3 Metode 
 

 

3.1 Innledning 
Masteroppgaven vil forsøke å svare på problemstillingen:  

Hvordan underviser fire lærere i lyrikk på to videregående skoler?  

 

Ut i fra denne problemstillingen har jeg valgt å bruke disse forskningsspørsmålene:  

1. Hva er lærerens eget forhold til lyrikkundervisningen? 

2. Hvordan og hvorfor velger læreren tekstene de gjør? 

3. Hva gjør læreren for å motivere elevene? 

4. Hva er lærerens største utfordringer og begrensninger? 

 

 

I dette kapittelet vil jeg først begrunne hvilken metodisk tilnærming jeg valgte for å best 

mulig besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene i denne masteroppgaven. Deretter 

vil jeg gjøre rede for utvalget av informanter, og vil begrunne hvorfor jeg valgte å bruke 

kvalitativt forskningsintervju og kvalitativ observasjon som metode. Til slutt vil jeg redegjøre 

for datainnsamlingsprosessen, forskerrollen, analysen og validiteten og reliabiliteten i studiet.  

 

 

3.2 Hvorfor kvalitativ metode? 
For å best mulig få innsikt i lærernes synspunkter rundt lyrikk valgte jeg en kvalitativ 

tilnærming. Valget av metode må reflektere hva man ønsker å studere og finne svar på i det 

aktuelle forskningsprosjektet. Kvalitativ forskningsmetode brukes for å undersøke og 

beskrive menneskers erfaringer og opplevelser, og gir meg redskaper til å utforske hvordan 

lyrikkundervisning praktiseres hos lærerne og hvorfor de gjør underviser slik de gjør. 

Kvalitativ metode egner seg godt til å forske på områder det ikke er forsket så mye på 

tidligere, da metoden stiller krav til at man er åpen og fleksibel (Krumsvik 2014). En 

kvalitativ tilnærming gir også grunnlag for å oppnå en forståelse av sosiale fenomener på 

bakgrunn av fyldige data om informantene og de situasjonene man studerer. Om 

forskningsspørsmålene krever et tillitsforhold mellom forsker og informant kan kvalitative 
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metoder være spesielt hensiktsmessig (Thagaard 2013). Et fellestrekk for de fleste kvalitative 

tilnærminger er at de dataene forskeren analyserer, uttrykkes i form av tekst. Teksten kan 

beskrive personers perspektiver, intensjoner, handlinger eller utsagn, der dette vil være 

avhengig av hvilken metode forskeren benytter i studiet (Thaagard 2013). I dette studiet vil 

det kvalitative forskningsintervjuet og kvalitativ observasjon bli brukt for å samle 

datamateriale, som er kjent for å være tidkrevende metoder. For å kunne undersøke nærmere 

hva lærerne mener og tenker om lyrikkundervisningen kom jeg frem til at det kvalitative-

forskningsintervjuet ville tjene dette prosjektet best, da jeg anser dette som et kvalitet- versus 

kvantitet-spørsmål. 

 

Mitt valg falt på kvalitative metoder da disse søker å tolke tekst som er utarbeidet fra for 

eksempel observasjon eller intervjuer, og vil forsøke å gå mer i dybden hos hver enkelt 

informant. Jeg kunne også ha valgt kvantitativ metode, men kom frem til at kvantitativ 

metode ikke ville besvare studiet i den graden jeg ønsket. Ved kvantitative metoder som for 

eksempel et spørreskjema ville svarene fra lærerne sannsynligvis begrenset seg til ja/nei-svar 

eller i hvor stor grad de synes at lyrikkundervisning er relevant og så videre, noe jeg ikke 

mener er tilstrekkelig for å svare godt på problemstillingen. Ved spørreskjema kunne jeg ha 

inkludert et større antall lærere og eventuelt også inkludert elever i prosjektet, der intervju 

tidsmessig avgrenser antallet informanter (Tjora 2010). Kvantitativ metode forsøker også å 

objektivere informantene, noe som fungerer godt under forskning som har behov for store 

informantmasser, men å utføre statistikk på tallfestet materiale fra for eksempel 

spørreundersøkelser eller tester var heller ikke mitt ønske. Jeg håper at de kvalitative 

metodene jeg har brukt vil være tilstrekkelige for denne gang. 

 

 

3.3 Intervju og forskerens rolle 
I dette studiet har jeg valgt det kvalitative forskningsintervjuet som en av metodene for å 

besvare dette studiets problemstilling. Formålet med intervju er blant annet å se en sak fra 

informantens perspektiv, få innsikt i informantens tanker og kunne gå mer i dybden hos 

informantene enn ved kvantitative metoder. Da studiet mitt går ut på å undersøke hva lærere 

tenker rundt undervisningen og hvorfor de underviser slik de gjør, står derfor intervju helt 

sentralt som metode i dette studiet. Slik Cohen, Manion, og Morrison (2011)  skriver gjør 



	   27	  

intervjuer det mulig for informantene å uttrykke hvordan de oppfatter situasjoner fra sitt eget 

ståsted.  

 

Intervjuene jeg bruker i dette studiet er semi-strukturerte, da jeg ønsket å gi lærerne 

muligheten til å svare fritt rundt spørsmålene mine. Jeg valgte å utføre semi-strukturerte 

intervjuer med intervjuguide fordi ”en semi-strukturert intervjuguide holder samtalen inne på 

et fastsatt tema, men vil være mer åpen enn et spørreskjema” (Kvale 2012:46). Da jeg antok 

at lærerne ville ha forskjellige meninger og føre samtalen forskjellige veier ønsket jeg å 

denne strukturerte tilnærmingen. Tove Thagaard (2013) påpeker at det er gunstig å bruke 

denne tilnærmingen, og skriver at ”fordelen med en strukturert tilnærming er at svarene er 

sammenlignbare, fordi alle intervjupersonene har gitt samme informasjon om de samme 

temaene” (Thagaard 2013:98).  I intervjuguiden hadde jeg også noen tilleggsspørsmål om 

noen svar skulle bli korte eller uklare fra lærerne (se vedlegg nr. 2).  

 

En av de viktigste grunnene til at jeg benyttet meg av intervju er fordi ”the use of the 

interview in research marks a move away from seeing human objects as simply manipulable 

and data as somehow external to individuals, and towards regarding knowledge as generated 

between humans, often trough conversations” (Kvale 1996:11 i Cohen (Cohen et al., 2011)). 

Jeg ville som sagt høre hva lærerne sa om sine egne erfaringer og tanker rundt lyrikk, og 

prøve å få et så totalt bilde av hver lærer som mulig gjennom intervju og observasjon. Andre 

fordeler med å utføre intervju fremfor spørreskjema sier Cohen (2011) er at det er lettere å 

unngå misforståelser i et intervju, at informanten blir mer motivert til å svare i et intervju, 

samt at tidsrammen på et intervju ofte er mer komfortabelt i et intervju enn i et spørreskjema.  

 

Et vanlig bias vil være om jeg misoppfattet hva lærerne mente da de svarte på spørsmålene 

mine, noe jeg prøvde å unngå ved å spørre dem direkte og enkle spørsmål om hva de mente 

med svarene sine hvis det var noe jeg ikke forstod. Et annet bias er om jeg som forsker stiller 

ledende spørsmål der læreren føler at de må svare det jeg ønsker at de skal svare. Som 

intervjuer må man skape et miljø der informanten føler seg komfortabel med å snakke fritt 

(Cohen 2011:422). Et eksempel som trekkes frem her at man ikke bør stille informanten 

spørsmål som går på kunnskap, der informanten kan føle seg trengt  i et hjørne om han/hun 

ikke kan svaret. Spørsmålene jeg stilte lærerne handlet om hva de mente om lyrikk, ikke hva 

de for eksempel kunne om lyrikk. Om lærerne ikke hadde noe godt svar på spørsmålene mine 

sa jeg at dette var greit, og at de kan svare hva de vil -/ hva de selv mener er riktig. Jeg ønsket 
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også å skape et tillitsforhold mellom meg som forsker og lærerne som intervjues. Thagaard 

skriver at man må skape en vennlig atmosfære for å oppnå tillit, der ”forskeren i hovedsak 

unngår å konfrontere de som intervjues med eventuelle motsetninger i det de har sagt” 

(2013:98). Tillitten som eventuelt opprettes er i seg selv et metodisk grep, og gir grunnlag for 

at intervjupersonen kan fortelle åpent om sine erfaringer (Thagaard 2013:113). For å unngå at 

intervjupersonene forteller det de tror jeg som forsker vil høre prøvde jeg å unngå å fortelle 

dem om mine egne verdier. ”Målet er at intervjupersonen ikke påvirkes til å svare på 

spørsmålene ut fra en oppfatning hun eller han kan ha av forskerens verdier og synspunkter” 

(Thagaard 2013:115).  

 

 

3.4 Observasjon og forskerens rolle 
Den andre kvalitative tilnærmingen jeg benyttet meg av i dette studiet er observasjon. 

Problemstillingen min om hvordan lærerne underviser i lyrikk legger opp til at jeg som 

forsker også burde se undervisningen. ”Observasjon som metode egner seg godt når 

forskeren ønsker direkte tilgang til det han undersøker (...) (Johannesen 2010:118). 

Det er ikke garantert at det en informant sier i et intervju om hvordan de underviser og 

hvordan klassen responderer stemmer (Cohen 2011:456). Det kan også hende at 

undervisningsopplegg ikke går helt etter planen. Jeg ønsket derfor å styrke validiteten ved å 

observere en økt per informant, samtidig som jeg ønsket å se hvordan elevene responderte på 

undervisningen. I observasjonen fokuserte jeg på innledning og avslutning i timen, hvordan 

læreren snakket om lyrikk til klassen og hva slags oppgaver elevene fikk. Jeg fokuserte også 

på hvordan elevene responderte på lyrikkundervisningen, hvordan de arbeidet med 

oppgavene de fikk tildelt og i hvilken grad de virket interesserte i temaet eller ikke. 

”Observation is more than just looking. It is looking (often systematically) and noting 

systematically (always) people, events, behaviours, settings, artefacts, routines and so on” 

(Marshall and Rossmann 1995, ref. i Cohen 2011:456).  

 

Jeg valgte å utføre observasjonen ved å være en ikke-deltakende observatør (Vedeler 2009), 

da jeg ville se læreren og klassen i så tilnærmet naturlige miljø som mulig, og notere alt jeg 

tenkte kunne være relevant for dette studiet på data. Både læreren og elevene visste likevel at 

jeg var til stedet og skulle observere dem, noe som kan ha påvirket væremåten til klassen. 

”Naturalistiske studier gjennomføres i en naturlig setting fordi det fenomenet som studeres, 
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gir mening like mye ut fra sine omgivelser som ut fra fenomenet selv. Fenomenet kan ikke 

separeres fra den sammenhengen den er erfart i” (Johannesen 2010:121). Da jeg ønsker å 

observere læreren undervise i lyrikk må dette altså skje i et klasserom med elever. Den eneste 

planlagte interaksjonen jeg hadde med elevene var da jeg presenterte meg selv i starten av 

timen, der jeg sa at jeg var en masterstudent fra Universitetet i Oslo som skrev en 

masteroppgave om lyrikk. At det er en fremmed person i klasserommet som observerer timen 

kan ha hatt påvirkning på hvordan aktørene oppførte seg da dette blir en unaturlig situasjon 

for dem, men mitt inntrykk var at de raskt glemte dette og snakket fritt slik de antakelig 

pleier. Det Cohen (2011:464) sier at man bør unngå under en observasjon er øyenkontakt (her 

spesielt med elevene tenker jeg), eller å stirre på en spesifikk gruppe i klasserommet. Å stirre 

eller å få øyenkontakt med elevene kan virke ”truene” på elevene, og gjøre dem veldig 

bevisste på at jeg er i klasserommet. Jeg gjorde alt jeg kunne for å gjøre elevene og læreren 

komfortabel med at jeg var i klasserommet, og flyttet blikket og oppmerksomheten ofte rundt 

i rommet. Selektiv oppmerksomhet er en bias, og selektiv dataregistrering er også en bias 

(Cohen 2011:473). Hva man skriver ned under observasjonen er relevant for utfallet av 

analysen. Jeg prøvde under observasjonen å skrive alt jeg så, både hva læreren- og elevene 

gjorde (og sa). Jeg skrev ned både når læreren snakket og ikke snakket, og om elevene jobbet, 

snakket eller skrev.  

 

 

3.5 Datainnsamlingsprosessen 
 

3.5.1 Utvalgsstørrelse og rekruttering av informanter 
Da forskningsspørsmålet i denne oppgaven tar utgangspunkt i lærernes perspektiv på 

lyrikkundervisning falt det naturlig å velge lærere som informanter. For å få svar på 

forskningsspørsmålene mine var jeg helt avhengig av å finne frivillige lærere lot seg intervjue 

og å bli observert. Jeg ønsket i utgangspunktet å inkludere fire til fem lærere i forskningen, da 

det ville bli for dårlig tid å inkludere flere.  

 

Hensikten med kvalitative undersøkelser er å få mest mulig kunnskap om fenomenet man 

forsker på, og jeg benyttet meg derfor av utvalgsstrategien kriteriebasert utvalg (Johannessen, 

Tufte, & Christoffersen, 2010:106). Det eneste kriteriet jeg hadde til informantene var at de 

var norsklærere på en videregående skole som skulle undervise i lyrikk. Jeg valgte å ha et lite 
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utvalg informanter da dette er alminnelig innen kvalitativ forskning, fordi semi-strukturerte 

intervjuer og observasjoner er tidskrevende. Det er alltid fint med variasjon i utvalget, der en 

blanding av kjønn og antall år som lærer var positivt men ikke en nødvendighet. Jeg syntes 

det var interessant å inkludere forskjellige studieretninger innenfor de videregående skolene 

lærerne arbeidet på, og jeg valgte derfor å kontakte både en studiespesialiserende 

videregående skole og en yrkesfaglig videregående skole. Å inkludere både yrkesfaglige- og 

studiespesialiserende skoler mener jeg kan bidra til å styrke den ytre validiteten i 

forskningen, da forskningen kan i større grad være relevant for lærere på begge typer skoler. 

Lærerne i denne forskningen er ikke representative for alle lærere på videregående skoler, 

men de ble valgt da det var hensiktsmessig å ha norsklærere med litt variasjon på klassene 

(Johannesen, 2010). Det var også interessant med tanke på å se om lærerne hadde forskjellige 

fokus og tanker rundt lyrikk på skolene eller ikke. 

 

For å få tak i informanter tok jeg i første omgang kontakt med skolene i form av e-post. Ved 

den yrkesfaglige skolen sendte jeg en e-post til rektor, som godkjente 

forskningsforespørselen og sendte e-posten videre til fagansvarlig for språkfag. Det var 

dermed fagansvarlig ved den yrkesfaglige skolen som tok kontakt med norsklærerne ved 

skolen for meg og gav dem informasjon om studiet. De lærerne som var interesserte i å delta i 

forskningen kontaktet meg på e-post og mobil, der de fikk utdypende informasjon om 

prosjektet. Ved den studiespesialiserende skolen kontaktet jeg i første omgang fagansvarlig 

for språk. Da jeg ikke fikk svar fra henne tok jeg kontakt med en lærer jeg allerede ved 

skolen. Denne læreren gav informasjon om forskningen til andre norsklærerne på skolen og 

hjalp meg med å finne informanter der.  

 

Til sammen ble det fire norsklærere som ville bidra til studiet, to lærere fra hver videregående 

skole. Dermed fikk jeg tre kvinnelige lærere og en mannlig lærer som selv ønsket å delta, og 

som selv tok kontakt med meg for å få mer informasjon. Jeg korresponderte med disse 

lærerne på mail og telefon om selve forskningen og om når det passet for dem å få besøk av 

meg på skolene.  
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Introduksjon av lærerne:  

Informantene i denne studien består av tre kvinnelige lærere og en mannlig lærer, der 

undervisningserfaringen varierer med 32 år og alle underviser i Aust-Agder.  

 

Lærerne på studiespesialiserende videregående: 

Kari: 34 år lærererfaring og Margrethe:15 år lærererfaring. 

Lærerne på yrkesfaglig videregående: 

Roger med 33 år som lærer og Isabell med under to år som lærer. 

 

Lærerne fikk beskjed om at det ville først finne sted ett lengre intervju med varighet i 

underkant av en time, så observasjon, og etter dette et avsluttende intervju. De fikk også vite 

på forhånd at jeg ville ta lydopptak av intervjuene, men at jeg ikke kom til å ta med 

lydopptakeren inn i klasserommene under observasjonene.  

 

Jeg har fulgt retningslinjene for behandling av personopplysninger i forskning, fastlagt av 

NSD. Studiet er godkjent om alle lydopptak, transkripsjoner og observasjonsnotater er 

anonymisert og har hele tiden blitt behandlet konfidensielt, noe de i høy grad var. I forkant av 

intervjuene klargjorde jeg for lærerne at å delte på studiet var frivillig, og at de kunne trekke 

seg om de ikke lengre ønsket å være med, uten at dette ville få noen konsekvenser. Alle 

lærerne valgte å fullføre deltagelsen i studiet.  

 

3.6 Innsamlingsforløpet 
 

3.6.1 Piloteringen 
Jeg utførte pilotintervjuer på to personer med lærerbakgrunn. Pilotintervjuene var viktige for 

å både teste intervjuguiden min og for å øve meg som intervjuer (Cohen 2011:205). Piloten 

var vesentlig for å se om spørsmålene i intervjuguiden var gode nok. Jeg oppdaget at ikke alle 

spørsmålene fungerte like godt i en intervjusituasjon som de gjorde på papiret, da 

testpersonene ikke alltid helt forstod hva jeg mente. Noen av spørsmålene ble derfor 

omskrevet, og andre ble fjernet da de virket overflødige. Jeg erfarte også at intervjurundene 

ble kortere enn forventet, fordi testpersonene ikke hadde satt seg inn i eller reflektert noe over 

temaet på forhånd og gav korte svar. Derfor sendte jeg et kort informasjonsskriv til lærerne 

jeg skulle intervjue i studiet, der jeg skrev stikkord for intervjuet og gav dem en mulighet til å 
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forberede seg om de ønsket det (se vedlegg nr.3). Pilotintervjuene var også et viktig steg i å 

sette meg selv inn i forskerrollen, og det var nyttig å høre igjennom lydopptakene i etterkant. 

