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Sammendrag 

Formålet med denne avhandlingen har vært å undersøke tegneseriers hermeneutiske 

potensiale i den videregående skolens litteraturundervisning. I den anledning utarbeidet jeg 

følgende problemstilling: 

Hva kan tegneserier bidra med i norskfagets litteraturundervisning for å trene elevenes 

hermeneutiske tenkning og språk?  

Denne problemstillingen ble forsøkt besvart gjennom en diskursiv analyse av kvalitative 

intervjudata, hvor informantenes hermeneutiske meningssøking i deres av omtale av en 

skjønnlitterær tekst ble undersøkt.  

I forkant av undersøkelsene gjennomførte jeg et klasseromsforsøk i en VG3-klasse på 

studiespesialiserende utdanningsprogram. Her ble elevene vilkårlig delt inn i to like store 

grupper, før de fikk utdelt hver sin utgave av Franz Kafkas Foran loven som de ble bedt om å 

lese. Den ene gruppa fikk utlevert den originale, verbaltekstlige versjonen slik den framstår i 

en lærebok, mens den andre gruppa fikk en multimodal tegneserieadaptasjon av den samme 

teksten. 

Datamaterialet for analysen ble samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer med 8 elever 

gjennomført i etterkant av klasseromsforsøket. Alle intervjuene ble tatt opp på digital 

opptaker, som i sin tur ble transkribert i sin helhet. Transkripsjonene som diskursanalysen er 

tuftet på, utgjorde til sammen 117 sider.  

Analysens hovedmål var å søke svar på problemstillingen ved å undersøke om informantenes 

hermeneutiske diskurs er ulik når fortellingen i tekstene de møter er presentert gjennom ulike 

modaliteter. Resultatene av analysearbeidet kan oppsummeres i tre punkter: 

1) Informantene skiller skarpt mellom lesing i norskfaget og fritidslesing for øvrig, og de 

er tydelige på at tegneserier først og fremst hører hjemme i sistnevnte domene. De 

anser også tegneserier som mindre krevende enn annen skjønnlitteratur, fordi 

illustrasjonene i en tegneserie gjør mye av fortolkningsarbeidet for dem. Selv om man 

kan tenke seg at slike holdninger påvirker det hermeneutiske arbeidet i negativ 

retning, tyder resultatene på at det motsatte er tilfellet. Når informantene setter så klare 

skiller mellom fritidslesing og skolelesing, har de også ulike forventninger til hvilket 
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formål fritids- og skolelesingen skal tjene. Fortolkningsarbeidet deres ser ikke ut til å 

bli påvirket av holdningene de har til teksttypen, men i større grad av hva de mener 

teksten skal brukes til. På grunnlag av dette kan man anta at de vil tilnærme seg en 

tekst de møter i skolesammenheng på samme måte, uavhengig om den er mono- eller 

multimodal. 

2) Sammenligner man informantenes tolkninger på tvers av gruppeinndelingen, finner 

man store avvik, mens innenfor hver av gruppene finner man i stor grad samsvarende 

tolkninger. Dette forteller oss at informantenes meningsskaping i møte med én og 

samme historie påvirkes av modalitetene som brukes i teksten den framstilles i. 

Informantenes tolkninger av den monomodale teksten ser ut til å påvirkes av den 

helhetlige sammenhengen i historien, mens tolkningene av den multimodale teksten 

preges av én eller flere av tekstens enkeltdeler, først og fremst av illustrasjonene. 

3) Det virker opplagt at tegneserier også trigger hermeneutisk tolkning, men det er mer 

usikkert hvorvidt en tegneserieadaptasjonen trigger hermeneutisk tolkning på samme 

måte som den skjønnlitterære originalteksten. På grunnlag av redegjørelsen i forrige 

punkt, kan man tenke seg at tegneseriens illustrasjoner låser informantenes tolkninger 

i større grad enn en monomodal verbaltekst. I så fall vil tegneserier ha et mer 

begrenset potensiale til å trigge hermeneutisk tenkning og språk. På en annen side er 

det også grunnlag for å påstå at en tegneserieadaptasjons modaliteter samlet sett 

inneholder langt flere tolkningsmuligheter enn den monomodale originalteksten, og 

sånn sett er godt egnet for å leses hermeneutisk. 

På dette grunnlaget kan man konkludere med at en undervisningspraksis hvor tegneserier er 

inkludert, har stort potensiale når det kommer til å trene elevenes hermeneutiske tenkning og 

språk. Tegneserienes store forse, slik jeg ser det, er at de i større grad enn monomodal 

skjønnlitteratur synliggjør for elevene hva tolkningskompetanse innebærer. En slik 

synliggjøring vil kunne føre til at elevene utvikler et medierende, diskursivt og hermeneutisk 

språk, noe tidligere forskning har vist er spesielt viktig for elevenes læring. 
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Forord 

Jeg er blitt fortalt at det regnes som god akademisk kutyme å bruke forordet til å takke 

veilederen sin for det vedkommende måtte ha bidratt med i arbeidet med masteroppgaven. 

Påtatte og floskelpregede takksigelser ville i dette tilfellet være som en hån å regne. Derfor 

utnevner jeg herved Dag Skarstein, a.k.a. Dag pag motorsag, til uoffisiell verdensmester i 

veiledning. I juryens begrunnelse står det å lese at «hans fingerspitzgefühl hva gjelder 

porsjonering av pisk og gulrot har hatt direkte positiv innvirkning på studentens prestasjoner, 

selvtillit og generelle almenntilstand». Tittelen er vel unt, Dag! Takk for at du hele vegen 

opprettholdt ambisjonsnivået når jeg forsøkte å trekke det ned, og for at du tok deg tid til å 

svare på alt av dumme spørsmål – særlig i innspurten, da jeg sprengte rammene for min på 

forhånd tilmålte veiledningstid. 

Takk også til alle mine gode arbeidskollegaer, som mer eller mindre uoppfordret har vist 

interesse for det jeg har holdt på med de siste to årene. Jeg beklager at jeg forsynte meg med 

hele hånda dersom hensikten bak høflighetsfrasene var å by fram lillefingeren. Særlig skal du 

ha takk, Peder, for alle sympatierklæringer når jeg har grått, og alt av sympatilatter når jeg har 

ledd, som oftest av mine egne morsomheter som har slått feil og som, hvis det ikke var for 

deg, ville ha høstet øredøvende og pinlig stillhet. Du skal vite jeg har trengt anerkjennelsen! 

Alle de anonyme informantene i 3Z skal også ha sin del av æren for at jeg sitter igjen med en 

masteroppgave jeg er godt fornøyd med. Tusen takk! Dere veit selv hvem dere er.  

Det veit også dere som gadd å lese korrektur. Selv om det kanskje ikke føltes sånn, så gjorde 

hver og en av dere en viktig jobb. Prikken over i-en kunne bare settes av dere. 

Sist, og derfor størst, skal Maria, min vakre, deilige samboer, herfra til evigheten ha takk, 

først og fremst for at du er du, og at du tar til takke med at jeg er meg. Dernest for 

tålmodighet og uforbeholden oppbakking i den tida jeg var i min egen boble og ikke så de 

små, hverdagslige gleder for bare masteroppgave. Jeg elsker deg. 

 

Eidsvoll, 25. mai 2017, 

Fredrik Dahlen. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

1.1.1 Tegneserier i litteraturundervisningen? 

I likhet med dets form, innhold og bruksområde, er også tegneseriemediets renommé broket. 

Mens tegneserier på den ene siden er populært lesestoff blant mange, anses de av andre som 

lettlest og barnslig kiosklitteratur, først og fremst egnet for avslapning og lystbetont 

eskapisme. Jeg skal være den første til å innrømme en slik holdning til tegneseriesjangeren. 

En holdning jeg har anskaffet uten egentlig å ha tenkt så mye over saken. Som barn var jeg i 

likhet med mange jevnaldrende glad i å lese tegneserier som Donald Duck & Co., Tommy og 

Tigern og årgangsnumre av Sølvpilen som jeg fant nedstøvet på hytta. I voksen alder har jeg 

av en eller annen grunn sluttet å lese tegneserier. Det hender jeg leser tegneseriestriper hvis 

jeg snubler over dem i dagsavisene, men utover disse sporadiske møtene er min bekjentskap 

med sjangeren og mediet svært begrenset. I samme åndedrag må jeg derfor også innrømme at 

jeg ikke sitter på tungtveiende argumenter som underbygger en slik holdning. Denne, om ikke 

aversjonen, så i hvert fall likegyldigheten overfor tegneserier, er noe som også gjenspeiler seg 

i min praksis som norsklærer i den videregående skolen. De få gangene jeg har valgt å bruke 

dem har motivasjonen vært å gi elevene variasjon – et avbrekk fra den tyngre og mer 

krevende litteraturen jeg vanligvis serverer dem, eller som et differensieringstiltak for å 

tilpasse undervisningen til de som sliter med å lese og forstå mer tradisjonell skjønnlitteratur. 

Min tilnærming er ganske sikkert ikke enestående blant landets norsklærere. Spørsmålet er 

om vi som har unngått tegneseriene i vår lærergjerning har snytt elevene på noe vis. Kanskje 

har tegneseriene noe å bidra med i litteraturundervisningen? Det er dette denne 

masteroppgaven skal handle om. 

1.1.2 Tegneserier i læreplanen 

Med innføringen av Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) ble 

tegneseriesjangeren for første gang implementert som en del av norskfaget. Som et av 

momentene for norskundervisningen i 8. klasse står det at elevene skal «arbeide med 

teikneseriar, vurdere tekst og bilete, også med vekt på det estetiske, lage teikneseriar sjølv og 
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prøve ut noko av kunnskapen sin om sjangeren» (Det kongelige kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartement, 1996, s. 126). Da L97 ble erstattet av Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet (LK06) et snaut tiår seinere, fikk tegneseriesjangeren ytterligere armslag. Her 

er ikke tegneseriene tilknyttet spesielle kompetansemål for egne årstrinn, men nevnt eksplisitt 

som egen sjanger under hovedområdet Sammensatte tekster, likestilt med andre sjangre som 

aviser, film og teater (Kunnskapsdepartementet, 2006). Dermed åpner LK06 for at tegneserier 

kan brukes på alle årstrinn og i alle norskfaglige sammenhenger. 

Siden innføringen av LK06 har læreplanen i norsk blitt revidert flere ganger. Sist i 2013, hvor 

endringene var forholdsvis omfattende. Hovedområdet sammensatte tekster, inkludert dets 

formuleringer vedrørende tegneserier, ble fjernet og selve tegneseriebegrepet finnes heller 

ikke i noen av årstrinnenes kompetansemål (Kunnskapsdepartementet, 2013). Det betyr ikke 

det samme som at det ikke lenger er rom for å bruke tegneserier i norskfaget. For det første er 

det slik at betegnelsen sammensatte tekster finnes under det nye hovedområdet Skriftlig 

kommunikasjon, hvor det heter at «sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene 

elevene skal lese og utforme» (Kunnskapsdepartementet, 2013). I tillegg finner vi fortsatt 

flere konkrete kompetansemål der teksttypen er inkludert. For det andre er det et poeng at 

ikke bare tegneseriene, men også de andre sjangrene som tidligere var nevnt under 

paraplybetegnelsen sammensatte tekster, er fjernet. At hovedområdene ikke lenger nevner 

eksplisitte sjangre legger opp til at hver enkelt lærer må avgjøre hvilke tekster som kan regnes 

som sammensatte, og ikke minst hvilke av dem de ønsker å bruke i sin undervisning. 

Kjell Lars Berge (2005) har kalt kunnskapsløftet for en literacy-reform, noe som innebærer at 

den i tillegg til fokus på faglig innhold også innbefatter et dannelsesaspekt. I et slikt 

perspektiv skal elevene også lære fagspesifikke måter å forstå, snakke, lese og skrive på 

(Skaftun, 2015). For å finne en begrunnelse for å bruke tegneserier i litteraturundervisningen, 

kan man støtte seg til en helhetlig forståelse av den norskfaglige læreplanteksten. I dens 

generelle del om fagets formål, kan vi lese at elevene skal innlemmes «i kultur og 

samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Videre slås det fast at faget bygger på et tekstbegrep som 

også inkluderer sammensatte tekster «der skrift, lyd og bilder spiller sammen», og at «elevene 

skal lære å orientere seg i mangfoldet av tekster». Hensikten med å bruke sammensatte tekster 

er å trene elevene på å orientere seg i dem, fordi sammensatte tekster blir en stadig større del 

av vår digitaliserte kultur og samfunnsliv. 
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I tillegg til at tegneserier er en sammensatt teksttype, kan formatet også brukes til å formidle 

fortellinger. Da er de ikke lenger bare tekster som benytter flere modaliteter, men også tekster 

som lar seg tolke hermeneutisk – på samme måte som de andre skjønnlitterære tekstene som 

elevene presenteres for i norskfaget. Spørsmålet om hvilket formål skjønnlitteraturen skal 

tjene i dagens skole er noe Atle Skaftun (2009) har diskutert i boka Litteraturens nytteverdi. 

Skaftun bruker blant annet norskfagets hermeneutisk, tolkende diskurs, når han argumenterer 

for skjønnlitteraturens plass i skolen. «Å lese og forholde seg til skjønnlitteratur innebærer å 

engasjere seg i en verden av stemmer, synspunkter, verdier og holdninger», hevder han. I et 

slikt perspektiv blir arbeid med skjønnlitteratur en form for myndiggjøring og forberedelse til 

deltakelse i demokratiet (Skaftun, 2009).  

Tegneserien som denne oppgaven tar opp, vil ikke bare bli behandlet som en sammensatt 

tekst bestående av flere modaliteter. Den er også en narrativ dramaturgisk enhet som gir 

muligheter for trening av hermeneutisk tolkning. Forskjellen fra den ensidig verbaltekstlige 

skjønnlitterære teksten, er at tekstens meningshelhet må konstrueres på grunnlag av flere 

modaliteter. 

1.1.3 Tidligere forskning 

Åse Linn Berntsen (2006) utførte i sammenheng med sitt masterarbeid en deskriptiv analyse 

av to undervisningsopplegg som inkluderte bruk av tegneserier. Med utgangspunkt i et aktuelt 

læreplanmål i L97 (gjengitt ovenfor), ønsket hun å undersøke i hvilken grad elevenes 

vurderinger kom til uttrykk og hvorvidt deres oppfatning av tegneseriesjangeren utviklet seg. 

Hun konkluderte med at undervisningsoppleggene hadde hatt liten effekt, og at dette skyldtes 

de involvertes holdninger til tegneseriemediet. Hverken elevene eller lærerne så på tegneserier 

som et fullverdig undervisningsemne, men som lesestoff som passet bedre «i senga», «i 

ferien» og «hos tannlegen» (Berntsen, 2006, s. 105). 

I sin masteravhandling, «Teikneserieromanar i litteraturundervisninga», spør Christer Stewart 

Aarbø (2009) seg hvilken verdi tegneserieromaner kan ha i den videregående skolens 

litteraturundervisning. For å svare på problemstillingen sin gjennomførte han et én ukes langt 

undervisningsopplegg hvor elevene arbeidet med utdrag fra tegneserieromanen Watchmen 

(More & Gibbons, 1987). På grunnlag av datamaterialet han samlet inn etter forsøket 

konkluderer Aarbø med at bruken av tegneserieromaner kan ha en verdi knyttet til elevenes 

«evne til å utvikle medvitne metakunnskapar om eiga rolle under litteraturlesinga, med 
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medfølgjande endring i synet på teksten som autonom, bodskapsberande eining» (Aarbø, 

2009, s. 92). Med forbehold om at læreren har, eller i forkant tilegner seg, god nok 

kompetanse til å undervise i sjangeren, mener Aarbø det ikke er noen grunn til ikke å bruke 

tegneserier i norskundervisningen. Et eksempel på hvordan han ser for seg dette kan foregå, er 

at en lærer som ønsker å undervise elevene sine i novellesjangeren ganske enkelt bytter ut en 

skjønnlitterær novelle med en tegneserienovelle. Kunnskap om tegneserier trenger 

nødvendigvis ikke å være et mål i seg selv, men et middel eller verktøy for å nå andre mål 

som er satt for undervisningen. Dermed er det fullt mulig «å lære ein ting, til dømes ein 

ferdigheit, igjennom å arbeide med ein annan ting» (Aarbø, 2009, s. 88). 

1.2 Problemstilling 

I denne oppgaven ønsker jeg å bygge videre på Berntsens og Aarbøs innsikter, men samtidig 

også ta hensyn til læreplanens begrunnelser for å ta i bruk sammensatte tekster. I skrivende 

stund er arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet i gang, et arbeid som skal være ferdigstilt til 

skolestart 2020. Her er en hermeneutisk lesemåte betraktet som ett av fagets kjerneelementer 

(Meld. St. 28 (2015-2016), 2016). Norskfaget har tradisjonelt sett vært et humanistisk og 

hermeneutisk fag hvor man studerer «menneskets meningsskapende aktiviteter og forholder 

seg til fortolkende måter å forstå virkeligheten på» (Fjørtoft, 2016, s. 16). Som vi har lest om 

norskfagets formål, legger læreplanen opp til at elevene gjennom tekstarbeidet skal lære å 

forstå, og delta i, den til dels kaotiske tekstverdenen de er omgitt av i hverdagen. Tekstene 

skal tolkes hermeneutisk og semiotisk i ulike kontekster der narrativ tenkning og tolkning er 

grunnleggende. Det som er viktig, er at elevene utvikler tolkningskompetanse på helheter og 

på konteksten som helheten inngår i.  

På bakgrunn av dette ønsker jeg å undersøke tegneseriens hermeneutiske potensiale i 

litteraturundervisningen, og i den anledning har jeg formulert følgende problemstilling: 

Hva kan tegneserier bidra med i norskfagets litteraturundervisning for å trene elevenes 

hermeneutiske tenkning og språk? 

I jakten på et svar har jeg valgt å gjennomføre en komparativ undersøkelse av elevers møte 

med en skjønnlitterær tekst. Denne undersøkelsen bygger på et forsøk i en VG3-klasse på 

studiespesialiserende utdanningsprogram, hvor den ene halvdelen av klassen fikk lese en 

tradisjonell skjønnlitterær tekst, mens den andre halvdelen fikk lese en tegneserieadaptasjon 
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av den samme teksten. Datamaterialet ble samlet inn gjennom kvalitative intervjuer 

gjennomført i etterkant av klasseromsforsøket. 

For å kunne besvare problemstillingen på grunnlag av ulike innfallsvinkler, har jeg utarbeidet 

tre forskningsspørsmål: 

1. Er elevenes holdning til tegneserier avgjørende for deres tolkning av 

tegneserieadaptasjonen? 

 

2. Hvordan påvirkes tolkningene av én og samme historie av at den ene versjonen er 

multimodal? 

 

3. Kan en tegneserieadaptasjon trigge hermeneutisk tolkning på samme måte som den 

skjønnlitterære teksten den bygger på? 

 

1.3 Valg av metode og oppgavestruktur 

1.3.1 Metode 

For å skaffe til veie datamateriale for mine undersøkelser, valgte jeg å bruke intervju som 

metode. Samtidig ønsket jeg at selve leseprosessen skulle være tilknyttet en ordinær 

undervisningssituasjon slik den forløper i en vanlig undervisningsøkt. Løsningen ble å gå 

veien om et empirisk forsøk i en reell klasseromssetting. I utformingen av denne forsøkte jeg 

å legge opp til en komparativ studie, hvor den ene halvdelen av klassen skulle lese en 

tradisjonell skjønnlitterær tekst, mens den andre halvdelen skulle lese en tegneserieadaptasjon 

av den samme teksten. I etterkant av klasseromsforsøket skulle et utvalg fra hver av gruppene 

gjennom et intervju hvor elevene fikk redegjøre for og begrunne sin tolkning av teksten de 

hadde lest. I løpet av intervjuet skulle de som hadde lest den originale skjønnlitterære teksten 

også få lese tegneserieadaptasjonen. Dette for å skaffe ytterligere sammenligningsgrunnlag i 

materialet. 

Klasseromsforsøket i forkant av datainnsamlingen ble gjennomført i løpet av en enkeltstående 

norskøkt på 90 minutter i slutten av februar 2017. Klassen som deltok var en VG3-klasse på 
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studiespesialiserende utdanningsprogram og besto av 24 elever. Poenget med 

klasseromsforsøket var å gi alle elevene et så likt utgangspunkt som mulig før sitt møte med 

tekst. For at undervisningen skulle ligne på en ordinær norskøkt slik elevene kjenner den, fikk 

jeg hjelp av klassens norsklærer i planleggingen. Klasseromsforsøket hadde ikke til hensikt å 

undersøke elevenes lesestrategier, arbeidsmetoder eller noe annet som foregikk i økta. Derfor 

var det heller ikke nødvendig å observere elevene underveis, og jeg kunne derfor velge å lede 

gjennomføringen av økta selv. 

Intervjuene ble gjennomført på tomannshånd så raskt det lot seg gjøre etter 

klasseromsforsøket. Intervjuene skulle ha en semistrukturert profil og følge en på forhånd 

utarbeidet intervjuguide, men temaer, spørsmål og rekkefølge på dem varierte fra intervju til 

intervju. Til sammen ble 8 elever intervjuet, og hvert intervju, som varte et sted mellom 30 og 

50 minutter, ble tatt opp på digital opptaker. Det innsamlede datamaterialet ble så transkribert 

til 117 sider tekst. Dette dannet grunnlaget for en diskursanalyse hvor elevenes hermeneutiske 

tenkning rundt, omtale av, og meningsskaping i møte med tekstene ble undersøkt.   

Ytterligere begrunnelser for valg av metode kommer jeg tilbake til i kapittel 3. 

1.3.2 Oppgavestruktur 

Denne masteroppgaven er delt inn i 7 kapitler. I innledningskapittelet har jeg gjort en kort 

redegjørelse for bakgrunnen for oppgaven, problemstilling og valg av metode. I teorikapittelet 

vil jeg redegjøre for og utdype undersøkelsenes teoretiske forankring. I tredje kapittel vil alle 

metodiske valg som er gjort i oppgaven begrunnes. Her vil jeg også komme nærmere inn på 

hermeneutisk lesemåte. Min omtale av tekstene som ble brukt i klasseromsforsøket har jeg 

valgt å vie et eget kapittel. Her vil tekstene analyseres og kobles til teori. For å gjøre det 

lettere for leseren å henge med, er kopier av tekstene som er brukt vedlagt i sin helhet. Videre 

i kapittel 5 redegjøres det for undersøkelsenes resultater. På grunnlag av disse vil jeg forsøke 

å diskutere meg fram til ett eller flere svar på problemstillingen i kapittel 6, før oppgaven 

konkluderes i kapittel 7. 
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2 Teori 

Denne oppgavens teoretiske forankring bygger på et hermeneutisk syn på leseprosessen. 

Teoridelen innledes derfor med å redegjøre for hva som ligger i dette begrepet. 

2.1 Hermeneutisk lesemåte 

En hermeneutisk lesemåte bygger på filosofen Hans-Georg Gadamer (1979) sine tanker om 

hvordan våre fordommer og førforståelse påvirker hvordan vi tolker og forstår verden rundt 

oss. I alle situasjoner hvor man må fortolke et fenomen for at det skal gi mening vil man ta 

utgangspunkt i seg selv og sine erfaringer. Dessuten må man forstå helheten av fenomenet i 

lys av dets enkeltdeler, og enkeltdelene i lys av dets helhet. De hermeneutiske bevegelsen 

mellom enkeltdel og helhet er kjent som den hermeneutiske sirkelen, og beskriver det 

menneskelige behovet for å skape en helhetlig mening og forståelse i møte med tekst. 

Gadamer formulerer seg slik: 

We remember here the hermeneutical rule that we must understand the whole in terms of 

the detail and the detail in terms of the whole. The principle stems from ancient rhetoric, 

and modern hermeneutics has taken it and applied it to the art of understanding. It is a 

circular relationship in both cases. The anticipation of meaning in which the whole is 

envisages becomes explicit understanding in that the parts, that are determined by the 

whole, themselves also determine this whole (Gadamer, 1979, s. 291). 

 

I et møte mellom leser og en bestemt tekst, for eksempel ei novelle, vil denne 

sirkelbevegelsen vise seg gjennom at leseren søker en helhetlig meningsbetydning mellom for 

eksempel tekstens enkeltdeler, eksempelvis dens virkemidler, ut fra sine fordommer og 

førforståelse av novellesjangeren som en helhet. Disse forventningene vil i sin tur påvirke 

hvordan leseren forstår virkemidlene i novella. Dersom teksten er utfordrende, tvinges leseren 

til å revidere og endre sine fordommer i løpet av lesehandlingen. For eksempel hvis det viser 

seg at teksten leseren forventet var en novelle, faktisk er en bruksanvisning. Da vil det være 

vanskelig å skape mening, nettopp fordi enkeltdelene ikke lar seg forstå i lys av helheten, eller 

motsatt. Leseren må da justere sin forståelse slik at enkeltdelene harmonerer med helheten. 
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2.2 Avgrensninger og teoretiske tilnærminger 

Dersom man regner tegneserier som en underkategori av sammensatte, eller multimodale 

tekster, blir det i undervisningssammenheng lett å tilnærme seg den som en tekst satt sammen 

av virkemidler. Gjør man det, glemmer man at tegneseriene også kan være dramaturgiske 

enheter med samme ambisjon som tradisjonell skjønnlitteratur: å skape fiktive verdener som 

kan engasjere tilskueren emosjonelt og intellektuelt. Jeg ønsker derfor ikke bare å anse 

tegneserien som en sammensatt tekst, men også som en selvstendig skjønnlitterær tekst 

(begrunnelse for dette kommer jeg tilbake til i kapittel 2.5.1). Med dette utgangspunktet blir 

teori om hermeneutisk tolkning viktigere i denne oppgaven enn tegneserieteori slik den 

fremstilles av blant andre Gunther Kress og Theo van Leeuwen (2006). Aspekter ved Kress 

og van Leeuwen vil også være relevante i denne oppgaven, men for oppgavens 

problemstilling er det viktigere å kunne omtale tegneserien som noe annet enn en sammensatt 

tekst bygget opp av ulike semiotiske ressurser. Hovedpoenget er å legge til rette for at 

elevenes meningsskaping i møte med tegneseriens multimodale uttrykk og den tradisjonelle 

skjønnlitteraturens monomodalitet lar seg sammenligne. For å få til dette trengs teori fra 

begge leire med en felles hermeneutisk plattform. 

En annen type sammensatt tekst som ligner tegneseriene, men som kanskje i større grad er 

godtatt som et fullverdig skjønnlitterært format, er bildebøkene. Her finnes det godt med teori 

som kan være aktuell å støtte seg til også i møte med tegneserier. Agnes-Margrete Bjorvand 

(2002) definerer bildeboka som «ei bok med ett eller flere bilder på hvert oppslag som i 

kombinasjon med andre modaliteter uttrykker en estetisk helhet» (Bjorvand, 2002, s. 70). 

Som en definisjon på tegneserier er ikke denne presis, men samtidig utelukker den heller ikke 

sjangeren. På samme måte som bildebøkene uttrykker også tegneseriene seg gjennom et slikt 

multimodalt samspill. Bjorvand skriver videre at «en bildebok er den gjensidige påvirkningen 

av skrift og bilde, som formidler et utvidet meningsinnhold i det øyeblikket vi leser den». Her 

påvirker informasjonen fra én modalitet informasjonen fra en annen modalitet, og 

meningsinnholdet i teksten vil dermed bli utvidet eller utdypet. Når dette skjer oppstår det 

som kalles for en informasjonskobling (Løvland, 2007, s. 145).   

I Maria Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar (2000) finner vi en kategorisering av ulike typer 

informasjonskoblinger i bildebøkene. For å beskrive hvordan verbaltekst og illustrasjoner 

forholder seg til hverandre på, mener Nikolajeva det i all hovedsak finnes fem kategorier:  
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1. Den symmetriske bildeboka, med to parallelle fortellinger – én verbal og en visuell, 

som i prinsippet formidler det samme og dermed skaper redundans. 

2. Den kompletterende bildeboka, hvor ord og bilder kompletterer hverandre. 

3. Den ekspanderende/forsterkende bildeboka, der bildene forsterker og støtter opp under 

ordene, eller motsatt. 

4. Den kontrapunktiske bildeboka, der ord og bilder står i et gjensidig 

avhengighetsforhold. 

5. Den motstridige/ambivalente bildeboka. Her står ord og bilder i konflikt med 

hverandre. 

Alle disse gjelder i prinsippet også for tegneserier, men det er gjerne kombinasjonen der bilde 

og tekst avløser hverandre på en kompletterende måte, som regnes som den vanligste. I en 

typisk tegneserie viser bildene gjerne karakterene og settingen, mens verbalteksten framstiller 

dialog. 

Selv om denne inndelingen kan være hensiktsmessig også når man omtaler tegneserier, ønsket 

jeg å finne en tilsvarende teori som tok utgangspunkt i tegneserier spesielt. Denne fant jeg i 

Scott McClouds Hva er tegneserier (2016), som av mange regnes som en av de viktigste 

bidragsyterne til moderne tegneserieteori. Hans inndeling er til forveksling lik Nikolajevas, 

men bedre tilpasset tegneseriesjangeren. Dessuten mener jeg den er mer finmasket enn 

Niolajevas, da den består av sju grupper. På dette grunnlaget ble Nikolajevas teorier valgt 

bort. 

I tillegg til å presentere et begrepsapparat for en teoretisk tilnærming til tegneseriers 

oppbygging, lanserer McCloud også noen relevante teorier for prosessen med å forstå dem. I 

disse teoriene er han særlig opptatt av mottakerperspektivet i leseprosessen. Dette grunnsynet 

finner vi igjen i den tyske resepsjonsteorien med Wolfgang Iser (1973) i spissen. Dermed 

danner de to en teoretiske forankring som gjør det mulig å sammenligne elevenes tolkninger 

av to i utgangspunktet vidt forskjellige teksttyper. Denne teorien skal vi se nærmere på i 

kapittel 2.4 og 2.5. For å være i stand til å si noe om hvordan elevene forstår tekstene de leser 

i lys av denne teorien, må vi først avklare hva som ligger i begrepet leseforståelse. 
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2.3 Hva er leseforståelse? 

Blant de mange definisjonene som er formulert, passer det i denne sammenhengen å ta 

utgangspunkt i den som er ført i pennen av Ivar Bråten (2007). Bråten legger til grunn et 

hermeneutisk syn på leseprosessen når han definerer leseforståelse som en kompleks prosess 

som går ut på «å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet 

tekst» (Bråten, 2007, s. 11). Denne definisjonens mange verb synliggjør at Bråtens syn på 

leseforståelse fordrer en leser som aktivt deltar i prosessen med å skape mening i en tekst. Et 

poeng ved en slik definisjon er at den rommer to ulike aspekter ved leseforståelse. Først og 

fremst kreves det at leseren er tro mot tekstens bokstavelige mening. Dette innebærer at 

leseren må forsøke å lete seg fram til og utvinne en slags fasit – den meningen som forfatteren 

på forhånd har lagt inn i teksten. Likevel, hevder Bråten, i tråd med Gadamers tenkning, at 

dersom leseren skal oppnå en dypere forståelse av hva teksten handler om, må fasiten 

fortolkes i lys av leserens forkunnskaper om tekstens tema og verden for øvrig. Dermed blir 

det vanskelig å snakke om at det i enhver tekst ligger en forhåndsdefinert fasit, klar for å bli 

oppdaget, absorbert og forstått av en hvilken som helst leser. For at man skal kunne snakke 

om en genuin leseforståelse, må det foreligge et samspill mellom de to aspektene: leseren må 

ivareta og føle seg bundet av tekstens innhold samtidig som han går utover dette innholdet og 

tilfører teksten noe nytt (Bråten, 2007, s. 12). 

Når Bråten anerkjenner at leseren aktivt tilfører teksten noe, og at man dessuten må ta hensyn 

til kontekst, tyder dette på at han tar sats fra en resepsjonsteoretisk plattform når han definerer 

begrepet leseforståelse. I resepsjonsteorien oppfattes en tekst som ustabil, ubestemt og uten 

noen fast og «korrekt» mening. Dermed vil den ikke kunne være det eneste meningsbærende 

elementet i en leseprosess (Kittang, Linneberg, Melberg & Skei, 2004, s. 52). Innenfor 

resepsjonsteorien finnes det to hovedretninger: den amerikanske reader-response-tradisjonen 

og den tyske resepsjonsestetikken. Reader-response-tradisjonen, blant andre representert ved 

Stanley Fish (1980), vektlegger utelukkende den subjektive siden ved leseprosessen, altså 

leseren. Teksten isolert sett gir ganske enkelt ingen mening. Det er leserens personlighet som 

danner grunnlaget for fortolkningen, og dermed også forståelsen (Aspaas, 2005, s. 15-16). I 

og med at Bråten inkluderer tekst og kontekst i ligningen, er det tydelig at han sokner til 

sistnevnte hovedretning. 
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2.4 Hvordan skape mening i møte med tekst? 

Wolfgang Isers teorier 

Bråtens syn på leseprosessen bygger på den tyske resepsjonsestetikken, slik Wolfgang Iser 

beskriver den i boka The Implied Reader (1974), og senere har utdypet og videreført i The Act 

of Reading. A Theory og Aesthetic Response (1978). Iser hevder at man i møte med tekst ikke 

bare må ta hensyn til teksten slik den foreligger rent fysisk, men også til leseren av teksten og 

hvordan den aktuelle teksten framstår for denne. Iser skiller mellom et litterært verks to poler: 

den artistiske polen og den estetiske polen. Den artistiske polen viser til teksten slik den er 

skrevet av forfatteren, mens den estetiske polen er slik leseren har forstått den (Iser, 1974, s. 

274). Det er det som skjer i overgangen fra en artistisk til en estetisk pol som utgjør det som 

kalles en fenomenologisk leseprosess.  

For å forklare mer nøyaktig hvordan en fenomenologisk leseprosess foregår, kan det være 

fornuftig å støtte seg til Stig Bäckmans (2002) modellering av den:   

 

 

Fig. 1: Stig Bäckmanns modellering av Isers teorier om leseprosessen 

 

Forfatterens- og leserens verden sammenfaller her med henholdsvis den artistiske- og den 

estetiske polen i Ingardens framstilling. Videre ser en at modellen har én boks for den skrevne 

teksten, og én for den uskrevne teksten. Den skrevne teksten må forstås som et fysisk format. 

Her finner man det Ingarden kaller skjematiserte bilder – en samling av informasjons- og 

meningsbærende sekvenser som finnes forut for lesingen. Med den uskrevne teksten snakker 

man om tomrommene som de skjematiserte bildene etterlater seg i teksten. Disse er det opp til 

leseren å fylle med hjelp fra sine subjektive forkunnskaper, erfaringer og fantasi – såkalt 

konkretisering eller realisering av tekst, og det er dermed her tekstens virkelige 

realiseringspotensiale ligger. Med andre ord er det tomrommene som gir leseren anledning til 

en subjektiv fortolkning av teksten. 
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Den siste boksen merket med Verket skiller seg fra de andre ved at den har et stiplet omriss. 

Dette skal markere at verket ikke eksisterer i fysisk forstand slik en tekst med sine skrevne og 

uskrevne deler gjør. Verket befinner seg et sted midt mellom de to, og er en abstrakt, virtuell 

størrelse som først oppstår i møtet mellom leseren og den uskrevne delen av teksten. Her 

fyller leseren tekstens tomrom på grunnlag av sine individuelle tanker og erfaringer, og bidrar 

slik til å skape verket. Nå er det ikke slik at leseren står fritt til å fylle tomrommene med hva 

som helst, slik at fortolkningen blir totalt løsrevet fra teksten slik forfatteren har ment den. De 

skjematiserte bildene vil alltid legge visse føringer for hvordan teksten skal leses, men 

samtidig også etterlate seg tomrom som gir leseren muligheter til å dikte med. Det er når 

leseren sørger for at disse to virker sammen på en koherent måte at verket oppstår. 

Videre i Bäckmans modell ser man at det går linjer mellom de ulike boksene. Disse har til 

hensikt å vise at de ulike komponentene ikke er isolerte og dermed heller ikke fungerer 

uavhengig av hverandre. Selv om leseaktiviteten kan beskrives som en leser som flytter 

oppmerksomheten sin lineært gjennom setninger i en bestemt rekkefølge, mener Iser at 

lesinga likevel er en dynamisk prosess hvor leseren suksessivt blir oppmerksom på tekstens 

ulike perspektiver. Etter som leseren skrider fram i teksten, vil han søke forståelse gjennom å 

sette den sist leste setningen i sammenheng med både de som allerede er lest og 

forventningene som ligger til de kommende setningene. På den måten innebærer 

leseprosessen et konstant spill mellom modifiserte forventninger og transformerte minner 

(Iser, 1978, s. 111). Når nye setninger ikke korrelerer med de tidligere leste, innfris ikke 

leserens forventninger. Det oppstår tomrom i sammenhengen som det er opp til leseren selv å 

realisere for å skape forståelse. Denne leseprosessen, hvor leseren hele tiden er i forhandling 

med teksten, preges dermed av en slags sirkelbevegelse som slekter på hermeneutikken. 

2.5 Hvordan skape mening i møte med tegneserier? 

Scott McClouds teorier 

Hva så med tegneserier? Kan litteraturteorien være utgangspunkt også for å forstå disse? 

Mens så å si alle andre viktige medier eller uttrykksformer har vært gjenstand for teoretiske 

undersøkelser, er det påfallende lite litteratur som tar for seg tegneserier spesielt. Noe av 

forklaringen til dette kan ligge i at tegneserier kombinerer flere ulike uttrykksformer, og 

dermed kun har vært regnet som en forgreining av andre kunstarter. Dette er noe Will Eisner 

(1985) påpeker innledningsvis i foregangsverket Comics and Sequential Art: 
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While each of the major integral elements, such as design, drawing, caricature and writing, 

have seperately found academic consideration, this unique combination has received a very 

minor place (if any) in either the literary or art curriculum (Eisner, 1985, s. 5). 

 

I de senere år har dette bildet endret seg noe, men stadig er litteraturutvalget svært begrenset. 

Scott McClouds Understanding Comics. The Invisible Art (1994), som nylig har blitt oversatt 

til norsk med tittelen Hva er tegneserier (2016), er en videreføring av Eisners arbeid, og har i 

dag en helt sentral posisjon innenfor tegneserieteorien. Her går McCloud tegneserienes form 

og funksjon etter i sømmene, og viser hvilken betydning disse har for hvordan man leser og 

forstår dem. Faktisk bruker han sine egne teorier samtidig som han forklarer dem, siden boka 

i seg selv er formet som en tegneserie. Særlig er det tre momenter det er verdt å bruke tid på i 

denne sammenhengen: begrepet induksjon, hans kategorisering av ulike overganger mellom 

rutene, og kategoriseringen av en rutes ulike kombinasjoner mellom tekst og bilde. I tillegg 

kan illustrasjonenes stil ha betydning for forståelsen. Før vi kommer så langt kan det være et 

poeng å svare på spørsmålet tittelen i den norske oversettelsen reiser. 

2.5.1 Hva er tegneserier? 

I jakten på et entydig svar på spørsmålet går den tidligere omtalte Berntsen grundig til verks 

innledningsvis i sin masteravhandling. Det viser seg at det opp gjennom tegneseriens historie 

er mange som har forsøkt å definere den, uten fullt ut å lykkes. I hvert fall ikke med å finne en 

definisjon som står seg over tid (Berntsen, 2006). Berntsen konkluderer her omtrentlig på 

samme måte som Scott McCloud: tegneserier er vanskelige å definere fordi de kan både 

defineres som en sjanger og et medium, og ikke minst fordi tegneseriens form og innhold 

fremdeles utvikler seg. Alle forsøk på å definere den inngår derfor «i en kontinuerlig prosess 

som vil pågå i lang tid [hvor] en ny generasjon vil […] avvise våre konklusjoner, og nok en 

gang forsøke å revolusjonere tegneserien» (McCloud, 2016, s. 30). Til tross for sin skepsis til 

tegneseriedefinisjonenes holdbarhet har McCloud forsøkt seg. Han mener tegneserier kan 

defineres som «tegnede og andre bilder plassert side om side i bevisst rekkefølge, med den 

hensikt å formidle informasjon og/eller fremkalle en estetisk reaksjon hos leseren» (McCloud, 

2016, s. 17). Hemmeligheten bak denne er ikke hva den sier, men hva den ikke sier. Når 

definisjonen kun tar for seg det grunnleggende om tegneserier, det alle kan være enige om, 

øker sjansene for at den ikke blir avvist (McCloud, 2016, s. 29-30). 
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Kanskje er det heller ikke så farlig at det viser seg vanskelig å svare presist på hva tegneserier 

er. Fra et litteraturvitenskapelig perspektiv vil det uansett være et annet spørsmål som melder 

seg som langt viktigere å besvare: kan tegneserier regnes som skjønnlitteratur? Med 

utgangspunkt i McClouds definisjon er det i hvert fall ikke mulig å slå fast at det ikke finnes 

tegneserier som kan regnes som skjønnlitteratur. 

Tegneserieromaner er nok den tegneserietypen som det for de fleste er enklest å akseptere 

som skjønnlitteratur, ganske enkelt fordi den har et stort omfang, både fysisk og 

innholdsmessig, og ligner dermed på en tradisjonell, verbaltekstlig roman. «Hvis tegneserier 

er en melodi, kan tegneserieromaner være en symfoni» skal visst nok Will Eisner en gang ha 

uttalt (Harper, 2007, s. 45). Mens tradisjonelle tegneserier gjerne legger størst vekt på tekstens 

bilder, og dermed er nærmere beslektet med film enn litteratur, skal en tegneserieroman være 

vel så godt skrevet som den er tegnet. Dette kommer spesielt tydelig fram i 

tegneserieadaptasjoner som bygger på tradisjonelle romaner, der mye av teksten er direkte 

sitat. Filosofen Aaron Meskin (2009), som har skrevet en artikkel hvor han diskuterer temaet, 

formulerer det slik: «If graphic novels are descended from literature, then it is plausible that 

when they have literary elements […], those elements deserve to be appreciated as literature» 

(Meskin, 2009). 

2.5.2 Induksjon – tegneseriens svar på tomrom 

Et sentral begrep McCloud presenterer, som i høyeste grad er relevant i denne 

sammenhengen, er closure, i norsk utgave oversatt til induksjon. Kort forklart er induksjon 

prosessen der man mentalt fullfører noe som framstår som ufullstendig, basert på tidligere 

erfaringer. Induktive slutninger er noe vi mennesker gjør hele tiden, noe som kommer godt 

med når man leser tegneserier. Av alle definisjonsforsøk er det ytterst få som har kommet 

utenom at tegneserier består av enkeltdeler som skal ses i sammenheng. Dermed kan man på 

mange måter påstå at tegneserier er induksjon (McCloud, 2016, s. 75).  

Mer presist kan man si at induksjon er den jobben leseren må gjøre for at en tegneserietekst 

skal gi mening – en form for ubevisst, automatisert persepsjonsmekanisme. Slik er induksjon 

en forutsetning for at tegneserier som medium skal fungere fordi «tegneserierutene 

fragmenterer både tid og rom og framstår som en hakkete og stakkato rytme av løsrevne 

øyeblikk» (McCloud, 2016, s. 75). McCloud mener det er opp til leseren å utføre det han 

kaller en «troshandling», som vil si å fullføre sammenhengen ved å fylle ut det som 



15 

 

«mangler» mellom to ruter. Denne betingelsen kjenner vi igjen både fra Bråtens definisjon av 

leseforståelse og Isers tomrom. McCloud illustrerer hvordan dette kan foregå med et konkret 

eksempel: 

 

 

Fig. 2: Scott McClouds eksempel på hvordan induksjon er nødvendig for å skape mening mellom to ruter. 

 

Første rute i eksempelet viser en mann som med hevet øks roper «Nå skal du dø!!» til en 

annen mann som roper «Nei! Nei!». I andre rute ser vi en mørk bysilhuett påført lydmalende 

skrift som antyder et skrik. De aller fleste vil nok gå ut i fra at denne korte 

tegneseriesekvensen viser et øksedrap. Den objektive sannheten er likevel kun den at første 

rute viser en mann som med hevet øks roper «Nå skal du dø!!» til en annen mann som roper 

«Nei! Nei!», mens andre rute viser en bysilhuett med lydmalende skrift som antyder et skrik 

(eller mer konkret bokstavene EEYAA etterfulgt av to utropstegn). Leser en rutene hver for 

seg, er det ingenting som viser at noen blir drept. Hvis det i det hele tatt blir utført noe drap, 

så er det i margen mellom bildene det skjer, av tegneseriekjennere referert til som 

rennesteinen. Når en tegneserieskaper begår et mord på papiret, så har de en likeverdig 

medsammensvoren, en medskyldig, nemlig leseren (McCloud, 2016, s. 76). Med egen fantasi 

og livserfaringer som mordvåpen tar leseren for seg to separate bilder og omdanner dem til én 

idé om et mord, og realiserer dermed drapet. Slik ser vi at McClouds teorier om induksjon har 

tydelige paralleller til Isers tomrom i en fenomenologisk leseprosess. 
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På samme måte som i en leseprosess hvor tekstene utelukkende er skriftbaserte, er man 

avhengig av en aktiv leser for at en tegneserietekst skal gi mening. Her er McCloud inspirert 

av Marshall McLuhan, som beskriver tegneserien som «et ‘koldt’ medie, dvs. et medie som 

kræver en aktiv modtager, blant andet fordi skabelsen af bevægelse i de ofte skitseprægede 

streger kræver ekstern energi» (Christiansen & Magnussen, 2006, s. 109). Hvor stor leserens 

kraftanstrengelse må være, avhenger av hvor mye induksjon som må til for å skape en 

sammenheng. På grunnlag av hvor mye induksjon som må til, har McCloud kategorisert ulike 

typer ruteoverganger og delt dem inn i seks forskjellige grupper. Før vi kommer til kapittel 4, 

hvor vi skal ta for oss tegneserien som ble brukt i klasseromsforsøket, kan det være lurt å se 

nærmere på disse. 

