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Sammendrag 

Denne oppgaven tar for seg to læreverk på studiespesialiserende, begge på Vg1-nivå. 

Formålet er å se på hvordan litteraturkapitlene i bøkene behandles gjennom følgende 

problemstilling: «Hvilke litteraturdidaktiske syn preger to læreverk på studiespesialiserende 

Vg1?». Ved hjelp av tidligere forskning innenfor lærebøker og litteraturdidaktikk har jeg 

utarbeidet tre analysekategorier for å undersøke hvilke litteraturdidaktiske syn som kommer 

fram i de to kapitlene. Problemstillingen belyses gjennom analyser av ett kapittel i hver 

lærebok, hvor både tekstens innhold og oppgavene som medfølger blir analysert. Jeg foretar 

også en komparativ analyse mellom de to verkene. Her ser jeg på hva som skiller dem fra 

hverandre, og på om noen litteraturdidaktiske syn er mer fremtredende i den ene læreboka enn 

den andre. Problemstillingen besvares ved hjelp av en tekstanalyse, hvor jeg har brukt både 

kvalitativ og kvantitativ metode. Dataene mine bygges på lærebøkene Panorama og Grip 

Teksten.  

I analysen viser jeg til at formålet med begge lærebøkene stort sett er å gi elevene kunnskap 

om litteratur, fremfor å vise til litteratur som dannelse eller en subjektiv lesing av litteraturen. 

Lærebøkene inneholder et språk som oppmuntrer leserne til å lære mer om noe, fremfor å 

bruke egne erfaringer i tilegnelsen av ny faktakunnskap. Ny kunnskap forklares gjennom 

annen kunnskap. Her skal leseren forstå hva nye begreper og fenomener er gjennom å få vite 

hvordan begrepet blir definert i ordboka. Det er altså et lite fokus på leserens egen 

bakgrunnskunnskap og tidligere erfaringer. Dannelse er også et tema i denne oppgaven, hvor 

jeg har sett nærmere på hvordan litteraturen blir forklart gjennom perspektiver som oppleves 

som dannende.  
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Forord 

Med dette markerer jeg at fem år på Blindern har kommet til veis ende. Det skaper mange 

ambivalente følelser, hvor jeg det ene minuttet vil klamre meg fast i den kjipe studentboligen 

min og late som om studenttiden aldri tar slutt. Det neste minuttet vil jeg stille meg på det 

høyeste punktet jeg finner og skrike av glede. Likevel er det på tide å komme seg ut i den 

virkelige verden. Blindern har gitt meg så mye, og nå er det på tide å bruke den nye 

kunnskapen utenfor lesesalen. 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til veilederen min, Kari Anne Rødnes. Jeg har nok 

ikke vært den enkleste studenten å veilede, da jeg er litt for glad i å grave meg ned i arbeidet 

og ikke gi lyd fra meg før jeg etterlyses. Takk for at du har vært så tålmodig, og takk for all 

veiledning, samtaler og oppmuntring underveis.  

En stor takk rettes mot de som har gjort det mulig for meg å fullføre dette, nemlig min kjære 

familie. Mamma, pappa, Solveig, Eirik og farmor. Dere er verdens beste heiagjeng, og deres 

store tiltro til meg har vært en stor motivasjon hele veien. Jeg er så utrolig takknemlig for at 

jeg alltid har dere i ryggen.  

Jeg vil også takke gode studievenner for at dere har gjort tiden min på Blindern så fin som den 

har vært. Her må jeg også takke min gode venninne Miriam. Våre lunsjpauser på biblioteket 

kl. 12 har vært dagens høydepunkt alle disse årene. Nå må vi finne oss et annet sted hvor vi 

kan klage over tilværelsen.  

Takk til min fantastiske venninne Cecilie for at du har tatt deg tiden til å korrekturlese midt i 

en hektisk eksamenstid. Blindern har kanskje gitt meg mye kunnskap, men det beste av alt er 

at det var der jeg ble kjent med deg.  

Sist, men ikke minst, takk til min kjære Karl Martin for den støtten du har vært for meg 

gjennom alle årene mine som student. Dette året har vært langt, men hvilken som helst grå 

dag på lesesalen blir fort glemt når jeg kommer hjem til deg. Ditt evinnelige blide vesen, din 

gode humor og din positive innstilling til livet får meg gjennom alt. Nå venter en ny hverdag 

med jobb og alt det som hører med, og jeg gleder meg til å gå over i den neste fasen i livet 

med deg. 

Silje Nyheim, Blindern mai 2017  
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1 Innledning 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål  

I mitt studieløp ved Universitet i Oslo valgte jeg litteraturdidaktikk som et av mine frie emner. 

Der lærte jeg mye om hvilke syn det er som preger den litteraturdidaktiske forskningen, og 

fant ut at mange hevder at eleven lærer best ved å lese tekster de kan relatere seg til. Det fikk 

meg til å lure på hvordan dette synet representeres i dagens lærebøker. Litteraturdidaktisk 

forskning kan oppfordre lærere til å vektlegge noe sin undervisning, men hva blir egentlig 

vektlagt i lærebøkene? 

Mange lærere oppgir at de støtter seg mye til læreboka både når de planlegger 

undervisningen, i klasserommet og som støtte i etterarbeidet. Det vil si at læreboka påvirker 

undervisningen mye, både ved at læreren prioriterer bruk av læreboka og ved at det er der 

elevene finner sin primærinformasjon. Derfor ble jeg interessert i å se nærmere på hva 

læreboka faktisk vektlegger når det gjelder formidling av litteratur.  

I denne oppgaven tar jeg for meg to læreverk på videregående skole, hvor disse er på vg1-

nivå. Lærebøkene brukes på studiespesialiserende. De to lærebøkene jeg har valgt ut er 

Panorama og Grip Teksten. Jeg analyserer disse læreverkene ut ifra følgende problemstilling: 

Hvilke litteraturdidaktiske syn preger litteraturkapitlene i to læreverk på norsk 

studiespesialiserende vg1?  

Denne problemstillingen vil jeg besvare gjennom en analyse av to kapitler i hver lærebok. 

Begge kapitlene tar for seg litteratur. Jeg vil forsøke å besvare problemstillingen ved hjelp av 

følgende forskningsspørsmål:  

I – I hvilken grad samsvarer oppgavene med tekstens innhold? 

II – Hva vektlegger oppgavene knyttet til kapitlene?   

III – I hvilken grad henvender lærebøkene seg til leserens egne erfaringer?   
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1.2 Studiens avgrensninger  

Problemstillingen avgrenses til at jeg ser nærmere på læreverk på vg1-nivå, hvor jeg har valgt 

å analysere læreverk på studiespesialiserende. I og med at jeg bruker litteraturdidaktiske 

begreper for å besvare min problemstilling. er det naturlig at jeg analyserer de to kapitlene i 

hver lærebok som tar for seg litteratur, da det er her litteraturdidaktikk er relevant. Studiet 

avgrenser seg derfor til kun ett kapittel i to læreverk. Lærebøkene har ikke blitt analysert i sin 

helhet, noe som gjør at jeg ikke kan si noe om hvordan bøkene opptrer som helhet. 

Resultatene vil derfor kun være relevant for disse to lærebøkene, i de to kapitlene som 

analyseres. Jeg analyserer også kun oppgavene som følger med de to utvalgte kapitlene. Det 

som da fremkommer av dette er derfor kun gyldig for disse oppgavesettene. Jeg kan derfor 

ikke si mer om hvordan oppgavesettene er i lærebøkene som helhet. Problemstillingen belyses 

primært gjennom tekstanalyse av kapitlene, samt analyse av oppgavene vi finner knyttet til de 

ulike kapitlene. 
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1.3 Lesekart  

I neste kapittel vil jeg vise til tidligere forskning innenfor både lærebokforskning og 

litteraturdidaktikk. Jeg gjør også rede for hva dannelse i norskfaget er, samt hva 

lesekompetanse går ut på. Jeg vil først ta for meg lærebokforskning, hvor jeg redegjør for 

utvalg av lærebøker, hvordan lærerne bruker lærebøkene, og på hvilken måte elevene benytter 

seg av læreboka. Etter dette går jeg videre inn på dannelse i norskfaget, hvor jeg forklarer hva 

dannelsesbegrepet innebærer i dagens norskfag. Derfra går jeg videre til lesekompetanse og 

hva god lesekompetanse innebærer. Deretter tar jeg for meg litteraturdidaktikk, hvor jeg 

gjennomgår ulike litteraturdidaktiske emner. Her tar jeg blant annet for meg resepsjonsteori 

og skandinavisk litteraturdidaktikk. 

Etter en teorigjennomgang følger en metodedel. Her gjennomgår jeg metode for 

lærebokforskning, før jeg drøfter grad av reliabilitet og validitet i forskningsprosjektet mitt, i 

tillegg til å gjøre rede for hvilket materiale jeg har analysert. I metodekapittelet mitt går jeg 

også nærmere inn på de analysekategoriene jeg har utformet. 

Etter metodekapittelet følger analysen. Her bruker jeg analysekategoriene for å analysere 

materialet, hvor jeg ser etter kjennetegn for hver enkelt kategori i begge bøkene. Jeg utfører 

også en analyse av oppgavene som er tilknyttet til de to kapitlene i hver lærebok. 

Diskusjonen følger etter analysekapittelet, hvor jeg drøfter mine funn opp mot 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Til slutt følger et avsluttende kapittel, hvor jeg 

redegjør for mine hovedfunn og tar for meg ulike didaktiske implikasjoner.  
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2 Teoretisk forankring  

I dette kapittelet skal jeg ta for meg det teoretiske rammeverket for min oppgave. Her vil jeg 

gjøre rede for tidligere forskning på lærebøker og hvordan læreboka brukes i skolen i dag, 

samt det litteraturdidaktiske bakteppet for oppgaven min. 

2.1 Læreboka  

I denne delen av teorikapittelet tar jeg for meg forskning på læreboka. Det innebærer utvalg 

av lærebøker i skolen, hvordan læreboka brukes, hva elever mener om læreboka og 

oppgavekulturen i klasserommene. Lærebokforskning er et forskningsområde som kan sies å 

være svært bredt. Dette fordi det innebærer forskning på tvers av mange trinn og fag. På 

grunn av det store omfanget av forskning på feltet har jeg først og fremst valgt å fokusere på 

nyere norsk forskning, da jeg anser dette som mest relevant for min analyse. 

2.1.1 Utvalg av lærebøker 

I Norge ble offentlig godkjenning av lærebøker avskaffet i 2000 (Bratholm, 2001, s. 1). Det 

vil si at der man tidligere måtte få læreboka si godkjent av et offentlig organ, kan i teorien 

hvem som helst skrive en lærebok og få den utgitt i dag. Det er nå opp til de individuelle 

skolene og lærerne å avgjøre hvilken lærebok de ønsker å benytte i undervisningen. Den 

tidligere godkjenningen av lærebøkene skulle sørge for at de var i tråd med læreplanmålene, 

samt at undervisningen skulle være lik for alle elever i Norge (Skrunes, 2010, s. 89). Den 

offentlige godkjenningen ble avskaffet med den begrunnelsen at det skulle være friere for 

skolene å velge undervisningsmateriale. Tanken var at lærerne og administrasjonen på 

skolene selv skulle ha muligheten til å legge opp undervisningen etter de lærebøkene de 

ønsket. Njål Skrunes skriver også at avskaffelsen var ment til å sørge for et større utvalg i 

lærebøker i skolene. På denne måten faller lærebøker også under lærernes kompetanseområde 

(Skrunes, 2010, s. 85). Hvorvidt det er lærere eller administrasjonen som velger ut lærebøker 

er opp til den enkelte skole. Johnsen skriver at mange lærere ikke har et bevisst forhold til 

hvilke lærebøker til velger, og forklarer dette med at lærebøker ikke er en særlig stor del av 

lærerutdanningen (Johnsen mfl., 1999, s. 32). Lærere kjenner ikke godt nok til hva det er som 

gjør en lærebok bedre enn en annen.        
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Til tross for at skolene står fritt til å velge lærebøker selv oppgir mange lærere at de bruker 

lærebøker de ikke er fornøyd med. Ifølge en undersøkelse Agnete Andersen Bueie 

gjennomførte i 2002 har 33% av de som er misfornøyde brukt læreverket i mer enn seks år 

(Bueie, 2002, s. 18). Mange lærere er, til tross for at det er en manglende del av 

lærerutdanningen, fornøyd med egen kunnskap om lærebøker. 69,2% oppgir at de har 

opparbeidet seg kunnskap om vurdering av lærebøker gjennom erfaring (Bueie, 2002, s. 18). 

Bueie påpeker også at over 80% av lærerne opplever å ha påvirkning på hvilke lærebøker 

skolene velger ut (Bueie, 2002, s. 21).       

I prosjektet Ark & App har lærere ved 5. – 7. trinn, 8. – 10. trinn og i videregående skole svart 

på en spørreundersøkelse. Her svarte de på disse påstandene: 

1) Ved min skole bestemmer skolens ledelse valg av lærebøker uten å konferere med lærerne.  

2) Ved min skole er lærebøker bestemt av skoleeier. 

Åtte av ti lærere svarte at de var uenige i disse påstandene (Gilje mfl., 2016, s. 18). Dette viser 

at det i all hovedsak er lærerne som velger læremidlene. Det er flere som er uenige med 

påstandene på videregående skole enn i grunnskolen.   

2.1.2 Kjennetegn ved læreboka 

Lærerne står relativt fritt til å velge lærebøker selv, men hva kjennetegner egentlig en 

lærebok? Vi finner flere kjennetegn ved læreboka. Først og fremst skiller den seg fra andre 

bøker ved at den inneholder pedagogisk tekst (Skrunes, 2010, s. 92). Skrunes definerer 

læreboka som «en elevbok som er skrevet med sikte på regelmessig bruk i undervisningen, og 

som dekker vesentlige deler av mål og innhold i faget» (Skrunes, 2010, s. 34). Læreboka skal 

være produsert for bruk i skolen (Selander og Skjelbred, 2004, s. 30). En utfordring med 

avskaffelsen av den offentlige godkjenningen av lærebøker er at det ikke lenger er et formelt 

krav om at de følger læreplanen (Rogne, 2009, s. 2). I og med at det ikke lenger kreves at 

lærebøkene følger læreplanmålene, har Rogne undersøkt i hvilken grad de faktisk gjør det. I 

dette tilfellet ble fire norskbøker på videregående nivå analysert. Han kom frem til at graden 

av samsvar mellom lærebok og læreplan avhenger av de ulike lærebøkene. Det vil si at det 

varierer hvorvidt lærebøkene faktisk følger læreplanmålene. 

 



6 

 

2.1.3 Lærebokas dominans i klasserommene 

Det varierer i hvilken grad lærebøkene samsvarer med læreplanene. Påvirker det hvordan 

læreboka brukes i klasserommet? Forskning viser at læreboka fremdeles dominerer i 

klasserommet. I en omfattende kartlegging fra 2005 konkluderer Dagrun Skjelbred, Trine 

Solstad og Bente Aamotsbakken at læreboka, til tross til Internetts store inntog, fremdeles 

spiller en stor rolle i klasserommet (Skjelbred, Solstad og Aamotsbakken, 2005, s. 73). Dette 

er i tråd med TIMMS-studien, fra 2015, hvor naturfagundervisningen på 6. og 8. trinn i 62 

land har blitt kartlagt. Resultatet av denne studien viser at læreboka er den mest brukte 

ressursen. Også Janet Hodgsons med flere rapporterer det samme i deres undersøkelse i 2012. 

De skriver at læreboka er blant de viktigste ressursene lærerne oppgir at de bruker når de 

planlegger undervisningen (Hodgson mfl., 2012, s. 83). I prosjektet «Valg, vurdering og 

kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler» som foregikk mellom 1999 og 2003, 

påpekte Skjelbred at læreboka er den ressursen eleven tyr til for å opparbeide seg kunnskap 

og forberede seg til prøver (Skjelbred, 2003, s. 55). Mye har forandret seg siden den gang, 

blant annet har det blitt normalt med Internett-tilgang både hjemme og på skolen. Mye av 

bakgrunnen for Skjelbred, Solstad og Aamotsbakkens kartlegging av lærebøker i skolen i dag, 

var for å undersøke hvorvidt lærebokas status er endret eller ikke (Skjelbred mfl., 2005, s. 55). 

Skjelbred, Solstad og Aamotsbakken undersøkte hvilke ressurser som ble mest brukt i 

klasserommet, hvor læreboka var det mest brukte læremiddelet i 50 av 63 klasserom. IKT ble 

brukt i 11 av klasserommene. I ni av klasserommene ble læreboka oppgitt som den eneste 

ressursen som ble brukt (Skjelbred mfl., 2005, s. 19). I 31 av klasserommene var også 

læreboka den ressursen det ble brukt mest tid på (Skjelbred mfl., 2005, s. 21). Disse tallene er 

bygd på klasseromsobervasjoner av studenter i praksis. I tillegg til disse observasjonene 

bygger rapporten også på andre klasseromsobervasjoner, henholdsvis på tredje, sjette og 

åttende trinn. Disse observasjonene underbygger studentobservasjonene, nemlig at læreboka 

er den mest brukte ressursen (Skjelbred mfl., 2005, s. 40).     

Marte Blikstad-Balas påpeker at mye forskning viser at læreboka fremdeles har en stabil 

status i skolen. Denne stabiliteten kan forklares i at lærebøkene normalt sett brukes som basis 

i de fleste fag. Lærebokas status har altså ikke endret seg stort, til tross for nye læreplaner og 

stadig flere tilgjengelige ressurser (Blikstad-Balas, 2014, s.3). Blikstad-Balas viser til to 

forklaringer på dette. En forklaring er, at skolesystemet er lite endringsvillig. En annen 

forklaring tar utgangspunkt i at lærebøkene er skreddersydd for bruk i skolene (Blikstad-
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Balas, 2014, s. 4). Lærerne bruker læreboka mye i planleggingen av undervisning. De oppgir 

at en av årsakene til dette er for å sikre at undervisningen er i tråd med læreplanmålene 

(Blikstad-Balas, 2014, s. 4).    

Johan Nelson skriver at til tross for at læreboka gjerne kommer med oppgavehefter, 

nettressurser og annet tilgjengelig undervisningsmateriale, er det selve boka som får mest 

oppmerksomhet. Dette er sammenfallende med Gunnar Grepperud og Siw Skrøvsets 

forskning, som rapporterer at 87% av lærere bruker læreboka for å planlegge undervisningen. 

Rundt 60% brukte også lærerveiledningen som kommer med lærebøkene (Grepperud og 

Skrøvset, 2012. s. 112). Lærebøkene har, og har lenge vært, den mest dominerende ressursen i 

norske klasserom (Moesgaard, 2011, s.8). Jonas Christophersen finner at læreboka har større 

betydning for hvordan lærere legger opp undervisningen enn det læreplanen har 

(Christophersen, 2004, s. 115). Med andre ord dominerer læreboka utvilsomt fremdeles i 

norske klasserom. Dette til tross for stadig flere tilgjengelige ressurser.   

«Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og 

læring i norsk, naturfag og samfunnsfag», også kalt SMUL-prosjektet, tar for seg hvordan 

læreren tar i bruk Læreplanen for Kunnskapsløftet i praksis. Programmet er en del av 

evalueringen av Kunnskapsløftet (Hodgson mfl., 2012, s. 11). Studien omfatter 259 økter fra 

småskoletrinnet, mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående over en periode på tre år. I 

rapporten kommer det frem at «læreboka har en sterk stilling i organiseringsformene» 

(Hodgson mfl., 2012, s. 69). Dette er vist i figuren nedenfor. 
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(Hodgson mfl., 2012. s. 70) 

I figuren ser vi tydelig at læreboka brukes i alle de rapporterte organiseringsformene.  

Læreboka dominerer fremdeles klasserommet. Det er tydelig at de brukes, men hvordan 

brukes de? I «Frågår om litteratur» presenterer Sten-Olof Ullström sin forskning på lærebøker 

og oppgaver i svenske lærebøker. Han skriver at det er viktig at vi forstår hvordan lærebøkene 

brukes, ikke kun det faktum at de brukes (Ullström, 2009, s. 119). Man bør altså kjenne til 

hva lærebøkene faktisk inneholder, hvordan innholdet er strukturert og hvordan det benyttes i 

de ulike pedagogiske situasjonene i skolen (Ullström, 2000, s. 120).      

I Ark & App forteller lærere at de opplever at læreboka «sikrer» at kompetansemålene i faget 

blir dekket. Over 80% av lærerne oppgir at læremidlene ivaretar kompetansemålene (Gilje 

mfl., 2016, s. 26). I prosjektet ble lærerne intervjuet, og noen av dem sa følgende om 

læreboka: 

Naturfagslærer, 5. trinn: «Jeg tror den spiller tematisk inn. Det vil jeg si, for jeg vet jo 

at den er sikret − at den dekker læreplanens kompetansemål. Det er vel kanskje der 

den styrer mest, og så har jeg mer en tanke om litt sånn naturfaglig med 

undervisningen, at den helst, hvis det er et fysikk- og et kjemifaglig tema, skal 

inneholde noe forskning.» (Gilje mfl., 2016, s. 26). 

Matematikklærer, 8. trinn: «Det er vel rett og slett fordi læreboka er laget med 

utgangspunkt i læreplanen. At den er laget for å dekke. Og matte dekker den veldig 

bra jevnt over. I en del andre fagområder så bestemmer læreboka litt mer hvor den vil 
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ha fokus slik at noen områder kan få mer fokus enn andre, mens i matte er det på en 

måte (…) å følge gangen i læreboka, så får du − så kommer du igjennom alt. Og det 

repeterer litt sånn med jevne mellomrom. [likevel] Er jeg ikke hundre prosent fornøyd 

med det som står i den åttendeklasseboka, så der må jeg ofte legge til (Gilje mfl., 

2016, s. 26).  

I intervjuene kommer det også frem at lærerne bruker læreboka når de planlegger, men kun 

som en del av planleggingen. Det kommer også frem at lærerne gjerne ser på hvordan 

læreboka kan brukes for å arbeide med et kompetansemål, hvor de velger noe annet dersom 

læreboka ikke er god. I prosjektet Ark & App er dette blant hovedfunnene: 

- Lærerkollegiet i hvert fag velger i fellesskap lærebøker på faglig grunnlag. Analysene 

viser at lærernes autonomi i selve valget er større i videregående skole sammenlignet 

med i grunnskolen. 

- Lærernes innflytelse på valg av læremidler er svært ønsket av lærerne, spesielt i 

videregående skole.  

- Lærere, særlig i grunnskolen, velger i hovedsak papirbaserte læremidler, og supplerer 

med digitale læremidler og ressurser for læring. Lærere i grunnskolen oppfatter i 

større grad enn lærere i videregående skole læreboka som det sentrale læremiddelet i 

sin undervisning.  

- Majoriteten av lærere er helt eller stort sett enige i at det de oppfatter som det sentrale 

læremiddelet i sin undervisning, dekker kompetansemålene i læreplanen.  

- Grunnskolelærere supplerer med andre læremidler og ressurser for læring i de tilfeller 

der de opplever at den papirbaserte læreboka ikke dekker kompetansemålene. I 

videregående skole har ulike læremidler og ressurser for læring en mer lik status i 

planleggingsarbeidet. 

- Lærebøker, med en innebygget didaktikk og progresjon, spiller en større rolle enn 

ressurser for læring i lærernes arbeid med fortolkningen av læreplanen, og de får ofte 

en annen funksjon i operasjonaliseringen av læreplanen enn læringsressurser.   

- Analyse av intervjuene viser at lærerne oppfatter at den papirbaserte læreboka har en 

struktur som sikrer progresjon i arbeidet med faget. (Gilje mfl., 2016, s. 29). 
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2.1.4 Oppgavekultur  

De fleste lærebøker inneholder en eller annen form for oppgaver. Sten Olof Ullström skriver 

at det er store forskjeller mellom dagens læremidler, men de har alle til felles at de inneholder 

oppgavetyper. Disse oppgavene finner vi i de aller fleste bøker, uavhengig av fag. Dette 

kommuniserer det Ullström kaller en «oppgavekultur» (Ullström, 2009, s. 122). Gjennom å 

undersøke svenske lærebøker, har Ullström konkludert med at såkalte kontrollspørsmål 

forekommer ofte. Disse spørsmålene omtaler han som «lesekontroll». Kontrollspørsmål går ut 

på å kontrollere hvorvidt eleven har lest teksten, og kan for eksempel handle om å gjøre rede 

for hva som har skjedd i en novelle (Ullström, 2009, s. 127). Slike former for spørsmål har 

vist seg å oppmuntre elevene til lesestrategier hvor elevene leter etter svaret i teksten 

(Ullström, 2009, s. 129).    