Ved å gjøre opptak av pilotintervjuene fikk jeg høre hvordan jeg stilte spørsmålene og hvilke 

responser jeg fikk. Jeg fikk også øvd meg på å stille oppfølgingsspørsmål og på å holde 

samtalen på rett spor. Endringene i intervjuguiden etter piloten ble diskutert med veileder i 

flere omganger, og hele prosessen med piloteringen gjorde meg tryggere på intervjuguiden 

jeg endte opp med. 

 
 

3.6.2 Intervju 
Intervjuene foregikk i lokaler som lærerne selv valgte på skolene jeg besøkte, i direkte eller 

nært tidsrom før og etter observasjonene. I direkte etterkant av observasjonene holdt jeg som 

sagt et nytt men kort intervju der jeg spurte lærerne hvordan de syns lyrikkundervisningen 

hadde gått i forhold til egne forventninger, og et oppfølgingsspørsmål om spesielle hendelser 

fant sted under observasjonen. Å være en fleksibel forsker og å i tillegg ha semi-strukturerte 

intervjuer kan gi informanten rom til å snakke fritt rundt spørsmålene, der det kan komme 

frem relevant informasjon som jeg som forsker muligens ikke har spurt konkret etter. Da jeg 

utførte intervjuene lot jeg lærerne få ordet til de ikke hadde mer å svare på spørsmålene jeg 

gav dem. Dette var fordi jeg tenkte at det lærerne sier kan være aktuelt for analysen og 

drøftingen, og jeg ville vite så mye som mulig om hva de mente. Jeg spurte også alle lærerne 

på slutten av intervjuene om det var noe mer de hadde på hjertet som de følte de ikke fikk 

sagt, der lærerne som regel gjerne ville føye til noe.  

 

Da jeg intervjuet informantene hadde vi cirka en time til rådighet, der jeg oppfordret lærerne 

til å spørre om det var noe i spørsmålene de følte var uklart eller at jeg selv stilte 

oppfølgingsspørsmål dersom jeg selv fornemmet at lærerne ikke helt forstod hva jeg spurte 

om. Jeg fortalte også lærerne at jeg kom til å være mye stille under intervjuene fordi jeg ikke 

ønsket å påvirke svarene deres på noen måte. Jeg ville også gi lærerne tenketid på 

spørsmålene om de trengte dette, derfor fortsatte jeg ikke intervjuguiden før læreren gav tegn 

til at han/hun ikke hadde mer å si på spørsmålene. 

 

Jeg valgte som sagt ovenfor å utføre semi-strukturerte intervjuer der jeg laget en 

intervjuguide på forhånd. I intervjuguiden hadde jeg også noen tilleggsspørsmål om noen 
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svar skulle bli litt korte fra lærerne. Det ble raskt klart for meg at jeg selv hadde overvurdert 

potensialet til spørsmålene i intervjuguiden. Tilleggsspørsmålene ble fra første informant til 

faste spørsmål som jeg stilte alle informantene, fordi jeg erfarte at lærerne sjeldent nevnte det 

tilleggsspørsmålene favnet uten at jeg spurte dem direkte. Der jeg eksempelvis spurte 

informanten ”hva tenker du om å undervise i lyrikk?” måtte jeg også stille tilleggsspørsmålet 

”mener du at kunnskap om lyrikk er noe elevene har bruk for i hverdagen?” for å få svar på 

dette. 

 

Den siste informanten, Isabell, ble intervjuet nesten en måned før jeg fikk observert henne. 

Dette var fordi hun ikke hadde fått med seg at klassen hennes skulle på en ekskursjon den 

dagen jeg var i Aust-Agder, og da klassen hadde prøver og det snart var påske måtte vi 

utsette observasjonen. Vi tok likevel intervjuet denne dagen da vi ville få noe ut av reisen fra 

Oslo til Aust-Agder. I mellomtiden endret Isabell planen for lyrikktimen, og det er ikke alt 

hun sa i det første intervjuet som stemmer overens med hva jeg fikk observere. Den største 

endringen var at jeg ikke fikk sett klassen snakke om diktet Våre små søsken av Inger 

Hagerup. 

 

 

3.6.3 Observasjon 
Observasjonene ble gjennomført samme dag som begge intervjuene med lærerne, med unntak 

av Isabells klasse fra helsefag som nevnt ovenfor. Under observasjonen ville jeg enkelt bare 

se, uten systematiske skjemaer, hvordan lærerne underviste i lyrikk og hvordan elevene 

responderte på undervisningen uten å delta i aktivitetene. Jeg plasserte meg i et hjørne på en 

stol og fulgte med på undervisningen, med unntak av de undervisningene klassen hadde 

gruppearbeid der jeg vandret litt rundt for å få med meg hvordan de arbeidet med oppgavene 

de hadde fått utdelt av læreren. Jeg var en ren tilskuer til de situasjonene som ble observert, 

og lærerne og elevene visste at jeg var til stede og at jeg var en forsker (Johannesen 

2010:128). ”Ved at forskeren er plassert i den naturlige settingen, kan han gjøre sine 

refleksjoner gjennom hele forskningsprosessen. Forskeren bruker seg selv som filter ved 

fortolkningen av dataene” (Johannesen 2010:119). Da jeg observerte tok jeg bare notater på 

data, og ekskluderte navn på elever og annet som kan være avslørende for elevene i ettertid.  
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I noen av klassetimene var det elever som spurte om jeg kunne hjelpe dem  med oppgaver og 

lignende, der jeg sa nei dessverre og at de måtte spørre læreren sin. Dette var fordi jeg ville 

høre hvilke samtaler lærerne hadde med elevene, og at jeg ikke ville påvirke eller blande meg 

inn i undervisningen på noe måte. Jeg sa også til klassene at det var læreren jeg la vekt på å 

observere, og at elevene ikke trengte å ”bekymre seg” for hva de sa eller at jeg var tilstede. I 

tillegg til intervju og observasjon samlet jeg inn det undervisningsmaterialet lærerne gav ut til 

elevene under den aktuelle undervisningsøkten, samt en plan for timen der lærerne skulle ha 

dette klart i forkant av undervisningen.  

 

 

3.7 Analyse 
 

3.7.1 Transkribering av lydopptak 
Jeg transkriberte intervjuene i sin helhet, med unntak av avbrytelser som ikke hadde 

tilknytning til selve intervjuet, men jeg har utelatt å transkribere fyllord, hosting, latter og så 

videre. Jeg har også utelatt å transkribere dialekt. Dette er blant annet fordi at intervjuet er en 

samtale der språket ikke er formelt/profesjonelt, og jeg vil fremstille lærersvarene så godt 

som mulig. Intervjuet ble derfor omformet til en mer formell, skriftlig stil uten pauser, 

følelsesuttrykk og tilsvarende. Slike detaljer anså jeg ikke som nødvendige, fordi jeg ikke 

utførte en konversasjonsanalyse (Kvale 2009:190). Kvale (2009) skriver at transkribering av 

intervjuer fra muntlig til skriftlig skjer for å gjøre materialet enklere å analysere, og at man 

lettere får struktur og oversikt over intervjuene på denne måten. ”Mengden som skal 

transkriberes, og transkripsjonens form, avhenger av materialets natur og formålet med 

undersøkelsen” (Kvale & Brinkmann, 2009:189). Jeg har også valgt å legge ved direkte 

sitater fra lærerne i analysen, men i noen sammenhenger så jeg meg noen nødt til å 

omformulere setninger fra lærerne, eller kutte ut ord som ikke var nødvendige. Slike 

utelatelser ble gjort for å tydeliggjøre det jeg oppfatter som hovedpoenget i utsagnet. 

 

3.7.2 Intervjuene 
Intervjuene anses som primærmaterialet i dette studiet, da lærerens meninger og tanker 

påvirker hvordan de underviser. Jeg gjorde hovedsakelig en fortolkende analyse i denne 

forskningen, der jeg forsøker å vise hva jeg tror datamaterialet betyr og representerer, og 

hvilke slutninger jeg mener jeg kan trekke fra intervjuene (Johannesen 2010:167). I noen 
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tilfeller forsøkte jeg også å gjøre en tolkende lesning der jeg prøvde å forstå hva informantene 

mente når de ble intervjuet om de var vage eller korte i svarene. Det er vanlig å gjøre begge 

deler i følge Johannesen (2010:168), der jeg både prøver å forstå informantenes fortolkning 

lyrikken, og min egen fortolkning informantenes utsagn. Det analytiske i dette studiet dreier 

seg mye om at jeg så etter likheter og forskjeller blant lærerne. Jeg fremhevet også det som 

syntes å være mest viktig for lærerne. Lærerne svarte på mange spørsmål, men alt ble ikke 

like relevant og noe ble derfor ikke med i det ferdige resultatet. Analysekapitelet er dermed et 

resultat av en analyse, der jeg valgte å belyse de funnene jeg mener er mest vesentlige, og 

nedtone det som ble sett på som mindre viktig.  

 

3.7.3 Observasjonene 
Observasjonen blir brukt som en metode som støtter opp under hva som ble sagt i intervjuet, 

der jeg henviser til observasjonen i løpet av analysen der dette passer. Det å se informantene i 

sitt eget miljø og hvordan de underviste var vesentlig da problemstillingen spør hvordan 

lærere underviser i lyrikk.  ”Data kan organiseres og analyseres ut fra kategorier man har 

fokusert på i starten av prosjektet, eller man kan foreta en induktiv analyse hvor kategoriene 

framtrer underveis” (Vedeler 2009:84). Hva jeg skulle notere meg under observasjonen ble 

ikke kategorisert før observasjonen, men etterpå. Jeg visste at jeg ville fokusere på hva 

læreren gjorde og sa, og hvordan elevene responderte og arbeidet. Da dette så godt som 

inkluderer hele undervisningen fra start til slutt kan det ses på som en begrensning at jeg ikke 

tok i bruk videoopptaker, men jeg vurderte at dette ikke var nødvendig og jeg mener at jeg 

fikk med meg det som ble relevant for dette studiet.  

 
 Man starter alltid analysen av kvalitative observasjonsdata med å lese nøye igjennom 
beskrivelsene i lys av det fokus man har for undersøkelsen. Fokuset for analysen av 
kvalitative observasjonsdata følger av spørsmålene man stilte i begynnelsen av 
forskningsprosjektet, og av formålet med prosjektet (Vedeler 2009:84). 
 

Ut i fra hva lærerne hadde fortalt meg om undervisningsopplegget på forhånd hadde jeg en 

antakelse om hva som ville skje før jeg observerte. Noen steder i observasjonsnotatene har 

jeg derfor merket meg når lærerne endret noe i løpet av undervisningen. Det ble gjort 

detaljerte og konkrete observasjonsnotater under innsamlingen, som resulterte i en enklere 

jobb for meg senere i selve analysen. Å bruke observasjon som utfyllende informasjon i 

analysen viste seg å være formålstjenlig på flere måter, der jeg fikk noen sitater fra 

observasjonen som jeg har trukket inn i analysen for å bedre belyse situasjoner og 
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stemninger. Jeg analyserte hva lærerne og elevene sa i løpet av observasjonen, og trakk det 

som virket relevant inn i analysekapitelet.  

 

 

3.8 Validitet og reliabilitet 
 

3.8.1 Validitet  
Å gjøre forhåndsvurderinger av validitetstrusler er en viktig nøkkel til et effektivt 

forskningsprosjekt, ettersom forskningen vil være verdiløs om det avdekkes forhold som i 

betydelig grad svekker resultatenes validitet (Cohen 2011:179). Validiteten avhenger av hva 

det er som er målt, og på hvilken måte forskningen har foregått. Validiteten betegner altså 

datas relevans for problemstillingen i undersøkelsen (Hellevik 2002:183). Validitet i 

kvalitativ forskning er vanskelig å måle da man ikke har samlet konkrete tall. ”Validity, then, 

should be seen as to a degree rather than as an absolute state” (Gronlund,1981, ref. i Cohen 

2011:179).   

 

Det er et krav innenfor kvalitativ forskning at forskningen er valid. Joseph Maxwell (1992) 

beskriver fem typer validitetsoverveielser forskeren bør gjøre for å utfordre sin forståelse av 

sitt forskningsprosjekt (Maxwell 1992:285). Først er det det han kaller ”descriptive validity” 

som innebærer en vurdering av respondentens faktiske oppriktighet. At ikke beretninger er 

oppspinn eller selektive fremstillinger. Det andre er hva han kaller ”interpretetive validity” 

som er forskerens evne til å fange opp meninger, tolkninger og respondentenes 

situasjonsbetingelser. ”Theoretical validity” er den tredje, og henviser til forskningens evne 

til å forklare fenomener tilstrekkelig. Videre tilknyttet dette er muligheten for å gjøre 

generaliseringer (generalizability). Dette gjelder både generalisering innenfor små grupper, 

situasjoner eller lokalsamfunn – om forskningen har indre validitet – og om man kan 

generalisere til større samfunn og andre lignende situasjoner, altså om forskningen har ytre 

validitet. Siste punkt i Maxwells sjekkliste er ”evaluative validity”, som dreier seg om at 

forskeren bør være observant på om hun gjør normative evalueringer av studieobjektet. 

Kvalitative studer preges også av researcher bias og reactivity (Maxwell 1992). Researcher 

bias viser til forskerens forutinntatthet og søken etter visse svar. Reactivity viser til den 

påvirkningen forskeren har på dem eller det forskeren studerer.  
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Utvalget av informanter baserer seg på at jeg ønsket å inkludere flere typer klasser. Denne 

forskningen er ikke generaliserbar i seg selv da utvalget er lite og undervisningen er tema-

spesifikt. Da det er jeg som intervjuer som er redskapet som samler materialet til studiet, 

tenkte jeg blant annet mye på å ikke stille ledende spørsmål i intervjuguiden (Cohen 

2011:205). Det kunne vært utslagsgivende om informantene følte at de skulle svare det jeg 

ønsket at de skulle svare, altså reasearcher bias, og av denne grunn svarte at for eksempel 

lyrikk også var viktig for dem. Et av grepene jeg gjorde for å forhindre dette var å la 

informantene stå for mesteparten av praten under intervjuene, der jeg bare svarte med 

oppfølgingsspørsmål eller gikk videre til nye spørsmål om informanten ikke hadde mer å si. 

Det var også viktig for meg å ikke si noe som ville påvirke undervisningen lærerne skulle 

utføre etter intervjuet, da jeg ønsket å se hva læreren ville gjort vanligvis om jeg ikke var til 

stede (Cohen 2011:205). Som kommende norsklærer er det også vanskelig å holde tilbake 

ønsket om at lyrikk fortsatt skal være en relevant del av norskfagets pensum i intervju og 

drøfting, men jeg fokuserte på å holde meg så objektiv som mulig for å styrke validiteten i 

studiet.  

 

Cohen (2011:411) skriver at fordelen med spørreundersøkelser er at de er anonyme og derfor 

svarer sannsynligvis informantene mer ærlig enn i ett intervju. Da intervjuguiden min ikke 

inneholder svært personlige spørsmål men heller spørsmål om lærerens praksis håpte jeg at 

de ville svare ærlig likevel, da informantene fikk vite at alt vil bli anonymisert i studiets 

sluttresultat. Ved bruk av flere metoder vil dette kunne bidra til høyere validitet. 

”Validitetsdrøftinger i forskning som anvender observasjon i datainnsamlingen, følger de 

samme prinsipper som i annen forskning” (Vedeler 2009:125). Jeg gav som sagt ikke lærerne 

min egen mening om hvordan jeg selv mener at undervisningen vil foregå, men spurte dem 

hvordan de selv vanligvis underviser og hva deres personlige mening rundt temaet lyrikk er.  

 

 

3.8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet dreier seg om studiets pålitelighet, beregnes ut i fra noen sentrale poenger. Det 

første punktet er ”(...) spørsmålet om en annen forsker som anvender de samme metodene, 

ville komme frem til samme resultat” (Thagaard 2013:202). Det andre poenget er om 

datainnsamlingsprosessen er ryddig gjennomført og gjort rede for. Reliabiliteten bestemmes 

av hvordan målingene som leder fram til tallene i datamatrisen er utført, betegnelsen sikter til 
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nøyaktigheten i de ulike operasjonene i denne prosessen (Hellevik 2002:183). Da man vil ha 

direkte kontakt med informantene i intervjuene vil det være umulig å opprette den eksakt 

samme kontakten mellom intervjuer og informant om forskeren ble byttet ut. Tonen til 

intervjuerne kan være avvikende, oppfølgingen av spørsmålene kan variere, og tillitten 

mellom intervjuer og informant vil ha forskjellige nivåer. Det tredje poenget er at 

reliabiliteten styrker om datamaterialet synliggjøres gjennom sitater, og at man kan vise 

grunnlag for tolkningene (Thagaard 2013:199). Det vil altså være mulig å oppnå høyere 

reliabilitet om man transkriberer alt som blir sagt i intervjuene, og at man deretter finner 

meningen i hva som blir sagt. Om man ikke tolker utsagnene likt derimot, vil reliabiliteten 

være svakere. Også om man transkriberer på forskjellige måter kan det ha effekt om den ene 

forskeren transkriberer alt ordrett, og om den andre forskeren tar seg større friheter (Thagaard 

2013:211). I en observasjon kan også hva man observerer og legger merke til variere fra 

person til person. Man tar foreløpige valg om hva man velger å notere, og fokuset er nært 

umulig å være helt likt om to forskere skulle observert det samme klasserommet. ”Reliabilitet 

handler (...) om i hvilken grad data kan sies  å være konsistente i den forstand at man får 

tilsvarende data uavhengig av observatør, tid og sted” (Vedeler 2009:140). Dette er et mindre 

problem i kvantitativ forskning, da man analyserer tall og frekvenser og det har et mindre 

”personlig preg”. ”Når det er den subjektive opplevelsen som skal fanges opp ved hjelp av 

forskerens fortolkninger, er det ikke rimelig (...) å bruke reliabilitet som kriterium på god 

forskning” (Vedeler 2009:140).  
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4 Analysekapittel  
 

 

4.1 Innledning 
Masteroppgaven forsøker å finne svar på følgene problemstilling: 

Hvordan underviser fire lærere i lyrikk på to videregående skoler?  