2.5.3 Induksjon mellom rutene – ulike overgangstyper 

I tilfeller hvor to ruter er svært like og kun viser en moderat progresjon i bevegelse, vil ikke 

anstrengelsen som må til for å skape sammenheng være spesielt stor. I andre tilfeller, der 

sammenhengen mellom rutene er vanskeligere å få øye på, vil det i langt større grad være opp 

til leseren å skape mening. Med stigende vanskelighetsgrad, hvor kategori 1 krever minst 

induksjon og kategori 6 krever mest, har McCloud delt overgangene i følgende seks 

kategorier:  

 Kategori 1 betegner overganger hvor det fra én rute til den neste har skjedd lite, ikke 

ulikt bildesekvensene i en tegnefilm. Denne typen overganger kalles øyeblikk til 

øyeblikk, og krever liten grad av induksjon. 

 

 Kategori 2, handling til handling, inneholder det store flertallet av overgangene man 

finner i tegneserier. Disse viser et subjekt i et tydelig handlingsforløp og krever noe 

mer induksjon enn den første kategorien. Som et eksempel kan man se for seg en 

bildesekvens som først viser en bil i fart, før den i neste rute krasjer i et tre. 

 

 Kategori 3 er den første kategorien hvor leserens induksjon er avgjørende for å skape 

mening. Denne tar oss fra subjekt til subjekt, samtidig som vi holder oss til én scene 

eller én idé. Eksempelet med øksedrapet gjengitt ovenfor (figur 2) er fra denne 

kategorien. 

 



17 

 

 Kategori 4 forutsetter at leseren utfører logiske resonnementer i tillegg til induksjon. 

Overgangene i denne kategorien tar oss med over store avstander i tid og rom, fra 

scene til scene. For eksempel kan andre rute starte med «Ti år senere…» eller 

«Samtidig på en annen kant av byen…». 

 

 Kategori 5 frigjør seg fra tidsforløpet og lar blikket vandre mellom ulike aspekt fra et 

miljø, én idé eller en stemning. Eksempelvis kan overganger som tar leseren fra aspekt 

til aspekt vise en sol fra skyfri himmel i første rute, en mann med solbriller i andre, og 

en seilbåt på vannet i tredje rute, samlet gi leseren inntrykk av sommeridyll.  

 

 Kategori 6 inneholder de overgangene som er mest krevende for en leser. Disse kalles 

non sequitur, som oversatt betyr noe sånt som «herav følger ikke», da det ikke finnes 

noen logisk sammenheng mellom rutene overhodet. Ved hjelp av induksjon vil likevel 

mange lesere klare å finne en. 

 

På grunnlag av denne inndelingen foretok McCloud et kvantitativt eksperiment hvor han 

undersøkte og klassifiserte overgangstypene i et bredt utvalg amerikanske og europeiske 

tegneserier, fordelt på ulike sjangre og stilarter. Resultatene fra disse undersøkelsene viste at 

overgangene i amerikanske og europeiske tegneserier fordeler seg forbausende likt. Her utgjør 

handling til handling-overganger ca. 65%, subjekt til subjekt-overganger ca. 20% og ca. 15% 

av overgangene er av typen scene til scene (McCloud, 2016, s. 82-85). McClouds konklusjon 

var derfor at det er disse tre overgangstypene som trengs for tradisjonell historiefortelling. De 

resterende overgangstypene blir antakeligvis valgt bort fordi de ikke bidrar med å drive 

historien framover. Øyeblikk til øyeblikk- og aspekt til aspekt-overgangene blir for statiske, 

mens bruken av non sequitur-overganger bare bidrar til å bryte opp fortellingen.  

Ut fra dette bør man bite seg merke i to sider som fører til samme poeng: For det første er det 

sannsynlig at den gjennomsnittlige tegneserielesers forkunnskaper om og forventninger til 

tegneseriesjangeren baserer seg på tidligere erfaringer med de tre mest brukte overgangene. 

For det andre må man da regne med at de resterende tre kategoriene er overgangstyper som en 

gjennomsnittlig tegneserieleser har liten erfaring med. I møte med disse vil det være 

vanskeligere å fylle tomrommene som teksten etterlater seg, nettopp fordi leseren ikke har 

erfaringer å fylle dem med. Disse overgangstypene vil da ikke bare bryte opp fortellingen, 
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men også leserens forståelse av den. Når man legger til at to av disse tre overgangene er de 

som krever mest induksjon, forstår man at overgangene som brukes i en tegneserie har direkte 

påvirkning på en lesers forståelse av den. 

2.5.4 Induksjon i illustrasjonene 

McCloud hevder dessuten at graden av induksjon som skal til for å skape forståelse fra en rute 

til en annen, også avhenger av selve tegnestilen tegneserieskaperen bruker. Når en tegneserie 

preges av enkle framstillinger, som for eksempel strektegninger, «står de til leserens rådighet 

som forestillinger» (McCloud, 2016, s. 98). Når tegningene er abstrakte og enkle i form av få 

detaljer, vil det oppstå tomrom også i illustrasjonene. Disse vil leseren forsøke å fylle ved 

hjelp av sine egne erfaringer. Disse tomrommene vil ha en befriende virkning på 

leseforståelsen ved at de tillater leseren å identifisere seg med historien. Slik vil lesingen flyte 

ubesværet fra én rute til en annen.  

Når tegningene derimot er detaljrike og har et realistisk uttrykk, vil det ikke være like lett for 

leseren å identifisere seg med historien. Fordi detaljrikdommen i illustrasjonene er for stor, vil 

det være vanskeligere for leseren å tilpasse dem til sin egen forestillingsverden, og rutene vil 

framstå som en rekke stillbilder framfor én sammenhengende rekke med øyeblikk. McCloud 

understreker at dette er en subjektiv oppfatning, og at det vil variere i hvilken grad man 

opplever dette fenomenet. En god tommelfingerregel vil uansett være at «hvis leseren blir for 

opptatt av historiens kunstneriske uttrykk er induksjonen vanskeligere å oppnå uten en viss 

anstrengelse» (McCloud, 2016, s. 99).  

2.5.5 Når ord og bilde kombinerer – induksjon i én og samme rute 

Tegneserieruter består gjerne av både ord og bilder, der begge er godt egnet til 

historiefortelling – særlig når de virker sammen. Kombinasjonene av ord og bilder i 

tegneserier er nærmest ubegrenset, og på samme måte som ulike typer ruteoverganger stiller 

forskjellige krav til hvor mye induksjon som skal til for å skape mening fra én rute til en 

annen, kan man tenke seg at kombinasjonen av ord og bilde innad i én og samme rute også 

stiller ulike krav til induksjon. Den tidligere refererte Nikolajevas begreper om 

informasjonskobling handler i stor grad om dette, men da mellom de ulike modalitetene i en 

hvilken som helst sammensatt tekst. Det er den samme informasjonskoblingen McCloud 

snakker om når han bruker begrepet kombinasjon for å beskrive forholdet mellom bilde og 
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tekst. I alt har han identifisert og kategorisert sju kombinasjonstyper han mener er de mest 

brukte: 

 

 Kombinasjon 1 er de såkalte ordbestemte kombinasjonene. Her illustrerer bildene, 

men de tilfører ingenting vesentlig fordi ordene allerede har gjort teksten komplett. I 

denne kategorien er det ordene som bærer historien framover. 

 

 Kombinasjon 2, de bildebestemte kombinasjonene, fungerer på samme måte som den 

foregående kombinasjonen, men nå er rollene byttet om. Ordene tilfører nær sagt 

ingenting, men fungerer som et slags lydspor til en visuelt fortalt sekvens. Dermed er 

det bildene som er viktigst i denne kombinasjonen. 

 

 Kombinasjon 3 er der hvor ord og bilder leverer omtrent det samme budskapet, 

såkalte dobbeltbestemte kombinasjoner. Her stiller ord og bilde på lik linje, nettopp 

fordi den ene hverken forteller noe annet eller tilfører noe til den andre. 

 

 Kombinasjon 4 er de forsterkende kombinasjonene. Disse er til forveksling lik de 

dobbeltbestemte kombinasjonene, men det er likevel en nyanseforskjell. Der ord og 

bilder forteller den samme historien i dobbelbestemte kombinasjoner, ser man at den 

ene forsterker eller utdyper den andre når kombinasjonen er forsterkende. 

 

 Kombinasjon 5 er kombinasjoner der ord og bilde følger tilsynelatende svært ulike 

retninger uten å møte hverandre. I slike parallelle kombinasjoner forteller på mange 

måter ordene én historie, mens bildene forteller en annen.  

 

 Kombinasjon 6, montasjen, betegner tilfellene der ordene i tegneserien behandles 

som integrerte deler av et billedlig uttrykk. I disse kombinasjonene kan man snakke 

om at det ikke er et klart skille mellom ord og bilde, men at de fusjoneres som ett 

helhetlig uttrykk. 
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 Kombinasjon 7 er de gjensidig avhengige kombinasjonene. Her vil det ikke være 

mulig å forstå historien dersom man bare leser den ene av de to. Ord og bilde går hånd 

i hånd for å formidle en tanke ingen av dem kunne formidlet alene. 

 

Det er den siste kategorien, hvor bilde og tekst er gjensidig avhengige av hverandre, som er 

den mest vanlige varianten brukt i tegneserier. Her bør man merke seg at kombinasjonene 

ikke alltid er i likevekt. Enkelte ganger forteller ordene mer enn bildene, mens andre ganger er 

det bildene som tar seg av mesteparten av kommunikasjonen med leseren. Når overvekten på 

den ene eller andre siden blir for stor, forsvinner den gjensidige avhengigheten. Da kan det 

være vanskelig å avgjøre hvorvidt kombinasjonene er gjensidig avhengige, eller om vi har å 

gjøre med en ord- eller bildebestemt kombinasjon. 

På et generelt grunnlag kan man si at jo mer som sies med ord, desto friere står bildene til å 

utforske og eksperimentere og vice versa. Dette har betydning for hvor godt tegneseriemediet 

fungerer som historieforteller. McCloud vurderer ikke hvilke av kombinasjonene som er 

vanskeligst for en leser å forstå, men konkluderer slik: 

Når tegneserier fungerer som best, er ordene og bildene som dansepartnere – de bytter på å 

føre. Når begge prøver å føre, vil konkurransen gjerne overskygge det egentlig målet […], 

men når partnerne kjenner sine respektive roller og gjør den andre bedre, kan tegneserien 

matche et hvilket som helst av de mediene den henter så mye av sin styrke fra (McCloud, 

2016, s. 164). 

 

Ut fra dette kan man tenke seg at tilfeller hvor tekst og bilde forteller ulike historier er 

leserens sjanser for ikke å forstå størst, mens der hvor tekst og bilde forteller det samme eller 

deler av det samme, er sjansene for misforståelser minst. 

Samlet sett må McClouds teorier om de ubevisste koblingene man gjør gjennom induksjon 

sies å ha flere berøringspunkter med Isers teori om tekstens tomrom. Selv om tomrommene 

kommer til uttrykk ulikt ved at de i tegneseriene kan oppstå i rennesteinen og mellom de 

semiotiske systemene tekst og bilde, er det i et hermeneutisk perspektiv praktisk talt snakk om 

samme sak. Både McCloud og Iser legger vekt på leserdeltakelse, der leseren må fylle igjen 

det som blir utelukket i teksten. Iser hevder at enhver leser fyller igjen tekstens tomrom med 

sine egne erfaringer, akkurat som McCloud understreker at måten vi danner oss en helhet på, 

bygger på tidligere erfaringer. 
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3 Metode 

3.1 Begrunnelse for valg av metode 

Når man ønsker å undersøke leseres meningsdannelse i møte med tekster, er en kvalitativ 

tilnærming et opplagt valg. Samtidig er det viktig at man er oppmerksom på de fallgruvene 

metoden fører med seg. Om kvalitative metoder innenfor samfunnsvitenskapen skriver 

Christoffersen og Johannessen (2012) følgende:  

Kvalitative metoder er mer fleksible, det vil si at de tillater større grad av spontanitet og 

tilpasning i interaksjonen mellom forsker og deltaker. Kvalitative metoder har åpne 

spørsmål, og hvordan spørsmålet stilles, kan variere fra deltaker til deltaker. Med åpne 

spørsmål står deltakeren fritt til å besvare spørsmålet med egne ord. I tillegg er relasjonen 

mellom forsker og deltaker mindre formell enn i kvantitativ forskning. Deltakerne har 

muligheten til å svare mer utfyllende og med mer detaljer enn ved kvantitative 

undersøkelser. Forskeren kan på sin side respondere umiddelbart på hva deltakerne sier og 

skreddersy neste spørsmål. Dette krever at forskeren som intervjuer er i stand til å stille 

spørsmål, tolke svaret og respondere ut fra dette på neste spørsmål. (Christoffersen & 

Johannessen, 2012, s. 17). 

 

Som vi ser er fordelene ved kvantitative metoder mange. Kanskje er den største at den ikke er 

like avgrensende som en del kvantitative metoder. I denne sammenhengen kan det være 

vanskelig å på forhånd konkretisere hva man skal regne som interessant, og det blir derfor et 

poeng å legge opp til at eleven tar stilling til og svarer fritt på relativt åpne spørsmål. 

Mens kvantitativ forskning kan sies å være forskning der man undersøker det generelle, kan 

man si at kvalitativ forskning undersøker det spesifikke. Kvalitative data blir da ikke 

behandlet som representasjoner av virkeligheten, men som fortolkninger av «verden» 

(Gentikow, 2005). I dette tilfellet elevenes fortolkninger av den samme skjønnlitterære 

teksten, men framstilt gjennom ulike modaliteter. I mine undersøkelser har jeg derfor ikke 

vært interessert i elevene på gruppenivå, men hvordan de på individnivå skaper mening i 

tekstene de har blitt presentert for. 

Mange av utfordringene ved kvalitative metoder er tilknyttet forskerens rolle, og det kan 

derfor være en idé å se nærmere på denne.  
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3.2 Forskerrollen 

De fleste kvalitative metoder stiller store krav til forskeren. På mange måter kan man si at 

fordelene ved kvalitative metoder er prisgitt forskerens evne til å utnytte dem. Dette kommer 

særlig til uttrykk i et kvalitativt intervju.  

Maktforholdet mellom intervjuer og informant i et kvalitativt intervju er i utgangspunktet slik 

at det er intervjueren som styrer samtalen og setter dagsorden for hva den skal handle om, 

mens informanten reagerer på intervjuerens aksjoner. Ofte er det likevel slik at kvaliteten på 

informasjonen som kommer ut av et kvalitativt intervju henger sammen med den relasjonen 

forskeren klarer å skape sammen med informanten, og samspillet dem imellom. Forskeren må 

klare å finne den rette balansen mellom avstand og nærhet til informanten, et balansepunkt 

som plasseres ut i fra hva formålet med undersøkelsen er (Christoffersen & Johannessen, 

2012, s. 81-82). Dette mener jeg et semistrukturert intervjudesign legger til rette for ved at 

informantenes selvstendige innspill blir hensyntatt. 

Innenfor litteraturdidaktikken er det ikke uvanlig å forske på egen undervisning og virkningen 

av den. I slike sammenhenger, hvor man opptrer som både lærer og forsker, står man i fare for 

å havne i en rollekonflikt. I sin doktoravhandling skriver Rita Hvistendahl følgende om denne 

dobbeltrollen: 

I rollen som lærer er man med på å utvikle levende kunnskap, og forholdet mellom lærer 

og elev er preget av aktiv nærhet. Forskerrollen derimot krever aktiv vitenskapelighet og 

kritisk distanse. I rollen som forskende lærer møtes disse ulike måtene å forholde seg til 

klasserommet på fordi den forskende læreren både må ha nærhet og distanse i det 

(Hvistendahl, 2001, s. 25). 

 

Siden det ikke var selve praksisen i eller virkningen av klasseromsforsøket som skulle være 

utgangspunkt for mine undersøkelser, konkluderte jeg med at mine roller som både lærer og 

forsker ikke ville true resultatenes validitet. Ved å lede klasseromsforsøket selv, kunne jeg 

dessuten være sikker på at elevene ikke påvirket hverandres tolkning i arbeidet med teksten. 

Et annet poeng, og som ikke skal undervurderes, er at jeg på denne måten fikk etablert den 

første kontakten med elevene allerede i klasserommet, en arena elevene er vant med og derfor 

opplever som naturlig. Håpet mitt var at jeg gjennom denne framgangsmåten ville opparbeide 

en viss tillit hos elevene, en tillit som øker sjansene for at de ville komme til å oppleve 
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intervjuet mer som en uformell samtale om tekst. Dette ville i sin tur gjøre elevene mer 

komfortable, snakkesalige og ikke minst ærlige.  

Å velge en kvalitativ tilnærming fører også med seg en stor utfordring, nemlig den at 

resultatene som springer ut av en slik undersøkelse langt på vei er det samme som forskerens 

subjektive tolkninger og vurderinger av datamaterialet. Jeg har derfor gjort det til et poeng å 

gjengi datamaterialet grundig, og dessuten kommentere og begrunne valg jeg har gjort 

underveis i arbeidsprosessen. En konsekvens av dette vil være at noen funn vil bli skildret 

uten at de nødvendigvis blir tillagt særlig vekt i oppgavens drøftingsdel. På grunnlag av 

personlige fortellertekniske preferanser, har jeg så langt det lar seg gjøre forsøkt å unngå en 

subjektiv «jeg»-forteller, til fordel for mer objektive formuleringer. Den subjektivt fortellende 

og tolkende forskeren vil likevel skinne gjennom flere steder i teksten. 

3.3 Klasseromsforsøket 

3.3.1 Valg av tekst 

Når man skal velge en skjønnlitterær tekst som også foreligger som tegneserieadaptasjon, er 

ikke utvalget særlig stort. I hvert fall ikke dersom man setter krav til at de skal være oversatt 

til norsk, noe jeg før litteratursøket ble satt i gang hadde nedfelt som det første kriteriet. Selv 

om de fleste elevene på VG3-nivå behersker engelsk godt, ville jeg ikke risikere at 

språkbarrierer potensielt skulle stå i veien for elevenes forståelse av teksten. I tillegg til at 

tekstene skulle være norskspråklige, hadde jeg satt opp ytterligere fire kriterier i forkant av 

søket: 

1. Tekstene skal være forholdsvis korte, slik at undervisning og elevenes arbeid med 

tekst lar seg gjennomføre i løpet av en økt på 90 minutter. 

2. Tekstene skal ha en konkret handling, men samtidig gi rom for subjektiv tolkning. 

3. Tegneserieadaptasjonen må ligge tett opp til originalens motiv. 

4. Tekstene må kunne regnes som representative for den type tekster elevene ellers møter 

i norskundervisningen. 

 

Av kriteriene var det kravet om tekstenes lengde som viste seg vanskeligst å imøtekomme. 

Tegneserieromanene Forbrytelse og straff (2010), Drageløperen (2011), Peer Gynt (2014) og 
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Prosessen (2010) ble alle ansett som gode kandidater, men for omfattende til å passe inn i de 

rammene som var satt for prosjektet. Løsningen fant jeg i sistnevnte roman, Prosessen, i form 

av parabelen Foran loven som fortelles til romanens hovedperson, Josef K. Denne 

fortellingen har en passende lengde, og den er kun løst knyttet til resten av romanen. Dermed 

er den fullt mulig å forstå, selv om man ikke kjenner til konteksten den er tatt ut fra. Begge 

versjonene av denne teksten vil bli grundig behandlet i kapittel 4. 

3.3.2 Planlegging 

På skolen hvor jeg skulle gjøre mine undersøkelser finnes det tre paralleller på 

studiespesialiserende utdanningsprogram, samt én studieforberedende idrettsfagsklasse, på 

VG3-nivå. For å velge hvilken av klassene som egnet seg best til mine undersøkelser satte jeg 

ned to kriterier: for det første ønsket jeg at klassen ikke hadde arbeidet med hverken Franz 

Kafka, Foran loven eller perioden teksten er hentet fra. Dette fordi jeg ikke ønsket at tidligere 

erfaringer med tekst og kontekst skulle ha innvirkning på resultatet. Det andre kriteriet kom 

som et resultat av at jeg var bekymret for at elevene ikke ville delta når det krevde at de 

brukte av sin egen fritid. Derfor ønsket jeg meg en klasse som var stor nok til at jeg kunne 

være relativt sikker på at det var et tilstrekkelig antall elever som deltok i hele prosjektet. 

I samtale med norsklærerne for de tre klassene på studiespesialiserende utdanningsprogram 

kom det fram at to av dem allerede hadde arbeidet med teksten jeg skulle bruke i forsøket. 

Dermed var disse klassene uaktuelle. Skolens idrettsklasse inneholdt bare 17 elever, og ble 

derfor valgt bort på dette grunnlaget. Valget falt derfor på 3Z. 

3Z har totalt 24 elever, 8 gutter og 16 jenter. De har en mannlig faglærer i norsk som har 

undervist i faget i 32 år, og må kunne regnes som svært erfaren. Han beskriver klassen som en 

ganske alminnelig klasse på studiespesialiserende utdanningsprogram, men med faglige 

prestasjoner som ligger noe over gjennomsnittet. Av de 24 regner faglæreren 9 av dem som 

sterke i faget, 11 regnes som middels presterende, og 4 anses som svake.  

Arbeid med skjønnlitterære tekster er en naturlig del av norskundervisningen i de fleste VG3-

klasser på studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette gjelder også 3Z. Faglæreren kan 

fortelle at elevene i klassen er vant med å forholde seg til ulike skjønnlitterære tekster. 

Undervisningen beskriver han som normalt variert der lærerstyrt undervisning og individuelt 
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eller gruppevis arbeid med tekst og tilhørende oppgaver dominerer. Han kan ikke huske å ha 

tatt i bruk noen form for tegneserier i de tre årene han har undervist klassen i norsk. 

3.3.3 Gjennomføring 

Siste skoledag før vinterferien fikk jeg besøke klassen der forsøket skulle gjennomføres. Etter 

en kort presentasjon av meg selv og prosjektet, ble elevene varslet om at jeg ville komme 

tilbake etter ferien for å avholde en undervisningsøkt der de skulle lese og arbeide med 

oppgaver tilknyttet en skjønnlitterær tekst. Elevene ble også fortalt at jeg i etterkant av 

klasseromsforsøket ville komme til å be et lite utvalg av dem om å delta i en samtale om 

denne teksten. Jeg forespeilet dem at denne samtalen fortrinnsvis måtte gjennomføres etter 

skoletid og at den anslagsvis ville vare et sted mellom 30 og 45 minutter. Deretter ble det 

understreket at all deltakelse var på frivillig basis. For å kartlegge hvorvidt det var et 

tilstrekkelig antall av elevene som var villige til å delta i prosjektet, ble en klasseliste sendt 

rundt. Her kunne alle som ikke ønsket å delta i prosjektet sette et kryss ved sitt eget navn. 

Etter at klasselista hadde gått runden, ble det klart at kun 3 av klassens 24 elever var negative 

til å delta. 

Første norsktime etter vinterferien var jeg tilbake i 3Z for å gjennomføre klasseromsforsøket. 

Før undervisningen startet gjentok jeg i grove trekk den informasjonen som ble gitt før 

vinterferien. I tillegg ble en skriftlig samtykkeerklæring delt ut (Vedlegg 4). Her ble elevene 

bedt om å samtykke til å delta i henholdsvis klasseromsforsøket og i et intervju i etterkant. 3 

elever var borte fra skolen denne dagen. Av de tilstedeværende elevene var det ingen som 

reserverte seg mot å delta i den innledende undervisningsdelen, men kun 12 elever ønsket å 

delta i hele prosjektet. 9 elever ønsket ikke å delta i det påfølgende intervjuet. Dessverre var 

alle de som av faglærer ble ansett som svake, blant disse. 

Etter at samtykkeerklæringene var samlet inn, ble undervisningen innledet med at jeg under 

overskriften «Modernismen og Franz Kafka» satte opp fire punkter på tavla og forklarte 

elevene hva økta skulle inneholde. Disse punktene var: 

1. Tankekart om modernismen. 

2. Lesing av faktatekst. 

3. Filmvisning. 

4. Arbeid med tekst: Foran loven. 
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Disse punktene ble utarbeidet sammen med faglærer for at økta i størst mulig grad skulle 

gjenspeile de arbeidsformene 3Z er vant til å bruke i møte med skjønnlitterære tekster. 

Under denne innledende seansen kom det fram at enkelte hadde hørt om Franz Kafka, men at 

ingen hadde lest eller kjente til innholdet i hverken Prosessen eller Foran loven. 

Som innledning og aktivering av forkunnskaper skulle elevene arbeide individuelt i 5 minutter 

hvor de fikk lage hvert sitt tankekart med rot i begrepet «Modernisme». Klassens faglærer i 

norsk hadde i forkant fortalt meg at elevene hadde fått presentert begrepet i tidligere 

undervisning, men at de ikke hadde arbeidet med dette temaet i særlig grad. Derfor ble det 

også avsatt 10 minutter til en lærerstyrt gjennomgang hvor alle elevene bidro til et felles 

tankekart på tavla. Her ble det tydelig at modernismebegrepet var relativt ukjent for de aller 

fleste. Derfor valgte jeg å bidra til tankekartet med en kort muntlig presentasjon og forklaring 

av begrepet og den aktuelle litterære perioden, selv om dette ikke var planlagt på forhånd. 

Etter dette delte jeg ut et A4-ark med bilde av- og en kort faktatekst om Franz Kafka (Vedlegg 

3). Både tekst og bilde er hentet fra Fagbokforlagets Tema VG3 (2013), en annen lærebok enn 

den som til vanlig brukes i 3Z. Bildet av Kafka må man anta én eller flere av elevene har sett i 

andre sammenhenger, men teksten må kunne regnes som ukjent for alle. Elevene ble bedt om 

å følge med i egen tekst, mens jeg leste høyt for klassen og forklarte enkelte ord og begreper 

underveis. 

Tredje punkt i undervisningsopplegget var plenumsframvisning av et ca. 10 minutter langt 

utdrag av NRK-programmet Lesekunst (Lesekunst: Modernismen, 2002). Her fikk elevene se 

en kort innledning til modernismen generelt, før de fikk mer inngående informasjon om Franz 

Kafkas forfatterskap og romanen Prosessen. I programmet var det også en enkel 

dramatisering og gjenfortelling av innholdet i Foran loven. 

Etter filmvisningen ble elevene vilkårlig delt inn i to like store grupper. De ble fortalt at alle 

ville få utdelt teksten Foran loven, men at der elevene i den ene gruppa ville få den originale 

teksten slik den framstår i en lærebok, ville elevene i den andre gruppa få en 

tegneserieadaptasjon. Før tekstene ble utdelt fikk elevene presentert følgende tre konkrete 

spørsmål som de skulle besvare og levere inn i etterkant av lesingen: 1) Hva er «loven» i 

Kafkas fortelling?, 2) Hvordan blir mannen fra landet og dørvokteren fremstilt?, og 3) På 

hvilken måte er Foran loven en typisk modernistisk Kafka-fortelling? 
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Ifølge faglærer var dette en arbeidsform som klassen var vant til å bruke i møte med 

skjønnlitterære tekster. Det ble gjort klart at dette ikke var noen samarbeidsoppgave, men at 

alle måtte arbeide hver for seg og gjøre slik de ville ha gjort i en «hvilken som helst annen 

norsktime». Deretter fikk elevene resten av økta til å lese og svare på spørsmålene, noe som 

utgjorde ca. 30 minutter. 

For å sikre validiteten av resultatet fra de forestående intervjuene, ble elevene bedt innstendig 

om ikke å snakke sammen om det som hadde foregått i undervisningen. I frykt for at elevene 

likevel skulle snakke sammen, eller at de skulle glemme det de hadde jobbet med i 

klasseromsforsøket, ville jeg komme i gang med intervjuene så raskt som mulig. Dette var 

viktig for å forhindre at elevene synkroniserte sine tolkninger. Om så skjedde ville 

undersøkelsens poeng, det å undersøke forskjeller i tolkningen av tekstene, langt på vei være 

borte. Derfor besøkte jeg klassen igjen allerede neste dag for å avtale tidspunkt for 

intervjuene. På forhånd hadde jeg utarbeidet en liste med til sammen 16 ulike møtetidspunkter 

fordelt på ukedagene to uker fram i tid. I utarbeidelsen av denne lista forsøkte jeg å benytte 

meg av alle de hullene som fantes i elevenes timeplan. Jeg førte også opp aktuelle 

møtetidspunkter rett etter skoletid hver ukedag. Med mange møtetidspunkter å velge mellom, 

håpet jeg at elevene skulle klare å finne et tidspunkt som passet dem. 

Lista hengte jeg opp ved siden av tavla og oppfordret alle til å ta en titt på tidspunktene og 

skrive seg opp der de hadde anledning til å delta. Da jeg hentet lista dagen etter hadde 10 

elever skrevet seg opp. For å legge til rette for et så solid sammenligningsgrunnlag som 

mulig, hadde jeg i utgangspunktet tatt sikte på å intervjue til sammen 12 elever. Av disse 

skulle halvparten ha lest tekstversjonen av «Foran loven», mens den andre halvparten skulle 

ha lest tegneserieadaptasjonen. 

Av de 10 som hadde meldt seg ble det gjort avtale med de 8 som først hadde anledning til å 

møte. Her var fordelingen mellom antallet som hadde lest tekstversjon og 

tegneserieadaptasjonen dessuten lik – 4 fra hver av gruppene. Av disse var det 2 gutter og 6 

jenter, 5 ble av klassens norsklærer regnet som sterke og 3 som middels presterende i 

norskfaget. 
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3.4 Intervjuene 

3.4.1 Planlegging 

Et intervju er like mye en sosial situasjon som annen samhandling, og som vi har vært inne på 

er det avgjørende for datainnsamlingen at informantene opplever situasjonen som 

komfortabel. For å ivareta dette aspektet best mulig var jeg inne på tanken om å gjennomføre 

et ustrukturert intervju. Som førstereisgutt fant jeg det likevel tryggest å sette noen rammer 

for gjennomføringen, og jeg landet til slutt på en semistrukturert utforming. Da fikk jeg 

forutsetninger til å skape en uformell atmosfære, samtidig som jeg hadde støtte i en på 

forhånd utarbeidet intervjuguide.  

Intervjuguiden besto av tre deler med til sammen 22 spørsmål (Vedlegg 5). Den første delen 

hadde som hensikt å avdekke elevenes lesevaner, leseerfaringer og hvilke holdninger de 

hadde til lesing generelt og lesing av tegneserier spesielt. Den andre delen besto av spørsmål 

tilknyttet innholdet i teksten elevene hadde lest, mens den tredje delen handlet om hvordan 

elevene forholder seg til tegneserieversjonen. For at tredje del skulle være relevant for alle 

elevene, ble det etter de to første delene lagt opp til at de elevene som hadde lest 

originalteksten skulle få mulighet til å lese tegneserieadaptasjonen. 

Det er viktig å påpeke at intervjuguiden var ment som en uforpliktende rettesnor. Denne 

dannet kun rammen for intervjuene ettersom retningen intervjuene tok, ble bestemt av 

samspillet mellom intervjuer og informant. Jeg var forberedt på å endre 

spørsmålsformuleringene slik at de passet den enkelte intervjusituasjon, å stille 

oppfølgingsspørsmål og å be elevene utbrodere, nyansere og presisere der jeg fant det 

nødvendig. 

3.4.2 Gjennomføring og etterarbeid 

Første intervju ble gjennomført allerede to dager etter klasseromsforsøket, mens det siste 

sytten dager i etterkant. Det var merkbart at elevene som deltok i de første intervjuene hadde 

teksten og sine tanker om den bedre bevart i minnet enn de som deltok i de siste intervjuene. 

Dette viste seg i form av at svar som ble innledet med «jeg husker ikke helt», «jeg er ikke 

sikker» osv. frekventerte hyppigere enn i de tidligste intervjuene. Jeg som intervjuer måtte 

derfor stille flere og mer nyanserte oppfølgingsspørsmål i disse intervjuene. Dette kan 
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selvfølgelig ha ført til at svarene gitt i de senere intervjuene i større grad har blitt påvirket i en 

bestemt retning av selve spørsmålsformuleringen. På grunnlag av at alle svarene som ble gitt i 

intervjuene stemte overens med det elevene hadde svart skriftlig rett etter de hadde lest 

teksten, mener jeg likevel at datamaterialet fra de siste intervjuene er like gode som materialet 

fra de som ble gjennomført først. 

Alle intervjuene ble tatt opp på digital opptaker, som i sin tur ble transkribert i sin helhet etter 

at intervjuene var gjennomført. Transkripsjonene utgjorde til sammen 117 sider. Hovedmålet 

har vært at transkripsjonen skal reflektere teoretiske modeller som handler om forholdet 

mellom mening og tale. Etter å ha prøvd ut ulike transkriberingssystem (Mishler, 1986; Gee, 

2011; Silverman, 2014), har jeg valgt å transkribere så enkelt som mulig, med fokus på å få 

fram aspektene ved talen som er relevante for problemstillingen i denne oppgaven. Jeg har 

valgt å skrive om talen til normert bokmål, hvor jeg med hensikt har unnlatt å transkribere 

elevenes muntlige språk eller sosiolekt. Sier eleven for eksempel «åssen», skriver jeg 

«hvordan». Videre gjengir jeg talen så godt det lar seg gjøre og supplerer med enkelte 

metakommentarer markert med klammer (eksempelvis slik: [latter]). Transkripsjonen tar ikke 

høyde for raske endringer i styrke eller pitch, trykk, gestikulering, ansiktsuttrykk eller 

kroppsholdning. Intervjuene er heller ikke transkribert med lydskrift eller tegn på intonasjon 

eller setningstonelag eller lignende. Disse valgene er tatt fordi prosjektets mål har vært å vise 

diskursive trekk ved informantenes talehandlinger. Disse kommer fram uten lydskrift. 

Alle elevene er i transkripsjonene anonymisert. For å kunne skille dem fra hverandre og holde 

orden på informasjonen de avgir, har de fått hver sine kodenavn. De elevene som har lest 

originalversjonen av Foran loven vil markeres med bokstaven O. For å skille elevene fra 

hverandre er alle nummerert (O1, O2 osv.). Utover dette har ikke disse numrene noen 

betydning. Det samme systemet er brukt på elevene som har lest tegneseriadaptasjonen. Disse 

vil på sin side anonymiseres bak bokstaven T, pluss nummerering (T1, T2 osv.).  

Det har også vist seg hensiktsmessig å skille elevene ut fra deres prestasjonsnivå i lesing. De 

av elevene som av norsklæreren ble betegnet som middels presterende, har av den grunn fått 

tilføyet bokstaven «M» i sitt kodenavn, mens de som regnes som sterke får bokstaven «S». 

Med andre ord: en elev som har lest originalversjonen av Foran loven, og som av 

norsklæreren regnes som en middels presterende elev, vil omtales som O1M. For ytterligere 

anonymisering av elevene har jeg i min omtale av dem valgt å bruke pronomenet «hun» 

konsekvent, selv om elever av begge kjønn er representert. 
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For å gi leseren et solid innblikk i datamaterialet, har jeg valgt å sitere de delene jeg mener er 

relevant for å svare på problemstillingen. Det innsamlede datamaterialet er også inkludert som 

vedlegg til oppgaven, slik at leseren har anledning til selv å lese transkripsjonene og trekke 

sine egne slutninger. 

I tillegg bør det nevnes at elevenes skriftlige besvarelser av de tre spørsmålene presentert i 

klasseromsforsøket, ble samlet inn. Disse har først og fremst fungert som verifisering av 

elevenes uttalelser i intervjuene, og er ikke en del av del av grunnlaget for analysen. I all 

hovedsak korrelerer informasjonen i de skriftlige elevtekstene med den som framkommer av 

transkripsjonene. 

3.4.3 Analysemetode 

For å tolke det innsamlede datamaterialet vil det være fornuftig med en diskursanalytisk 

tilnærming, hvor informantenes hermeneutiske meningssøking i deres omtale av tekstene blir 

undersøkt. Analysens hovedmål er derfor å undersøke om deres hermeneutiske diskurs er ulik 

når fortellingene i tekstene de møter er presentert gjennom ulike modaliteter.   

På samme måte som jeg vil undersøke informantenes hermeneutiske tenkning, vil på mange 

måter også min egen tolkning av informantutsagnene være hermeneutisk. Her vil jeg se etter 

hvordan informantene forsøker å skape helhet av tekstenes enkeltdeler, og hvordan de 

begrunner sine tolkninger. Et hovedpoeng i analysen er altså å se etter likheter og ulikheter i 

datamaterialet fra informanter som har lest ulike tekster, og dette undersøkes gjennom deres 

hermeneutiske diskurs. Det store spørsmålet er om eventuelle forskjeller kan forklares 

gjennom at tekstene gjør bruk av ulike modaliteter, gjennom informantenes erfaring med de 

ulike tekstene, eller gjennom de to tekstenes ulike virkemidler.   
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4 Tekstene i forsøket 

4.1 Originalteksten 

4.1.1 Handlingsforløp og struktur 

I samsvar med andre tekster fra Franz Kafkas forfatterskap, preges Foran loven av språklig 

klarhet og logisk oppbygging. Samtidig inneholder den et metonymisk og symbolsk språk 

som åpner for store tolkningsmuligheter. Dessuten er det vanskelig å svare klart og entydig på 

hva temaet i teksten er, slik at den gir store rom for subjektive tolkninger. På denne måten 

ikke bare inviterer, men nær sagt forutsetter denne teksten at leseren dikter med for at den skal 

gi mening. Kanskje nettopp derfor er den innlemmet i mange lærebøker brukt i norskfaget på 

videregående skole. Versjonen jeg brukte i 3Z er hentet fra Aschehougs Grip teksten (2015). 

Dette er en 593 ord lang tekst uten avsnittsinndeling og illustrasjoner. I læreboka strekker den 

seg over to sider, men av praktiske årsaker valgte jeg å sette de to delene sammen, slik at 

elevene fikk utdelt én side med sammenhengende tekst (Vedlegg 1). 

Kort fortalt handler Foran loven om en mann fra landet som forsøker å komme inn til 

«loven». Hva denne loven er eller symboliserer kommer ikke fram. Mannens mål om å 

komme inn til loven viser seg vanskelig å nå, for foran døra som leder inn til loven står det en 

dørvokter som nekter å slippe ham inn. Dørvokteren åpner for at det finnes muligheter for at 

han kan la mannen fra landet slippe inn på sikt, men enn så lenge må han pent vente. Mannen 

fra landet synes det er merkelig at han ikke får slippe inn, siden loven skal «være tilgjengelig 

alltid og for alle», men aksepterer inngangsforbudet og setter seg for å vente. Han har også 

blitt fortalt av dørvokteren at bakenfor døra finnes flere dørvoktere, den ene mektigere enn 

den andre. Tiden går og mannen forsøker til stadighet å overtale dørvokteren til å slippe ham 

inn, men til ingen nytte. Ikke engang forsøk på å bestikke dørvokteren hjelper. Til slutt er 

mannen blitt gammel og har ikke lenge igjen å leve. Da spør han dørvokteren hvorfor det bare 

er han som i løpet av alle disse årene har forsøkt å komme inn til loven, siden alle streber etter 

«å følge den». Fortellingen avsluttes med dørvokterens svar til mannen: «Her kunne ingen 

annen slippe inn, for denne inngangen var bare bestemt for deg. Jeg går nå og lukker den.» 

Selve «loven» som metafor er helt sentral i denne fortellingen, og enhver tolkning av teksten 

avhenger av hvordan leseren forstår denne. «Loven» blir på mange måter tomrommet som 
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leseren må fylle med mening. Dermed finnes det i utgangspunktet ingen andre begrensninger 

for mulige tolkninger enn dem som ligger latent i leseren. Likevel er det ikke slik at «loven» 

kan være hva som helst, og noen tolkninger vil være lettere å akseptere enn andre.  

4.1.2 Hva er «loven»? De vanligste tolkningene. 

I artikkelen «Fem læsninger af Franz Kafkas «Foran loven»» (1998) slår Kaare Nielsen fast, 

kanskje noe flåsete, at teksten «handler i hvert fald ikke om aspargessuppe» (Nielsen, 1998, s. 

73). Han argumenterer for at det i hovedsak finnes fem kvalifiserte tolkninger av teksten: en 

samfunnsmessig, en psykologisk, en eksistensiell, en religiøs og en narratologisk. For at en 

leser skal komme på sporet av de to sistnevnte tolkningene, kreves det at man har inngående 

teoretiske forkunnskaper om henholdsvis jødedommen og vitenskapelig folklore – noe det er 

usannsynlig at noen av elevene i 3Z innehar. Derfor er det de tre første tolkningsforslagene 

som er mest interessante å se nærmere på i denne sammenhengen. 

Det første tolkningsforslaget Nielsen legger fram er en samfunnsmessig tolkning av «Foran 

loven». Denne innebærer at man mener loven er nettopp det den utgir seg for å være, et 

lovverk, eller slik den opptrer i fysisk forstand i et samfunn, i form av domstoler. En slik 

kontekstuell tolkning er vanlig for lesere som forholder seg til fortellingen i Foran loven som 

en del av romanen Prosessen, der hovedpersonen Josef K. forsøker å tilbakevise falske 

anklager som er rettet mot ham. En slik tolkning vil kunne styrkes av konkretiseringer i 

teksten, som for eksempel lovens port og beskrivelsene av salene som befinner seg innenfor 

den. At mannen fra landet ikke får slippe inn til loven, men blir holdt tilbake av en prominent 

dørvokter, kan i så måte forstås som en kritikk av samfunnsstrukturen – en allegori for 

byråkratiet i et moderne samfunn og dets uoversiktlige beslutningsformer som fratar 

enkeltmennesket herredømmet over sitt eget liv.  

Med et samfunnsmessig syn på Foran loven blir det problematisk å skulle forklare 

fortellingens avslutning, hvor dørvokteren forteller mannen at inngangen til loven kun var 

ment for ham. En psykologisk tilnærming til teksten gjør dette enklere. Denne legger opp til 

at «loven» er en abstrakt størrelse, et ubestemt mål som mannen fra landet forsøker å nå. 

Konflikten som oppstår når mannen fra landet nektes adgang av dørvokteren må i lys av 

denne tolkningen forstås som en indre konflikt mannen fra landet har med seg selv. Slik 

framstår dørvokteren som en side ved, eller utgave av mannen selv, en slags psykologisk 

sperre som hindrer ham fra en eller annen form for personlig utvikling. Det at fortellingen 



33 

 

avsluttes med at dørvokteren forteller mannen at loven kun var ment for ham, er ikke lenger 

noe problem for tolkningen, men derimot med på å styrke den. 

Dersom vi forlenger denne tolkningen får vi en sømløs overgang til en tredje mulighet, den at 

det i fortellingen er snakk om en eksistensiell lov. Når mannen fra landet blir stanset av 

dørvokteren blir han stilt overfor tre valgalternativer: han kan akseptere forbudet, trosse 

forbudet eller ganske enkelt snu og forlate loven. Når mannen unngår å ta et valg ved at han 

setter seg ned for å vente, legger han samtidig sin egen skjebne i dørvokterens hender. Han 

forsøker på mange måter å velge ikke å velge. Slik oppnår han hverken å akseptere sin 

skjebne eller å gjøre noe med den, og fortellingen kan tolkes som et eksistensielt dilemma. 

4.2 Tegneserieadaptasjonen 

4.2.1 Handlingsforløp og struktur 

Tegneserieadaptasjonen av Foran loven (Vedlegg 2) finner vi i tegneserieromanen Prosessen, 

av David Zane Mairowitz og Chantal Montellier (2010). Denne er fire sider lang og består av 

16 ruter med illustrasjoner og tekst som samlet utgjør 238 ord, altså godt under halvparten av 

teksten som finnes i originalversjonen. Ser man bort fra dette og de ellers så åpenbare 

forskjellene i tekstenes form, oppfattes selve handlingen i originalteksten og 

tegneserieadaptasjonen som relativt lik. Mye av det enkle språket i originalen finner vi også 

igjen i tegneseriens fortellerbokser og snakkebobler, og dette uttrykket videreføres i 

oversiktlige og realistiske illustrasjoner. Som i originalversjonen vil også tegneseriens største 

tomrom være betydningen av «loven». Derfor kan man tenke seg at tolkningene som springer 

ut av adaptasjonen ikke trenger å bli så ulike de som bygger på originalteksten. På en annen 

side kan det hende at tegneseriens modaliteter fører til flere tomrom enn i originalteksten, og 

dermed også en helt annen tolkningen. Dette virker sannsynlig når vi husker at tegneserienes 

utforming stiller krav til induksjon for at teksten skal gi mening. For å kunne si noe mer om 

dette må vi først studere tegneserieversjonens uttrykk mer inngående. 