Skjelbred og Aamotsbakken konkluderer med det samme i Lesing av fagtekster som 

grunnleggende ferdighet. Her har de studert oppgavetypene i lærebøkene, og sett på hvilken 

lesekompetanse de etterspør. I studien ant hun at de fleste oppgavetypene legger opp til at 

elevene skal lete etter informasjon i tekstene. De legger i mindre grad opp til tolkning og 

reflektering av det elevene har lest (Skjelbred og Aamotsbakken, 2010, s. 13). Å løse 

oppgaver fra lærebøkene er en vanlig praksis i norske klasserom. Det kommer blant annet 

frem i rapporten «Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis». 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan læremidlene benyttes, viser både denne studien 

og andre studier at elevene bruker mye tid til å arbeide individuelt med oppgaver, 

enten hentet fra læreboka eller fra kopier som lærerne henter fra andre lærebøker” 

(Skjelbred mfl., 2005, s.3) 

«Læremiddelforsking etter LK06» konkluderer med det samme. Etter Kunnskapsløftet er det 

fremdeles vanlig at elevene jobber individuelt med oppgaver etter at læreren har presentert 

stoffet (Juuhl, mfl. 2009, s. 20). Dette gjelder også i de tilfellene hvor skolene har stor tilgang 

på digitale ressurser (Juuhl mfl., 2010, s. 23). Staffan Selander og Dagrun Skjelbred 

konkluderer med det samme. Deres studie viser at IKT har hatt lite påvirkning på hvordan 

elever jobber med oppgaver (Selander og Skjelbred, 2004, s. 86). 

2.1.5 Elevenes bruk og forståelse av læreboka  

Som Ullström påpeker, er det viktig å vite hvordan lærebøkene brukes. Da er det også 

relevant å se videre på hvorvidt lærebøkene oppleves som forståelige. Noen studier viser at 
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enkelte elever sliter med å bruke og forstå lærebøkene.. Det kommer frem i PISA+-

undersøkelsen fra 2008 at lærebøkene har et språk som mange elever sliter med å forstå. I 

denne undersøkelsen rapporterer Kirsti Klette med flere blant at ungdomsskoleelevene 

opplever lærebøkene som komprimerte (Klette mfl., 2008, s. 51). Også hos Blikstad-Balas og 

Hvistendahl kommer det frem at elever på videregående anser bøkene sine som vanskelige å 

lese. De oppgir at bøkene oppleves som lite relevante, og at de søker andre kilder hvis mulig 

(Blikstad-Balas og Hvistendahl, 2013, s. 5). I tillegg til at det rapporteres at mange elever 

finner det problematisk å forstå lærebøkene, skriver Johan Nelson at læreboka ofte blir brukt 

ukritisk. Elevene bruker dem mest for å løse oppgaver og lese til prøver. De leser det de får 

beskjed om å lese, enten det er i timen eller de sidene de trenger å kunne til en prøve (Nelson, 

2006, s. 21). Dette er i tråd med Erik Knain, som gjennom intervju av 12 elever på yrkesfag i 

2002 kommer frem til at læreboka hovedsakelig blir brukt til pugging før prøver og 

innleveringer (Knain, 2002, s. 79). Også prosjektet «Valg, vurdering og kvalitetsutvikling» 

kommer frem til det samme. Der rapporteres det om tre måter læreboka blir brukt på. Det er 

kunnskapsformidling, elevarbeid og som utgangspunkt for kontroll. Elevene rapporterer selv 

at de bruker læreboka mest når de skal forberede seg på vurderingssituasjoner (Skjelbred, 

2003, s. 55) Det viser seg at mange elever syns læreboka er vanskelig, men få ønsker å ha en 

aktiv rolle i utformingen av den. I et intervju av seks klasser på videregående spurte 

Aamotsbakken elevene om de kunne tenkt seg å ha en aktiv rolle ved tekstutvalget i 

lærebøkene. Elevene rapporterte at de ikke ville vært fortrolige med en slik rolle 

(Aamotsbakken, 2008, s. 131).  

Blikstad-Balas og Hvistendahl presenterer resultater fra 2013 som viser at elevene er 

misfornøyde med læremidlene sine. SMUL-prosjektet kommer frem til en annerledes 

konklusjon enn dette. Av 54 intervjuer er 46 av elevene fornøyde med læremidlene. Kun to 

personer er misfornøyde med lærebøkene, og oppgir av de er vanskelige å forstå som årsak 

(Hodgson mfl., 2012, s. 101). Om læreboka i naturfag på 10. trinn ble følgende kommentert:  

Nei, nå liksom, med disse nye bøkene. Det står liksom ikke akkurat svaret, du må 

liksom lese deg til det og tenke mer selv. Men det er jo litt positivt og da, men det var 

bare litt uvant i begynnelsen. (Hodgson mfl., 2012, s. 102) 

En elev på videregående hadde et annet inntrykk av naturfagsboka si: 

Synes den virker bra. Det er gode eksempler i den, og... (2) Og pluss at du får vite litt 

hvordan det er brukt i virkeligheten, noe som hjelper litt når du skal lære ting. Å vite 

hvorfor vi lærer det, ikke bare pøse på oss med teori. Så de har litt sånn 
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virkelighetsnære sammenligninger i den.(…) Ja, det er en bra bok. (Hodgsons mfl, 

2013, s. 102). 

Lærebøker stadig blir mer multimodale, noe som krever mer av elevene. Lærebøkene 

inneholder flere semiotiske ressurser, som igjen krever mer av elevene. Det blir i større grad 

opp til dem å avgjøre hvilke deler av læreboka som kan omgjøres til kunnskap (Blikstad-

Balas, 2014, s. 5) Gudrun Kløve Juuhl med flere skriver:  

Lærebøkene er sterkt multimodale, det betyr at de formidler faglig innsikt på en 

effektiv og fagspesifikk måte, men det betyr også at det kreves en sammensatt 

lesekompetanse for at elevene skal få maksimalt utbytte av dem (Juuhl, Hontvedt, & 

Skjelbred, 2010, s. 14) 

2.2 Dannelse i norskfaget 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg hva dannelsesbegrepet i norskfaget går ut på. Dannelse er 

et omfattende begrep, hvor det gjerne tillegges ulik betydning og er derfor vanskelig å 

definere. I det følgende kapittelet vil jeg derfor forsøke å redegjøre for hva dannelse i 

norskfaget innebærer.  

2.2.1 Dannelsesbegrepet  

Dannelsesbegrepet i den norske skolen har røtter i den tyske tradisjonen, spesialt finner vi det 

hos didaktikeren Wolfgang Klafki. Laila Aase skriver i 2015 at Klafki knytter danning til 

skolefagenes kunnskapsformer og tradisjoner, hvor skolen har en særegen rolle for den 

enkelte og for samfunnet (Aase, 2015, s. 19). Dannelsesbegrepet i det norske skolevesenet er 

nedfelt i læreplanen, men har møtt ambivalens hos lærerne. Det er usikkert hva begrepet 

innebærer, ettersom mange har ulike forståelser av det. Begrepet i seg selv er basert på 

forholdet mellom individ og kollektiv, og hvilke verdier vi oppvurderer i kulturen. Aase 

definerer danning som  

En sosialiseringsprosess som fører til at man forstår, behersker og kan delta i de 

vanlige, oppvurderte kulturformer. Dette innebærer både tenkemåter, 

handlingspotensial og kunnskaper innenfor et variert felt». (Aase, 2005, s. 37.) 

    

Ove Korsgaard og Lars Løvlie skriver at det finnes tre dimensjoner for danningen. Den første 

dimensjonen er menneskets forhold til seg selv, altså selvdanningen. Den andre går ut på 

menneskets forhold til verden, mens den siste dimensjonen handler om menneskets forhold til 
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samfunnet. Dette handler om at den humanistiske tenkningen av «den andre» og å være 

deltaker i politiske og kulturelle fellesskap (Korsgård og Løvlie, 2003, s. 13).    

Bernt Gustavsson skriver at danning i vår tid går ut på å forstå og tolke verden. Man trenger 

dannelse for å møte verden, noe man får gjennom å tilegne seg kunnskap og erfaring. Å være 

dannet er derfor essensielt for å kunne møte og forstå den verdenen vi lever i (Gustavsson, 

2001, s. 23). Danningen forutsetter at mennesker handler og tenker ut ifra et fellesskap. Man 

må derfor være åpen overfor andres kulturer, samt kunne vise raushet og toleranse.   

Ifølge Atle Skaftun er ikke dannelse noe man kan anta at alle forstår på samme måten. Han 

skriver at «det er et omstridt begrep i den forstand at flere interesser strider om å definere hva 

danning må være, og hvordan skolen må organiseres for å oppfylle forventningene til elevens 

utdanning» (Skaftun, 2009, s. 30). Per Arneberg og Lars Gunnar Briseid forklarer dannelse 

slik: «Begrepet handler om innvielse i fag og kultur, og er knyttet til selvbestemmelse, 

demokratiforståelse, refleksjon og handling. Det er videre knyttet til håp og evnen til å se 

alternativer» (Arneberg & Briseid, 2008, s. 16).       

Flere styringsdokumenter krever at lærere bruker et dannelsesperspektiv i undervisningen. 

Opplæringsloven slår fast at «skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med 

tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for 

diskriminering skal motarbeidast» (Opplæringsloven). Vi finner også dette i Den generelle 

delen av læreplanen, hvor skolens danningsoppdrag kommer til syne ved å beskrive 

mennesket: «Det meiningssøkjande mennesket, det skapande mennesket, det arbeidande 

mennesket, det allmenndanna mennesket, det samarbeidande mennesket, det miljømedvitne 

mennesket og det integrerte mennesket» (Utdanningsdirektoratet, 2012). Den generelle delen 

av læreplanen slutter også slik: «Sluttmålet for opplæringa er å eggje den einskilde til å 

realisere seg sjølv på måtar som kjem fellesskapet til gode – å fostre til menneskelegdom for 

eit samfunn i utvikling» (Utdanningsdirektoratet, 2012). Om norskfaget står det at «norsk er 

et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling» 

(Utdanningsdirektoratet, 2012).       

Vi finner to hovedgrupper av dannelsestradisjoner: materiale og formale. Aase betegner de 

materiale danningstradisjonene slik: «I de materiale danningstradisjonene har kulturen 

innholdsmessig absolutt verdi, og det å tilegne seg dette kulturinnholdet, er det samme som å 

bli dannet» (Aase, 2005, s. 19). Den formale danningstradisjonen beskriver hun på denne 
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måten: «En danningstenkning som hovedsakelig legger vekt på personlig vekst og 

utfoldelsesmuligheter for barn og unge er da i hovedsak formal». (Aase, 2005, s. 19) 

2.2.2 Litterær kanon  

En del av dannelsesprosjektet er den litterære kanon. Nicolaysen skriver at «Kanon er ei 

fiksering av overlevert kunnskap eller traderte tekstar, ei fiksering som gjer krav på å vera 

norm for ettertida (eller kanskje betre: samtida)» (Nikolaysen, 2005, s. 77) En kanon 

bestemmes av samtiden, og tekster som blir en del av en kanon vil før eller siden falle ut av 

den (Aamotsbakken, 2003, s. 8). Noe som er valgt ut som kanon vil ikke nødvendigvis forbli i 

kanonen. Hvorfor noen tekster blir en del av en kanon og noen ikke, kan være vanskelig å 

påpeke (Aamotsbakken, 2003, s. 4).          

Torill Steinfeld skriver at kanonbegrepet var underlagt et romantisk premiss frem til 1970-

tallet (Steinfeld, 2009, s. 171). Dette premisset la til rette for å lese nasjonallitteratur. 

Steinfeld skriver videre at nasjonallitteratur tidligere hadde et folkeoppdragende formål, mens 

i dag er kanonprosjektet mer rettet mot en etisk vurdering av verkene, som hva de kan tilby 

moderne lesere. Dette viser at kanon er en dynamisk prosess, hvor funksjonen den innebærer 

er i stadig endring (Steinfeld, 2009, s. 172). Det er ikke lenger et krav om at tekstene må ha 

vært lest i mange generasjoner for å kunne inngå i en kanon. Nåtidens lesere krever at en 

kanon skal passe inn i vår samtid. 

2.3 Hva innebærer lesekompetanse? 

Læreboka krever god lesekompetanse, i og med at leseren skal kunne avkode og forstå store 

mengder informasjon. Lesing er også en av de fem grunnleggende ferdighetene. Men hva 

innebærer egentlig lesekompetanse, og hva innebærer lesing som grunnleggende ferdighet? 

De grunnleggende ferdighetene er å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne regne, 

å kunne uttrykke seg skriftlig, og å kunne bruke digitale verktøy. Disse ble presentert våren 

2004 i Stortingsmelding nr. 30, ”Kultur for læring”. Kunnskapsløftet beskriver lesing som 

grunnleggende ferdighet slik: «(…) forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne 

tekster for å kunne nå sine mål, for å utvikle sine kunnskaper og evner, og for å delta i 

samfunnet».  (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2). Innenfor norskfaget defineres lesing som 

grunnleggende ferdighet slik: «Få innsikt, finne informasjon, forstå, forholde seg kritisk og 
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selvstendig til, tolke, reflektere over og vurdere» (Utdanningsdirektoratet). Om lesing i norsk 

beskriver Utdanningsdirektoratet det slik: «Det innebærer videre å kunne finne informasjon 

og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne 

forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene.» (Utdanningsdirekotratet».  

Utviklingen av leseferdigheter i norskfaget forutsetter at elevene leser ofte og mye, og at de 

arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, og med ulike 

typer tekster i faget. Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og forståelse av enkle 

tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i 

ulike sjangere (Utdanningsdirektoratet). OECD definerer lesekompetanse som følgende: 

”Lesekompetanse innebærer at elevene kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i 

skrevne tekster for å kunne nå sine mål, for å utvikle sine kunnskaper og evner, og for å delta 

i samfunnet.” (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 5).  

2.4 Litteraturdidaktikk  

I følgende kapittel tar jeg for meg litteraturdidaktikk, hvor jeg går inn på litteraturdidaktikere 

som gjør rede for leserens rolle i leseprosessen. Her viser jeg til tre ulike formål med lesing: 

lesing for å ta del i det man leser, lesing for danningens skyld og lesing for å få kunnskap om 

litteratur.  

2.4.1 Å lese for å få en nærhet til teksten  

Atle Skaftun gjør rede for Maurice Merleau-Ponty sin «intensjonelle bue» i Litteraturens 

Nytteverdi fra 2009. Det går ut på at kroppen søker en balanse, eller ekvilibrium. I den 

balansen skal våre handlinger samsvare med situasjonen vi er i. Her kommer involvering inn i 

bildet. Involvering går ut på at vi kobler vår erfaring med de situasjonene vi er i. Et økt 

ferdighetsnivå fører til dypere involvering (Skaftun, 2009, s. 74). 

Involvering er noe som hører øyeblikket til, altså møtet mellom individet og teksten, 

og innebærer at vi åpner oss for det teksten vil oss, og investerer vår egen erfaring i det 

som skjer når vi leser (Skaftun, 2009, s. 75). 

Han skriver videre at å involvere leseren handler om et nærvær med teksten. På den måten 

kan leseren ta ansvar for egen lesing. Det er «den eneste måten å bygge erfaring på» (Skaftun, 

2009, s. 75).  Klasserommet er en arena hvor en slik involvering kan finne sted.    



16 

 

I Litteraturens Nyttesverdi skriver Skaften at Louise Rosenblatt for seg leserens rolle i 

lesingen, da særlig av skjønnlitteratur (Skaftun, 2009, s. 80). Rosenblatt skiller mellom to 

typer lesing: efferent lesing og estetisk lesing. Efferent lesing handler om å hente ut noe man 

trenger umiddelbart fra lesingen. Det kan være at man leter etter spørsmål man trenger svar på 

i en tekst. Denne type lesing har en tanke om at det skal brukes til noe. Estetisk lesing, 

derimot, handler om å lese uten å tenke på at teksten skal brukes til noe. På den måten må 

leseren involvere personlige assosiasjoner. Efferent lesing er altså en målrettet lesing med et 

praktisk formål, mens estetisk lesing går ut på å oppleve og erfare teksten (Skaftun, 2009, s. 

81).    

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) skiller mellom to formål med lesingen. Det er «å 

lese for å hente ut informasjon og lesing for opplevelse og litterær erfaring» (Skaftun, 2009, s. 

80). Disse formålene bygger på Rosenblatt og hennes skille mellom efferent og estetisk lesing 

(Skaftun, 2009, s. 81). PIRLS-prosjektet er en internasjonal leseprøve. Den gjennomføres på 

fjerde trinn hvert femte år. Det blir da kartlagt hvor godt elevene leser, samt utviklingen av 

leseferdigheter over tid. PIRLS vektlegger hvorfor elevene leser, om de forstår det de leser og 

hvilke holdninger de har til lesing (Lesesenteret).    

Judith Langer tar også for seg leserens rolle i leseprosessen. I Literature Instruction: A Focus 

on Student Response fra 1992 viser Langer til fire stadier leseren går gjennom når de leser. 

Det første er “Being Out and Stepping into an Envisionment”. Det går ut på at leseren 

orienterer seg i teksten, og den første forståelsen blir skapt. Det andre er “Being in and 

moving through an Envisionment”. Her skaper leseren mentale bilder. Det tredje stadiet heter 

“Stepping back and rethinking what one knows”. I dette stadiet reflekterer leseren rundt 

fiksjon og virkelighet, og knytter sine mentale forestillinger opp mot tidligere erfaring. Det 

siste stadiet er “Stepping out and objectifying experience”. Her bearbeider leseren teksten 

med en større avstand, og leseopplevelsen blir betraktet (Langer, 1992, s. 12).   

Bakgrunnen for de fire stadiene leseren går gjennom og fremgangsmåten for å instruere i 

litteraturundervising er en longtinuell forskning, hvor Langer så på ungdommers faktiske 

resepsjon av det de leste (Langer, 1992, s. 16). I den forbindelse forsket hun på hvordan 

elevene ble eksponert for litteratur, og hvordan man på best mulig måte kan støtte deres 

utvikling mot å bli selvstendige tenkere. Da så hun blant annet på hva som skilte de “gode” 

leserne fra de “dårlige”, og hvordan elevene skaper mening ut av det de leser (Langer, 1992, 

s. 17). På denne måten kunne hun komme frem til en fast fremgangsmåte for instruering i 
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litteraturundervisningen. Ved å se på hvordan elevene tolket det de leste og hvordan lærerne 

støttet dem i den prosessen, var det mulig å vise til en spesifikk fremgangsmåte som vil 

optimalisere elevenes læringspotensial.       

Judith Langer viser et forhold mellom tekst og leser som er basert på hvordan elevene blir 

eksponert for litteratur. Hun viser til at litteratur er en unik form for å skape mening, og at 

leseren følger spesifikke mønstre. Når leseren møter teksten er dette forholdet viktig. 

Forholdet mellom tekst og leser er også mye basert på hva slags mentale bilder leseren får når 

hun leser teksten. Disse bildene blir da skapt ut ifra leserens bakgrunnskunnskap, og blir brukt 

for å forutse hva som kan skje videre i teksten. Altså er de mentale bildene en viktig faktor i 

møtet mellom tekst og leser.         

Innenfor skandinavisk litteraturdidaktikk er erfaringsbasert arbeid med litteratur det mest 

fremtredende (Rødnes, 2014, s. 3). Det at arbeid med litteratur er erfaringsbasert går ut på at 

det er leseren som er i fokus. Dette har røtter i resepsjonsteorien, hvor det først og fremst er 

hva som skjer med teksten når den blir lest som er viktig. Erfaringsbasert lesing har blitt 

kritisert for å ha et for stort fokus på hva elevene tolker og deres erfaringsnære refleksjoner, 

fremfor å ha et fokus på selve teksten. Dette kan gjøre det utfordrende å forholde seg til det 

faglige og læringsmålene (Rødnes, 2014, s. 2). I de analytiske inngangene er det selve teksten 

som er i fokus. Her blir for eksempel språklige virkemidler og tekstens litteraturhistoriske 

tilknytning vektlagt. Denne måten å arbeide med litteratur på har blitt kritisert for å «ha 

stivnet i metodisk formalisme» (Rødnes, 2014, s. 2). En analytisk måte å arbeide med 

litteratur på kan for eksempel være å systematisk tolke en novelle ved å ramse opp 

personskildringer, miljø og gi et handlingsreferat. Dette blir da en form for avkrysningsliste i 

litteraturarbeidet. Å jobbe på denne måten kan virke begrensende, i og med at det kun rommer 

det som passer inn i et skjema (Rødnes, 2014, s.2)      

I Samspel och solostämmor fra 2008 tar Anne Palmér for seg muntlighet i svenske klasserom. 

Her ser hun blant annet på hvordan elever snakker om litteratur i grupper. Det kommer frem 

at når elevene kan dra paralleller mellom sitt eget liv og litteraturen de leser, finner de i større 

grad mening med esingen (Palmer, 2008, s. 93). Når det derimot er fokus på kunnskap om 

teksten, skjer ikke denne meningsdanningen i noen særlig grad. Da skaper elvene seg en 

annen forståelse for det de leser, som er mer overfladisk. Palmér skriver at «elevernas läsning 

innriktas på en ytlig förståelse, även om den också krever ett visst arbete» (Palmér, 2008, s. 

94). Denne ytre måten å lese på skaper lite samtale mellom elevene. Palmér skriver videre at 
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det engasjementet elevene viser ofte henger sammen med den sammenhengen de kan se 

mellom sitt eget liv og det de leser. En slik lesing ser ut til å gi større personlig mening for 

elevene (Palmér, 2008, s. 95).       

En annen teori som tar for seg leserens rolle i leseprosessen er resepsjonsteori. 

Resepsjonsteori blir ofte forbundet med blant andre Wolfgang Iser (Mose, 2012, s. 214). Det 

er resepsjonsteorien som blir ansett som hans mest betydningsfulle bidrag til litteraturteori 

(Shi, 2013, s. 982). Hans resepsjonsteori markerer et skifte fra fokus på tekstens budskap, til 

fokus på hva som skjer med teksten når den blir lest. Det var ikke lenger meningen med 

teksten som ble fremhevet, men den prosessen som utgjør teksten (Shi, 2013, s. 982). 

Leserens forutsetninger, som kjønn, bakgrunn og alder blir satt i fokus. Da blir 

oppmerksomheten rettet mot hvordan disse forutsetningene påvirker deres oppfattelse av 

teksten (Staiger, 2005, s. 2). På denne måten blir leserens bakgrunn viktig for forholdet 

mellom tekst og leser. Iser påpeker at det er to ”poler” i en litterær tekst: teksten som blir 

skapt av forfatteren, og leseren sin realisering av den. Den ene polen, den artistiske, finner vi 

hos forfatteren. Den andre, den estetiske, er hos leseren. Midt mellom disse polene er det 

Yanling Shi omtaler som ”the literary work”, som er det leseren skaper når han eller hun leser 

en tekst (Shi, 2013, s. 982). Det er når de to polene smelter sammen at teksten kommer til 

live.  

Iser sin hovedinteresse går ut på hvordan og hva slags forhold som gjør at en tekst utgjør en 

mening for leseren (Shi, 2013, s. 982). Dette stod i motsetningsforhold til den klassiske måten 

man lette etter mening i en tekst. I stedet for at leseren skulle lete etter forfatteren sin gjemte 

mening i teksten, oppstod meningen bak teksten i interaksjonen mellom teksten og leseren. 

Det er altså ikke slik at meningen oppstår når leseren leter etter det forfatteren har ”gjemt”. 

Fokuset ligger ikke på forfatteren, men leseren. Forholdet mellom tekst og leser er på denne 

måten basert på leserens opplevelse av teksten. Slik forflyttes fokuset over fra forfatteren til 

møtet mellom leser og tekst. Teksten er ikke lenger kun et objekt, men selve prosessen ved 

lesingen (Shi, 2013, s. 982). Man spør heller om hva teksten gjør for en potensiell leser, ikke 

hva teksten betyr.  

I Seks lesere på skolen. Hva de søkte, hva de fant fra 1989 skriver Jon Smidt om betydningen 

av elevers subjektive relevants når de arbeider med litteratur. Smidt bruker begrepet subjektiv 

forankring, som går ut på at man skal tilrettelegge for at elevene skal kunne kjenne seg igjen i 

teksten og på den måten engasjere seg mer når de arbeider med litteratur (Smidt, 1989, s. 31). 
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I ”I klassens sosiale rom blir teksten til” fra 1992 bruker han teateret som metafor for å 

forklare dette videre:  

Teater og skole er svært ulike institusjoner på mange viktige punkt, men læreren kan 

komme nære teaterarbeiderens syn på tekst og mening: Teksten blir først til noe mer 

enn tegn på papir når den møter lesere, tekstens mening skapes av aktørene i spillet i 

klasserommet, tekstene må “nyoppføres” i hver ny time eller klasse, og målet for den 

sosiale prosessen i klasserommet er at deltakerne skal oppleve situasjonen 

meningsfylt, betydningsfull (Smidt, 1992, s. 17). 