For å svare på problemstillingen brukte jeg forskningsspørsmålene: 

5. Hva er lærerens eget forhold til lyrikkundervisningen? 

6. Hvordan og hvorfor velger læreren tekstene de gjør? 

7. Hva gjør læreren for å motivere elevene? 

8. Hva er lærerens største utfordringer og begrensninger? 

  

 

I intervjuene stilte jeg informantene mange spørsmål (se intervjuguide, vedlegg nr 2.) for å 

kunne kartlegge hva de tenker om lyrikk, og hvordan de underviser i dette. Inndelingen av 

dette kapittelet vil derfor legge vekt på funnene rundt temaene lærernes holdninger til lyrikk 

og undervisningen, tekstutvalg, motivasjon og begrensninger hos lærerne. Det ene temaet vil 

ikke utelukke det andre, da alle temaene omhandler undervisningen og vil ha nær tilknytning 

til hverandre. Da jeg intervjuet de fire lærerne fant jeg at de hadde relativt forskjellige 

synspunkter og meninger. Jeg har derfor valgt å fremstille lærerne i fire individuelle deler, da 

jeg håper dette blir mer oversiktlig for leseren. Spørsmålene og svarene som kan knyttes til 

funnene blir presentert under hvert tema, og jeg vil knytte observasjonen opp til intervjuene 

der dette passer. Da lærerne er forskjellige, vil spørsmålene fra intervjuguiden ikke ha faste 

plasseringer under inndelingene for funn. Etter hver lærerdel vil det være en kort 

oppsummering for å sammenfatte teksten.  
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4.2 Kari  
 

4.2.1 Om læreren og klassen 
Navnet på den første informanten jeg vil presentere er Kari. Hun er 55 år og er utdannet 

lektor med opprykk. Hun har vært lærer siden 1982, altså i 34 år. Klassen hennes er en 

tredjeklasse på studiespesialiserende videregående, med vekt på realfag. Klassen består av 26 

elever, der 21 av dem er gutter og fem er jenter. 
 

Kari beskriver klassen sin som en hyggelig vg3-klasse, der elevene er ganske spredt i både 

muntlig aktivitet og faglig nivå. Det er noen elever som er veldig flinke til å delta, mens 

andre elever som er svært rolige, stille og ikke tør å snakke. Miljøet har vært litt ”klikkete” 

tidligere, og Kari mener at det er derfor noen elever har hatt problemer med å åpne seg og 

være muntlige sammen med resten av klassen. Imidlertid forteller hun at dette har blitt bedre 

etter noe sosial aktivitet med klassen. De er med på timene selv om de ikke synes at lyrikk er 

spesielt spennende. Elevene syns ikke lyrikk er særlig relevant for livet, men følger med fordi 

de vil gjøre det bra på eksamen. De er en positiv og hyggelig gjeng med elever, sier Kari. 

 

 

En kort skisse av undervisningsopplegget: 

Elevene jobber først individuelt med dikt Kari har utdelt etter vanskelighetsgrad. Deretter går 

elevene som har identiske dikt går sammen i grupper for å diskutere diktet. Til slutt fremfører 

elevene gruppevis hvordan de har tolket diktene, og får en muntlig respons på dette fra Kari. 

 

 

4.2.2 Karis holdninger til lyrikk og undervisningen 
For å få et inntrykk av Karis forhold til lyrikk blir hun spurt om lyrikk er en del av hennes 

egen hverdag. Hun svarer at ”jeg leser for lite, men jeg er glad i dikt, ja.” Det hun synes om å 

undervise i lyrikk sier hun at er ”litt ymse”, fordi hun syns at det er gøy å undervise i det 

meste. Samtidig ser hun at det kan være litt vanskelig for de svakeste elevene med lyrikken. 

Hun tenker også på periodene i litteraturhistorien som de må igjennom, og binder 
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lyrikkundervisningen opp mot disse. ”Men det er særlig det å sammenligne tradisjonell og 

modernistisk lyrikk, det som vi skal inn på i dag, så det syns jeg er veldig gøy”. Når Kari blir 

spurt om hva hun syns er viktig å formidle til elevene gjennom lyrikkundervisningen, svarer 

hun;  

 

Det er flere plan. For det første så er opplevelsene viktige. Det at de kan lære noe om seg selv, 
identitet. Men så henger jo eksamen der som et sånt spøkelse og det å undervise mot eksamen 
er kanskje det som jeg er flinkest til. Fordi at det å lære elevene å analysere tekstene slik at de 
klarer seg på eksamen det er hovedmålet. Dessverre. 
 

Kari blir spurt om hun tenker at lyrikk kan være aktuelt for klassen sin. Hun svarer at det er 

viktig å være et dannet menneske, og at hun tror vi har veldig mye igjen for å kunne lese og 

forstå lyrikk. Deretter utdyper hun ved å fortelle at i forrige undervisningstime da klassen 

hadde om modernismen, var det mange av elevene som mente at ”dette var teit” og at det er 

for dumt og at det er for vanskelig- men jo mer man vet desto mer spennende blir det. 

Klassen hadde hatt om keiserens nye klær og modernistisk kunst. Hun sier at: 

 
Det er det jeg prøver å fortelle elevene, men ja, begrenset selvfølgelig i forhold til hvis du har 
yrkesfaglig og skal ut som snekker eller hva som helst så er det begrenset hva det kan brukes 
til eller hva de har igjen for det.  

 

Men opplevelsen syns hun er viktig, selv om de kanskje ikke får bruk for det senere.  

På spørsmål om hun tror at lyrikkundervisningen alltid vil være en del av norskfaget, svarer 

hun at ”det håper jeg. Ja, jeg tror nok det. I hvert fall i mange år fremover. Jeg håper det.”  

 

 

4.2.3 Tekstutvalg 
På spørsmål om hvor Kari finner tekster til undervisningen, svarer hun at hun ”(...) går veldig 

mye i andre lærebøker og i andre diktverk”. Hun blir spurt om å utdype dette med tanke på 

”andre diktverk”, og hva hun bruker mest ut av diktverkene og lærebøkene der hun svarer at: 

 

”Jeg finner de fleste tekster i lærebøker. Men jeg finner også noen tekster i lyrikkbøker som 

jeg har hjemme og de jeg har her på skolen. De fleste tekstene finner jeg nok i lærebøker. 

Fordi at det er så greie oppgaver til.” 
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I forrige undervisningstime hadde klassen om diktanalyse, der de lærte ”oppskriften” på 

analyse som Kari uttrykker det. Når Kari planlegger undervisningen har hun valgt å lære 

elevene analyseapparatet først, før hun gir dem diktene. ”Denne gangen har jeg plukket ut 

tekster fra læreboken”, sier Kari. ”Noen modernistiske dikt og noen tradisjonelle, jeg tror jeg 

har tatt seks forskjellige dikt og kopiert opp i fire sånn at fire personer i klassen får det 

samme diktet.” Diktene Kari bruker er: Har aldri vandra så langt (1990) av Haldis Moren 

Vesaas, Reise seg (1980) av Marie Takvam, Fangen (1965) av Rolf Jacobsen, Aust-Vågøy 

(1941) av Inger Hagerup, Jeg holder ditt hode (1963) av Stein Mehren, og Dansen (1920) av 

Kristoffer Uppdal. Elevene får ikke vite at de har fått forskjellige dikt før etter at de har lest 

og jobbet med diktene individuelt. Etter dette skal elevene som har fått utdelt det samme 

diktet jobbe sammen på grupper, snakke om diktet og se om de kan gjøre flere funn. Det er 

viktig å merke seg at Kari gir elevene forskjellige dikt, der hun gir elevene dikt etter 

vanskelighetsgrad. Ved å ikke fortelle elevene dette differensierer hun uten at de svake 

elevene føler seg svake, samtidig som at de sterke elevene får en utfordring. Fra en 

observatørs synspunkt virker det som at elevene jobber godt både individuelt og i grupper.  

 

På spørsmål om hvorfor har hun valgt disse diktene svarer hun at: ”Nei, det har jeg bare valgt 

ut i fra at det er noenlunde forståelige dikt, at de ikke er for vanskelig for elevene sånn at de 

mister motet da.” svarer Kari. Hun ønsker at elevene skal få en mestringsfølelse når de 

analyserer diktene, og valgte derfor dikt med forskjellige vanskelighetsgrader for å tilpasse 

diktene til elevene.  

 

 

4.2.4 Motivasjon 
På spørsmål om hva Kari gjør for å få med alle elevene når hun underviser i lyrikk, svarer 

Kari at hun jobber mye med at de først skal tenke over en tekst alene, og at hun syns det er 

viktig at elevene har teksten på papir, ikke bare på dataen eller i læreboken. På denne måten 

mener hun at de kan skrive bedre og jobbe ordentlig med teksten. ”At de først jobber alene, 

og så to og to, og så fire og fire” sier Kari. Noen ganger sier hun at hun også trekker frem en 

av firergruppene slik at de får øvd på å stå fremme og fremføre hva de har funnet, for 

eksempel litt om tema, virkemidler og så videre. Hun blir også spurt om hvorfor hun velger 

denne typen arbeidsmetode, der hun svarer ”det er for å få elevene aktive. For at det ikke bare 

skal bli jeg som står å messer for da sovner de.” Gruppene jobber aktivt med oppgavene, og 
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det hjelper antakelig på innsatsen at elevene skal presentere tolkningene sine for resten av 

klassen i slutten av undervisningen. Elevene presenterte mange gode funn, noe Kari roser 

dem for, og sier etter hver gruppe at de har vært flinke. 

 

Da Kari blir spurt om hva som er det viktigste hun tenker at elevene skal sitte igjen med etter 

lyrikkundervisningen, svarer hun: 

 

At de skal ha troen på seg selv og sin egen evne til å analysere dikt. Og at de skal få en 
opplevelse av diktet, å få en aha-opplevelse gjerne av hva dikt kan gi, men også det at de skal 
få øve seg i å analysere dikt og sammen, ja, styrke hverandres evne til å analysere da. 

 

Kari blir spurt hvordan hun vanligvis prøver å skape interesse for temaet, ikke bare aktive 

elever, men også å skape engasjement? På dette svarer Kari: ”Tjah, ja det er kanskje det 

vanskeligste spørsmålet.” Hun sier videre at det første hun tenker er at det er viktig at hun er 

engasjert i lyrikken selv, og at hun alltid skal være blid når hun går inn i klasserommet.  

 
Å ha godt humør og være positiv til dette her selv, men ja, det at de skal være aktive å jobbe 
med diktene selv. Men jeg syns at akkurat det der punktet er vanskeligst, hvordan engasjere 
dem. Jeg har ikke noe godt svar på det faktisk. 

 

I undervisningen instruerer Kari elevene til å sette seg sammen i grupper og sier:  

 
En av dere skal lese høyt, så forteller dere hva dere har funnet ut til hverandre. Gi hverandre 
tid til å skrive ned og forstå hva de andre har tolket. Dere skal ha bevis for tolkningen deres. 
Realister, se på diktet som et mattestykke som dere skal løse! 

 

Kari prøver å vinkle analysearbeidet på en måte som kan slå an hos elevene, ved å koble det 

at elevene er realister til at diktanalysen er som et mattestykke. Hun gjør dem også bevisste 

på at elevene må begrunne tolkningene sine for de andre i gruppen, og dele ideene med 

hverandre. Konsentrasjonen i denne klassen ser ut til å være høy, og det virker som om at det 

fungerer godt å la elevene arbeide med diktene på egenhånd før de setter seg i grupper for å 

diskutere diktene videre. Planen for timen er godt gjennomtenkt, og ut i fra observasjonen 

betraktes klassen som en gruppe elever som virker gode til å snakke sammen under arbeidet 

med gruppeoppgaver. Når elevene får analysere litt på egenhånd først har elevene tid til å 

finne egne virkemidler uten å bli påvirket av de andre elevene. Det virker også som at de er 

glade for å få innspill fra de andre elevene etter at de selv har arbeidet med diktet. Det å 
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arbeide selvstendig først og få arbeidsro før elevene diskuterer med hverandre kan muligens 

gi elevene større tro på seg selv, som Kari sier. Årsaken til dette kan være at elevene i noen 

tilfeller har tenkt det samme, og at de kan ha synspunkter som resten av gruppen ikke har. Jeg 

hørte blant annet gisp fra en gruppe og ”ja, det kan det jo være” hos en annen engasjert 

gruppe. Hos andre grupper hører jeg: ”Det er et kjærlighetsdikt, vi må bare finne ut av 

hvorfor vi tror det er det.. Hva tror dere da? (...)” 

  

En annen gruppe diskuterer temaet i diktet de har fått utdelt: Elev 1: ”Jeg skjønner ikke 

hvordan man skal finne alt dette greiene. Tenker liksom forfatteren hva temaet er når han 

skriver det?” Elev 2: ”Når man får dette på eksamen så får man jo ikke spørsmål om det.” 

Elev 1: ”Altså, det er jo ikke til noen nytte dette her. Det er ikke sikkert de har ment noen ting 

med diktet da de skrev det engang.” 

 

 

4.2.5 Begrensninger 
På spørsmål om hva hun opplever som de største utfordringene med å undervise i lyrikk, 

svarer Kari at ”de største utfordringene er at elevene er så forskjellige”. Hun sier at noen av 

elevene hennes gjerne vil ”grave dypere og lære mer” mens andre elever syns at dette er ”helt 

på trynet og veldig vanskelig”. En annen utfordring Kari har i undervisningen er at hun 

mener at elevene ikke er lesende mennesker lenger, at de har problemer med lengre tekster. 

”Nå er lyrikk kort da så det er jo bra, men de er utålmodige.” Hun sier at elevene vil ha raske 

svar og at de synes at ”det å fordype seg i tekster er vanskelig.”  

 

 

Spørsmålet om hvordan Kari mener at man kan gjøre arbeid med lyrikk relevant for elevene, 

svarer hun først at det er noe vi, før hun sier eller jeg, burde være flinkere til. Hun sier at hun 

”burde bruke mer tekster som elevene er opptatte av selv.” Hun sier at man for eksempel kan 

bruke sangtekster av norske musikere, men at hun er redd for å bruke for mye tid på det. 

”Men jeg syns at, altså, vi løper gjennom pensum.” Kari sier at hun kunne vært flinkere til å 

løse opp hver enkelt time med å ”krydre litt”, og at dette hadde vært lurt. Hun sier at måten 

hun tror det er riktig å gå frem på er å gjøre undervisningen litt ufarlig, ”den der lekenheten”. 

Hun utdyper med å forklare at dette hadde hjulpet da mange av elevene er veldig usikre på 

om slik de analyserer er riktig måte å analysere på, ”fordi at det er ikke en ”fasit” i 
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anførselstegn”. Alt kan være like rett i utgangspunktet. ”Men så må en jo geleide dem inn på 

litt riktige tolkninger da hvert fall, få dem til å finne hva jeg skal si, et bevis for den ideen de 

har da om hva diktet handler om”. Hun sier også at hun synes det er synd å måtte rette på 

elevene om de ikke har forstått diktene rett, fordi de kan få en opplevelse av at de ikke 

lykkes. Men hun føler at hun må rette opp om noe er direkte feil; ”en må jo veilede å si at du 

hør nå her, se hvilken periode det er gitt ut i og, ja. ” Et eksempel på dette så jeg i løpet av 

undervisningen, da Kari sa til klassen ”ikke tro at det finnes en fasit på dette her, det du 

finner i diktet er vel så viktig som hva alle andre finner. Det kan være minst like interessant 

som hva alle andre finner”, før hun spurte om noen trengte mer tid til å bli ferdig. Etter å ha 

stilt spørsmål om tolkningene til en av gruppene som har fremført fyller Kari ut det gruppen 

har utelatt ved å gi en egen tolkning, og sier til slutt ”tenker jeg da. Det kom jeg på nå.” Det 

at Kari føler hun må veilede elevene inn på riktig konklusjon selv om hun tidligere sier at det 

”ikke er en fasit” kan tolkes som en fremgangsmåte for å få elevene til å gjøre det godt på 

eksamen.  

 

4.2.6 Sammendrag: 
Kari er svært eksamensrettet, men skulle ønske hun kunne ”krydret” undervisningen med 

aktiviteter hun tror elevene hadde likt bedre. Kari forsøker å differensiere ved å gi elevene 

forskjellige dikt som de først skal se på individuelt, før de går sammen med elever som har 

det samme diktet. Hun prøver å ikke gi elevene en ”fasit” på diktene, men ønsker å veilede 

dem til de riktige tolkningene da hun ønsker at de skal gjøre det bra på eksamen. Hun leser 

ikke så mye lyrikk selv, men syns det er gøy og trives med å undervise i dette. 
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4.3 Roger  
 
4.3.1 Om læreren og klassen 
Roger er 61 år, og underviser en bygg-og anleggsklasse på yrkesfaglig videregående. Han er 

utdannet byggmester, og har et årsstudium i norsk. Han har vært lærer siden 1981 med noen 

få års pause, og anslår at han har vært lærer i ca. 33 år. Innen norskfaget er han midlertidig ny 

da han har vært norsklærer i seks måneder. Klassen til Roger er en førsteklasse på bygg- og 

anleggsteknikk (senere omtalt som BAT-klassen). Det er 13 elever totalt, der alle elevene er 

gutter.  

 

Roger beskriver klassen som en muntlig klasse der elevene er glad i å diskutere og blir lett 

engasjerte i klassesamtaler. Det er mange som har mye meninger i denne klassen forteller 

han. Roger sier at nivået er bra, der de fleste ligger på en firer og noen på femmere. Det har i 

midlertid vært lite skjønnlitteraturundervisning til nå, ”det er mulig dem har lest en novelle, 

Gutten (1988) av han Ingvar Ambjørnsen, som er mye brukt på yrkesfag, en ganske enkel 

novelle. Kort. Så det er bra” forteller Roger. Dette blir Rogers første lyrikkundervisning med 

klassen, men han tror de vil være positive til sjangeren. Når jeg senere spør han om hvordan 

det er å ha en ren gutteklasse forteller han at det er få av elevene som leser bøker. De er 

hyggelige, men mange er svake i tekst og ikke spesielt interesserte i skjønnlitteratur. Et trekk 

som Roger mener karakteriserer klassen er at de står fast i en primærdiskurs de ikke kommer 

ut av. Med dette mener han at elevene sliter med å lære seg et metaspråk de kan trekke inn i 

norsken, altså at de ikke har de kunnskapene man trenger om fagbegreper for å kunne 

diskutere dikt på et høyere nivå.  
 