4.2.2 Tegneseriens ruteoverganger 

Med sitt franske opphav tilhører Chantal Montellier ganske sikkert en europeisk 

tegneserietradisjon, og man kan anta at overgangsinndelingen i Prosessen sett under ett 
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fordeler seg omtrent slik McCloud skisserer. Ser vi nærmere på utdraget som utgjør Foran 

loven, ser vi likevel at overgangene distribueres annerledes. Av de 15 overgangene kan 3 av 

dem karakteriseres som handling til handling (20%), 5 subjekt til subjekt (33%) og 4 scene til 

scene (27%). I tillegg finner vi 2 overganger av kategorien aspekt til aspekt (14%) og 1 non 

sequitur-overgang (7%). For øvede tegneserielesere vil det antakeligvis ikke være noe 

problem å forholde seg til den noe spesielle overgangsinndelingen, men man kan tenke seg at 

noviser vil oppfatte teksten som annerledes. Hvorvidt «annerledes» i denne sammenhengen 

også betyr vanskeligere, er det vrient å si noe sikkert om, men det innebærer i hvert fall større 

krav til leserens induksjonsevne.  

Brorparten av overgangene (79%) i tegneserieadaptasjonen er blant McClouds tre kategorier 

som krever minst grad av induksjon. Disse er de mest brukte i episke tegneserier, og man må 

av den grunn regne med at de ikke byr den jevne leser på større problemer. Det man her kan 

merke seg er at bare tre av overgangene er av typen handling til handling som krever liten 

grad av induksjon, mens de resterende overgangene krever noe mer innsats fra leseren. Med 

andre ord er ikke de minst krevende overgangene i teksten nødvendigvis så enkle å forstå.  

De største hindringene for leseforståelsen må likevel sies å være innslagene av aspekt til 

aspekt-, og ikke minst den ene non sequitur-overgangen vi finner avslutningsvis: 

 

 

Fig. 3: Eksempel på en non sequitur-overgang. 
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Her ser vi en mannsperson som ikke har vært presentert tidligere i teksten, og som ikke har 

noen åpenbar forbindelse til den foregående ruta eller til historien for øvrig. Mannen har vidt 

oppsperrede øyne og store ører, ikke ulikt portrettet av Franz Kafka som elevene fikk 

presentert under klasseromsforsøket (Vedlegg 3), og han har en snakkeboble med et 

utropstegn i. For en som leser hele tegneserieromanen Prosessen vil ikke dette virke rart, da 

illustrasjonen viser romanens hovedperson Josef K., som trer inn igjen i handlingen etter at 

Foran loven er blitt fortalt ham. For en som ikke kjenner konteksten vil illustrasjonen 

sannsynligvis virke mer forvirrende. 

4.2.3 Forholdet mellom verbaltekst og illustrasjoner i 

tegneserieadaptasjonen  

McClouds taksonomi over ord/bilde-kombinasjonene som opptrer i tegneserier er på ingen 

måte noen eksakt vitenskap, noe han selv langt på vei innrømmer når han påpeker at de ulike 

kombinasjonene av ord og bilder i tegneserier nærmest er ubegrensede (McCloud, 2016, s. 

160). I mange tilfeller vil én og samme rute kunne plasseres i flere kategorier, avhengig av 

hvem som vurderer den. Denne ruta fra vår tekst er et godt eksempel på dette: 

 

Fig. 4: Eksempel der ord/bilde-kombinasjonen kan oppfattes som forsterkende, ordbestemt og gjensidig avhengig. 
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Mange vil nok mene at denne ruta er forsterkende i kraft av at bildene forsterker eller utdyper 

den informasjonen verbalteksten gir. Andre kan mene at bildene illustrerer verbalteksten, men 

ikke tilfører den noe vesentlig, og dermed hevde at kombinasjonen er ordbestemt. Andre igjen 

vil kunne argumentere for at ordene og bildene er gjensidig avhengige av hverandre fordi de 

går hånd i hånd for å formidle en tanke ingen av dem kunne formidlet alene. Jeg vil derfor 

være forsiktig med å være bastant når jeg i det følgende skal kategorisere denne og de øvrige 

15 rutene tegneserieadaptasjonen består av. 

Ved første øyekast er det lett å konkludere med at handlingen i Foran loven presenteres og 

drives fremover av de verbaltekstlige modalitetene. Mange av rutene innledes med en 

tekstboks som setter leseren inn i en ny fase av historien, noe som forklarer den relativt høye 

andelen av scene til scene-overganger. I tillegg til dette er det kun to ruter som ikke 

inneholder snakkebobler med ytterligere verbaltekst. Dette førsteinntrykket mener jeg 

forsterkes når man undersøker hvordan teksten kombinerer ord og bilde innad i rutene. Etter 

mitt skjønn dominerer ordene i 12 av de 16 rutene, noe som utgjør 75 %. Av disse regner jeg 

7 som ordbestemte (noen av disse ville andre muligens kategorisert som gjensidig avhengige) 

og 5 forsterkende kombinasjoner der bildene forsterker ordene. I de øvrige 4 rutene finner vi 2 

(12,5%) hvor ord og bilde er gjensidig avhengige av hverandre, 1 (6,5%) bildebestemt og 1 

(6,5%) montasje. 

At tegneserieadaptasjonen legger mye av vekten på ordene, gjør at tegneserien ikke skulle 

være for utfordrende for de som først og fremst er vant med å lese verbaltekster. Faktisk er det 

kun fire ruter som krever at leseren tar stilling til bildene. Kanskje er det til og med slik at de 

rådende ord/bilde-kombinasjoner trumfer de krevende ruteovergangene, og dermed bidrar til 

at teksten oppleves som overkommelig, uansett om man er godt vant til mediet eller ikke. Et 

godt eksempel på dette er sekvensen hvor mannen fra landet ber loppene i dørvokterens 

pelskrage om å hjelpe ham med å overtale dørvokteren til å slippe ham inn: 
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Fig. 5: Eksempel på en aspekt til aspekt-overgang. 

 

Denne seansen formidles gjennom relativt krevende aspekt til aspekt-overganger hvor leseren 

er helt avhengig av egen induksjon for å overkomme rennesteinen. Hadde det ikke vært for at 

fortellingen drives fremover av informasjonen som gis i tekstboksene, og dessuten forsterkes i 

den ene snakkebobla, kan det tenkes at mange ville hatt problemer med å forstå 

sammenhengen i bildene. 

Et annet trekk ved tegneserieadaptasjonen som kan virke forvirrende, er at det er lagt til 

enkelte elementer som man ikke finner igjen i originalteksten. I tillegg til den avsluttende 

illustrasjonen av Franz Kafka som vi har vært inne på, får vi på de to første sidene illustrert en 

svart katt og dessuten en kvinneskikkelse: 
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Fig. 6: Eksempel på elementer som avviker fra originalteksten 

 

Disse momentene har ingen direkte kobling til de øvrige illustrasjonene, og det er heller 

ingenting i teksten som kan forklare dem. Disse enkeltdelene må elevene forstå utelukkende 

ut i fra sine egne erfaringer og sin individuelle tolkning av helheten. 
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5 Resultater 

I dette kapittelet vil resultatene av mine analyser bli gjort rede for. Jeg har valgt å gi denne 

redegjørelsen en firedelt struktur. Innledningsvis vil elevenes lesevaner og holdninger til 

skjønnlitteratur generelt, og tegneserier spesielt, bli behandlet. Deretter vil jeg i andre og 

tredje del redegjøre for hvordan originaltekstleserne og leserne av tegneserieadaptasjonen 

tolker og skaper mening i møte med sin versjon av Foran loven. I fjerde og avsluttende del vil 

jeg beskrive hvordan de som først leste originalteksten forstår teksten etter at de også har fått 

lese tegneserieadaptasjonen. 

5.1 Elevenes lesevaner og holdninger til tekst 

5.1.1 Elevenes holdninger til skjønnlitteratur 

Blant elevene i 3Z er det mange som liker å lese, og som klasse beskrives de av norsklæreren 

som over gjennomsnittlig gode lesere. Dette inntrykket gjenspeiler seg blant de elevene jeg 

møter i intervjuene. Her er det faktisk bare én elev (T4H) som hevder hun ikke liker å lese. 

Til tross for at det store flertall i utvalget liker å lese, er det bare tre av dem som forteller at de 

leser skjønnlitteratur på fritiden (T1M, O1M og O3H). To av de tre (T1M og O3H) leser mye 

og variert skjønnlitteratur – også en del tegneserier. Den tredje eleven (O1M) leser også mye, 

men skiller seg noe ut fra de andre ved at hun utelukkende leser japanske tegneserier, 

eksempelvis titler som One Piece, Fairytail og Bleach.  

De resterende elevene leser i liten grad skjønnlitteratur på fritiden, men noen av dem oppgir at 

de gjorde det tidligere, da de gikk på barneskolen. Det hender fremdeles at enkelte leser 

blogger, nyhetsartikler og andre sakprosatekster på internett, men stort sett er lesing som 

gjøres på fritiden tilknyttet skolearbeidet. En elev (O2H) forteller at hun på ungdomsskolen 

var del av «en gjeng som leste de samme seriene», og nevner titler som Hunger Games, 

Divergent og Gone. Disse titlene, og dessuten Game of Thrones, trekker også flere av de 

andre elevene (O3H, O4H og T4H) fram som bøker de leste i ungdomsskolealder. Imidlertid 

har lystlesing for disse elevene blitt en aktivitet som nedprioriteres til fordel for skolearbeid, 

jobb, tv-serier, og sosiale aktiviteter. 
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5.1.2 Elevenes holdninger til tegneserier 

Informantenes befatning med tegneserier varierer i stor grad. Som vi allerede har vært inne på 

leser O1M mye, men utelukkende japanske tegneserier. T1M og O3H leser det de betegner 

som «en del» tegneserier og eksemplifiserer med titler som V for Vendetta, The Walking Dead 

og Deadpool. De øvrige elevene leser så godt som ingenting innenfor tegneseriesjangeren. De 

gangene det skjer er dette tilfeldige møter med tegneseriestriper gjengitt i dagsaviser, 

eksempelvis Nemi, Pondus og Lunch. Til tross for at elevenes bekjentskap med tegneserier 

varierer, så er holdningene deres til dem påfallende samstemte. Uansett om de er ivrige 

tegneserielesere eller ikke, så har informantene generelt sett et positivt forhold til tegneserier.  

Først og fremst har elevene tro på at illustrasjonene i tegneserier gjør dem enklere å forstå enn 

tradisjonelle skjønnlitterære tekster. «Det visuelle hjelper veldig mye med å få fram 

innholdet», mener O1M, mens hun oppfatter verbaltekster som tekster der man «virkelig [må] 

gå inn i teksten og få med deg alt de prøver å få fram». Med andre ord ser hun for seg at det 

ganske enkelt kreves mindre jobb for å forstå en tegneserie kontra annen litteratur som 

utelukkende er tekstbasert. Denne holdningen viser seg også under samtalen med O3H: 

Int: Gjør du noe annerledes når du leser tegneserier kontra vanlige tekster, for å kalle det 

det? 

O3H: Klart, man slapper jo mer av og det er ikke så mye krav til at man faktisk analyserer 

det som skjer, for det er veldig tydelig, for man ser jo både liksom fysisk hva som skjer og 

man får høre hva de sier. Så det er lettere å skjønne kontekst, og man trenger kanskje ikke å 

analysere så mye, så det er mere sånn at man kan slappe av når man leser tegneserier. 

 

Det at man i tegneserier får presentert konteksten i illustrasjonene er her et viktig poeng. I 

tillegg til det som framkommer gjennom tekst i tekstbokser og snakkebobler, kan leseren 

støtte seg til bilder som viser ansiktsuttrykk, kroppsspråk og miljøet rundt personene i 

handlingen når teksten skal fortolkes. T3H mener sågar at tegneserier blir «litt som å snakke 

med et menneske», fordi informasjonen illustrasjonene gir bidrar til at man skjønner «ironi og 

litt sånn meninger som ikke står så tydelig skrevet». 

Derfor er det kanskje ikke overraskende at flertallet (6 stk.) av elevene svarer at de hadde 

foretrukket tegneserieadaptasjonen av Foran loven, dersom de i starten av forsøket hadde fått 

valget. Disse informantene mener også bestemt at andre i klassen ville ha gjort det samme. 

Tegningen av denne holdningen kunne jeg se allerede under klasseromsforsøket, da flere av 
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elevene i 3Z bokstavelig talt krysset fingrene for at de tilhørte den halvdelen av klassen som 

skulle få utdelt tegneserieadaptasjonen. Det er kun to av elevene i utvalget (O3H og O4H) 

som svarer de ville ha valgt originalteksten. O4H begrunner dette med at hun foretrekker 

spenningen og mystikken en verbaltekst gir. Dessuten ønsker hun å danne seg bilder i eget 

hode, framfor å få dem visualisert i en tegneserie. O3H nevner noe av det samme. Hun frykter 

at tegneserieadaptasjonen ville vært for tydelig og ikke gitt tilstrekkelig tolkningsrom. 

Dessuten foretrekker hun tekster som byr leseren på en viss motstand, noe hun mener hun 

ikke finner i samme grad i tegneserier, som hun fortrinnsvis leser for «å slappe av». Det at 

hennes oppfatning tilhører mindretallet i 3Z, tror hun henger sammen med at mange ikke er så 

glad i å sitte og lese, og at de ser på tegneserier som morsommere. 

Mye tyder på at O3H kan ha rett. De øvrige informantene forklarer sin positive holdning til 

tegneserieadaptasjonen med at de anser formatet som mer tiltalende enn det verbaltekstlige. 

De mener sammensetningen av tekst og bilde gjør tegneserier morsommere, mer spennende 

og mer engasjerende. Dessuten formidler tegneseriens illustrasjoner mer informasjon pr. side 

enn det verbaltekst gjør. Følgelig blir også tegneserietekstene mindre krevende i form av at de 

er kortere og mindre tid- og konsentrasjonskrevende enn annen skjønnlitteratur.  

T3H legger det fram slik:  

Når jeg ser på den [tegneserieadaptasjonen], så ser jeg ikke så mye tekst, men jeg ser mye 

bilder og tegninger som jeg synes ser spennende ut. Han vokteren ser litt ut som en 

sjømann, det er litt spennende det [latter]. Og så er bokstavene store og tjukke og du ser at 

det er litt kortere setninger, mens her [originalversjonen] så ser jeg bare en stripe med tekst. 

Lang remse! 

 

Et annet poeng O3H trekker fram, er at tegneserieadaptasjonen skiller seg ut fra andre tekster 

de vanligvis jobber med i norskfaget, og at variasjon i tekstutvalget er grunn god nok til at 

mange vil velge bort originalteksten. «Folk vil ha en avveksling», mener hun, og legger til at 

«for de som ikke er så glad i å sitte og analysere [og] reflektere, så er kanskje denne her 

[tegneserieadaptasjonen] enklere å forholde seg til. Og folk liker jo at det enkelt!».  

Denne informasjonen er særlig interessant fordi den kan gi oss et innblikk i elevenes 

holdninger til tegneserier sett i et læringsperspektiv. Begrunnelsene til informantene som 

foretrekker tegneserieadaptasjonen tyder på at de ikke velger som de gjør i troen på at det gir 

det største læringsutbyttet, men fordi de oppfatter tegneserieversjonen som en lettvint løsning 
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– en minste motstands vei. Å velge tegneserieadaptasjonen er med andre ord det samme som å 

slippe billig unna. Dette synet speiler seg hos de informantene som ville valgt annerledes. 

Disse to mener tegneserieadaptasjonen avslører for mye, og dermed fratar dem den 

motstanden som skal til for at de skal lære av lesingen. Denne forskjellen sier noe om hvordan 

elevene har konseptualisert norskfagets litteraturundervisning og hvordan de tenker seg hva 

de skal lære av tekstene de leser. Dette er noe vi kommer tilbake til i kapittel 6. 

Om ikke annet, så er det tydelig at elevene er svært bevisst hvilket formål lesingen skal tjene. 

Særlig en sekvens i samtalen med O2H viser dette: 

Int: Hvis du nå skulle fått velge, hvilken av tekstene ville du ha lest? 

O2H: Hva skulle jeg brukt det til? For å svare på de spørsmålene vi fikk?  

Int: Ja, vi kan godt si det. 

O2H: Det kan godt hende jeg hadde valgt tegneserien, fordi før jeg hadde lest den så hadde 

jeg tenkt at den var mer lettlest. 

 

Dersom vi generaliserer O2H sitt tilfelle, vil formålet med lesingen være bestemmende for 

hvilken av de to tekstene elevene velger. Denne antakelsen bekreftes langt på vei når 

informantene får ta stilling til hvilken tekst de ville valgt dersom arbeidet deres skulle blitt 

vurdert med en tallkarakter. Nå blir nemlig tegneserien langt mindre populær enn den var 

forrige gang de ble spurt. Til tross for at samtlige regner tegneserier som enklere tekster, viser 

det seg at hele 7 av 8 elever ville foretrukket originalteksten dersom arbeidet munnet ut i en 

vurdering. Bare T1M holder fast på at hun ville valgt tegneserieadaptasjonen også hvis 

arbeidet ble vurdert. Valget begrunner hun svært så pragmatisk med at det vil være langt 

vanskeligere å oppnå gode karakterer i arbeidet med en verbaltekst fordi det blir vanskeligere 

å finne fasiten læreren er ute etter. I en verbaltekst vil tolkningsrommet være for stort, mener 

hun, mens i en tegneserier vil illustrasjonene bidra til å begrense antall mulige tolkninger. 

Som hun selv sier det: «Vanlig tekst, der det ikke er noe illustrasjon, må du på en måte skape 

det selv, og det kan hende at læreren ikke har de samme illustrasjonene som vi har, og ser på 

det på en helt annen måte». T1M mener at i arbeidet med en illustrert tekst vil elev og lærer i 

større grad ha et felles referansegrunnlag, noe som gir større sjanser for at lærer og elev 

forstår og tolker teksten likt. Dessuten gjør hun et poeng ut av at det går fortere å lese en 

tegneserie. Mindre tid brukt på å lese og forstå selve handlingen, frigjør tid som kan brukes på 
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å fordype seg og jobbe med teksten på et dypere plan, noe som i sin tur vil øke sjansene for 

gode karakterer. 

Paradokset i de øvrige sju informantenes valg, at de ville valgt originalteksten til tross for at 

de ser på tegneserieadaptasjonen som enklere, finnes det flere forklaringer på. Særlig er det to 

som går igjen blant flere. Den ene henger sammen med hva de er vant til å lese på skolen. 

Den eneste gangen de kan huske å ha brukt tegneserier i norskundervisningen på 

videregående skole, var i forbindelse med sidemålsopplæringen. Da brukte de tegneserien 

Spør ho Rakel! Nynorsk på 1-2-3 (Slettevold, Olsen & Mathisen, 2011), en serie utarbeidet av 

Nynorsksenteret som handler om nynorsk formverk og rettskrivingsregler. I 

litteraturundervisningen har de aldri brukt tegneserier, og fordi de ikke er trent på å lese 

tegneserier, ville de unngått dem i en vurderingssituasjon. Til og med O1M, som kan regnes 

som en viderekommen tegneserieleser, bruker dette argumentet da hun mener at arbeid med 

tekst på skolen ikke kan sammenlignes med lesingen hun gjør på fritiden. Når hun leser 

tegneserier «jobber» hun ikke med teksten på samme måte som med tekstene hun leser på 

skolen. Dermed har hun ikke noe tro på at erfaringene hun har med tegneserielesing ville ha 

hjulpet henne. 

Den andre begrunnelse som går igjen blant elevene, er at de frykter de vil gå glipp av noe 

dersom de velger tegneserieadaptasjonen. Selv om mange har tro på at helheten bevares i 

overgangen fra verbaltekst til tegneserie, regner de det som sannsynlig at enkelte deler 

forsvinner i oversettelsen. For eksempel ville O3H valgt originalteksten fordi hun er bevisst 

på at en adaptasjon er en slags annenhåndskilde, hvor tegneserieskaperen har fortolket 

originalteksten. O3H sin fortolkning av tegneserien vil med andre ord være prisgitt kvaliteten 

på jobben tegneserieskaperen har gjort. Dersom denne jobben er dårlig utført, vil ikke Kafkas 

tekst bli ivaretatt og videreført, og dermed vil også O3H sin tolkning bli dårligere enn den 

kunne vært. Det optimale ville vært om tegneserien var originalteksten, eller om samme 

forfatter sto bak begge versjonene. Som O3H sier det: «ideelt sett burde han [Kafka] gjort det 

selv, hvis han hadde vært noenlunde flink til å tegne».  

Dette argumentet er relevant i denne sammenhengen, men vil frafalle i en 

undervisningssituasjon der tegneserien som leses er originalen, og ikke en adaptasjon. At 

elevene vegrer seg for å bruke tegneserier i en vurderingssituasjon, ser først og fremst ut til å 

henge sammen med vanene deres, hva de er vant med å lese i litteraturundervisningen, og 
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ikke holdningen deres til tegneseriesjangeren generelt. Dessuten forteller dette oss at elevene 

setter en klar grense mellom fritidslesing og lesing i norskfaget. 

5.2 Elevenes meningsskaping i møte med Foran 

loven 

Ingen av elevene har store problemer med å gjenfortelle handlingen i teksten de har lest, selv 

ikke de elevene som ble intervjuet over to uker etter klasseromsforsøket. Handlingsreferatene 

elevene gir av tekstene er også svært like, enten de har lest originalversjonen av Foran loven 

eller tegneserieadaptasjonen. Kanskje er ikke dette så oppsiktsvekkende i seg selv, med tanke 

på at fortellingen er kort og har en forholdsvis enkel handling, og at adaptasjonens 

dominerende ordbestemte ord/bilde-kombinasjoner gjør den svært så tro mot originalen i sin 

gjengivelse av den. Tekstens tema er på sin side alt annet enn enkel, hverken i den ene eller 

andre versjonen. Derfor er det langt mer interessant å se nærmere på hvordan informantene 

tolker teksten de har lest, og hvordan de skaper mening i møte med selve «loven» sin 

symbolikk. Vi starter med å se på datamaterialet fra de elevene som har lest originalversjonen. 

Deretter tar vi for oss tegneserieleserne. Avslutningsvis skal vi også undersøke hva som skjer 

med originaltekstelesernes tolkninger når de også får lese tegneserieadaptasjonen. 

5.3 Originaltekstlesernes meningsskaping 

Det er nærmest påfallende hvordan originaltekstlesernes forståelse av Foran loven 

sammenfaller med Kaare Nielsens kategorisering over de mest populære tolkningene. I det 

følgende skal vi se at en psykologisk tilnærming er særlig populær. 

5.3.1 En psykologisk tilnærming til Foran loven 

Alle de fire originaltekstleserne er inne på at Foran loven må forstås som en psykologisk 

fortelling som tar for seg to motstridende krefter i mennesket. Teksten skal leses metaforisk, 

mener de, som et bilde på mentale prosesser som foregår i hodet til mannen fra landet. For 

eksempel mener O1M at dørvokteren kan være en personifisering av mannen fra landet sine 

følelser, fortrinnsvis angst og frykt. Som et bilde på mannens mentale sperrer, stenger 

vokteren døra til hans sanne potensiale. For å forklare hva hun mener, eksemplifiserer O1M 

med det gymlæreren hadde snakket om i forrige gymtime, da dans sto på programmet: 
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Det [loven] kan jo være forskjellige følelser da. Angst og litt forskjellig. Et veldig godt 

eksempel er det gymlæreren snakka om, i forrige gymtime da hadde vi dans, og der er det 

sånn at det kan være litt sånn pinlig og litt skremmende å slippe seg løs når man danser. 

Men det er sånn at da holder man igjen potensialet sitt, ikke sant, men hvis man er villig til 

å slippe seg løs, så får man mye mer mulighet til å bedre seg selv, og bli flinkere. Så det 

kan være liksom det psykiske som holder oss tilbake, da, som gjør at han ikke kommer dit 

man egentlig kan. 

 

O4H er inne på omtrentlig det samme. Hun foreslår at loven kan være et symbol på noe 

mannen fra landet har ønsket seg lenge, et overordnet mål han ønsker å oppnå i livet sitt. 

Dette begrunner hun med at siden ingen andre forsøkte å komme inn den samme døra som 

mannen, må teksten handle om noe personlig som kun angår ham: 

Int: Hvordan forsto du den teksten her? Hvordan tolker du en sånn tekst? 

O4H: Altså, jeg tenker at det er noe personlig for den mannen, siden ingen andre kom dit 

og lurte på, eller ville gå inn der […], og når han ikke turte å ta et skritt, [var det] kanskje 

fordi den vokteren er noe han er redd for, som hindrer ham i å oppnå det. Så det er noe 

personlig for den mannen, men det er veldig vanskelig å påpeke akkurat hva. 

Int: Hva er det som er personlig for mannen, tenker du? 

O4H: Noe i livet han har ønska seg lenge. 

Int: Snakker du nå om den loven? 

O4H: Ja. Den symboliserer noe han vil oppnå. 

 

På spørsmål om hvorfor mannen ikke klarer å oppnå dette han har ønsket seg, viser O4H til de 

mange dørvokterne som stopper ham. Disse mener hun også det ligger symbolikk bak. Enten 

må dørvokterne forstås som rent fysiske hindringer som står i veien, eller som selvpåførte 

mentale sperrer: 

De hindringene […] kan også være noe han selv skaper. At han skaper noen egne 

begrensninger, på en måte. For det virker som det her skjer i hodet hans. Det er ikke noe 

sånn virkelighetssituasjon. 

 

O2H synes det var vanskelig svare entydig på hvordan hun forstår Foran loven, men også her 

kan vi finne tegn til en psykologisk tilnærming når hun mener at loven må forstås som et 

symbol for noe inne i mannens hode. I likhet med O4H synes O2H det er vanskelig å slå fast 

hva dette er, men det kan tyde på at hun ser for seg at det kan være ulike sider ved mannens 
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personlighet, et sett med etiske og moralske lover og regler som legger føringer for hvordan 

han bør leve livet sitt: 

O2H: […], så da fant jeg vel ut med meg selv at det ikke var helt i den virkelige verden, det 

var mer i hodet til mannen eller noe. Men det gir fortsatt ikke helt mening.  

Int: Hva tenkte du når du var inne i det sporet at det kan ha vært inne i hodet til mannen da? 

O2H: Jo, da tenkte jeg at den loven var mer […] det som var bestemt for ham, kanskje 

etikken eller moralen hans eller noe. Ett eller annet som handlet om ham som person, da. 

Enten hvordan han skulle være eller, ett eller annet. For da ga det litt mer mening at det var 

bare han som kunne finne ut av det. Men de vaktene gir fortsatt ingen mening, da. Da 

tenkte jeg at de var ikke personer, rett og slett, men det bare var sperrer i hodet hans, eller 

noe.  

Int: OK. Så loven må da forstås som? 

O2H: Jeg har ikke helt bestemt meg, enten moral eller regler for hvordan han skulle være.  

Int: Så loven er personligheten hans på en måte? 

O2H: Ja, på en måte. 

Int: OK. Hva er det som holder ham tilbake da, hvis det ikke er konkrete vakter? 

O2H: Da tror jeg det er sperrer i hodet hans, da. At han på en måte ikke fysisk befinner seg 

på det stedet, men at det er i hodet hans, og at han prøver å trenge lenger inn i sitt eget 

hode, og da blir det vanskeligere og vanskeligere jo lenger han kommer inn.  

Int: Hvorfor vil han inn til loven? 

O2H: Jeg tror kanskje han først og fremst er nysgjerrig. Og det føles veldig viktig for ham. 

Jo mer motstand han møter, jo mer nysgjerrig blir han, og viktigere blir det, også blir han 

besatt av å finne ut av hva det er.  

Int: Men hvis det er hans egne sperrer som holder ham tilbake, hvorfor er de der da? 

O2H: Jeg tror kanskje det er fordi det sitter såpass dypt i han at det er liksom ikke 

meningen at han skal vite det, egentlig. 

 

«Loven» kan her forstås som svaret på et grunnleggende spørsmål om identitet, et «hvem er 

jeg?», som blir vanskeligere å svare på desto mer man forsøker. Ut fra dette kan dørvokteren, 

og alle de stadig mektigere dørvokterne etter ham, ses på som mentale sperrer mannen fra 

landet har satt opp for å beskytte seg selv. O2H har dermed beveget seg over i en annen av 

Nielsens hovedkategorier, nemlig den eksistensielle tolkningen av Foran loven. Denne finner 

vi også igjen i O3H sitt vitneprov, men det er også tydelig at hun påvirkes av sin kunnskap 

om perioden teksten er hentet fra når hun tillegger den et kontekstuelt, biografisk perspektiv: 
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Int: Likte du den teksten her? 

O3H: Ja, men den var veldig vanskelig å forstå, hva den loven kan være. Sånn først, sånn 

helt umiddelbart, så tenkte jeg at det kanskje kunne være noe personlig for Kafka, sånn at 

han ikke fant noen mening med tilværelsen sånn som så mange innenfor modernisme og 

postmodernisme, at han ikke fant en mening med verden og at den meningen på en måte 

var den døren, eller å komme innenfor den døren, men så var det jo ikke mulig å komme 

inn, så da kan det jo være at man hele tiden søker etter en mening i livet, men at man aldri 

finner den. 

 

Ut fra dette kan vi ane at det vil komme et «men». Det er åpenbart ikke den psykologiske 

tolkningen av teksten hun regner som den mest riktige. Først og fremst mener O3H at Foran 

loven skal leses som en allegorisk samfunnskritikk, noe som tar oss over i Nielsens tredje 

hovedretning. 

5.3.2 Foran loven – en samfunnskritisk allegori 

O3H fortsetter slik: 

O3H: Men så tenkte jeg at det er jo, den er jo kalt «loven» av en grunn, og han [Kafka] er 

jo jurist, så da tenkte jeg at det her er mer rettet mot autoriteter og hvordan de prøver å 

beholde makt. Men den var ikke så lett å analysere. 

Int: Nei. Men den loven? Er det noen andre ting den loven kan være? 

O3H: I hvert fall det jeg skrev i den teksten som jeg sendte inn, var jo at den kunne være 

det å kunne ytre seg i samfunnet eller ha en innvirkning på statsstyret, da. Gjennom loven 

så får man det. Men jeg kan liksom ikke tenke meg noe annet utover det, hva det kan være. 

 

O3H tenker seg at mannen fra landet forsøker å få tilgang til loven, som legger grunnlaget for 

samfunnsstrukturen, slik at han kan endre den til det bedre. Ut i fra dette ser hun teksten i et 

samfunnsperspektiv, hvor dørvokteren sitter på makta gjennom å være av en høyere klasse 

enn mannen fra landet, som hun antar er bonde. Dørvokteren forsøker å hindre at mannen fra 

landet får tilgang til loven, som er en forutsetning for å kunne utfordre systemet og endre 

maktforholdene. I denne tolkningen oppfatter hun teksten som en kritikk av de 

samfunnsforholdene som rådet på Kafkas tid. 

På spørsmål om hva hun tror mannen fra landet og dørvokteren symboliserer kommer hun 

tilbake til sin første tolkning, men er samtidig tydelig på hvilken av de to hun setter sin lit til: 
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Jeg tror det kan være et symbol på autoritet og de som ønsker å endre samfunn. Kanskje. 

Eller så kan det være samfunnet mot individ som prøver å finne en mening i livet, da. Det 

kommer an på om man tenker ut i fra samfunn eller personlig, sånn finne mening med 

livet, eller et bedre liv. Men jeg tenker i utgangspunktet at det er autoritet mot en som blir 

undertrykt og prøver å få en høyere posisjon eller prøve å komme ut av undertrykkelsen, 

da. 

 

5.3.3 Originaltekstlesernes alternative tolkninger 

Det er bare O1M som er inne på en alternativ tolkning, men like fullt bør den nevnes. I tillegg 

til at hun mener Foran loven må tolkes psykologisk, er hun innom en kontekstuell tolkning av 

teksten som kan minne om samfunnskritikk. Kanskje har O1M fulgt godt med under 

klasseromsforsøket, for uten at hun har lest Prosessen, er det i lys av handlingen i denne at 

hun tolker hva loven symboliserer.  

O1M: Ja, hva var det jeg tenkte da? Jeg hadde vel noen tanker om at […] i forhold til 

starten av den boka Prosessen, der du har en person som bare blir tatt, også sier han selv at 

han ikke har gjort det, så blir det kanskje relatert til det at han mister tiden sin da, at han 

som ikke kommer ut, han på en måte sitter inne, også får han ikke kommet ut til det livet 

han egentlig skal leve, da. På en måte.  

Int: Du tenker at han er fanga og vil ut, og ikke inn i noe? 

O1M: Ja, på en måte. Jeg tenker at det er litt motsatt, egentlig. 

Int: Du nevnte at denne teksten er fra Prosessen. Har du lest Prosessen? 

O1M: Nei.  

Int: Kjenner du noe til den boka da? 

O1M: Ikke annet enn det vi lærte. 

 

Her kan vi lese at hun mener mannen fra landet er uskyldig fengslet, på samme måte som 

Josef K. i romanen, og forsøker å komme seg ut til loven, snarere enn inn til den. I en slik 

tolkningen vil loven symbolisere friheten og det livet mannen fra landet ville levd dersom han 

ikke var uskyldig sperret inne. 

Som en oppsummering kan vi slå fast at blant de fire originaltekstlesernes foretrukne 

tolkninger finner vi tre psykologiske tilnærminger og én samfunnskritisk. Begge regnes av 

Nielsen som en gjengs oppfatning av Foran loven. Det skal vise seg å stå i kontrast til de 

tolkningene tegnserieleserne foretrekker. 
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5.4 Tegneserielesernes meningsskaping 

Der de aller fleste tolkningsforslagene hos originaltekstleserne sammenfalt med noen av 

Nielsens forslag, finner vi en motsatt tendens hos tegneserieleserne. Her finner vi kun enkelte 

spor som kan knyttes til tolkningsforslagene Nielsen mener er de mest nærliggende. Likevel 

ser det ut til at elevene er svært så samstemte i sin meningsskaping. For selv om tolkningene 

deres har noen nyanseforskjeller, er 3 av 4 av informantene som leste tegneserieadaptasjonen 

skjønt enige om at Foran loven er en fortelling om døden. 

5.4.1 Foran loven – en fortelling om døden 

T1M er blant de som mener døden er fortellingens tema. Hun mener «loven» symboliserer 

inngangen til livet etter døden, eller et slags himmelrike: 

Jeg tror at hele tegneserien var en metafor for døden, fordi […] det virket som han [mannen 

fra landet] holdt på å dø på slutten av tegneserien. Da dørvokteren sa at døra bare var ment 

for ham, så gir det meg et inntrykk av at det er en metafor for at det er hans vei inn til det 

neste livet, da, eller livet etter døden. 

 

På spørsmål om hun oppfatter teksten som religiøs, svarer hun at dette «kommer an på den 

som leser». Dermed legger hun opp til to mulige tolkninger. På den ene siden mener hun 

mannen fra landet søker døden, men blir holdt tilbake av dørvokteren fordi det ikke er 

mannens tur enda. På den måten framstår dørvokteren som en utgave av mannen med ljåen, 

en personifisering av døden, som avgjør hvem som skal få komme inn og når dette skal skje. 

Dersom man ser på teksten gjennom religiøs optikk, framstår dørvokteren som en versjon av 

St. Peter som vokter porten til himmelriket. Når mannen fra landet ikke kommer inn, tolker 

T1M dette som at han er en synder som ikke har gjort opp for seg. Uansett hvilken av de to 

tolkningene man sokner til, vil kjernen i fortellingen være den samme. Gjennom hele 

intervjuet holder T1M fast på sin tolkning av teksten. Samtidig er hun tydelig på at det kan 

finnes andre forklaringer, uten at hun foreslår noen alternativer.    

I likhet med T1M ser også T2M på loven som et symbol for døden, og hun støtter seg til noen 

av de samme begrunnelsene:  
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Jeg synes det var skikkelig vanskelig å skjønne hva loven var […], men jeg kom jo egentlig 

fram til at loven betyr døden. På ett eller annet vis, så prøvde han mannen å søke etter 

døden, men at han dørvakta sa at det ikke var tid for han å dø nå, eller noe sånt, så jeg 

tenkte også på at på slutten så sa han dørvakta at det ikke var noen andre som kom og ville 

inn fordi denne porten var ment bare for ham, så derfor tenkte jeg liksom at døden er jo 

bare for enkeltpersoner. 

 

Som T1M tror T2M at mannen fra landet søker døden, men holdes tilbake fra den av 

dørvokteren fordi det ikke er mannens tur til å dø riktig enda. Hun gjør imidlertid ingen 

forskjell på et religiøst og et ikke-religiøst perspektiv, men er overbevist om at det finnes et 

nytt liv etter døden, en form for reinkarnasjon, på den andre siden av døra. 

Også T4H ser for seg at loven kan være et symbol for døden, og på samme måte som T1M og 

T2M mener hun at grunnen til at mannen ikke kommer inn til loven er fordi hans tid til å dø 

ikke er kommet enda. At døra kun var ment for mannen fra landet, mener hun forsterker 

denne tolkningen. Hun ser også for seg at grunnen til at mannen oppsøker døden er fordi han 

er ved dårlig helse, eller at han ønsker å treffe kona si igjen, som allerede er død og befinner 

seg på den andre siden av døra: 

Int: Hvis døden er på andre siden, hvorfor vil han inn? 

T4H: Jeg tror det at han kanskje var syk, eller var døende, da. Eller at han kanskje kjenner 

noen som er det allerede. En kone, for eksempel.  

 

T3H skiller seg ut fra de andre ved at hun leser Foran loven som en samfunnskritisk tekst, en 

tolkning vi finner igjen blant de Nielsen mener er mest nærliggende. Hun forklarer at hun 

tolker det som at mannen fra landet representerer en naiv og godtroende befolkning, mens 

dørvokteren er myndighetene som holder ham tilbake: 

Da jeg leste det så fikk jeg et inntrykk av at han mannen som sto i døra var på en måte 

samfunnet som prøvde å begrense han mannen som ville oppnå noe og forstå noe. Jeg fikk 

på en måte en tanke om at myndighetene prøvde å holde ham unna å vite sannheten ved å 

gi ham sånne små håp hele tiden, for at han skulle holde håpet oppe, men allikevel aldri la 

han komme helt fram. Så på den måten så ble han ikke knust og sint og revolusjonær, eller 

hva jeg skal si, men på den andre måten så ble han heller ikke tilfredsstilt og fikk vite det 

han ville vite. Han ble på en måte holdt på kanten hele tiden. 

 

Hun bygger opp under denne tolkningen ved å vise til de andre vokterne som dørvokteren 

hevder befinner seg bak døra. Det er ikke sikkert disse faktisk eksisterer, mener hun, men at 
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dørvokteren bruker denne trusselen som skremselspropaganda for å holde mannen fra landet 

ute. 

5.4.2 Tegneserielesernes alternative tolkninger 

I tillegg til disse hovedlinjene finner vi spor av et par andre forklaringer. T2M supplerer sitt 

første tolkningsforslag med en psykologisk tilnærming til teksten, ikke ulik et av alternativene 

vi har sett Nielsen presentere, og som flere av originaltekstleserne var innom. Hun ser for seg 

at loven kan være et symbol på mannens personlige mål i livet, og at han ikke slipper inn til 

målene sine fordi han ikke gjør en innsats utover noen spede forsøk på å bestikke 

dørvokteren.  

Jeg tenkte også på at kanskje loven var et mål han ville oppnå av noe slag, at han ikke fikk 

komme inn for at han måtte jobbe litt hardere for å nå målene sine, ikke bare spørre om å få 

lov til å komme inn. Og det var jo sånn at han dørvakta sa at når man kommer inn, så er det 

flere saler inn der med en enda strengere dørvakt, så da tenkte jeg at for å nå et stort mål, så 

må man jo ha sånne delmål. Sånne man også må nå. Og at man må jobbe hardt for å nå det 

målet. 

 

Også T4H kommer med en alternativ forklaring på hvordan fortellingen må forstås når hun 

tenker seg loven som et symbol for ekteskapet. I denne tolkningen er «loven» et symbol for 

en kvinne mannen fra landet ønsker å gifte seg med. Dørvokteren er brudens far som mener at 

mannen fra landet må gjøre seg fortjent til datterens hånd: 

Jeg tenkte da at det var faren til den han ville gifte seg med, som var vokteren. Vokteren 

mente da at den personen [mannen fra landet] var den riktige, men han ville bare at han 

skulle gjør ett eller annet, da, for å kunne få datteren. 

 

Denne tolkningen kan leses som en pragmatisk tilnærming, en forenklet versjon av et av 

løsningsforslagene Nielsen presenterer, og som jeg tidligere mente ikke var relevant for denne 

informantgruppen. Uten at T4H er folklorist, tegner hun her et bilde av Foran loven som en 

skjematisk narrativ konstruksjon, lik den Vladimir Propp (1968) fant var karakteristisk for 

mange eventyr. Mannen fra landet blir slik subjekt og protagonist – en moderne utgave av 

Espen Askeladd, mens selve «loven» er fortellingens objekt i form av dørvokterens datter. 

Dørvokteren blir dermed antagonist, og kanskje også giver, mens loppene utgjør en form for 

karikerte versjoner av protagonistens hjelpere (Nielsen, 1998, s. 71). 
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Et spørsmål som reiser seg etter gjennomgangen av tegneserielesernes vitneprov, er hva som 

kan forklare tolkningsforslagenes konsensus. Ikke minst når denne samstemmigheten ikke 

sammenfaller med noen av de Nielsen mener er de mest nærliggende tolkningene av 

originalteksten. Med fare for å begynne i feil ende, kan jeg avsløre at svaret ser ut til, kanskje 

ikke så overraskende, å ligge i informantenes omgang med illustrasjonene. 

5.5 Hva påvirker tegneserielesernes 

meningsskaping i møte med teksten? 

Det viser seg at det langt på vei er de samme illustrasjonene informantene har lagt vekt på i 

sine tolkninger, og hvilke elementer de hadde vanskeligheter med å forstå. Det som har vært 

avgjørende for hvordan de leser teksten, er først og fremst hvordan de to hovedpersonene i 

fortellingen er framstilt. Fremstillingen av sekvensen der mannen fra landet snakker med 

loppene i dørvokterens krage, virker som den mest problematiske. Vi skal se nærmere på hva 

elevene sier om dem begge.  

5.5.1 Fremstillingene av dørvokteren og mannen fra landet 

T1M sine uttalelser er et godt utgangspunkt, da hun er blant informantene som gir den beste 

helhetlige forklaringen på sin forståelse av Foran loven som en fortelling om døden. Dette ser 

ut til å henge sammen med hvordan hun oppfatter illustrasjonene av hovedpersonene i 

fortellingen: 

Int: Hva kan du si om han mannen egentlig, hvordan forstår du den karakteren i historien 

du leste? Hva er det for en fyr? 

T1M: Det er vel egentlig bare en vanlig mann, man får ikke noe spesielt inntrykk av ham, 

[ut] fra hans personlighet. 

Int: Og dørvokteren da? 

T1M: Han virker mer som en streng type, men han vet noe vi ikke vet. 

Int: Hva kan du tenke deg det er for noe? 

T1M: Jeg tror at dørvokteren vet hva som er på andre siden av døren. 

Int: Ja? Hva tror du er på andre siden av døra? 

T1M: Jeg tror jo at hele tegneserien var en metafor for døden, da, fordi […] det virket som 

han holdt på å dø på slutten av tegneserien, men at dørvokteren sa at døra bare var ment for 
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ham, så gir det meg inntrykk av at det er en metafor for at det er hans vei inn til det neste 

livet, da, eller livet etter døden. 

 

Når T1M hevder at dørvokteren blunker, sikter hun til to illustrasjoner i teksten, henholdsvis 

på første og siste side: 

  

Fig. 7: Illustrasjonene der T1M oppfatter at dørvokteren blunker. 

 

Hun mener at denne blunkingen er et tegn på at dørvokteren sitter på mer informasjon enn den 

han deler med mannen fra landet og leseren, noe hun poengterer flere ganger under intervjuet: 

Int: Her skal du få teksten du leste. […] Var det noe spesielt ved tegneserien som du liksom 

la spesielt merke til?  

T1M: Både på første side i andre rute så blunker dørvokteren, og i andre rute på siste side 

så blunker han igjen.  

Int: Se det, gitt! Hvorfor det tror du? 

T1M: Jeg tror han vet noe vi ikke vet som lesere. 