Smidt viser også til at det kan ha negative konsekvenser om elevene kun bruker egne 

erfaringer for å tolke tekstene. På den måten kan elevenes personlige tanker havne i fokus, 

mens teksten blir værende i bakgrunnen. (Smidt, 1989, s. 206).      

I studiet viser Smidt til at litteraturarbeidet i klasserommet er en balansegang mellom hva 

skolen krever og elevenes behov. Han skriver at elever leser tekster gjennom erfaringsbaserte 

briller, og det er gjennom å bruke disse brillene at litteraturen fremstår som meningsfull. Han 

skriver videre at «bare det som oppleves relevant, kan få betydning for et menneske, enten det 

dreier seg om en opplevelse av bekreftelse og samhørighet, eller av å være i vekst» (Smidt, 

1989, s. 33). Smidt problematiserer at særlig eldre litteratur kan være vanskelig å aktualisere. 

Smidt deler subjektiv relevans inn i fire kategorier: 

- Sosial relevans: relevans med tanke på lærere og andre elever 

- Allmenndannelsesrelevans: om eleven gjør noe som får dem til å føle seg mer 

«dannet» 

- Tematisk relevans: et tema som angår eleven 

- Kvalifiseringsrelevans: tema som angår senere studier og yrkesliv 

Smidt skriver at «enhver tid har sine referanserammer, sine tause forutsetninger, sine 

’fordommer’, og leseren er barn av sin tid og kan altså ikke uten videre forstå teksten slik den 

opprinnelig var tenkt» (Smidt, 1989, s. 18).      

I Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning fra 2006 viser Eva Hultin til Lars-

Göran Malmgren sin inndeling av svenskfaget: ”Svenska som ett färdighetsämne”, ”Svenska 

som ett litteraturhistoriskt ämne” og ”Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” (Hultin, 

2006, s. 49). Dette omtaler Hultin nå som ”svenska som ett högre bildningsämne”, ”svenska 

som färdighetsämne” og ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” (Hultin, 2006, s. 

49). 
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Hultin skriver at svensk som et erfaringspedagogisk emne er elevsentrert og har elevenes egne 

erfaringer som utgangspunkt, hvor man velger arbeidsoppgaver ut ifra dette. Timene som tar 

for seg litteratur har elevene som fokus, og timene organiseres slik at elevene skal finne 

kunnskap om seg selv og verden. Det erfaringspedagogiske synet ses på som en kamp mot 

likegyldigheten overfor menneskelige erfaringer og historien, som vil si at tilhengere mener at 

menneskelige erfaringer ikke har fått nok oppmerksomhet i litteraturen. Det 

erfaringspedagogiske synet er blant annet bygd på et skoleutviklingsprosjekt, hvor 

svensklærere og forskere forsket på svenskundervisning. Her var funksjonalisering i fokus. 

Funksjonalisering går ut på at blant annet kunnskaper og ferdigheter utvikles i funksjonelle 

sammenhenger. Det går ut på at elever skal øve på ferdigheter i naturlige kontekster. Det 

erfaringspedagogiske synet bygger også på en intersubjektiv forståelse av litteratur, og ingen 

kan ha en helt sikker kunnskap om litteratur. Med en slik intersubjektiv forståelse er det ingen 

fasitsvar på litteratur, og dermed ingen svar på hva som er god og dårlig litteratur. Det 

resulterer i et større søk etter hva som oppleves som relevant og meningsfullt innenfor 

litteraturen.  

2.4.2 Å lese for å få kunnskap om litteratur  

Hultin bruker kategorien ”svenska som et färdighetsämne” for å beskrive den lesingen man 

utfører for å få kunnskap. Svensk som et ferdighetsemne går ut på å lære såkalte 

basisferdigheter. Dette læres gjennom en isolert ferdighetstrening. Det kan for eksempel være 

å lære språk som et system, fremfor å se på språk som en kommunikasjonsform. Svensk som 

ferdighetsemne går ut på å lære noe det går an å ha sikker kunnskap om. Dette kan spores 

tilbake til den gamle latinskolen, hvor ferdighetstreningen dreide seg om grammatikkstudier. I 

dag er ferdighetstrening mer koblet til elevenes fremtidige yrkesliv. 

2.4.3 Å lese for å dannelsens skyld  

I Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning omtaler Hultin lesing for dannelses 

skyld som «svenska som ett högre bildningsämne». Innenfor svensk som et dannelsesemne 

inngår den litteraturen som tilhører den litterære kanon. Historiske tekster blir lest 

kronologisk etter hvilken epoke de inngår i. Det er altså et fast stoff som leses. Elevene trenes 

mot et vitenskapelig og offentlig språkbruk, hvor språk anses som et ferdig system som skal 

læres. Dette har blant annet vært synlig i læreplanene. Læreren skal formidle sikker kunnskap 
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til elevene, en tanke som er basert på at det går an å nå sikker kunnskap. Om man har et 

uproblematisert kanonbegrep blir litteraturen en del av den sikre kunnskapen læreren skal 

formidle til elevene. Det finnes på denne måten en rett måte å lese litteraturen på, hvor den 

korrekte lesingen handler om å oppfatte og forstå de estetiske kvalitetene ved litteraturen. 

Populærkultur anses ikke som å være en del av dannelsesemnet innenfor svenskfaget. Det er 

hva som er i kanonen som er i fokus, og det som er uvisst om blir en del av kanonen eller ikke 

blir ikke en del av undervisningen.  
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3 Metode 

I dette kapittelet redegjør jeg for den metodiske bakgrunnen for mitt forskningsprosjekt. Her 

går jeg gjennom hvilket materiale jeg har analysert og hva metode for lærebokforskning 

innebærer. Jeg går også nærmere inn på analysekategoriene, før jeg viser til grad av validitet 

og reliabilitet i oppgaven min.  

3.1 Analysert materiale 

I denne oppgaven har jeg valgt to lærebøker på videregående skole, hvor begge er på vg1-

nivå. Bøkene jeg har valgt er Panorama og Grip Teksten. I og med at de forlagene som utgir 

lærebøker ikke ønsket å oppgi salgstall, kunne jeg ikke basere mitt valg på hvilke lærebøker 

som er mest brukt. Derfor valgte jeg de to bøkene jeg har kjennskap til fra før av, både 

gjennom praksis og egen skolegang. For å avgrense studiet har jeg valgt å ta for meg ett 

kapittel i hver bok, hvor begge kapitlene tar for seg litteratur. Dette er både for å avgrense 

studiet og fordi det er mer relevant å se på oppgavene som omhandler litteratur i og med at jeg 

bruker litteraturdidaktiske begreper i studiet. 

3.1.1 Grip Teksten  

Dette opplaget av Grip Teksten ble utgitt i 2014 av Aschehoug. Læreboka består av 464 sider 

fordelt på syv kapitler. Disse sidene inkluderer også en tekstsamling. To av kapitlene er på 

nynorsk, resten er på bokmål. Alle kapitlene i Grip Teksten har en liste over hva leseren skal 

lære i kapittelet på starten. «Norsk mellom andre språk i verda» starter for eksempel slik: 

 I DETTE KAPITLET SKAL DU LÆRE 

- Om særmerke ved menneskeleg språk allment 

- Om fleirspråklegheit, både hos den enkelte og i samfunnet 

- Om kulturelle følgjer av fleirspråklegheit og språkkontakt 

- Om særdrag i norsk som kan vere vanskelege for andrespåksinnlærarar  

- Om korleis folk varierer språkbruken sin avhengig av situasjon og medium (Dahl mfl., 

2014, s. 239). 

Før første kapitel blir leseren introdusert til læreboka gjennom henvisninger til hvilke deler av 

boka som dekker de ulike delene av læreplanen, samt hvordan oppgavene fungerer og en 



23 

 

henvisning til nettressursene. Det første kapittelet, «Omgitt av tekster», består av 18 sider. Vi 

finner ingen delkapitler i kapittelet. Det er én side med oppgaver knyttet til «Omgitt av 

tekster».           

Kapittel to, «Muntlig – tale og lytte», består av 28 sider. Heller ikke dette kapittelet 

inneholder noen markerte delkapitler. Vi finner én side med oppgaver tilknyttet kapittelet. Det 

tredje kapittelet er «Å lese og skrive – strategier og tekstkompetanse», som er 54 sider langt. 

Dette kapittelet er delt inn i fire delkapitler: «lese- og skrivestrategier», «å lese og skrive 

skjønnlitteratur og andre kreative tekster», «å lese og skrive artikler og fagtekster» og «kilder, 

opphavsrett og personvern». Hvert av disse delkapitlene har et sett med oppgaver.  

Det fjerde kapittelet er «Fiksjonstekster», som er 82 sider langt. Dette er det lengste faglige 

kapittelet i boka. Her finner vi tre delkapitler: «Lyriske tekstar», «Dramatiske tekstar» og 

«Episke tekstar». Hvert av disse delkapitlene har et sett med oppgaver på slutten. 

«Saktekster» er det femte kapittelet, og har 46 sider. Det er ingen delkapitler i dette kapittelet, 

og vi finner én side med oppgaver mot slutten av «Saktekster». Det sjette kapittelet heter 

«Norsk mellom andre språk i verda» og er 34 sider langt, og har i likhet med det forrige 

kapittelet ingen delkapitler og et oppgavesett mot slutten av kapittelet. Dette gjelder også 

kapittel syv, som er det siste faglige kapittelet i Grip Teksten. Dette kapittelet er 20 sider 

langt, og heter «Samtidstekster – kulturmøte og kulturkonflikter».     

Det siste kapittelet i Grip Teksten er en samling av ulike tekster, og heter «Grip tekstene». 

Dette kapittelet er 150 sider langt, og er delt inn i «Samtidstekster – kulturmøter og 

kulturkonflikter, «Lyriske tekster», «Episke tekster» og Saktekster». Vi finner et sett av 

oppgaver til hver tekst. Grip Teksten avslutter med en oppslagsdel, hvor vi finner en oversikt 

over språklige virkemidler og viktige tekstbegreper, noen grammatiske regler og en oversikt 

over hovedforskjellene mellom bokmål og nynorsk. Vi finner også et stikkordsregister, 

forfatter- og personregister og en bildeliste. I likhet med Panorama har også Grip Teksten 

nettressurser.            
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(http://www.lokus.no/11-13/Grip-teksten-Vg1.-Unibok/Grip-teksten-Vg1-bm-nyn) 

3.1.2 Panorama 

Dette opplaget av Panorama ble utgitt i 2013 av Gyldendal forlag, og består av totalt 423 

sider. Boka inneholder syv kapitler. Før det første kapittelet får leseren en slags 

bruksanvisning av boka under «Hvordan lese Panorama», som består av tre sider. Her får 

leseren informasjon om hvordan man kan lese boka på en optimal måte, med blant annet 

hvordan man kan lokalisere hvilke begreper som blir brukt. Denne introduksjonen til boka blir 

avsluttet med oppfordring til konkurranse mellom leserne, hvor det er om å gjøre å finne flest 

svar i boka på ti minutter. Panorama har også nettressurser knyttet til læreboka.  

Det første kapittelet heter «Bruk språket» og består av ti sider. Kapittelet er inndelt i to 

delkapitler, «Kommunikasjon og språkfunksjoner» og «Retorikk og argumentasjon». Hvert 

delkapittel har en side med oppgaver. Neste kapittel er «Tekstene omkring oss», og består av 

88 sider fordelt på seks delkapitler: «Hva er sjanger?», «Episk diktning», «Lyrisk diktning», 

«Dramatisk diktning», «Sakprosa» og «Kulturmøter og kulturkonflikter i litteraturen». Alle 

disse delkapitlene har egne oppgaver. Dette er det lengste faglige kapittelet i boka. Kapittel 

nummer tre er «Språk og identitet», og inneholder 26 sider. I dette kapittelet finner vi tre 

delkapitler: «Yrkesspråk og språk i ulike sosiale samanhengar», «Fleirspråklegheit» og 

«Grammatiske særtrekk ved norsk og andre språk». Hvert delkapittel har et sett med 

oppgaver. Det fjerde kapittelet i Panorama er «Samansette tekstar». Her finner vi fem 

delkapitler: «Biletkunnskap», «Bilete og tekst», «Skjermtekstar», «Film» og «Reklame». 

Disse delkapitlene har hvert sitt sett med oppgaver.        

http://www.lokus.no/11-13/Grip-teksten-Vg1.-Unibok/Grip-teksten-Vg1-bm-nyn


25 

 

Neste kapittel er «Kurs». Dette kapittelet inneholder 16 sider. «Kurs» skiller seg ut fra de 

andre kapitlene på den måten at det inneholder ulike fremgangsmåter på ulike analyser, samt 

opplesninger og dramatisering. Kapittelet tar for seg disse kursene: 

- Å tolke en episk tekst 

- Å fortelle muntlig 

- Å skrive et dikt 

- Å lese opp et dikt 

- Å tolke et drama 

- Å dramatisere selv 

- Å skrive en artikkel 

- Å lage et foredrag 

- Å lage et intervju 

- Å tolke en reklame 

Kursene består av enten en fremgangsmåte for det kurset handler om, eller kombinasjon av 

punktvise fremgangsmåter og oppgaver. Da får leseren vist en kronologisk fremgangsmåte, 

før det blir presentert oppgaver knyttet til kurset.       

«Verktøykassa» er det sjette kapittelet i boka, og består av fire delkapitler fordelt over 60 

sider. Disse delkapitlene er «Å kommunisere muntlig», «Å kunne lese», «Å kunne uttrykke 

seg skriftlig» og «Lese- og læringsstrategier». Kapittelet tar for seg grunnleggende ferdigheter 

innenfor norskfaget, hvor vi finner ulike råd, tips og øvelser for å bli en bedre leser og 

språkbruker. Her finner vi små bokser med oppgaver underveis, men det er ingen egne sider 

med oppgaver.            

Det siste kapittelet er «Tekstsamling», som består av 163 sider. Dette er Panoramas lengste 

kapittel. Her finner vi tekster fordelt under «Å lese tekster», «Epikk», «Lyrikk», «Drama» og 

«Sakprosa». Vi finner oppgaver til hver tekst. Kapittelet består av mange tekster, hvor vi 

finner totalt 91 tekster, fordelt på en del ulike sjangre. Av alle kapitlene er to av dem skrevet 

på nynorsk, som tilsvarer 62 sider. Dette gjelder kapittel tre og fire, «Språk og identitet» og 

«Samansette tekstar». Vi finner også en del tekster på nynorsk i det siste kapittelet, 

«Tekstsamling». Hvert kapittel av læreboka starter med forslag til førlesningsstrategier. For 

eksempel starter kapittelet «Bruk språket!» slik: 
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Før du leser 

1) Lag et tominutters notat om ulike måter du kommuniserer på i løpet av en dag. 

Overflatles kapitteldelen om kommunikasjon, og bruk minst to av fagbegrepene i dette 

kapitlet til å forklare de ulike måtene du kommuniserer på. 

2) Diskuter med en medelev. Er det nødvendig å begrunne meningene sine? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Bla raskt igjennom kapitteldelen om argumentasjon. Hvilke(t) 

svar blir gitt der? (Røseland mfl., 2013, s. 11).  

De siste sidene av Panorama består av et forfatterregister, stikkordsregister og henvisninger 

til de ulike bildene og illustrasjonene som har blitt brukt i boka.  

 

http://web2.gyldendal.no/nyhetsbrev/vgs/06/aug/norsk/ 

3.2 Analyseverktøy 

Ved å se på tidligere forskning på lærebøker og litteraturdidaktikk har jeg kommet frem til tre 

analysekategorier: «informerende», «erfaringsbasert» og «dannende». Ved å analysere Grip 

Teksten og Panorama vil jeg se nærmere på hvilke av disse tre kategoriene som blir mest 

vektlagt, samt se på i hvilken grad oppgavene til boka sammenfaller med tekstene. 

Eksempelvis kan tekstene i stor grad er erfaringsbasert, mens oppgavetypene vektlegger 

faktakunnskap.   
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3.2.1 Informerende 

Med «informerende» tenker jeg på innhold som først og fremst er der for å skape et 

faktagrunnlag hos elevene. Det går ut på om leseren blir presentert fakta som har som hensikt 

å gi kunnskap om litteratur. Denne kategorien er først og fremst basert på hva lesing som 

grunnleggende ferdighet innebærer på læreplanen. Denne kategorien går for eksempel ut på 

fakta om en forfatter, definisjoner av ord, tall og andre opplysninger som er faktabasert. 

Under lesing som grunnleggende ferdighet blir dette påpekt:  

Det innebærer videre å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og 

framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk 

og selvstendig til de leste tekstene (Utdanningsdirektoratet).  

Jeg fokuserer mest på delen som innebærer å finne informasjon. Både læreplanen og lesing 

som grunnleggende ferdighet fokuserer på at leseren skal være i stand til å finne informasjon i 

teksten, i tillegg til at de skal kunne bruke fagterminologier og innhente og vurdere fagstoff. 

Kategorien er også basert på Hultins begrep «svensk som ferdighetstrening». Innenfor 

kategorien vil jeg også se på hvordan det som kan betegnes som sikker kunnskap formidles. 

Det å finne informasjon i tekstene elevene leser er vektlagt som en del av den grunnleggende 

ferdigheten. Derfor anser jeg det som relevant å se på hvor mye av lærebøkene som 

inneholder informerende opplysninger. I tillegg til at det blir vektlagt som en grunnleggende 

ferdighet, er lesing for å finne informasjon også en del av læreplanen i norsk. Etter 10. trinn 

skal elevene blant annet mestre å «orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å 

finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget» 

(Utdanningsdirektoratet). Etter vg3 skal elevene kunne «orientere seg i store mengder tekst av 

ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon» 

(Utdanningsdirektoratet). Kategorien er også basert på Rosenblatts skille mellom efferent og 

estetisk lesing. I hvilken grad er det efferente, altså lesing med et praktisk formål, vektlagt i 

lærebøkene? En lærebok har jo i seg selv et praktisk formål, i og med at den skal føre til at 

elevene oppnår læring. Spørsmålet blir derfor om læreboka faktisk vektlegger at formålet med 

å jobbe læreboka først og fremst er praktisk, eller om det også er vektlagt at eleven skal kunne 

bruke sine personlige assosiasjoner uten å tenke på at det de leser skal brukes til noe spesifikt. 
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3.2.2 Erfaringsbasert 

Utgangspunktet for analysekategorien «erfaringsbasert» er forskning som viser at elevene 

engasjerer seg mer når de kan knytte det de leser opp mot egne erfaringer, samt at det er den 

erfaringsbaserte måten å arbeide med litteratur på som er mest fremtredende innenfor 

skandinavisk litteraturdidaktikk. Her spiller også teoriene til Langer og Rosenblatt, samt Isers 

resepsjonsteori, en rolle. Langer vektlegger leserens bakgrunnskunnskap når de leser en tekst, 

og at når bakgrunnskunnskapen blir aktivert vil leseren ha bedre mulighet for å forstå og tolke 

det de leser videre. Også resepsjonsteorien vektlegger leserens bakgrunn. Det er denne 

bakgrunnen som er viktig for at leseren skal skape mening ut av teksten de leser. I motsetning 

til kategorien «faktakunnskap», hvor det er efferent lesing som er vektlagt, er det den estetiske 

lesingen som er i fokus. Hultins «svensk som ett erfarenhetspedagogiskt ämne» er også 

inspirasjon for denne analysekategorien, hvor det blir vektlagt at elevene skal finne kunnskap 

om seg selv og verden i undervisningen.         

Her vil jeg se på hvorvidt teksten forsøker å vekke elevenes egne erfaringer og bakgrunn. Det 

kan for eksempel være å direkte henvende seg til eleven, som for eksempel «du har kanskje 

erfart at», eller det kan være mer indirekte, som «mange mener at». Formålet med denne 

analysekategorien er å se nærmere på om boka henvender seg til elevene, og på hvilken måte 

den i så fall gjør det. Jeg ser også på hvordan leseren oppfordres til å lese litteratur. Her ser 

jeg på om leseren blir instruert til å lese på en spesifikk måte, eller om leseren blir instruert til 

å bruke egne erfaringer i leseprosessen.         

En utfordring med kategorien «erfaringsbasert» er at den litteraturdidaktiske teorien fokuserer 

hovedsakelig på skjønnlitteratur, mens jeg skal analysere sakprosa. Likevel tenker jeg det vil 

være relevant for min analyse. Ved å bruke denne teorien kan jeg se på hvordan teksten 

henvender seg til leseren. Det er også interessant å se nærmere på hvorvidt en måte å lese på, 

som stort sett har blitt omtalt i forbindelse med skjønnlitteratur, er til stede i sakprosa. Å 

bruke kategorien «erfaringsbasert» går også mye ut på hva slags forhold forfatterne legger 

opp til mellom tekst og leser. I hvilken grad vil forfatterne forsøke å relatere tekstens innhold 

til leseren? Kan man egentlig se om forskning som stort sett har vært myntet på 

skjønnlitteratur også finnes i sakprosa? Eller er formålet med tekstene i læreboka kun å være 

informativ? 
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3.2.3 Dannende  

En tredje kategori er «danning». I læreplanen i norsk står formålene for faget. Der står det 

blant annet at «Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og 

identitetsutvikling» (Utdanningsdirektoratet). Dannelse er altså en sentral del av norskfagets 

formål. I Stortingsmelding nr. 11 står det at «å bidra til danning er en av skolens viktigste 

oppgaver. Danning skjer i en prosess som veksler mellom individuell og kollektiv læring og 

utvikles gjennom refleksjon» (Flatås, 2016, s. 70). Fokuset på at skolen har et 

dannelsesoppdrag finner vi både i stortingsmeldinger og i læreplanen. Danning handler også 

om å forstå den verden vi lever i, og at man forstår og kan delta i oppvurderte kulturformer 

(Aase, 2005, s. 37). Hultins kategori «svenska som ett högre bildningsämne» er også 

bakgrunn for denne kategorien, hvor jeg ser nærmere på om det blir lagt opp til lesing kun for 

å se på de estetiske verdiene ved det som leses.       

    

En del av dannelsesperspektivet er å kunne delta i såkalte «oppvurderte kulturformer». Et 

relevant spørsmål å stille seg blir da hva som er en del av de oppvurderte kulturformene. Når 

dannelse defineres som en oppvurdert kulturform, er det lite informasjon om hva dette faktisk 

innebærer. Derfor bruker jeg «oppvurderte kulturformer» om tekster som inngår i kanon, eller 

om kulturformer jeg anser som oppvurderte i samfunnet. Det kan være enkelte typer lyrikk, 

drama eller andre tekster som gjerne er høyt ansett i samfunnet. Jeg regner altså med 

anerkjente forfattere, høyt ansett litteratur og enkelte typer sjangre som «oppvurdert 

kulturform». Hva «oppvurdert kulturform» egentlig er, er vanskelig å definere helt objektivt.   

3.2.4 Kjennetegn ved kategoriene 

I og med at noen av disse kategoriene kan flyte litt over i hverandre, har jeg lagd en oversikt 

som tydeliggjør hvilke kjennetegn jeg ser etter når jeg kategoriserer de to kapitlene og 

oppgavene knyttet til dem 

 

Informerende Dannende Erfaringsbasert  

Direkte oversettelse av ord, 

som å vise til hva et begrep 

betyr på originalspråket 

Når oppvurderte 

kulturformer står alene som 

eksempler 

Tekst som henvender seg 

direkte til hva leseren har 

erfart, for eksempel når 

teksten etterspør leserens 
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erfaringer med et spesielt 

fenomen eller begrep 

Leksikalske forklaringer, 

altså å forklare begrep ved å 

vise til hva det står i ordboka 

Henvisninger til andre 

kulturer, som for eksempel å 

vise hvordan dikt leses i 

andre land 

Når leserne bruker egne 

erfaringer for å svare på 

oppgaver, for eksempel slik: 

«Hvor mange SMS-er har du 

sendt de siste ukene?»  

Konkrete faktaopplysninger Diverse utdrag fra kjente 

lyrikere, forfattere og 

dramatikere 

Bilder som de fleste i 

målgruppen kan kjenne seg 

igjen i, som for eksempel 

bilder av en tenårings 

soverom. 