 

En kort skisse av undervisningsopplegget: 
Roger starter undervisningen med å spille av en Take me to church (2014) av Hozier med 

tekst på musikktjenesten Spotify1 for klassen. Etter dette holder Roger forelesning om 

fagbegreper og dikttyper på PowerPoint. I den siste delen av undervisningen arbeider elevene 

med oppgaver om besjelinger . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Spotify er en musikkstrømmetjeneste som gir abonnentene mulighet til å lytte til musikk fra et 
digitalt musikkbibliotek via Internett. 
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4.3.2 Rogers holdninger til lyrikk og undervisningen 
Roger sier at det hender at han leser dikt. Han har vært veldig opptatt av noen lyrikere, blant 

annet Hans Børli. Han forklarer at han har et godt forhold til diktene til Børli fordi han selv er 

fra Oslo, men anerkjenner at ”jeg leser ikke mye dikt da. Det gjør jeg ikke. Skal prøve å bli 

bedre”. Roger blir spurt hva han tenker om det å undervise i lyrikk, der han svarer at ”jeg 

syns det er kjempe spennende. Jeg gleder meg.” På spørsmål om hva han synes er det 

viktigste elevene skal sitte igjen med etter lyrikkundervisning, svarer han at ”ja det har jeg 

ikke tenkt så mye over. Det er det at de blir mer nysgjerrige på tekster da. Ja det må være 

det.” På spørsmål om Roger mener at kunnskap om lyrikk er noe elevene har bruk for i 

hverdagen, svarer Roger ”ja, veldig.” Han blir spurt videre på hvilken måte, der han svarer at 

”de kan for eksempel bruke lyrikk-kunnskapene sine til å tolke sangtekster. Ved å jobbe med 

dette får de kanskje et mer fargerikt språk” svarer Roger. Roger virker reflektert rundt hva 

man kan bruke lyrikken til og ser selv nytten av lyrikk- og tolkeferdigheter.  

 

Roger blir spurt hva han tenker er viktig å formidle til elevene, der han svarer at mange av 

elevene nesten ikke har noe forhold til språk og litteratur i det hele tatt, og at han mener de 

derfor går glipp av veldig mye, derav opplevelser. Roger forklarer videre at han tror man kan 

bruke musikken til å få elevene interessert i lyrikk, fordi de hører så mye på musikk allerede. 

Han tror ikke at elevene tenker så mye over ”teksten i musikken”, og om han får dem til å 

forstå at dette er lyrikk, så blir de kanskje interesserte i å utforske lyrikken videre.  

 

På spørsmål om Roger tror at lyrikkundervisningen alltid vil være en del av undervisningen i 

norskfaget, svarer han: ”ja. Det tror jeg. Altså den måten å forstå språket på, og liksom den 

fortetta, den der destillerte ordbruken, det tror jeg er veldig viktig.” Han sier at han syns det 

er lagt mer vekt på sammensatte og digitale tekster, og sier at han er veldig opptatt av 

sammensatte tekster. Han tror at dette gir muligheter for de elevene som er mye på internett 

og data, men mener at dikt burde leses på håndfast papir. ”Men sånn sett så tror jeg at lyrikk 

og sånt blir viktigere fordi verden liksom, lyrikken er på en måte varmere enn de der andre 

tekstbitene, skjerm-tekst-systemet. Så jeg tror det, tror på det.” - Roger.  
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4.3.3 Tekstutvalg 
Roger blir spurt hvor han vanligvis finner tekster til undervisningen, og svarer at det er litt 

overalt da han mener at lærebøkene kan være mangelfulle. Han blir spurt hvorfor han mener 

at lærebøkene er mangelfulle der han svarer:  

 
”Nei det er ingen som passer helt til, for eksempel nå skal vi bruke en som heter Tett på (...) 
men det er ikke så veldig mye der du kan bruke egentlig (...). Jeg syns de teksten de har der 
også er ganske dårlige. Det er mer preget av en sånn, jeg drev å lettet etter noen diktoppgaver 
der i går, det er liksom veldig sånn pedagogisk da, det er mye nynorsk og sånt, det er liksom 
det som styrer. Det er ikke mange gode tekster der, jeg fant ett dikt jeg har tenkt til å bruke. 
Som de kan jobbe nærmere med. Så man må gå på utsiden, på nettet. Det er en bok som heter 
norsk for yrkesfag, av et annet forlag, den er mye bedre enn Tett på. Den er ikke bra nok. Det 
er jo tekster over alt det gjelder bare å finne, jeg bruker veldig mye tid på å finne liksom gode 
ting altså.” 

 

Han sier videre at han er ”redd for å legge lista for lavt. Det er mye bedre å ligge for høyt.”  

 

Om undervisningsøkten som blir observert forteller Roger at han endte opp med å legge seg 

tett opp mot læreboken Tett på ”fordi der er det fire sider med dikt, lyrikk, det er to sider med 

anvisning av diktanalyse, dikt av Henrik Wergeland, som jeg mener, jeg kan ikke begynne 

med det altså. Fordi da detter dem av.” Han sier at han vil starte med å forklare hva lyrikk er, 

og snakke om lyre og musikk, før han setter på Take me to Church med tekst på Spotify. 

Etter dette sier han at han vil kjøre PowerPoint med en del av elementene innenfor lyrikken. 

Til slutt får elevene arbeide med å lage sine egne besjelinger av ord de får tildelt, som for 

eksempel støvsuging og regn.  

 

Han blir spurt om hvorfor han har valgt denne teksten, og svarer at dette var helt tilfeldig. 

Han valgte opplegget med musikk fordi elevene kan se teksten på Spotify mens sangen 

spiller. Ideen kom han på samme morgen som undervisningen og sier derfor: ”jeg liker den 

sangen veldig godt men jeg, jeg har ikke satt meg godt nok inn i teksten selv.” Han sier at 

elevene ikke skal jobbe med teksten fra sangen etterpå, han vil bare vise dem at funksjonen 

finnes på Spotify. Roger sier om opplegget:  

 

Jeg er ikke fornøyd med det altså, men det er liksom en start. Men jeg har veldig stor tro på å 
eksperimentere litt for å finne, jeg er helt sikker på at jeg kan finne et system som gjør at jeg 
kan få elevene til å tenne på dette. 
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Som Roger sier, det er en start. At han prøver å inkludere en liten smakebit på musikkens 

lyrikk i undervisningen virker bra. Klassen er som sagt ovenfor urolige under foredraget og 

de individuelle oppgavene. Det virker som at elevene foretrekker å snakke om lyrikken til 

fordel for å sitte alene og tenke eller skrive.  

 

4.3.4 Motivasjon 
Roger blir spurt om hvordan han ikke bare skaper interesse, men også engasjement for 

lyrikken, og om han får dette til? På dette svarer Roger: ”ja det har jeg ikke prøvd så mye 

enda, men jeg tror jeg skal greie det altså. Jeg tror jeg har evnen til å bli engasjert selv også.” 

Roger sier at det er slik han pleier å undervise som lærer, at hvis han selv er engasjert så er 

det bra, og at elevene også kan bli engasjert hvis han selv er det. ”De kjøper den altså” sier 

Roger. 

 

Om relevans rundt lyrikkundervisningen snakker Roger mye om musikk. Han vil gjerne 

bruke lyrikken i musikken for å få elevene interessert, da han tror at de aller fleste elevene 

hører på musikk hver dag. Når Roger blir spurt om hva han har tenkt under planleggingen, 

svarer han at han vil bruke musikken: ”men jeg har spurt de, og det er ikke mange som hører 

på teksten, tekstene til musikken, så det jeg håper på er at de skal fokusere mer på tekst.” Han 

vil gjerne få elevene til å begynne å høre på teksten i musikken, og dermed kanskje få 

elevene interesserte i dikt og andre tekster som rimer. Musikken er dermed en 

motivasjonsfaktor Roger bruker for å prøve å få elevene interesserte til å utforske lyrikken 

videre. 

 

Roger får spørsmål om hva han vanligvis gjør for å få alle elevene med når han underviser i 

lyrikk. I svaret gjentar han at han ikke har undervist så mye i det enda, men at for et par år 

siden underviste han en veldig lite interessert klasse. Med disse elevene gjorde han det slik at 

en elev startet timen med å snakke om en tekst fra en sang, og at de brukte litt tid på det. Det 

fungerte veldig bra sier Roger. Han blir spurt hva han tenker spesifikt rundt klassen han skal 

undervise denne gangen, og svarer: 

 

Ja, det er en utfordring å få med alle. Men igjen så er det der musikken er viktig fordi jeg tror 
ikke det er noen av elevene som ikke hører på musikk. Så det, å bruke det som en sånn der 
bokseåpner. 
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I undervisningen som blir observert spiller Roger av sangen i starten av timen, uten å si til 

elevene at de må følge med på teksten. Teksten vises fortløpende sammen med det verbale i 

sangen og det er kanskje forutinntatt at elevene skal følge med på dette, men bare et fåtall av 

elevene retter oppmerksomhet mot tavlen. Roger har sagt i forkant av 

undervisningsopplegget at han ikke skal bruke mye tid på å snakke om sangen med elevene, 

han vil bare gjøre dem nysgjerrige. Etter sangen går han videre til å gi elevene en definisjon 

på lyrikk, og til å snakke om virkemidler i lyrikk.  

 

I løpet av foredraget snakker Roger om krigsdikt, og ber en elev lese diktet Aust-Vågøy. 

Læreren kobler dato for diktet så elevene forstår at det er et krigsdikt. Én av elevene blir 

svært interessert i fordi hans familie fant gamle krigsbrev på hytten sin. Alle elevene er stille 

mens eleven leser det første verset, en annen elev leser neste. Roger spør elevene tror 

forfatteren av diktet tenkte da hun skrev det, men elevene er usikre. ”Men hva handler det 

egentlig om, hva er temaet her? Hva kan vi lese mellom linjene?” spør Roger videre. ”Sorg, 

krig, glede” tuller en elev. - ”Samlet sorg”. Roger sier ikke noe på dette men spør heller: ”er 

det andre energier her?”  ”Sinne kanskje” svarer en av elevene. Han får elevene inn på ”rett 

spor” i denne dialogen men elevene er jevnt over urolige. 

 
4.3.5 Begrensninger 
Roger blir spurt hva som er de største utfordringene i lyrikkundervisningen, der Roger 

forklarer at han tror det er en grense for hvor subtil man kan bli og hvor langt man kan gå inn 

i diktanalysen. ”Gå inn på jamber og alt dette her for eksempel, forskjellig, gå inn på sånn 

mikronivå det tror jeg kan være, bli, en utfordring.”- Roger. ”Dette er jo yrkesfaglige elever 

også, de er liksom normalt kanskje mindre interessert i teori enn de som går på 

studiespesialiserende” fortsetter Roger. Han tror likevel det er mulig til en viss grad hvis man 

er god nok som lærer. Senere blir Roger spurt om elevene kan få diktanalyse på eksamen, der 

han svarer nei. Til tross for at han ikke tror elevene kan få diktanalyse på eksamen går Roger 

gjennom 20 unike fagbegreper rundt lyrikken på PowerPoint-presentasjonen sin i løpet av ca. 

30 minutter.  

 

På spørsmål om hvordan det er å bare ha gutter i klassen, svarer Roger: ”nei det er, hva skal 

jeg si, altså det største problemet med det, jeg har jobbet med sånne gutter i mange år på det 

nivået, er at jeg syns det er for lite engasjement da” svarer Roger. Han forteller at ”det er 
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veldig få gutter som har lest en bok på denne yrkesretningen her.” Han sier at elevene er 

hyggelige da, men ikke så veldig interessert. ”De er svake mange i tekst altså. De har den der 

primærdiskursen. De kommer liksom ikke ut av den mange av dem” fortsetter han. ”Det er 

ikke mange som er der at de lærer seg et metaspråk” sier han, og gjentar at de er stort sett 

hyggelige.  

 

Roger sier at han gleder seg til å undervise i lyrikk, men at det fortsatt er mye uavklart. Roger 

tok de siste studiepoengene i norsk for seks måneder siden. Det at Roger ikke har så mye 

erfaring som norsklærer nevner han flere ganger i løpet av intervjuet. Han sier at han har hatt 

om lyrikk i fjor høst som en del av videreutdanningen, og at han i denne perioden skrev 

diktanalyse av et av Rudolf Nilsens dikt. ”Så jeg syns det er veldig spennende” sier han.  

 

 
4.3.6 Sammendrag Roger 
Roger synes lyrikk er veldig spennende, og snakker spesielt mye om å bruke musikken til å 

nå elevene. Han virker svært reflektert rundt nytten av lyrikken, og snakker om at lyrikken 

blant annet kan påvirke elevene til å selv få et bedre språk, om de leser eller hører på lyriske 

tekster. Roger har undervist på yrkesfag lenge, men har kun vært norsklærer i seks måneder. 

Han stiller mange spørsmål til elevene i undervisningen, men gir sjeldent respons på svar fra 

elevene. Når han velger tekster ønsker han at elevene skal ha noe å strekke seg etter og at de 

skal bli interesserte. Han synes det er vanskelig å få dem ut av primærdiskursen og å få dem 

til å arbeide med oppgavene han gir dem. Det er også en distanse mellom hva Roger ønsker å 

gjøre med lyrikken, og det som faktisk skjer da han ikke bruker musikken så mye i 

undervisningen.  
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4.4 Margrethe  
 

4.4.1 Om læreren og klassen 
Den tredje læreren heter Margrethe. Hun er 41 år gammel, og har undervist i 15 år, siden 

2001. Hun har en mastergrad innenfor filmvitenskap, og har i tillegg en praktisk-pedagogisk 

utdanning og årsstudium i norsk. Klassen er en tredjeklasse på studiespesialiserende 

videregående skole.  

 

Margrethe forteller at elevene ligger jevnt på nivå med hverandre, med normal variasjon 

under og over middels karakterer. Klassen er ”preget av dårlig faglig selvtillit som betyr at 

nivået egentlig er litt høyere enn det de kan gi inntrykk av og tør vise”. De har bedt om mer 

undervisning i det å tolke og analysere både dikt og noveller, forteller Margrethe. De føler de 

ikke får det til. ”De viser ofte til at de mangler en del referanserammer som gjør at de sliter 

med å tolke både dikt og noveller og andre tekster, men jeg oppfatter dem egentlig som 

veldig skarpe. Veldig flinke til å konkludere som regel” sier hun. Elevene skriver på 

tilbakemeldinger at de ikke har motivasjon for dette, men hun opplever samtidig at de ikke er 

så uinteresserte når de først kommer i gang. Margrethe sier at elevene hennes ikke helt 

skjønner poenget med lyrikken, samtidig som de vet at dette er noe de må igjennom. Hun har 

bare hatt klassen i et halvt år, da hun begynte å jobbe på skolen i sommer. 20 av klassens 29 

elever var til stedet under observasjonen.  

 

En kort skisse av undervisningsopplegget: 
I første undervisningstime arbeider elevene på grupper og skriver en kortsvarsoppgave der de 

vurderer en analysetekst som Margrethe har skrevet for diktet Evig din (1993). Elevene skal 

deretter skrive kortsvarsoppgave gruppevis om budskapet i samme dikt. Da Margrethe ikke 

rekker å lese diktet Alis kamp i Zaïre (2004) i samme timen, får jeg komme tilbake for å se 

henne lese diktet og at klassen snakker om referanserammene sammen.  

 
4.4.2 Margrethes holdninger til lyrikk og undervisningen 
På spørsmål om hva Margrethe synes om å undervise i lyrikk, svarer hun at ”jeg liker å 

undervise i det meste, så den delen er grei.” Margrethe forteller at hun har en privat bok som 
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hun skriver tekster i. Hun leser også dikt, og er veldig glad i dikt: ”syns det er en fantastisk 

måte å formidle tanker på. Både lese andres og skrive selv”.  

 

På spørsmål om Margrethe tror at lyrikk alltid vil være en del av norskundervisningen, svarer 

hun: 
Jeg håper det. (...) Jeg tror, ja, fordi en veldig viktig del av norskfaget som språkfag er å 
formidle kunst. Det her mener jeg er en kunstform som i hvert fall ikke holder på å dø ut, den 
er absolutt levende. Og da tenker jeg det er andre tekstformer som er mindre levende enn 
lyrikk. Altså nei, sånn sett så tror jeg ikke det, men jeg vet ikke, det kan alltid sitte noen 
idioter en plass som bestemmer det fordi de ikke skjønner det. Så jeg tror at de er større fare, 
nå skal jeg ikke navngi folk men, jeg tror de som sitter å styrer er en større fare for at det skal 
forsvinne i undervisningen enn teksttypen i seg selv da.  

 

Margrethe blir spurt om hun mener at kunnskap om lyrikk er noe elevene har bruk for i 

hverdagen, og svarer at:  

 
Jeg tenker at lyrikk er kanskje en av de tekstformene som vi har minst bruk for i samfunnet 
men som gir størst glede. Fordi det er det som sånn i den store sammenheng er mest unyttig 
samtidig som det er mest nyttig. 

 

Hun blir spurt om hun kan utdype dette og svarer ”det er noe med at alle andre tekster har en 

eller annen nyttig fasong, nyttig form, en eller annen fast måte som det kan fortelles på. Men 

diktet har ingen regler når det kommer til stykket”. Hun sier videre at ”vi må ha noe i 

hverdagen som ikke hører hjemme noen plass”, et alternativ til alt som er nyttig. Hun sier at 

man har bruk for tolkning uansett om det er dikt eller reklametekst, fordi man bruker samme 

teknikken for å tolke tekstene. ”Kan jo heller si at lyrikk er kunst da og det andre er 

brukstekster. Du må kunne tolke de, du må jo ha disse referanserammene for å se.” – 

Margrethe. Hun refererer til et av diktene hun brukte i undervisningen når hun snakker om 

referanserammer, diktet heter Alis kamp i Zaïre. Hun mener at man ikke forstår dette diktet 

om man ikke vet hva diktet refererer til, noe som bekreftes i observasjonen der elevene er 

forvirret frem til de får forklart diktet av Margrethe. ”Det går ikke bare på å avsløre noen 

følelser i diktet, det går på å avsløre en hendelse.” sier hun. 

 

Margrethe sier videre at det er viktig å formidle til elevene at dikt er gøy, man har en 

mulighet til å se på følelser, til å leke- noe hun syns er viktigst, men at det også kan være 

tungt. Her er et utdrag fra intervjuet med Margrethe der hun diskuterer lyrikkens plass i 

undervisningen:  
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Altså diskusjonen om at dikt skal ut av pensum, dikt hører ikke hjemme i læreplanen, lyrikk 
det er liksom kjedelig og unødvendig er jo for så vidt på sin plass fordi at det ikke er en nyttig 
tekst-sjanger. Men skolen skal være en motkultur også. Derfor er det veldig viktig at det er 
med. Det er jo som at vi skulle kutte ut visse former for matte fordi at man nesten aldri bruker 
de, altså sammenlikningsligninger fordi at det nesten ikke brukes i hverdagen. Dikt brukes i 
hverdagen. De fleste leser dikt i hverdagen de legger bare ikke merke til det. Alt fra på 
bussen, til toget, til flyet eller i avisen står det en snutt her og en snutt der. 