Int: Hva er den blunkinga ment som da? 

T1M: Som et tegn, på en måte.  

Int: Tegn på hva da? 

T1M: Det er et tegn på at han vet hva som kommer til å skje. 

 

Det at hun stadig kommer tilbake til poenget ved at dørvokteren blunker til mannen, tyder på 

at dette er noe som påvirker hvordan hun forstår teksten, men det forklarer ikke hvordan hun 
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har landet på at «loven» er et symbol på døden. Dette kommer tydeligere fram når hun 

forklarer hvordan hun oppfatter mannen fra landet: 

Int: Er det noe i de bildene som kommer fram som ikke kom fram i teksten, altså er det en 

del av bildene som hjalp deg med å forstå teksten sånn som du gjorde? 

T1M: Det var jo det at dørvokteren blunka på en av de første rutene og den siste.  

Int: Er det noen andre ting? 

T1M: Illustrasjonene av at mannen blir eldre.  

Int: Står ikke det i teksten? 

T1M: Jo, på en måte.  

Int: Men det var lettere å se det, enn å lese det, på en måte? 

T1M: Ja, altså jeg kom mer fram til mitt svar på grunn av den første ruta på siste side.  

Int: Hvorfor det? 

T1M: Det var litt skremmende.  

Int: På hvilken måte da? 

T1M: Det ser veldig ut som en død person. 

 

Den første ruta på siste side som T1M sikter til, viser et nærbilde av mannen fra landet i det 

han spør hvorfor ingen andre har oppsøkt «loven»: 

 

Fig. 8: Illustrasjonen T1M sikter til når hun mener mannen fra landet ser ut som en død person. 
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På grunnlag av disse uttalelsene kan vi konkludere med at T1M sin tolkning langt på vei er 

formet av illustrasjonene i tegneserieadaptasjonen. Dette til tross for at store deler av den 

sammensatte teksten består av ordbestemte ord/bilde-kombinasjoner, hvor verbalteksten ved 

ett tilfelle eksplisitt forteller at mannen fra landet «skal snart dø». T1M sin forståelse er ikke 

enestående. Også T4H viser til aldringsprosessen til mannen fra landet når hun skal begrunne 

hvorfor hun mener teksten handler om døden: 

T4H: Der [peker i teksten] var litt av grunnen til at jeg trodde at han kanskje skulle dø.  

Int: Nå peker du på siste rute. Hva ser du der? 

T4H: Der ser det ut som om han er litt død. Eller, han faller i hvert fall, da. Han ligger 

liksom nede. Også her så er han litt sånn… svartna i øya.  

Int: Åssen synes du han ser ut der? 

T4H: Han ser gammel ut.  

Int: Han ser gammel ut? 

T4H: Ja, han har mista håret på hodet, eller i hvert fall deler av det. Også har han skjegg da, 

det er kanskje ikke noe som sier at de er gamle, men, han har ganske langt, og han hadde 

ikke så langt i starten, så han må ha sitti der en stund.  

Int: Og du tror han dør i siste rute? 

T4H: Ja, kanskje. 

 

Den tredje informanten som mener døden er et sentralt tema i fortellingen, T2M, har funnet 

støtte for sin tolkning i både i verbalteksten og i illustrasjonene: 

Int: Hvordan tolker du slutten når det ender med at han bare dør? Han kommer jo aldri inn.  

T2M: Nei, og jeg synes det sto at når han døde, så så han et lys fra at porten åpnet seg, så 

derfor fikk jeg også et enda sterkere tanke om at det var døden da. At han døde når porten 

åpnet seg.  

Int: Ja, hvordan kom det fram det at porten åpnet seg? 

T2M: Han så vel et lys derfra. 

Int: Så det var en illustrasjon, eller sto det i teksten? 

T2M: Det sto i teksten og var en illustrasjon, tror jeg.  

 

 Illustrasjonen T2M sikter til ser slik ut: 
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Fig. 9: Ruta T2M sikter til når hun mener lyset fra døra forsterker hennes oppfatning om at teksten handler om døden. 

 

T2M har latt denne dobbeltbestemte ord/bilde-kombinasjonen som informerer om at det 

kommer et lys fra døra, styre sin tolkning av teksten. I samme rute står det også i tekstboksens 

verbaltekst at mannen snart skal dø. Uavhengig av denne informasjonen kan man også tenke 

seg at det å assosiere lyset med døden er en naturlig slutning å trekke. I så fall setter vi lyset 

inn i rollen som et slags tomrom i teksten, et tomrom som informantene må fylle med 

erfaringer fra sin egen forestillingsverden. Dette er nemlig noe også T4H gjør: 

Int: Var det noen av bildene som gjorde at du ble usikker på det du hadde lest? 

T4H: Altså, de billene skjønte jeg ikke helt poenget med. Men det var vel ikke så veldig 

mye annet egentlig. Jo, også var det de strekene her. Jeg tenkte liksom at det var på en måte 

et lys som hjalp meg enda mer til å tro at han skulle dø, da, for at da ser han lyset, på en 

måte, når han går inn. 

Int: Så lys forbinder du med døden? 

T4H: Ja. Eller man ser lys i enden av tunnelen på en måte, da. 

Int: OK. Men lys i enden av tunnelen? Hva betyr egentlig det begrepet? 

T4H: Det betyr vel at han skal opp til himmelen eller noe, da.  
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Oppsummerer vi disse informantenes uttalelser virker det sannsynlig at illustrasjonene i 

teksten, og tomrommene i dem, er avgjørende for at de oppfatter Foran loven som en 

fortelling om døden. Disse har de med utgangspunkt i seg selv og sine egne erfaringer, fylt 

med omtrentlig det samme innholdet. Kanskje finnes forklaringen på dette i deres felles 

kulturelle forankring. I tillegg til at de påpeker mannens aldring, legger de også vekt på lyset 

som et religiøst ikon. Uansett forklaring er det særlig interessant at det ser ut til at det er 

bildene informantene støtter seg til når de begrunner sine tolkninger av den sammensatte 

teksten. Dette til tross for at de fleste av tegneserieadaptasjonens illustrasjoner i 

utgangspunktet ikke skal være toneangivende, men ha en tilbaketrukket rolle i langt på vei 

ordbestemte ord/bilde-kombinasjoner. 

5.5.2 Loppene 

I originalversjonen har loppene i fortellingen en lite framtredende rolle, noe som kan forklare 

at ingen av originaltekstleserne la særlig vekt på dem i sin meningsskaping. I 

tegneserieadaptasjonen, derimot, er det vanskeligere å overse dem i fortolkningsarbeidet. Her 

er 3 hele ruter viet framstillingen av loppene. Disse rutene preges av krevende aspekt til 

aspekt-overganger, hvor en stor grad av induksjon er nødvendig for å skape mening. Innenfor 

rutene preges utformingen av ordbestemte ord/bilde-kombinasjoner, men vi finner også 

eksempel på en montasje som kan være vrien å se i sammenheng med resten av fortellingen: 

 

Fig. 10: Montasjen som krever stor grad av induksjon. 
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Denne delen er særlig interessant å undersøke fordi den kan fortelle oss hvordan elevene går 

fram når tegneseriesjangerens form blir vanskelig og innholdets abstraksjonsnivå høyt. Den 

kan også fortelle oss noe om hvorvidt tegneseriens utforming forvansker elevenes 

meningsskaping, om den kan tenkes å være en ekstra barriere elevene må krysse i veien mot 

forståelse. 

Antakelsen om at montasjen er den enkeltruta som voldte informantene mest hodebry, kan se 

ut til å stemme. T1M er veldig tydelig i sine uttalelser: 

Int: Alle de derre tegnene rundet loppene, ser du de? Nederst der blant annet, står det vel 

TXCTGS+CM, og så videre. Var dette noe du brukte […] tid på eller la merke til første 

gang du leste? 

T1M: Jeg brukte ikke noe tid på det, men jeg la merke til det, men jeg forsto det ikke. 

 

Også T2M uttaler at dette var noe hun la merke til, men ikke forsto. I motsetning til T1M 

forsøker hun likevel å finne en mening når hun foreslår at «loppene prøver å prate til ham på 

ett eller annet vis». 

Det viser seg at loppesekvensen i sin helhet er noe alle de fire informantene sier de la merke 

til, men ikke forsto. Ingen av dem anså denne som viktig for hvordan de tolket fortellingen, 

og de har derfor heller ikke brukt nevneverdig tid på den. Til syvende og sist avfeier alle fire 

informantene loppesekvensen som irrelevant for sin lesning av teksten. Dialogen med T3H 

kan kanskje være representativ for hvordan de fire forholdt seg til denne delen, og dermed 

tjene som et allmenngyldig eksempel: 

T3H: Det er jo så klart spesielt med den derre tingen der, parasitten, eller hva det er.  

Int: Nå mener du på side 3? 

T3H: Ja.  

Int: Du sa parasitt, hvorfor tror du… 

T3H: [Avbryter] Eller lopper da. 

Int: Hvorfor tror du det er lopper? 

T3H: Fordi det er jo et bilde av et ekkelt insekt med bein. Også står det jo her da: «Han til 

og med gjenkjenner loppene i pelskragen hans». 
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Int: Sier loppene noe? 

T3H: Mye rart på loppespråk.  

Int: Så du tror at de tegnene er loppespråk. 

T3H: Mmm. 

Int: Brukte du noe særlig tid på den ruta der? 

T3H: Nei. Jeg bare gikk forbi. Oi! [T3H ser ut til å ha kommet på noe] Men… kanskje… 

nei. Det betyr ingenting.  

 

Det kan se ut til at informantene har sett bort fra loppesekvensen fordi den har vist seg 

vanskelig å implementere i tolkningen deres. Når enkeltdelene ikke passer inn i helheten, 

avviser de dem – loppene gir ganske enkelt ingen mening. Vi kan dermed konkludere med at 

det er andre illustrasjoner, fortrinnsvis framstillingen av fortellingens hovedkarakterer, som 

ligger til grunn for deres meningsskaping. 

5.6 De avvikende elementenes betydning for 

meningsskapingen 

Som vi har sett, er det store forskjeller på hvordan originaltekstleserne og tegneserieleserne 

forstår Foran loven, og det kan tyde på at dette skyldes at tegneserielesernes tolkninger i 

større grad påvirkes av de visuelle modalitetene i tegneserien enn av de verbaltekstlige. Som 

nevnt i kapittel 4, inneholder tegneserieversjonen også noen elementer som ikke finnes i 

originalversjonen (se figur 3 og 6 i kapittel 4.2). Disse vil det være interessant å undersøke 

nærmere for å avgjøre hvorvidt de har påvirket tegneserielesernes meningsskaping. 

Det at intervjuguiden eksplisitt legger opp til at informantene skal bli spurt ut om de 

avvikende elementene, viste seg raskt som overflødig. I alle intervjuene tar informantene opp 

disse problemstillingene på egenhånd når de tar stilling til spørsmålet «Var det noe du la 

spesielt merke til i teksten?». Da svarer nemlig alle at de la merke til ett eller flere av de 

elementene som avviker med originalteksten. Dette til tross for at ingen av dem kjenner 

originalen, og derfor ikke har noen forutsetninger for å vite at tegneserieadaptasjonen i det 

hele tatt inneholder avvikende elementer. Det som gjør disse nevneverdige er at elevene 

likevel oppfatter de som avvikende sett i forhold til resten av teksten. Disse elementene legger 

de merke til fordi de ved første øyekast er vanskelige å forstå. For å få taket på disse er det i 
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all hovedsak to tilnærminger de velger, enten de trekker fram kona med skaut, den svarte 

katten eller portrettet av Franz Kafka. Noen velger å se helt bort fra illustrasjonene, mens 

andre tilpasser betydningen av illustrasjonene slik at den bygger opp under den forståelsen de 

allerede har av teksten. 

5.6.1 Kona med skaut 

Også satt han der helt fram til han skulle dø, også spurte han vokteren om hvorfor ingen 

andre hadde vært der, selv om det faktisk var bilde av en dame på ett av de andre bildene, 

så det hadde vært noen der, men hun hadde vel ikke prøvd å komme inn da. 

 

Sitatet over er hentet fra T3H sin gjenfortelling av handlingen i Foran loven, og viser hvordan 

hun har lagt merke til en selvmotsigelse i teksten. Til tross for at mannen fra landet påstår at 

det ikke har vært andre som har oppsøkt døra inn til loven, viser en av rutene på tekstens 

andre side en kvinneskikkelse, en kone med skaut (se figur 6 i kapittel 4.2.3). Dette er også 

det første to av de andre informantene påpeker som «noe spesielt de la merke til».  

Også T1M har lagt merke til kona med skaut, men hun gir ikke uttrykk for at dette er noe 

underlig. T1M er den eneste blant informantene som oppgir at kona med skaut hadde 

betydning for hvordan hun tolket teksten. Likevel er det vanskelig å se hvilken kobling 

svarene hun gir har med hennes tolkning av Foran loven som en fortelling om døden: 

Int: Hvem tror du hun dama er? 

T1M: Det er en som står utenfor. Det blir på en måte også, vi vet ikke hva som har skjedd. 

Hvorfor han er der, hvorfor han venter.  

Int: Hjelper hun dama deg til å tolke teksten i den retningen?  

T1M: Ja.  

Int: Hvordan da? 

T1M: Det viser jo at hun heller ikke forstår det, sånn som det er illustrert da.  

Int: Hvordan er det illustrert, da? 

T1M: Hun kommer på en måte rett inn i scenen. 

Int: […] Er det noe spesielt ved illustrasjonen av hun dama som gjør at du tror at hun ikke 

forstår det som skjer? 

L: Det er satt et spørsmålstegn over henne.  

F: Hva betyr egentlig det? 
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L: Spørsmålstegn er jo tegn på å ikke vite. Sette spørsmål ved noe. 

 

De to som avfeier kona med skaut som viktig i sine lesninger, er T2M og T4H. T2M har 

vanskelig for å forstå hvorfor hun er med, og har derfor ikke lagt vekt på denne illustrasjonen 

i sin tolkning. Samtidig er hun åpen for at det «kan hende» at hun går glipp av noe viktig når 

hun ikke tar hensyn til henne. T4H sliter også med å forstå hvorfor kona med skaut er med i 

fortellingen, men tenker at det heller ikke er så farlig. Som hun selv sier: «hun blir jo ikke 

nevnt, så hvis man ikke hadde sett på bildene, så hadde man jo ikke fått vite at hun var med i 

det hele tatt». 

T3H ser ut til å ta en slags mellomposisjon. Hun har også vanskelig for å skjønne hvilken 

rolle kona med skaut spiller, men forsøker likevel å inkludere henne i sin meningsskaping.  

Int: Var det noe spesielt i den teksten du la merke til, som du stussa litt på eller noe du 

synes var spesielt bra eller dårlig? 

T3H: Ja, som jeg har sagt da, så stussa jeg på hun dama.  

Int: Ja, på side 2 er det ei dame som dukker opp. Hvorfor er hun der? 

T3H: Det lurte jeg også på. Men jeg tenker kanskje at hun også symboliserer noe. […] 

Hvis jeg snakker om samfunnet mot myndighetene, på en måte, så er det jo alltid noen som 

prøver å utfordre, og så er det noen som ikke gjør det i det hele tatt. Jeg tenkte kanskje hun 

dama var en person som egentlig ikke brydde seg om loven og som bare gikk forbi og 

tenkte «hva driver han med?». 

Int: Hva er det som fikk deg på sporet av en sånn type tolkning da? 

T3H: Det er jo åpenbart at hun stiller spørsmåltegn ved hva de driver med, da.  

Int: Hvorfor påstår du det? 

T3H: Fordi det er et spørsmålstegn opp fra hodet hennes. Og i tillegg så ser hun litt sånn 

spørrende ut. Og så ser hun på de mennene, og så ser hun på han vokteren som sier «Ikke 

nå!». 

Int: Så hun lurer på noe, da eller? 

T3H: Ja, hun lurer jo på hva de driver med, lurer på hvorfor han mannen sitter der. Og 

hvorfor han vokteren sier «Ikke nå!» til ham, veldig strengt.  

Int: Og mer får vi ikke se til henne. Er det noe du kan tolke ut av det? 

T3H: Ja, kanskje hun ikke bryr seg nok til å ha like mye tålmodighet som han mannen. Og 

så bryr hun seg tydeligvis ikke om hvordan det går med han mannen heller, da, som sitter 

der og ser litt stakkarslig ut. 
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Det synes åpenbart at T3H her prøver å inkludere kona med skaut i sin allerede etablerte 

tolkning av teksten, men at hun ikke mener dette har stor betydning. Det kan nesten virke som 

om hun ikke har tro på sine egne forklaringer, noe den hyppige bruken av omtrentliggjøreren 

«kanskje» markerer. Det hun derimot virker sikker på, er at spørsmålstegnet tilknyttet 

illustrasjonen betyr at kona med skautet lurer på noe, at hun «stiller spørsmålstegn ved det de 

driver med». Dette mener også T1M og T4H ganske så bestemt, noe som sannsynligvis kan 

forklares med spørsmålstegnets kulturelt betingede betydning. 

5.6.2 Den svarte katten 

Den svarte katten som dukker opp i to av tegneserieadaptasjonens ruter (se figur 6 i kapittel 

4.2.3), er et annet element det kan være vanskelig å forstå og se i sammenheng med den 

øvrige informasjonen teksten gir. Selv om katten fremstår som anonym, har alle informantene 

lagt merke til den. Ingen av dem tillegger den særlig betydning, men alle klarer de å tillegge 

den mening som passer med deres tolkning av teksten. 

De tre informantene som ser på Foran loven som en fortelling om døden, finner støtte for sin 

tolkning ved at de forbinder svarte katter med ulykke og død, noe som man også må anta er 

kulturelt betinget. Katten blir slik et slags frampek, et illevarslende omen om at noe fælt 

kommer til å skje med mannen fra landet. T3H, som ikke deler dette synet, tillegger ikke 

katten den samme betydningen. Hun støtter seg til erfaringer hun har med sin egen katt når 

hun prøver å forstå den svarte kattens funksjon i fortellingen: 

T3H: Jeg lurer på hvorfor den katten er der. 

[…] 

Int: Fant du noe svar på det da? 

T3H: Egentlig ikke. Kanskje katten på en måte er nysgjerrigheten til han mannen, fordi 

katter er jo litt sånn… de skal gå bort og lukte på, snuse på alt ting, og hvis jeg åpner 

kjøkkenskapet, så skal katten min inn der. Han sitter jo ved siden av han mannen helt fram 

til rett før han skal dø. Den er på en måte motivasjonen, det håpet han har om at han skal få 

vite hva loven er. 
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5.6.3 Franz Kafkas portrett 

Illustrasjonen jeg i forkant var mest spent på hvordan elevene kom til å gi mening, var den 

som viser Franz Kafka avslutningsvis i teksten (se figur 3 i kapittel 4.2.2). Denne var da også 

noe flere trakk fram som noe de stusset over og som de hadde store problemer med å forstå. 

Dette er for så vidt ikke så rart, for som vi husker har ikke denne illustrasjonen noen bestemt 

rolle i Foran loven, men skal vise hovedperson i Prosessen, som utdraget er hentet fra. Denne 

overgangen må betegnes som en non sequitur-overgang, den McCloud regner som den mest 

krevende kategorien når det gjelder evne til induksjon. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, 

er det interessant å undersøke hvordan informantene implementerer denne i sin forståelse av 

teksten. 

Tre av informantene gjenkjenner portrettet som en illustrasjon av Franz Kafka. Disse er også 

klar over at det er han som har skrevet Foran loven, og tolker illustrasjonen i lys av dette. Ser 

vi bort i fra noen nyanseforskjeller, mener alle tre at Kafka dukker opp i sin egen tekst for å 

understreke budskapet. T1M uttaler at illustrasjonen virker «høylytt», men uten at det brukes 

noen ord. Dette kan være vanskelige å tolke, hun syntes også selv det var vanskelig å forklare 

hva hun mente, men det kan tyde på at hun mener budskapet bak Franz Kafkas portrett har 

noe å gjøre med utropstegnet som er tilknyttet ham, litt på samme måte som flere av 

informantene koblet sin forståelse av kona med skautet til spørsmålstegnet i snakkebobla 

hennes. Ut fra dette mener hun hensikten med Kafkas uttrykk er å forsterke følelsen av 

forvirring som hun sitter igjen med etter å ha lest teksten, at poenget med at Kafka dukker opp 

er for at man skal lure på hvorfor Kafka dukker opp, og dermed bruke tid til å tenke over 

tekstens budskap: 

Int: Hvorfor kommer han [Kafka] plutselig inn?  

T1M: Det er han som har skrevet det.  

Int: OK. Men er det en del av fortellingen, tenker du? 

T1M: Nei, egentlig ikke. Det er vel mer for å forvirre oss. 

Int: Ble du forvirra da? 

T1M: Ja. Jeg forsto ikke helt hvorfor han var der.  

Int: Tenkte du noe mer over det? 

T1M: Tenkte at han var forfatteren av teksten og ville få leserne sine til å tenke. 
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T2M og T3H er noe tydeligere når de påstår at Kafka og utropstegnet hans er med for å 

fremheve budskapet. T2M tolker dette som en form for advarsel, på samme måte som 

utropstegn i trafikkskiltingen. Hva det advares mot sier hun imidlertid ingenting om: 

Jeg tenkte at han liksom prøvde å få fram et budskap med den teksten, da, at han prøvde å 

fortelle leseren ett eller annet. Og for at det skulle komme tydelig fram, så er det liksom et 

bilde av ham der, at han har en advarsel eller noe til leseren. 

 

T3H legger også vekt på utropstegnet, men har mer detaljerte, og ikke minste levende 

skildringer av hvordan hun oppfatter Kafkas inntreden i teksten: 

T3H: Han sier jo et utropstegn. […] Så jeg tenker egentlig at det er en slags utfordring til 

den som leser, et slags, hva skal jeg si, et spark bak. Litt sånn […] [T3H gjør stemmen sin 

mørk og myndig] «WOOPS, PASS PÅ! DØRA KAN BLI LÅST! NÅ MÅ DU STÅ 

FRAM OG PRØVE Å FINNE SANNHETEN!» 

[…] 

Int: En slags pekefinger? 

T3H: Ja.  

Int: Hvis det skulle stått noe konkret der i stedet for et utropstegn, hva hadde han sagt, tror 

du? 

T3H: [Mørk og myndig stemme] «DER SER DU!» [Latter] «PASS PÅ!» 

Int: Pass på hva da? 

T3H: Så du ikke blir sittende på en krakk og vente hele livet ditt. 

 

Særlig er den siste uttalelsen interessant. Denne viser at T3H har en godt utviklet 

fiksjonsforståelse når hun ser på Kafka som en forfatter med et prosjekt med fortellingen sin, 

et budskap som skal formidles til leseren.   

T2M og T3H sine tolkinger er interessante å sammenligne fordi de møter utfordringen på hver 

sin måte. T3H, som har en samfunnskritisk tilnærming til teksten, tilpasser Kafkas i 

utgangspunktet betydningsløse utropstegn, slik at denne illustrasjonen ikke svekker 

tolkningen hennes, men snarere forsterker den. T2M, som mener at teksten tematiserer døden, 

har på sin side større problemer med å tilpasse den nye informasjonen. Hun velger derfor å se 

bort i fra den. 
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T4H, som ikke gjenkjenner Franz Kafkas portrett, har også store problemer med å sette denne 

illustrasjonen i sammenheng med teksten for øvrig. I motsetning til T2M forsøker hun likevel 

når hun blir presset: 

Int: Var det noe annet du la merke til? 

T4H: En mann til. 

Int: Han siste figuren der, ja! Tenkte du noe på han da du leste? 

T4H: Jeg lurte litt på hvorfor han var der.  

Int: Fant du ut det, da? 

T4H: Nei.  

Int: Hva gjør du når du finner en helt ny figur, også lurer du på hvorfor han er der? 

T4H: Jeg prøvde å finne litt ut av det, men jeg klarte det ikke helt.  

Int: Hvilke tanker var du inne på, da? 

T4H: Altså, nå tenker jeg liksom at det kanskje kunne ha vært en yngre versjon av en av de 

to der [mannen fra landet eller dørvokteren]. Eller at det kanskje kunne vært sønnen til han 

fyren, eller at det bare er en helt tilfeldig person.  

Int: OK. Men har du noen forklaring på hvorfor han dukker opp helt på slutten her, da? 

T4H: Ikke egentlig. 

 

Som vi ser, preges denne tolkningen av stor usikkerhet, og formuleringen «nå tenker jeg» 

tyder på at dette er noe hun tar på sparket under intervjuet. Det er derfor sannsynlig at T4H 

under lesingen avfeide hele illustrasjonen, på samme måte som T2M. 

5.7 Hva skjer med originaltekstlesernes tolkninger 

når de også får lese tegneserieadaptasjonen? 

For å utvide sammenligningsgrunnlaget, fikk også originaltekstleserne under intervjuet 

muligheten til å lese tegneserieadaptasjonen. Samtalene i etterkant viser, kanskje ikke så 

overraskende, at det var de elementene som avviker fra originalteksten som vakte de største 

reaksjonene. Like fullt ble også illustrasjonene av kjente elementer som mannen fra landet, 

dørvokteren og loppene kommentert. O2H sin reaksjon etter at hun har lest 

tegneserieversjonen illustrerer dette godt: 
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Int: Var det noe i tegneserien som du stussa over? 

O2H: Ja! Det var så mange ting, holdt jeg på å si, eller folk. I teksten [originalversjonen] så 

var det mannen og vakten og loppene […], mens i tegneserien er det en katt og en dame 

som bare er der, jeg skjønner ikke… det ser ut som katten kommer sammen med mannen. 

Det kan hende det sto i den teksten også, men det la jeg ikke merke til da i hvert fall. 

 

Spørsmålet er hvorvidt denne nye informasjonen gjør noe med originaltekstlesernes 

tolkninger. I det følgende skal vi undersøke dette nærmere. Først ved å se på hvordan de 

forholder seg til de visualiserte utgavene av elementene de allerede kjenner fra 

originalteksten, som mannen fra landet, dørvokteren og loppene, deretter de avvikende 

elementene kona, katten og Kafka. 

5.7.1 Elementene som finnes i originalversjonen: mannen fra landet, 

dørvokteren og loppene 

Framstillingen av mannen fra landet er det merkverdig nok ingen av informantene som 

reagerer på. Dette kan bety at framstillingen i adaptasjonen er omtrentlig den samme som 

deres egen forestilling av ham. I hvert fall avviker den ikke nok til at noen av dem mener det 

er verdt å trekke fram. Ser man på O2H og O4H sin oppfatning av loppene, kan man hevde at 

denne, på en indirekte måte, har betydning for deres syn på mannen fra landet. O2H og O4H 

finner nemlig støtte før sine opprinnelige psykologiske tolkninger av fortellingen i den 

krevende montasjen i loppesekvensen (se figur 10 i kapittel 5.5.2): 

O2H: Det var så rart. Jeg husker ikke hvor det var... jo! Når de loppene har masse sånn, jeg 

skjønner ikke hvorfor de har det, masse sånn, det ser ut som om de snakker eller noe, 

masse sånn loppespråk. Og så står det bare en masse bokstaver og mattetegn. Og jeg synes 

det var rart. 

Int: Du synes det bare var rart? Hva kan det bety da? 

O2H: Kanskje han mannen blir så gæærn at de loppene, altså snakker med loppene.  

Int: Snakka han med loppene i den andre teksten [originalversjonen]? 

O2H: Ja. Men da sto det ikke at loppene svarte, så vidt jeg husker. 

 

O4H oppfatter det på omtrentlig samme måte: 

Int: Var det noe i tegneserien du stusset på da du leste gjennom? 
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O4H: Ja, de loppene som er veldig… de kommer mer fram, da, enn i teksten. Legges mer 

vekt til. I tegningen i hvert fall.  

Int: Hvordan kommer de mere fram? 

O4H: Man ser de flere ganger og i øynene til mannen, som om det er alt han ser etter hvert.  

Int: Alle de tegnene rundt loppene der… 

O4H: Ja, de la jeg også merke til. 

Int: Ja, vel. Hva tenkte du da du så dem? 

O4H: Jeg tenkte først at det er noe kanskje de sier, men det er jo uforståelig.  

Int: Tror du mannen forstår hva de sier? 

O4H: Jeg tror ikke det. Og så ser det også ut som om loppene lurer på hva han driver med, 

for de har også et spørsmålstegn over hodet.  

Int: Så de prater sammen uten at de forstår hva den andre sier? 

O4H: Ja, han blir sånn halvveis gal, på en måte. Prater med lopper.  

 

Symbolene, og det som kan minne om matematiske formler i montasjen, oppfatter O2H og 

O4H som at mannen fra landet fikk svar når han tryglet loppene om å hjelpe ham med å 

overtale dørvokteren. At mannen ikke bare prater til, men også opplever å få svar av, insekter, 

regnet de som det rene vanvidd – et tegn på at mannen fra landet hadde blitt gal, noe de igjen 

mente kunne passe fint med forestillingen om at historien ikke finner sted i et fysisk format, 

men er et bilde på mentale prosesser hos mannen fra landet. 

Når det kommer til dørvokteren, kunne enkelte av informantene fortelle at synet deres på ham 

endret seg noe når de hadde lest tegneserieversjonen. O2H fikk et dårligere inntrykk av ham 

enn hun allerede hadde dannet seg. Dette begrunner hun i tegneserieadaptasjonens utforming. 

I ruta der mannen fra landet får beskjed om at dørvokteren skal låse inngangen til loven (se 

figur 3 i kapittel 4.2.2), er teksten i dørvokterens snakkeboble «sånn stor skrift», noe O2H 

mener tyder på at dørvokteren har en skadefro og spydig tone. O3H (som for øvrig mente at 

dørvokteren minnet om Lenin) og O4H, derimot, mener at dørvokteren framstår som «ganske 

hyggelig» i tegneserieversjonen på grunnlag av denne illustrasjonen: 
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Fig. 11: Illustrasjonen som endrer O3H og O4H sitt syn på dørvokteren. 

 

Det at dørvokteren tilbyr mannen fra landet en krakk mens han venter, kan ikke O3H huske å 

ha lest om i originalversjonen. Også O4H har lagt merke til krakken. I tillegg har hun 

oppdaget at dørvokteren i samme illustrasjon holder armen rundt mannen, noe hun mener 

betyr at dørvokteren bryr seg om mannen fra landet, noe hun ikke hadde inntrykk av at 

dørvokteren i originalteksten gjorde. 

5.7.2 Elementene som avviker fra originalversjonen: kona, katten og 

Kafka 

På samme måte som tegneserieleserne, trekker alle originaltekstleserne fram illustrasjonene 

som avviker med originalteksten når de får spørsmål om det var noe de spesielt la merke til i 

tegneserien. Det kan imidlertid se ut til at originaltekstleserne hadde større problemer med å 

sette disse illustrasjonene i sammenheng med resten av historien. I hvert fall umiddelbart. På 

oppfordring forsøker de likevel å implementere dem i sin forståelse og tolkning av teksten. 

Illustrasjonen av kona med skaut (se figur 5 i kapittel 4.2.3), er det bare O3H som ikke 

nevner. I samtalene med de andre tre er det denne illustrasjonen blant de første de tar opp, og 

dessuten uoppfordret. Alle tolker de konas rolle i lys av spørsmålstegnet som er over hodet 

hennes, men det ser ikke ut til at de tillegger tolkningene sine særlig tyngde. O1M mener, litt 

på samme måte som T1M sin oppfatter dørvokteren, at kvinnen muligens vet hva som skjuler 
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seg på den andre siden og at hun vet hva loven er. Spørsmålstegnet mener O3H betyr at kona 

undrer seg over hvorfor mannen forsøker å komme innenfor døra: 

Int: Var det noen andre ting du la merke til som var noe annerledes? 

[…] 

O1M: Det var hun dama som kommer gående forbi og reagerer spørrende på det som skjer.  

Int: Hun var ikke med i den andre [originalversjonen], eller? 

O1M: Tror ikke det. 

Int: Hvordan tolker du henne da? Du sier hun ser spørrende ut, hvordan kan du vite det? 

O1M: Det spørsmålstegnet i tankebobla. Men... ja, det kan jo være at han mannen som skal 

inn da, gjør ett eller annet, prøver å komme til et merkelig sted. 

Int: Så hun veit hva som er på andre siden, mener du? 

O1M: Ja, det kan hende. At det er ett eller annet sted som hun undrer på hvorfor kanskje 

han skal dit, eller hvorfor prøver han seg? 

Int: Tolker du fortellinga noe annerledes nå, nå som du har sett tegneserien? 

O1M: Det er bare litt lettere å se for seg situasjonen med det visuelle. 

 

O2H og O4H har uttalelser av omtrentlig samme karakter, og ingen av dem ser ut til å komme 

noe særlig lengre enn O1M i sine resonnementer. Også O2H og O4H legger vekt på 

spørsmålstegnet. O4H ser for seg at spørsmålstegnet viser at kona spør seg «hvorfor han sitter 

der, eller hvorfor han ikke får komme inn». Etter å ha innledet med konklusjonen «hun dama 

skjønner jeg faktisk ingenting om hvorfor er der!», legger O2H sin tankegang seg omtrentlig i 

det samme sporet. Hun mener at spørsmålstegnet viser at kona er forvirret over hvorfor 

mannen sitter der, og sammenligner hennes sinnstilstand med sin egen når hun sier «litt sånn 

som jeg er». 

Der tegneserieleserne tilla den svarte katten forholdsvis stor betydning i sine tolkninger, er det 

kun O2H blant originaltekstleserne som i det hele tatt legger merke til denne. Hun tenker seg 

at katten kanskje tilhører mannen fra landet, men at denne dør og forsvinner ut av historien 

etter som tiden går, noe som kan forklare hvorfor vi ikke ser noe til den mot slutten av 

historien:  

Jeg veit ikke, men den katten viser kanskje at tiden går, i og med at den forsvinner. Og han 

mannen blir gammel, da dør katten, antar jeg, det er ikke sikkert den dør, men den er ikke 

der lenger. 
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Utover dette utsagnet er det ikke mulig å oppdrive noe om den svarte katten i datamaterialet 

fra samtalene med originaltekstleserne.  

Det avvikende elementet originaltekstleserne brukte mest tid på i samtalene, er illustrasjonen 

som viser Franz Kafka (se figur 3 i kapittel 4.2.2). Alle informantene kjente igjen Kafka, og 

begrunner sine antagelser med at illustrasjonen ligner bildet som fulgte fagteksten som ble 

brukt i klasseromsforsøket (Vedlegg 3), eller et bilde av Kafka de har sett ved en tidligere 

anledning. De er alle også klar over at det er han som er forfatteren bak Foran loven.  

På samme måte som de forsto kona med skaut ut i fra spørsmålstegnet i snakkebobla hennes, 

støtter de seg til utropstegnet i Kafkas snakkeboble når de skal forsøke å gi mening til denne 

illustrasjonen. O2H mener sågar at utropstegnet uttrykker det samme som konas 

spørsmålstegn, og hevder at Kafka er forvirret. Mye tyder på at dette er en sinnstilstand O2H 

deler, for heller ikke denne gangen klarer hun å forstå illustrasjonen i tegneserien, og nøyer 

seg med å si hun synes «det var rart». 

Det som er interessant med de øvrige tre informantenes forståelse av Kafkas utropstegn, er at 

de sammenligner dette med spørsmålstegnet i mannen fra landet sin snakkeboble i 

illustrasjonen i forkant. O1M mener at Kafka føler det samme som mannen fra landet når 

dørvokteren lukker døra, en form for sjokktilstand over at fortellingen endte som den gjorde. 

O4H ser også for seg at Kafka «tenker på en måte det samme som mannen», at det virker som 

han selv ikke vet hva han vil fram til i historien han har skrevet. Her er det mulig å trekke 

paralleller til O2H sin formening om at utropstegnet viser forvirring. Utover disse uttalelsene 

er det ingen av de tre som klarer å se noen sammenheng med teksten for øvrig. 

O3H sine uttalelser om illustrasjonen av Kafka er de mest interessante i kraft av at de er mer 

utfyllende. Denne viser nemlig at hun klarer å innpasse illustrasjonen i den tolkningen hun har 

dannet seg på grunnlag av originalteksten. Faktisk klarer hun å bygge oppunder både den 

psykologiske og den samfunnsmessige tolkningen: 

Int: Har du noe forslag, da, på hvorfor han [Kafka] dukker opp på slutten? 

O3H: Altså, det er jo utropstegn både fra den gamle mannen og fra Kafka selv, så det kan 

hende at det her er kanskje noe som foregår inne i tankene til Kafka, da. At det er en slags 

oppdagelse han får bare gjennom denne hendelsen som utspiller seg. Jeg vet ikke.  

Int: Hva betyr egentlig et utropstegn i en snakkeboble? 
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O3H: Det er vel at man blir, sånn jeg får inntrykk av det her, så er det at man oppdager noe, 

og i mange tilfeller blir utropstegn brukt for noe man sier i sinne eller… ytrer veldig sterkt, 

da. Men akkurat i denne sammenhengen så virker det som om det er en slags oppdagelse, 

en slags, du vet en lyspære som dukker opp over hodet, at det blir mere det i denne 

sammenhengen. Men det kan jo også være sinne da, over at mannen føler seg lurt. 

Int: Kafka sitt utropstegn da, hvis mannen føler seg lurt og oppdager noe? 

O3H: Det kan hende at når han ser hva som foregår med han eldre mannen, så blir han 

opplyst over hva autoriteten driver med. 

Int: Det skjønte jeg ikke helt. Hva mener du? 

O3H: Altså, han oppdager en urettferdighet ved å være vitne til det som skjer. Han blir 

liksom opplyst på situasjonen og hva autoriteten driver med, hvordan autoriteten lurer folk 

til å tro at de kan komme inn til loven, eller hindrer dem, da, ved å lure dem. Tror jeg. Det 

er litt vanskelig å tolke. 

 

Sett under ett kan man konkludere med at den nye informasjonen ikke har påvirket 

originaltekstlesernes tolkninger nevneverdig. Informantene oppfatter handlingen i de to 

versjonene som relativt lik, og derfor endrer heller ingen av dem sine tolkninger i større grad. 

Faktisk viser O2H og O4H sine uttalelser det motsatte, at tegneserieadaptasjonen styrker 

deres tolkning av originalversjonen. O4H klarer også å finne støtte i de mange viserløse 

klokkene som dukker opp innimellom noen av rutene: 

Int: Kan det ha noen betydning [at klokkene ikke har visere]? 

O4H: Ja, altså, det kan gi mening med det jeg tenkte om at det skjer bare i hodet hans, så 

det er egentlig ikke noe tid. Det er kanskje det at han mister tidsbegrepet, på en måte. Siden 

det tar så lang tid, da, han blir jo gammel etter hvert.  

 

Originaltekstlesernes behandling av illustrasjonene fortoner seg på samme måte som 

tegneserielesernes: enten ser de helt bort i fra dem, eller de tilpasser dem slik at de passer inn i 

sin tidligere opparbeidete forståelse av teksten. Dette forteller oss i hovedsak to ting: 1) at 

illustrasjonene i tegneserieadaptasjonen har større påvirkning på lesernes meningsskaping enn 

de verbaltekstlige modalitetene, men også: 2) at når en leser har erfaring med teksten fra før 

og kjenner til dens handling, i dette tilfellet gjennom å ha lest den monomodale 

originalversjonen først, har adaptasjonen liten påvirkning på leserens meningsskaping. 
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6 Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg forsøke å svare på problemstillingen som jeg reiste innledningsvis: 

Hva kan tegneserier bidra med i norskfagets litteraturundervisning for å trene elevenes 

hermeneutiske tenkning og språk? Dette vil jeg gjøre gjennom å søke svar på de tre 

forskningsspørsmålene. 

6.1 Svar på forskningsspørsmålene 

6.1.1 Er elevenes holdning til tegneserier avgjørende for deres 

tolkning av tegneserieadaptasjonen? 

Stort sett er elevenes holdninger til tegneserier er positive, noe som er et didaktisk sett viktig 

poeng. Det er utbredt blant informantene å argumentere med «lyst» når de omtaler 

tegneserier. En slik holdning er i seg selv en stor ressurs for norsklæreren fordi det kan føre til 

at elevene er mer motivert til å arbeide med teksttypen – et poeng også Aarbø trakk fram ved 

sine undersøkelser (Aarbø, 2009, s. 82). 

I kapittel 5.1.1 så vi også at elevene skiller skarpt mellom lesing i norskfaget og fritidslesing 

for øvrig, og at de er tydelige på at tegneserier som sjanger først og fremst hører hjemme i 

sistnevnte domene. Dette samsvarer med funnene Berntsen gjorde i forbindelse med sin 

masteravhandling (Berntsen, 2006, s. 104). Denne holdningen henger trolig sammen med at 

de ikke ser sammenheng mellom norskfagets litteraturtilbud og de ulike dramaturgiske 

enhetene de har glede av utenfor skolen, uansett medium. Grovt kan vi si at norskfagets 

litteraturtilbud har to mål: for det første leseopplevelse og for det andre trening av 

tolkningskompetanse. Det kan se ut til at informantene i denne undersøkelsen knytter 

leseopplevelse til tegneseriene, mens de knytter tolkning til norskfagets tekster. De ser med 

andre ord lite av tolkningspotensialet som ligger i tegneseriene. 

Vi skal huske at det sjelden er elevene som velger tekstene som brukes i norskfaget. Dermed 

kan det være grunnlag for å påstå at elevenes forventninger og holdninger til norskfagets 

tekster er formet av lærernes praksis. Da jeg i samtale med O3H spurte om hun hadde noen 

formening om hvorfor norsklæreren hennes ikke bruker tegneserier, svarte hun følgende: 
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Jeg tror han helst vil at vi skal reflektere litt selv og danne oss egne bilder av tekster, pluss 

at mye, som jeg sa, blir borte, […] her [i tegneserieadaptasjonen] er kanskje innholdet 

veldig konsentrert og han vil kanskje at vi skal kunne lese hele tekster, hele noveller, uten å 

være avhengig av at det er i tegneserieformat for å kunne forstå det. 

 

O3H sine uttalelser vitner også om at hun er blant flertallet i utvalget som ser på 

tegneseriesjangeren som simplere tekster, hvor det ikke kreves så mye av dem som lesere 

fordi illustrasjonene gjør mye av fortolkningsarbeidet. Dersom elevene møter en tegneserie 

med forventninger om at den er så enkel at den skal gi mening av seg selv, kan det tenkes at 

det er fare for at de ikke legger ned det arbeidet som skal til for å skape mening. I så fall kan 

man tenke seg at elevenes holdninger påvirker teksttolkningene deres i negativ retning.  

Dette ser likevel ikke ut til å være tilfellet. I langt større grad enn hvilken type tekst det er 

snakk om, ser det ut til at det er elevenes oppfatning av hva de skal bruke teksten til, som har 

innvirkning på tolkningsarbeidet de legger ned. Flere av elevene har en tydelig forventning til 

hvilket formål tekstene i norskfaget skal tjene. Detter framkommer i samtalene med T3H: 

T3H: Når jeg leser det [en hvilken som helst tekst] i skolesammenheng, så vet jeg jo at jeg 

skal lete etter flere ting. Og at det mest sannsynlig ikke er en tekst som ikke har noe 

mening i det hele tatt. Men hvis jeg hadde lest den hjemme, så hadde jeg nok kanskje ikke 

tenkt like mye over det hvis jeg leste tegneserien som hvis jeg leste [original]teksten, da.  

Int: Jeg tror jeg skjønte hva du mente, men forklar det likevel en gang til. Hva ville du ha 

gjort annerledes hvis du hadde lest det hjemme? 

T3H: Da ville jeg kanskje lest den tegneserien litt mer overfladisk. Da hadde kanskje også 

jeg vært en av de som leste teksten i snakkeboblene og tenkt litt sånn «Hm… dette var 

rart». 

Int: Du hadde ikke lagt ned en like stor innsats for å forstå det? 

T3H: Nei, ikke like stor innsats. Mest sannsynlig hadde jeg nok tenkt over det, fordi sånn 

er jeg, jeg liker å finne meninger, men jeg hadde nok ikke vært like ivrig etter å […] finne 

en fullstendig forklaring på alt som skjedde, hvis det bare hadde vært meg det var for, og 

ikke fordi læreren min sa det. 

 

T3H og flere av de andre informantene har på mange måter én tilnærming til tekster de møter 

på skolen, og én til tekstene de leser på fritida. På fritida er det kun sine egne forventninger 

leseaktiviteten skal innfri, mens på skolen må de også ta hensyn til at læreren forventer noe av 

dem, noe som ser ut til å redusere tekstenes innvirkning på elevenes fortolking: 
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Int: Når du leser på skolen, føler du at du må finne fram til en slags fasit?  

T3H: Ja.  

Int: Hvorfor det? 

T3H: Fordi jeg har lært at i en oppgave så finnes det et svar. Og det skal jeg finne, også 

skal noen gi meg karakter på det svaret. 