Modeller De estetiske verdiene ved 

teksten er i fokus 

Direkte henvendelser til 

leseren gjennom personlige 

pronomen 

Skjematiske fremstillinger Tekster som er en del av den 

norskfaglige kanon 

Funksjonalisering, altså hvor 

elevene skal øve på 

ferdigheter i naturlig 

kontekst 

Tall Tekst og oppgaver som 

vektlegger 

demokratiforståelse 

 

Spesifikke fremgangsmåter, 

for eksempel kronologiske 

analyseskjemaer 

Arbeid med tekster som 

inngår i kanon  

 

 

Kapitlene som blir analysert er «Fiksjonstekster» i Grip Teksten og «Tekstene omkring oss» i 

Panorama. Jeg vil analysere ut ifra de enkelte analysekategoriene. Først vil jeg se på hvordan 

faktakunnskap representeres i kapitlene, før jeg går videre til det erfaringsbaserte, og til slutt 

dannelsesperspektivet. Deretter vil jeg analysere oppgavene som hører til kapitlene, og se 

nærmere på samsvaret mellom tekst og oppgaver. Med utgangspunkt i de ulike kategoriene, 

vil jeg se på hvordan de tar opp plass i ”Fiksjonstekster” og ”Tekstene omkring oss. 
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3.3 Lærebokforskning  

For å kunne måle innholdet i en lærebok skriver Falk Pingel at det er hensiktsmessig å bruke 

både en kvalitativ og en kvantitativ fremgangsmåte (Pingel, 2010, s. 38) Dette er for at man 

skal være i stand til å måle innholdet på en tilstrekkelig måte. Mens kvantitativ metode brukes 

for å se nærmere på utbredelse, brukes kvalitativ metode for å gå mer i dybden og forklare, 

fremfor å fortolke.           

I en artikkel i Norsk Pedagogisk Tidsskrift skriver Magne Angvik om hvordan man kan 

analysere lærebøker (Angvik, 1982, s. 368). Her blir blant annet antallet lærebøker vektlagt. 

Han skiller mellom to typer analyser: enkeltanalyse og gruppeanalyse. Enkeltanalyse går ut på 

at man analyserer én enkelt lærebok, hvor målet gjerne er å se på i hvilken grad læreboken har 

et faglig innhold som er godt nok til å brukes i undervisningen. I gruppeanalysen analyserer 

man flere bøker, hvor dette igjen blir delt inn i vertikal og horisontal analyse. Ved å bruke den 

vertikale gruppeanalysen kan man for eksempel se på presentasjonen av et spesifikt tema i 

lærebøkene over tid. I den horisontale analysen bruker man forskjellige bøker fra samme 

periode, og analyserer disse.       

I Lærebokforskning skriver Skrunes at læreboka er et evig interessant forskningsobjekt. Her 

viser han til Wolfgang Mariensfelds tre metodiske tilnærminger innenfor lærebokforskning 

(Skrunes, 2010, s. 105). Disse tilnærmingene går Magne Angvik mer inn på. Her skiller han 

mellom fagvitenskapelige undersøkelser, politiske/ideologiske undersøkelser og praktisk bruk 

og pedagogisk teori. Fagvitenskapelige undersøkelser går ut på å se på i hvilken grad 

forskningsresultater er i samsvar med innholdet i bøkene. Politiske/ideologiske undersøkelser 

går ut på å se på hvordan lærebøkene samsvarer med for eksempel læreplaner og gjeldende 

lovgivninger. Den siste kategorien, praktisk bruk og pedagogisk teori, går ut på å se nærmere 

på hvordan praktisk bruk og pedagogisk teori samsvarer med de nyeste oppfatningene 

innenfor lærebøkene (Angvik, 1982, s. 372).      

Angvik skiller også mellom tre hovedtyper innenfor metode i lærebokforskningen (Angvik, 

1982, s. 375).  

- Hermeneutiske eller deskriptiv metode 

- Kvalitativ innholdsanalyse 

- Kvantitativ innholdsanalyse 



32 

 

Her påpeker Angvik at det er den hermeneutiske eller deskriptive metoden som er den mest 

brukte, fordi den brukes gjerne for å vurdere en læreboks fremstilling og helhet. Angvik 

skriver videre at når  man legger frem egne resultater og presenterer sitater fra skolebøkene, 

kan det oppstå et problem med objektivitet. Det blir på denne måten vanskelig for flere 

forskere å presentere like resultater ved å bruke denne metoden.     

I motsetning til denne metoden er en kvalitativ innholdsanalyse mer etterprøvbar. Til tross for 

dette er det vanlig å bruke denne metoden i kombinasjon med andre metoder, fordi en 

kvalitativ innholdsanalyse gjerne fremhever mindre viktige deler av en lærebok. En kvalitativ 

innholdsanalyse kan for eksempel kombineres med den kvantitative, hvor man for eksempel 

kan bruke frekvensanalyse. Frekvensanalyse i lærebokforskning brukes eksempelvis til å telle 

antall begreper eller sider i en lærebok. Ved å bruke kvalitativ innholdsanalyse forsøker man 

ofte å bruke et kategorisystem for å forklare lærebokas innhold. Angvik påpeker her at denne 

metoden egner seg best for å kategorisere noen få tema i læreboka, fordi det kan være 

vanskelig å bruke en slik metode for å analysere hele verket (Angvik, 1982, s. 371). Angvik 

skriver at Marienfield påpekte at for å få et større bilde av lærebøkene, må man kunne 

balansere bruken av deskriptiv analyse, kvantitativ innholdsanalyse og kvalitativ 

innholdsanalyse. Det optimale er at man klarer å balansere dette, samtidig som man er klar 

over hvilke begrensninger de har (Angvik, 1982, s. 372).  

En hermeneutisk tilnærming går ut på hvordan man skal skape mening ut ifra de dataene man 

fortolker, og formålet med de hermeneutiske prinsippene er å sikre gyldige fortolkninger av 

tekstene. Hermeneutikken er blant annet grunnlagt på at man alltid har noen forutsetninger før 

møtet med verden, ingen møter verden med blanke ark. Derfor er det viktig å huske på at man 

er farget av verden og blir på den måten begrenset med sin forforståelse (Grimen & Gilje, 

2000, s. 65). Den hermeneutiske sirkelen handler om at de som driver med fortolkning av 

tekst stadig veksler mellom å fortolke del og helhet. Dette vil si at man kan forstå delene i en 

tekst ut ifra helheten, men vi forstår helheten ved at vi forstår enkeltdelene. En slik 

fortolkning er alltid i bevegelse. Den hermeneutiske sirkelen blir ofte omtalt som en spiral, 

fordi forståelsen er en dynamisk prosess. Det er fordi fortolkningen er i bevegelse, noe som 

gjør at man får en rikere forståelse av teksten hele tiden (Kleven, 2014, s 191). 

Ut i fra Angviks tilnærminger til læreboksforskning benytter meg mest av de to kategoriene 

fagvitenskapelige undersøkelser og politiske/ideologiske undersøkelser. Jeg ser både på 

hvordan læreboka samsvarer med litteraturdidaktisk forskning og hvordan den samsvarer med 
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læreplanen. Når det kommer til de tre hovedtypene innenfor metode i lærebokforskningen, 

bruker jeg hovedsakelig kvalitativ innholdsanalyse og hermeneutisk metode. Det vil si at jeg 

bruker et kategorisystem for å forklare bokas innhold, noe som egner seg for å belyse enkelte 

tema i læreboka, samt at jeg henviser til læreboka gjennom sitater og legger frem egne 

resultater. Jeg benytter meg også noe av kvantitativ innholdsanalyse, da særlig 

frekvensanalyse. Dette bruker jeg hovedsakelig for å se nærmere på antall begreper som 

benyttes i kapitlene. Med andre ord benytter meg både av kvalitativ og kvantitativ metode i 

denne oppgaven. 

3.4 Subjektivitet og objektivitet  

I analysen ser jeg på hvilke litteraturdidaktiske syn som kommer frem i litteraturkapitlene i 

Panorama og Grip Teksten, og jeg ser nærmere på hvilke aktiviteter teksten og oppgavene 

legger opp til. Det som blir vanskelig å vite når jeg gjennomfører en slik tekstanalyse er 

hvordan dette fungerer i praksis. Jeg kjenner ikke til hvordan lærerne legger opp 

undervisningen og aktivitetene etter læreboka, eller hvordan leseren faktisk leser læreboka. 

Det er alltid andre faktorer som spiller inn som kan påvirke leserens bruk av læreboka. Derfor 

kan jeg kun si noe om hvordan teksten fremstår ut ifra mine vurderingskategorier, og ikke 

hvordan boka faktisk brukes i klasserommene og av leserne.      

Når jeg analyserer en lærebok fortolker jeg den, noe som i stor grad kan oppleves som 

subjektivt. På denne måten blir det vanskelig å beskrive en generell oppfatning av 

lærebøkene. I all forskning av lærebøker vil det alltid være et spørsmål om subjektivitet, fordi 

en fortolkning av lærebøker aldri kan gjøres helt objektivt, og blir vanskelig å generalisere. 

Derfor er det viktig ikke å søke etter utsagn som bygger opp under egen forforståelse, og man 

er bevisst på egen rolle som forsker underveis. Det handler om å være klar over at man ikke 

møter teksten med blanke ark, og være klare over dette under hele prosessen. Man kan ikke 

snakke om objektivt sanne svar, og man må være klar over at lærebokanalyse er en subjektiv 

aktivitet. Når man analyserer en lærebok blir det viktig å forsøke å se på læreboka utenfra. 

Ingen forskere har den samme bakgrunnen som meg, derfor vil ingen tolke den på lik måte 

(Johannessen mfl., 2010, s. 103). For å forhindre at min analysen jeg skal foreta i for stor grad 

blir subjektiv, vil jeg vise til og sitere lærebøkene underveis i hele analysen. 
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3.5 Reliabilitet og validitet  

3.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet er et annet ord for pålitelighet (Kleven, 2014, s. 89). Reliabilitet i en studie har 

som formål å beskrive i hvilken grad forskningsresultatene er nøyaktige. Det innebærer at 

man skal ha en tillit til at de resultatene som presenteres er gyldige (Kleven, 2014, s. 124). 

Det vil si at reliabilitet dreier seg om at data blir i liten grad påvirket av tilfeldige målingsfeil, 

men det er ingen garanti for at dataene er pålitelige når det kommer til andre feilkilder enn 

tilfeldige målingsfeil (Kleven, 2014, s. 89).  

3.5.2 Validitet  

Validitet går ut på «hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den skal undersøke» 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 251). Vi skiller mellom ytre og indre validitet. Ytre validitet 

handler om i hvilken grad resultatene er overførbare, altså om kunnskapen kan overføres til 

andre relevante situasjoner (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 266). Indre validitet handler om at 

man kan stole på relasjonene mellom variablene, og er relevant når man skal tolke et 

årsaksforhold mellom de ulike variablene (Kleven, 2914, s. 105).     

Begrepsvaliditet sier noe om hvorvidt vi har lykkes i å operasjonalisere begrepet vi ønsker å 

undersøke og om dette samsvarer med det teoretiske begrepet (Kleven, 2014, s. 87). For å 

forhindre eventuelle trusler mot denne begrepsvaliditeten er man nødt til å ta høyde for både 

tilfeldige feil og systematiske målefeil. Tilfeldige målingsfeil går ut på at feilene oppfører seg 

tilfeldig, som om det er flaks og uflaks. Kleven påpeker at dette er feil som vil jevne seg ut. 

Systematiske målingsfeil går ut på at operasjonaliseringene av begrepene kan påvirke 

resultatene i en bestemt retning, hvis de ikke er dekkende nok. Det vil si at man ikke får med 

seg fylden i begreper når man operasjonaliserer dem (Kleven, 2014, s. 90). 

3.5.3 Grad av reliabilitet og validitet i mitt forskningsprosjekt 

I og med at jeg utfører en lærebokanalyse og på den måten aldri kan være helt subjektiv, blir 

grad av reliabilitet og validitet i oppgaven påvirket. Jeg kan ikke forsikre meg om at 

resultatene er overførbare, som påvirker den ytre validiteten i studiet. Jeg kan aldri forsikre 

meg om at andre ville funnet de samme resultatene som jeg har gjort, noe som er utfordringen 
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med slike tekstanalyser. Når det kommer til begrepsvaliditet, er det viktig at 

operasjonaliseringen av vurderingskategoriene mine oppleves som dekkende for at 

begrepsvaliditeten skal være tilfredsstillende. 
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4 Analyse 

I analysekapittelet går jeg systematisk gjennom de ulike analysekategoriene når jeg analyserer 

hvert kapittel i begge bøkene. Jeg tar først for meg Grip Teksten, deretter Panorama. Jeg ser 

først etter kjennetegn for kategorien «informerende», før jeg går videre til «erfaringsbasert». 

Til slutt kommer kategorien «dannende». Etter å ha analysert teksten ut ifra 

analysekategoriene, ser jeg nærmere på oppgavene som følger med teksten. Her bruker jeg 

funnene mine fra analysen til å vurdere hvorvidt oppgavene vektlegger det samme som selve 

teksten.  

4.1 Grip Teksten 

Kapittelet «Fiksjonstekster» er det fjerde kapittelet i boka. Det er 80 sider langt, og består av 

tre delkapitler: «Lyriske tekster», «Episke tekster» og «Dramatiske tekster». «Lyriske tekster» 

er 23 sider langt, «Episke tekster» er 19 sider og «Dramatiske tekster» er det lengste med sine 

25 sider. Hvert delkapittel har egne oppgaver på slutten. 

4.1.1 Informerende 

Kapittelet åpner med å vise til dette bildet: 
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Bildet viser en svene fra filmen Mors Elling (2003). I perioden 1993 til 1999 skrev 

Ingvar Ambjørnsen fire romaner om Elling, denne personen som har vanskeligheter 

med å takle livet og omgangen med andre mennesker i samfunnet. Det er lagd tre 

spillefilmer på grunnlag av disse bøkene. Både bøkene og filmene kan vi kalle 

fiksjonstekster. (Dahl mfl., 2013, s. 112).  

Resten av den første siden tar opp definisjonen av fiksjonstekster, og hva som skiller 

fiksjonstekster fra fagtekster. Den første siden inneholder også litt informasjon om hvordan 

kapittelet er delt opp. Åpningen av kapittelet er på mange måter informerende, hvor begreper 

blir introdusert tidlig. Både begrepet «fiksjonstekster» og «saktekster» blir forklart i løpet av 

det første avsnittet i kapittelet. Disse begrepene blir forklart gjennom å vise til hva som skiller 

de to begrepene fra hverandre, og ved å vise til Mor Elling. Åpningen av kapittelet har først 

og fremst som formål å informere leseren om hva fiksjonstekster er. Den første siden 

inneholder fem definisjoner, hvor ingen av disse definisjonene blir forklart gjennom å 

henvende seg til leserens tidligere erfaringer med dem. Kapitlet definerer for eksempel 

fiksjonstekster som «tekster som refererer til en tekst eller oppdiktet virkelighet» (Dahl mfl., 

2013, s. 112). Definisjonene av ulike typer tekster tar opp store del av den første siden, hvor 

de igjen blir forklart på en informerende måte. «Lyriske tekster» blir blant annet forklart ved 

at de «(…) beskriver eller skildrer subjektive stemninger, følelser, tanker og erkjennelser». 

(Dahl mfl., 2013, s. 112). Her blir begrepet «lyriske tekster» forklart på en klar informerende 

måte, hvor det ikke er et fokus på å forklare begrepet ved å trekke inn leserens erfaringer. 

Leseren sitter igjen med en definisjon hentet fra ordboka.     

Under det første delkapittelet «Lyriske tekster», blir begrepet «lyrikk» introdusert i den tredje 

setningen i delkapittelet: «(…) selve ordet lyrikk er gresk og betyr ‘sang til lyrespill’», (Dahl 

mfl., 2013, s. 115). Begrepet blir forklart gjennom oversetting fra originalspråket, og fremstår 

på den måten som informerende. Et par sider inn i «lyriske tekster» finner vi en ganske stor 

ansamling av begreper og forklaringer på disse. Her finner vi tre begreper på et avsnitt som 

består av ti setninger. Begrepet «strofe» blir for eksempel forklart slik: 

Tradisjonelle dikt er dessuten delt inn i strofer. Enkelt forklart er en strofe det vi på 

ikke-fagspråk vanligvis kaller et «vers», i en sang for eksempel. Hver strofe består av 

et fast antall verselinjer som følger et visst rim- og rytmemønster (Dahl mfl., 2013, s. 

117).  



38 

 

Dette er en informerende måte å forklare begrepet «strofe» på fordi det viser til nøyaktig hva 

en strofe består av, altså et fast antall verselinjer. Begrepet blir ikke forklart gjennom 

eksempler, men som nøyaktig hva det er ifølge definisjonen.  

Et annet informerende trekk vi finner i er skjematiske fremstillinger av begreper. Det går ut på 

at begreper blir forklart i et skjema, hvor begrepet står i venstre kolonne og forklaringen i 

høyre kolonne. «Kronologisk fortelling» blir for eksempel forklart slik: «begivenhetene blir 

fortalt i naturlig tidsrekkefølge; fortelletida følger kronologien i handlingen» (Dahl mfl., 

2013, s. 146). Ved en slik skjematisk fremstilling av begrepet blir det satt av relativt lite plass 

til hvert begrep, hvor detaljerte beskrivelser og eksempler ikke er i fokus. Formålet blir først 

og fremst å få en rask avklaring av hva begrepet går ut på. Det ene skjemaet, som tar for seg 

handlingstid og fortellertid, er i omfang av én side. Det inneholder forklaringer på seks 

begreper, hvor forklaringene er mellom én og tre setninger lange. Dette understreker formålet 

med skjemaet, nemlig å få frem en del informasjon på en kortfattet måte. Fokuset blir på den 

måten først og fremst informerende, i og med at leseren får tilgang til korte og konsise 

forklaringer på ulike begreper.      

I tillegg til en slik skjematisk fremstilling som tydeliggjør et informerende formål, finner vi 

også eksempler på oppramsinger av fenomener og begreper. Et eksempel på dette er 

forklaringen på grunnstrukturen i episke tekster: 

1. Presentasjonen: Personer, miljø og mulige konflikter blir presentert 

2. Konfliktene utvikles: 

- Konflikten avdekkes og trappes opp 

- Krisen nærmer seg 

- Det inntreffer et vendepunkt eller omslag 

3. Avslutning: Katastrofe eller løsning (Dahl mfl., 2013, s. 148).  

Dette minner om den skjematiske fremstillingen av begreper på den måten at grunnstrukturen 

i episke tekster blir raskt gjort rede for. Leseren får presentert en enkel og oversiktlig 

forklaring. Det fremstår som om formålet er å informere leseren enkelt og konsist. Trekk ved 

dramatiske tekster blir også forklart gjennom en punktvis presentasjon (Dahl mfl., 2013, s. 

167). Det resulterer i at stoffet blir presentert mer oversiktlig, men det inkluderer lite annet 

enn den informasjonen leseren minimum må få presentert for å forstå konseptet.   

I delkapittelet «Dramatiske tekster» finner vi også historiske referanser: 
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Grekaren Aristoteles formulerte for over 2300 år sidan det dramatiske mønsteret som 

enno er det absolutt mest brukte i den vestlege kulturen. Aristoteles snakka først og 

fremst og korleis eit skodespel burde byggjast opp, men mønsteret hans skisserte, 

bruker vi på både dei episke og dramatiske tekstane. Ei nemning på dette mønsteret er 

‘aristotelisk dramaturgi’ (…) (Dahl mfl., 2013, s. 172). 

Her blir leseren presentert historiske fakta om dramaet, som er informerende på den måten at 

det er åpenbare fakta som blir lagt frem, uten å henvise til for eksempel leserens egne 

erfaringer. Formålet er at leseren skal opparbeide seg kunnskap om hvordan det dramatiske 

mønsteret oppstod, uten at teksten henvender seg til leseren eller viser til eksempler som kan 

oppleves å ha et dannende formål.  

Et annet eksempel på deler av kapittelet som har et informerende formål, er fremstillinger 

gjennom figurer. Det finner vi i «Dramatiske tekster», hvor spenningskurver i 

reklamefinansierte TV-kanaler blir forklart ved å vise til en figur av konseptet (Dahl mfl., 

2013, s. 175). Figuren ser slik ut: 

 

Hva en slik spenningskurve er blir først og fremst forklart gjennom figuren. Denne figuren 

har et åpenbart informerende formål. Her er det kun å forstå det modellen fremstiller som 

gjelder.       
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Delkapittelet «Lyriske tekster» inneholder en del begreper, hvor én av sidene inneholder hele 

ti begreper i margen. Totalt inneholder «Lyriske tekster» 31 begreper fordelt på 23 sider. I og 

med at flere av disse sidene inneholder bilder, dikt og andre skjemaer som tar en del plass, går 

store deler av teksten i kapittelet ut på å forklare begrepene. Et stort antall begreper samlet på 

et utvalg sider vil ikke nødvendigvis si at det er et stort fokus på faktakunnskap og kunnskap 

om litteratur, det kommer også an på hvordan disse begrepene blir gjort rede for. Mange av 

disse begrepene blir forklart på en informativ måte, som ved å gi en kort ordbokdefinisjon. 

Enkelte begreper blir forklart gjennom å vise til eksempler fra litteraturen, som oppleves i 

større grad som dannende.   

De første to sidene av delkapittelet «Lyriske tekster» inneholder relativt få begreper. Fokuset 

ligger først og fremst på eksempler på lyrikk. Fra og med den tredje siden blir stadig flere 

begreper introdusert, som for eksempel «strofe» og «sentrallyrikk». De fleste sidene har 

mellom ett og fire begreper i margen. Disse begrepene blir gjennomgående forklart på en 

ganske informativ måte, for eksempel forklaringen på «denotasjon»: «Vi kan slå opp i en 

ordbok eller et leksikon og lese oss til hva et ord betyr. Denne leksikalske betydningen av 

ordet kaller vi ordets denotasjon» (Dahl mfl., 2013, s. 121).     

Det andre delkapittelet, «Episke tekster», inneholder 26 begreper fordelt på 19 sider. Det 

tredje delkapittelet, «Dramatiske tekster», inneholder langt flere begreper enn det forrige. 

Kapittelet inneholder hele 59 eksempler fordelt på 25 sider, hvor også bilder tar opp en del 

plass. Mange av disse begrepene er også relativt vanskelige, som for eksempel «diegetisk» og 

«kontentum». Altså finner vi absolutt flest begreper i det siste delkapittelet, som har et 

gjennomsnitt på 2,36 begreper per side. Til sammenligning har «Episke tekster» 1,36 

begreper per side, og «Lyriske tekster» har færrest med henholdsvis 1,34 begreper per side. 

«Dramatiske tekster» er et lengre delkapittel og har begrepene mer spredt enn i «Lyriske 

tekster», hvor vi finner flere begreper konsentrert på samme side. Dette kan vise at de 

informerende tendensene i «Dramatiske tekster» potensielt er mer spredt utover delkapittelet, 

mens i «Lyriske tekster» finner vi det gjerne mer samlet på enkelte sider. En stor ansamling 

av begreper trenger heller ikke bety at det informerende tar mer plass enn det dannende og 

erfaringsbaserte, det kommer også an på hvordan disse begrepene blir forklart. Noen av 

begrepene, som for eksempel de som forklares gjennom direkte oversetting fra 

originalspråket, blir forklart på en mer tydelig informerende måte enn de som for eksempel 

forklares ved å henvende seg til leserens egne erfaringer. Dette spiller altså mer på det 
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erfaringsbaserte aspektet, og vi får dermed et klarere erfaringsbasert trekk i delkapittelet. 

Altså trenger ikke antall begreper i et delkapittel si så mye om hvor informerende det er, det 

kommer også an på hvordan forfatterne velger å forklare begrepet.  

4.1.2 Erfaringsbasert 

Det er også noen erfaringsbaserte innslag i åpningen av kapittelet «Fiksjonstekster»: «Din 

leseropplevelse er forskjellig fra andres opplevelse; derfor er du medskaper av en tekst når du 

leser den, og du kan diskutere din leseropplevelse med andres». Her blir leseren direkte 

adressert. Leseren blir altså tidlig informert om sin egen rolle som medskaper av teksten, og 

blir denne måten inkludert i teksten.        