 
4.4.3 Tekstutvalg 
Når Margrethe blir spurt hvor og hvordan hun finner tekster til undervisningen, svarer hun:  
 

Her og der. Det er alt fra hva en fikk med seg fra studiene og hva en leste i sine egne tenår til 
fra kollegaer til nye tekster, bøker, en bok man finner her og der, nettet, aviser, altså alt som 
en ser. 

 
Margrethe forteller at uken før denne undervisningsøkten har klassen jobbet med diktanalyse 

sammen med vikarer, så i denne timen skal de få eksempler på diktanalyse.  

 
Og da valgte jeg da dette her diktet av Arne Hjeltnes rett og slett fordi at det er ganske enkelt, 
og det er lett å finne virkemidler i det, og det, er ikke noe sånn vanskelige greier også er det 
morsomt. 

 
Diktet heter Evig din. ”Det er jo litt gammelt da. Men det fungerer fint i dag også. Hvis vi 

skal snakke om aktuelle temaer.” sier Margrethe. Hun sier at de skal ha dette diktet med en 

analyse hun selv har skrevet for å se hvordan man kan tolke diktet, og for at elevene selv skal 

se hva som er feil i analyseteksten hun skrev for åttendeklassen:  

 
Jeg vil gjerne også at de skal finne ut hva som er mest mulig feil med den teksten, altså at det 
mangler litt info der og litt ting de må ha med og kanskje noe unødvendig, den er også litt 
kort. 
 

Etter dette vil hun at de skal lage en kortsvarsoppgave på 250 ord, slik de vil få på eksamen.  
 

Det er en konkret øvelse. Det er noe de sliter veldig med. De har jo gjort det noen ganger, og 
hver gang glemmer de å skrive for eksempel innledning. Så det er jo noe jeg har lovt dem at 
det skal vi øve ekstra på. 
 

Jeg forteller henne at jeg overhørte en gruppe som beskrev besjelinger, men som ikke kunne 
finne det riktige fagbegrepet, altså besjeling. På dette svarer Margrete: 

 
Den klassen her er generelt god på å tolke men dårlige på det tekniske. Men det var derfor jeg 
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valgte den teksten jeg hadde skrevet for den åttendeklassen den gangen, for der var det 
tekniske i fokus. For du må nesten ha noe av det tekniske på plass før du får det til altså. 
Uansett hva den her planen sier. 

 

Når elevene arbeider med denne oppgaven ser det ut til at de fleste ser hva som er bra og 

dårlig med eksempelteksten Margrethe gir dem.  

 

Hun sier at hun også skal lese Alis kamp i Zaïre etterpå for å illustrere at man må ha 

bakgrunnskunnskap/referanserammer for å forstå noen dikt, og fordi en av guttene i klassen 

er fra Zaïre. Etter den første timen som ble observert fikk ikke Margrethe tid til å lese diktet 

Alis kamp i Zaïre, men hun sier at hun så at gutten fra Zaïre ble veldig fornøyd da han så 

tittelen på diktet. Hun sier at det var flere som leste diktet den første timen/observasjonen 

fordi det stod i heftet de fikk utdelt, og at hun syns det er bra de blir nysgjerrige. Hun fikk 

derimot snakket om diktet i den andre timen jeg observerte. Dette blir omtalt i neste avsnitt. 

 
4.4.4 Motivasjon 
På spørsmål om hvordan hun skaper interesse og engasjement for temaet, svarer hun: ”jeg 

prøver å finne noen tekster som er litt aktuelle eller interessante på en eller annen måte.” Hun 

fortsetter med å fortelle at hun gjerne bruker tekster med humor i, og dikt som er litt enkle. 

”Men også ros, altså det rent pedagogiske.” Hun utdyper med å fortelle at hvis hun er stolt 

over elevene lar hun dem få vite det. Hun tror det er like viktig som å finne riktig stoff til dem 

å gi dem respons på at ”nå var du inne på noe, du tenkte ikke noe dumt, det du gjorde og 

tenkte var riktig” forklarer hun. ”Men at de mangler de referanserammene som gjør at den 

veien til å finne det kan være vanskelig da. Særlig når det kommer til symboler og metaforer 

og det her syns de er fryktelig vanskelig”. Diktene Margrethe bruker i undervisningen 

underbygger det hun sier i intervjuet om at tekstene er aktuelle eller interessante på en eller 

annen måte. Evig din kan være aktuell for elevene der diktet handler om en manns kjærlighet 

til datamaskinen sin. Det er et enkelt dikt, der de fleste elevene antakelig kan relatere seg til 

tilknytningen mannen i diktet har til datamaskinen. Samtidig er diktet humoristisk, der 

mannen og datamaskinen skal få et barn til vinteren; en printer. Det er likevel ikke alle 

elevene som syns det er like fornøyelig, der en elev på gruppen nærmest meg sier at ”jeg 

sliter med å lese det fordi jeg syns det er så uinteressant.” Alis kamp i Zaïre virker i det 

minste aktuell for den ene eleven som er fra Zaïre, der det ser ut til at hans entusiasme smitter 

over på de andre elevene. For dem som liker eller kjenner til bokseren Mohammed Ali kan 
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diktet også være aktuelt, da diktet handler om hans boksekamp. De blir nysgjerrige, og 

Margrethe begynner å snakke med elevene om diktet. 

 

Margrethe blir spurt hva hun gjør for å få alle elevene med når hun underviser i lyrikk, og 

svarer at hun ikke liker å tvinge noen av elevene til å snakke i timen. Derfor elevene får 

oppgaver hvor de kan skrive sine egne dikt. ”Så er det jo om å gjøre å få de til å faktisk gjøre 

det som en privat ting. Som jeg, kanskje bare jeg leser da, og uten karakter, det er veldig 

viktig at det ikke skal vurderes,” sier Margrethe.  

 

Margrethe blir spurt om det er noen måte hun tenker at man kan gjøre arbeidet med slike 

tekster relevant for elevene. Hun svarer: ”nå spør du veldig vanskelig. Jeg tenker først og 

fremst at det er jo det også skrive egne dikt da. Det er det mest relevante for å uttrykke sine 

egne følelser. Og sine egne ord.” Hun forteller at hun pleier å bruke noe tid på dette, men 

aller helst med VG1-elevene. Hun syns det er viktig at elevene vet at dette er greit, at de kan 

skrive hva de vil. ”Ellers er det jo vakkert. Altså det er jo mye vakkert, hvorfor skal de ikke 

lære om det også, det estetiske”, sier hun.  

 

Hun snakker også om at da hun tidligere jobbet med yrkesfagklasser, merket hun at de hadde 

det mer gøy med diktene fordi yrkesfagelevene ikke tar det så seriøst og de ”sitter ikke med 

en trussel om at de må lære å tolke det og analysere det på samme måte.”  

 

Så jeg tror en del med det der med å tolke og analysere ødelegger en del av opplevelsen. Da 
forsvinner liksom mitt ønske om at de skal lære det som kunst. For alt skal ikke tolkes. Så jeg 
kunne for eksempel ønsket meg at det var mer diktopplesninger for eksempel på teater og sånt 
å ta de med på, det syns jeg hadde vært flott.  

 

”Å tolke og analysere ødelegger en del av opplevelsen” sier Margrethe, noe som kan ses i en 

viss grad i undervisningen hennes. Elevene virker kun oppriktig interessert når Margrethe 

snakker med klassen om Alis kamp i Zaïre. Utover dette gjør elevene hva de skal, men jeg 

hører ordrett fra en elev i gruppen nærmest meg at ”jeg sliter med å lese det fordi jeg syns det 

er så uinteressant.” Dette sitatet kom frem da gruppen skulle samarbeide om å analysere deler 

av diktet Evig din. Etter eleven sier dette kommer gruppen ut av fokus, men fortsetter å 

arbeide med oppgaven igjen når Margrethe nærmer seg gruppen. 
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4.4.5 Begrensninger 
På spørsmål om hva som er det viktigste hun tenker at elevene skal sitte igjen med etter 

lyrikkundervisningen, sier Margrethe at ”det er litt kjedelig i denne her sammenhengen fordi 

det er jo det å finne virkemidler og at det leder til en tolkning. Det her er jo en sånn ren, kjip, 

skoleting - øve til eksamen.” Det er tydelig at Margrethe forstår at dette kan være kjedelig for 

elevene, men som hun sier tidligere er dette noe hun mener elevene må ha kunnskaper om før 

de kan analysere dikt. Margrethe liker dikt veldig godt, men eksamen virker som en 

begrensning for henne da hun må bruke tid på å undervise i fagbegrepene. Det virker som om 

at Margrethe i en viss grad gjør dette fordi hun må, men ikke nødvendigvis fordi hun mener 

det er særlig givende å undervise i begrepene. Hun viser derimot ikke dette til elevene, og 

virker positiv til stoffet gjennom hele undervisningsøkten.  

 

Margrethe blir spurt om hva som er de største utfordringene med å undervise i lyrikk, der hun 

svarer: ”det er jo som du sier, å gi det mening i hverdagen”. Hun forteller at hun syns det er 

for lite huskeregler og barnerim som elevene kan bruke til å sette alt i sammenheng. Hun syns 

det burde vært mer av dette i VG1. Selv om det er litt ”barnslig”, tror hun det ville gitt mer 

mening for elevene at de måtte lære om lyrikk. ”At det er her en tradisjon som er så mange 

mangfoldige tusen år gammel. At mennesket fremdeles driver på med det.” 

 
4.4.6 Sammendrag Margrethe 
Margrethe virker svært glad i lyrikk selv, og hun skriver og leser lyrikk til hverdags. Hun 

mener at lyrikk ikke er nyttig, men at man også trenger å lære om unyttige ting. Hun mener at 

skolen skal være en motkultur til alt som er nyttig, og at elevene skal lære noe om kunst og 

slippe å analysere så mye. Margrethe sier at det er vanskelig å gi lyrikk mening i hverdagen. 

Elevene arbeider i grupper med oppgavene Margrethe gir dem. Hun gir elevene sine en 

analyse på diktet Evig din. Hun selv har skrevet analysen for en åttendeklasse tidligere, og gir 

denne til klassen for å lære elevene de grunnleggende begrepene innenfor diktanalyse. Hun 

leser også et dikt med mange referanser for å få elevene interesserte og for å vise dem at man 

må ha bakgrunnskunnskap for å analysere enkelte dikt.  
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4.5 Isabell  
 
4.5.1 Om læreren og klassen 
Isabell har vært lærer i litt under to år, og er 27 år gammel. Hun har en bachelorgrad i engelsk 

litteratur, et årsstudium i nordisk og i tillegg et år med praktisk pedagogisk utdanning. Hun er 

dermed en adjunkt med opprykk. Isabells klasse er en helsefag-klasse på yrkesfaglig 

videregående skole, som går i VG2. Klassen består opprinnelig av 15 elever, men under 

observasjonen er det bare syv elever til stede.  

 

Isabell beskriver elevene i klassen som faglige sterke, der flertallet ligger på karakteren fire i 

norsk. ”Det er en veldig positiv klasse egentlig. Det er mange som liker å jobbe” forteller 

hun. Elevene er veldig flinke. ”De er aktive og liker å prate”, sier hun. Isabell forklarer at det 

er et godt miljø i klassen der elevene kommer godt overens med hverandre. Om holdningene 

til skjønnlitteratur blant elevene sier Isabell at de virker positive. Hun vet ikke hvor mange av 

elevene som leser bøker på fritiden, men konstaterer at det er mange av elevene som leser 

avisartikler og lignende. Dette vet hun fordi klassen har hatt om artikler, leserinnlegg og 

filmanmeldelser tidligere. Klassen protesterer ikke om hun ber dem lese lange tekster, med 

mindre tekstene er veldig tunge.  

 
En kort skisse av undervisningsopplegget: 
Isabell foreleser først med PowerPoint om fagbegreper i lyrikken. Deretter jobber elevene 

individuelt og gjør oppgaver om farger om symboler. Etter mer forelesning fra Isabell på 

PowerPoint gjør elevene oppgaver om symboler og språklige bilder i læreboken. Isabell 

holder en Kahoot-quiz 2om lyrikk som avslutning og repetisjon av økten. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Kahoot-quiz er en læringsplattform der elevene kan delta i quizen via internett ved å bruke 
mobilen. Læreren kan lage quizen selv eller finne en ferdig quiz i forskjellige fag på 
Internettet, og deltagerne får et passord som de kan bruke for å logge seg på quizen.	  
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4.5.2 Isabells holdninger til lyrikk og undervisningen 
På spørsmål om lyrikk en del av hennes egen hverdag, svarer Isabell at hun hører på musikk 

hver dag, og at det hender at hun tenker litt på hva de synger om. ”Men det er vel alt tenker 

jeg egentlig” sier hun. Lyrikk er dermed en del av Isabells dag slik jeg tolker det, men det er 

ikke noe Isabell pleier å være særlig bevisst på. Hun hører på musikk, men har ikke noe 

forhold til lyrikkaspektet i egen hverdag.  

Isabell blir spurt om hun mener at kunnskap om lyrikk er noe elevene kan ha bruk for i 

hverdagen, og svarer ”kanskje ikke så veldig mye”. Hun fortsetter med å si at elevene kanskje 

kan ha bruk for kunnskapen på tentamen og eksamen. Hun sier at hun tenker på hvilke 

begreper elevene kan ha bruk for på prøver, og om de skal lese for eksempel bok- eller 

filmanmeldelser senere. ”Så det, jeg tror ikke det er så aktuelt til hverdagsbruk da men jeg vil 

nå si at det er greit at elevene har kunnskap om hva begrepene betyr da” sier hun. Hun blir 

spurt hva hun synes er det viktigste elevene skal sitte igjen med etter lyrikkundervisningen, 

og svarer: 

 
Det viktigste det er at dem skal først og fremst da, at dem skal vite hva slags virkemidler som 
brukes i dikt, og hvilken funksjon de har. Og ikke minst at de har lært seg navnene på de mest 
sentrale begrepene og hvordan de brukes, men også litt det at dikt kanskje ikke er så 
skummelt som de skal ha det til da.  
 

Det som er viktig for Isabell er at elevene først og fremst blir kjent med tolkningsredskapene, 

men hun er ikke så opptatt av ”opplevelse” eller gleden av dikt som de andre lærerne. 

 

På spørsmål om hun tror at lyrikk alltid vil være en del av undervisningen i norskfaget, sier 

hun: ”ja, men det vil nok forandre seg litt mer. Fordi, sånn som jeg sa så er jo tradisjonelle 

dikt på vei ut da, de er kanskje ikke så aktuelle”. Men hun tror at sangtekster og moderne dikt 

vil være her en stund til. Dette er spesielt interessant når Isabell ikke bruker sangtekster så 

vidt jeg har hørt/sett, eller moderne dikt. Hun tror også at begreper innenfor lyrikken fortsatt 

vil være en del av faget fordi vi har dikt med sentrale temaer som ”fremdeles kommer til å 

være aktuelle om 10, 20, 30 år.” ”Men tradisjonelle dikt det er nok, og tunge dikt da, det tror 

jeg ikke vi kommer til å se så mye av”.  
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4.5.3 Tekstutvalg 
På spørsmål om hvor og hvordan hun finner tekster til lyrikkundervisningen, svarer hun at: 

 
Jeg har spurt en del andre lærere om de hadde noen tips de kunne komme med da, i og med 
det at jeg har to så forskjellige andreklasser, og jeg har prøvd å søke litt opp på nettet selv da 
og se i læreboka om det er noe der.  

 

Da Isabell er forholdsvis ny i læreryrket gjør hun som mange andre lærere antakelig også 

gjør, hun spør om råd fra andre lærere. Hun ender opp med et ganske læreboknært opplegg 

som styres mot eksamensøvelse. Ellers sier hun at hun leter etter lyrikk på Internett. 

 

Isabell sier at klassen nettopp har hatt en økt om lyrikk, der de gikk gjennom begrepene og 

snakket om språket i dikt. Elevene skulle sammenligne avisartikler og dikt, og ble enige om 

at noen av forskjellene er at språket i dikt er penere og mer tidløst enn i artikler, og at språket 

i dikt ikke er så direkte som i avisartikler. De gikk også igjennom begrepene symbol, motiv, 

tema og rim forrige gang, som de skal repetere denne timen. Isabell forklarer videre at ”så 

skal vi lære oss litt flere begreper. Vi skal jo ha sammenligning, og da skal jeg komme med 

eksempler fra blant annet dyreriket og naturfenomener.” Fra det som blir observert er Isabell 

ut til å være flink til å komme med eksempler på begreper når hun underviser, og bruker mye 

tid på hvert virkemiddel med klassen. På slutten skal elevene lese i læreboka og gjøre noen 

oppgaver som er knyttet til dikt. ”Den første oppgaven handler hovedsakelig om, ja, det er 

egentlig hvilket kjennskap elevene har til symboler, lage sine egne språklige bilder, også skal 

de diskutere hva språklig bilde gjør med leserens opplevelse av teksten da, og forklare 

hvorfor.” På denne oppgaven svarer en elev at: ”Språklig bilde gjør det mer spennende. Du 

setter deg inn i selve teksten.” 

 

Til slutt skal Isabell holde en repetisjonsquiz for klassen. Isabell sier at hun bruker mye tid på 

å repetere fordi hun vil at elevene skal huske stoffet de går igjennom. Hun vil også at de skal 

forstå at temaene i timene har sammenheng med hverandre. Kahoot-quizen bruker hun fordi 

det er en ”litt artigere måte å ha repetisjon på” som hun selv sier. Den ene oppgaven elevene 

gjør går ut på at alle elevene får utdelt en farge hver, der de skal skrive ned fire ting som har 

denne fargen, si om fargen blir brukt til noe spesielt, og si hva de forbinder med denne 

fargen. Etter observasjonen blir hun spurt hva hensikten med fargeoppgavene var, og om 

dette kanskje var for at elevene selv skulle kunne bruke farger som virkemidler når de skriver 
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dikt. Isabell svarer at nei, det var for å fremheve at noe så enkelt som farger kan være veldig 

forskjellig. Hun gjentar hva elevene kom frem til at fargene kunne symbolisere og sier: ”så 

det er jo litt for å tenke hva du forbinder med det, og det er jo på en måte litt knyttet opp mot 

sammenligning og metafor da som vi ikke fikk gått igjennom i dag da.”  

 

 

4.5.4 Motivasjon 
Hvordan skaper Isabell interesse, eller en form for engasjement for temaet? Her sier Isabell at 

hun oppfordrer elevene til å tenke på at det ikke bare er lyrikk i dikt, men også i sangtekster.” 