 

På samme måte som O3H og O4H sine uttalelser i kapittel 5.1.2, er T3H sine uttalelser 

interessante fordi de gir oss en pekepinn på hvordan elevene har konseptualisert norskfagets 

litteraturundervisning. Man kan forestille seg at et prestasjonspress som T3H her skisserer 

fører til at elever som ønsker å gjøre det bra gjennom å finne lærerens fasit, av den grunn 

legger til seg en analytisk tilnærming til tekstene i litteraturundervisning. Dette kan forklare at 

de høyt presterende leserne klarer seg bra, ikke fordi de har rett holdning til den bestemte 

teksttypen i enhver lesesituasjon, men til hvordan de skal tilnærme seg enhver tekst i skolens 

litteraturundervisning. Spørsmålet som da melder seg er hvorvidt disse elevene også har en 

analytisk tilnærming til tekster de møter utenfor skolebygget. 

Når man med utgangspunkt i gjeldende læreplaner legger til grunn at skolen trener elevenes 

tolkningskompetanse for at de skal kunne håndtere tekster utenfor skolen, er det 

bekymringsverdig at elevene setter et så tydelig skille mellom skolelesingen og 

fritidslesingen. Det er viktig at konteksten leseaktiviteten er plassert i ikke har betydning for 

hvordan elevene utfører sin tekstbehandling, men at de lærer å innta en analytisk holdning til 

tekster som prøver å påvirke dem, uavhengig av teksttype og hvilken arena man møter dem i. 

Dette skillet mener jeg bruk av tegneserier i litteraturundervisningen kan bidra til å rive ned, 

men dette forutsetter at læreren klarer å tydeliggjøre at norskfagets hermeneutiske diskurs er 

en forforståelse som påvirker enhver lesning av tekst. 

6.1.2 Hvordan påvirkes tolkningene av én og samme historie av at 

den ene versjonen er multimodal? 

Som vi så av resultatene fra undersøkelsene, er både originaltekstlesernes og 

tegneserielesernes tolkninger nokså like hverandre innad i de to gruppene. Sammenligner vi 

på tvers av gruppeinndelingen, ser vi at det er få tolkningsforslag som samsvarer. Der 

tegneserieleserne i stor grad er enige om at Foran loven er en fortelling om døden, har 

originaltekstleserne stort sett mer konvensjonelle tolkningsforslag. Dette forteller oss at 
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elevenes tolkninger av én og samme historie påvirkes av modalitetene som brukes i teksten 

den framlegges i. 

I datamaterialet er det vanskelig å finne spor av at originaltekstleserne begrunner sine 

tolkninger i enkeltstående skildringer, formuleringer eller andre konkreter i teksten. Det er 

fortellingen og dens handling som gir mening. Hvis man ser bort fra den overordnete 

metaforen «loven», tolkes virkemidlene i teksten i en retning som styrker tolkningen av 

fortellingen og «loven». Her ser vi at originaltekstleserne leser slik hermeneutikken forutsier 

at de skal lese, hvor enkeltdelene tilpasses helheten.  

Det samme gjelder for de av informantene som har lest adaptasjonen, men her ser man at 

enkeltdelenes betydning blir tydeligere i informantenes tolkende framstilling. Disse 

informantene redegjør i langt større grad for hvordan konkrete enkeltdeler, både illustrasjoner 

og verbaltekstlige modaliteter, har påvirket deres tolkning av teksten som helhet. Forskjellen 

blant informantene i de to gruppene viser at den hermeneutiske tolkningsdiskursen framstår 

som tydeligere når elevene arbeider med en multimodal tegneserieadaptasjon, enn når de 

arbeider med monomodal tekst. Dette mener jeg er et viktig funn. 

I et slikt lys er det nemlig lett å forestille seg at en undervisningspraksis med bruk av 

tegneserier bidrar til å synliggjøre for elevene hva tolkningskompetanse innebærer, som vi 

allerede har slått fast som viktig fordi trening av tolkningskompetanse handler om hvordan 

man forholder seg til de tekstene man møter i verden for øvrig. En synliggjøring vil også 

kunne føre til at elevene utvikler et medierende, diskursivt og hermeneutisk språk, noe 

tidligere forskning har vist er spesielt viktig for elevenes læring. Penne (2014) hevder at 

sterke elevers meta-perspektiv og -språk er det som skiller dem fra de svake, og at de svake 

elevenes hverdagsdiskurser motarbeider læring i en skolekontekst fordi dette begrenser deres 

evne til å tenke abstrakt. I Pennes undersøkelser gjenkjenner ikke de svake elevene 

norskfagets tolkende diskurs, og visste av den grunn ikke hva som var forventet av dem 

(Penne, 2014, s. 42). Derfor er det nærliggende å konkludere med at bruk av tegneserier i 

litteraturundervisningen vil være spesielt fordelaktig for de svakeste leserne blant elevene. 

Dessverre er det vanskelig å finne belegg for denne påstanden i datamaterialet i mine 

undersøkelser, da ingen blant informantene blir betegnet som svake. 

Det at originaltekstleserne også fikk lese tegneserieadaptasjonen, gir oss ytterligere en 

innfallsvinkel for å besvare det aktuelle forskningsspørsmålet. Der tegneserielesernes 
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tolkninger i stor grad ble påvirket av tegneseriens multimodalitet, har ikke tegneserien hatt 

særlig innvirkning på originaltekstlesernes meningsskaping. Det kan virke som om de allerede 

har landet på et tolkningsalternativ etter å ha lest originalversjonen, og at det er vanskelig å få 

de til å bevege seg bort fra dette. Dette forteller oss at det vil være av begrenset verdi å gi 

elevene tegneserieadaptasjonen som supplement til originalteksten, da det ser ut til at de bare 

legger vekt på de delene som styrker deres allerede etablerte syn på teksten.  

6.1.3 Kan en tegneserieadaptasjon trigge hermeneutisk tolkning på 

samme måte som den skjønnlitterære teksten den bygger på? 

Analysene av datamaterialet viser at uansett modalitet så initierer de to tekstene et driv mot å 

skape en meningshelhet i teksten. Dermed egner begge teksttypene seg til å trene elevenes 

hermeneutiske tekning og språk. Dette gjelder uansett om informantene har god forforståelse 

for tegneseriesjangeren eller ikke. Hvorvidt tegneserieadaptasjonen trigger hermeneutisk 

tolkning på samme måte som den skjønnlitterære opphavsteksten, er noe mer usikkert.  

På én side kan man påstå at tegneseriens illustrasjoner låser elevenes tolkninger, i dette 

tilfellet til en metaforisk fortelling om døden. Tegneserieleserne hadde samlet sett langt færre 

tolkningsforslag enn det originaltekstleserne som gruppe hadde. Kanskje kommer dette av at 

det faktisk er slik som informantene sier, at tegneserier er enklere, og at visualiseringen av 

fortellingen begrenser antall fortolkningsmuligheter. Dette kan bety at en 

tegneserieadaptasjon er fattigere på Isers tomrom, og dermed egner seg mindre til å trigge 

hermeneutisk tolkning enn originalteksten. Selv om tegneserieadaptasjonen ser ut til å lukke 

lesningene inne i en fortelling av døden, vil jeg likevel hevde at den gir store 

tolkningsmuligheter. Jeg vil derfor være forsiktig med å trekke denne slutningen. 

På en annen side kan man nemlig argumentere for at tegneserieadaptasjonen inneholder langt 

flere tomrom enn originalteksten, og sånn sett er overlegen når det gjelder å trigge 

hermeneutisk tolkning. Man refererer gjerne til «mellom linjene» når det er snakk om tomrom 

i verbaltekster. I tegneserier finner man tomrommene langt flere plasser i teksten. Gjennom 

induksjon må leseren av en tegneserie ikke bare fylle tomrommene «mellom linjene» i 

verbalteksten, men også i rennesteinen, i illustrasjonene, og dessuten i kombinasjonene av 

verbaltekst og illustrasjoner. Det abstrakte, virtuelle verket som i henhold til resepsjonsteorien 

oppstår mellom leseren og den uskrevne delen av teksten, er dermed potensielt langt mer 
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omfattende i en tegneserieadaptasjon enn det vil være i en verbaltekstlig originalversjon. 

Dette innebærer at også at potensialet for hermeneutisk fortolkning også er større. 

En annen side ved tegneserier som gjør at deres hermeneutiske potensiale kan tenkes å overgå 

potensialet man finner i annen skjønnlitteratur, henger sammen med tiden det tar å lese dem. 

Vi har tidligere slått fast at tegneserier har mange likhetstrekk med bildebøkers form og 

innhold, men vi skal huske at de i mange tilfeller også leses på samme måte. Bildebøker leses 

gjerne mange ganger, noe som gjør at leseren stadig kan oppdage nye sider ved verbalteksten 

og illustrasjonene (Ommundsen, 2010, s. 36). I tråd med Gadamers hermeneutiske sirkel, vil 

de nye oppdagelsene ved enkeltdelene i sin tur ha påvirkning på hvordan man forstår 

helheten. Som vi har sett, mente flere av informantene at man brukte kortere tid på å lese 

tegneserier, uten at dette gikk utover meningsskapingen. Dersom vi ser for oss at den tiden 

elevene sparer på å lese tegneserieadaptasjoner kontra verbaltekstlig skjønnlitteratur kan 

brukes til å lese tegneserien én gang til, legger vi på mange måter opp til en hermeneutisk 

lesing av tekst. 

Nå skal det sies at tegneserien som ble brukt i klasseromsforsøket i forkant av mine 

undersøkelser er spesielt godt egnet til å leses hermeneutisk. Den originale Foran loven er i 

utgangspunktet en allegorisk tekst. Dette aspektet er godt bevart i tegneserieadaptasjonen. I 

tillegg inneholder tegneserieadaptasjonen en rekke elementer som inviterer til tolkning, som 

eksempelvis illustrasjonene av kona med skaut, den svarte katten, de tilsynelatende snakkende 

loppene og portrettet av Franz Kafka. Vi har også sett at adaptasjonens tilføring og 

fremheving av semiotiske tegn som spørsmålstegn og utropstegn i karakterenes snakkebobler, 

har gitt store tolkningsrom. Langt fra alle tegneserier har disse kvalitetene. 
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7 Konklusjon 

Det er mye som tyder på at en undervisningspraksis hvor tegneserier er inkludert, har et stort 

potensiale og derfor kan bidra på flere måter når det kommer til å trene elevenes 

hermeneutiske tenkning og språk. Etter å ha besvart indirekte på problemstillingen gjennom 

mine forskningsspørsmål, kan jeg konkludere med følgende tre punkter: 

1) Informantene skiller skarpt mellom lesing i norskfaget og fritidslesing for øvrig, og de 

er tydelige på at tegneserier først og fremst hører hjemme i sistnevnte domene. De 

anser også tegneserier som mindre krevende enn annen skjønnlitteratur, fordi 

illustrasjonene i en tegneserie gjør mye av fortolkningsarbeidet for dem. Selv om man 

kan tenke seg at slike holdninger påvirker det hermeneutiske arbeidet i negativ 

retning, tyder resultatene på at det motsatte er tilfellet. Når informantene setter så klare 

skiller mellom fritidslesing og skolelesing, har de også ulike forventninger til hvilket 

formål fritids- og skolelesingen skal tjene. Fortolkningsarbeidet deres ser ikke ut til å 

bli påvirket av holdningene de har til teksttypen, men i større grad av hva de mener 

teksten skal brukes til. På grunnlag av dette kan man anta at de vil tilnærme seg en 

tekst de møter i skolesammenheng på samme måte, uavhengig om den er mono- eller 

multimodal. 

2) Sammenligner man informantenes tolkninger på tvers av gruppeinndelingen, finner 

man store avvik, mens innenfor hver av gruppene finner man i stor grad samsvarende 

tolkninger. Dette forteller oss at informantenes meningsskaping i møte med én og 

samme historie påvirkes av modalitetene som brukes i teksten den framstilles i. 

Informantenes tolkninger av den monomodale teksten ser ut til å påvirkes av den 

helhetlige sammenhengen i historien, mens tolkningene av den multimodale teksten 

preges av én eller flere av tekstens enkeltdeler, først og fremst av illustrasjonene. 

3) Det virker opplagt at tegneserier også trigger hermeneutisk tolkning, men det er mer 

usikkert hvorvidt en tegneserieadaptasjonen trigger hermeneutisk tolkning på samme 

måte som den skjønnlitterære originalteksten. På grunnlag av redegjørelsen i forrige 

punkt, kan man tenke seg at tegneseriens illustrasjoner låser informantenes tolkninger 

i større grad enn en monomodal verbaltekst. I så fall vil tegneserier ha et mer 

begrenset potensiale til å trigge hermeneutisk tenkning og språk. På en annen side er 
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det også grunnlag for å påstå at en tegneserieadaptasjons modaliteter samlet sett 

inneholder langt flere tolkningsmuligheter enn den monomodale originalteksten, og 

sånn sett er godt egnet for å leses hermeneutisk. 

 

Tegneserienes store forse, slik jeg ser det, og dermed største bidrag til å trene elevenes 

hermeneutiske tolkning og språk, er at de i større grad enn monomodal skjønnlitteratur 

synliggjør for elevene hva tolkningskompetanse innebærer. En slik synliggjøring er det første 

steget på elevenes vei mot et medierende, diskursivt og hermeneutisk språk, noe tidligere 

forskning har vist er spesielt viktig for deres læring. 
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Vedlegg 1: Originalteksten 
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Vedlegg 2: Tegneserieadaptasjonen 
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Vedlegg 3: Fagtekst om Franz Kafka 
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Vedlegg 4: Samtykkeerklæringer 

 

     […], 21. februar 2017 

Til elevene i klasse 3Z 

 

Forespørsel om elevdeltakelse i litteraturprosjekt tilknyttet 

masteroppgave ved Universitetet i Oslo. 

 

I tillegg til å undervise i norsk ved […] videregående skole, er jeg masterstudent ved 

Universitetet i Oslo. I den anledning ønsker jeg å gjennomføre et kort litteraturprosjekt i 

klassen deres. 

I forkant av undersøkelsen må alle som skal delta skrive under på en samtykkeerklæring. 

Kravet om en slik samtykkeerklæring er et standardkrav i denne typen undersøkelser.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Prosjektet jeg ønsker å gjennomføre er todelt. Første del består av en kort økt med 

tavleundervisning før dere skal få arbeide med en tekst. På mange måter blir denne delen 

akkurat som en vanlig norsktime med vikarlærer. I denne delen ønsker jeg at hele klassen 

deltar.  

Til andre del av prosjektet vil noen av dere bli plukket ut til et individuelt intervju. Dette er 

ganske enkelt en samtale rundt teksten dere har jobbet med i første del. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Foruten navn, alder og kjønn, vil du ikke bli bedt om å oppgi noen private eller identifiserbare 

opplysninger i denne undersøkelsen. Alle deltakere, samt skolen resultatene er hentet fra, vil 

bli anonymisert i oppgaveteksten, og alt av materiale som samles inn vil i prosjektperioden 

være tilgjengelig kun for meg og veilederen min, Dag Skarstein ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2017. Da vil alt av materiale (notater 

og lydopptak) som er brukt i forbindelse med oppgavearbeidet bli makulert. Studien er også 

registrert hos Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Erfaringene og resultatene fra undersøkelsen vil bli gjort rede for i en masteroppgave som 

ferdigstilles og avlegges ved Universitetet i Oslo i løpet av 2017. 
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Jeg håper du ønsker å delta i prosjektet. Husk at det er helt frivillig å delta, og du kan når som 

helst trekke deg fra prosjektet uten å oppgi noen grunn.   

Dersom du har noen spørsmål, kan disse sendes meg på mail […], eller du kan ringe eller 

sende sms til telefon […]. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Fredrik Dahlen 

Masterstudent, UiO. 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

Forespørsel om elevdeltakelse i litteraturprosjekt tilknyttet masteroppgave ved Universitetet i 

Oslo. 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon og er villig til å delta i: 

(sett kryss) 

□  Del 1- undervisning og arbeid med tekst 

□ Del 2- intervju  

 

Sted:    Dato: 

 

 

________________________ 

Underskrift 
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               […], 29. mai 2017 

 

Forespørsel om å gjøre endringer i mastergradsprosjektet 

«Tegneserier i litteraturundervisningen?». 

 

Hei, og takk for sist! 

I samtykkeerklæringen du underskrev i forbindelse med din deltakelse i mitt 

forskningsprosjekt står det å lese at «alt av materiale (notater og lydopptak) som er brukt i 

forbindelse med oppgavearbeidet», det vil blant annet si informasjonen som du har avgitt, vil 

bli makulert etter 1. juni 2017. Jeg synes at informasjonen du har bidratt med er av så god 

kvalitet at jeg ønsker å legge ved denne i oppgaven min.  

For at jeg skal kunne gjøre nettopp det, så trenger jeg ditt samtykke. Vedlagt finner du 

transkripsjonene fra våre samtaler for gjennomlesning. Dersom du ikke har noen innsigelser 

mot at disse blir publisert, ber jeg deg skrive under og returnere svarslippen du finner nederst 

på arket. Jeg minner om at det er du som bestemmer hvorvidt du vil skrive under eller ikke. 

Dersom du ikke ønsker å skrive under, vil du ikke bli bedt om å oppgi noen grunn. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Fredrik Dahlen 

Masterstudent, UiO. 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon om endringer i behandlingen av informasjon jeg har 

avgitt i forbindelse med mastergradsprosjektet «Tegneserier i litteraturundervisningen?».  

Jeg har også fått anledning til å lese gjennom transkripsjonene fra intervjuene jeg har deltatt i 

og samtykker i at disse blir vedlagt masteroppgaven og publisert i sin helhet. 

 

Sted:    Dato: 

 

________________________ 

Underskrift 
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Vedlegg 5: Intervjuguide 

 

Del 1- Kartlegging av lesevaner, -erfaringer og holdninger til lesing. 

 

 Navn og alder? 

 Liker du å lese? 

 Synes du selv at du er god til å lese? 

 Leser du mye på fritida? 

 Hva leser du på fritida? 

 Hvordan synes du det er å lese på skolen? 

 

 Har du lest mange tegneserier? I tilfellet hvilke? 

 Synes du det er lettere å lese tegneserier enn «vanlige» tekster? 

 

Del 2- Kartlegging av tekstforståelse. 

 

 Kan du gjenfortelle handlingen i teksten du har lest? 

 Hvordan tolker du teksten?  

 Hvorfor forsto du den slik? 

 Er det noe vi kan lære av denne teksten? 

 Likte du teksten? 

 Var det noe du la spesielt merke til i teksten? 

 Synes du teksten var vanskelig? 

 Teksten heter «Foran loven». Hvordan tolker du denne tittelen? 

 Hvorfor vil mannen inn i loven? 

 Burde han ha gått inn, eller gjorde han rett i å vente? 

 Hva tror du loven symboliserer? 

 Hvordan tolker du slutten? 

 

Del 3- Spørsmål tilknyttet tegneserieadaptasjonen 

 

 Hvordan går du fram når du skal lese en tegneserie? 

 Gjør du noe annerledes når du leser en tegneserie kontra «vanlige» tekster? 

 Hjalp illustrasjonene i tegneserien deg på noen måte? 

Hvordan forstår du denne illustrasjonen (svart katt, bondekone, klokker uten visere, lopper, 

utropstegn som lydmalende skrift, portrett av Kafka). 
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Vedlegg 6: Transkripsjoner 

 

Intervju med T1M.  

Gjennomført 2. mars 2017, 2 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Hvilket forhold har du til å lese? Liker du å lese? 

T1M: Jeg har lest hele livet. Jeg har lest romaner, noveller, biografier, alt mulig, tegneserier. 

Int: Hvorfor det? 

T1M: Jeg bare har en interesse av å gå inn i en annen verden.  

Int: Når er det du leser om dagen? 

T1M: Jeg leser på kveldstid, når jeg reiser, og når jeg ikke har noe å gjøre. 

Int: Når startet du å lese? 

T1M: Jeg begynte vel å lese når jeg var 10. 

Int: Er du god til å lese? 

T1M: Ja, jeg vil si det selv. I hvert fall når jeg leser for meg selv. 

Int: Hva er forskjellen på når du leser for deg selv og andre steder da? 

T1M: Hvis jeg leser for noen, så begynner jeg mer å stamme. 

Int: Ja, okei. Hvorfor det? 

T1M: Da forstår jeg ikke helt ordene som står der. 

Int: Hvorfor tror du det er sånn at du leser bedre når du leser for deg selv? 

T1M: Det er vel for at jeg har ikke den prestasjonsangsten. 

Int: Så det er litt sånn at du skal prestere, tenker du? 



96 

 

T1M: Mmm 

Int: Er det noe du liker å lese mer enn noe annet? 

T1M: Science fiction, action, fantasi, mest det som er mer, som ikke så måte reelt, da. 

Int: Ja, akkurat. 

T1M: For da på en måte går du inn i en annen verden som ikke eksisterer i det hele tatt, og 

det, hva som helst kan skje. 

Int: Hvorfor tror du du liker å lese mer sånne type ting? 

T1M: For da på en måte kan jeg oppleve nye ting gjennom en annen person, og se liver fra 

dems synspunkt.  

Int: Du nevnte du hadde lest tegneserier? 

T1M: Ja. 

Int: Mye tegneserier, eller? 

T1M: Ikke sånn veldig mye, men noen superhelttegneserier og sånt.  

Int: Hva slags type tegneserier? 

T1M: De jeg har lest, jeg har lest V for Vendetta, The Walking Dead og Deadpool mest. 

Int: Så bra! Det med tegneserier kontra vanlige bøker da, for å kalle det det, hva er egentlig 

forskjellen? Merker du noe forskjell når du, på hvordan du leser, eller om du synes det er noe 

enklere å lese det ene kontra det andre, eller? 

T1M: Tegneserier så har du det bildet, du kan ikke selv lage et bilde, da. Sånn hvordan du tror 

det er. Mens i bøker så kan du egentlig forme personene i det da, til akkurat sånn som du 

ønsker. 

Int: Ja. Hva liker du best da? 

T1M: Jeg synes tradisjonelle bøker er mye bedre å lese enn tegneserier. 

Int: Hvorfor gidder du å lese tegneserier allikevel da? 

T1M: Jeg er jo fan av superhelter, så det tiltrekker jo oppmerksomheten min. 



97 

 

Int: Ja, så det er altså, det er mer innholdet enn formen du synes er spennende da, i 

tegneseriene? 

T1M: Ja. 

Int: Du leste tegneserie i klasseromsforsøket. Kan du starte med å prøve å gjenfortelle hva er 

det du egentlig leste for noe? 

T1M: Jeg leste jo om denne mannen som ville inn denne døren. Denne døra var da loven, 

også var dørvokteren der. Mannen slapp ikke inn, av en eller annen grunn, som vi ikke får vite 

som lesere, og han setter seg da ned for å vente. Og han venter til han blir gammel og synet 

begynner å svikte og det virker egentlig som om han skal dø. Og da spør han dørvokteren 

hvorfor det ikke var noen andre her og dørvokteren svarer at denne døren var bare ment for 

deg. 

Int: Ja... også er det slutt? 

T1M: Eh, også sier dørvokteren at han skal låse døra og han slipper fortsatt ikke den gamle 

mannen inn. 

Int: Nei...  

T1M: Så det ender sånn. 

Int: Hva synes du om denne teksten da? 

T1M: Det gjorde sånn at jeg satt med mye ettertanker om bakgrunnen til mannen, hvorfor han 

ikke slapp inn døra? Hva var det som var bak døra? Var det en metafor for noe? 

Int: Akkurat. La oss starte med det du sier om han mannen, da. Hva kan du si om han mannen 

egentlig, åssen forstår du den karakteren i denne historien du leste? Hva er det for en fyr? 

T1M: Det er vel egentlig bare en vanlig mann, man får ikke noe spesielt inntrykk av ham, fra 

hans personlighet. 

Int: Og dørvokteren da? 

T1M: Han virker mer som en streng type, men han vet noe vi ikke vet.  

Int: Hva kan du tenke deg det er for noe da? 
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T1M: Jeg tror at dørvokteren vet hva som er på andre siden av døren. 

Int: Ja... Hva tror du er på andre siden av døra da? 

T1M: Jeg tror jo at hele tegneserien var en metafor for døden, da, fordi mannen var, holdt, det 

virket som han holdt på å dø på slutten av tegneserien. Men at dørvokteren sa at døra bare var 

ment for ham, så gir det meg inntrykk av at det er en metafor for at det er hans vei inn til det 

neste livet, da, eller livet etter døden. 

Int: Hvis du i en norsktime hadde fått beskjed om å tolke teksten, hva ville du ha tatt tak i da? 

T1M: Jeg ville tatt tak i personene, settingen, og hva som egentlig skjer. Prøve å lese mellom 

linjene. 

Int: Er det noe i teksten her du tenker at man kan lære noe av? 

T1M: Det er litt vanskelig i si, for at vi har ikke noe bakgrunn på personene. 

Int: Nei... Hva er vitsen med en sånn type tekst da?  

T1M: Det er vel for å få oss til å tenke.  

Int: Hva skal man tenke på? 

T1M: Prøve å se for seg hva som skjer egentlig og hva bakgrunnen er til disse personene, 

hvorfor døren er bare for ham. 

Int: Ja, fant du noe svar på det, eller? 

T1M: Jeg tror at det er hans vei til døden, da, eller til Gud da, på en måte. 

Int: Tenker du at det er en religiøs tekst, eller? 

T1M: Det kommer an på personen som leser den. For det kan tolkes som ikke-religiøs, også. 

Det kan jo bare være en vei til døden, og dørvokteren er selve døden.  

Int: Akkurat. Likte du denne teksten her? 

T1M: Ja.   

Int: Hvorfor det? 

T1M: Den gjorde sånn at jeg begynte å tenke over det jeg har lest.  
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Int: Okei. Jeg ser for meg at mange ville svart nei på et sånt spørsmål, og svare at de synes at 

teksten var vanskelig. Synes du den var vanskelig? 

T1M: Det var vanskelig, men det ga en utfordring, og jeg synes utfordringer er spennende.  

[TEGNESERIEN KOMMER PÅ BORDET] 

Int: Her skal du få teksten du leste. Den er da på 4 sider, også er det 3-5 ruter per side. Var det 

noe spesielt ved tegneserien som du liksom la spesielt merke til?  

T1M: Både på første side i andre rute så blunker dørvokteren. Og i andre rute på siste side så 

blunker han igjen.  

Int: Se det, gitt! Hvorfor det tror du? 

T1M: Jeg tror han vet noe vi ikke vet som lesere. 

Int: Hva er den blunkinga ment som da? 

T1M: Som et tegn, på en måte.  

Int: Tegn på hva da? 

T1M: Det er et tegn på at han vet hva som kommer til å skje.  

Int: Andre ting du synes var litt rart, merkelig, spesielt, eller, noe du vil trekke fram som du 

likte eller ikke likte ved teksten? 

T1M: Det at den var så kort, men at den likevel ga innflytelse, da, på en måte. 

Int: Hvis vi tar utgangspunkt i tittelen, teksten her heter jo "Foran loven". Hva kan du tolke ut 

av en sånn tittel? 

T1M: Vi vet jo ikke hva loven er. Loven kan være hva som helst. For meg blir det da at jeg 

tolker det som at loven er, loven er på en måte døra. Vi er foran døra. Så da er det jo teknisk 

sett foran loven. 

Int: Så det er bokstavelig talt? 

T1M: Ja.  

Int: Hva er det som er på andre sida? 
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T1M: Det vet vi ikke.  

Int: Nei. Det er ingenting i teksten som forteller oss hva som kommer hvis han hadde fått lov 

til å slippe inn der? 

T1M: Det er tydeligvis at loven er på andre siden av døra, men vi får aldri vite spesifikt hva 

loven er. 

Int: Nei. Hva tror du loven er da? Du har vært inne på det med døden, men kan det være andre 

ting? 

T1M: Jeg sitter egentlig bare igjen med at det er på måte en metafor, da, for livet vårt.  

Int: Hvorfor er han mannen så opphengt i at han skal inn der? 

T1M: Det kan hende at han har gjort noe i livet sitt som han vil gjøre opp for, da. 

Int: Og det kan han bare får gjort på andre sida, tenker du? 

T1M: Ja.  

Int: Men når han vil så gjerne inn den døra, også blir han stoppa, synes du han burde ha bare 

gått inn, eller tror du han gjør det riktige ved å sitte og vente? 

T1M: Jeg tror han gjør det riktige ved å vente.  

Int: Hvorfor det? 

T1M: Han viser respekt overfor dørvokteren.  

Int: Men det ender jo med at han ikke får komme inn da. Men det er riktig allikvel, tenker du? 

T1M: Ja. Da var det vel ikke ment at han skulle inn døra i det hele tatt.  

Int: Hvorfor ikke det? 

T1M: Hvis jeg tar det som at døden er på andre siden, så var det kanskje ikke hans tid for å 

dø.  

Int: Han var der for tidlig? 

T1M: Ja. Og han venter da på å få tilgang. 
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Int: Ja, men det ender jo med at han ikke kommer inn. Åssen tolker du det, at han adri 

kommer inn den døra? 

T1M: Det var vel ikke ment for ham.  

Int: Var det feil dør, da, eller? 

T1M: Nei. For døren var jo ment for ham, men dørvokteren sa at han låste døra, men en dør 

an alltids låses opp igjen.  

Int: Akkurat. Men da etter døden på et vis, da, eller? 

T1M: Ja.  

Int: Når du skal lese en tekst som det her, åssen er det du går fram, helt konkret, hva gjør du?  

T1M: Jeg leser.  

Int: Du starter på toppen, også leser du, eller? 

T1M: Ja.  

Int: Hvor mye tid bruker du på tekst kontra bilder? 

T1M: Det kommer an på hva som jeg ser etter. Hvis det er en oppgave, så vil jeg bruke mer 

tid på tekst og bilde.  

Int: Dere fikk vel tre oppgaver av meg da dere leste denne her sånn. Åssen var det du gikk 

fram da? Du starta på toppen og leste deg gjennom? 

T1M: Ja.  

Int: Ja. Hvor mye tid vil du si at du brukte på hele teksten? 

T1M: Selve teksten og gå gjennom den, så brukte jeg vel 10 minutter.  

Int: 10 minutter, cirka. Hvor mye tid av de 10 minuttene tror du du brukte på å lese tekst, altså 

de ordene som står der, kontra det å se på bildene? 

T1M: Brukte vel 3 minutter på å lese teksten. 

Int: Og 7 på bilder? 
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T1M: Ja.  

Int: Hvis vi ser på de ulike illustrasjonene her, da. Er det noe i de bildene som kommer fram 

som ikke kom fram i teksten, altså er det en del av bildene som hjalp deg med å forstå teksten 

sånn som du gjorde? 

T1M: Det var jo det at dørvokteren blunka på en av de første rutene og den siste.  

Int: Er det noen andre ting? 

T1M: Illustrasjonene av at mannen blir eldre.  

Int: Står ikke det i teksten? 

T1M: Jo, på en måte.  

Int: Men det var lettere å se det, enn å lese det, på en måte? 

T1M: Ja, altså jeg kom mer fram til mitt svar på grunn av den første ruta på siste side.  

Int: Hvorfor det? 

T1M: Det var litt skremmende.  

Int: På hvilken måte da? 

T1M: Det ser veldig ut som en død person.  

Int: Hvis jeg peker ut et par ting for deg, det er ikke sikkert du la merke til dem en gang, men, 

på første side for eksempel, så er det en svart katt. La du merke til den da du leste? For den 

har vi også på side 2. Var det noe du tenkte noe videre på? 

T1M: Jeg tenke på det da jeg så den på første side, men ikke på andre.  

Int: Hva tenkte du da? 

T1M: Svarte katter bringer ulykke.  

Int: Hadde det noe å si for måten du forvente hva teksten skulle handle om? Fikk det deg til å 

tro noe om teksten før du leste videre? 

T1M: At kanskje mannen har gjort noe galt i sitt liv, tenkte jeg da.  
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Int: En annen ting som går igjen her og, det er en klokke, ser du. La du merke til den mens du 

leste? 

T1M: Ikke på første.  

Int: Men på andre, eller? 

T1M: Ja. 

Int: Hva fikk du ut av den? 

T1M: Jeg forsto det mer at han ble eldre. 

Int: For klokker bare er symbol på tid, på et vis? 

T1M: Ja, på at tiden går. 

Int: Men ser du litt nærmere på klokkene, så er det ikke noe viser på. La du merke til det 

første gang du leste?  

T1M: Ja.  

Int: La du noe spesielt i det, annet enn det du akkurat har sagt? 

T1M: Tiden vil gå uansett om en klokke har visere eller ikke.  

Int: Ja, det har du for så vidt rett i. Det greiene her da, om da er øvert på tredje side, hva er 

egentlig det for noe? 

T1M: Ser ut som insekter.  

Int: Noen spesiell type insekter, eller? 

T1M: Lopper.  

Int: Hvorfor tror du det?  

T1M: Det er nevnt i teksten.  

Int: I hvilken sammenheng er det de loppene nevnes i teksten? 

T1M: Ved at man ser loppene i pelskragen til dørvokteren.  

Int: Så du tenker at dette er de loppene som sitter i pelsen, da eller? 
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T1M: Ja.  

Int: Ja. Alle de derre tegnene rundt loppene, ser du de? Nederst der blant annet, så står det vel 

TXCTGS+CM, og så videre. Var det noe du brukte noe spesiell tid på eller la merke til frste 

gang du leste? 

T1M: Jeg brukte ikke noe tid på det, men jeg la merke til det, men jeg forsto det ikke.  

Int: Hvilke personer er det som er på illustrasjonene her? 

T1M: Dørvokteren. 

Int: Dørvokteren er der. 

T1M: Mannen.  

Int: Mannen er der. 

T1M: Det er en dame med.  

Int: Ja? Oppdaget du henne første gang du leste? 

T1M: Ja.  

Int: Hvem tror du hun dama er? 

T1M: Det er en som står utenfor. Det blir på en måte også, vi vet ikke hva som har skjedd. 

Hvorfor han er der, hvorfor han venter.  

Int: Hjelper hun dama deg til å tolke teksten i den retningen?  

T1M: Ja.  

Int: Åssen da? 

T1M: Det viser jo at hun heller ikke forstår det, sånn som det er illustrert da.  

Int: Åssen er det illustrert, da? 

T1M: Hun kommer på en måte rett inn i scenen. 

Int: Ja, for vi har jo ikke sett henne før, og ikke har vi hørt noe om henne heller. Er det noe 

spesielt ved illustrasjonen av hun dama som gjør at du tror at hun ikke forstår det som skjer? 
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T1M: Det er satt et spørsmålstegn over henne.  

Int: Hva betyr egentlig det? 

T1M: Spørsmålstegn er jo tegn på å ikke vite. Sette spørsmål ved noe.  

Int: La oss ta en titt på siste side da. Det er når mannen velter over på krakken sin der. Da er 

det et utropstegn, et skeivt og rart utropstegn, som er i snakkebobla hans. Åssen tolker du den 

da, hvis spørsmålstegnet er sånn at man ikke forstår, hva betyr et utropstegn egentlig? 

T1M: Frustrasjon.  

Int: Frustrasjon?  

T1M: Ut fra teksten, så tolker jeg det som frustrasjon fra hans side.  

Int: Hvorfor det? 

T1M: Han slapp ikke inn døra, og han ville jo inn. Vi blir jo frustrert når vi ikke får noe vi 

ønsker.  

Int: Kan det være noe annet? 

T1M: Det kan være et tegn for noe som skjer akkurat der og da.  

Int: Hva da? 

T1M: Vi bruker jo utropstegn når vi får karakterer til å rope i tekster. Det skjer på en måte der 

og da, og det er høylytt.  

Int: Hva er det han sier for noe da? 

T1M: Mannen sier vel egentlig ikke noe.  

Int: Så det er ikke noe lyd knyttet til det utropstegnet? 

T1M: Det er ikke noe ord knyttet til utropstegnet.  

Int: Nei... Så ser vi at det utropstegnet kommer jo foran han siste personen det også. Hvem er 

egentlig det? 

T1M: Jeg synes det så ut som Kafka, jeg da.  
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Int: Synes du det ligner? 

T1M: Ja. 

Int: Hvordan kan du si det, altså, hvor har du sett Kafka før? 

T1M: Vi fikk den teksten av deg. 

Int: Synes du det bildet ligner på det bildet som jeg ga ut? 

T1M: Ja. 

Int: OK. La oss si det da, at det er Kafka. Hvorfor kommer han plutselig inn?  

T1M: Det er han som har skrevet det.  

Int: OK. Men er det en del av fortellingen, tenker du? 

T1M: Nei, egentlig ikke. Det er vel mer for å forvirre oss. 

Int: Ble du forvirra da? 

T1M: Ja. Jeg forsto ikke helt hvorfor han var der.  

Int: Tenkte du noe mer over det? 

T1M: Tenkte at han var forfatteren av teksten og ville få leserne sine til å tenke.  

Int: Ja... Men vi ser at han Kafka også har det utropstegnet over hodet, eller i snakkebobla si. 

Betyr det det samme? 

T1M: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det virker veldig sånn høylytt på en 

måte, men det er ikke noe ord.  

Int: Prøv å forklare det allikevel. Hvilke situasjoner er det man opplever noe som høylytt uten 

at det er noen ord? Kanskje du har noen eksempler? 

T1M: Det virker som det er den frustrasjonen som blir illustrert. 

Int: Så du tenker at han også er frustrert? 

T1M: På en måte.  

Int: Er det den samme frustrasjonen mannen har som Kafka har? 
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T1M: Nei.  

Int: Hva er forskjellen? 

T1M: Det blir vel litt feil å si at Kafka har den frustrasjonen, da, det er vel mer at han føler, 

jeg føler at han vil at vi skal tenke gjennom det. Det er derfor det er plassert der. 

Int: Ja, OK. Er Kafka plassert der for at leseren skal skjønne at det er han som har laget 

historien, også kommer han med en slags beskjed til leseren at vi skal tenke over det vi har 

lest? 

T1M: Ikke det at han har skrevet det, men at han er der for å forvirre. Og det skaper jo en 

tankeprosess i ettertid.  

Int: OK. Når du leste den teksten her, er det ett eller annet, noe du begynte å tenke på, var det 

noe som, gjorde den teksten her noe med deg på et vis? Var det noe som satte i gang noen 

tanker eller ett eller annet? 

T1M: Den gjorde ikke noe med meg som person, men jeg begynte jo å tenke rundt innholdet 

og hva det virkelig betydde og, hva har skjedd før, hva skjer etter? 

Int: Du sa du liker å lese på fritida. Liker du å lese på skolen? 

T1M: Det kommer an på faget.  

Int: Hva er forskjellen? Eller i hvilke fag, vi kan starte der.  

T1M: Historie og filosofi har mer innviklet språk, og det er mye tyngre å gå gjennom stoffet, 

mens i psykologi er det lettere å forstå språket og, det er ikke like mye og tungt, for eksempel 

da.  

Int: Åssen er det med norskfaget? Liker du å lese i norskfaget? 

T1M: Ja.  

Int: Ja. Alt mulig rart? 

T1M: Det er vel mer opp til tema på teksten. 

Int: Tegneserier i norskfaget da? Har dere jobba mye med tegneserier før? 

T1M: Nei, vi har ikke jobba mye med tegneserier.  



108 

 

Int: Var det noe annerledes eller bedre nå sammenlignet med sånn som dere har jobbet i 

norsken før? 

T1M: Jeg likte at det var enklere. Hvis det er en enklere tekst, så er det enklere å jobbe med 

det og sette i gang tankeprosessene våre. 

Int: Så du synes teksten er enklere. Har du lest originalen før? 

T1M: Nei.  

Int: Åssen kan du vite at den er enklere da? 

T1M: Vi får den illustrasjonen, det er det som på en måte hjelper å skape mer inntrykk, da. 

Og det var en enklere måte å lære på. 

Int: Åssen da? 

T1M: Det var illustrert og det var kort, det var enkelt å lese. Det gjør det mye enklere å jobbe 

med det, og gå inn i stoffet. 

Int: Blir det mer motiverende å jobbe med stoffet når det er tegneserier? 

T1M: Ja.  

Int: Hvorfor det? 

T1M: Når du føler at det er enklere, så vil du gjøre det så bra som mulig. Du vil få de beste 

karakterene som mulig.  

Int: Ja... Og det er enklere når det er tegneserie enn vanlig tekst, tenker du? 

T1M: Ja. Vanlig tekst, det er ikke noe illustrasjon, du må på en måte skape det selv, og det 

kan hende at læreren ikke har de samme illustrasjonene som vi har, da, og ser det på en helt 

annen måte.  

Int: Hva er konsekvensen av det? 

T1M: Konsekvensen er jo dårligere karakterer enn vi hadde forventa.  

Int: Åja? Fordi læreren gjerne ville ha...? 

T1M: Læreren vil ha noe annet enn vi ser, da. 
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Int: Ja. Veldig spennende det du sa der. Jeg tror nesten vi er i mål, jeg. Du har ikke noe å 

legge til du, sånn fra levra? 

T1M: Nei. 

 

[Etter at opptakene ble stoppet fikk T1M spørsmål om hvilken av tekstene hun tror andre i 

klassen ville valgt dersom de hadde fått muligheten til det i forkant av lesingen. Hun svarte da 

noe sånt som at «alle ville valgt tegneserien fordi det er lettere». Jeg spurte også om hun så 

for seg at hun gikk glipp av noe når hun leste tegneserien kontra originalversjonen. Hun svarte 

at «det er flere detaljer i originalen, men helheten finnes nok fortsatt i tegneserien»]. 
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Intervju med T2M.  

Gjennomført 6. mars 2017, 6 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Liker du å lese? 

T2M: Ja, men det kommer litt an på hva jeg leser. Det må, jeg er ikke noe glad i å lese hvis 

det ikke skjer noe, jeg er glad i å lese fortellinger hvor det er spennende og noe som skjer hele 

tiden. Da kan jeg følge med, ellers detter jeg veldig fort ut. 

Int: Tenker du på ytre handling da? 

T2M: Ja.  

Int: Leser du noe på fritida? 

T2M: Nei, ikke så mye bøker, egentlig. 

Int: Hva er det du leser da? 

T2M: Jeg leser blader innimellom. Ja, det er vel egentlig det.  

Int: Leser du noe på internett da? 

T2M: Ja, jeg leser mye på, det er jo sosiale medier, det er jo mye å lese der, så leser jeg 

blogger innimellom. 

Int: Noen spesielle blogger, eller? 

T2M: Det er hun Sophie Elise i hvert fall, og Star Connection. 

Int: Hva går det ut på? 

T2M: Star Connection er jo ei jente som, hun har et klesmerke som heter Star Connection, 

også skriver hun litt om det, ellers skriver hun bare om hverdagen sin. Hun har jo vært med på 

Paradise Hotel, så... 

Int: Hvor lange er de teksten du leser da? 

T2M: Det er jo, det blir kanskje ett A4-ark, hvis man skal se på det sånn.  
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Int: Daglig omtrent, eller? 

T2M: Ja.  

Int: Når du leser, synes du at du får det til? Er du god til å lese? 

T2M: Når vi skal lese ting i klassen og sånn, så synes jeg at jeg alltid leser mye saktere enn 

alle andre, i hvert fall, men det er fordi hvis jeg leser fort gjennom det, så får jeg ikke med 

meg hva som skjer i teksten. Så jeg pleier alltid å lese litt saktere for å være sikker på at jeg 

får med meg ting.  

Int: Åssen er det når du møter på vanskelige ord og sånn underveis, som du ikke forstår, 

prøver du å lese videre, eller, sjekker du det opp, eller, hva gjør du da? 

T2M: Jeg pleier å lese videre sånn for å sjekke om det er en nærmere forklaring eller om jeg 

kommer til å skjønne det basert på sammenhengen i teksten. Jeg sjekker det sjeldent opp, 

egentlig.  

Int: Du nevnte det å lese på skolen. Er det noe særlig forskjell på det å lese på skolen og lese 

på fritida? 

T2M: Det er jo bare stoffet som er annerledes, egentlig. Det er jo sånne faglige tekster, jeg er 

ikke så glad i å lese faglige tekster, egentlig, med mindre det handler om noe jeg er interessert 

i, da.  

Int: Hender det noen gang, da? 

T2M: Ja, hvis det er psykologi, for eksempel, for psykologi er jeg ganske interessert i, så det 

går greit å lese. 

Int: Er det noe lettere å lese ting som du synes er interessant? 

T2M: Ja, det synes jeg. 

Int: Hvorfor det, egentlig? 

T2M: Det er vel fordi jeg har mer lyst til å lære om det jeg synes er interessant, enn det som 

jeg ikke synes er så interessant.  
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Int: Men er det ikke litt rart at lesinga går lettere allikevel? Altså, er du en bedre leser når det 

er noe du leser om som er interessant kontra noe du ikke synes er noe gøy å lese? 

T2M: Ja, det tror jeg.  

Int: Leser du noe tegneserier, da? 

T2M: Nei, veldig sjeldent. Det hender jeg leser tegneserier i avisa.  

Int: Henger det sammen med at du ikke leser så mye på fritida generelt, tror du? 

T2M: Det er vel det.  

Int: Du har ikke noe spesielt i mot eller for tegneserier? 

T2M: Nei. Helt nøytral, egentlig.  