De fleste tendensene til det erfaringsnære finner vi i enten eksemplene i teksten eller ved at 

leseren blir direkte adressert gjennom personlige pronomen, som «du har kanskje opplevd at 

(…)» eller «vi skal nå gå videre». Det at teksten henvender seg til leseren gjennom eksempler 

vil si at når et begrep blir forklart, kan noe som leseren relaterer seg til bli brukt som 

eksempel. En utfordring her er at de eksemplene som brukes ofte krever forkunnskap om 

emnet for at leseren skal kunne bruke egne erfaringer. Et eksempel på dette finner vi i 

delkapittelet «Lyriske tekster». For å forklare at dikt kan ha ulike formål, brukes kampdikt og 

motstandsdikt som eksempler. For å gjøre rede for kampdikt og motstandsdikt blir invasjonen 

av Norge, ungdomsopprøret på 1970-tallet og terrorhandlingene 22. juli 2011 brukt for å 

forklare dette. For leseren oppleves nok ikke alle disse eksemplene som erfaringsnære. 

Dagens lesere husker nok 22. juli relativt godt, derfor er dette eksempelet mer erfaringsnært 

enn de to andre. Likevel er det fem år siden, og elever som går i førsteklasse på videregående 

var kun elleve år den gangen. De to andre eksemplene er nok mye mer fjerne. Først etter tre 

eksempler som kan oppleves som lite erfaringsnære kommer det et som i større grad tilhører 

nåtiden, og på den måten kan knyttes mer til leserens egne erfaringer:   

I de siste årene er det rappere som først og fremst har representert denne måten å bruke 

dikt på. Amerikaneren Eminem (…) har vakt stor oppmerksomhet gjennom sin 

provoserende fremstilling av fenomener i samfunnet. Blant mange norske grupper med 

sterkt samfunnsengasjement kan nevnes Karpe Diem og Gatas Parlament (…) (Dahl 

mfl., 2014, s. 116 – 117). 

Et fellestrekk ved disse eksemplene er at de krever forhåndskunnskap for å kunne oppleves 

som erfaringsnære. For en leser med god kjennskap til eksempelvis Karpe Diem oppleves det 

som mer erfaringsnært enn for en leser som ikke har kjennskap til den musikken. Det er 
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åpenbart vanskelig å treffe alle gjennom å bruke slike eksempler. Hva leseren har erfaring 

med er umulig å forutse, og slik eksempler som det blir vist til har potensiale for å treffe noen, 

men vil naturlig nok ikke appellere til alle. Leseren blir også inkludert på den måten at det blir 

brukt personlige pronomen. På den måten er forklaringer på mange begreper relativt 

erfaringsbaserte, i og med at de henvender seg til leseren gjennom personlige pronomen, som 

for eksempel slik: «I utdraget over tar vi del i tankene til begge personene, Skarre og Sejer. 

Dette er et eksempel på en allvitende forteller (…) (Dahl mfl., 2013, s. 144). Likevel er det få 

forklaringer som spiller på leserens egne erfaringer.      

Selv om vi finner ganske få eksempler på steder i teksten hvor leseren blir inkludert gjennom 

at den henvender seg til leserens erfaringer, finner vi mange eksempler på at leseren blir 

inkludert gjennom personlige pronomen. Det kan for eksempel foregå slik: «Her opplever vi 

det som skjer gjennom Evas tanker og opplevelser» (Dahl mfl., 2013, s. 144), «når du studerer 

miljøskildringer i en tekst (Dahl mfl., 2013, s. 153) og «Vi, lesererne, skjønner at det raser 

voldsomme følelser inni gutten (…) (Dahl mfl., 2013, s. 152). Gjennom kapittelet er leseren 

ofte en del av et «vi». Når teksten beveger seg videre fra et tema til et annet, foregår ofte 

overgangen slik:  

Hittil har vi tatt for oss fortellemåten og oppbyggingen av handlingen i fortellende 

tekster, men selve språket i form av ordvalget og setningene inneholder også 

virkemidler som påvirker vår opplevelse av teksten (Dahl mfl., 2013, s. 153).  

I kapitlet «Analyse og tolkning» kan du lese generelt om å tolke tekster (se sidene 68 – 

69). På de neste sidene skal vi først gi en oversikt over hva en tolkning av en episk 

tekst kan inneholde. Deretter viser vi et eksempel på en tolkning av novelle (Dahl mfl., 

2013, s. 155).  

På denne måten er leseren en kontinuerlig del av teksten, uten at leserens erfaringer 

nødvendigvis blir direkte adressert. Det er ikke slik at teksten alltid henvender seg til leseren i 

særlig direkte grad, som for eksempel ved å etterspørre hva leseren har erfart. For eksempel 

forklares språklige bilder på denne måten: «Alle bruker språklige bilder i dagligspråket, og vi 

bruker dem uten å tenke over det (Dahl mfl., 2013, s. 154). Leseren er en del av et «vi», og 

blir på den måten mer inkludert enn ved for eksempel bruk av ubestemt pronomen eller mer 

generelle beskrivelser som «noen», «mange», «enkelte» og så videre.     

I tillegg til at leseren ofte blir inkludert gjennom et «vi», finnes det også enkelte eksempler på 

mer direkte adressering gjennom «du», som for eksempel «forfattere bruker ofte originale 

metaforer og sammenligninger, språklige uttrykk du ikke har hørt før.» (Dahl mfl., 2013, s. 
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154». Her henvender teksten seg mer til leserens erfaring, gjennom å vise til at forfattere 

bruker et språk leseren gjerne ikke har hørt før. Dette spiller på leserens erfaring med 

forfattere, og er på den måten erfaringsbasert.   

Det siste delkapittelet, «Dramatiske tekster», åpner med å vise til en tegneserie av Langbein: 

Langbein let seg rive med av det han ser på film. Sjølv om han kanskje reagerer litt 

ekstremt, illustrerer situasjonen på teikninga likevel noko av det mest særmerkte ved 

det vi kallar dramatiske tekstar: Som tilskodarar og tilhøyrarar til skodespel, høyrespel 

og spelefilm får vi ei kjensle av å være vitne til hendingane (…) Med eigne auge og 

øyre ser og høyrer vi menneske handle og tale på teaterscene, kinolerretet eller 

fjernsynsskjermen (Dahl mfl., 2014, s. 165).  

Åpningen av delkapittelet er erfaringsbasert på den måten at den henvender seg til leseren 

gjennom å vise til det leseren har opplevd som tilskuer: «med eigne auge og øyre (…)». 

Delkapittelet fortsetter videre med et eksempel på dramaets påvirkningskraft. Dette blir 

illustrert gjennom å fortelle om reaksjoner på teaterstykker på slutten av 1800-tallet og i 1938. 

Et av eksemplene går ut på at rundt en million mennesker evakuerte New York etter å ha hørt 

Kampen mellom klodane på radio (Dahl mfl., 2014, s. 165). Dette er åpenbart nok lenge før 

leserens levetid, og for en leser som går på vg1 i dag kan det nok fremstå som rimelig fjernt. 

På den måten er ikke eksempelet på dramatiske tekster særlig erfaringsbasert. Å ikke forstå at 

et hørespill på radio ikke er ekte, særlig når det omhandler science fiction, er nok ikke noe 

som skjer særlig mange i nåtiden. Samtidig handler det jo også om det å være en tilskuer og 

oppleve det man ser som reelt. Eksemplene fra dramatiske tekster mot slutten av 1800-tallet 

og midten av 1900-tallet henvender seg ikke direkte til leserens erfaring, men går likevel ut på 

en situasjon mange sannsynligvis kan sette seg inn i. Derfor er ikke eksemplene direkte 

erfaringsbaserte, men samtidig oppfordrer teksten leseren til å bruke egne erfaringer som 

tilskuer for å forstå eksempelet.     

Bilde etterliknar verkelegheita, og vi sansar dei direkte. Orda er lyd- og 

bokstavkombinasjonar som berre indirekte viser til fenomen i den verkelege verda. For 

å «sjå» det vi les, må vi derfor gå vegen om vårt eige bildearkiv i vårt eige hovud, og 

dermed har vi eit visst sjølvstende i forhold til teksten (…). Når vi til dømes les om 

fantasilandet Nangijala i Astrid Lindgrens roman Brørne Løvehjarte (1973), vil kvar 

og ein av oss lage seg sine eigne, private bilde om korleis det ser ut der (Dahl mfl., 

2014, s. 166).  

Dette forteller leseren at ved å bruke egne erfaringer kan man skape et selvstendig forhold til 

teksten. Dette er nettopp det erfaringsbasert lesing går ut på, nemlig å få et forhold til teksten 

gjennom egne erfaringer.        
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I delkapittelet «Dramatiske tekster» blir film gjerne brukt som eksempler på begreper og 

fenomener: 

Ei spenningskurve som heile tida peiker oppover, utan kvilesekvensar, kan vere 

slitsam for tilskodaren og er ikkje så vanleg. Ei slik kurve var likevel nytta med 

suksess i spenningsfilmen Speed (1994), som handla om ein buss som ville eksplodere 

dersom han ikkje heile tida heldt ein fart på minst 80 km/t (Dahl mfl., 2013, s. 173). 

Filmen som brukes som eksempel er fra 1994, altså er den over 20 år gammel. Å bruke eldre 

filmer som eksempler er ikke uvanlig i delkapittelet, blant annet blir Pulp Fiction fra 1994 

brukt som eksempel på sirkelkomposisjon. Det nærmeste vi kommer litt nyere filmer, er når 

de norske filmene Hawaii, Oslo og Upperdog blir brukt som eksempel på multifortelling. I og 

med at dette er nyere drama er det en sannsynlighet for at det kan appellere mer til leserens 

egne erfaringer, da det kan være en høyere sannsynlighet for at leseren har kjennskap til 

filmen. Likevel trenger ikke alder på filmen ha noe å si, leseren kan alltids relatere seg til en 

film eller tekst uavhengig av alder. Det som gjør at eksemplenes alder kan være relevant for 

hvorvidt de oppleves erfaringsnære eller ikke, er at eksemplene ofte står alene uten noen 

videre forklaring på handlingen. Det krever at leseren har kjennskap til filmene. Om leseren 

har kjennskap til disse filmene gir eksempelet mening, fordi man må bruke egne erfaringer for 

å forstå det. Hvis leseren derimot ikke har sett filmene, gir eksemplene lite mening. Dette 

gjelder for mange av eksemplene som brukes i kapittelet. For å forstå eksemplene, må leseren 

ha god kjennskap til de tekstene som blir brukt. De dramatiske tekstene som blir brukt 

forklares lite, vi får for eksempel relativt lite informasjon om filmen Speed. Derfor er det 

potensielt mange eksempler som ikke gir noen mening for de som leser det. Flere av de 

dramatiske tekstene blir forklart, slik at det gir mening for leseren, men ikke alle. Vi 

eksempelvis ikke vite noe om handlingen i Hawaii, Oslo og Upperdog, bortsett fra at de 

inneholder en multifortelling. Hva slags multifortelling det er blir ikke opplyst om. Dette vil si 

at leseren blir ekskludert om hun ikke har den nødvendige bakgrunnskunnskapen. Når film 

eller litteratur brukes som eksempler på et begrep uten videre forklaring, blir det vanskelig for 

leseren å forstå begrepet når de ikke kjenner til eksempelet.      

Det erfaringsbaserte finner vi relativt lite av i kapittelet «Fiksjonstekster», med unntak av 

bruk av personlige pronomen. De erfaringsbaserte eksemplene vi finner krever ofte en viss 

mengde forkunnskap for at dc skal oppleves som relevant. Hvis leseren har god kjennskap til 

flere av eksemplene. kan nok kapittelet oppleves som mer erfaringsbasert. Altså er det et krav 
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om god kjennskap til flere ulike typer dramatiske tekster hvis leseren skal kunne bruke egne 

erfaringer i møte med teksten.    

4.1.3 Dannende  

Når det kommer til aspekter ved kapittelet som kan anses som dannende i kapittelet 

«Fiksjonstekster» er det som regel eksempler på begreper som oppleves dannende. Det går ut 

på at når et begrep skal forklares, oppleves det at eksempelet som brukes har et dannende 

perspektiv. Det kan for eksempel være å vise til utdrag fra dikt eller romaner. I og med at det 

er snakk om utdrag fra tekster kan det bli vanskelig å skille mellom hva som er informerende 

og hva som kan oppleves som dannende. Å vise til et utdrag kan absolutt være informerende, 

det er for eksempel fakta å si at Henrik Ibsens Peer Gynt er et dramatisk dikt. Samtidig 

handler dannelsesbegrepet om å vise til oppvurderte kulturformer, hvor «Fiksjonstekster» 

handler om lyriske tekster, episke tekster og dramatiske tekster. Mange typer lyriske tekster 

regnes som en oppvurdert kulturform, derfor blir det naturlig med et visst dannelsesaspekt i 

kapittelet. For å kunne skille mellom hva som er informerende og hva som er dannelse, vil jeg 

derfor se på hvordan eksempelet i teksten brukes. Eksempler hvor leseren oppfordres til å lese 

noen lengre utdrag, hvor utdraget må brukes for å forstå begrepet, kan anses som mer 

dannende enn hvis leseren får noe konstatert.     

Delkapittelet «Lyriske tekster» åpner med refrenget fra deLillos «Neste sommer», og 

fortsetter slik: «Det er naturlig å starte kapitlet om lyrikk med en sangtekst (…)» (Dahl mfl., 

2014, s. 115). Deretter blir historien bak ordet «lyrikk» forklart, blant annet ved å henvise til 

antikken og greske sagn. Når dette er forklart blir leseren tatt med tilbake til nåtiden, hvor 

forfatterne blant annet skriver følgende:    

I mange kulturer blir dikt og andre lyriske tekster fremført med syngende, messende          

stemme. Mange av våre hjemlige diktere leser også ofte opp på en måte som 

framhever diktets musikalitet. Og vår egen tids visesangere, rappere og rockepoeter 

akkompagnerer seg selv eller blir akkompagnert på forskjellige moderne utgaver av 

den klassiske lyren (Dahl mfl., 2014, s. 115).  

Dannelsesperspektivet handler ikke bare om oppvurderte kulturformer, men også om 

kulturforståelse. Det å forstå andres kulturer er en sentral del av dannelsesoppdraget. I 

utdraget fra kapittelet viser teksten til hvordan lyrikk blir fremført i ulike kulturer, og viser 

også til hvordan lyrikk gjerne blir fremført i vår egen kultur. Dette bidrar til å øke kunnskapen 

om hvordan lyrikk brukes i andre kulturer, og handler derfor om kulturforståelse. På den 
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måten kan introduksjonen til delkapittelet «Lyriske tekster» sies å ha et dannende perspektiv. 

Vi finner også andre eksempler i «Fiksjonstekster» som har et dannende formål , hvor leseren 

får kunnskap om andre kulturer, som for eksempel når filmindustrien er i fokus:  

Innanfor filmindustrien kan ein snakke om ei reel globalisering av populærkulturen. 

Amerikansk film dominerer verdsmarknaden, og i den vestlege verda er denne 

dominansen total (…). Men når vi legg til grunn tilskodartal og kor mange filmar som 

blir laga per år, er India det største filmproduserande landet i verda. Filmane frå 

Bollywood (…) dominerer ikkje berre marknaden i India, men er svært utbreidd også i 

Midtausten, delar av Søraust-Asia og Afrika. Den typiske Bollywood-filmen er ei 

blanding av melodrama og musikal: Han handlar om kjærleik og intrigar og har song 

og dans som obligatoriske innslag (Dahl mfl., 2013, s. 176).  

Her får leseren presentert fakta om hvordan filmindustrien ser ut og hva som dominerer 

filmmarkedet, men leseren får også vite litt om hvordan filmer produsert i andre kulturer ser 

ut.   

Det blir også vist til en del bilder som kan oppleves som dannende, for eksempel «Kampen 

for tilværelsen» av Christian Krogh: 

  

Dette bildet oppleves som dannende fordi det viser til et kjent maleri av en anerkjent kunstner, 

hvor formålet med bildet er å gi eksempler på høyt ansett kunst.    
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Flere av diktene som brukes i delkapittelet «Lyriske tekster» er skrevet av lyrikere og 

forfattere med høy status i litteraturen, som for eksempel Tarjei Vesaas. Disse diktene brukes 

som regel i forbindelse med et begrep. Stort sett brukes det eksempler fra forfattere og andre 

som er høyt ansett. Ibsen blir brukt som eksempel flere ganger, i tillegg til andre som 

Aristoteles og Bjørnstjerne Bjørnson. Som eksempel på bildeutsnitt blir Christian Kroghs 

Kampen for tilværelsen brukt. Jon Fosses Nokon kjem til å komme brukes som eksempel på 

dramatiske tekster som har slektskap til de lyriske tekstene. De aller fleste eksemplene 

oppleves som dannende, og vi finner få eksempler som er basert på leserens egne erfaringer. 

Når begreper som blir mindre brukt i dagligtalen, som «konnotasjon», blir eksempler som kan 

oppleves som dannende brukt:  

Men diktet spiller i tillegg på ordenes konnotasjoner, alle de forskjellige betydningene 

som de vekker i oss, og som vi ikke kan finne i noen ordbok.‘Vil du gje meg handa 

ved månens skin, heter det i diktet «Innbying av Tarjei Vesaas’» (Dahl mfl., 2013, s. 

121.) 

 

Her får vi ikke en ordbokforklaring på hva ordet betyr, men heller et eksempel hentet fra 

Vesaas’ Innbying-. Mange av de litt tunge faglige begrepene blir gjerne forklart gjennom en 

henvisning til et utdrag eller et dikt.         

Et påfallende aspekt ved de delene av «Fiksjonstekster» som kan oppleves som dannende. er 

at de krever at leseren selv må oppsøke utdraget teksten viser til. Det vil si at leseren 

presenteres med et begrep, hvor de deretter blir oppfordret til å utforske dette videre ved å bli 

henvist til en tekst lengre bak i boka. Det gjøres for eksempel slik: «Novellen ‘Penelope og 

Ellionor’ (2001) av Jo Nesbø begynner slik: «På avstand så brua ut som en tannregulering.» 

Tekst side 377)» (Dahl mfl., 2013, s. 153), eller slik: «Noveller og romaner kan starte på ulike 

måter: I novellen ‘Rødme’ (2002) (tekst s. 388) av Espen Haavardsholm blir leseren ført inn i 

teksten gjennom en skildring av stedet der handlingen foregår (…)» (Dahl mfl., 2013, s. 148). 

Leseren får en liten smakebit på hva teksten handler om, men for å få en fullstendig forståelse 

og for å kunne henge med når teksten brukes for å forklare andre begreper, må leseren lese 

hele teksten. Det vil altså si at de eksemplene som kan oppleves dannende, ikke alltid er 

tilgjengelig for leseren på samme side. For å få fullt utbytte må de avbryte lesingen i det 

kapittelet de holder på med, og bla til andre deler av boka. Det kan på denne måten være opp 

til leseren selv om de ønsker å lese teksten de blir henvist til eller ikke. Det vil si at læreboka 
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inneholder potensielt mange dannende elementer, hvor vi finner en stor samling av tekster 

bakerst i boka. Det er tilgjengelig for leseren på den måten, men henvisningene til andre 

tekster kommer gjerne i parentes eller som en form for ekstraoppgave.  

4.1.4  Hovedtrekk i kapittelet «Fiksjonstekster» 

For å oppsummere hele kapittelet «Fiksjonstekster», kan det sies at kapittelet først og fremst 

vektlegger et dannende og informerende perspektiv. Likevel finner vi også flere eksempler på 

at teksten henvender seg til leserens erfaringer, men disse er i mindretall. De fleste 

eksemplene som blir brukt er dannende, og ofte krever disse eksemplene forkunnskap om 

eksempelet som brukes for at det skal forstås. Kapittelet inneholder mange begreper, som 

igjen viser at mye av formålet med kapittelet er å informere leseren. I og med at dette er en 

lærebok, er det selvsagt naturlig med et slikt formål, men fordi eksemplene som brukes 

hovedsakelig er informerende eller dannende, er det tydelig at et erfaringsbasert perspektiv 

ikke er særlig prioritert i kapittelet. Mange av de eksemplene som potensielt er 

erfaringsbaserte, som for eksempel filmer, krever at leseren har sett filmen som brukes som 

eksempel. For en leser som har lest mye, sett mange filmer og teaterstykker, vil nok dette 

kapittelet oppleves som mer erfaringsnært. For en leser som derimot ikke har spesielt stor 

erfaring med litteratur, film og drama, vil kapittelet i mye mindre grad oppleves på en slik 

måte. Delkapitlene «Episke tekster» og «Dramatiske tekster» inneholder stort sett disse 

informerende og dannende perspektivene, mens delkapittelet «lyriske tekster» hovedsakelig er 

dannende. Ingen av delkapitlene har et særlig stort erfaringsnært perspektiv.  

4.1.5 Oppgaver til kapittelet «Fiksjonstekster» 

I Grip Teksten finner vi tre typer spørsmål: oppsummeringsspørsmål, oppgaver og 

tenkepauser. Oppsummeringsspørsmålene og oppgavene er på siste side av hvert delkapittel, 

mens tenkepausene finner vi underveis i kapittelet. 

Det første delkapittelet, «Lyriske tekster», har to sider med oppgaver knyttet til delkapittelet. 

På disse sidene er det seks oppsummeringsspørsmål og ni oppgaver. 

Oppsummeringsspørsmålene lyder som følgende: 
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1) Hva betyr ordet lyrikk? 

2) Hva avgjør om en tekst kan kalles et dikt? 

3) Forklar begrepene strofe og verselinje. 

4) Nevn tre karakteristiske kjennetegn ved lyriske tekster. 

5) Forklar begrepene metafor, sammenlikning, besjeling, personifisering, symbol og 

allegori. 

6) Hvilke hovedtyper kan du peke på innenfor sjangeren musikkvideo? (Dahl mfl., 2014, 

s. 138).  

Disse spørsmålene baserer seg på et informerende perspektiv, i og med at de har som 

hovedformål å teste hvilken faktakunnskap og hva slags begrepsforståelse leseren har fått av å 

lese delkapittelet. Disse oppsummeringsspørsmålene tar relativt liten plass. De andre 

oppgavene til delkapittelet tar derimot en god del mer plass. Delkapittelet «Lyriske tekster» 

var det delkapittelet som inneholdt færrest begreper totalt, med et gjennomsnitt på 1,34 

begreper per side. Derfor er derfor logisk at det ikke er fullt så stort fokus på oppgaver som 

tar for seg fakta- og begrepskunnskap.       

De andre spørsmålene krever en mer aktiv deltakelse av leseren, hvor det både er lagt opp til 

individuelt arbeid og gruppearbeid. Oppgavene går blant annet ut på at leseren skal skrive et 

haikudikt, prøve seg på å lage metaforer, skrive et gruppedikt og tolke et dikt etter skjemaet 

leseren fikk presentert tidligere i kapittelet. Altså finner vi et fokus på at leseren selv skal 

prøve seg på de temaene som blir tatt opp i delkapittelet. Leseren skal også finne tema i et 

dikt og prøve seg på å være «en ukritisk dikter og pøs på med alle de virkemidler du kan i et 

dikt om Min mobiltelefon. Les for hverandre etterpå» (Dahl mfl., 2014, s. 139). Oppgaven er 

altså langt mer tidkrevende og krever mer selvstendig arbeid av leseren, enn det vi finner i 

oppsummeringsspørsmålene.          

Når det kommer til hvorvidt disse oppgavene har et dannende, informerende eller 

erfaringsbasert fokus, vil jeg si at de først og fremst virker til å ha et dannende formål. Det er 

fordi de oppfordrer leseren selv til å ta del i den oppvurderte kulturformen lyrikk. Dette ved at 

de skriver dikt og tolker dem. Det blir ikke lagt opp til noe som i særlig grad er 

erfaringsbasert, da oppgavene stort sett ikke etterspør leserens erfaringer eller ber dem om å 

bruke egne erfaringer for å svare på oppgavene. I og med at fokuset ligger på å skape egen 

lyrikk, tolke og forstå dikt blir disse spørsmålene først og fremst dannende. Delkapittelet 
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«Lyriske tekster» tar i relativt stor grad for seg elementer som kan oppleves som dannende, og 

oppgavene til delkapittelet står i stil med dette.        

Den tredje oppgavetypen i delkapittelet finner vi underveis i teksten, og heter «tenkepause». 

Noen eksempler er som følgende:  

Skriv ned assosiasjonene du får til ordet «måne». Hvilke vil du kalle konnotasjoner 

etter definisjonen ovenfor? Kan du si noe om hvilke menneskegrupper disse 

konnotasjonene er felles for? Vil du karakterisere noe av det du har notert, som helt 

private assosiasjoner?» (Dahl mfl., 2014, s. 122). 

Prøv å lese strofen helt rytmisk. Hvilke ord vil du legge trykk på? (Dahl mfl., 2014, s. 

124).  

Far og mor vil lage sang til Berit på melodien «Jeg er havren». Kan du hjelpe dem 

med rytmen? Finn ut hvor teksten halter, og prøv deretter om du kan forandre den slik 

at alt stemmer (Dahl mfl., 2014, s. 123). 