Og vi har jo moderne dikt der det kanskje ikke rimer og det kanskje er brutt opp litt og har litt 

annet oppsett da. Så, gjøre det litt mer aktuelt da rett og slett.”- Isabell. I undervisningen som 

blir observert nevner hun ikke dette. 

 

På spørsmål om hva hun gjør for å få med alle elevene når hun underviser i lyrikk svarer 

Isabell først at dikt om funksjonshemming kan brukes på helsefag som er skrevet ovenfor. 

Deretter svarer hun at hun prøver å bryte ned undervisningen for å gjøre det mindre 

komplisert, og prøver å vise med eksempler. Isabell:  

 

For jeg tenker hvis, når du tenker dikt da så tenker du ”å det her er tunge tekster med mye 
mening som kan bety alt mulig rart”, men ved å bryte det ned litt da og vise eksempler og 
definisjoner da så gjør du det kanskje litt mindre skummelt.  
 

Å bryte ned tekstene og vise at det ikke er skummelt er en metode som også blir observert at 

Isabell bruker i undervisningen for å motivere elevene. Hun ønsker å gjøre undervisningen 

mer overkommelig for elevene, da kan dette skape en mestringsfølelse for dem.  

 

Isabell blir spurt hvordan kan man gjøre arbeid med lyrikk relevant for elevene, og sier ”jeg 

pleier å informere om at dette her kan brukes i flere sjangre også da” og gjentar at de kan få 

det på tentamen og eksamen. Hun fortsetter med å si igjen at ”jeg pleier jo å bryte det ned litt 

da og bruke eksempler så elevene kan se det selv.” 

 

Det hun syns er greit med å undervise i lyrikk er at man også har sangtekster og mer moderne 

dikt. Hun nevner sangen Møkkamann (2010) av bandet Plumbo som eksempel. ”Den har jo 

enderim og den har rytme og litt sånt” sier Isabell om Møkkamann. Dette kunne fungert godt 

som en motivator for elevene, men hun bruker ikke sangtekster i undervisningen som blir 
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observert. Hun sier også at mange av begrepene innenfor lyrikken kan brukes på tvers av 

sjangre, noe hun prøver å forklare elevene.  

 

Isabell forteller at for elever som lærer ved å lese og skrive så kan de ta stoffet inn greit, men 

for dem som liker logikk så er kanskje definisjonsdelen bedre. Hun får også elevene til å lese 

høyt noen ganger for å tilpasse undervisningen til dem som er auditive og lærer ved å lytte. 

Hun prøver å gjøre dette for å favne flest mulig: ”jeg vet ikke om jeg klarer det, men jeg 

prøver” - Isabell.  

 

På spørsmål om hva hun gjør for å få med alle elevene når hun underviser i lyrikk, svarer hun 

at hun bruker et dikt av Inger Hagerup som heter Våre små søsken (1953). Dette diktet har 

hun valgt fordi hun mener at diktet kan handle om barn som har Downs syndrom, og klassen 

hennes er en helsefag-klasse. ”I og med at de skal utdanne seg innenfor helsefag så er det jo 

slettes ikke uvanlig at de kan komme bort i barn og unge som har forskjellige handicap”- 

Isabell. Dette kan trekkes inn under relevans og muligens hverdagsbruk fordi diktet kan 

brukes til å forstå utviklingshemmede barn og det omhandler mennesker som elevene kan 

møte i hverdagen. Hun sier i etterkant av undervisningen med diktet at ”elevene responderte 

greit på diktet – vi diskuterte litt om det tekniske oppsettet, verselinjer, selve oppbygningen 

og så videre.” 

 

 

4.5.5 Begrensninger 
På spørsmålet om hva som er de største utfordringene når hun underviser i lyrikk, sier Isabell:  

 

Det er jo det at jeg har ikke så mye erfaring i å undervise da rett og slett. Så jeg, alt er liksom 
helt nytt. Også er jo det at jeg må prøve å finne dikt og sånt som fenger da. 

 

Isabell sier at hun bruker mye PowerPoint for å forklare fagterminologien til elevene, og syns 

det er vanskelig å forklare dette på andre måter om elevene ikke forstår hva hun mener:  

 

Og hvis jeg spør elevene etterpå ja, har dere spørsmål, også hvis de sier da at ”nei jeg forstår 
ingenting” da føler jeg at jeg står litt fast. For hvis ikke de skjønner hva jeg prøver å fortelle 
dem da er jo vi like langt.  
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Når Isabell blir spurt om hva hun tenker om å undervise i lyrikk svarer hun at det er litt både 

og, ettersom at hun ikke har så lang erfaring og hun synes det kan være litt vanskelig. Hun 

synes det kan være vanskelig å lese mellom linjene noen ganger, og føler at hun som lærer 

burde vite hva diktene handler om. Det virker derfor som at det at hun er ny blir en 

begrensning for henne. Erfaringsmessig har hun ikke enda blitt helt trygg på lyrikk og 

diktanalyse, og hun har ikke et så stort ”tekstregister” å hente stoff fra når hun skal undervise. 

 

 

4.5.6 Sammendrag Isabell 
Isabell preges av å være ny som lærer. Hun sier at det hun er usikker på visse felt innenfor 

undervisningen og at hun synes det er krevende å undervise i lyrikk. Hun gir ikke uttrykk for 

å være spesielt interessert i lyrikk, og ser ikke nytten utover å undervise elevene i 

fagbegrepene som hun mener hører til i lyrikkundervisningen. Isabell ønsker å undervise i 

begreper fordi hun syns dette er relevant og hun gjør nettopp dette. Hun bruker timen på å 

hovedsakelig snakke om symboler og farger, der elevene arbeider individuelt med oppgaver.  

 

 

 

4.6 Oppsummering og funn 
I dette kapittelet har jeg presentert analyser og funn fra intervjuene med lærerne, og inkludert 

observasjonsnotater der dette har vært hensiktsmessig. Før jeg begynner å diskutere 

hovedfunnene i lys av teori og tidligere forskning vil jeg samle trådene og oppsummere 

studiens hovedfunn. Jeg vil fremlegge funnene i samme kategorier som i resten av 

analysekapittelet. Funnene som kom frem i analysen vil bidra med å svare på 

problemstillingen: Hvordan underviser fire lærere i lyrikk på to videregående skoler? 
 

4.6.1 Lærernes holdninger til lyrikk og undervisningen 
Lærernes meninger rundt lyrikk er delte. Kari, Roger og Margrethe synes det er gøy å 

undervise i lyrikk og liker lyrikk selv. Margrethe skiller seg ut som den største tilhengeren da 

hun skriver og leser lyrikk på fritiden. Hun er også spesielt opptatt av at elevene blir 

introdusert for lyrikken, og ønsker at elevene skal få gode opplevelser fra lyrikken. Hun 

mener at lyrikken er en av de tekstformene i samfunnet som vi har minst bruk for, men som 
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gir størst glede. Hun tror at det å tolke og analysere kan ødelegge en del av opplevelsen, da 

hun vil at lyrikken skal undervises i som kunst fordi det ikke er en ”brukstekst”.  

 

Kari sier i løpet av sitt intervju at det er begrenset hva elevene kan bruke lyrikken til i 

hverdagen, men at det er viktig å være et dannet menneske og hun tror man har mye igjen for 

å lese lyrikk. Hun syns det er gøy å undervise i lyrikk, og liker lyrikk selv. 

 

Roger mener at hans BAT-klasse kan få mye igjen for å lese lyrikk om de bare får øynene 

opp for det. Han synes det er veldig spennende å undervise i lyrikk, og håper å finne en måte 

å få elevene til å like lyrikk på. Han vil bruke musikken som en ”bokseåpner”. 

 

Isabell skiller seg ut fra resten av gruppen da hun ikke er spesielt opptatt av lyrikken. Hun 

underviser i virkemidler innenfor lyrikken for at elevene skal kunne forstå disse bedre, men 

tenker ikke at lyrikken kan brukes til noe utover forståelse for virkemidlene og på 

tentamen/eksamen. Hun sier derimot at hun tror noen dikt (Våre små søsken) kan være 

relevant for elevene hennes fordi de sannsynligvis vil møte personer med forskjellige 

utviklingshemminger i arbeidslivet. Hun syns det er litt ”både og” å undervise i lyrikk fordi 

hun syns det er litt vanskelig å lese dikt ”mellom linjene” selv. 

 

4.6.2 Tekstutvalg 
Lærerne velger tekstene sine i lærebøkene, på internettet, gjennom tips fra andre lærere og fra 

diktsamlinger og lignende de har hjemme. De tekstene lærerne velger blir for det første valgt 

fordi lærerne tror elevene kan blir engasjerte i disse tekstene eller gi elevene en opplevelse. 

For det andre velger lærerne dikt etter hva de tror elevene kan mestre, men at de fortsatt har 

noe å strekke seg etter. Tekstutvalget blir også påvirket av lærernes erfaringer, der de som har 

undervist lengst har et større register av tekster å velge fra. Det som er interessant her er at 

lærerne sitter med en forståelse av at elevene må kunne fagbegrene før de kan ”hygge” seg 

med tekstene. Fra det som blir observert virker Roger som den eneste læreren som snur rundt 

på dette og spiller av en sang for elevene før han går igjennom fagbegrepene.  

 

4.6.3 Motivasjon  
Her sier lærerne at det er viktig å bruke tekster elevene er interesserte i, og å være engasjerte 

når de underviser. Lærerne har forskjellige utfordringer med lyrikkundervisningen som sagt i 



	   65	  

punktet ovenfor, der å få elevene genuint interesserte er en av disse. Roger og Kari prøver å 

gjøre elevene engasjerte ved å selv være engasjerte, og håper dette vil ”smitte” over på 

elevene. Kari prøver for eksempel å si at elevene skal løse tolkningen av diktet som et 

mattestykke, der hun prøver å motivere realfagelvene. Isabell og Margrethe sier at de prøver 

å få elevene engasjerte ved å bruke aktuelle eller moderne dikt, som kan knyttes til punktet 

ovenfor. De prøver alle å gi positive tilbakemeldinger til elevene for å motivere elevene på 

denne måten, men for å få elevene interesserte i lyrikk og utforske dette på egen hånd er det 

usikkert om dette strekker til. For å aktivisere og motivere elevene for å arbeide med lyrikken 

gir Kari og Roger elevene oppgaver, og Margrethe og Kari gir dem oppgaver i tillegg til å 

sette i gang gruppearbeid. 

 

 

4.6.4 Begrensninger 
Det som kan tolkes som et fellestrekk ved alle lærerne, er at de på ett eller annet vis synes at 

det er vanskelig å gi elevene begrunnelser for hvorfor lyrikken man skal arbeide med lyrikk 

på skolen. De har alle individuelle utfordringer som gjelder sin egen klasse, men i de store 

trekkene er det dette med ”hverdagsbruk” der lyrikk ikke vil være nyttig i det hverdagslige 

livet og relevans for elevene som lærerne har vanskeligst for å kommunisere til elevene. Flere 

av lærerne ser selv nytten av lyrikk, men de har utfordringer med å formidle dette til elevene. 

Lærerne føler seg begrenset av eksamen og erfaring. 

 

Karis begrensninger handler i all hovedsak om eksamen og tidspress. Hun skulle ønske at 

hun hadde hatt mer tid til å gjøre morsomme ting med elevene, og på denne måten ”krydre” 

timene opp. Hun vil at de skal gjøre det godt på eksamen, og gjør alt hun kan for at elevene 

skal klare seg der og nedprioriterer det hun ser på som mer interessant. I forlengelse av dette 

føler hun også at hun må gi elevene en ”fasit” på tolkningene selv om hun egentlig vil at 

elevene skal tolke selv. Kari forteller om utålmodige elever og interesse- og nivåforskjeller 

innad i klassen. Når Kari snakker om utålmodige elever sier hun også at elevene ikke er 

lesende mennesker lenger, og at de vil ha raske svar.  

 

Rogers begrensninger er både at han selv ikke har undervist så mye i lyrikk ennå, og at han 

syns det er det er utfordrende å få elevene engasjert i stoffet og å få dem til å arbeide med 

oppgaver. En ting som kan ha tilkobling til uerfarenhet/usikkerhet er at Roger gir lite respons 
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og svar til elevene, der han sjeldent bekrefter eller avkrefter hva elevene sier. Roger ønsker å 

finne en måte der elevene åpner øynene for lyrikken gjennom sangtekster, men 

undervisningen handler i hovedsak om begrepsundervisning og oppgaver om besjelinger. 

Roger sier også at primærdiskursen til elevene er et problem. Han ønsker å bruke lyrikken til 

å heve språket til elevene, der han mener at dette vil komme elevene til gode.  

 

Margrethe sier at hun syns det er vanskelig å gi lyrikkundervisningen mening i hverdagen. 

Hun vil at elevene skal se at lyrikken er nyttig nettopp fordi at den er unyttig. Dette forklarer 

hun med at alt ikke trenger å ha en funksjonell nytteverdi, men at lyrikken kan være nyttig 

fordi den kan bringe frem følelser eller sette ord på disse for elevene. Margrethe ønsker at 

elevene skal slippe å tolke og analysere diktene hele tiden. Imidlertid føler at hun må gjøre 

elevene klare til eksamen. Eksamen og det at hun vil at elevene skal oppdage lyrikken som 

kunst, virker å stå i kontraster med hverandre fra Margrethes synspunkt.  

 

Isabell synes det er vanskelig å undervise i lyrikk da hun ikke har så mye erfaring som lærer, 

og hun føler seg usikker på lyrikken. Om elevene ikke forstår hva hun prøver å fortelle dem 

syns hun det er utfordrende å finne en ny måte å forklare dette på. Det er også vanskelig å 

finne gode dikt til undervisningen, sier hun. Isabells begrensninger virker derfor å ligge nært 

det at hun ikke er veldig erfaren enda og ikke ser nytteverdien i lyrikken selv.  
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5 Diskusjon  
 

 

5.1 Innledning 
I dette kapittelet diskuteres studiens funn opp mot tidligere forskning og relevant teori.  

Hensikten med min undersøkelse har vært å se hvordan fire lærere underviser i lyrikk, og 

samtidig prøve å finne ut av hvorfor de underviser slik de gjør. Da lyrikken i likhet med 

andre sjangre ikke blir nevnt spesifikk i nye læreplaner, er det interessant å undersøke 

hvordan forholdene rundt lyrikk er hos informantene mine.  

 

Problemstillingen lyder: 

Hvordan underviser fire lærere i lyrikk på to videregående skoler?  

 
Problemstillingen vil bli utforsket og diskutert med hjelp av forskningsspørsmålene: 

1. Hva er lærerens eget forhold til lyrikkundervisningen? 

2. Hvordan og hvorfor velger læreren tekstene de gjør? 

3. Hva gjør læreren for å motivere elevene? 

4. Hva er lærerens største utfordringer og begrensninger? 

 

 

Forskningsspørsmålet om tekstutvalg i punkt 5.3 henger nært sammen med 

motivasjonsspørsmålet og spørsmålet om utfordringer og begrensninger. Tekstutvalget vil 

fortsatt bli behandlet alene i første gang, før det blir tatt opp igjen i punkt 5.4 og 5.5.  

 
 

5.2 Hva er lærerens eget forhold til 

lyrikkundervisningen? 
Da UKLA (2007-8; ref. i Cremin 2014) fant at hva lærere mener og kan om lyrikk påvirker 

hvordan de underviser i dette, ønsket jeg å undersøke hva lærerne i dette studiet mente om å 

undervise i lyrikk. I følge Cremin (2014) hadde lærerne et større repertoar å hente tekster fra 

om de leste lyrikk på fritiden og likte lyrikk generelt. De fant kort sagt ut at lærere som er 
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godt belest har mer lesestoff å velge fra, noe som var aktuelt for dette studiet da jeg er 

interessert i hvordan lærerne underviser i lyrikk og hvorfor de gjør det slik de gjør. 

 

Mitt studie kan dra tråder fra Cremins (2014) studie, der lærernes tanker rundt lyrikken ser ut 

til å påvirke undervisningen i en viss grad. Margrethe som viste seg å være den største 

tilhengeren av lyrikk, er også den læreren som velger dikt som kan antas å være mest 

subjektiv relevante (Smidt 2004) for elevene som jeg vil belyse i punkt 5(......). Margrethe er 

kanskje også den læreren som i størst grad mener at opplevelsene fra lyrikken er viktig, selv 

om hun også føler at elevene må kunne analysere diktene. Det var enkelt å forstå gjennom 

intervjuene og observasjonen at Margrethe er glad i lyrikk, der hun også sier at hun ønsker at 

lyrikken skal bli i norskundervisningen. 

 

Roger virker veldig reflektert rundt det at elevene kan få noe ut av lyrikken. Han mener at 

elevene kan få et bedre språkforråd gjennom å lese lyrikk, og at lyrikken kan gi gode 

opplevelser. Benton (1984) fant også i sin spørreundersøkelse at lærere mente poesien kunne 

brukes til å gi elevene et bedre språk, der Roger er den eneste av de fire lærerne i denne 

forskningen som nevner dette selv. Roger leser ikke mye lyrikk i form av dikt, men hører på 

musikk ”hele tiden” og synes at lyrikk er spennende når han husker å høre på teksten i 

sangene. Det at han tror at elevene har mye igjen for undervisningen er viktig. Han har troen 

på at BAT-klassen kan lære dette, selv om han ikke tror de er så interesserte i utgangspunktet. 

Han sier i intervju at noen av kollegaene hans på yrkesfaglig unngår å undervise i lyrikk fordi 

de er så lei av at guttene sier ”hvorfor skal vi lære dette her?”. Han sier at det er derfor han 

ønsker å finne nye teknikker å undervise i, og ikke bare undervise i diktanalyse. Om Roger 

ikke hadde vært så interessert som han er kan det hende at han også hadde unngått 

lyrikkundervisningen.  

 

Kari trives også med lyrikken, men det virker ikke som at hun har helt den samme personlige 

entusiasmen som Margrethe og Roger. Hun syns likevel det kan være fint at elevene lærer 

noe om lyrikk og får noen opplevelser (Smidt 2004) av poesien, men hun gjentar ved flere 

anledninger at det hovedsakelig er eksamen hun tenker på når hun underviser. Hun sier at det 

er viktig å være et dannet menneske (Aase 2005) og hun tror man har mye igjen for å lese 

lyrikk. De tekstene Kari bruker i undervisningen kan støtte opp under at hun mener det er 

viktig at elevene skal være dannede mennesker, da mange av tekstene er klassikere og godt 

kjent for allmennheten.  