Int: Ikke lest noe særlig da du var yngre heller? 

T2M: Nei, det er jo de derre juletegneseriene som jeg har lest innimellom da jeg var liten. 

Men jeg leser ikke så veldig mye annet nå lenger.  

Int: Det er stort sett sånne korte striper? 

T2M: Ja.  

Int: Er tegneserier noe lettere å lese enn vanlig tekst? 

T2M: Ja, altså det er jo… Ja, det vil jeg si. For tegneserier er mer rettet mot barn sånn at de 

skal lære mye lettere å lese, så jeg tror det er mye lettere med tegneserier. Fordi der er det 

gjerne ikke så mange vanskelige ord, blant annet. Også er det jo mye kortere da. Kortere 

setninger og mer direkte.  

Int: Den tegneserien som du fikk se på nå da, synes du den var lett? 

T2M: Lett og lett. Det var lett å lese, men det var vanskelig å skjønne innholdet.  

Int: Hvorfor var det lett å lese, da? 

T2M: Det var enkle ord som var, det var jo liksom ikke noe komplisert sånn. Det var bare at 

man sleit litt med å forstå hva handlinga var da, egentlig. 
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Int: Ja, OK. Men kan ikke du prøve å gjengi litt handling først? Da tenker vi bare ytre 

handling, det som vi kaller for motivet. Hva er det egentlig som skjer i den tegneserien du har 

lest?  

T2M: Nei, det er jo en mann fra landet som kommer til en sånn port, da, også står det en 

dørvakt foran der, og han mannen spør om han kan komme inn, men får ikke lov, uansett hvor 

hardt han prøver. Også sitter han, så han bestemmer seg for å sitte foran der helt til han får lov 

til å bli sluppet inn, så han sitter der hele livet fram til han dør.  

Int: Og det var det? 

T2M: Ja, rett og slett.  

Int: Ja, men det høres ut som en ganske grei handling sånn sett, det virka ikke vanskelig det. 

Hvis jeg nå spør deg: åssen er det du tolker denne historien? Åssen er det du forstår den 

fortellinga der? 

T2M: Jeg synes det var skikkelig vanskelig å skjønne hva loven var, da. Fordi den heter jo 

«Foran loven». Men jeg kom jo egentlig fram til at loven betyr døden. På ett eller annet vis, så 

prøvde han mannen å søke etter døden, men at han dørvakta sa at det ikke var tid for han å dø 

nå eller no sånt, da. Så jeg tenkte også på at på slutten så sa han dørvakta at det ikke var noen 

andre som kom og ville inn fordi det var, denne porten var ment bare for ham, så derfor tenkte 

jeg liksom at døden er jo, holdt jeg på å si, bare for enkeltpersoner. Det var derfor jeg kom 

fram til at den porten, eller loven var døden, da.  

Int: OK. Så handlinga er en mann fra landet som kommer til en port, der får han ikke lov til å 

komme inn, så han sitter og venter på å få komme inn helt til han dør. Du tror at den loven 

kan være døden. Hvor er den loven hen, egentlig? 

T2M: Bak porten.  

Int: Bak porten. OK. Og mannen vil inn dit? Hvorfor vil mannen inn dit, da? 

T2M: Nei, jeg vet ikke, han ønsker vel å dø da.  

Int: Ja, du tror det? 

T2M: Ja. 
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Int: Er det noen andre ting den loven kan være? 

T2M: Jeg tenkte også på at kanskje loven var et mål han ville oppnå av noe slag, at han ikke 

fikk komme inn for at han måtte jobbe litt hardere for å nå målene sine, ikke bare spørre om å 

få lov til å komme inn. Og det var jo også at, han dørvakta sa jo også at når man kommer inn, 

så er det flere saler inn der med en enda strengere dørvakt, så da tenkte jeg at for å nå et stort 

mål, så må man jo ha sånne delmål. Sånne man også må nå. Og at man må jobbe hardt for å 

nå det målet. Det var i hvert fall sånn jeg tenkte det, da.  

Int: Ja, det var en spennende tanke. Dette er jo en tekst som brukes mye i norskfaget. Hvorfor 

tror du en sånn type tekst er i pensum? Er det noe vi kan lære av en sånn historie, eller? 

T2M: Man lærer jo å tolke, da, og ikke bare se på det ytre, men også gå inn i en tekst for å 

tolke og analysere. Og det er jo stort sett det vi gjør i norsken, så da passer jo det fint.  

Int: Er det vanskelig å gjøre den tolkningsjobben? 

T2M: Ja. Jeg synes det er veldig vanskelig for jeg føler at det skal være et fasitsvar. Og da blir 

det veldig vanskelig, da sitter man lenge og tenker på hva det kan bety.  

Int: Føler du deg trygg på egne svar når du kommer fram til noe? At det er det riktige på en 

måte. 

T2M: Ja, egentlig. Jeg gjør det, fordi selv om det kanskje ikke er riktig, så er det jo det jeg har 

tolka. Jeg blir jo egentlig fornøyd til slutt. For jeg sitter jo og tenker veldig lenge på det.  

Int: Åssen var den teksten har da, når det kommer til det med tolkning. Synes du den var 

vanskelig, eller kom du ganske kjapt fram til et slags svar? 

T2M: Jeg kom egentlig ganske fort fram, jeg satt og tenkte på det med en gang, nesten før jeg 

var ferdig med å lese teksten, at loven var døden. 

Int: Når var det den tanken dukka opp? 

T2M: Det var jo når dørvakta sa til mannen at denne døra, eller denne loven er bare for deg, at 

ingen andre kan komme inn her.  

Int: Så mot slutten av teksten? 

T2M: Ja.  
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Int: Når mannen setter seg ned og venter. Synes du han gjør det rette, eller burde han ha gått 

allikevel? 

T2M: Litt vanskelig å svare på, egentlig. 

Int: Hadde han egentlig noe valg? 

T2M: Ja. Han hadde vel, fordi dørvakta sa jo at han kunne velge å gå inn, men at det er en 

enda strengere dørvakt inn der, så hvis han tør å ta sjansen, så kunne han gjøre det, men, nei, 

jeg veit ikke. Han gjorde det ikke da. 

Int: Du har ikke tenkt noe større på det? 

T2M: Nei. 

Int: Åssen tolker du slutten når det ender med at han bare dør? Han kommer jo aldri inn.  

T2M: Nei, og jeg synes det sto at når han døde, så så han et lys fra at porten åpnet seg, så 

derfor fikk jeg også et enda sterkere tanke om at det var døden da. At han døde når porten 

åpnet seg.  

Int: Ja, åssen kom det fram det at porten åpnet seg? 

T2M: Han så vel et lys derfra. 

Int: Så det var en illustrasjon, eller sto det i teksten? 

T2M: Nei, det var, det sto i teksten og var en illustrasjon, tror jeg.  

Int: Sånn du husker det i hvert fall. Nå skal du få se den tegneserien igjen, så kan du jo 

forklare meg litt hvor du tolka det sånn. [DELER UT TEGNESERIE]. 

T2M: Ja, det står jo «ser han et lys som kommer fra lovens dør» 

Int: Så det sto i teksten?  

T2M: Ja. 

Int: Åssen er det illustrert da? 

T2M: Det var jo egentlig ikke illustrert sånn jeg husker det, men altså det ser jo ut som porten 

åpner seg, da.  
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Int: Åssen er det du går fram når du skal lese en tegneserie kontra en helt vanlig tekst? Gjør 

du noe annerledes, eller starter du på toppe og setter i gang? 

T2M: Jeg starter egentlig på toppen og fortsetter nedover. Det kommer jo litt an på teksten 

også. Altså, det hender jeg pleier å starte med å se litt på bilder og overskrifter hvis jeg skal 

lese en sammenhengende tekst framfor en tegneserie. Men her ser jeg først og fremst på 

teksten, også ser jeg litt på tegningene også da, for å se hvordan det uttrykkes i forhold til hva 

som er skrevet. 

Int: Ja, så du prøver å se det litt i sammenheng? 

T2M: Ja. 

Int: Hvor mye tid omtrent tror du du bruker på tekst kontra illustrasjoner? 

T2M: Da ser jeg nok mer på bildene enn å lese teksten. Jeg leser først teksten, også ser jeg på 

bildene etter det. 

Int: Hvor mye sånn cirka, hvis vi skal anslå i prosent? 

T2M: 60 på bilder og 40 på tekst, kanskje. 

Int: Så det er ganske jevnt, men litt mer på bildene? 

T2M: Ja.  

Int: Hvis du blar gjennom det heftet der nå, er det noe du legger spesielt merke til nå, eller var 

det noe du la spesielt merke til da du leste tegneserien? 

T2M: Ja, den dama der la jeg veldig godt merke til, men jeg skjønte ikke helt hva hun liksom 

skulle symbolisere i den tegneserien. 

Int: Ja, det er jo ei dame på side 2. Hva tror du hun symboliserer da? Hvorfor er hun der? 

T2M: Jeg vet egentlig ikke. Jeg har aldri skjønt hva hun gjorde der. Jeg husker jeg satt og 

tenkte på det da jeg skulle skrive den teksten og sånn, eller svare på spørsmålene, da, men jeg 

husker ikke, jeg skjønner ikke hva det skal symbolisere.  
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Int: Så der møtte du en karakter som du ikke skjønner helt hvorfor er der, så du skjønner ikke 

rollen til hun dama. Hva tenker du videre da? Bruker du mye tid på å prøve å finne ut hva hun 

gjør der, eller tenker du bare at det ikke er så farlig? 

T2M: Jeg satt og tenkte litt på hva hun kunne bety, men jeg satte meg ikke så veldig mye inn i 

det.  

Int: Tror du du har gått glipp av noe ved at du ikke har skjønt hva hun gjør der? 

T2M: Det kan hende.  

Int: Var det andre ting? 

T2M: Det var vel… Nei, egentlig ikke. 

Int: Sammenlignet med tegneserier du har lest før da? Er det noe annerledes med den her enn 

det du er vant med å lese av tegneserier? 

T2M: Jeg har jo bare lest sånn Donald Duck og sånn, men… 

Int: Hva er forskjellen? 

T2M: At det er mye lettere å forstå hva som skjer når man leser sånn barnetegneserier enn det 

her. 

Int: Hvorfor det, tror du? 

T2M: Fordi det jo mye mellom linjene her, da, som man må finne ut av selv.  

Int: Hvis du ser de klokkene som er innimellom her. Tenkte du noe på de da du leste? 

T2M: Nei, jeg så litt på dem, men jeg tenkte ikke noe over det, egentlig. Jeg ser jo nå at de 

ikke har sånn, de har jo ikke piler eller no, eller sånne visere, da. 

Int: Nei. Det la du ikke merke til første gangen? 

T2M: Nei. 

Int: Hvis du skal ta det sparket nå, legger du noe i det? 

T2M: Kanskje at, nei, jeg vet ikke helt, det er vanskelig, kanskje at noe sånn at tida egentlig 

ikke går. 
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Int: At tida står stille på et vis? 

T2M: Ja.  

Int: Har det noe å si for tolkninga di av teksten? 

T2M: Det blir jo litt vanskelig da, for jeg har jo liksom, eller liksom at han kanskje, nei det er 

veldig vanskelig å si. 

Int: De loppene der da? Nå antar jeg at det er lopper jeg da. Forsto du de som lopper da du så 

dem? 

T2M: Ja.  

Int: Hvorfor gjorde du det? Veit du at en loppe ser sånn ut? 

T2M: Nei, men det står jo egentlig loppe der da. 

Int: Hvor? 

T2M: I den teksten der. 

Int: Ja, men det er i ruta før. 

T2M: Ja, det er sant. 

Int: Åssen forstår du at det er lopper som er i ruta etterpå? 

T2M: Nei, jeg bare antar det. Jeg er ikke sikker.  

Int: De tegnene rundt disse loppene.  

T2M: De la jeg også merke til, men jeg forsto ikke hva det skulle bety.  

Int: Tenkte ikke noe større over det heller? 

T2M: Nei, kanskje at loppene prøver å prate til han på ett eller annet vis.  

Int: Noe loppespråk-greier? 

T2M: Ja! 

Int: Allerede i første ruta… 
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A: Katten? 

Int: Der er det en svart katt! Tenkte du noe på den? 

T2M: Ikke så veldig. Jeg bare symboliserer svarte katter med ulykke, da. Så det var jo bare 

det jeg tenkte, egentlig. 

Int: Så det der er en svart katt som betyr ulykke? 

T2M: Ja.  

Int: Har det noe å si for måten du forsto teksten, tror du? 

T2M: Ja. Hvis han går inn der, så, eller i det han egentlig spør om å få komme inn, så er det 

en ulykke som skjer, kanskje.  

Int: Tror du den katten har en viktig rolle i historien her? 

T2M: I den teksten her, så tror jeg egentlig alt som er med er ganske viktig for å få fram den 

indre handlingen i teksten.  

Int: Hvorfor det, egentlig? 

T2M: Fordi alt symboliserer noe som er viktig, da.  

Int: Så du tror ikke at det er noe som er tilfeldig i fortellinga? 

T2M: Nei. Jeg tror det er en grunn til at loppene er der, og den teksten, og den dama som har 

et spørsmålstegn over hodet, og en svart katt. 

Int: Det spørsmålstegnet… Hva betyr egentlig det? 

T2M: Kanskje hun ikke forstår hva som skjer. Altså, jeg vet ikke. 

Int: Det er noen andre spørsmålstegn her også, mener jeg. Der har vi ett, og på framsida så er 

det mannen som har det spørsmålstegnet, eller hvem er det som… 

T2M: Ja, det er mannen fra landet.  

Int: Hva betyr det spørsmålstegnet der da? 

T2M: At han ikke forstår hvorfor han ikke får komme inn, regner jeg med.  
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Int: Der da? I rute tre på første side, der har vi også et spørsmålstegn.  

T2M: Det er jo når han dørvokteren sier «foran hver sal står en ny dørvokter, den ene 

mektigere enn den andre». Tror det fortsatt er at han ikke skjønner problemet med at han ikke 

kan komme inn der og at han ikke skjønner helt hva som er på innsiden som han ikke får lov 

til å se, da.  

Int: Så spørsmålstegn, det tolker du som at, det viser at den personen som spørsmålstegnet er 

knyttet til ikke forstår ett eller annet, i en elle annen sammenheng? 

T2M: Ja.  

Int: Hva er det som skjer her på siste side når mannen får den siste beskjeden av dørvokteren?  

T2M: Det er jo at han dør.  

Int: Ja, du tolker at han dør, ja? 

T2M: Ja.  

Int: Hva er det som er i den snakkebobla hans der? 

T2M: Utropstegn. 

Int: Hva betyr et utropstegn? 

T2M: Noe blir ropt, holdt jeg på å si, utropt. Jeg vet ikke helt hva det betyr i den 

sammenhengen her.  

Int: Hva tror du da? 

T2M: Kanskje han føler at han satt der forgjeves, egentlig.  

Int: Hva for en følelse er det som dukker på da, hvis vi tenker at det er et uttrykk for en følelse 

han har? 

T2M: At han er skuffa, da.  

Int: Skuffelse? 

T2M: Ja, skuffelse.  



121 

 

Int: OK. Her har vi jammen meg et utropstegn til! På aller siste illustrasjon. Er det skuffelse 

der? 

T2M: Det veit jeg ikke, jeg tror ikke det.  

Int: La oss starte med å se på han figuren der. Han har vi jo ikke sett tidligere i historien? 

T2M: Nei. 

Int: Åssen tolker du den der? 

T2M: Han ser jo ut som han som har skrevet «Foran loven», da. 

Int: Åja? Åssen veit du det? 

T2M: Nei, det bare, jeg har sett bilde av ham før. 

Int: Husker du navnet hans, eller? 

T2M: Var det noe Franka? 

Int: Det var nære! Franz Kafka. 

T2M: Ja! Franz Kafka! 

Int: Stemmer. Plutselig dukker Franz Kafka opp i siste illustrasjon. Har du noen kommentarer 

til det? Tenkte du noe spesielt da du så ham? 

T2M: Jeg tenkte at han liksom prøvde å få fram et budskap med den teksten, da, at han prøvde 

å fortelle leseren ett eller annet. Og for at det skulle komme tydelig fram, så er det liksom et 

bilde av ham der, at han har en advarsel eller noe til leseren.  

Int: Så han kommer inn på slutten for å bes leseren om noe, eller? 

T2M: Ja, det tror jeg.  

Int: Det utropstegnet… Hva betyr det da? 

T2M: Kanskje det betyr advarsel eller noe sånt.  

Int: Er det noe i den tegneserien her som du forsto utelukkende av illustrasjoner eller 

utelukkende av tekst, eller leser du som en sammenheng, egentlig? 
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T2M: Jeg leser det stort sett som en sammenheng.  

Int: Hvis jeg hadde tatt bort tegningene. Tror du du hadde sittet igjen med det samme 

inntrykket? 

T2M: Nei, jeg tror ikke det.  

Int: Hva er forskjellen?  

T2M: Nei, for med disse bildene og tegningene, så ser man jo ansiktsuttrykk og hvordan de 

føler seg, og det får man ikke med seg hvis man bare leser teksten.  

Int: Så illustrasjonene hjelper til da, eller? 

T2M: Ja.  

Int: La oss nå si at vi er ferdig med undervisningsopplegget jeg hadde i klassen der, også 

legger jeg fram begge tekstene, dette er den teksten som den andre gruppa fikk [LEGGER 

FRAM ORIGINALTEKST]. Også har dere jo fått samme oppgaver, også ber jeg der velge én 

av de to tekstene. Hvilken av de to hadde du valgt, hvis vi later som om du ikke har lest den 

her nå da? 

T2M: Jeg tror jeg fortsatt ville ha valgt den. 

Int: Du ville ha valgt tegneserien. Hvorfor det? 

T2M: Nei, det er fordi jeg synes det er lettere å forstå og finne sammenhenger hvis det er både 

bilde og tekst.  

Int: Så du tenker at illustrasjonene hjelper deg til å forstå teksten som helhet? 

T2M: Ja. 

Int: Hva er den største forskjellen på vanlig tekst og på tegneserier? 

T2M: Kanskje litt mer lettlest med tegneserier.  

Int: At det er andre ord, eller? 

T2M: Ja. At det er lettere ord der, og der er det kanskje mer forklarende ord og litt større ord, 

da. 
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Int: Og større ord, da mener du lengre, eller? 

T2M: Ja, lengre og litt mer kompliserte, kanskje.  

Int: Så du ser for deg at den vanlige teksten er vanskeligere, altså vanskeligere å lese rett og 

slett? 

T2M: Ja. 

Int: Hvis du hadde fått det her i norskfaget. Tror du du går glipp av noe ved å bare lese 

tegneserien og ikke den her?  

T2M: Ja. Jeg tror jeg går glipp av noe, men jeg veit ikke helt hva. Kanskje teksten forklarer 

mer hva som skjer rundt, mens i tegneserien så må man liksom se etter det selv og finne det ut 

på egenhånd, da, mens teksten forklarer det.  

Int: Så selv om du sier at tegneserien er nok den enkleste, så tror du også at det må mer jobb 

til for å forstå sammenhengen fordi her så forklares det? 

T2M: Mmm. 

Int: Hvis hele klassen din kommer opp i norskeksamen, også er tilfeldigvis den teksten her 

den dere skal jobbe med. Hvilken halvdel tror du hadde fått best karakter, de som har jobbet 

med tegneserie eller de som har jobbet med vanlig tekst? 

T2M: Kanskje teksten. For jeg tror det er vanskelig å finne sammenhenger i en tegneserie. Jeg 

tror det kommer tydeligere fram i en tekst, og det er kanskje lettere å tolke en tekst, for det er 

liksom mye som kan tolkes i en tegneserie. Sånn som katten og den dama. 

Int: Dette kan du umulig svare på, siden du ikke har lest verbalteksten, men tror du den katten 

og den dama har noen viktigere roller i teksten her enn sånn som du oppfattet det i 

tegneserien? 

T2M: Ja. Jeg tror kanskje det kommer fram i teksten at dama er der og at katten er der. På ett 

eller annet vis.  

Int: Hvorfor tror du det? 

T2M: Jeg tror det er en grunn til at de er der, og jeg tror ikke teksten bare hadde droppa å ha 

det med.  
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Int: Er det noe du utover det her som bør komme fram, som jeg må vite om som du tenkte på 

underveis mens du leste, eller? 

T2M: Nei, egentlig ikke. Bortsett fra at han dørvakten har det ene øyet igjen hele tida, og det 

skjønner jeg ikke helt hvorfor.  

Int: Åja? 

T2M: Eller at han bare har ett øye, eller… 

Int: Ja, skal vi se. Det er en illustrasjon på side 1 hvor han har lukka igjen øyet, er det flere 

steder? 

T2M: Ja, der. 

Int: På side 2. 

T2M: Mmm. Og der.  

Int: På side 3. Han har ett øye lukket av og til. Hvorfor det? 

T2M: Aner ikke. For det satt jeg og tenkte på, men jeg kom ikke fram til noe svar på det.  

Int: Tror du det er tilfeldig? 

T2M: Nei. Jeg tror ingenting er tilfeldig i den teksten. 

Int: Nei, det har du for så vidt allerede sagt. Så da tror du at det har en slags betydning at han 

driver og lukker igjen det ene øyet, men du er litt usikker på hvorfor. Likte du den teksten 

her? 

T2M: Ja, jeg synes det var spennende. Jeg synes det er spennende å sette seg inn i en tekst på 

den måte, eller en tegneserie da.  

Int: Hvorfor det? 

T2M: Nei, fordi man må jo tolke litt, og jeg synes det er spennende at man, at det liksom er 

noe underliggende ved det som er åpenbart, da, det som man ser. At man må tenke litt selv og 

sånn.  

Int: Det er litt artig du sier, for du starta vel hele praten vår med at du ville helst ha noe 

handling, at det skulle skje noe? Synes du den ytre handlinga her er spennende? 
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T2M: Ja, jeg synes det og.  

Int: Hvorfor leser du ikke da flere bøker? 

T2M: Det vet jeg egentlig ikke.  

Int: Synes du det er greit at norskfaget truer sånt på dere av og til, at dere må ta stilling til 

tekster dere ellers ikke ville ha sett på? 

T2M: Ja, det synes jeg er helt greit, egentlig.  
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Intervju med T3H.  

Gjennomført 6. mars 2017, 6 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Da kunne jeg tenke meg at du først forteller litt om din egen lesing, vi kan starte med liker 

du å lese? 

T3H: Ja, jeg gjør det, men jeg har dessverre ikke så mye tid til å lese som jeg skulle ønske.  

Int: Hvorfor ikke det? Hva er det du gjør i stedet for å lese? 

T3H: Istedenfor å lese så jobber jeg, også leser jeg ting som jeg må lese, framfor ting som jeg 

har lyst til å lese.  

Int: Hva er forskjellen på de to kategoriene? Hva er det du må lese? 

T3H: Jeg må lese lekser på skolen og ting vi jobber med.  

Int: Stort sett fagtekster, eller? 

T3H: Ja, fagtekster og artikler og ting jeg ikke synes er like givende å lese som 

skjønnlitteratur, da.  

Int: For det er det du aller helst ville ha lest? 

T3H: Ja. For eksempel så har jeg drevet og lest på en bok som heter «Europas filosofihistorie- 

en kladd», og den har jeg drevet og lest på i ett år eller noe, og jeg er på sånn side 30.  

Int: Fordi den er vanskelig eller fordi du ikke har tid? 

T3H: Fordi jeg ikke har tid. 

Int: Det hørtes da ut som en vanskelig bok? 

T3H: Den er ikke vanskelig, det er det som er så gøy med den, fordi det er et veldig vanskelig 

tema, men han skriver det så morsomt og bruker veldig mange sånne språklige bilder som 

gjør at det blir veldig lett å forstå for meg, da.  

Int: Du synes det med filosofihistorie er interessant? 
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T3H: Ja. 

Int: Andre ting du kunne tenke deg å lese? 

T3H: Jeg liker å lese sånn Dan Brown, og litt sånn, jeg liker litt sånn krim og sånt også. Men 

jeg leser stort sett bare når jeg sitter på flyet. 

Int: Flyet? På steder hvor du får tid? 

T3H: Ja. 

Int: Da leser du forholdsvis mye da, eller? Skole? 

T3H: Ja, jeg leser mye skole.  

Int: Er du god til å lese? 

T3H: Jeg fikk veldig bra score på de derre lesetestene vi tok på barneskolen.  

Int: Akkurat. Hva synes du selv da, hvis du skal vurdere deg selv som leser? 

T3H: Ja, jeg er ganske flink til å lese, synes jeg, men jeg har et problem med at jeg blir veldig, 

eller det er liksom et fysisk problem, det er sikkert ikke noe du er interessert i, men jeg har et 

problem med øynene og sånn, så jeg sliter med å konsentrere meg over lengre perioder. Så jeg 

blir veldig trøtt. Så hvis vi sitter og leser veldig lenge, så sovner jeg fort.  

Int: Påvirker det måten du leser på, eller? 

T3H: Ja, for hvis jeg skal lese noe til en prøve, for eksempel, så må jeg lese litt, også må jeg 

ta en god pause også gå litt rundt og på en måte vekke meg selv opp igjen. Også kan jeg lese 

videre.  

Int: Du leser kort og intensivt, på et vis? 

T3H: Ja. Enten det, eller så blir det til at jeg leser et avsnitt om og om igjen for å prøve å få 

med meg hva det sto.  

Int: Du tenker allikevel at du er en god leser? 

T3H: Ja, jeg er det de periodene jeg leser.   
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Int: Hva er det som gjør at du kan si at du er en god leser? Hva er det som gjør en god leser, 

egentlig? 

T3H: En god leser får med seg det det står, nå har jeg nettopp sagt at jeg ikke får med meg det 

alltid, da, men det handler vel, for min del så tenker jeg at det ikke bare handler om å lese det 

som står der, men å prøve på en måte å skjønne hva som menes med det. Om det finnes noe 

mer bak det, og jeg liker å se på meg selv som en person som kanskje finner litt flere skjulte 

betydninger enn det nesten er der. 

Int: Finner du de skjulte betydningene automatisk, eller fordi du tenker at du skal leite etter 

de? 

T3H: Litt automatisk. Fordi jeg synes det er gøy.  

Int: Hva gjør du når du møter en tekst du synes er vanskelig da? 

T3H: Da må jeg lese den sakte. Én og én setning gjerne, og prøve å forstå. Da liker jeg å 

snakke med noen andre som leser det samme. Prøve å tolke det sammen. 

Int: Pleier dere å finne ut av det da, eller? 

T3H: Ja.  

Int: Den lesinga du driver med på fritida, det lille du får tid til, er den noe annerledes enn den 

lesinga du gjør på skolen? 

T3H: Ja. Fordi lesinga jeg gjør på skolen, da er det på en måte veldig viktig at jeg får med 

meg alt som står der, fordi jeg skal som regel bruke det til noe senere. Også er det som regel 

sånn fakta som jeg må prøve å huske og opplysninger jeg må prøve å fange opp, mens når jeg 

leser hjemme så blir det litt mer sånn at jeg glemmer at jeg leser. Også bare lever man seg litt 

inn i det.  

Int: Skjer det aldri med lesinga du driver med på skolen? 

T3H: Nei. Det skjer aldri.  

Int: Hvorfor ikke det, tror du? 
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T3H: Nei, jeg føler aldri at vi leser tekster som jeg kan leve meg inn i. Det er ikke sånn 

underholdningsverdi over den lesinga vi gjør, det er mer sånn jeg lærer ting, da.  

Int: Åssen er det med tegneserier? Leser du noe særlig tegneserier? 

T3H: Nei. 

Int: Aldri? 

T3H: Jeg pleide å gjøre det før.  

Int: Hvorfor slutta du med det, da? 

T3H: Jeg vet ikke. For det første, så er det ikke veldig lett tilgjengelig for meg, eller jeg får 

ikke inn i tegneserieavdelingen på biblioteket, akkurat. Jeg vet ikke om vi har en engang. Jo, 

det tror jeg vi har, for jeg mener å huske at jeg lånte en Pondus-bok der en gang.  

Int: Hva slags type tegneserier leste du før, da? 

T3H: Jeg pleide alltid å lese de som sto bakerst i Aftenposten. Alle de stripene.  

Int: Tegneseriestriper? Du har ikke vært borti noen lengre tegneseriebøker eller romaner eller 

sånne ting? 

T3H: Jo, jeg har vært borti det, på den måten at jeg har bladd gjennom det på biblioteket. Én 

gang, kom jeg på nå. Men det er lenge siden.  

Int: Er det noe annerledes å lese en tegneserie enn en tekst med bare ord? 

T3H: Ja, man får jo med seg både bilder og ord da, så kanskje man får en litt annen 

oppfattelse av det som står der. Det blir jo litt som å snakke med et menneske, så kan man jo 

skjønne egentlig ironi og, litt sånn meninger som ikke står så tydelig skrevet fordi man kan se 

på uttrykkene og, hva skal jeg si, kroppsspråket. Man kan jo få med seg det og, selv om det er 

tegning.  

Int: Tror du da det er lettere å lese tegneserie? 

T3H: Det er i hvert fall morsommere.  

Int: Åja? Hvorfor det? 
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T3H: Fordi, eller når man ser på et ark som bare er skrift, så er det fort gjort å miste motet før 

du har begynt. Det er sånn «Åh! Det var mye skrift». Hvis du ser på en tegneserie, så er det 

litt sånn «Hmm? Det var et morsomt bilde», også blir det på en måte litt forandring fordi det 

kommer et nytt bilde hver gang, i stedet for at det bare er den samme skrifta hele tiden.  

Int: Når du leser en vanlig tekst kontra en tegneserie, er det noe du som leser gjør noe 

annerledes? 

T3M: Jeg bruker mer tid på hvert bilde. Fordi jeg har lyst til å se på alt som er der. Så jeg 

bruker nok mer tid på å lese en tegneserie enn en tekst, men samtidig så vil jeg ikke, hva skal 

jeg si, hvis jeg leser en tekst så hender det jo at jeg må gå tilbake og sjekke og sånn, men jeg 

føler at jeg får det bedre med meg med én gang hvis jeg leser en tegneserie.  

Int: Hvorfor tror du det er sånn? 

T3H: Kanskje fordi bilder er lettere å forstå enn tekst. Det er lettere å vise flere sider på én 

gang i et bilde enn ved å skrive et helt avsnitt med tekst, da.  

Int: Hvis vi nå tar utgangspunkt i tegneserien du fikk utdelt av meg i klassen. Kan du prøve å 

gjenfortelle handlinga først? 

T3H: Det handlet om en mann som ville komme inn til loven. Men der sto det en vokter som 

ikke ville slippe mannen inn. Også sa han mannen «Jeg trodde loven var åpen for alle» også 

satte han seg ned for å vente. Også gikk det mange år, også til slutt så ble mannen, og han 

prøvde å gi gaver og sånn, da, til han vokteren, som tok imot, men som fortsatt ikke slapp 

ham inn. Også satt han der helt fram til han skulle dø, også spurte han vokteren om hvorfor 

ingen andre hadde vært der, selv om det faktisk var bilde av en dame på ett av de andre 

bildene, så det hadde vært noen der, men hun hadde vel ikke prøvd å komme inn da. I hvert 

fall så spurte han om hvorfor ingen andre hadde kommer også sa han at «Denne døren var 

bare ment for deg». Også døde han. 

Int: Hva fikk du ut av en sånn liten rar tekst, egentlig? 

T3H: Jeg synes det var veldig morsomt å lese, for jeg liker litt sånn absurde greier. Også 

synes jo jeg det var morsomt å prøve å finne en mening med det da.  

Int: Fant du en mening med det da? 
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T3H: Ja, jeg fant min mening med det! 

Int: Få høre! 

T3H: Skal vi se om jeg husker hva det var, da. Jeg mener på en måte at… jeg fikk det så godt 

ned på papiret da vi skrev det, du har sikkert lest teksten min, har du ikke det? 

Int: Nei, ikke enda.  

T3H: OK. Men i hvert fall så fikk jeg, da jeg leste det så fikk jeg et inntrykk av at han mannen 

som sto i døra var på en måte samfunnet som prøvde å begrense han mannen som ville oppnå 

noe og forstå noe. Jeg fikk på en måte en tanke om at egentlig myndighetene, da, prøvde å 

holde ham unna å vite sannheten ved å gi ham sånne små håp hele tiden, for at han skulle 

holde håpet oppe, men allikevel aldri la han komme helt fram. Så på den måten så ble han 

ikke knust og sint og revolusjonær, eller hva jeg skal si, eller på den andre måten så ble han 

heller ikke tilfredsstilt og fikk vite det han ville vite. Men ble på en måte holdt på kanten hele 

tiden. 

Int: Åssen kom du fram til at vokteren er et bilde på samfunnet? 

T3H: På den måten at vi i samfunnet er veldig opptatt av å, hva skal jeg si, holde hverandre 

tilbake. Vi liker å ha det trygt og sånn som vi har det. Vi blir alle sammen lært på skolen at 

demokratiet er sånn det skal være og sånn vi har det nå, det er bra. Og hvis man har noen 

andre tanker, så «Nei! Fy!». 

Int: Så det var en fortolkning av hele historien som gjorde at du fikk det bildet, eller var det 

noen konkrete ting i teksten som enten kom fram i ord eller bilder? 

T3H: Jeg reagerte jo på det at han fikk gaver og sa takk for det, men ikke ga ham noe tilbake 

og. Jeg føler at det også kan trekkes paralleller til virkeligheten. 

Int: Åja? Åssen da? Hva er de gavene, egentlig? 

T3H: Ja, hva er de gavene? Det er på en måte, han prøver å kjøpe seg inn, men klarer det ikke, 

men allikevel så mister han de ressursene han brukte på å prøve å kjøpe seg inn, og de på en 

måte gikk rett til det som sto i veien, da.  

Int: Denne loven som han skal inn til da. Hva er egentlig det for noe? 
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T3H: Jeg føler at det er frihet. Sannhet.  

Int: Det er abstrakte størrelser her… 

T3H: Ja. De er abstrakte. Men det er på en måte, det er jo alltid mange ting som vil prøve å 

trykke et enkeltmenneske ned, da, og holde det tilbake fra å oppnå total frihet. Å vite 

sannheten om alt. Det går jo ikke, sånn som det er i dag. 

Int: Du sa frihet og sannhet. Er det omtrent det samme, tenker du? 

T3H: Ja. På mange måter så synes jeg det, men på mange måter ikke også. Jeg føler at hvis du 

har total frihet, da har du også sannheten, men hvis du har sannheten, så har du nødvendigvis 

ikke frihet.  

Int: Forklar den, er du grei. 

T3H: Hvis du er helt fri, da er det ingenting som holder deg nede. Da har du fått vite om alt 

som skjer. Det er ingenting som skjer bak lukkede dører uten at du vet om det som påvirker 

deg. Men selv om du vet alt som skjer, hvis du allikevel ikke er fri, og det fortsatt gjøres mot 

deg, så kan du allikevel ha full sannhet uten å være fri til å gjøre noe med det.  

Int: OK, jeg hang så vidt med, tror jeg. Han skal nå inn til den loven, da, som du tenker er en 

slags sannhet/frihet. Det høres jo veldig viktig ut. Hvorfor setter han seg da ned og venter og 

hører på han dørvokteren som stopper ham? 

T3H: Fordi han er naiv. Han har en tro på at samfunnet og mennesket er godt og at det til slutt 

vil bli rettferdighet.  

Int: Så han har trua på dørvokteren? 

T3H: Mmm. 

Int: Hva hadde skjedd hvis han ikke hadde hatt det? Burde han ha løpt inn da, eller? 

T3H: Ja.  

Int: Hva hadde skjedd da, tror du? 
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T3H: Da hadde han møtt en vokter til, sa vokteren. Men man vet jo aldri om vokteren lyver, 

fordi ofte så vil jo på en måte en som prøver å holde noen andre ute forsøke å få målet til å 

høres så vanskelig ut å nå som mulig.  

Int: Tror du det var flere dørvoktere innover der, da? 

T3H: På en måte så, hvis det er noe i det jeg tolker det til, da, at det er liksom samfunnet som 

prøver å holde han nede, så er det jo mange ledd man må gjennom hvis man skal klare å nå 

fram med sin mening. Så det skulle ikke forundre meg om det var noen til. Men at det er 

hundretusenvis, det tror jeg ikke. Hvis han bare hadde hatt nok viljestyrke til virkelig å ville 

nå fram til den loven, så ville jeg tatt sjansen på å gå forbi. 

Int: Har du noen alternative tolkninger? Kan loven være noe annet? 

T3H: At det kan være noe annet? Altså, ja det kan alltids være noe annet, men det var det som 

slo meg sånn umiddelbart, da. Så det er på en måte den jeg har hatt mest tankespinn rundt.  

Int: Du har ikke tenkt på flere alternativer? 

T3H: Nei, men det er jo litt forskjellige alternativer innenfor min tolkning og, da. Hvorvidt 

det er myndighetene eller samfunnet eller frihet eller sannhet eller hva det er. 

Int: Likte du teksten? 

T3H: Ja, jeg likte den.  

Int: Hvorfor det? 

T3H: Fordi den fikk i gang tanker, og det var liksom… det er ganske tydelig at det ikke er 

noen fasit, da, i hvert fall for oss som ikke har lest resten av boka. Jeg har skjønt at dette er en 

liten fortelling i en stor fortelling. 

Int: Ja, det stemmer. Tror du du hadde lest historien noe annerledes hvis du hadde lest hele 

boka? 

T3H: Det hadde jeg nok.  

Int: Hvorfor det? 
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T3H: Fordi jeg mener det må være en grunn til at han har plassert den lille historien inni den 

store fortellingen. Det må jo være for å understreke et poeng. Eller få fram en slags side ved 

den hovedfortellingen som han ikke får fram på noen annen måte. 

Int: Tror du det hadde vært lettere for deg å komme fram til en tolkning hvis du hadde lest 

hele boka? 

T3H: Ikke lettere for å komme fram til en tolkning i det hele tatt, men kanskje lettere å 

komme fram til den tolkningen han var ute etter.  

Int: «Han»? Da mener du? 

T3H: Kafka.  

Int: Nå vil jeg gjerne at du skal ta en titt på den teksten du leste en gang til [DELER UT 

TEGNESERIE]. Var det noe spesielt i den teksten du la merke til, som du stussa litt på eller 

noe du synes var spesielt bra eller dårlig? 

T3H: Ja, som jeg har sagt da, så stussa jeg på hun dama.  

Int: Ja, på side 2 er det ei dame som dukker opp. Hvorfor er hun der? 

T3H: Det lurte jeg også på. Men jeg tenker kanskje at hun også symboliserer noe. Resten av 

de enkeltindividene i et, eller hva skal jeg si, hvis jeg snakker om samfunnet mot 

myndighetene, på en måte, så er det jo alltid noen som prøver å utfordre også er det noen som 

ikke gjør det i det hele tatt. Jeg tenkte kanskje hun dama var en person som egentlig ikke 

brydde seg om loven og som bare gikk forbi og tenkte «Hva driver han med?». 

Int: Hva er det som fikk deg på sporet av en sånn type tolkning da? 

T3H: Det er jo åpenbart at hun stiller spørsmåltegn ved hva de driver med, da.  

Int: Hvorfor påstår du det? 

T3H: Fordi det er et spørsmålstegn opp fra hodet hennes. Og i tillegg så ser hun litt sånn 

spørrende ut. Også så ser hun på de mennene også ser hun på han vokteren som sier «Ikke 

nå!». 

Int: Så hun lurer på noe, da eller? 
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T3H: Ja, hun lurer jo på hva de driver med, lurer på hvorfor han mannen sitter der. Og hvorfor 

han vokteren sier «Ikke nå!» til ham, veldig strengt.  

Int: Og mer får vi ikke se til henne. Er det noe du kan tolke ut av det? 

T3H: Ja, kanskje hun ikke bryr seg nok til å ha like mye tålmodighet som han mannen. Også 

bryr hun seg tydeligvis ikke om hvordan det går med han mannen heller, da, som sitter der og 

ser litt stakkarslig ut.  

Int: Var det andre ting du stusset over? 

T3H: Jeg lurer på hvorfor den katten er der.  

Int: Det er en katt der, ja! På side 2. 

T3H: Og på side 1. 

Int: Ja. Fant du noe svar på det da? 

T3H: Egentlig ikke. Kanskje katten på en måte er nysgjerrigheten til han mannen, fordi katter 

er jo litt sånn… de skal gå bort og lukte på, snuse på alt ting, og hvis jeg åpner kjøkkenskapet, 

så skal katten min inn der. Han sitter jo ved siden av han mannen helt fram til rett før han skal 

dø. Den er på en måte motivasjonen, det håper han har om at han skal få vite hva loven er. 

Int: Flere ting? 

T3H: Det er jo så klart spesielt med den derre tingen der, parasitten, eller hva det er.  

Int: Nå mener du på side 3? 

T3H: Ja.  

Int: Du sa parasitt, hvorfor tror du… 

T3H: [AVBRYTER] Eller lopper da. 

Int: Hvorfor tror du det er lopper? 

T3H: Fordi det er jo et bilde av et ekkelt insekt med bein. Også står det jo her da: «Han til og 

med gjenkjenner loppene i pelskragen hans». 
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Int: Sier loppene noe? 

T3H: Mye rart på loppespråk.  

Int: Så du tror at de tegnene er loppespråk. 

T3H: Mmm. 

Int: Brukte du noe særlig tid på den ruta der? 

T3H: Nei. Jeg bare gikk forbi. Oi! Men… Kanskje… nei. Det betyr ingenting.  

Int: Andre ting du la merke til? 

T3H: Jeg synes det jo er litt interessant at, for jeg regner med at det er Kafka? 

Int: Han som dukker opp helt på slutten av teksten? Hvorfor tror du det? 

T3H: Fordi det ligner på ham. På det bildet vi fikk i den første teksten.  

Int: Javel. Hva er hensikten med å plassere han der da? 

T3H: Han sier jo et utropstegn. Akkurat som han mannen sier i det han dør. Når han får vite at 

døra skal bli låst. Så jeg tenker egentlig at det er en slags utfordring til den som leser, et slags, 

hva skal jeg si, et spark bak. Litt sånn, han sier nå skal jeg låse døra, så blir han sånn «GISP», 

også er han sånn «WOOPS, PASS PÅ! DØRA KAN BLI LÅST! NÅ MÅ DU STÅ FRAM 

OG PRØVE Å FINNE SANNHETEN!» 

Int: Mannens utropstegn er et gisp av noe slag? 

T3H: Ja, det er det. Det er et slags sjokk. Bare sånn, han innser at muligheten var der hele 

tiden, og at han lot den gå til spille.  

Int: Og nå er det for seint? 

T3H: Mmm.  

Int: Utropstegnet til Kafka, da? Det er ikke et gisp? 
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T3H: Nei, det er mer et «JA, HER SER DU HVORDAN DET GIKK MED DENNE 

MANNEN» 

Int: En slags pekefinger? 

T3H: Ja.  

Int: Hvis det skulle stått noe konkret der i stedet for et utropstegn, hva hadde han sagt, tror 

du? 

T3H: «DER SER DU!» [LATTER] «PASS PÅ» 

Int: Pass på hva da? 

T3H: Så du ikke blir sittende på en krakk og vente hele livet ditt.  

Int: Var det flere ting du la merke til? 

T3H: Jeg gjorde vel egentlig ikke det.  

Int: På side 2 og 3 er det noen klokker. La du merke til de da du leste? 

T3H: Nei. Det vil si, jeg la merke til dem, men jeg tenkte ikke noe over dem. 

Int: Hva tenker du nå da, nå som jeg har pekt på dem for deg.  

T3H: Det er ingen visere på dem. 

Int: Har det noe å si, egentlig? 

T3H: Ja, fordi, eller, når du sier det, så har jeg jo tenkt over dem, for så vidt. Men jeg bare 

tenkte at det på en måte var en slags tiden går-tegn. Fordi han satt der jo hele livet, men jeg 

har ikke tenkt over før at det ikke var noen visere der. Jeg vet ikke, kanskje fordi han sitter der 

på ubestemt tid. 

Int: At det er tidløst? 

T3H: Ja, man vet ikke helt hvor lenge han sitter der. Man får jo bare vite at han blir sittende 

dag ut og dag inn. Men vi skjønner at han sitter der lenge, for han blir grå og innhult i 

ansiktet, også snør det jo og sånn, så jeg tenker jo at det går forskjellige årstider. 
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Int: Hjalp de klokkene tolkninga di på noe vis? 

T3H: Egentlig ikke. Egentlig ble jeg bare mer forvirra. Jeg skjønte jo uansett at tiden gikk, 

liksom.  

Int: Hvordan gikk du fram da du fikk denne tegneserien? 

T3H: Som vanlig. Jeg så først på hva det sto i snakkeboblene, også så jeg etterpå på hva ellers 

som fantes på bildet.  

Int: Du starter på side 1? 

T3H: Ja. 

Int: Også fortsatte du bare på side 2? 