Vi finner seks slike tenkepauser i «Lyriske tekster». De er hovedsakelig erfaringsbaserte, da 

de henvender seg til leserens egne erfaringer. Det er like mange slike tenkepauser som det er 

oppsummeringsspørsmål, som vil si at det informerende og det erfaringsbaserte får omtrent 

like mye plass når det kommer til oppgavene i delkapittelet, mens dannelsesperspektivet får 

mest plass. Det vil si at hvor mye plass oppgavene får ut ifra analysekategoriene stemmer 

noenlunde overens med hvilket fokus delkapittelet har.   

På siste side av delkapittelet «Episke tekster» er det tre sider med oppgaver til kapittelet. Det 

er ti oppsummeringsspørsmål og åtte oppgaver.   

Oppsummeringsspørsmålene lyder som følgende: 

1) Hva er en episk tekst? 

2) Nevn eksempler på hvordan fortellingen har vært brukt til ulike formål opp gjennom 

historien. 

3) Nevn ulike former for episke tekster i våre dager. 

4) Hva er en roman, og hva er opphavet til ordet roman? 

5) Hvilke forskjeller er det mellom en roman og en novelle? 

6) Forklar begrepene forteller og synsvinkel slik vi bruker dem om fortellende tekster. 

7) Forklar begrepene personal forteller og autoral forteller. 
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8) Forklar disse uttrykkene: kronologisk fortelling, retrospeksjon, sirkelkomposisjon, 

frampek, parallellhandlinger.  

9) Hvilke hoveddeler er gjerne en episk tekst bygd opp av? 

10) Hvilke metoder kan du bruke for å få fram personligheten til en person i en episk 

tekst? 

Disse spørsmålene har som formål å teste hvilken kunnskap leseren har bygd opp etter å ha 

lest kapittelet. De baserer seg altså på et informerende perspektiv, hvor først og fremst 

faktakunnskap og begrepsforståelse står i fokus. Det er flere slike oppsummeringsspørsmål 

enn det er andre oppgaver. De andre oppgavene på siden går stort sett ut på å skrive eller lese 

noveller. Oppgavene har ulike fokusområder, hvor for eksempel én instruerer leseren i å 

fokusere på forteller og synsvinkel, en annen på personskildring og en tredje på 

miljøskildring. Det er en blanding av individuelle oppgaver og gruppearbeid.    

Det som skiller oppsummeringsspørsmålene fra de andre oppgavene, er at 

oppsummeringsspørsmålene oppfordrer leseren til å bruke opparbeidet kunnskap, eventuelt 

lete etter svaret i teksten. Oppgavene instruerer elevene til å bruke denne kunnskapen til å lese 

og skrive noveller. Disse oppgavene har både et dannende og et informerende perspektiv. De 

oppgavene som går ut på å beskrive forteller, synsvinkel, miljøskildring også videre, oppleves 

som noe mer informerende enn de som dreier seg om å skrive en fullstendig analyse av en 

novelle. Dette er fordi de krever at leseren har en begrepsforståelse, og hvor dette er i fokus 

for å tolke oppgaven riktig. Det er ikke først og fremst det å lese og forstå novellen som er i 

fokus, men å kunne bruke et begrep på korrekt måte.      

I delkapittelet «episke tekster» finner vi tre «tenkepauser»:  

Tenk igjennom ulike noveller og romaner du har lest eller kjenner til. Hvilke av 

virkemidlene ovenfor er brukt i disse tekstene? (Dahl mfl., 2014, s. 147).  

Tenk igjennom filmer eller tv-serier du har sett i det siste. Kan du huske om bruken av 

farger eller lys og mørke har satt preg på helheten? (Dahl mfl., 2014, s. 153).  

Hvilke ord i sitatet er språklige bilder som gir assosiasjoner til krig? Hvilken virkning 

har disse språklige bildene på deg som leser? (Dahl mfl., 2014, s. 154).  

Alle disse oppgavene henvender seg til at leseren skal bruke sine egne tanker og erfaringer for 

å svare på spørsmålene, og er på den måten erfaringsnære. Hovedfokuset på oppgavene ligger 

altså på det informerende, hvor det er flest oppsummeringsspørsmål, i tillegg til at en del av 
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oppgavene også kan beskrives slik. I og med at vi finner få tendenser til et erfaringsbasert 

perspektiv i «episke tekster», sammenfaller det godt med at det er relativt få oppgaver som 

etterspør leserens egne erfaringer. Delkapittelet fremstår først og fremst som informerende og 

dannende, noe også oppgavene etterspør.  

Når det gjelder delkapittelet «dramatiske tekster», er det åtte oppsummeringsspørsmål og åtte 

oppgaver. Oppsummeringsspørsmålene lyder som følgene: 

1) Kva skil dramatiske tekstar frå dei lyriske og dei forteljande? 

2) Kvifor kan vi seie at dramatiske tekstar er samansette tekstar? 

3) Kva ligg i omgrepet undertekst? 

4) Kva for tre hovuddelar er det oftast i ei handling, og kva funksjon har dei ulike 

delane? 

5) Kvifor er Hollywood og Bollywood sentrale namn når vi tenkjer på filmproduksjon? 

6) Kvifor er anslaget ein så viktig del av filmforteljinga? 

7) Kva heiter de seks bildeutsnitta som ein opererer med i bildeanalyse? Nemn nokre av 

dei.  

8) Nemn nokre funksjonar som musikk kan ha i ein film. 

I likhet med oppsummeringsspørsmålene til de to forrige delkapitlene, er også disse 

hovedsakelig informerende. Formålet med oppsummeringsspørsmålene er tydelig, nemlig å se 

hvilken kunnskap leseren sitter igjen med.        

Oppgavene går stort sett ut på å enten analysere et drama eller lage et eget drama. Dette er to 

av oppgavene: 

1) Lag et høyrespel. Vi kan arbeide praktisk med høyrespel på fleire måtar i klassen. 

Den enklaste måten er å spele «på direkten» bak i klasserommet. Flytt nokre av 

pultane framover slik at høyrespelprodusentane får plass. Publikum sit ved pultane 

sine, snur ryggen mot «scena» og berre lyttar. 

Ei gruppe øver inn og framfører høyrespelet. Dei som ikkje har taleroller, tek seg  

av produksjon av lydeffektar og musikkinnslag eller instruksjon av skodespelarane 

i innøvingsfasen.  

Lag eit høyrespel av novella «Trodde du hadde glemt meg» av Cecilie Færden 

Schanke (tekst side 358). Del opp i tre scener: scena på restauranten, scena saman 

med venninna i kinokø og telefonsamtalen, (Dahl mfl., 2014, s. 191). 
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2) Bildeanalyse. Bruk det du har lært i underkapitla om bildet (side 180 – 185) i ein 

analyse av fotografiet på side 210. (Dahl mfl., 2014, s. 191).  

I likhet med de to forrige delkapitlene krever disse oppgavene en mer aktiv deltakelse av 

leseren. To av spørsmålene henvender seg til leserens egne erfaringer: «Kva for ein 

filmsjanger liker du best? (Dahl mfl., 2014, s. 191), og «Analyse av tv-dramaturgi. Kjenner du 

nokre fjernsynsserier der episodane er bygd opp slik som spenningskurvene på side 175 viser? 

Nemn dei» (Dahl mfl., 2014, s. 190). Resten av oppgavene henvender seg derimot ikke til 

leserens egne erfaringer, men til at leseren skal aktivt bruke den kunnskapen de har lært i 

delkapittelet. Resten av spørsmålene er en blanding av informerende og dannende karakter. 

De spørsmålene som først og fremst fremstår som dannende, går ut på å analysere kjente 

bilder og filmer, mens de oppgavene som fremstår informerende dreier seg for eksempel vise 

til hvordan et drama er bygd opp gjennom å vise til modellen for standarddramaturgi (Dahl 

mfl., 2014, s. 190).            

I «dramatiske tekstar» finner vi fire tenkepauser:  

Har du sjølv vore med på å dramatisere ein forteljande tekst? Brukte de nokra av 

punkta her i arbeidet? (Dahl mfl., 2014, s. 171).  

Tenk over kva du har fotografert og filme det siste halve året. Kva for motiv har du 

valt som nærbilde? Som avstandsbilde? Kvifor har du valt nettopp desse bildeutsnitta, 

trur du? (Dahl mfl., 2014, s. 181).  

Sjå bildet Chop Suey av Edward Hopper side 277. Kva verkemiddel synest du er dei 

sterkaste i dette bildet? (Dahl mfl., 2014, s. 184).  

Tenk over dei tre-fire siste filmane du har sett. Har du vore bevisst på korleis 

musikken har blitt brukt? Eller har du rett og slett ikkje lagt spesielt merke til han? 

(Dahl mfl., 2014. s. 189). 

Alle disse tenkepausene henvender seg til leserens egne subjektive meninger og erfaringer, og 

kan derfor sies å være erfaringsnære. Det vil si at spørsmålene i «dramatiske tekster» først og 

fremst baserer seg på et informerende og erfaringsnært perspektiv. Dette sammenfaller ikke 

helt med delkapittelets innhold, som først og fremst hadde et dannende og informerende 

formål. En del av spørsmålene i «Dramatiske tekstar» baserer seg på et erfaringsnært 

perspektiv, noe vi finner relativt lite av i tekstens innhold.     

   



54 

 

En forskjell mellom tenkepausene og de oppgavesettene vi finner på slutten av delkapitlene, 

er at vi finner tenkepausene underveis, mens resten er konsentrert på en side med oppgaver. Et 

relevant spørsmål blir da om hvorvidt dette påvirker fokuset på oppgavene. Fordi de fleste 

spørsmålene som oppleves som erfaringsbaserte befinner seg blant tenkepausene, er det 

relevant å se nærmere på hvorvidt disse oppgavene får like mye oppmerksomhet som de andre 

oppgavene. Er det slik at det er mer åpenbart for lærere og elever at de viktigste oppgavene er 

konsentrert på én side, eller får de oppgavene som er underveis i teksten like mye 

oppmerksomhet?     

4.2 Panorama  

Kapittelet «Tekstene omkring oss» er 86 sider langt, og inneholder seks delkapitler. Jeg har 

valgt å analysere de delkapitlene som tar for seg litteratur, det vil si at jeg ikke analyserer 

delkapittelet som tar for seg sakprosa. 

4.2.1 Informerende 

Kapittelet «Tekstene omkring oss» åpner med tre teksteksempler som handler om aper, hvor 

tekstene har ulik vinkling på temaet. Dette brukes som eksempler på å forklare ulike sjangre 

og teksttyper. Videre går åpningen av kapittelet dypere inn i de to overordnede kategoriene 

sjangrene deles inn i: sakprosa og skjønnlitteratur. Åpningen av kapittelet har derfor først og 

fremst som formål å gjøre rede for hva sakprosa og skjønnlitteratur innebærer, og er derfor 

hovedsakelig informerende. Det er fordi sakprosa og skjønnlitteratur blir forklart på en måte 

som gjør at leseren først og fremst skal gjøre rede for hovedforskjellene mellom de to 

begrepene. Det blir ikke lagt opp til at leseren skal bruke egne erfaringer i prosessen mot å 

forstå begrepene, de blir heller ikke forklart på en måte som fremstår som dannende. Leseren 

får først informasjon om hva sjangre går ut på. Litteratur blir forklart slik: «ordet litteratur 

kommer nemlig fra latin og betyr ‘skrift, skriftlig fremstilling’» (Røskeland mfl., 2013, s. 33). 

Her blir litteratur forklart gjennom en henvisning til originalspråket, og en slik oversetting er 

informerende på den måten at det viser til en leksikalsk betydning av begrepet. 

I kapittelet «Tekstene omkring oss» finner vi en del modeller og andre billedlige 

fremvisninger som kan sies å være informerende. Et eksempel på dette er en tegning av to 

trær, hvor det ene treet representerer sakprosa, mens det andre representerer skjønnlitteratur. 



55 

 

Hvert tre har mange greiner, hvor hver grein viser til ulike sjangre som går innenfor 

henholdsvis sakprosa og skjønnlitteratur (Røskeland mfl., 2013, s. 34). Andre modeller vi 

finner er for eksempel en modell som viser synsvinkel og en modell som viser oppbyggingen 

til det klassiske dramaet. Modellen som viser synsvinkel ser slik ut: 
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Her får leseren en fremvisning av begreper gjennom en visuell fremstilling. Ved å vise til 

slike modeller for å forklare begreper, får vi en informerende måte å forklare dem på, i og 

med at slike modeller viser fakta uten å gå særlig mer inn på betydningen. I tillegg til slike 

modeller finner vi også enkelte punktvise fremstillinger av forskjellige begreper og 

fenomener i kapittelet. Et eksempel er når tekstoppbygging blir forklart: 

  Vi tar for oss disse elementene: 

- Begynnelse 

- Forteller og synsvinkel 

- Tidsrekkefølge 

- Fortellermåte og språk  

- Personer og miljø 

- Slutt (Røskeland mfl., 2013, s. 41). 

Vi får en slik oppramsing av hvordan en tekst bygges opp, før teksten går mer inn i de enkelte 

elementene. Leseren møter først en oppramsing av hva tekstoppbygging går ut på, hvor en 

slik oppramsing fremstår som informerende fordi det viser kort og konsist til hva fenomenet 

dreier seg om. I tillegg til modeller og punktvise fremstillinger finner vi en god del skjemaer i 

kapittelet. Et slikt skjema kan for eksempel se slik ut:  

Periode Dramatikere – 

noen eksempler 

Drama – noen 

eksempler 

Kjennetegn – i 

tiden 

Opplysningstid Ludvig Holberg Erasmus Montanus 

Jeppe på Bierget 

De klassiske reglene 

fra Aristoteles gjaldt 

Johan Herman 

Wessel 

Kierlighet uden 

Strømper 

Spillestilen og 

kostymene var 

realistiske 

Stykkene ble spilt i 

Danmark 

Romantikk Bjørnstjerne 

Bjørnson 

Mellom Slagene Stykkene var 

nasjonalromantiske 

Henrik Ibsen Brand 

Peer Gynt 

Spillestilen var 

følelsesladd. 

Det første norske 

teateret kom i 

Bergen 

Realisme mot 

symbolisme 

Bjørnstjerne 

Bjørnson 

Geografi og 

kjærlighet 

En fallitt 

Samfunnsproblemer 

debatteres 

Henrik Ibsen Et dukkehjem 

En folkefiende 

Spillestilen var 

realistisk 
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Villanden 

Rosmersholm 

Scenen skulle være 

som et titteskap, 

nærmest som å titte 

inn i hvilken som 

helst borgerlig stue 

 

En slik skjematisk fremstilling av dramatiske perioder blir informerende på den måten at 

leseren får fakta presentert på en konsis måte. Slike skjemaer som dette inneholder enkle og 

korte forklaringer, hvor det ikke er plass til å gå mer i dybden enn én setning.    

Vi finner også andre eksempler på bruk av det informerende i kapittelet. Et av dem er når det 

blir brukt direkte oversetting for å forklare begrepet. Et eksempel på dette er når «episk» skal 

forklares: «ordet episk kommer fra gresk ‘epos’ og betyr fortellende. Det norske ordet saga 

har den samme betydningen (Røskeland mfl., 2013, s. 39). En slik oversetting er 

informerende, ettersom det viser til den leksikalske betydningen av begrepet.    

I «Tekstene omkring oss» finner vi en del begreper i margene, som viser til noen av de 

begrepene som blir gjort rede for i teksten. Det første delkapittelet, «Hva er sjangrer?», 

inneholder fire begreper på seks sider. I delkapittelet «Episk diktning», som er 14 sider langt, 

finner vi 27 slike begreper i margen. I neste delkapittel, «Lyrisk diktning», finner vi 20 

begreper fordelt 18 på sider. Det fjerde delkapittelet, «Dramatisk diktning», inneholder 16 

sider og kun to begreper i margen. Delkapittelet tar opp en god del flere begreper enn dette, 

men disse blir ikke fremhevet i margen på lik måte som de to forrige delkapitlene. Det siste 

delkapittelet er det korteste, med sine to sider. Her finner vi kun ett begrep i margen. Vi finner 

flest begreper i «Episk diktning», med 1.92 begreper i margen per side. Vi finner færrest i 

«Dramatisk diktning», med 0,12 begreper i margen per side. Selv om det er få begreper i 

margen i dette delkapittelet, finner vi langt flere i selve teksten. Noen eksempler på begreper 

vi finner i teksten, men ikke i margen, er scene, komedie, realistiske, monolog og tragedie. De 

to begrepene vi finner i margen er verfremdung (fremmedgjøring) og stream of 

consciousness. Påfallende for dette er at de begrepene som er mer enkle og hverdagslige ikke 

blir fremhevet i margen, mens de begrepene som muligens er nye for leseren, samt 

vanskeligere, blir fremhevet. Dette finner vi spesielt mye av i «dramatiske tekster», men også 

i de andre delkapitlene. De begrepene som fremstår som mer kompliserte blir fremhevet, 

mens de som blir mer brukt i dagligtalen ikke blir det. Som tidligere nevnt trenger ikke antall 

begreper nødvendigvis si så mye om i hvor stor grad det informerende blir vektlagt, det 
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kommer også an på hvordan begrepene blir forklart. Likevel kan de si noe om i hvor stor grad 

begrepskunnskap er i fokus i kapitlene.        

I «Dramatisk diktning» går delkapittelet mer inn på hva dramatisk diktning er ved hjelp av 

Sverre Udnæs sin definisjon: «Ta to mennesker, A og B, som tenker forskjellig og snakker 

forskjellig – og la dem møtes. Da får du drama. Drama, det betyr handling» (Røskeland mfl., 

2013, s. 71). Deretter blir den dramatiske diktningens historie gjord rede for. Dette blir igjen 

informerende, i og at leseren får presentert fakta om hvordan dramaet oppstod. Når 

«Dramatisk diktning» går over til å gjøre rede for det episke dramaet befinner vi oss igjen i et 

mer informerende perspektiv. Fremmedgjøringseffekten blir forklart gjennom å vise til 

hvordan begrepet oppstod: 

De går regelrett ut av rollene og kommenterer dramaet gjennom refleksjoner eller 

sang. Denne «Verfremdungstechnik», fremmedgjøringseffekten, bruker Brecht for å 

skape avstand til den spilte historien og å minne publikum på at det de ser bare er et 

spill. (…) I Norge har blant annet Nordahl Grieg og Jens Bjørneboe skrevet i den 

brechstske tradisjonen (Røskeland mfl., 2013, s. 74).   

Her brukes det originale begrepet, «verfremdungstechnik», før den norske oversettelsen blir 

presentert. Å forklare hvordan et begrep eller et fenomen oppstod skjer flere ganger i 

«Tekstene omkring oss», som for eksempel når den dramatiske diktningen oppstod:  

Den dramatiske diktningen oppsto i Hallas langt tilbake i tid, ca. 550 f.Kr., i en 

periode kalt antikken (…). I løpet av noen tiår utviklet korsangen og dialogen seg fra å 

være skuespill til ære for Dionysos til det klassiske dramaet vi kjenner i dag 

(Røskeland mfl., 2013, s 71).  

Det å bruke historiske perspektiver og språk for å forklare begreper er informerende på den 

måten at det baserer seg på fakta, hvor et slikt faktagrunnlag brukes alene for å forklare 

begrepet.             

4.2.2 Erfaringsbasert  

I løpet av de første sidene i delkapittelet finner vi eksempler på erfaringsbaserte tilnærminger 

i teksten: 

Som lesere, lyttere og seere har vi bestemte sjangerforventninger knyttet til tekster 

(…). En sjanger har et testmønster. Hvis du skal søke på en jobb, former du ikke 

søknaden som et personlig brev. Den som mottar søknaden, venter at den skal være 

skrevet i tråd med sjangeren søknad (Røskeland mfl., 2013, s. 34). 
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Her henvender teksten seg først til leseren ved å inkludere han eller hun som en del av 

«lesere, lyttere og seere», i tillegg til å bruke et eksempel på en sjanger som kan oppleves som 

relevant for flere. Leserne av boka er hovedsakelig vg1-elever som sannsynligvis ikke har like 

mye erfaring med jobbsøking som voksne, men jobbsøknader er likevel en sjanger som kan 

oppleves relevant for leserens egne erfaringer. Det kan være at de har erfaringer med å søke 

jobb selv, eller at det kan oppleves som en sjanger som er viktig for de fleste i hverdagen og 

fremtiden. Jobbsøknad som eksempel kan derfor virke som mer hverdagslig, og derfor 

appellere mer til leserens egne erfaringer. Et annet eksempel på sjangre er tekster som er 

skrevet til et auksjonssted på nett, og som har salg som formål. Dette eksempelet kan også 

oppleves som erfaringsnært for mange. Flere lesere har sannsynligvis erfaring med salg på 

nettet på en eller annen måte, om det så er som kjøper eller selger. Dette eksempelet kan også 

knyttes til salg på generell basis, som reklame.      

    

Teksten henvender seg ikke alltid helt direkte til leseren, og etterspør ikke nødvendigvis 

leserens egne erfaringer helt spesifikt, av typen «du har sikkert lest om», «som du sikkert vet» 

og så videre. Teksten henvender seg likevel til leseren på mer indirekte måter, som for 

eksempel slik: «når vi skriver i en sjanger, følger vi en slags oppskrift som blir bestemt av 

formålet med teksten og hvilken sammenheng den skal stå i». Leseren er en del av et «vi», og 

blir på den måten mer inkludert enn ved for eksempel bruk av ubestemt pronomen. Andre 

eksempler på involvering av leseren er når begreper blir forklart gjennom å henvende seg til 

opplevelser de fleste kjenner til, slik som her:  

Når du kjenner sjangerkravene bedre, kan du endre på oppskriften og leke mer med 

sjangrene. Det er selvsagt ikke slik at det finnes bare én måte å skrive en tekst på. Vi 

kan sammenlikne en sjangeroppskrift med en bolleoppskrift. Det finnes mange 

bolleoppskrifter og flere måter å lage dem på. Vi kan lage boller med rosiner og uten, 

med eller uten melis, bakt med tørrgjær eller fersk gjær osv. Men noen ingredienser 

må uansett være med i bolledeigen for at det skal bli boller og ikke sjokoladekake for 

eksempel. Slik er det med sjangeroppskrifter også. Noen faste ingredienser må være 

med i de ulike sjangeroppskriftene. Vi må kunne kjenne igjen et brev som et brev, ikke 

som en artikkel (Røskeland mfl., 2013, s. 37). 

Her blir baking brukt som eksempel for å forklare hva sjangeroppskrifter går ut på. De fleste i 

målgruppen av læreboka er mest sannsynlig mer kjent med bolleoppskrifter og baking enn de 

er med sjangeroppskrifter og sjangerforventninger, noe som gjør en slik sammenligning 

erfaringsbasert.           
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Selv om de fleste eksemplene på adressering av leseren er av det mer indirekte slaget, som 

gjennom eksemplene vist til ovenfor, finner vi også eksempler på direkte adressering av 

leseren: «Det viktigste her er at du er oppmerksom på at synsvinkelen har betydning for hva 

du får vite, og hvordan det blir fortalt» (Røskeland mfl., 2013, s. 43). Gjennom slike 

formuleringer blir leseren adressert direkte i teksten. Når nye tema blir introdusert for leseren 

blir gjerne slike formuleringer brukt, som når sjangerforventning blir introdusert: «som lesere, 

lyttere og seere har vi bestemte sjangerforventninger knyttet til tekster. Forventningene er 

skapt av de teksttypene vi er vant til å møte» (Røskeland mfl., 2013, s. 34). På denne måten 

inkluderer teksten leseren gjennom å vise til hva leseren mest sannsynlig har opplevd selv, 

altså at man har en forventning knyttet til den sjangeren man leser. Teksten henvender seg 

også mer direkte til leseren, som for eksempel slik: «En sjanger har et tekstmønster. Hvis du 

skal søke på en jobb, former du ikke søknaden som et personlig brev» (Røskeland mfl., 2013, 

s. 34). Her blir leseren adressert direkte gjennom å vise til hva de fleste ville ha gjort i en gitt 

situasjon og ved å bruke «du». Leseren blir på denne måten mer inkludert enn ved å bruke for 

eksempel «man», eller «vi» 

Bildebruken i teksten kan også sies å spille på leserens egne erfaringer. Et eksempel på dette 

er når begrepet «miljøskildring» skal forklares. Her finner vi et bilde av et typisk rotete 

tenåringsrom: 
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Bildeteksten som følger med lyder slik «Hva forteller miljøet om personen som bor her?» 