	   69	  

 

 

Isabell har ikke så sterkt forhold til lyrikken som de andre lærerne i min studie, der hun sier at 

hun synes det er litt ”både og” å undervise i lyrikk. Som Reagan (2011, ref. i Dymoke 2015) 

sier, er det mange av studentene i undervisningen hans som ikke liker lyrikk og som blir 

engelsklærere senere i livet. Reagan (2011, ref. i Dymoke 2015) sa at mange av hans 

studenter ikke kunne lese dikt, og det derfor ikke kunne forventes at de forstår eller setter pris 

på diktene. Det vil være galt å påstå at Isabell er i denne kategorien da hun ikke sa noe om 

hennes studietid, men det er mulig at hun heller ikke syntes noe om lyrikk da hun var student. 

Isabell sier at hun syns det kan være vanskelig å lese mellom linjene på dikt og at det er hun 

som skal sitte på ”fasiten av diktene”. Hun kan sammenlignes med en av lærerne som svarer 

på Bentons (1984) undersøkelse, der læreren sier at han blir usikker når han ikke har gode 

tilbakemeldinger på løsningene elevene kommer med, fordi han ikke har alle svarene. Hun 

ser ikke nytten av lyrikk utover å lære elevene analysebegrepene så de kan dem til eksamen, 

og eventuelt om de skulle komme over analysebegreper i en anmeldelse. Om man selv ikke 

ser nytten utover dette kan det bli vanskelig å motivere elevene til å se lenger enn dette også.  

 

 

5.3 Hvordan og hvorfor velger læreren tekstene de gjør? 
Hvilke tekster lærerne bruker i undervisningen og hva de bruker dem til har mye å si for 

hvordan undervisningen blir. Tekstene lærerne velger utgjør også hva lærerne synes elevene 

burde få kunnskap om. 

 

Molloy (2002) finner i sin forskning at det er en spenning mellom hva elevene ønsker å lære 

og hva lærerne lærer dem. Et eksempel på dette er da Roger spilte av sangen Take me to 

church på Spotify, og elevene spurte om han også kunne spille av en rap-sang, noe Roger 

ikke tok stilling til. Da Roger anser musikk som lyrikk og det er mange rap-artister som rimer 

og konfronterer viktige temaer i sangene sine, kunne det vært en mulighet å bruke rap for å 

møte elevene der de er før de går videre til mer ”alminnelig” tekst (Vygotsky 1978).  

 

Molloy (2002) sier også som Bergman (2007) at lærerne ofte vektlegger fakta om teksten, 

noe som bare til en viss grad stemmer hos informantene i denne oppgaven. Det Bergman 

(2007) fant i sin forskning var at kunnskap om og i litteratur stod sentralt, men da for 
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eksempel Roger brukte diktet Aust-Vågøy og Margrethe brukte diktet Evig din fortalte de kun 

om forfatterne i stikkordsform. Kari bruker kjente forfattere som (Sette inn navn på forfattere 

til diktene hun bruker i undervisningen) i undervisningen, men heller ikke hun bruker tid på å 

snakke om forfatterne i timen som ble observert. Om dette er fordi at lærerne har gjort dette 

tidligere er usikkert, men det virker som at det å kunne analysere diktene var i større fokus 

enn å kunne noe om forfatterne på forhånd. Det å kunne fagbegrepene og virkemidlene var i 

større grad aktuelt i undervisningen enn å kunne noe om forfatterne bak teksten hos disse tre 

lærerne som brukte dikt i undervisningen.  

 

På et generelt grunnlag ser jeg gjennom analysen at lærerne velger tekstene med 

utgangspunkt i elevene. Lærerne velger for det første tekstene fordi de tror at elevene vil like 

dem, og at tekstene vil utfordre elevene eller øke mestringsfølelsen deres. Roger sier i 

intervjuet at han ikke vil ”legge listen for lavt”, og han bruker flere eksempler på dikttyper 

gjennom PowerPointen sin. Kari sier at hun velger diktene etter nivået på elevene så de ikke 

skal ”miste motet”. For det andre blir tekstene valgt fordi lærerne mener at elevene burde ha 

kunnskap om teksten og fordi tekstene kan ha subjektiv relevans for elevene (Smidt 2004). 

Eksempler på dette er der Roger bruker Take me to church for å vise elevene at lyrikk ikke 

bare er diktanalyse. Margrethe bruker diktet Evig din fordi hun syns det er morsomt og 

aktuelt for elevene, ikke fordi at forfatteren er blant klassikerne. Når Margrethe bruker diktet 

Alis kamp i Zaïre sier hun at hun har brukt dette diktet på grunn av relasjonene en av elevene 

i klassen har til Zaïre. Gunilla Molloy (2002) fant at elevene gjerne trekker paralleller fra 

teksten til egen situasjon. Dette ser man i en viss grad i BAT-klassen til Roger. Da Roger 

bruker krigsdiktet Aust-Vågøy i forelesningen sin blir en av elevene fryktelig interessert og 

vil gjerne fortelle om en gang da hans familie fant krigsbrev på hytten deres. Eleven trengte 

ikke å vite noe mer om diktet enn at det var et krigsdikt, før han ønsket å fortelle klassen om 

hans opplevelse. Roger lot eleven fortelle historien selv om det ble en digresjon fra 

undervisningen. Det kan tolkes som at Roger gjerne tar i mot innspill fra elevene selv om det 

bare er halvveis relevant, bare så lenge elevene er engasjerte.  

 

Kari velger å gi elevene dikt med forskjellige vanskelighetsgrader, og tilpasser på denne 

måten undervisningen for elevene. Hun sier at hun ikke vil at elevene skal miste motet når de 

analyserer tekstene, og tilpassingen kan dermed ses på som en motivasjonsfaktor for elevene. 

Diktene Kari bruker sier hun at er en blanding av eldre dikt og samtids-dikt. Der UKLA 

(Cremin 2014) fant at respondentene ofte endte med å bruke den lyrikken man har vært 
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igjennom selv i løpet av skolegangen om man ikke leser ny skjønnlitteratur eller lyrikk fra tid 

til annen, kan dette stemme for noen av diktene Kari bruker. Hun bruker imidlertid også 

nyere dikt, og det er usikkert hvor hun har de eldre diktene fra da hun ikke sa noe om at hun 

har dem fra egen skolegang i intervjuene. 

 

Isabell bruker ingen tekster i denne undervisningen foruten lærebøkene, der elevene skal løse 

oppgaver om språklige bilder og symboler. Hun gjør dette for å vise elevene at farger og 

symboler kan bety mange forskjellige ting, og aktiviserer elevene med oppgaver som vil bli 

tatt videre opp under punkt 5.4 om motivasjon. Det hun sier at hun kunne ha gjort, er å se på 

teksten til sanger, som for eksempel teksten til Møkkamann av bandet Plumbo.  

 

 

5.4 Hva gjør læreren for å motivere elevene? 
Lærerne i studiet mitt har alle i tankene at de ønsker å motivere elevene for å lære om lyrikk. 

De har forskjellige metoder for å få dette til, der tekstutvalget som er diskutert ovenfor er en 

av disse. Bandura (1997) peker på at for å være motiverte for noe, må man ha en forventning 

om mestring for å ha troen på om man kan løse oppgaven. Lærerne sier i intervjuene at de 

tenker over å gi ros til elevene underveis, der for eksempel Margrethe sier at hun forteller 

elevene at hun er stolte av dem og sier at elevene gjør en god jobb. Kari bruker også mye ros, 

der hun sier at tolkningene til elevene er gode og når hun avslutter undervisningen med å si 

”veldig bra jobbet folkens, veldig godt fornøyd med dere” og ”vi kan si at 3E er ganske gode 

på å tolke dikt”. Isabell bruker også ros som respons på elevenes svar på hennes spørsmål, og 

som svar på oppgaveløsningene de sier høyt til klassen. Når Isabell sier at hun har brukt Våre 

små søsken gjør hun dette fordi hun mener diktet kan ha subjektiv relevans for elevene 

(Smidt 2004), som kan økte elevenes interesse for diktet. Roger responderer med å smile og 

si ”ja”, som er en form for ros, men han applauderer ikke klassen. Dette har antakelig noe å 

gjøre med at de fleste elevene i klassen hans ikke gjør en veldig stor innsats, men han holder 

fortsatt humøret oppe og prøver å få engasjementet hans til å smitte over på elevene.  

 

Muntlighet og aktivitet 
Kari og Margrethe bruker begge gruppesamtaler i sin undervisning. Det Palmér (2008) finner 

i sin forskning om at elevene holder seg på et overfladisk nivå når de diskuterer diktene 

stemmer overens med funnene i denne forskningen. Elevene gjør det de blir bedt om men blir 
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ikke oppslukt i samtalene eller reflekterer noe rundt diktene de får utdelt. Elevene i Karis og 

Margrethes klasse gjør det de blir bedt om av læreren, der de leter virkemidler, budskap med 

mer og tolker bit for bit. Det virker som om at spesielt elevene i Karis klasse drar nytte av å 

snakke om diktene de har fått utdelt med andre elever. I likhet med elevene i Bommarcos 

(2006) klasse virket det som at elevene hjalp hverandre med å forstå teksten da de fikk høre 

andre elevers meninger. Jeg så at elevene som raskt ble ferdig med å tolke på egen hånd og 

satt og stirret ut vinduet før den individuelle tiden var ute, virket mer entusiastiske når de fikk 

diskutere med medelevene sine. Det var også noen frustrerte elever som ikke forstod man 

skal finne virkemidler i teksten, blant annet den gruppen som ikke kunne finne temaet i 

diktet. Hansen (2011) peker på måter man kan lese og tolke skjønnlitteraturen på. Det er en 

fordel at elevene får forskjellige dikt for differensierings-poenget, men om klassen hadde 

arbeidet med samme diktet kunne Kari hjulpet elevene i større grad. Kari bruker også 

gruppepresentasjoner i undervisningen for å aktivisere elevene, noe som virker å fungere godt 

til dette. Hun sier at hun vil at elevene skal delta i undervisningen så det ikke bare er hun som 

står å ”messer” for da sovner de. På denne måten får hun også innblikk i hva elevene har gjort 

i løpet av timen uten at de trenger å levere noe inn. Alle elevene sa noe i presentasjonen der 

nivået på gruppene varierte, men noen av gruppene hadde funnet mange gode poenger. 

 

I Margrethes klasse observerte jeg at noen av gruppene diskuterte diktene mye, mens andre 

grupper snakket mest om diktet når Margrethe var innom dem for å se hvordan det gikk. Der 

Aase (2005) poengterer at dannelse ikke dreier seg om å bare reprodusere lærestoffet med å 

faktisk ha lært noe, kan det hende at diktet Alis kamp i Zaïre som Margrethe brukte kan bidra 

til dette. Som sagt i innledningskapittelet har jeg ikke grunnlag for å si hva elevene faktisk får 

ut av undervisningen, men Margrethe demonstrerte godt hva hun mente om at man må ha 

referanserammer rundt noen dikt for å forstå hva de handler om.  

 

Jeg var også observant på hvilke spørsmål lærerne stilte til elevene i undervisningen. Som 

Nystrand (1997) peker på dreier dialogen mellom elevene og lærerne seg vanligvis i størst 

grad om spørsmål-svar kommunikasjon, der lærerne ikke gjør noen ”uptakes” av det elevene 

svarte. Dette ser vi også i mitt studie der et eksempel på dette er da Roger stilte klassen 

spørsmål om hva rim er. Dette spørsmålet er også et test-spørsmål og er ikke autentisk, da 

elevene vet at læreren kan svaret, og at det finnes en definisjon på hva dikt er. En elev svarer 

at det er setninger som har ord som rimer på slutten, og Roger verken bekrefter, avkrefter 

eller bruker dette videre. Roger smiler bare og går videre til neste spørsmål. Når Roger 
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snakker om Aust-Vågøy derimot stiller han gode spørsmål som ”hva tror dere forfatteren 

tenkte da hun skrev diktet?”, men elevene tuller det dessverre litt bort.  

 

Isabell velger å få elevene til å arbeide med symboler og språklige bilder i undervisningen. 

Hun stiller spørsmål til elevene om hva de forbinder med og tenker om diverse symboler og 

farger, og prøver å bruke svarene videre. Det blir likevel mer ros også ”videre til neste svar”, 

der hun heller tar opp igjen svaret senere og sier tilnærmet ”slik som kors, det fant vi ut at 

kan symbolisere sykehus, hva mer kan symbolisere helsetjenesten?” Ved at elevene også 

leser svarene på oppgavene sine høyt for klassen får elevene en mulighet til å høre hva de 

andre har svart og lære av dem. Elevene må begrunne svarene de gir til en viss grad, og 

Isabell fyller på med egne tanker der svarene blir korte (Aleksander 2008; referert i 

Kverndokken 2016:89). 

 

 

5.5 Hva er lærerens største utfordringer og 

begrensninger? 
En ting alle lærerne har til felles er at det virker som at lærerne har noe som begrenser dem 

når det kommer til lyrikkundervisningen. Kari og Margrethe blir begrenset av at elevene vil 

få dikt på eksamen, og at de derfor må øve elevene på diktanalyse i stedet for å gjøre det de 

selv tror at elevene vil ha glede av i lyrikkundervisningen. Roger og Isabell blir til dels 

begrenset av erfaring da de er nye norsklærere og det at de ikke leser mye lyrikk selv.  

 

 

Spenning innad hos lærerne 
Under forskningen ble det oppdaget et spenningsnivå mellom hvordan og hva lærerne føler at 

de burde undervise i innenfor lyrikken, og hvordan og hva de ønsker å undervise. Alle 

lærerne fokuserer på begreper og virkemidler i undervisningen, mens de sier i intervjuene at 

elevene kan få mye ”godt” ut av lyrikken. Lærerne forteller meg i intervjuene hva de skulle 

ønske de fikk mer tid til med elevene, der de blant annet vil ta elevene med på teater eller ha 

det gøy med lyrikken på andre måter. Et eksempel på dette er når Margrethe sier: ”(...) så jeg 

kunne (...) ønsket meg at det var mer diktopplesninger for eksempel på teater og sånt å ta de 

med på, det syns jeg hadde vært flott.” Imidlertid føler lærerne at de ikke har tid til dette. De 
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har ikke tid til å se på lyrikk bare for gledens skyld, og de har ikke tid til å velge for mange 

tekster som ikke ligner de tekstene elevene kan få på eksamen. At spenningsnivået ligger hos 

lærerne selv er interessant der lærerne dras mellom hva de tror elevene vil like og hva de tror 

elevene kan få på eksamen. I tråd med Goodwyns (2011) studie er undervisningen dominert 

av analytiske tilnærminger som gir mindre plass til kreative tolkninger, og enda mindre plass 

til personlige tolkninger. Alle lærerne, med unntak av Roger som spiller en sang i starten av 

timen, underviser i begreper og virkemidler før de kan ”hygge” seg med lyrikken i 

klasserommet. Det som styrer tekstutvalget til lærerne er læreboken, eksamen, hva lærerne 

kan om dikt fra før av og til en viss grad at diktene har subjektiv relevans for elevene. 

Lærerne ser at undervisningen kan være kjedelig for elevene og en av timene jeg observerer  

blir karakterisert av læreren som ”kjip, skoleting- øve til eksamen”. Kari og Margrethes 

undervisning og intervju bekrefter hva Dymoke (2015) og Alderson (2013) sier om 

washback-effekten, der læreren underviser elevene i hva som har vært på eksamen tidligere.  

 

 

Eksamensfokus 
Karis svar på at opplevelse er det viktigste hun ønsker å formidle til elevene mister fokus når 

hun går over til å snakke om eksamen (Goodwyn 2011), der hun ender med at eksamen er det 

som er høyst prioritert. Hun sier også at det er vanskelig å være leken i undervisningen, noe 

hun egentlig mener at man burde være, men som hun ikke får tid til når eksamen står for tur. 

Kari sier etter lydopptakeren er skrudd av at jeg burde notere meg at hun er mer opptatt av 

virkemidlene og fagbegrene enn selve budskapet i lyrikken, hvis hun glemte å si dette i løpet 

av intervjuet. Kari ønsker at elevene skal beherske fagbegrepene for å gjøre det bra på 

eksamen, og eksamensfokuset virker derfor som en begrensning for hvordan Kari føler hun 

kunne undervist elevene dersom eksamen ikke var så viktig. Da Kari sier i intervjuet at hun 

for eksempel kunne brukt sanger av norske musikere, men at hun ikke har tid, sier hun at 

dette er fordi ”eksamen henger der som et spøkelse”. Ut i fra hva hun sier kan det tolkes som 

at hun vet hvilke oppgaver elevene kan få på eksamen, og at norske sangtekster sannsynligvis 

ikke er noe elevene vil ende opp med å tolke der. Når elevene har fremføringer kommer Kari 

med veiledende ”fasiter” på tolkningene, selv om hun sier til elevene at de ikke skal bekymre 

seg for dette. Ifølge Bentons (1984) studie følte lærerne seg dogmatiske da de påtrengte 

elevene sine tolkninger, noe det virker som at Kari også gjør da hun prøver å unngå dette. En 

lærer bra Bentons (1984) studie sier at han gjør dette fordi det er et tegn på usikkerhet fra han 
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selv, noe jeg ikke tolker stemmer i Karis tilfelle. Hun gjør imidlertid som læreren fra Bentons 

(1984) studie der hun styrer dem mot en tolkning hun synes er rett da i undervisningen for 

eksempel gir elevene en utfyllende tolkning og sier ”tenker jeg da. Det kom jeg på nå”. 

 

Eksamensløsningen ”tvinger” elevene til å lære seg å analysere dikt, og til å kunne navnene 

på de forfattere og diktene som forskjellige utvalg anser som viktige og en del av 

litteraturkanonen. Hvordan dette skal hjelpe elevene med å ”utvikle evnen til kritisk tenkning 

og få perspektiv på teksthistorien” (Kunnskapsdepartementet 2013a) som formålet i 

læreplanen tilsier, er usikkert da lærerne ikke har tid til å undervise i stort annet enn det 

analytiske i lyrikken. Kritisk tenkning er viktig, men blir også en utfordring når lærerne føler 

et press på at elevene skal komme frem til ”riktig tolkning” i analysene sine for å gjøre det 

bra på eksamen. Fra elevenes side ser jeg problematikken med å bli engasjerte i lyrikken når 

det ikke er budskapet i tekstene som er i fokus. Det å kunne sette seg inn i en så liten del av 

norskfaget som man ikke kan bruke til noe nyttig der og da virker frustrerende for elevene. 