T3H: Nei, først så leste jeg ferdig side 1 i den rekkefølgen jeg vanligvis ville ha lest, også 

kom jeg til den [PEKER PÅ RUTA ØVERST I VENSTRE PÅ SIDE 2] også tenkte jeg «Hm, 

skal jeg til høyre eller skal jeg ned nå?».  

Int: Åja? Hva kom du fram til da? 

T3H: Jeg kom fram til at jeg skulle ned.  

Int: Hvorfor ble du i tvil, egentlig? 

T3H: Fordi vanligvis så ville jeg lest fra venstre til høyre, og ikke fra venstre og nedover. 

Int: Hvorfor valgte du det likevel? 

T3H: For det første så er det litt sånn måten det er tegnet på drar deg litt sånn nedover fordi 

det er en veldig tydelig skillestrek mellom det venstre og det høyre bildet. Mens skillestreken 

mellom det øverste og det nederste bildet er litt sånn krøkkete og ikke helt sånn tydelig, da. Så 

jeg følte at det var litt mindre markert skille der. Og i tillegg så prøvde jeg å lese starten på 

både bildet til høyre og bildet under, og fant ut at det var mest logisk å gå nedover. 

Int: Hva mener du med logisk? 

T3H: At historien fikk bedre sammenheng.  
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Int: Hvor mye, i prosent, brukte du på ord kontra illustrasjoner? 

T3H: Jeg vil si at jeg brukte kanskje 50% på hver.  

Int: Og du sa at du leste orda først og så på bildene etterpå? 

T3H: Ja.  

Int: Synes du teksten var enkel? 

T3H: Ikke alt.  

Int: Hva synes du var ikke enkelt, for å si det sånn? 

T3H: Det som kanskje var minst enkelt var jo at man ikke klarte helt å få tak i hva som 

egentlig skjedde. 

Int: Tror du de andre i klassen som leste den andre teksten hadde lettere for å forstå det? 

T3H: Nei. Jeg tror egentlig de hadde vanskeligere for å forstå det. Fordi generelt så er de jo 

handlingen som er skrevet for at det skal være vanskelig å forstå med en gang, og som jeg har 

vært inne på tidligere, så tror jeg det er lettere å forstå ting når man ser det både i tekst og 

bilder enn det er når man bare ser det i tekst. Så det at jeg synes det er vanskelig å forstå, det 

betyr for meg at det hadde vært enda vanskeligere å forstå hvis det bare hadde vært tekst.  

Int: Hvis du fikk velge [LEGGER FRAM VERBALTEKST], hvilken ville du ha valgt da? 

T3H: Jeg ville valgt tegneserien.  

Int: Hvorfor ville du valgt den? 

T3H: Fordi når jeg ser på den, så ser jeg ikke så mye tekst, men jeg ser mye bilder og 

tegninger som jeg synes ser spennende ut. Han vokteren ser litt ut som en sjømann, det er litt 

spennende det [LATTER]. Også er bokstavene store og tjukke og du ser at det er litt kortere 

setninger, mens her så ser jeg bare en stripe med tekst. Lang remse.  

Int: Så du synes tegneserien ser mer spennende ut? 

T3H: Ja.  
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Int: Tror du du går glipp av noe, eller tror du du får med deg mer i tegneserien kontra 

verbalteksten? 

T3H: Det kommer jo litt an på hvordan tegneserien er laget da. Om de har klart å få med alle 

tingene som står i teksten. Men hvis de har gjort det, så vil jeg kanskje tro at jeg ville fått med 

meg ting like bra. Men det kommer litt an på hvem som leser også, jeg vet om veldig mange 

som sikkert ville bare lest teksten som sto i snakkeboblene også vært ferdig med den og sagt 

«Jeg skjønner ikke» og lagt den fra seg.  

Int: Så det ligger en jobb bak uansett hvilken tekst man velger? 

T3H: Ja. Men når jeg leser det i skolesammenheng så vet jeg jo at jeg skal lete etter flere ting. 

Og at det mest sannsynlig ikke er en tekst som ikke har noe mening i det hele tatt. Men hvis 

jeg hadde lest den hjemme, så hadde jeg nok kanskje ikke tenkt like mye over det hvis jeg 

leste tegneserien som hvis jeg leste teksten, da.  

Int: Jeg tror jeg skjønte hva du mente, men forklar det likevel en gang til. Hva ville du ha 

gjort annerledes hvis du hadde lest det hjemme? 

T3H: Da ville jeg kanskje lest den tegneserien litt mer overfladisk. Da hadde kanskje også jeg 

vært en av de som leste teksten i snakkeboblene og tenkt litt sånn «Hm… dette var rart». 

Int: Du hadde ikke lagt ned en like stor innsats for å forstå det? 

T3H: Nei, ikke like stor innsats. Mest sannsynlig hadde jeg nok tenkt over det, fordi sånn er 

jeg, jeg liker å finne meninger, men jeg hadde nok ikke vært like ivrig etter å på en måte finne 

en fullstendig forklaring på alt som skjedde hvis det bare hadde vært meg det var for, og ikke 

fordi læreren min sa det.  

Int: Når du leser på skolen, føler du at du må finne fram til en slags fasit?  

T3H: Ja.  

Int: Hvorfor det? 

T3H: Fordi jeg har lært at i en oppgave så finnes det et svar. Og det skal jeg finne, også skal 

noen gi meg karakter på det svaret. 
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Int: Åssen opplevde du den teksten her da? Er du trygg på at du har funnet fasiten? 

T3H: Nei. 

Int: Hva ville du gjort i en skolesituasjon da? 

T3H: Jeg ville skrevet det jeg trodde på en så overbevisende måte som mulig og satsa på at 

det var riktig.  

Int: Har du lest noen tegneserier i skolen før? 

T3H: Ikke i faglig sammenheng. Men vi fikk en sånn tegneserie, jo, vi fikk en tegneserie om 

nynorsk en gang.  

Int: Ho Rakel? 

T3H: Ja!  

Int: Synes du det var greit å bruke, eller? 

T3H: Ja, det synes jeg var veldig greit. Det var mye mer oversiktlig enn det som sto i 

læreboka, synes jeg.  

Int: Hvorfor leser vi ikke flere tegneserier i skolen, tror du? 

T3H: Jeg tror det er fordi vi er for konservative. Vi liker tradisjoner og i har alltid lest bøker, 

og derfor har vi også en tro på at bøker er det eneste som er det riktige. Sånn er vi i Norge.  

Int: Er det noe utover det vi har pratet om som du tenker at vi bør prate om? 

T3H: Nei, egentlig ikke.  
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Intervju med T4H.  

Gjennomført 13. mars 2017, 13 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Du har lest tegneserie, men før vi kommer så langt at vi prater om den, så vil jeg høre litt 

om du leser noe større til vanlig. Leser du mye? 

T4H: Nei. Ikke veldig mye.  

Int: Hva legger du i det? 

T4H: Ehm, skolearbeid er det meste jeg leser på, egentlig.  

Int: Ingenting på fritida? 

T4H: Nei. Jeg prøver, eller jeg tenker å begynne, men jeg klarer aldri å sette i gang helt.  

Int: Hva er det du tenker at du skal begynne med? 

T4H: Jeg har en bok hjemme som heter «Gone». Jeg har litt lyst til å begynne på den, men 

vanligvis så drar jeg heller til serier isteden.  

Int: TV-serier? 

T4H: Ja, TV-serier.  

Int: Dette skjønner jeg gjelder bøker, men du leser noe annet, eller? Det er ikke sånn at du 

slutter å lese i det øyeblikket du er ferdig på skolen? 

T4H: Nei. Altså, jeg leser jo tekst på de seriene, også leser jeg litt sånn nyheter innimellom.  

Int: På nettet, eller? 

T4H: Ja.  

Int: Du leser lite? Det gjelder tegneserier også? 

T4H: Ja.  

Int: Så du har aldri syntes det har vært noe spennende å lese? 
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T4H: Nei. Eller jeg leste litt på barneskolen, husker jeg. Da var jeg litt sånn interessert i en 

bok som het Frans… ett eller annet, som dreiv med mye forskjellig.  

Int: Akkurat. Men det er lenge siden.  

T4H: Det er ganske lenge siden.  

Int: Hvorfor er ikke lesing noe du prioriterer? 

T4H: Jeg vet ikke. Jeg tror jeg kanskje liker å se det, se ting som skjer, på en måte, istedenfor 

å måtte forestille meg det. 

Int: Veit du hvorfor det er sånn? 

T4H: Nei, det bare er sånn.  

Int: Du synes ikke lesing er kjedelig, eller? 

T4H: Ikke egentlig. Eller det kommer litt an på. I starten, før man kommer i gang helt, så er 

det litt sånn kjedelig. Men når man først kommer i gang, da er det ganske spennende, og da 

sliter jeg litt med å legge fra meg boka.  

Int: Synes du det er vanskelig? 

T4H: Nei.  

Int: Er du god til å lese, synes du? 

T4H: Ja, det tror jeg. 

Int: Hvorfor tror du det? Hva legger du i det å være god til å lese? 

T4H: Jeg får med meg det jeg leser i hvert fall. Også vil jeg tro jeg ikke leser veldig sakte.  

Int: Hvorfor tror du det? 

T4H: I hvert fall før for da hadde vi sånne undersøkelser på skolen med sånn lesegreier, og da 

scorte jeg ganske høyt.  

Int: Så du leser forholdsvis raskt, og du får med deg det du leser. Hender det at du må lese noe 

om igjen? 

T4H: Ja, innimellom. Hvis jeg mister litt konsentrasjonen.  
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Int: Du har lest litt tegneserier, sånne striper i avisa og sånt? 

T4H: Ja. 

Int: Har du noen formening om det er noen forskjell på den jobben du gjør som leser når du 

skal angripe en vanlig tekst, for å kalle det det, sammenlignet med en tegneserie. Er det noen 

forskjeller som du tenker på sånn umiddelbart? 

T4H: Jeg vet ikke helt. I sånn vanlige tekster, på en måte, så tror jeg kanskje man må tenke litt 

mer. For da ser man ikke bildene. Da må man liksom forestille seg bildene da. Sånn er det 

med TV-serier også. For at da ser du liksom selve handlingen, faktisk, i tegneserier. 

Int: Synes du tegneserier er enklere på et vis? 

T4H: Ja, jeg tror det. Jeg veit ikke helt, men jeg oppfatter det litt sånn i hvert fall.  

Int: Hadde det vært større sjanse for at du hadde kommet i gang igjen med lesinga hvis du 

hadde lest tegneserier i stedet for en bok? 

T4H: Jeg tror egentlig ikke det.  

Int: Hvorfor ikke? 

T4H: Det vet jeg egentlig ikke helt. Men i tegneserier så føler jeg at man ikke får helt alle 

opplysningene, på en måte.  

Int: Kan det være så enkelt at du liker bøker bedre enn tegneserier? 

T4H: Ja, kanskje det. 

Int: OK. Men du fikk nå en gang en tegneserie av meg her da. Kan du forsøke å gjenfortelle 

det du husker av den konkrete handlinga? 

T4H: Det var da en mann som skulle, han ville inn til loven eller ett eller annet. Også var det 

da, han kunne ikke komme inn dit enda, så han satt der da og venta og prøvde å bestikke den 

vakten med litt forskjellig, tror jeg. Også etter hvert så spurte han noe med hvorfor det ikke er 

noen andre som går inn, og da sa han vakten at den døren er ment for ham, eller noe. Så 

husker jeg ikke så veldig mye mer enn det. Jeg tror det var det meste. 

Int: Så det avsluttes med en replikk da? For vakta gjør ingenting, eller? 
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T4H: Jo, han går.  

Int: Vakta går? 

T4H: Ja.  

Int: Og mannen? Hvordan reagerer han på den beskjeden? 

T4H: Det husker jeg ikke helt.  

Int: Nei. Også sa du innledningsvis at han mannen skulle inn til loven eller ett eller annet, sa 

du? Hva er loven eller ett eller annet? 

T4H: Nei, det er det jeg var litt usikker på, da.  

Int: Fant du ut av det, da? 

T4H: Jeg vet ikke helt. Jeg hadde noen teorier, men jeg tror ikke de er riktig.  

Int: Ånei? Få høre allikevel, da. 

T4H: Jeg tenkte det kunne være døden. Ellers så kom jeg inn på at det kanskje kunne være at 

han skulle gifte seg med en eller annen. Jeg tror jeg hadde en ting også, men det husker jeg 

ikke helt.  

Int: La oss se på den første i stedet, da, hva er det som fikk deg til å tro at loven kunne være 

døden? 

T4H: Altså, det er litt sånn… ingen skal inn i der, på en måte, for at den var ment for ham, det 

var han som skulle dø på det tidspunktet, på en måte. Også vet jeg ikke helt, men han virket 

ganske alene, så det kan hende at han ville det, på en måte, og da egentlig bare satt og venta, 

for at han var gammel eller syk eller noe.  

Int: Hvis døden er på andre siden, hvorfor vil han inn? 

T4H: Jeg tror det at han kanskje var syk, eller var døende, da. Eller at han kanskje kjenner 

noen som er det allerede. En kone, for eksempel, eller noe.  

Int: Da med en tanke om at man ses igjen på den andre siden, da eller? 

T4H: Mmm. 
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Int: Men på slutten? Kommer mannen inn, egentlig? 

T4H: Det husker jeg ikke.  

Int: Den andre tolkninga di, da? Den med giftermålet? Åssen kom du fram til en sånn 

løsning? 

T4H: Jeg tenkte da at det var faren, på en måte, til den han ville gifte seg med, som var 

vokteren. Vokteren mente da at den personen var den riktige, men han ville bare at han skulle 

gjør ett eller annet, da, for å kunne få datteren, på en måte.  

Int: Akkurat. Du sa at det er han mannen som er i historien, også er det dørvokteren. Er det 

noen flere som er med i historien?  

T4H: Jeg tror ikke det er noen som ble nevnt, men jeg tror jeg så en person. 

Int: Hva var det for en person? 

T4H: Det husker jeg ikke helt.  

Int: Tenkte du noe over hvilken rolle den personen hadde i historien da du leste? 

T4H: Ikke egentlig.  

Int: Andre ting som du la merke til, men kanskje bare lot ligge? 

T4H: Jeg tror ikke det. Det hadde sikkert vært noe hvis jeg hadde studert litt nøyere, kanskje. 

Int: Åja? Åssen er det egentlig du leser tegneserier, hvis du ikke studerer dem nøye, som du 

sier? 

T4H: Altså, jeg leser egentlig bare teksten, også ser jeg litt på hovedpersonene, egentlig.  

Int: Hvor mye tid bruker du på tekst, og hvor mye bruker du på illustrasjoner, hvis vi deler inn 

i prosent? 

T4H: Jeg tror kanskje sånn 80% til selve teksten.  

Int: Så da ser du ganske lite på bildene da? 

T4H: Ja, egentlig. 

Int: Hvorfor det? 
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T4H: Jeg vet egentlig ikke helt. Jeg bare føler jeg får mer ut av teksten, egentlig. Men det 

kommer litt an på, egentlig, da.  

Int: Hva mener du? 

T4H: Altså, noen ganger kan bildene vise mer enn det teksten gjør. Ansiktsuttrykk og litt sånn 

forskjellig.  

Int: Hjalp det deg noe når du leste nå? Ga bildene mere mening til den teksten du leste? 

T4H: Det vet jeg ikke helt. Jeg tror ikke det ga så veldig mye forskjell.  

Int: Nå har du sagt litt om hva teksten handlet om. Ganske plain handling, ikke sant? 

T4H: Ja. 

Int: Også har du funnet noen ganske vide tolkninger. Pleier du å være flink til å finne en 

dypere mening i tekstene du jobber med på skolen? 

T4H: Jeg tror egentlig ikke jeg er det. Jeg tror ikke jeg er så veldig kreativ, på en måte.  

Int: Trenger man å være det? 

T4H: Ja. Eller, jeg vet ikke helt. Jeg føler det.  

Int: Hva tenker du på da? 

T4H: At man liksom klarer å finne på litt sånn forskjellig som det kan være, da.  

Int: OK. Jeg skjønner. Likte du denne teksten? 

T4H: Jeg har ikke lest så veldig… altså hvis det var hele, så var det ikke så veldig spennende. 

For det skjedde jo egentlig ikke så mye.  

Int: Hvorfor tror du at det kanskje ikke var hele teksten? 

T4H: Altså, det hadde vært fint å funnet ut om den personen kom inn, eller det husker jeg ikke 

om skjedde, da, for det kan jo hende at det skjedde på slutten. Også kanskje om det var noe 

sånn handling før det, da. 

Int: Synes du historien er ufullstendig? 

T4H: Ja.  
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Int: Åssen da? 

T4H: Man får blant annet ikke vite hva loven er.  

Int: Og det synes du er litt frustrerende? 

T4H: Ja.  

Int: Du skal få se teksten igjen, tror jeg [LEGGER FRAM TEGNESERIEN]. Det er ikke 

meninga du skal lese den på nytt, men kanskje du husker ting som du tenkte på da du leste 

den. Ta en rask titt på den, og hvis det er noe som dukker opp som du kommer på nå, som har 

relevans for noe av det vi allerede har pratet om, så må du gjerne nevne det.  

T4H: Der var den personen jeg så.  

Int: Der er hun, ja! Hva er det du ser der? 

T4H: Hun under litt over hvorfor han sitter der, ser det ut som.  

Int: Hvorfor synes du det ser sånn ut? 

T4H: Fordi det er spørsmålstegn over.  

Int: Og det betyr? 

T4H: At hun lurer på det.  

Int: Hun lurer på noe? 

T4H: Ja.  

Int: OK. Hun lurer på hvorfor han sitter der, sa du? 

T4H: Ja.  

Int: Hvilken rolle har egentlig den figuren der? 

T4H: Hun? 

Int: Ja. 

T4H: Hun har ikke… hun blir jo ikke nevnt. Så hvis man ikke hadde sett på bildene i det hele 

tatt, så hadde man jo ikke fått vite at hun var med i det hele tatt.  
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Int: Nei? Gjør hun noe fra eller til i historien? 

T4H: Nei… jo! Der var litt av grunnen til at jeg trodde at han kanskje skulle dø.  

Int: Nå peker du på siste rute. Hva ser du der? 

T4H: Der ser det ut som om han er litt død. Eller, han faller i hvert fall, da. Han ligger liksom 

nede. Også her så er han litt sånn… svartna i øynene.  

Int: Åssen synes du han ser ut der? 

T4H: Han ser gammel ut.  

Int: Han ser gammel ut? 

T4H: Ja, han har mista håret på hodet, eller i hvert fall deler av det. Også har han skjegg da, 

det er kanskje ikke noe som sier at de er gamle, men, han har ganske langt, og han hadde ikke 

så langt i starten, så han må ha sitti der en stund.  

Int: Og du tror han dør i siste rute? 

T4H: Ja, kanskje.  

Int: Hva er det som gjør at du tror han dør? Bare fordi han ser gammel ut? 

T4H: Nei, altså, han sitter jo først oppreist, også bare faller han, da.  

Int: Hva er det han sier når han faller? 

T4H: Han sier vel ikke så mye? 

Int: Gir han fra seg noe lyd av noe slag, da? 

T4H: Altså, det er et utropstegn, så noe lyd er det. Det kan jo være fra at han faller, eller at 

han stønner eller ett eller annet.  

Int: Hun dama med spørsmålstegnet lurte på noe, sa du, men det utropstegnet synes du var litt 

verre? 

T4H: Ja. 

Int: Hvorfor det? 
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T4H: Altså, det kan være veldig mye. Det kan jo bare være at de sier noe høyt, eller at det er 

noe spennende, eller. Det er ikke like spesifikt tegn, på en måte.  

Int: Skjønner. Var det noe annet du la merke til? 

T4H: En mann til. 

Int: Han siste figuren der, ja! Tenkte du noe på han da du leste? 

T4H: Jeg lurte litt på hvorfor han var der.  

Int: Fant du ut det, da? 

T4H: Nei.  

Int: Hva gjør du når du finner en helt ny figur, også lurer du på hvorfor han er der? 

T4H: Jeg prøvde å finne litt ut av det, men jeg klarte det ikke helt.  

Int: Hvilke tanker var du inne på, da? 

T4H: Altså, nå tenker jeg liksom at det kanskje kunne ha vært en yngre versjon av en av de to 

der. Eller at det kanskje kunne vært sønnen til han fyren, eller at det bare er en helt tilfeldig 

person.  

Int: OK. Men har du noen forklaring på hvorfor i alle dager han dukker opp helt på slutten 

her, da? 

T4H: Ikke egentlig.  

Int: Hva sier han mannen? 

T4H: Han sier det samme som han, eller, han har også et utropstegn. Så jeg vet jo liksom ikke 

helt hva han sier. Kan hende han blir litt sånn overrasket, på en måte.  

Int: Overraskelse, OK. Overrasket over hva da? 

T4H: Ja, det vet jeg ikke helt.  

Int: Nei. Men du stoppa deg sjøl du, i det øyeblikket du skulle si at han sier det samme som 

han gamle mannen. Hvorfor gjorde du det? 

T4H: Fordi han gjør jo ikke nødvendigvis det.  
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Int: Hvorfor trodde du det da du starta setninga da? 

T4H: Det er samme tegn, da.  

Int: OK. Her på siste side har vi også et spørsmålstegn. Betyr det det samme som det 

spørsmålstegnet du så over hun dama? 

T4H: Ja, det er igjen det at han undrer på noe, da.  

Int: Hva lurer han på da? 

T4H: Hvorfor ingen andre har forsøkt å slippe inn.  

Int: Åssen fant du ut det? 

T4H: Det står der.  

Int: Synes du noe er vanskelig med den teksten her? 

T4H: Det er litt sånn mye, eller ikke mye da, men det er litt sånn man ikke får helt forklaring 

på, da. Som han mannen og hun dama, for eksempel. Og den katten på første side.  

Int: Det er en katt på første side, ja? Tenkte du noe over den? 

T4H: Nei. Jeg tror ikke jeg la så veldig mye merke til den i starten. 

Int: Tror du den har noe å si for handlinga? 

T4H: Ikke egentlig. Det kunne jo selvfølgelig hende at den har ett eller annet å si, men. 

Int: Hvis du ikke tror den har noen rolle, hvorfor er den der da? 

T4H: Nei, det vet jeg ikke helt. Man pleier vanligvis å putte inn ting som har noe med 

handlingen å gjøre. Men, ja, det er jo en svart katt, og det er jo ofte forbundet med ulykke 

eller død eller ett eller annet.  

Int: OK. Kan det hjelpe deg til å tolke denne historien her på noen måte? 

T4H: Det kan jo da hende at han fyren faktisk skal dø. Hvis han ser den svarte katta krysse 

veien eller noe. 

Int: Øverst på side 3… 
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T4H: Ja, der er det noen biller eller no. 

Int: Noen biller? Hvorfor tror du det er biller? 

T4H: Det har jeg ingen anelse om. Det lurte jeg litt på, også prøvde jeg å tolke litt de 

bokstavene og tegnene som sto der, men jeg klarte ikke akkurat å komme frem til noe.  

Int: Brukte du mye tid på å finne ut av det? 

T4H: Jeg brukte litt tid på det, ja. Jeg tenkte at kanskje bokstavene var noe tall eller, at det var 

en kode for ett eller annet, som jeg da prøvde å finne ut av.  

Int: Tror du fremdeles det er det, bare at du ikke klarte å finne ut av det? 

T4H: Det kan hende, men det er litt vanskelig å si.  

Int: Men de billene, de har jo fått en hel rute for seg selv. Utgjør de da noen forskjell i 

historien? 

T4H: Det er tydeligvis noen lopper i pelskragen til han vokteren, men jeg vet liksom ikke helt 

hva de skal si, egentlig.  

Int: Nei. Men er det lopper eller biller? 

T4H: Det står lopper, da. Men jeg hadde jo sagt biller.  

Int: Over den loppa der, der har vi jaggu et spørsmålstegn til. Betyr det fremdeles det samme? 

T4H: Nå ble jeg litt usikker. Men det kan jo hende at de også lurer på hvorfor han sitter der. 

Men jeg tenker vel at det ikke er noe som lopper tenker så veldig mye på. Eller biller.  

Int: Vi har også noen klokker her. La du merke til de da du leste første gang? 

T4H: Nei. Eller, jeg tenkte i hvert fall ikke så mye over dem.  

Int: Hvorfor gjorde du ikke det? 

T4H: De sier ikke så mye.  

Int: Hvorfor er de der da? 

T4H: Det vet jeg ikke, helt. Altså de har ikke noen klokkevisere.  
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Int: Er det noe poeng? 

T4H: Jeg tror ikke det har så veldig mye å si, egentlig, det går tydeligvis et par år, så da hadde 

man ikke fått vite så mye ut av de klokkene.  

Int: Hvordan opplever du dørvokteren og han mannen fra landet? 

T4H: Altså, dørvokteren virker jo bestemt på det han skal. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal 

forklare han så mye mer, men. Han mannen ser jo litt skrøpelig ut og virker kanskje litt 

desperat.  

Int: Kan du kanskje si litt mer om personligheten deres? 

T4H: Han mannen prøver å være litt sleip, i hvert fall, ved å prøve å gi gaver til han 

dørvokteren for å kunne slippe inn.  

Int: Hvorfor synes du det er sleipt? 

T4H: Det er en bestikkelse, da. Og han har liksom ikke fått lov til å komme inn enda, så da 

prøver han å komme inn tidligere enn det han skal.  

Int: Hvordan reagerer dørvokteren på det, da? 

T4H: Han tar dem i mot, men det skjer jo ingenting, da. Det er for at han skal tro at 

[SITERER] «Du skal ikke tro du har forsømt noe».  

Int: Hva betyr egentlig det? 

T4H: Kanskje at det er for at han ikke skal tro at han har gjort noe som ikke har noe å si, på en 

måte? Eller sløst med noe, da.  

Int: Åssen er det du leste den tegneserien her? Hvordan gikk du fram? 

T4H: Først så oppfatter jeg bildet, jeg ser ikke så veldig mye på det, men jeg oppfatter det 

først. Også leser jeg da teksten øverst, hvis det noen, og leser da teksten på bildet også ser jeg 

jo litt på bildet, da.  

Int: Hvor går du etter at du har lest teksten øverst? 

T4H: Til teksten midt på bildet, på en måte.  

Int: OK. Hvis du blar over til side 2, da. Hva gjør du nå? 
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T4H: Først dras jeg mot bildet nederst til høyre, for det er ganske stort, også er det mye 

sånn… streker, på en måte, som da sikkert betyr at det skinner, eller noe. Men så går jeg da 

tilbake til øverst i venstre og leser teksten der.  

Int: Hva gjør du etter det? 

T4H: Da ser jeg på bildet, også går jeg da nedover.  

Int: Hvorfor gikk du ikke til høyre? 

T4H: Det var litt på grunn av måten bildene var satt sammen på. For at det er litt sånn skrå 

streker, på en måte, så da følte jeg at man liksom skulle nedover.  

Int: På grunn av retningen på strekene? 

T4H: Ja. Det føltes ut som at det er… i midten så var det et ganske sånn rett skille, sånn at det 

var kanskje på en måte en ny side.  

Int: Det er jo en del illustrasjoner her. Jeg spurte i stad om noen av illustrasjonene hjalp deg 

på et vis. Da var du ikke så sikker. Åssen ser du på det nå som du har de foran deg? Er det noe 

tekst du forstår bedre med illustrasjonene? 

T4H: Her detter han jo ned, da. Da tenkte jeg jo kanskje at han dør. Også tror jeg kanskje at 

hun dama hjalp meg til å tro at det var et ekteskap eller noe, som skulle skje.  

Int: Var det noen av bildene som gjorde at du ble usikker på det du hadde lest? 

T4H: Altså, de billene skjønte jeg ikke helt poenget med. Men det var vel ikke så veldig mye 

annet egentlig. Jo, også var det de strekene her. Jeg tenkte liksom at det var på en måte et lys, 

da, som hjalp meg enda mer til å tro at han skulle dø, da, for at da ser han lyset, på en måte, 

når han går inn.  

Int: Så lys forbinder du med døden? 

T4H: Ja. Eller man ser lys i enden av tunnelen på en måte, da.  

Int: OK. Men lys i enden av tunnelen? Hva betyr egentlig det begrepet dersom vi ser bort i fra 

kontekst? 

T4H: Det betyr vel at han skal opp til himmelen eller noe, da.  
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Int: OK. Hva oppfatter du som mest tidkrevende, å se på bilder eller lese tekst? 

T4H: Lese tekst.  

Int: OK. Fordi det tar mest tid, eller fordi du vier det mest tid? 

T4H: Altså det tar mer tid å lese det, men hadde det ikke vært noe tekst i det hele tatt litt 

lenger tid å lese bilder. Eller se på bilder, da, for at da må du tenke over hva som faktisk skjer, 

for da får du ikke det beskrevet.  

Int: Hvis du hadde fått den samme oppgaven som du fikk da jeg var i klasserommet deres, 

bare at nå skal du få lov til å velge tekst. Her har du den teksten som den andre halvdelen fikk 

[LEGGER VERBALTEKST PÅ BORDET]. Hvilken av de to tekstene ville du ha valgt? 

T4H: Jeg hadde nok valgt tegneserien.  

Int: Hvorfor det? 

T4H: Fordi det er bilder. Det virker litt lettere på en måte.  

Int: Hvorfor tror du det er lettere? 

T4H: Jeg vet ikke helt, da får man litt variasjon, på en måte. For at i teksten, så blir det veldig 

mye tekst, kanskje, da. Så da får man litt sånn, slappe av, på en måte.  

Int: Hvor mange er det i klassen deres? 

T4H: 24 

Int: Hvor mange av de 24 tror du ville ha valgt sånn som deg? 

T4H: Jeg tror de aller fleste ville ha gjort det.  

Int: Hvorfor det? 

4TH: Man tar ofte den enkleste løsningen.  

Int: Hvorfor er det sånn? 

4TH: Da slipper man å legge så mye arbeid i det på en måte. Man vil gjøre det enklest mulig 

for å bli raskest mulig ferdig, tror jeg.  
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Int: Hvis du ser på tegneserier som enklere. Tror du man går glipp av noe i tegneserien som 

man hadde fått med seg når man leser vanlig tekst? 

T4H: Ja.  

Int: Hva skulle det vært? 

T4H: Nei, det kan jo være alt mulig rart. At de beskriver tanker, på en måte. Det får man jo 

ikke veldig mye frem i tegneserier. Det er ikke alltid man gjør det i tekst heller, da, men i 

noen gjør man jo det. Også kan det jo hende de forklarer omgivelsene, da, så man faktisk 

skjønner hvorfor der personene er der. Hvis de blir nevnt.  

Int: Ville det ikke da vært lettere å lest teksten hvis du får forklaringer der? 

T4H: Jo. Egentlig.  

Int: Hvorfor valgte du tegneserie da? 

T4H: Nei, det er jo tegneserier man oppfatter som enklere, egentlig, selv om det kanskje 

egentlig ikke er det.  

Int: Hvis du skulle fått karakter på den jobben du gjør, ut i fra en tekstsamtale eller noe sånt, 

hvilken av de to ville du ha valgt da? 

T4H: Da hadde jeg nok valgt teksten.  

Int: Hvorfor det? 

T4H: Jeg føler man får mer ut av det, på en måte.  

Int: OK. Er det noe du føler jeg burde ha spurt om? 

T4H: Nei. Ikke egentlig. 
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Intervju med O1M.  

Gjennomført 8. mars 2017, 8 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Kan du fortelle meg litt om det du leser til vanlig? Leser du noe større til vanlig? 

O1M: Jeg vil ikke si jeg leser så mye bøker generelt, jeg er ikke så interessert i å lese, og det 

er ikke noe jeg har så, får så mye, eller jeg får mye ut av det, men det er ikke alltid jeg, jeg 

trives ikke så mye med å lese romaner og sånn, da, men jeg bruker jo litt tid på tegneserier, og 

da spesifikt japanske tegneserier. Så der er det en del, for det første startet det med at jeg så en 

del tegnefilm, men så er det sånn at de baserer seg jo på tegneseriene som kommer ut hver 

uke, så når jeg hadde sett en tegneserie så langt den hadde rukket å komme ut da, så fortsatte 

jeg da med å lese tegneserien. 

Int: Ja, akkurat. Er det en bestemt serie, eller? 

O1M: Ja, det er tre serier jeg har lest, egentlig. 

Int: Hvilke serier er det? 

O1M: En som heter One Piece, også har du en Fairytale også en som heter Bleach. 

Int: Og alle er japanske? 

O1M: Ja. 

Int: Hvorfor liker du å lese sånt? 

O1M: Det går innenfor, hva skal en si, fantasi, da. Jeg er veldig interessert i tegneserier. En 

ting er at animasjonen er veldig annerledes enn det vi ser i for eksempel amerikansk 

tegnefilm, så det er veldig karakteristisk. Og jeg synes det er veldig fint det de klarer å gjøre. 

Så de klarer å få det til å se veldig bra ut. Også synes jeg at fortellingene som kommer fram er 

veldig fine. Det er mye action og sånt som er veldig gøy å se. Også er det veldig kreativt, det 

er sånn du aldri hadde tenkt på noen gang selv, liksom.  

Int: Tegningene, eller? 
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O1M: Ja, eller fortellingene og tegningene og alt. Også den One Piece, han som tegner den 

han er jo helt sjuk til å tegne.  

Int: God, mener du? 

O1M: Ja, veldig god.  

Int: Hvordan er det man går fram når man leser en tegneserie? Hva er det man helt konkret 

gjør? 

O1M: Nå er det litt spesielt, for det er forskjell på hvordan man leser en japansk tegneserie i 

forhold til en amerikansk en på grunn av at du starter bakerst i boka også leser du framover. 

Du starter liksom på høyresida, da. Så du starter på høyresida også går du bortover sånn. Så 

leser du bildet også teksten, også går du videre.  

Int: Du leser bildet først? 

O1M: Ja, eller, det varierer litt. Det spørs jo litt hva som er på det panelet som du kan kalle 

det da. Så det varierer jo litt, men enten tar du bildet først eller teksten først. Men som regel 

ser du bildet først.  

Int: Hvor lang tid bruker du omtrent, hvis du deler opp i prosent, på det å se på illustrasjoner 

kontra det å lese tekst når du leser en tegneserie? 

O1M: Nå varierer det veldig, fordi i den ene serien, den One Piece, der er det veldig mye 

tekst, men si den Fairytale er det veldig lite tekst. Så på den måten så vil du jo automatisk 

bruke litt mer tid, men sånn generelt bruker man kanskje litt mer tid på bildene.  

Int: Og litt, da er det? 

O1M: Det er ikke sånn kjempestor forskjell.  

Int: Hvor lenge har du lest tegneserier, egentlig? 

O1M: Nå begynte jeg vel med de seriene for sånn, kanskje tre-fire år sida. Men så begynte jeg 

med sånn se på tegnefilm i 5. klasse, så det har jeg brukt veldig mye tid på.  

Int: Opplever du at du har blitt noe flinkere til å lese tegneserier? Var det vanskelig å få med 

seg alt når du starta å lese tegneserier enn åssen det er nå? 
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O1M: Ja, jeg vil vel si at det har blitt litt lettere å få det med seg, og du skjønner litt gangen i 

hvordan alt faktisk er. Og da blir det litt, går det veldig fort nå de siste gangene.  

Int: Hva mener du går fort? 

O1M: Nå er det mer det at de seriene, eller den ene serien, der føles hvert kapittel veldig kort. 

Så da går det egentlig veldig fort å komme seg gjennom det kapittelet som kommer ut i uka.  

Int: Og det går fortere nå enn det ville gjort for tre år sida? 

O1M: Ja, det vil jeg tro.  

Int: Har du noen forklaring på hvorfor det? 

O1M: Det er vel bare det man blir vant til det, og relaterer mer til hvordan det er da.  

Int: Du leser en del tegneserier da, men du sa det at du ikke leser no særlig bøker og sånt? 

O1M: Nei, ikke egentlig.  

Int: Leser du noe annet som stort sett er tekst? 

O1M: Tja, kan jo være litt sånn artikler på nettet da. Det blir jo litt sånn nyhetsartikler og, 

men da blir det mer i forhold til videospill og det teknologiske, da.  

Int: Du interesserer deg litt for det? 

O1M: Ja.  

Int: Hva er forskjellen på å lese en tegneserie og på å lese en artikkel som stort sett er tekst? 

O1M: Forskjellen er jo det visuelle da, der blir det jo stor forskjell. Det visuelle hjelper veldig 

med å få fram innholdet, mens når du leser en artikkel så må du jo virkelig gå inn i teksten og 

få med deg alt de prøver å få frem. 

Int: Krever det mindre innsats fra deg når du leser en tegneserie enn når du leser vanlig tekst? 

O1M: Ja, det vil jeg si. 

Int: Kan du gjenfortelle historien i "Foran loven", hva er det som skjer helt konkret? 
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O1M: Det starter vel med at det kommer en person som skal komme inn til et rom. Han kaller 

jo det inn i loven. Men foran den døra så står det en dørvakt som sier at "Her har du ikke lov 

til å komme inn". Men døra står vel litt på gløtt, så han ser jo litt inn hva som er der, men det 

den mannen som prøver å komme inn da gjør er at han bare setter seg ned for å vente til han 

får muligheten til å komme inn, og det er vel hovedgreia av det som skjer.  

Int: Åssen ender denne historien? 

O1M: Ja, hvordan var det igjen da? Ja, var det ikke, det var vel at han ikke fikk komme inn 

for han døde til slutt. Tror jeg. 

Int: Husker du noe dialog? Prater de noe sammen han dørvokteren og mannen? 

O1M: Han som prøver å komme inn, han spør om "hvorfor er det ingen andre som prøver å 

komme inn her hele den tiden jeg har sittet her". 

Int: Hva svarer dørvokteren på det da? 

O1M: Hva var det da? Nå husker jeg ikke.  

Int: Nei, det er jo en uke sida, så det er ikke noe rart det. Hva er det som er på den andre sida 

av døra, egentlig? 

O1M: Det er jo noe de kaller, de fremstiller det vel som loven, men hva det bestemt er 

forklares jo ikke i selve teksten da. Så det er jo, må man vel tolke. 

Int: Fikk du noe ut av det du da? 

O1M: Ja, hva var det jeg tenkte da? Jeg hadde vel noen tanker om at Hva var det, kanskje det 

er, for at jeg tenkte i forhold til starten av den boka Prosessen der du har en person som bare 

blir tatt, også sier han selv at han ikke har gjort det, så blir det kanskje relatert til det at han 

mister tiden sin da, at han som ikke kommer ut, han på en måte sitter inne også får han ikke 

kommet ut til det livet han egentlig skal leve, da. På en måte.  

Int: Du tenker at han er fanga og vil ut, og ikke inn i noe? 

O1M: Ja, på en måte. Jeg tenker at det er litt motsatt, egentlig. 

Int: Du nevnte at denne teksten er fra Prosessen. Har du lest Prosessen? 
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O1M: Nei.  

Int: Kjenner du noe til den boka da? 

O1M: Ikke annet enn det vi lærte. 

Int: Det lille jeg... 

O1M: Mmm. 

Int: Så, helt konkret, hva kan den loven være da, hvis det er et symbol på noe? 

O1M: Jeg veit ikke helt symbol, men hvis det er en konkret ting, så kan det være et fengsel. 

Som holder oss inne. 

Int: Og da tenker du på et fysisk fengsel, eller? 

O1M: Ja, men det kan jo også være noe psykisk som gjør at det blir vanskelig for oss å, hva 

skal jeg si, fremme seg selv, da.  

Int: Hva kan det være da? 

O1M: Nei, det kan jo være forskjellige følelser da. Angst og litt forskjellig. Et veldig godt 

eksempel er at gymlæreren snakka om, i forrige gymtime da hadde vi dans, og der er det sånn 

at det kan være litt sånn pinlig og litt skremmende å slippe seg løs da, når man danser. Men 

det er sånn at da holder man igjen potensialet sitt, ikke sant, men hvis man er villig til å slippe 

seg løs, så får man mye mer mulighet til å bedre seg selv. Og bli flinkere. Så det kan være 

liksom det psykiske som holder oss tilbake da, som gjør at han ikke kommer dit man egentlig 

kan, da.  

Int: Det er en slags sånn mental sperre? 

O1M: Ja. 

Int: Hvis vi tar utgangspunkt i at loven er en mental sperre som holder han hovedpersonene 

igjen. Hva er det han egentlig vil, som han blir holdt tilbake fra? 

O1M: Jeg tenker at hvis du først har blitt holdt inne for noe du ikke har gjort, så vil du jo 

prøve å komme ut så at du får frem sannheten for din situasjon, da.  



162 

 

Int: DELER UT TEKSTEN. Er det noen steder i teksten hvor du la merke til noe spesielt, 

eller om det var noe som du la større vekt på enn andre ting, som hadde en betydning for 

hvordan du leste teksten? 

O1M: Litt usikker.  

Int: Du finner ikke noe her på sparket, men du husker ikke noe fra da du leste for en uke sida 

heller? 

O1M: Egentlig ikke, men det er jo den derre, det siste han sier da, at dette var en inngang bare 

bestemt for deg. Det er jo litt spesielt. Da er det jo ikke ment for noen andre. Så da er det jo 

spesifikt.  

Int: Hva legger du i det? Åssen tolker du den replikken der? 

O1M: Nei, det... hva skal man si? Det kan jo bygge mer på det at det er det bestemte stedet 

der den ene personen skal holdes inne da. 

Int: Er det noen andre personer med i denne historien her?  

O1M: Veit ikke helt. Kom ikke på at det var noe annet. 

Int: Hvis vi ser for oss at loven er et symbol på noe som holder deg tilbake. Dørvokteren da? 

Kan det være symbol på noe? Åssen er det du tolker den figuren der? 

O1M: Det kan jo være noen av de følelsene som holder oss inne. At det er noe, liksom at, du 

kan jo tenke at du har sånne stemmer i hodet som sier "ikke gjør det", eller "gjør det der, gjør 

det der", så det er det det viser kanskje. 

Int: Hvilken følelse er det du tenker på, egentlig? 

O1M: Jeg veit ikke helt. Er ikke helt sikker.  

Int: Så en slags selvregulering da, at han dørvokteren bare er en del av han mannen på en 

måte? 

O1M: Ja.  
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Int: Når det ender som det gjør... mannen dør, han gikk jo ikke inn den døra. Synes du han 

gjorde det rette? At han hørte på dørvokteren og satte seg ned og venta, eller synes du han 

burde ha bare løpt og sett om han hadde klart å komme inn? Eller gjort noe mer da, noe mer 

aktivt for å klare å komme inn. 

O1M: Ja, jeg vil jo egentlig sagt at han skulle ha prøvd mer.  

Int: Hvorfor det? 

O1M: Man kan si det er litt slapt å sette seg ned og bare for å vente at alt skal fikses på en 

måte. Veien kan ikke bare åpnes. Du må jobbe for det.  

Int: Hva var det som var på ander sida av døra? 

O1M: De sa vel noe om at det var enda flere dører. Så man kan kanskje føle at det blir litt som 

det samme kommer igjen og igjen og igjen, men det er vel bedre å prøve enn å bare sitte der 

vil jeg tenke.  

Int: Er det noe vits i å prøve å komme seg inn gjennom den første døra hvis du veit at på 

andre sida så kommer det bare en ny dør, også kommer det en ny dør, også kommer det en ny 

dør? 

O1M: Det er en sjanse jeg tenker man burde ta.  

Int: Dette er en typisk tekst som kan dukke opp i norskfaget. Tenker du at det er noe vits at vi 

bruker tid på sånne type tekster? Er det noe du kan lære av en sånn type tekst, alts hva er 

hensikten med å lese noe sånt som det der? 

O1M: Tja, det får jo litt å tenke, å vurdere, med en gang jeg ble ferdig med å lese så var jeg 

veldig sånn "hva er loven egentlig?", så det får deg veldig i gang til å tenke på hva innholdet 

egentlig er, da. Og hva forfatteren egentlig ville med teksten.  

Int: Og du tror du har funnet fram til et slags svar, eller? 

O1M: Ja, jeg har en tolkning. 

Int: Tenker du at det er det forfatteren vil ha fram?  

O1M: Det vil jeg si det er veldig vanskelig å bestemt si konkret.  



164 

 

Int: Men er du, synes du at du er flink til å lese sånne tekster?  

O1M: Ikke egentlig. Men det er vel siden jeg ikke har lest så mye lignende. Så jeg har ikke 

brukt så mye tid på å tenke på sånne spørsmål.  

Int: Tror du du hadde blitt flinkere hvis du hadde gjort det mer? 

O1M: Ja, det vil jeg helt klart si.  

Int: Likte du den teksten her? 

O1M: Tja, jeg vil si at den er interessant, men om jeg spesielt likt den, det... ikke helt. Det er 

litt det at den gir ikke så mange svar, og det er litt irriterende. 

Int: Er det noe du vil legge til, noe som var litt rart eller litt spesielt ved den teksten her? 

O1M: Jeg kommer ikke på noe spesifikt.  

Int: Nå skal vi prøve en sak. Nå later vi som om vi skrur tida tilbake hvor jeg er inne i klassen 

deres, også får du tegneserien også. [DELER UT TEGNESERIE] Hvilken av de to ville du ha 

valgt hvis du skulle fått velge en av de to tekstene? 