(Røskeland mfl., 2013, s. 49). Begrepet blir videre forklart slik i teksten:  

Personer og hendelser i en fortelling opptrer alltid i bestemte omgivelser, i et miljø. 

Iblant kan miljøet si mye om hvem personene er. Skildringen av miljøet kan også slå 

an en bestemt stemning. Miljøskildringen kan være mer eller mindre viktig. I noen 

tekster er det et poeng å skildre miljøet så detaljert som mulig for å vise hvordan 

personene blir formet av omgivelsene sine. Andre ganger er miljøet knapt nevnt, eller 

det fungerer bare som et nøytralt bakteppe for det som skjer (Røskeland mfl., 2013, s. 

49) 

Bildet av tenåringsrommet er erfaringsbasert på den måten at det er av et tenåringsrom, og i 

og med at de fleste som leser boka er tenåringer, er dette gjenkjennbart. Selve forklaringen på 

begrepet er derimot rent informerende. Selve begrepet og bildet kommer før forklaringen på 

det, noe som gjør at leseren først har knyttet egne erfaringer til begrepet «miljøskildring» før 

de får servert selve forklaringen. 

Det blir forklart på følgende måte:  

Ordene drama og dramatisk er kjent fra dagligtalen. «Ikke vær så dramatisk,» kan vi si 

til en person. «Bilulykken fikk dramatiske konsekvenser», kan være en avisoverskrift. 

«For et drama!» kan vi utbryte hvis det har skjedd noe stort eller fryktelig. Felles for 

disse eksemplene er at de gir uttrykk for en aktivitet, det skjer noe (Røskeland mfl., 

2013, s. 71). 

Eksempler fra dagligtalen er noe de aller fleste kan kjenne seg igjen i, og spiller på 

erfaringene til leseren. Vi finner også eksempler på steder teksten bruker eksempler fra 

leserens hverdag: 

Å tolke et drama er en typisk skoleoppgave. Det går ut på å studere drama som en 

lesetekst. Når du skal lese og tolke et drama, må du forsøke å se for deg personene og 

handlingene deres. Du spiller stykket i din egen, indre scene. Du er nærmest regissør 

(Røskeland mfl, 2013, s. 80).  

I og med at målgruppen for læreboken er elever som går i førsteklasse på videregående, er 

skoleoppgaven et relevant eksempel. Dette spiller i større grad på leserens egne erfaringer, og 

kan derfor sies å være et erfaringsbasert eksempel.        

Som nevnt kan noen eksempler oppleves som mer erfaringsnære hvis leseren har kjennskap til 

det.  Et eksempel på dette er en gjendiktning av Bob Dylans «Masters of War» fra 1963. Dette 

er potensielt erfaringsnært i og med at det er en kjent sang, men spørsmålet er hvorvidt sangen 

er kjent for dagens vg1-elever. I likhet med andre eksempler kan det oppleves erfaringsbasert 
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hvis man har kjennskap til utdragene som brukes, men det er nok litt høyere sannsynlighet for 

at en tenåring har mer erfaring med musikk enn lyrikk. Likevel kan en sang av Bob Dylan 

oppleves som fjernt for en vg1-elev i dag, og trenger derfor ikke være mer erfaringsbasert enn 

de lyriske utdragene. Selv om vi finner noen slike eksempler som mest sannsynligvis ikke er 

veldig godt kjent for en elev i førsteklasse på videregående skole, inneholder også kapittelet 

henvisninger til musikere som kan oppleves som mer kjent for leseren. Et eksempel på dette 

er et bilde av Lars Vaular: 

 

Bildet har denne bildeteksten: «Lars Vaular er rapper og tekstforfatter. I en rapp brukes ulike 

typer rik og en taktfast talespråksrytme. Et eksempel er «Tåken», side 359» (Røskeland mfl., 

2013, s. 63). Altså brukes musikere i samtiden også som eksempler i kapittelet.   
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4.2.3 Dannende 

Når det gjelder dannelsesaspektet i kapittelet «Tekstene omkring oss», finner vi eksempler på 

dannelse som handler om oppvurderte kulturformer, og dannelse som går ut på forståelse av 

kulturformer. De fleste eksemplene på den type dannelse som tar for seg oppvurderte 

kulturformer går ut på eksemplene knyttet til de ulike begrepene. Det vil si at teksten enten 

henviser til det som kan anses som oppvurderte kulturformer, eller leseren får utdrag fra dem. 

Et eksempel på det er når sjangerforventninger blir gjort rede for. Da får leseren et utdrag fra 

Frode Gryttens Bikubesong fra 1999, hvor utdraget blir presentert i diktform, men står som et 

avsnitt i en novelle i originalteksten. Dette for å vise sjangerbrudd i oppsettet. Her blir 

utdraget alene brukt som eksempel på hvordan sjangerbrudd kan oppstå gjennom oppsettet av 

teksten (Røskeland mfl., 2013, s. 35). I og med at det ikke forklares videre utenom å henvise 

til utdraget, oppleves dette eksempelet som dannende.       

Delkapittelet «Lyrisk diktning» åpner med dette diktet av Rolf Jacobsen:  

 Vent på oss, vent, sier ungdommen på gatehjørnene. Hvorfor   

 haster det slik. Gis oss et håp, en drøm      

 før vi knuser en rute til. 

 Vent på oss, sier ordene. Ikke så fort. Dette skulle bli et dikt   

 du kunne huske en stund (Røskeland mfl., 2013, s. 52).  

Her blir leseren umiddelbart presentert en oppvurdert kulturform, hvor diktet har som formål 

å introdusere leseren for hva delkapittelet skal handle om. Delkapittelet «Dramatisk diktning» 

åpner også med utdrag fra den sjangeren det skal handle om. Utdraget er henget fra Arne 

Lygres Brått Evig fra 1999. En annen likhet med det forrige delkapittelet er at det først tar opp 

et begrep, for deretter å forklare begrepet med et utdrag. Denne gangen kommer utdragene 

naturlig nok fra lyrikken. I og med at lyrikk i seg selv kan sies å være en oppvurdert 

kulturform, fremstår de fleste forklaringene på begrepene som dannende. Altså åpner både 

«Dramatisk diktning» og «Lyrisk diktning» på dannende måter, fordi de viser leseren 

eksempler på litteratur som kan anses å være oppvurderte kulturformer.    

«Dramatisk diktning» fortsetter på en dannende måte, hvor Ibsens Et Dukkehjem er temaet på 

neste side. Stykket blir kort oppsummert uten at delkapittelet går noe særlig mer inn på det. Vi 

finner også eksempler på at verk brukes for å forklare begreper i «Lyrisk diktning». Flere 



64 

 

ulike lyrikere blir brukt som eksempler, som for eksempel Tarjei Vesaas og Inger Hagerup. I 

likhet med det tidligere delkapittelet åpner også det neste, «Lyrisk dikning», med et utdrag, 

denne gangen et utdrag fra Rolf Jacobsen. Igjen utbroderes ikke dette noe videre, hvor 

formålet først og fremst er å vise leseren ulike typer lyrikk.      

Når det gjelder begreper som omhandler forteller og synsvinkel blir ulike utdrag fra tekster 

brukt som eksempler. Blant annet blir Douglas Adams Haikerens guide til galaksen og Ragnar 

Hovlands «Ein sykkel på havsens botn» brukt som eksempler. Disse eksemplene kan 

oppleves som dannende, fordi det er anerkjent litteratur. Leseren skal forstå de begrepene som 

forklares gjennom å se på eksemplene, og i og med at utdragene brukes uten noe særlig videre 

forklaring oppleves de som dannende. Formålet er først og fremst å få leseren til å studere 

utdraget nøye og forstå begrepene ut ifra en forståelse av de utdragene det vises til. Det følger 

alltid med et utdrag eller en forklaring på de litterære eksemplene som brukes, slik at de blir 

gjort forståelig for en leser som ikke har tidligere kjennskap til eksemplene. Eksempelvis 

brukes Henrik Ibsen og Ludvig Holberg tekster som eksempler på en klassisk komposisjon av 

et drama, hvor leseren må se nærmere på utdraget for å forstå hva klassisk komposisjon går ut 

på.          

Det siste delkapittelet, «Kulturmøter og kulturkonflikter i litteraturen», har mange dannende 

elementer. Vi finner mange henvendelser til andre kulturer, hvor kulturforståelse er sentralt. 

Introduksjonen til delkapittelet lyder som følgende:  

Alle mennesker er preget av at de lever i en kultur. Mennesker i den samme kulturen 

har noen felles verdier, normer og kunnskaper. De tenker litt på samme måte og har 

mange felles referanser. For eksempel snakker de som regel samme språk og har 

omtrent de samme oppfatningene om skikk og bruk og om rett og galt. Det betyr 

selvsagt ikke at alle i en kultur er enige, men de forstår hverandre kanskje litt bedre 

enn de forstår folk fra andre kulturer. Kultur er på en måte et perspektiv som vi ser og 

tolker verden fra (Røskeland mfl., 2013, s. 115).  

Her får ikke leseren definisjonen av begrepet kultur, men en beskrivelse av hvordan 

mennesker blir påvirket av kulturen de lever i. Formålet med introduksjonen blir derfor å øke 

kunnskapen om hva det vil si å leve i ulike kulturer, og kan på den måten sies å være 

dannende. Delkapittelet inneholder mye om flerkulturelle møter og kulturkonflikter, og 

refererer til bøker som er skrevet av minoritetsspråklige forfattere. Når det gjelder 

kulturforståelse som en del av dannelsen, finner vi også bilder i kapittelet «Tekstene omkring 

oss» som fremstår som dannende, for eksempel dette bildet fra «Dramatiske tekstar»:  
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Dette bildet henviser til Bollywood og indisk kultur, hvor formålet er å gi leseren et innblikk i 

en annen kultur gjennom et visuelt bidrag. Det anses derfor som et dannende element.  

4.2.4 Hovedtrekk i kapittelet “Tekstene omkring oss”  

Oppsummert kan det sies at kapittelet «Tekstene omkring oss» for det meste er enten 

dannende eller informerende, med relativt få eksempler på erfaringsnære perspektiv. Mange 

av eksemplene som brukes kan oppleves som dannende. Store deler av kapittelet, spesielt de 
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tre første delkapitlene, vekseler for det meste mellom å være informerende og dannende. 

Gjennomgående for kapittelet er at vi finner relativt få eksempler på et erfaringsbasert 

perspektiv, hvor teksten ganske sjelden henvender seg direkte til leseren. Teksten henvender 

seg gjerne direkte til leseren i åpningen av delkapittelet. Deretter blir det færre eksempler på 

slike direkte henvendelser til leseren, hvor leseren heller blir inkludert gjennom bruk av 

personlige pronomen. Delkapittelet «Kulturmøter og kulturkonflikter» er hovedsakelig 

dannende, hvor det har et tydelig formål om å informere leseren om hva det innebærer å møte 

andre personer fra ulike kulturer, og hva som eventuelt kan være problematisk med det. I og 

med at formålet med delkapittelet er en økt forståelse av andre kulturer, kan det sies at 

delkapittelet «Kulturmøter og kulturkonflikter i litteraturen» først og fremst har et dannende 

formål. «Dramatiske tekster» fremstår stort sett som dannende og informerende, hvor vi 

finner relativt få eksempler på et erfaringsnært perspektiv. I likhet med «Dramatiske tekster» 

vektlegger også «Episke tekster» et dannende og informerende perspektiv, hvor det også her 

er få tendenser til det erfaringsbaserte.  

4.2.5 Oppgaver til “Tekstene omkring oss” 

Panorama har en egen side med oppgaver til hvert delkapittel. Disse oppgavene er delt inn i 

tre kategorier: «tøm teksten», «tenk deg om» og «ditt og datt». Det er også enkelte oppgaver 

underveis i hele kapittelet, uten at disse er satt inn i en spesiell kategori.  

I delkapittelet «Hva er sjangrer» finner vi tre oppgaver under «Tøm teksten»: 

1) Hva betyr ordet fiksjon? Hva ligger i begrepet sakprosa? 

2) Gi eksempler på saktekster. Hva kjennetegner dem? Ta for deg minst to typer saktekst. 

3) Definer begrepene teksttype, tekstmønster, sjangerforventninger og sjangerbrudd. 

Alle disse spørsmålene finner leseren svar på i delkapittelet, og går ut på at leseren skal 

redegjøre for noen av begrepene delkapittelet har tatt opp. Disse spørsmålene har derfor et 

informerende formål. Vi finner to oppgaver under «tenk deg om», hvor leseren skal plassere 

enkelte tekster under riktig kategori og legge til flere lyriske virkemidler i et av Frode Grytten 

sine dikt. Den første oppgaven virker å være informerende, i og med at leseren skal bruke den 

kunnskapen de har lært til å sette opp et enkelt skjema som viser lite utover ren 

faktakunnskap. Den andre oppgaven er både dannende og informerende, fordi den ber leseren 

om å gå nøyere inn på lyrikk, som er en oppvurdert kulturform. Samtidig må leseren bruke 
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kunnskap om lyriske virkemidler for å løse oppgaven, som på den måten kan bli en slags 

oppramsing av hvilke lyriske virkemidler vi har, og og dermed blir informerende. 

Under «ditt og datt» finner vi tre oppgaver, hvor alle oppgavene er ganske ulike. En av 

oppgavene instruerer leseren i å studere horoskoper på Internett, den neste ber leseren om å 

lage et sjangertre over typiske skoleoppgaver og den siste ber leseren om å lage en tekst til 

bildet på forrige side. Disse oppgavene er en blanding av informerende og erfaringsbaserte. 

Erfaringsbaserte på den måten at for eksempel skoleoppgaver mest sannsynlig oppleves som 

relevant for leserens erfaringer, og informerende da oppgavene etterspør begrepsforståelse. 

Det er fem ulike oppgaver underveis i teksten. Disse oppgavene går som regel ut på at leseren 

skal utdype noen begreper teksten har presentert, som for eksempel denne oppgaven: «Noter 

minst 5-10 av sjangrene på greinene i sjangertreet. Forklar kort hva som kjennetegner hver av 

tekstene, muntlig eller skriftlig» (Røskeland mfl., 2013, s. 35). Disse oppgavene fremstår 

derfor hovedsakelig som informerende.         

De fleste oppgavene til delkapittelet har først og fremst et informerende fokus. Delkapittelet i 

seg selv var mer erfaringsbasert enn informerende, hvor vi fant en god del erfaringsbaserte 

elementer. Likevel var det få av oppgavene som etterspurte leserens egne erfaringer, og på 

den måten sammenfaller ikke oppgavene med resten av innholdet.  

Delkapittelet «Episk diktning» har to sider med oppgaver på slutten av delkapittelet, hvor 

disse sidene består av ti «tøm teksten», tre «tenk deg om» og tolv «ditt og datt». I likhet med 

oppgavene under «tøm teksten» i forrige delkapittel, er også disse hovedsakelig informerende. 

De går ut på å teste hvilken begrepskunnskap leseren sitter igjen med etter å ha lest 

delkapittelet, og alle spørsmålene har potensielt korte svar, hvor svaret stort sett går ut på å 

forklare et begrep. De oppgavene som har absolutt størst fokus er oppgavene under «ditt og 

tatt», hvor oppgavene tar opp én og en halv side av de to sidene med oppgaver vi finner. Disse 

oppgavene består både av individuelt arbeid og gruppearbeid. De fleste oppgavene går ut på å 

enten tolke noveller eller å skrive egne noveller. Derfor oppleves disse oppgavene som en 

blanding av dannende og informerende. I og med at de etterspør at leseren skal lese og 

analysere lyrikk, som regnes for å være en oppvurdert kulturform, kan oppgavene anses å 

være dannende. De oppleves som informerende på den måten at de gjerne etterspør én 

spesifikk kunnskap i arbeidet med analysen, som for eksempel denne oppgaven: 
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Velg en episk tekst i tekstsamlingen. Les de to-tre første avsnittene. Hvordan er 

synsvinkelbruken i tekstene. Skriv avsnittene om til en annen synsvinkel. Tekstforslag: 

«Det er enklast slik» (side 286) og utdrag fra Mannen som elsket Yngve (Røskeland 

mfl., 2013, side 317).  

Selv om oppgavene krever at leseren ser nærmere på enten en roman eller en novelle, krever 

den samtidig at leseren bruken den kunnskapen hun har fått av å lese om synsvinkel. Det er 

først og fremst arbeid med synsvinkel som er i fokus, som gjør at oppgaven også kan anses 

som informerende.          

De tre oppgavene under «tenk deg om» skiller seg ut fra de to andre oppgavekategoriene  ved 

at måten at leseren ikke finner svar i teksten. Her er det meningen at leseren selv skal tenke og 

bruke egne erfaringer for å svare. For eksempel lyder en av oppgavene slik: «å fortelle er vår 

viktigste måte å tolke tilværelsen på» (Røskeland mfl., 2013, s. 50). Dette finner ikke leseren 

et direkte svar på i teksten, derfor oppleves disse oppgavene som erfaringsbaserte. Vi finner i 

tillegg åtte oppgaver underveis i teksten. De fleste av disse er informerende eller 

erfaringsbaserte. Noen av dem etterspør at leseren skal bruke begrepene teksten etterspør, 

mens andre etterspør leserens egne erfaringer. En av oppgavene instruerer blant annet leseren 

i å skrive sin egen livshistorie. De fleste oppgavene knyttet til delkapittelet «Episke tekster» 

fremstår som enten dannende eller informerende, eventuelt som en blanding av de to 

analysekategoriene. Det stemmer godt overens med fokusområdene til kapittelet generelt, og 

det kan derfor sies at oppgavene til delkapittelet samsvarer godt med innholdet.   

«Lyrisk diktning» har to sider med oppgaver, hvor det er ti oppgaver under «tøm teksten», 

åtte under «tenk deg om» og tolv under «ditt og datt». I likhet med de to forrige delkapitlene 

er oppgavene under «tøm teksten» informerende, fordi de etterspør enkle og faktabaserte 

forklaringer på de begrepene og fenomenene delkapittelet har tatt opp.    

Oppgavene under «ditt og datt» minner om det forrige delkapittelet på den måten at de kan 

oppleves som en blanding av dannende og informerende. Dannende da leseren skal gå dypere 

inn i lyrikk og analysere det, informerende på den måten at det er et krav om å bruke spesifikk 

begreper for å gjøre dette. «Tenk deg om» har stort sett et dannende perspektiv. Her finner vi 

oppgaver som følgende: «lyrikk kan brukes til mange formål og i mange situasjoner. Gi 

eksempler på dette. I hvilke situasjoner har du selv hørt, lest eller skrevet lyrikk?» (Røskeland 

mfl., 2013, s. 69). Flere av disse oppfordrer leseren til å se nærmere på lyrikk og tolke, uten et 

krav om å bruke spesifikke begreper eller metoder. Disse oppgavene er på denne måten 



69 

 

dannende. Underveis i teksten finner vi elleve oppgaver. De fleste av disse er informerende 

eller dannende, som for eksempel denne oppgaven: «Hvilke av rimmønstrene finner du i de to 

tekstene ovenfor?» (Røskeland mfl., 2013, s. 62), og «skriv et haikudikt der disse to ordene er 

med: vinterlyset, fugler» (Røskeland mfl., 2013, s. 64). Det vil si at de fleste oppgavene i 

dette delkapittelet fremstår som dannende eller informerende, noe som også gjelder for 

innholdet i «Lyrisk diktning».  

Det er én og en halv side med oppgaver til delkapittelet «Dramatisk diktning». Her finner vi 

tolv oppgaver til «tøm teksten», tre under «tenk deg om» og syv under kategorien «ditt og 

datt». Som vanlig er alle oppgavene under «tøm teksten» informerende. Her skiller oppgavene 

under «tenk deg om» seg ut.. Alle spørsmålene under «tenk deg om» etterspør at leseren enten 

skal sette seg selv inn i en gitt situasjon eller bruke tidligere erfaringer. Et eksempel på et av 

spørsmålene er følgende: «du har sikkert sett dramatisk diktning i form av tv-serier. Velg én 

eller flere serier. Hva kjennetegner disse seriene?» (Røskeland mfl., 2013, s 85). Disse 

spørsmålene blir ut i fra den formuleringen erfaringsbaserte.      

Spørsmålene under «ditt og datt» oppfordrer til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Her 

skal leseren både skrive eget dikt, dramatisere og skrive anmeldelser av drama. Også her 

oppgavene under «ditt og datt» både dannende og informerende. I likhet med de to forrige 

delkapitlene er de dannende på den måten at de krever en dypere innsikt i litteraturen, men 

informerende på den måten at dette krever en spesifikk fremgangsmåte leseren må ha 

kjennskap til. I «Dramatisk diktning» finner vi åtte oppgaver underveis i teksten. Disse er i all 

hovedsak informerende. Noen oppgaver ser for eksempel slik ut: «lag en liste over de 

viktigste fagbegrepene hittil i kapitlet, og forklar dem» (Røskeland mfl., 2013, s. 74), og «lag 

en (egen) definisjon på hva et klassisk og et episk drama er» (Røskeland mfl., 2013, s. 75). I 

og med at disse oppgavene stort sett krever begrepsforståelse og lite utover dette, anses disse 

oppgavene for å være informerende. De fleste oppgavene i delkapittelet er derfor 

informerende, med noe innslag av dannelse. Dette stemmer også godt med innholdet i 

delkapittelet, hvor vi finner få tendenser til et erfaringsnært perspektiv, men en god del 

eksempler på det som oppleves som dannende og informerende.  

Det siste oppgavesettet vi finner i «Tekstene omkring oss» er oppgavene knyttet til 

delkapittelet «Kulturmøter og kulturkonflikter i litteraturen». Her finner vi fire oppgaver 

under «tøm teksten», to under «tenk deg om» og fem under «ditt og datt». I likhet med 

tidligere tendenser er oppgavene under «tøm teksten» stort sett informerende i denne 
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oppgaven: «Nevn noen av bøkene som er omtalt i dette kapitlet og gi eksempler på ulike typer 

kulturmøter» (Røskeland mfl., 2013, s. 117). Resten av oppgavene er derimot av et dannende 

perspektiv, hvor oppgavene blant annet ber om at leseren skal drøfte kulturforskjeller. Det at 

de fleste oppgavene oppleves som dannende stemmer godt overens med innholdet i 

delkapittelet.  

4.3 Sammenligning av Panorama og Grip Teksten 

Noe som skiller «Fiksjonstekster» og «Tekstene omkring oss er» er delkapitlene. Mens 

«Tekstene omkring oss» har seks delkapitler, finner vi tre delkapitler i «Fiksjonstekster». 

Begge kapitlene inneholder delkapitler som tar for seg lyriske, dramatiske og episke tekster. 

Mens Grip Teksten har et eget kapittel viet til sakprosa, går dette inn under «Tekstene 

omkring oss» i Panorama. «Tekstene omkring oss» er seks sider lengre enn 

«Fiksjonstekster». Dette kan også forklares i at kapittelet i Panorama har flere delkapitler enn 

kapittelet i Grip Teksten. Hvis vi ser på de tre delkapitlene begge bøkene har til felles, har 

Panorama 56 sider satt av til episke, lyriske og dramatiske tekster. Grip Teksten har 82. Det 

vil si at Grip Teksten har et større fokusområde på disse sjangrene enn det Panorama har.  

Når det gjelder innholdet finner vi mye av dannelse og et informerende formål i begge 

bøkene, hvor dette er klart mest til stede i både Grip Teksten og Panorama. Likevel finner vi 

nok flere erfaringsnære trekk ved Panorama enn ved Grip Teksten. I Panorama er det ett 

delkapittel som har en god del erfaringsnære trekk, mens ingen av delkapitlene i Grip Teksten 

er utpreget erfaringsbaserte. Panorama inneholder også flere eksempler som kan oppleves 

nærmere leserens egne erfaringer enn Grip Teksten. For eksempel bruker Panorama ofte 

eksempler fra drama og musikk som er nærmere leserens samtid, mens Grip Teksten gjerne 

har eksempler fra klassikere eller eldre film, musikk og litteratur. Panorama har også bilder 

som kan oppleves som mer erfaringsnære enn hva Grip Teksten har, som for eksempler bilder 

av tenåringsrom og mobiler. Alt i alt oppleves derfor Panorama som mer erfaringsnær enn 

Grip Teksten, Likevel vektlegger begge bøkene stort sett enten et informerende eller et 

dannende perspektiv, hvor vi finner flest eksempler på det informerende i begge lærebøkene. 
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5 Diskusjon 

I denne delen vil jeg diskutere mine hovedfunn og se dem i lys av teorien. Her vil jeg 

redegjøre for hva jeg har funnet ut ifra analysekategoriene, og se funnene i lys av det 

teoretiske rammeverket jeg brukte for å komme frem til de tre kategoriene. Jeg vil legge 

grunnlaget for å besvare problemstillingen min her, som er «hvilke litteraturdidaktiske syn 

preger litteraturkapitlene i to læreverk på norsk studiespesialiserende vg1?» Jeg vil ta for meg 

de tre analysekategoriene og gå nærmere inn på funnene mine, hvor jeg videre vil knytte dette 

opp mot tidligere forskning. 