Når man hører fra elever at det er kjedelig og unødvendig kan man forstå synspunktet deres 

da de ikke har forstått ”poenget” med lyrikken. Benton (1984) finner at elevene stadig spør 

lærerne hvorfor de skal lære om lyrikk. Selv om elevene har trivdes i undervisningen, ser de 

fortsatt ikke poenget om hvorfor de skal lære om lyrikk på skolen. De negative svarene fra 

Bentons undersøkelse handlet om at elevene ble lei av diktene de måtte øve på til eksamen, 

og at de ikke like å bli fortalt tolkninger,- uten å få bestemme eller finne ut av hva diktene 

betød selv.  

 

Margrethe ser på lyrikken som kunst, og synes at noen undervisningstimer slik som den jeg 

observerte handler om kjipe, kjedelige ”eksamens-ting” (Goodwyn 2011). Hun mener at det 

er noen ting man burde vite, slik som hvem som har skrevet for eksempel ja vi elsker 

(Bjørnson 1868) og hvordan analyseapparatet fungerer, men utover dette ønsker hun at 

elevene skal se på lyrikken som kunst. Goodwyn (2011) poengterer også at lærerne fra hans 

studie synes det kan bli for mye fokus på eksamen i undervisningen, og at man også bør få 

elevene til å like dikt. Når hun snakker om grunner for at lyrikken kanskje skulle forsvinne 

fra faget nevner hun dem som har stilling til å bestemme fagets innhold.  
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De nyutdannede lærerne 
Isabells begrensninger er som hun selv sier, at hun er ny som lærer og usikker på lyrikken. 

Hun sier det ville vært utfordrende å forklare fagterminologien nærmere om elevene ikke 

forstår hva hun prøver å fortelle dem. At hun ikke leser lyrikk selv ser ikke umiddelbart ut til 

påvirke hvilke dikt hun velger slik Cremin (2014) peker på at kan ha en sammenheng, da hun 

bruker Våre små søsken i tidligere undervisning som virker relevant for helsefag-klassen. 

Hun sier også at hun ikke føler seg komfortabel om hun får for mange spørsmål og hun ikke 

føler hun kan svare på dem, som kan knyttes opp mot Bentons (1984:325) studie der en av 

lærerne sier ”I don´t know all the answers!” Roger er også ny som norsklærer, selv om han 

har undervist på yrkesfaglig videregående skole i mange år. Han ser ikke på dette som et 

hinder, og vil gjerne teste ut opplegget med musikken for å se om elevene liker dette. Da han 

ikke bruker musikken mer enn det han gjør, kan det det være tegn på at uerfarenheten likevel 

er et hinder. Det kan diskuteres om Roger velger å ikke bruke musikken i større grad enn det 

han gjør fordi han er utrygg på stoffet. Ifølge Roger selv er utfordringen i 

lyrikkundervisningen at elevene ikke er spesielt interesserte. Han sier også at han synes det er 

vanskelig å heve språket til elevene og få dem over i sekundærdiskursen. Når elevene ikke 

kan fagterminologien kan det være vanskelig for elevene å sette ord på hva de finner i 

lyrikken, og der er muligens derfor han bruker tid på å undervise i dette til elevene. Elevene i 

Rogers klasse mangler et metaspråk når de snakker om litteratur, slik som Skarstein (2013) 

sier er vanlig for mange elever.  

 

 

Maskulinitet på yrkesfag i lyrikkundervisningen 
Bentons (1984) studie viser at spesielt guttene prøver å ta avstand fra lyrikken da det ikke er 

særlig ”macho” å vise følelser, og at å avskrive lyrikken er en slags forsvarsmekanisme. 

Asplunds studie (2010) viser også at samtalene rundt tekstene blant gutter handlet mye om å 

posisjonere seg sosialt, der de vil opprettholde samholdet og beholde sin maskuline identitet. 

BAT-klassen kan nok også havne under denne kategorien, da det virker som at flertallet i 

klassen ønsker å beholde sine maskuline identiteter istedenfor å virke interesserte i 

lyrikkundervisningen. Da Roger bruker Aust-Vågøy i forelesningen sin prøver han å få 

elevene til å se for seg hva forfatteren i diktet følte da hun skrev det, men elevene gjør alt de 

kan for å tulle dette bort og ikke gi et genuint svar. Under samtalen om krigsdiktet spør en 

elev ”hva får du utav dette diktet her da, Roger?”, med en lattermild tone. Roger gir ikke noe 
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konkret svar på dette, men fortsetter med å prøve å få elevene til å reflektere over forfatterens 

følelser uten hell. Hansen (2011) sier at det hjelper å koble teksten til en historisk og aktuell 

kontekst for å få elevene til å forstå den eventuelle kulturelle avstanden mellom nå og da. Det 

virker som at elevene forstår dette, selv om de ler det litt bort for å holde på imaget de har 

opparbeidet seg. Roger forsøker stadig å styre samtalen inn på rett kjør, men klassen er 

urolig.  

 

Om man antar at guttene ikke liker lyrikk og skjønnlitteratur kan elevene raskt falle inn i den 

rollen de blir tildelt. Det er som Bandura (1997) sier om forventning-verdi teori, at man ikke 

blir motivert for en oppgave om man ikke føler at man vil gjøre en god jobb. Når Roger 

stiller spørsmål til klassen overdøver de mer ”dominante elevene” som Roger kaller dem, de 

elevene som ønsker å svare på spørsmålene. Dette samsvarer til dels med hva Asplund (2010) 

og Benton (1984) har funnet om maskulinitet. Selv om klassen er ”macho” og ikke alle 

ønsker å ta undervisningen seriøst er det en eller to elever som tør å skille seg ut. Et eksempel 

på dette er da Roger spør klassen om de har hørt om besjeling tidligere. En elev rekker opp 

hånden før han svarer at ”det er ting som ikke har liv som får liv”. Eleven blir tydelig oppgitt 

når resten av klassen bråker når han skal svare, og Roger verken bekrefter eller avkrefter 

svaret eleven gir.  

 

 

5.6 Er mine undersøkelser holdbare?  
Hensikten med mine studier var å se hvordan fire lærere underviser på to videregående 

skoler. Forskningsspørsmålene mine forsøker mer spesifikt å finne ut hvordan lærernes eget 

forhold til lyrikken er, hvordan og hvorfor lærerne velger de tekstene de gjør, hva lærerne 

gjør for å motivere elevene og hva som er lærernes største utfordringer og begrensninger. 

Forskningsspørsmålene er på denne måten med på å underbygge problemstillingen.  

 

For å forsøke å besvare problemstillingen har jeg intervjuet fire lærere, og observert lærerne 

når de underviste i lyrikk. Jeg valgte å intervjue lærerne for å få innblikk i hva de selv synes 

og mente, der dette ble primærmaterialet i studiet. Observasjonen ble gjort for å se hva 

lærerne faktisk gjorde i undervisningen, og ble brukt til å støtte opp under intervjuene.  

Datamaterialet som ble samlet har blitt fremstilt så åpent og detaljert som mulig for å gi 

leseren et godt overblikk. I analysen har jeg presentert og lagt frem datamaterialet fra hver 
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lærer i hver sin del for at leseren enklere kunne danne seg ett bilde av lærerne. Jeg har 

tydeliggjort materialet med sitater fra intervjuene for å styrke studiets validitet og for å 

fremstille informantens stemme i analysen og drøftingen. Observasjonsnotater med sitater har 

også blitt brukt i analysen og i diskusjonen på samme grunnlag som intervjumaterialet. 

Datamaterialet har blitt diskutert med veileder og medstudenter for å få flere tanker rundt 

hovedfunn og hvordan man kan tolke stoffet. 

 

I intervjuene var jeg oppmerksom på å ikke stille ledende spørsmål til lærerne. Jeg forsøkte 

også å unngå å påvirke lærerne med mine egne meninger og synspunkter, slik at jeg kunne få 

så genuine svar som mulig. Ved bruk av lydopptaker kunne jeg fokusere på hva lærerne sa og 

forsøke å stille gode oppfølgingsspørsmål da jeg ikke var opptatt med å notere. Ved å bruke 

lydopptaker fikk jeg også muligheten til å få gode sitater fra transkriberingen som jeg fikk 

bruk for i analysearbeidet.  

 

For å besvare hva problemstillingen forsøker å finne svar på anser jeg det kvalitative 

forskningsintervjuet og den kvalitative observasjonen som fordelaktige metoder. Ved å bare 

observere hvordan lærerne underviser ville jeg ikke hatt grunnlag for å si hvorfor de 

underviser slik de gjør. Funnene fra min studie har blitt sett i sammenheng med teori og 

tidligere forskning fra kapittel 2, der jeg i diskusjonen forsøkte å vurdere om resultatene 

bekrefter, motsier eller nyanserer og utfyller tidligere forskningsresultat.  

 

Som sagt i innledningskapittelet er min studie avgrenset ved at jeg ikke inkluderte elevene i 

selve forskningen. Derfor kan jeg ikke med sikkerhet si hva fungerte godt eller mindre godt i 

undervisningen, men jeg bruker observasjonen for å hente sitater fra dem og for å se hvordan 

elevene arbeider. 

 

Utvalget i min studie er ikke representativt for alle lærere på studiespesialiserende- eller 

yrkesfaglige videregående skoler. Som problemstillingen spesifiserer gjelder forskningen 

bare for de fire lærene som meldte seg til å bli med på prosjektet fra de to forskjellige skolene 

i Aust-Agder. 
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5.7 Oppsummering og avsluttende refleksjoner 
 

5.7.1 Kort oppsummering av studiens hovedfunn 
Målet med denne studien var å belyse hvilke tanker fire lærere har rundt 

lyrikkundervisningen, og hvordan de underviser i lyrikken. Studiet har tatt for seg hva 

lærerne mener om lyrikken, tekstutvalget til lærerne, hvordan de prøver å motivere elevene 

for lyrikk, og hvilke begrensninger lærerne har. 

 

Lærerne har forskjellige holdninger til lyrikk, der man har Margrethe på den ene siden som er 

en stor tilhenger, til Isabell på den andre siden som ikke er like interessert i lyrikken. Alle 

lærerne har et positivt forhold til lyrikk der de ønsker at elevene skal få noe godt ut av 

lyrikken.  

 

Et vesentlig funn er at lærerne opplever et spenningsnivå mellom hva de ønsker å undervise i 

og hva de føler de burde undervise til elevene. Når lærene forteller hva de kan gjøre for å 

motivere elevene for lyrikkundervisningen har de flere forslag til hvordan dette kan skje, ved 

å for eksempel ”krydre” undervisningen som Kari sier. Lærerne føler likevel at de ikke kan ta 

seg for mye tid til dette da de må gjøre elevene klare for eksamen ved å undervise i 

fagbegreper og virkemidler. Margrethe beskriver undervisningen jeg får observere som 

kjedelig, men sier at å lære analyseredskapet er viktig.  

 

De største motivasjonsfaktorene som har vist seg at i min studie er tekstutvalget og 

gruppesamtaler. Der Kari deler ut dikt etter nivå på elevene og lar dem arbeide litt alene før 

de samler seg og diskuterer diktene fokuserer elevene spesielt godt. Lærerne velger tekster ut 

i fra hva de tror elevene syns er interessant, og etter hva de føler de burde gå igjennom på 

grunn av eksamen. 

 

Begrensningene er som nevnt i funnet om spenningsnivå der lærerne vet hva de vil undervise 

i, og hva de burde undervise i. Dette blir derfor en begrensing da de føler at de kunne gjort 

mer ut av undervisningen. Den andre begrensningen som trer frem er at lærerne er uerfarne, 

og noe som kan trekkes opp mot at lærerne ikke er sikre nok på stoffet og undervisningen til 

å gjøre det de har tenkt eller vet at er alternativet. 
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5.7.2 Videre forskning 
Da Roger spilte av sangen Take me to church på Spotify spurte elevene han om han også 

kunne spille av en rap-sang. Det ville kanskje ikke vært helt i tråd med hva Roger anser som 

lyrikk og skjønnlitteratur, men det er mange rap-artister som rimer og konfronterer viktige 

temaer i sangene sine. En trend som stadig sprer seg utenfor og innenfor skolemiljøet er 

”poetry slam”, som er en blanding av poesi, stand-up og rap. Poetry slam går ut på at man 

skriver et dikt, som man fremfører med innlevelse til et publikum, og gjerne i konkurranser 

med flere deltagere. Poetry slam har blitt veldig stort i undervisningen i for eksempel USA og 

England, men så vidt jeg vet har ikke dette nådd norske skoler enda. Det er likevel kjent her i 

Norge utenfor skolefaget, der det årlig holdes konkurranser innenfor Poetry Slam forskjellige 

steder rundt om i Norge. Det blir skrevet om Poetry Slam i blant annet Edutopia, der Grace 

Rubenstein (2009) skriver og viser hvordan elevene forbedrer språket ved å øve på å skrive 

dikt, og også får øve seg på det muntlige. Det hadde vært interessant å forske på om dette 

kunne være en måte å engasjere elevene på og samtidig forbedre språket slik for eksempel 

Roger sier.  

 

 

5.7.3 Didaktiske implikasjoner 
Analysen indikerer at lærerne legger størst vekt på fagbegrepene og virkemidlene i 

undervisningen, og nedprioriterer det de selv mener kunne engasjert elevene. Der for 

eksempel Kari og Margrethe føler, som diskusjonen viser, et ansvar for å gjøre elevene klare 

til eksamenssituasjoner. Isabell og Roger kommer også med ideer om hva de kunne gjort for 

å engasjere elevene mer enn de allerede gjør, men bruker ikke mye av dette i undervisningen. 

Spenningsnivået mellom hva lærerne føler at de vil undervise i og hva de bør undervise i 

kommer på denne måten frem i analysen. Lærerne kan bli mer bevisste på hva de mener er 

viktig at eleven skal få ut av undervisningen og hva de føler at de må undervise i. Lyrikk som 

sjanger handler om mer enn bare analyse, som også lærerne påpeker, men dette kommer ikke 

like godt frem i undervisningen hos alle. Under observasjonene samlet jeg flere sitater fra 

elevene enten ikke forstod hva som var poenget med å tolke dikt, eller at de synes det var 

uinteressant. Det hadde muligens vært verdt et forsøk å dele med elevene, slik de delte med 

meg, hvorfor de mener lyrikkundervisningen er nyttig og viktig. De kunne også forsøkt å snu 
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rundt på rekkefølgen slik Roger gjør, å starte med det ”hyggelige” og deretter ta for seg de 

analytiske aspektene ved lyrikkundervisningen for å få elevene på ”hektene”.  

 

Isabell og Roger som i denne studien ses på som uerfarne lærerne kan som Cremins (2014) 

studie påpeker dra nytte av å lese mer lyrikk og diskutere dette med for eksempel kollegaer. 

Om lærerne hadde lest mer lyrikk hadde de hatt et større repertoar av tekstmateriale og 

muligens fått en større innflytelse på klassen slik Brenda i Cremins (2014) studie fikk. 

Roger spesielt kunne også muligens dratt nytte av å få støtte og diskutere undervisningen 

generelt for å få større tiltro til egen undervisning og hva han ønsker å formidle. 
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7.2 Vedlegg 2. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Personinformasjon 

Navn: 
Alder: 
Utdanning: 
Antall år som lærer: 

 
Første intervju: 
 

1. Innledningsvis: 
Kan du fortelle litt om klassen din?  
(Jeg vil gjerne vite bl.a.:) 
- Hva har de jobbet med før?  
- Hvordan arbeider klassen vanligvis?  
- Hvordan er miljøet i klassen? 
- Hvordan er nivået?  
- Hva er holdningene til litteratur blant elevene?  
 

2. Hva tenker du om å undervise i lyrikk? 
- Mener du at kunnskap om lyrikk er noe elevene har bruk for i hverdagen? 
- Hvordan kan man gjøre arbeid med slike tekster relevant for elevene? 
- Hva er viktig å formidle til elevene? 
 

3. Er dikt en del av din egen hverdag? 
 

4. Hvordan finner du tekster til undervisningen?  
 

5. Hvordan skaper du interesse for temaet?  
- Engasjement/ hvordan motivere 

 
6. - Hva er de største utfordringene? 

- Hvilke hensyn tar du til elevene? 
 

7. Hva gjør du for å få med alle elevene når du underviser i lyrikk? 
  

8. Tror du lyrikkundervisningen alltid vil være en del av undervisningen i norskfaget?  
 

9. Kan du fortelle meg litt om undervisningsopplegget du skal gjennomføre i dag?  
- Hvordan har du tenkt i planleggingen?  
- Hvorfor har du valgt disse tekstene/denne teksten? Disse oppgavene..., Disse 
arbeidsmåtene….  
- Hva er det viktigste du tenker elevene skal sitte igjen med etter denne økten? 

 
Andre intervju:  
Hvordan syns du undervisningsopplegget fungerte, og hvorfor?  
- Spør om spesielle episoder o.l. om dette har oppstått. 
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7.3  Vedlegg 3. Informasjonsskriv til lærerne i forkant av intervjuene 
 

Til lærerne  
 
Her er noen av hovedpunktene jeg vil bringe frem i løpet av intervjuet jeg skal ha med deg. 
Om du ønsker å forberede deg litt på forhånd og reflektere rundt lyrikkundervisningen og hva 
formålet med lyrikkundervisningen er så er dette fint. Dette er selvsagt ikke et krav, jeg er 
glad du setter av tid til å bli intervjuet i det hele tatt.  
 
Jeg estimerer at intervjuet vil vare i underkant av én time, så om du har en ”fritime” i forkant 
av timen samme dag eller kort tid før observasjonen så er dette fint. Etter observasjonen vil 
jeg be om en kort samtale der jeg spør hvordan du selv syns undervisningsøkten fungerte og 
om du har kommentarer på eventuelle situasjoner som oppstår i løpet av timen.  
 
 
Hovedpunktene i lærerintervjuet - oversikt 
 

1. Fortelle litt om klassen: 
Hva har de jobbet med før, hvordan er nivået og miljøet i klassen, holdninger til 
lyrikkundervisning osv.  

2. Hva tenker du om det å undervise i lyrikk?  
3. Hva er de største utfordringene? 
4. Hva blir gjort for å få med alle elevene? 
5. Hva er ditt personlige forhold til dikt/lyrikk? 
6. Tror du lyrikkundervisningen alltid vil være en del av norskfaget?  
7. Fortelle om hva som skal skje i undervisningsøkten som følger. 

 
 
Stikkord: 
Relevans, hvordan skape interesse, dannelsesfag, valg av tekster 
 
 
Jeg gleder meg til å komme til din skole å lære mer om dine undervisningsvaner og tanker 
rundt lyrikken. Ta gjerne kontakt om det skulle være den minste ting. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Henriette E. Langli 
 

	  