5.1 Informerende 

Som nevnt er denne kategorien basert på læreplanen i norsk og lesing som en grunnleggende 

ferdighet. Læreplanen for både grunnskolen og videregående skole fremhever at eleven skal 

kunne finne frem og vurdere informasjon, hvor de også skal kunne orientere seg i store 

mengder tekst. Lesing som grunnleggende ferdighet vektlegger også dette, hvor 

Utdanningsdirektoratet legger vekt på at å finne informasjon i det man leser er en del av den 

grunnleggende ferdigheten. Den faktabaserte tilnærmingen ser på hvorvidt informasjon er 

vektlagt i teksten. Det å finne informasjon i en tekst innebærer for eksempel å kunne lete frem 

hvilken informasjon som er relevant, tolke tall, forstå modeller og forstå hvilke begreper som 

er viktige i ulike sammenhenger.        

Innenfor den faktabaserte kategorien har jeg også brukt Rosenblatts skille mellom efferent og 

estetisk lesing, hvor den efferente lesingen er i fokus. Det vil si at jeg har sett nærmere på 

hvordan det praktiske formålet med lesingen vektlegges i de to kapitlene jeg har analysert. Et 

praktisk formål med lesingen vil for eksempel si at man leser en tekst for å finne svar på et 

spørsmål, eller at man leser fordi man trenger det til noe spesifikt. I denne sammenhengen vil 

det være å se på i hvilken grad teksten oppfordrer leseren til å lese for å finne svar på 

spørsmål, som gjennom oppgaver underveis i teksten. Det kan også være at teksten vektlegger 

at det som står har et praktisk formål. Kategorien står derfor på mange måter som et 

motsetningsforhold til kategorien «erfaringsbasert», hvor det er tekstens henvendelser til 

leseren og deres erfaringer som står i fokus. Det er det praktiske formålet og informasjon som 

er i fokus. Kategorien er også basert på Hultins «svensk som ferdighetstrening», hvor jeg altså 

har sett nærmere på hvordan kapitlene fokuserer på å formidle sikker kunnskap.    
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Når det gjelder hva jeg fant i analysen, var det tydelig at store deler av begge kapitlene hadde 

et fokus på å formidle faktakunnskap, hvor det mest tydelige var et relativt stort begrepsfokus. 

Kapitlene jeg analyserer omhandler litteratur. Det vil si at kapitlene også inneholder utdrag fra 

tekster, som for eksempel utdrag fra lyrikk og romaner. Selv om en lærebok har som hensikt å 

formidle kunnskap, er det likevel overraskende at et kapittel som har litteratur som tema 

vektlegger informasjon og sikker kunnskap i såpass stor grad. Dette gjaldt særlig i Grip 

Teksten, hvor noen av delkapitlene inneholdt hele 2,36 begreper i gjennomsnitt per side. Det 

vil si at begrepslære var et relativt stort fokus i noen av delkapitlene, hvor disse begrepene 

ofte ble forklart gjennom å vise til deres leksikalske betydning eller ved å henvise til ordets 

betydning på originalspråket. Dette er et tydelig fokus på formidling av sikker kunnskap.  

I tillegg til dette inneholder både Panorama og Grip Teksten en god del modeller og 

kronologiske fremgangsmåter. For eksempel får leseren presentert kronologiske 

fremgangsmåter for ulike typer analyser av tekst. Leseren får altså fremstilt en spesifikk måte 

å lese litteratur på, hvor det først og fremst er et fokus på å tolke tekst ut ifra en bestemt 

fremgangsmåte. Mine funn viser at vi absolutt finner klare tendenser til et faktaorientert fokus 

i begge læreverkene, hvor det i større grad er til stede i Grip Teksten enn i Panorama. Dette er 

i tråd med læreplanen, hvor det som nevnt fokuseres på at elevene skal være i stand til å finne 

informasjon i teksten. Det er også tråd med hva lesing som en grunnleggende ferdighet 

innebærer, hvor det å finne informasjon er viktig. Graden av begrepsfokus i de to kapitlene 

varierte, hvor enkelte delkapitler hadde et mindre fokus på begreper og fakta enn andre. 

Likevel bar teksten et stort prep av å formidle sikker informasjon i de aller fleste delkapitlene 

i både Panorama og Grip Teksten. 

5.2 Erfaringsbasert 

Kategorien erfaringsbasert var først og fremst basert på litteraturdidaktisk forskning. Fra flere 

hold har det blitt hevdet at elevene lærer bedre når de får muligheten til å knytte det de leser 

opp mot egne erfaringer. Dette har røtter i resepsjonsteorien, hvor det er leserens realisering 

som er selve formålet med teksten. Som vist til i teorikapittelet finner vi flere forskere som 

gjennom ulike metoder har vist at et lesersentrert fokus i arbeid med litteratur har vist seg å ha 

positive effekter for eleven. Vi har Palmér, som gjennom en studie av svenske klasserom viser 

at elevene viser mer engasjement og snakker mer om det de har lest om de kan knytte det til 

egne erfaringer. I tillegg finner vi også forskere som Langer og Rosenblatt, hvor begge 
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fokuserer på leserens rolle under lesingen. Langer viser at når leseren bruker sin 

bakgrunnskunnskap for å skape mentale bilder under lesingen, gir dette en god effekt. 

Rosenblatt viser til estetisk lesing, hvor man leser uten å skulle bruke det til noe annet enn 

estetisk nytelse. 

Kategorien var også basert på Smidts Seks lesere på skolen. Hva de søkte, hva de fant og 

Hultins kategori «Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne». I Seks lesere på skolen. 

Hva de søkte, hva de fant kom Smidt frem til at litteraturen fremstod som meningsfull når 

elevene knyttet den opp til egne erfaringer. I kategorien «Svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne» viser Hultin til et syn som fremhever at lesing er subjektivt, og 

at man på den måten ikke kan avgjøre hva som er god og dårlig litteratur. Derfor må leseren 

selv søke etter hva som oppleves som meningsfullt og relevant for dem.    

Innenfor denne kategorien er mine hovedfunn at det er flere tendenser til en erfaringsbasert 

måte å jobbe på i begge læreverkene, men i varierende grad mellom hvert delkapittel. Noen av 

delkapitlene i bøkene har et klarere fokus på at leseren skal bruke egne erfaringer, hvor vi ser 

lite av dette i andre delkapitler. Det er også en tendens til at delkapitlene i begge bøkene har 

en erfaringsbasert introduksjon, men så dabber det av utover i delkapittelet, til fordel for det 

faktanære og dannende. I tillegg til dette er det også en tendens til at leseren må kjenne godt 

til eksemplene som brukes hvis de skal oppleves som erfaringsnære. Noen av eksemplene 

som brukes er nok ment for at leseren skal kunne knytte det til egne erfaringer, men ofte kan 

eksemplene virke noe utdaterte. Det kan for eksempel være når filmer brukes som eksempler 

innenfor drama, og de filmene som brukes mest sannsynlig ikke oppleves som veldig 

relevante for målgruppen. De filmene som brukes er gjerne av litt eldre slag, som for 

eksempel Pulp Fiction. Dette gjelder spesielt Grip Teksten. Mange av eksemplene som brukes 

gjerne er litt eldre. I Panorama finner vi nok flere eksempler som oppleves relevant for 

samtiden, for eksempel henvisninger artisten Lars Vaular og duoen Karpe Diem. Likevel kan 

det oppleves slik at de gangene kapitlene henvender seg til leseren og forsøker å vekke deres 

erfaringer, blir de eksemplene som brukes for utdaterte til at det gir ønsket effekt. Altså 

forsøker teksten å vekke leserens erfaring gjennom å vise til ganger de har sett noen filmer 

eller hørt på noen artister, men disse filmene og artistene er ofte litt utenfor målgruppens 

interesser.     

Dette vil også si at hvilken grad kapitlene oppfattes som erfaringsbaserte er veldig subjektivt. 

Alle lesere har selvsagt ulike interesser og ulik bakgrunnskunnskap, noe som gjør at noen av 
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kapitlene vil treffe enkelte bedre enn andre. Likevel er det et relativt stort krav om 

bakgrunnskunnskap for at eksemplene som brukes i teksten skal oppleves erfaringsnære. For 

å belyse et begrep brukes ofte et dikt, en film, musikk og lignende som eksempel, uten at dette 

utbroderes noe videre. Hvis dette er en tekst leseren har god kjennskap til fra før av, kan det 

virke mer relevant enn hvis de ikke har særlig kjennskap til det fra før av. Dette gjelder særlig 

når eksempelet kommer uten noen utdrag eller videre forklaring av hva det går ut på. Da blir 

leseren helt avhengig av å kjenne til den filmen eller den sangteksten er snakk om for å forstå 

hva teksten handler om.            

I både Grip Teksten og Panorama var det ingen av delkapitlene som hadde et utpreget 

erfaringsnært perspektiv, som vil si at de stort sett var enten dannende eller faktabaserte. Altså 

preget ikke det erfaringsnære noen av delkapitlene i så stor grad at de kunne klassifiseres som 

erfaringsnære. Det var enkelte tendenser til at teksten henvendte seg til leseren, men det var 

såpass sjeldent at det ikke preget kapittelet i særlig stor grad. Her var Panorama mer 

erfaringsnær enn Grip Teksten, men Panorama var likevel ikke så erfaringsnær at den kan 

kategoriseres slik.  

Det at ingen av lærebøkene brukte en erfaringsnær måte å lese litteratur på i noen særlig stor 

grad, er ikke i tråd med tidligere forskning på temaet. Elevene blir i relativt liten grad 

oppfordret til å lese på egne premisser, og blir heller presentert faste fremgangsmåter for å 

lese en tekst. Både Palmér og Smidt viser at elevene viser mer interesse og engasjement når 

de kan knytte det de har lest opp mot egne erfaringer. Lite av det elevene leser i lærebøkene 

kan knyttes opp mot egne erfaringer. Det nye stoffet de får presentert knyttes i enkelte tilfeller 

opp mot deres erfaringer, men dette foregår ikke i særlig stor grad. Elevene får presentert mye 

fakta, og inngangen til denne nye informasjonen er altså i ganske liten grad erfaringsnær.  

5.3 Dannende 

Kategorien «dannende» er bygd på et fokus norsk som et dannelsesfag. Det at norsk skal være 

et dannelsesfag er fremmet både i læreplanen og i stortingsmeldinger. Kategorien er også 

bygd på Hultins «svenska som ett högre bildningsämne», hvor arbeid med kanon er i fokus. 

Her har jeg altså sett på hvilke deler av arbeid med dannelsesperspektivet i norskfaget som 

kommer til syne i Grip Teksten og Panorama. Dannelse er et vidt begrep det er vanskelig å 

konkretisere og definere bastant, men jeg har forsøkt å se på dannelse som arbeid med tekster 
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som inngår i kanon eller andre oppvurderte kulturformer, i tillegg til å se på hvordan 

kulturforståelse er en del av de to kapitlene.       

Når det gjelder funnene mine, ser jeg at dannelsesperspektivet preger begge lærebøkene i 

relativt stor grad. Vi finner en god del utdrag fra anerkjente forfattere, og det brukes stort sett 

tekster fra eldre forfattere. Det er langt flere utdrag fra kjente forfattere og lyrikere som 

Henrik Ibsen, Jon Fosse, Tarjei Vesaas, enn det er av nyere og mer ukjente. Innenfor 

delkapitlene som handlet om drama tok både Jon Fosse og Henrik Ibsen stor plass, hvor blant 

annet Et Dukkehjem var i fokus. Både i Panorama og Grip Teksten var de fleste utdragene 

hentet fra slike anerkjente forfattere, hvor det var langt færre eksempler på utdrag hentet fra 

samtiden. Dette er naturlig på mange måter, fordi de store og anerkjente forfatterne innen 

norsk litteraturhistorie har en plass i lærebøkene. Det må likevel bemerkes at det var et ganske 

ubalansert forhold mellom nyere tekster med tema som kan oppleves som relevante for 

leserne, og eldre tekster det kan være noe vanskeligere å relatere seg til.     

Når disse utdragene presenteres er det også gjerne et fokus på å tolke dem etter en viss 

oppskrift, som ved å ta for seg tema, personskildring, språklige virkemidler og så videre. Det 

vil si at fokuset ofte ligger på å kunne gi en detaljert tolkning av det de leser, fremfor å 

relatere seg til det. Det var derfor et større fokus på dannelsesdelen av norskfaget enn at 

leseren skulle relatere seg til det de leste. Det fremstår slik at det viktigste var at leseren ble 

presentert noen tekster, hvor de enten bare skulle lese den eller gjøre en kort oppskriftspreget 

analyse av den. Hvilket bruksområde teksten kan ha eller hvordan den kan virke relevant for 

leseren var ikke i særlig fokus. Utdragene blir gjerne presentert uten noen videre forklaring 

eller for at teksten skal brukes til noe. Derfor fremstår det slik at det er viktigere at leseren har 

lest teksten mest for å ha lest den, enn at leseren skal forstå hva teksten handler om og kunne 

engasjere seg i den.  

5.4 Oppgavene til kapitlene  

En del av analysen min gikk også ut på å se nærmere på hvordan oppgavene samsvarer med 

resten av teksten. Det vil si at jeg så på om delkapitlene fremstod som dannende, faktabasert 

eller erfaringsnære, før jeg analyserte oppgavene ut ifra de samme kategoriene og 

sammenlignet funnene.           



76 

 

Det jeg fant var at oppgavene i relativt stor grad samsvarte med teksten. Altså om 

delkapittelet først og fremst fremstod dannende, hadde oppgavene også et preg av dette. De 

fleste oppgavene til de ulike delkapitlene samsvarte ganske godt med teksten, men 

oppgavesettene var ofte mer erfaringsbaserte enn teksten. Det vil si at de gjerne oppfordret 

leseren til å bruke egne tanker og erfaringer for å svare, uten at de måtte trekke inn fakta eller 

bruke læreboka for å svare. Altså ble det erfaringsnære mer prioritert i oppgavene enn i selve 

teksten. Dette er på mange måter i tråd med forskningen som viser at elever både lærer best 

og foretrekker å kunne knytte det de leser til egne erfaringer. Spørsmålet blir om det er like 

hensiktsmessig å bruke dette i oppgavene, når teksten allerede har blitt lest, som hvis dette var 

like gjennomgående i teksten underveis. Når leseren kommer til oppgavedelen av delkapitlene 

har de mest sannsynlig allerede lest teksten, og når de får presentert en god del ulike utdrag og 

annen informasjon uten at de kan relatere dette til noe, gir det kanskje ikke samme effekt når 

de går tilbake til teksten for å svare på oppgavene. Likevel viser det at oppgavene ofte legger 

opp til et erfaringsbasert fokus og at dette prioriteres i lærebøkene.  

I begge bøkene var det også en god del oppgaver som hadde som hensikt å teste hva leseren 

hadde fått med seg av kapittelet, som for eksempel spørsmål om hva ulike begreper betyr. 

Dette er av den oppgavetypen Ullström omtaler som lesekontroll, hvor det kontrolleres hva 

leseren sitter igjen med av informasjon mot slutten av kapittelet (Ullström, 2009, s. 129). Det 

at mange av oppgavene til teksten fungerer som en slik lesekontroll, samsvarer med Ullström 

sin tidligere forskning på temaet.     

5.5 Forskjeller og likheter mellom Panorama og Grip 

Teksten  

En klar forskjell mellom de to verkene var i hvilken grad de prioriterte det erfaringsnære 

perspektivet. Panorama var på mange måter mer erfaringsnær enn Grip Teksten. Dette kom 

til syne på flere måter. Panorama inneholdt en del eksempler som mest sannsynlig kan 

oppleves som mer relevante for nåtidens lesere. I tillegg til dette var de illustrasjonene og 

bildene jeg fant underveis i teksten mer erfaringsbaserte enn i Grip Teksten.    

Til tross for dette var begge læreverkene på mange måter ganske like hverandre. Delkapitlene 

hadde samme tema, og begge hadde et sett med oppgaver mot slutten av hvert delkapittel. En 

forskjell her var at Grip Teksten hadde de oppgavene som kan anses som erfaringsnære 
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løpende i hele teksten, mens de var samlet i Panorama. Begge bøkene hadde gjerne en 

erfaringsbasert åpning, hvor dette perspektivet forsvant mer og mer i løpet av kapittelet i Grip 

Teksten, i større grad enn det gjorde i Panorama.  

5.6 Studiens holdbarhet  

Når det gjelder overføring av studiens relevans er det naturlig å se på om jeg kan generalisere 

utvalget til å gjelde en større gruppe. Jeg analyserte kun to av lærebøkene vi finner innenfor 

studiespesialiserende i norskfaget, hvor det finnes flere lærebøker enn de jeg analyserte. I 

tillegg til dette var resultatene av analysen av de to bøkene såpass ulike at det gjør det mulig å 

anta at resultatet kan gjelde flere lærebøker. Fordelen med mitt studie er at læreboka ikke er 

en simulert situasjon, den er konstant og tekstens innhold vil være det samme uavhengig av 

situasjonen den inngår i. Som Kleven påpeker vil for eksempel klasseromsstudier være en 

kunstig situasjon, da observatører eller videokameraer kan påvirke elevene og læreren i en 

undervisningssituasjon (Kleven, 2014, s. 93). Dette er ikke aktuelt i mitt forskningsprosjekt, 

som kan styrke studiens holdbarhet. Når det gjelder tidligere forskning samsvarer også mine 

funn med Ullströms, som viser til at oppgaver i lærebøker ofte vektlegger lesekontroll 

(Ullström, 2009, s. 129). Dette styrker min analyse av oppgavene, og derfor også mitt studie.  
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6 Oppsummering og didaktiske 

implikasjoner 

6.1 Hovedfunn og konklusjon 

Mitt hovedfunn er at lærebøkene i stor grad vektlegger et perspektiv hvor kunnskap om 

litteratur er det viktigste. Dette er på mange måter naturlig, i og med at det er snakk om en 

lærebok. Jeg syns likevel det er interessant å se at læreboka viser leseren at det viktigste er å 

ha et vokabular som innebærer mange faglige begreper, hvor også modeller og oppskrifter av 

tolkninger er i fokus. Her blir eleven vist at man skal følge en spesifikk fremgangsmåte 

innenfor litteratur, og at man skal være i stand til å snakke om og lese litteratur ved hjelp av 

ulike begreper. Disse begrepene er gjerne faglig tunge, hvor enkelte deler av kapitlene 

inneholder store mengder begreper. Læreboka viser på denne måten ikke til den subjektive 

delen av det å lese, noe som er problematisk da hvordan man knytter egne tanker og erfaringer 

til det man leser er en stor del av leseprosessen.  Elevene skal riktignok sitte igjen med visse 

mengder kunnskap og ha en begrepsforståelse, men elevene får fremvist en forestilling om at 

litteratur er faglig, og at man skal kunne gi en objektiv vurdering av det man leser.  

Når det gjelder hvordan lærebøkene velger å gå frem for å forklare ulike begreper og 

fenomener, fant jeg ut at Panorama i større grad støtter seg på forklaringer som kan fremstå 

som erfaringsnære enn hva Grip Teksten gjør. Begge bøkene bruker eksempler som kan 

oppleves som dannende for å gjøre rede for ulike litterære begreper og fenomener. Likevel 

finner vi en del eksempler på at de litterære begrepene forklares på en måte som verken 

henvender seg til elevenes egne erfaringer eller oppleves som dannende. De forklares gjerne 

på en veldig faktabasert måte, som å vise til ordbokforklaringen på begrepet eller hva 

begrepet betyr på originalspråket. Lærebøkene, i størst grad Grip Teksten, fremstår derfor å ha 

et formål hvor det aller viktigste er at eleven sitter igjen med faktakunnskap. Som nevnt er 

dette naturlig i og med at det er en lærebok, samtidig er det en lite variert måte å formidle 

kunnskap på. Det appellerer muligens mer til elever med en større språklig forståelse og et 

større vokabular, i og med at mange av begrepene ofte bare forklares leksikalsk. For andre, 

som finner norskfaget krevende, kan dette være en utfordring. Det at læreboka varierer 

forklaringene lite kan derfor føre til at ikke alle elever gis et like godt utgangspunkt for å 

forstå innholdet.  
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6.2 Forslag til videre forskning  

Når det gjelder forslag til videre forskning. mener jeg det kunne vært interessant å se på 

hvordan litteraturkapitlene behandles på andre studieretninger, som for eksempel norsk på 

yrkesfag. Her kunne det vært interessant å sammenligne hvordan litteraturkapitlene på 

studiespesialiserende behandles sammenlignet med på yrkesfag. 

Det kunne også vært interessant å gjøre en sammenligning av læreverkene mellom de ulike 

årstrinnene. I og med at jeg har analysert lærebøker på vg1-nivå, kunne det vært mulig å 

sammenligne resultatene med bøker på vg2- og vg3-nivå. Det kunne vært mulig å se på 

hvorvidt litteratur behandles annerledes ut ifra de forskjellige årstrinnene på videregående. I 

tillegg finnes det flere lærebøker på studiespesialiserende, noe som gjør det mulig å se 

nærmere på hvordan litteratur behandles i andre lærebøker. 

Jeg tror i tillegg det kunne vært av interesse å se på hvilke forutsetninger lærere har for å 

velge ut læreverk på skolen. Som vist til i teorikapittelet er det ofte lærere som velger ut 

hvilke læreværk skolen skal bruke. I løpet av mine år på lektorutdanningen har dette aldri 

vært oppe som tema, har dette aldri vært oppe som tema, og før denne avhandlingen hadde jeg 

lite kunnskap om læreboka og hva som kjennetegner en god lærebok. Derfor tenker jeg det 

kunne vært interessant å vite mer om hvilken kompetanse lærere har til å velge ut læreverk på 

sine arbeidsplasser.  

Et siste moment det kunne vært spennende å forske mer på, er å se nærmere på hvordan 

lærebøkene faktisk brukes i praksis. Det kan for eksempel være å studere hvilke oppgaver 

elevene får i instruks å gjøre og hvilke oppgaver de faktisk løser. I begge bøkene jeg har 

analysert finner man oppgaver underveis i teksten. Her kunne man for eksempel sett på om 

disse oppgavene blir gjort. Det er forsket på hvor mye lærere bruker læreboka i planleggingen 

og gjennomføringen av undervisningen, samt hva elevene mener om bøkene og hvordan de 

bruker dem. Her tenker jeg det kunne vært spennende å se mer på hvordan elevene bruker 

læreboka i timene, og hvilke strategier de bruker for å besvare oppgaver og gjennomføre 

andre instrukser.  
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6.3 Didaktiske implikasjoner  

I studiet mitt kommer det frem at begge lærebøkene vektlegger det jeg omtalte som 

informerende, som vil si at lærebøkene vektlegger at leseren skal lese for å få kunnskap om 

litteratur, fremfor å lese for dannelses skyld eller lese for å kunne ta en del av litteraturen. Her 

kom jeg også frem til at graden av dette varierte mellom de to bøkene, hvor den ene vektla et 

erfaringsnært perspektiv i større grad enn den andre. Hva har disse funnene å si for 

norsklærere?  

Flere studier viser at læreboka fremdeles brukes mye i klasserommene, både av lærere og 

elever. Dette til tross for et digitalt inntog i skolene. Når lærebøkene brukes i så stor grad som 

de gjør, blir det derfor en naturlig konsekvens at man som lærer er nødt til å være bevisst på 

egen bruk av lærebøker. Med dette tenker jeg på at man som lærer må kunne vurdere 

læreboka man bruker i undervisningen, i tillegg til å være bevisst på hvordan man oppmuntrer 

elevene til å bruke læreboka. Det er fort gjort å ta for seg et tema og så be elevene gjøre 

oppgavene på siste side i boka. Her må man være i stand til å vurdere hvilken effekt dette har 

for elevenes læring.  

En annen didaktisk implikasjon som fremkommer av mitt studie, er at lærere bør være mer 

bevisste på hvordan elevene responderer i møte med litteraturen. Mye litteraturdidaktisk 

forskning viser at elevene foretrekker og responderer godt på litteraturundervisning som 

henvender seg til deres egne erfaringer. I og med at lærebøkene ikke innehar dette 

perspektivet, er det viktig at lærere kan være i stand til å legge opp undervisningen på en 

annerledes måte, hvor man kan vektlegge andre ting enn hva lærebøkene gjør.  
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