O1M: Jeg hadde tatt den [peker på tegneserien] med én gang. 

Int: Hvorfor det? 

O1M: Fordi det er, med en gang jeg ser på det, så blir det mer interessant, for når jeg ser det 

visuelle... jeg synes jeg lettere klarer å se situasjonen for meg. Så det hjelper.  

Int: Synes du teksten var vanskelig? 

O1M: Ikke sånn... språket synes jeg var greit.  

Int: Det høres ut som det kommer et "men"? 

O1M: Ja, eller, det er bare det at selve innholdet kan være litt vanskelig å tolke og forstå.  

Int: Tror du det er noe lettere i den tegneserien her enn det er i den (originaltekst)? 
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O1M: Hmmm. Tja, her får du også mer litt sånn reaksjoner og sånn da, så det kan jo være litt 

til hjelp å se hvordan personene er.  

Int: Du har svart at du ville ha valgt tegneserien, hvorfor ville du ha valgt den, sa du? 

O1M: Fordi du har det visuelle, også ser du personene, så den som har laget det da, får med, 

vil jeg si, får fram lettere hvordan reaksjonene er, da.  

Int: Men du trodde ikke at det nødvendigvis var så mye lettere? 

O1M: Nei, ikke å forstå innholdet. Det er jeg ikke helt sikker på.  

Int: Hvis Jo, norsklæreren din, hadde gitt deg det tilbudet her til en eksamen, også sier Jo at 

her har du originalteksten, her er en adaptasjon, her har du en tegneserie av den, og denne 

kommer til eksamen. Hvilken ville du ha valgt da? 

O1M: Hvis det hadde vært eksamen, så tror jeg kanskje jeg hadde... hvis jeg måtte velge én av 

dem, så tror jeg kanskje jeg hadde tatt teksten.  

Int: Da ville du ikke hatt tegneserien? Hvorfor ikke det? 

O1M: Nei, jeg føler... Det er vel mer det at jeg er vant til å jobbe med tekster, jeg er ikke så 

vant til å jobbe sånn spesifikt med en sånn tegneserie. Det blir som regel gitt helt vanlige 

tekster til norskfaget da, så det kan jo hende at det ligger litt i det.  

Int: Men hva er forskjellen på å jobbe med en tekst og lese en tekst da? For det leser jo mye 

tegneserier? Men du er ikke vant til å jobbe med tegneserier? 

O1M: Det ligger mer arbeid i det da. Når jeg leser så er det sånn for å slappe av, men jobber 

man med en tekst så er det for virkelig å forstå det og virkelig få med seg det og lære noe, da. 

Sånn at man kan bruke det.  

Int: Bruke det til hva da? 

O1M: Nei, for eksempel eksamen, så er det jo å svare på en oppgave da, spesifikt.  

Int: Tror du det er mer eller mindre informasjon i tegneserien kontra teksten? Tror du du går 

glipp av noe hvis du leser tekst i stedet for tegneserie, eller motsatt? 
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O1M: Der så går du glipp av kanskje hvordan det ser ut, hvordan døra er og hvor man står 

hen. 

Int: Er det vesentlig for å forstå historien, tror du? 

O1M: Nei, ikke egentlig.  

Int: Hva er det du får i tillegg her da, som du ikke får i en tegneserie? Hva kan du gå glipp av 

her (i tegneserien)? 

O1M: Siden det er laget av den, så blir det jo, kanskje noe av det forfatteren påpeker gjennom 

teksten kanskje blir litt borte her.  

Int: Hvorfor det tror du? 

O1M: Hvis noen andre lager et arbeid basert på noe, så er det litt vanskelig å selv finne ut hva 

forfatteren akkurat selv ville ha gjort da, så det blir veldig sånn, hva skal jeg si, litt personlig. 

Int: Så du er litt besvisst på at det her er en slags, det er noen andre som har laget den 

(tegneserie) enn som har laget den (originaltekst)? 

O1M: Ja. 

Int: Kan ikke du lese gjennom den tegneserien, også bruker vi fem minutter på å prate om 

åssen du opplever den kontra den (originaltekst)? 

[O1M LESER TEGNESERIEN]. 

Int: Du sa "hmmm"? 

O1M: Ja, det var den slutten. 

Int: Ja, hva var det for noe? 

O1M: Den blir jo litt annerledes.  

Int: Åssen da? 

O1M: Her (originalteksten) får du ikke høre noe om den personen som reagerer på at døra 

låses.  
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Int: Hva slags reaksjon er det han har? 

O1M: Nei, hva skal man si... litt sjokkert, kanskje.  

Int: Hvorfor tror du det? 

O1M: Nei, du har den derre utropstegnet, også ser det bare litt sånn ut i ansiktsuttrykket. 

Int: Hva er han eventuelt sjokkert over da? 

O1M: At han skal låse døra. For det er det siste han sier.  

Int: Kan du tenke deg hvem han siste personen der er? Altså han har jo ikke vært med 

tidligere i historien.  

O1M: Tja. Er det han Kafka, kanskje? 

Int: Du tror det er Kafka? 

O1M: Kanskje. Jeg veit ikke. Jeg synes bare det ligner et bilde jeg har sett av Kafka. Jeg veit 

ikke helt.  

Int: OK. Vi kan godt si det er Kafka. Gjør det noe med forståelsen din?  

O1M: Hmmm. 

Int: Vanskelig å se noen sammenheng? 

O1M: Ja, egentlig.  

Int: Var det noen andre ting du la merke til som var noe annerledes? 

O1M: Ja, det var jo de, ja hva er det for noe... insektene. Det er noen tegninger av det her. 

Int: OK.  

O1M: Jeg veit ikke om han snakker til insektene og spør om "kan ikke dere forandre 

meningen til dørvokteren", eller noe.  

Int: Og det gjorde han ikke i den andre teksten, eller? 
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O1M: Jeg kan ikke huske at jeg hørte noe om det.  

Int: Flere ting? 

O1M: Det var hun dama som kommer gående forbi og reagerer spørrende på det som skjer, 

da.  

Int: Hun var ikke med i den andre, eller? 

O1M: Tror ikke det. 

Int: Åssen tolker du henne da? Du sier hun ser spørrende ut, åssen kan du vite det? 

O1M: Det spørsmålstegnet i tankebobla. Men... ja det kan jo være at han mannen som skal inn 

da, gjør ett eller annet, prøver å komme til et merkelig sted. 

Int: Så hun veit hva som er på andre siden, mener du? 

O1M: Ja, det kan hende. At det er ett eller annet sted som hun undrer på hvorfor kanskje han 

skal dit, eller hvorfor prøver han seg? 

Int: Tolker du fortellinga noe annerledes nå, nå som du har sett tegneserien? 

O1M: Det er bare litt lettere å se for seg situasjonen med det visuelle.  

Int: Likte du den (tegneserien) bedre eller mindre enn teksten?  

O1M: Vil si jeg liker den bedre.  

Int: Hvorfor det? 

O1M: Nei, jeg bare... for meg er det lettere å se for meg situasjonen når det er 

tegneserieformat enn i tekst. Noen ganger så leser jeg også kommer jeg til et sted også "hva 

skjedde egentlig nå"? Så må jeg gå tilbake igjen og da bruker jeg litt ekstra tid.  

Int: Så du bruker mindre tid, rett og slett, når du prøver å forstå en tegneserie? 

O1M: Mmm.   
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Intervju med O2H.  

Gjennomført 8. mars 2017, 8 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Leser du mye? 

O2H: Ikke så mye nå, men jeg har lest en del før. Jeg har bare blitt litt dårligere. 

Int: Hvorfor det? 

O2H: Jeg vet ikke helt. Når jeg har lest har det jo vært fordi jeg vil lese, sånn av bøker, da. Så 

det har vel kanskje vært litt sånn at jeg ikke har følt at jeg har noe spesielt jeg må lese, også er 

det litt sånn, det er jo feil, men det er veldig lett å prioritere bort. Hvis man har mye man skal 

gjøre, så er det ikke det som kommer først.  

Int: Hvorfor er det feil å prioritere bort lesing? 

O2H: Fordi at jeg tenker at, når jeg prioriterer det bort, så tenker jeg at det ikke er så viktig, 

men det er jo viktig å lese.  

Int: Hvorfor det? 

O2H: Ja… Jeg leser mye på skolen, da. Sånn sett er det viktig for å lese raskt og effektivt. 

Også er det jo viktig å, det er en viktig del av kulturen og den biten, og da er det jo viktig. 

Int: Liker du å lese? 

O2H. Ja, det gjør jeg! 

Int: Hvorfor liker du å lese? 

O2H: Veit ikke, det kommer jo så klart an på hva jeg leser, som for eksempel hvis jeg leser 

noe jeg synes er gøy, og da er det jo fordi det er interessant, men det er jo ofte fine historier, 

man får jo liksom, hvis man kjenner på følelser og humør man kanskje egentlig ikke hadde, 

men som man får når man leser, så er jo det gøy. 

Int: Du sa du leste mer før. Når var det du slutt, skulle jeg sagt, når er det du merka at du 

begynte å lese mindre? 

O2H: Det er jeg ikke helt sikker på, men kanskje sånn på ungdomsskolen.  
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Int: Hva var det du pleide å lese fram til da? 

O2H: Ja, hva leste jeg? Det var jo en del sånn ungdomsbøker, mer enn voksenbøker, hvis det 

går an å kalle det det. Det var en del sånn «Hunger Games», også en serie som heter 

«Divergent», som også er en sånn, litt sånn dystopi, da, og «Gone», som også er… så det var 

en sånn dystopi-greier, ja. 

Int: Leste du på norsk eller på engelsk? 

O2H: Mest norsk. Vi var liksom en gjeng som leste de samme seriene, så hvis vi tok igjen 

utgivelsene, så ble det noen ganger på engelsk for å lese det når det kom ut. 

Int: Leste du noe særlig tegneserier? 

O2H: Nei. Ikke annet enn sånn, det hender jeg leser hvis det står i avisa og sånn. Men ikke 

sånn fast. 

Int: Synes du selv at du er god til å lese? 

O2H: Litt, kanskje. Ikke sånn skikkelig god, men litt god. 

Int: Litt over et slags snitt, eller? 

O2H: Det veit jeg ikke. Kanskje… jeg veit ikke helt hva jeg legger i å være god til å lese. 

Int: Nei? Hva legger du i å være god til å lese? 

O2H: Fordi hvis man er god til å lese er å lese mye, så er jeg ikke så god til å lese. Men jeg 

leser sånn passe raskt, tror jeg. Jeg er ikke så god til å skumlese alltid. 

Int: Hva er å skumlese? 

O2H: Lese og bare få med seg sånn hva det handler om uten at du får med deg alle ordene, 

kanskje.  

Int: OK. Hva er du god på da, hvis du ikke er god på det? 

O2H: Å lese og få med meg ordene.  

Int: Så du pleier å få med deg innholdet i det du leser, eller? 
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O2H: Ikke alltid. Det er liksom enten så får jeg det med meg, eller så får jeg ikke med meg 

noen ting. Det er oftest skoletekster da, hvis jeg leser det så bare innser jeg at jeg ikke har fått 

med meg noen ting, men da leser jeg det bare på nytt. Og noen ganger må jeg lese det mange 

ganger før det liksom fester seg, men da tror jeg det har mer med konsentrasjon. 

Int: Så det er derfor du ikke får det med deg? Pleier det å hjelpe at du leser flere ganger? 

O2H: Før eller siden så gjør det jo det.  

Int: Bare du leser mange nok ganger? 

O2H: Ja, eller kanskje egentlig mer det at jeg klarer å konsentrere meg etter hvert da. 

Int: Gjør du noe annerledes når du leser andre eller tredje gangen? 

O2H: Jeg legger kanskje mer vekt på hvert ord.  

Int: Får det saktere da, andre gangen? 

O2H: Ja. 

Int: Du fikk jo en tekst av meg. Kan du fortelle meg hva du husker av den konkrete handlinga 

i den teksten. 

O2H: Det var en mann som kom til en port og fikk vite at bak den døra var loven, av en vakt 

som sto utenfor den døra. Også sa jo vakta at han ikke fikk gå inn, så da prøvde han bare å gå 

inn, men da ble han stoppa av vakta. Også begynte han å spørre om han aldri fikk komme inn, 

om det var mulig at han fikk komme inn noen gang, eller noe, også sa vakta at det var mulig, 

men ikke nå. Så da satte han seg for å vente, og han prata litt med han vakten og sånn, men 

det var liksom veldig klart gjennom hele teksten at den vakten kom ikke til å slippe ham inn, 

men det var ingen av dem som var uhøflige mot hverandre. Også sa jo han vakten at det var 

flere saler innenfor den salen han passa på med nye vakter, og vaktene ble vanskeligere og 

vanskeligere å komme forbi, men han hadde møtt dem fordi han sa at han var redd for de 

tredje vakten eller noe, jeg husker ikke hvilket nummer det var, men det brydde ikke han 

mannen seg så mye om. Mannen fra landet, eller noe. Ja, det var det han het! Så etter hvert ble 

han mannen fra landet gammel, og da han var i ferd med å dø, det var helt på slutten, så 

skjedde det noe… Jo! Han begynte å spørre om hvorfor ingen andre… loven var jo så viktig 

for alle, så han skjønte ikke hvorfor ingen andre ville komme inn, eller prøvde å komme inn. 
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Da sa han vakten at den døra var bestemt for ham, eller noe, så det var bare han som kunne 

komme inn, eller ett eller annet. Ja. Det er det jeg husker. 

Int: Det var det? Ja, det skjer ikke noe etter at… det avsluttes med en replikk? Det skjer ikke 

noe mer etter det? 

O2H: Nei.  

Int: Hva skjer med mannen? 

O2H: Jeg tror han dør, da.  

Int: OK. Hvorfor tror du det? 

O2H: Fordi han begynte å bli gammel. Også var det litt sånn, han sluttet å se, og hørte dårlig, 

så han vakten måtte snakke, rope til ham.  

Int: Åssen er det du forstår denne teksten her? Hva er dette for en rar tekst? 

O2H: Jeg synes også det var rart. Jeg prøvde å tenke gjennom forskjellige måter å tolke den 

på, men det var liksom ingenting som ga helt mening, det var alltid ett eller annet som var litt 

rart, eller ett eller annet som skurra.  

Int: Hva tenkte du først da? 

O2H: Først så tenkte jeg at det var en vanlig lov, som de norske lover, liksom, at han ville se 

de. Men det ble litt rart når den var bestemt for bare ham. Også skjønte jeg ikke hva slags sted 

han var på. Det sto jo at han hadde pakka med seg mange ting og sånn, men jeg skjønner 

fortsatt ikke hvordan han kan være der… han må jo spise og sove, alt mulig, og han vakten 

var der, hva gjør han der? Hvorfor står han der? Hva er det han spiser? Én ting er jo han 

mannen, han var jo på en måte helt sånn besatt av den loven, og han hadde interesse av å 

finne ut hva loven var, men han vakten og de andre vaktene… hvorfor kan de stå der så 

lenge?! 

Int: De sto der lenge, ja? 

O2H: Ja, jeg fikk inntrykk av det i hvert fall. Han var der hele tiden når han mannen var der, 

så da fant jeg vel ut med meg selv at det ikke var helt i den virkelige verden, det var mer i 

hodet til mannen eller noe. Men det gir fortsatt ikke helt mening.  
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Int: Hva tenkte du når du var inne i det sporet at det kan ha vært inne i hodet på han mannen 

da? 

O2H: Jo, da tenkte jeg at den loven var mer, jeg husker ikke, jeg skreiv det i den oppgaven, 

jeg husker ikke hva jeg skreiv. Noe med at loven var det som var bestemt for ham, kanskje 

etikken eller moralen hans eller noe. Ett eller annet som handlet om han som person, da. 

Enten hvordan han skulle være eller, ett eller annet. For da ga det litt mer mening at det var 

bare han som kunne finne ut av det. Men de vaktene gir fortsatt ingen mening, da. Da tenkte 

jeg at de var ikke personer, rett og slett, men det bare var sperrer i hodet hans, eller noe.  

Int: OK. Så loven må da forstås som… 

O2H: Jeg har ikke helt bestemt meg, enten moral eller regler for hvordan man skal, han skulle 

være.  

Int: Så «loven» er personligheten hans på en måte? 

O2H: Ja. På en måte. 

Int: OK. Hva er det som holder ham tilbake da, hvis det ikke er konkrete vakter? 

O2H: Da tror jeg det er sperrer i hodet hans, da. At han på en måte ikke fysisk befinner seg på 

det stedet, men at det er i hodet hans, og at han prøver å trenge lenger inn i sitt eget hode, og 

da blir det vanskeligere og vanskeligere jo lenger han kommer inn.  

Int: Hvorfor vil han inn til «loven»? 

O2H: Jeg tror kanskje han først og fremst er nysgjerrig. Og det føles veldig viktig for ham. Jo 

mer motstand han møter, jo mer nysgjerrig blir han, og viktigere blir det, også blir han besatt 

av å finne ut av hva det er.  

Int: Men hvis det er hans egne sperrer som holdet ham tilbake, hvorfor er de der da? 

O2H: Jeg tror kanskje det er fordi det sitter såpass dypt i han at det er liksom ikke meningen 

at han skal vite det, egentlig.  

Int: OK. Synes du denne teksten her var vanskelig? 

O2H: Ja.  
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Int: Hvorfor det? 

O2H: Fordi uansett hvordan jeg tolka det, så var det så mye som ikke ga mening.  

Int: Er det viktig for deg at alt i en tekst gir mening? 

O2H: Jeg liker at alt for mening, men det er ikke veldig viktig. Det kan jo være litt fint at ikke 

alt gir mening også, men der ble det så mye som ikke ga mening og så mye som var vanskelig 

å skjønne.  

Int: Husker du noe konkret fra teksten som du stusset litt på? 

O2H: For eksempel hvem er vakten da? Og at de kunne være der… det virket som om de var 

der så lenge. Og jeg skjønte ikke liksom hva slags sted det var. Og jeg skjønte ikke hvordan 

han vakten kunne stå der, men samtidig ha sett de andre vaktene og sånn.  

Int: OK. Var det noe annet i teksten du stusset på? 

O2H: Så vidt jeg husker var det mest settingen som var veldig rar. 

Int: Da du svarte at teksten var vanskelig, så hørtes det ut som om du svarte på om du synes 

den var vanskelig å forstå, men synes du det var vanskelig å lese teksten? 

O2H: Nei, det var ganske greie… det var ikke noen vanskelige ord eller noe. Så den var jo 

greit bygd. Det var lett å få med seg ordene som sto der.  

Int: Likte du teksten da? 

O2H: Ehh… Det var vanskelig.  

Int: Åja? Hvorfor det? 

O2H: Jeg klarer ikke helt å bestemme meg, for jeg synes det var en litt god tekst, men det er 

litt vanskelig å si at jeg liker den når jeg skjønte så lite.  

Int: Hvorfor mener du det er en god tekst da? 

O2H: Det var jo en veldig interessant story, men jeg egentlig jeg ikke likte teksten fordi det 

ble for mye jeg ikke skjønte, så det var så mye spørsmål at jeg ikke klarer å være helt 

komfortabel med den.  

Int: Er det her en representativ tekst for det du ville ha lest selv? 
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O2H: Nei.  

Int: Du ville ikke å ha oppsøkt noe sånt for å lese? 

O2H: Jeg ble litt nysgjerrig på den da vi hadde den, men så sa, blant annet du sa det at det var 

jo… man fikk jo aldri noen svar. Så man blir litt nysgjerrig for man vil vite mer, men når man 

vet at man får ikke noe svar til slutt uansett, så føles det litt meningsløst.  

Int: Du sa meningsløst… Er det riktig å si at du synes teksten er meningsløs? Du ser ikke helt 

nytten av en sånn type tekst? 

O2H: Det er litt fælt å si da, det er jo et så stort verk! Noen må jo skrive de tekstene også, vi 

snakka i stad om at lesing handlet mye om å få følelser og humør og sånn man ikke ville hatt 

ellers, og jeg vil jo si jeg kjente mye på av å være forvirra etter å ha lest den teksten, og det er 

jo viktig det også, men jeg føler ikke det er noe jeg ville ha oppsøkt.  

Int: Er det en representativ tekst for hva man møter i norskfaget på VG3? 

O2H: Ja! 

Int: Hvorfor det? 

O2H: For det er så… det er mye rar litteratur! Og særlig sånn modernistisk og sånn som kan 

være litt rart. Og vi blir jo på en måte lært til å se de rare tekstene med litt nye øyne, og ikke 

bare si at det er rart. Så jeg vil si de er representativ, ja. 

Int: Ser du på deg selv som god til å lese tekster i norskfaget, når du… 

O2H: Analysere og sånn, eller? 

Int: Ja, for eksempel. 

O2H: Litt.  

Int: Ja? Du pleier å finne fram til noe? 

O2H: Ja, det føler jeg.  

Int: Synes du at du gjorde det i den teksten her da? 

O2H: Jeg følte jeg kom litt videre når jeg begynte å svare på de spørsmålene. Da jeg leste den 

først, så tenkte jeg jo at det var fysisk lov, og at det var veldig mye rart. Men så tenkte jeg litt 
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mer, også følte jeg at for meg så ga det litt mer mening hvis det skulle være i hodet hans. Så 

jeg følte jo at jeg fikk, at det hjalp meg litt til å tenke dypere på den, men jeg følte ikke at jeg 

kom fram til noe veldig bra. Jeg er ikke helt fornøyd. 

Int: Hvorfor er du ikke fornøyd da? 

O2H: Fordi det fortsatt er så mye som ikke gir mening.  

Int: Hadde du vært fornøyd hvis du hadde fått nøsta opp alle trådene der inne? 

O2H: Ja, det tror jeg.  

Int: Åssen er det du tolker slutten? Hvorfor slutter historien som den gjør? 

O2H: Oi. Man får jo inntrykk av at han mannen er villig til å vente i evig tid. Så da passer det 

bra at hvis han venta så lenge det gikk, han kunne faktisk ikke vente lenger. Så da var det ikke 

så mye mer å skrive heller.  

Int: Teksten heter «Foran loven». Åssen tolker du en sånn tittel? Brukte du noe tid på det, 

forresten? 

O2H: Jeg føler at det er litt konkret og at loven er i den innerste salen, og de er foran.  

Int: Du tolker den bokstavelig? 

O2H: Ja.  

Int: Du skal få teksten du nå [DELER UT TEKSTEN]. Når den nå ligger foran deg. Er det 

noen deler av teksten du kommer på at det var ett eller annet du plukket opp? 

O2H: Nå kan det godt hende at det er det, nå som jeg har teksten foran meg.  

Int: Ja. Bare ta en rask titt. Du trenger ikke å lese den på nytt, altså, men se om du kommer på 

noe. 

O2H: Jeg synes jo det er litt rart at han kunne se inn, men han så ikke hva som var på 

innsiden. Jeg skjønner ikke helt hvordan det ser ut der. Nei, det synes jeg er vanskelig, men 

det var ikke akkurat det du spurte om da.  

Int: Joda! Det er innafor det.  

O2H: Jeg vet ikke hva en «tartarbart» er.  
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Int: Ånei? Hva gjorde du da du leste det ordet der da? 

O2H: Jeg tror ikke jeg tenkte så veldig nøye over det, jeg tenkte bare det var en lang, tynn, 

svart bart. Jeg tror ikke jeg var så veldig opptatt av akkurat hvordan den så ut.  

Int: Du fjerna bare order «tartar» inni der da… 

O2H: Ja.  

Int: Hvilke konsekvenser fikk det for lesinga di? 

O2H: Jeg tror ikke det hadde så veldig mye å si. Fordi jeg tror ikke det er hvordan den 

mannen så ut som er det viktige, men det kan det så klart hende at det er.  

Int: Hva slags inntrykk får du av han dørvokteren, da? 

O2H: Han er litt vanskelig å bli klok på da, etter som at han står der. Hvem er det som 

bestemmer at han skal stå der?  

Int: Tror du det er jobben hans? 

O2H: Jeg veit ikke. Nå har jeg sagt at jeg tror det er i hodet til han mannen fra landet… altså 

nå blir jeg ikke helt klok på hva jeg selv tenker. 

Int: Det er ikke meninga å forvirre deg. Nå skal du også få se tegneserieversjonen [DELER 

UT TEGNESERIEN]. Jeg starter med å spørre om hvis du hadde fått valget, hvilken av de to 

tekstene ville du ha valgt for å svare på de oppgavene som dere fikk? 

O2H: Det kan hende jeg ville ha valgt den lange teksten.  

Int: Ikke tegneserien, altså? 

O2H: Det kommer litt an på hvor mye det var ment det skulle vare. Fordi når jeg bare ser på 

tekstene, så tenker jeg jo at det kanskje er lettere å få et overblikk i den tegneserien, at man får 

litt mindre informasjon, men at det kanskje er brutt ned til det viktigste, da.  

Int: Tror du det blir borte noe i tegneserien? 

O2H: Ja.  

Int: Hva er det som eventuelt blir borte? 
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O2H: Den er jo mindre kompleks, da, også blir det litt mindre… jeg vil tro at man kanskje får 

bedre fram at han mannen, hvor lenge han venter der og hvor besatt han blir i den teksten 

fordi man får beskrevet mer og fått med flere ting.  

Int: Så du sier tegneserien er mindre kompleks. Betyr det at den også er lettere? 

O2H: Ja, men det er ikke sikkert man får noe mer ut av den. For den kan fortsatt være, det kan 

være vanskeligere å få noe ut av den egentlig, etter som man ikke… man får litt inntrykk når 

man leser at man skulle ønske man kunne vite mer for å skjønne mer, så det kan hende man 

kjenner enda mer på det når man leser den tegneserien.  

Int: OK. Skal vi prøve? Hvis du bare leser gjennom tegneserien slik du ville ha gjort hvis det 

var den du fikk i stedet? 

[O2H LESER TEGNESERIE]. 

Int: Ble det noe annerledes? 

O2H: Jeg føler nesten at jeg ble litt styrka i det jeg trodde med at det var inni hodet hans. Det 

kan hende det er fordi jeg tolka det feil, men (SITERER) «han skal snart dø, men i sitt eget 

sinn…». Jeg skjønner ikke… når det står sånn prikkprikkprikk i den overteksten, så tenker jeg 

at dette er det som skjer i hans eget sinn. Det var jo litt det jeg tenkte. Så det føler jeg ble 

styrka.  

Int: Så din tolkning av verbalteksten blir styrka i tegneserien. Er det andre ting som gjør at du 

blir styrka i troa? 

O2H: Nei, det tror jeg ikke.  

Int: Var det noe i tegneserien som du stussa over? 

O2H: Ja! Det var så mange ting, holdt jeg på å si, eller folk. I teksten så var det mannen og 

vakten og loppene, i den første jeg leste, mens i tegneserien er det en katt og en dame som 

bare er der, jeg skjønner ikke… det ser ut som katten kommer sammen med mannen. Det kan 

hende det sto i den teksten også, men det la jeg ikke merke til da i hvert fall.  

Int: Men katten kommer sammen med mannen, tror du? 
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O2H: Og den katten er ikke der hele tiden! Den lever ikke så lenge som han mannen da. En 

dame også… jeg skjønner ikke hva hun gjør. 

Int: Nei… Hva tror du da? Hvorfor er det med en katt og en dame i tegneserien her? 

O2H: Jeg veit ikke, men den katten viser kanskje at tiden går, i og med at den forsvinner. Og 

han mannen blir gammel, da dør katten, antar jeg, det er ikke sikkert den dør, men den er ikke 

der lenger.  

Int: Nei, katten blir borte.  

O2H: Men den dama skjønner jeg faktisk ingenting om hvorfor er der!  

Int: Gjør hun noe fra eller til, altså er det forstyrrende at hun er der, eller? 

O2H: Litt, fordi, eller hun tar jo ikke så mye oppmerksomhet eller noe, men når han sier at 

«det er ingen andre som har forsøkt å slippe inn», så er det bare så rart når hun har vært der. 

Ikke at hun prøver så hardt på å slippe inn på det bildet, da.  

Int: Hva er det egentlig hun gjør for noe på det bildet? 

O2H: Hun bare står der og tenker et spørsmålstegn.  

Int: Hvordan tenker man et spørsmålstegn, skulle jeg sagt, hvordan tolker du det 

spørsmålstegnet? 

O2H: At hun er forvirra.  

Int: Forvirra? 

O2H: Mmm. Litt sånn som jeg er. Kanskje hun er meg som ser denne tegneserien (SPØKER). 

Int: Og av katten får vi inntrykk av at tiden går? 

O2H: Ja, også er det noen klokker uten visere, og da virker det litt som om tiden ikke går. Det 

er to klokker, så vidt jeg ser. Dette var forvirrende! 

Int: Er det noe annet som tyder på at tiden går da? 

O2H: Ja, som jeg sa, så blir jo han mannen eldre. Han får mer skjegg og sånn. Men ikke 

vakten! Men så… det skifter årstid! Der så jeg ikke før nå. Han vakten skifter i hvert fall klær, 
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også begynner det å snø. Så det ser ut som om det er vinter, eller han har på seg frakk og det 

er snø, og han mannen får en lue og skjerf. Ikke veit jeg hvor han får det fra, men… 

Int: Så tida går. Åssen tolker du slutten her da? Er den noe annerledes enn slutten i teksten? 

O2H: Nei. Men han virker litt spydig nesten, i den tegneserien synes jeg.  

Int: Hvem? 

O2H: Han vakten.  

Int: OK? 

O2H: For det er sånn… [SITERER] «ingen andre kunne komme inn her, denne døren var 

ment bare for deg, og nå skal jeg låse den!». Han sier vel nesten akkurat det i teksten også. 

Int: Men du oppfatter det som mer spydig i tegneserien? 

O2H: Ja.  

Int: Hvorfor det? 

O2H: Kanskje fordi akkurat det siste der «når skal jeg låse den» står i sånn stor skrift, også 

virker det litt useriøst når det er en tegneserie. Også er Kafka… 

Int: [AVBRYTER] Hva sa du nå? 

O2H: Det virker litt useriøst når det er en tegneserie, også er Kafka der også bare… 

Int: [AVBRYTER]  Hvorfor det? 

O2H: Nei, hvorfor det? Kanskje litt fordi man må bryte ned teksten litt, også er det bilder, jeg 

tenker ofte litt sånn når du begynner å lese, så er det mye bilder også blir det mindre og 

mindre bilder.  

Int: Hva mener du med det? Det er jo like mange bilder hele tiden, er det ikke det da? 

O2H: Nei, nå tenkte jeg i type tekster du leser. Hvis du ser norskboka jeg hadde i førsteklasse, 

så var det jo masse bilder. Det er for så vidt en del bilder i norskboka jeg har nå også da, men 

det er mer tekst. 

Int: OK. Når du begynner å lese i livet, og ikke i starten av denne tegneserien? 
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O2H: Ja! 

Int: Nå er jeg med. Ålreit, så du mener det er litt useriøst fordi det er mange bilder? 

O2H: Ja. Mye bilder og lite tekst. Også er det mye sånn utropstegn og forskjellige fonter og… 

også er det litt sånn, en del av det virker litt sånn tullete. Det var ett sted jeg nesten måtte le.   

Int: Ja, jeg hørte det. 

O2H: Det var så rart. Jeg husker ikke hvor det var. Jo! Når de loppene har masse sånn, jeg 

skjønner ikke hvorfor de har det, masse sånn, det ser ut som om de snakker eller noe, masse 

sånn loppespråk, også står det bare en masse bokstaver og mattetegn. Og jeg synes det var 

rart. 

Int: Du synes det bare var rart? Hva kan det bety da? 

O2H: Kanskje han mannen blir så gæærn at de loppene, altså snakker med loppene.  

Int: Snakka han med loppene i den andre teksten? 

O2H: Ja. Men da sto det ikke at loppene svarte, så vidt jeg husker. 

Int: Jeg husker ikke helt selv, jeg, men du reagerte ikke på det som useriøst eller tullete i den 

andre teksten? 

O2H: Jo, det gjorde jeg. Det var rart. Jeg hadde bare glemt det litt. De bodde i kragen til han 

vakten, gjorde de ikke det? Jo, jeg synes det var rart.  

Int: Jeg synes du sa at… 

O2H: Ja, det er bilde av han Kafka. Det synes jeg er rart! 

Int: Åssen veit du det? 

O2H: Fordi jeg har sett bilde av ham før. Jeg tror du viste bildet da vi hadde om han som 

forfatter.  

Int: Åssen skal vi forstå det da, at Kafka dukker opp på slutten av tegneserien? 

O2H: Nei, det skjønner jeg egentlig ikke. Jeg synes det var rart.  

Int: Hva er det Kafka sier? 
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O2H: Han sier et utropstegn. Samme utropstegn som mannen sier når han dør. Eller ligger… 

det siste han sier, jeg kan jo ikke si at han dør, men jeg tror han dør. Det ser ikke ut som 

Kafka dør. Han ser bare veldig forvirra ut.  

Int: Men hva er det sier for noe disse to, ikke nødvendigvis det samme sa du? 

O2H: Men det er ikke samme utropstegn som det er brukt i teksten. For han vakten sier også 

utropstegn etter det han har sagt, men da er det et rett utropstegn, men de har sånn krøll på 

seg.  

Int: Hva skal det bety da? 

O2H: Nei, altså. Det er ikke godt å si.  

Int: Hvis du nå skulle fått velge. Hvilken av tekstene ville du ha lest? 

O2H: Hva skulle jeg ha brukt det til? For å svare på de spørsmålene vi fikk? 

Int: Ja, vi kan godt si det.  

O2H: Det kan godt hende jeg hadde valgt tegneserien fordi før jeg hadde lest den så hadde jeg 

tenkt at det er mer lettlest, men den var jo ikke så lett å skjønne seg på da. Men det veit jeg jo 

ikke før jeg har lest den.  

Int: Var den mer lettlest, synes du, nå som du har lest begge? 

O2H: Nei, jeg synes de var ganske like, jeg.  

Int: Likte du de omtrent like godt? 

O2H: Ja.  

Int: Hadde du rett i antagelsen din om at det forvant noe i tegneserien? 

O2H: Ikke noe jeg oppfatta som veldig viktig, jeg synes de fikk med veldig mye i den 

tegneserien, men det er jo litt sånn, det står for eksempel i den lange teksten at (SITERER) 

«dørvokteren holder ofte små forhør med ham, spør ham ut om hjemstedet hans og mange 

andre ting, men det er udeltakende spørsmål, slik som store herrer stiller, og til slutt sier han 

alltid at han ikke kan slipp ham inn». Det kommer ikke med.  

Int: Er det noe viktig da? 
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O2H: Det får jo dørvokteren til å framstilles som litt mer sympatisk, da. Han virker ganske 

streng i tegneserien, eller han virker mye strengere i tegneserien enn i den andre teksten.  

Int: Gjør du noe annerledes, helt konkret, når du leser tegneserien enn når du leser den andre 

teksten? 

O2H: Jeg legger kanskje bedre merke til ting. Nei, jeg veit ikke jeg. Kanskje. Altså jeg legger 

bedre merke til ting. Men jeg tror ikke det er så veldig stor forskjell.  

Int: Hvor mye tid bruker du på tekst kontra illustrasjoner, hvis vi tenker i prosent? 

O2H: Oi! Kanskje mellom 30 og 40 på tekst og 60 til 70 på bilder. 

Int: Hvorfor ser du så mye på bildene? 

O2H: Jeg føler, det er jo begrensa hva de får med i teksten i tegneserien, så da må de jo få 

med resten i bildene. Og da er det kanskje de tingene som er viktige som er tatt med i bildene 

er vanskeligere å få med seg enn de viktige tingene i teksten. Så man må ta en ekstra titt for å 

få med seg alt.  

Int: Så illustrasjonene kommer i tillegg til tekst på en måte? 

O2H: Ja, men de er jo der sammen.   
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Intervju med O3H.  

Gjennomført 10. mars 2017, 10 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Først har jeg lyst til å spørre deg om du liker å lese? 

O3H: Ja, jeg gjør det.  

Int: Hva legger du i det? 

O3H: Altså, jeg liker på en måte å analysere bøker, når jeg har tid til det da, så en av de 

bøkene jeg har likt best er blant annet «1984» av George Orwell, og jeg leste også «Animal 

Farm», så jeg synes det var veldig gøy å se paralleller mellom de to. Men jeg leste jo mye mer 

før, mye dystopi, egentlig, det er jo det som er veldig populært for tida. Litt mainstream.  

Int: Dette gjør du på fritida, eller? 

O3H: Ja, for det meste. Men det er jo noen bøker man leser i sammenheng med skolen, så 

«Hunger Games», for eksempel, har jeg både lest utenom og med skolen flere ganger. Veldig 

populær. Så er det jo litt sånn «Kabalmysteriet» leste vi på ungdomsskolen, den var ikke så 

interessant, veldig bisarr.  

Int: Når jeg spurte om du like å lese så sa du at du liker å analysere bøker. Hva mener du med 

det? 

O3H: Altså, på en måte se det som er mellom linjene. Kanskje mye av det som ikke blir sagt 

rett ut, for eksempel om karakterer eller handlinger, sånn som i «1984» hvor det er allegori, 

eller spesielt i «Animal Farm», da, at det hinter til faktiske hendelser, og da ser man jo liksom 

gjennom handlingen at… og det her kan knyttes til kommunismen i Sovjet, ikke sant, det 

synes jeg er veldig spennende.  

Int: Må det være såpass med tyggemotstand for at du skal like å lese? 

O3H: Ja.  

Int: Hvorfor likte du ikke «Kabalmysteriet» for eksempel? 
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O3H: På ungdomsskolen var den i hvert fall, den var kanskje litt for bisarr til å kunne 

analyseres og knyttes opp mot virkeligheten, rett og slett. Det var kortstokker og en øy som 

kollapsa. Det er det jeg husker, liksom, det ble liksom for bisart, da.  

Int: Leser du mye på fritida, eller er det stort sett skolen som styrer? 

O3H: Nå er det stort sett skolen, men jeg fikk jo tid til, som jeg sa, å lese «Animal Farm» 

utenom, og nå leser jeg «Gulag», også leste jeg «Brodecks rapport» for ikke så veldig lenge 

siden, jeg veit ikke om du har hørt om den? 

Int: Nei, den har jeg ikke hørt om. Hva går den ut på? 

[O3H FORTELLER HVA BOKA GÅR UT PÅ]. 

Int: Du leser åpenbart en del bøker. Leser du andre ting? 

O3H: Jeg leser tegneserier, sånn Manga.  

Int: Mye eller? 

O3H: Ikke så mye nå lenger.  

Int: Når sluttet du med det? 

O3H: For det meste etter ungdomsskolen, men så har jeg lest litt sporadisk, men der også så 

liker jeg nå mye mere politiske eller, ja, serier med dybde, da.  

Int: Hvorfor sluttet du med det? 

O3H: Det blir jo, altså man bruker mye mer tid på å lese lekser og skolearbeid, så det går 

liksom gradvis over ved at man bruker så mye tid på ting som ikke gir deg noe faglig, da.  

Int: Så det er tida som er avgjørende? 

O3H: Ja.  

Int: Det å lese på skolen kontra lese på fritida, er det noen forskjell på de to aktivitetene? 

O3H: Man får på en måte litt mere driv til å faktisk gjøre det ferdig hvis man leser utenom 

skolen, synes jeg, men samtidig så er man kanskje litt mere strukturert, hvis man lager seg en 

ordentlig plan på skolen, så blir man kanskje litt mer strukturert og du analyserer kanskje enda 

mer, da. Man blir på en måte ledet mot forskjellige analyser av boken, så det er kanskje det at 
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de analysene man kommer fram til er kanskje mere strukturert av skolen. Så sånn sett synes 

jeg det er bedre å lese utenom. Samtidig så er det et krav til at du analyserer, da. Men det 

synes jeg er gøy uansett, så det er ikke noe problem.  

Int: Hva synes du er spennende temaer? 

O3H: Jeg synes jo postmodernisme og modernisme, det er ganske spennende, 2. verdenskrig, 

litt sånn. Eller science fiction.  

Int: Hva er det du liker ved modernistiske tekster, da? 

O3H: De tenker jo veldig utenfor boksen, og det er jo ganske krevende å lese og tolke. Det er 

rett og slett mer utfordring, det er mer spennende å lese. 

Int: Er du god til å lese? 

O3H: Ja. Jeg veit ikke åssen man definerer hvordan man er god til å lese, men er det da med 

tanke på å lese raskt, eller at man forstår innholdet? 

Int: Hva tenker du? 

O3H: Jeg tenker kanskje det viktigste er å forstå det man leser. Det har ikke noe å si at man 

leser fort hvis man glemmer det igjen dagen etterpå. Så er det jo å lese mellom linjene da, å 

forstå dypere mening i innholdet, det synes jeg er ganske viktig.  

Int: Er du god til det da? 

O3H: Jeg synes det selv.  

Int: Hva er det som gjør deg god til det da? Eller først vil jeg egentlig at du skal prøve å 

forklare hva du mener med å lese mellom linjene. 

O3H: Nei, altså, det beste eksempelet er jo novelleanalyser, der må man jo lese veldig mellom 

linjene. Jeg bare husker å ha lest, både på ungdomsskolen og på videregående, så er det en 

novelle som… der det er veldig skjult hva som foregår, og det er litt sånn skildringer av 

vinden og en kanin og en rev. Reven jakter på kaninen og parallelt med dette så er det i et 

slags vertshus eller ett eller annet, så er det en, jeg tror hun heter Kari? 

Int: «Karen» hørtes det veldig ut som.  
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O3H: «Karen», ja, det var nok det. Så jobber hun der da, og det kommer en gjest inn. Så på en 

måte, alle de skildringene setter man jo sammen hvis man leser mellom linjene at det er 

paralleller mellom de tingene her som reven er han som kommer inn i vertshuset og kaninen 

er Karen. Så det er på en måte, ja… 

Int: Det er mange som synes den novella er vanskelig. Fikk du kjapt taket på den da du leste 

den? 

O3H: Ja, altså jeg skjønte den jo med én gang på ungdomsskolen, for det er jo snakk om at 

hun Karen er gravid med han som kommer inn og ender opp med å drukne seg selv, tror jeg 

det er.  

Int: Det står ikke det, men kanskje mellom linjene? 

O3H: Ja! 

Int: er det mye jobb for deg å komme fram til slike tolkninger? 

O3H: Egentlig ikke. Eller det kommer så klart an på teksten og hvor interessert jeg er, men 

hvis det er sånn «Oi, det her er spennende, den fanger oppmerksomheten», da er det ganske 

lett. Det var en gang i norsktimen, så fulgte jeg ikke helt med på en tekst, det var «Ringen» 

eller noe sånt, en novelle eller noe, også var det snakk om en dame og en mann og at ringen 

ikke passet lenger, så skulle vi få ti minutter på slutten av timen bare for å diskutere hva tema 

i teksten er, og jeg hadde bare sånn halvveis fulgt med, for jeg hadde prata med hun som sitter 

ved siden av meg, også rekker jeg opp hånda rett etter at læreren spør og sier at det er 

utroskap. Og folk bare: «Åssen skjønte du det?», liksom.  

Int: Hva sa læreren da? 

O3H: Nei, han sa «åja, da kan dere jo gå fort hjem», da.  

Int: Så det var riktig svar? 

O3H: Ja, det var det.  

Int: Du nevnte tegneserier, at du hadde lest noen. Sa du hva slags type tegneserier du hadde 

lest? 

O3H: Ja, det heter Manga.  
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Int: Ja, det var det du sa, ja? Det er stort sett det det har gått i? 

O3H: Ja.  

Int: Ja. Tegneseriestriper? 

O3H: Jeg har lest litt «Nemi», men det er jo ikke noe sånn handlingsgang, det er bare ulike 

scenarioer, så jeg synes ikke det er så spennende.  

Int: Så du liker bedre de litt større verkene? 

O3H: Ja.  

Int: Gjør du noe annerledes når du leser tegneserier kontra vanlige tekster, for å kalle det det? 

O3H: Klart, man slapper jo mer av og det er ikke så mye krav til at man faktisk analyserer det 

som skjer, for det er veldig tydelig, for man ser jo både liksom fysisk hva som skjer og man 

får høre hva de sier. Så det er lettere å skjønne kontekst, og man trenger kanskje ikke å 

analysere så mye, så det er mere sånn at man kan slappe av når man leser tegneserier. 

Int: Så du synes det er lettere å lese tegneserier? 

O3H: Ja, for så vidt. Det blir på en måte litt vanskelig å sammenligne. 

Int: Hvorfor det? 

O3H: Jeg tenker at, i hvert fall sånn jeg ser på det, så er formålene litt annerledes, selv om 

man slapper jo av når man leser en vanlig bok, men man slapper kanskje mer av hvis man 

leser tegneserier. En bok krever kanskje mer analyse, mens tegneserien ikke krever det, så det 

er jo… men det er to helt ulike virkemidler, jeg tror også man henter inn informasjonen på 

ulike måter. Så det er kanskje veldig vanskelig å sammenligne det helt da.  

Int: Så det er nødvendigvis ikke lettere, men man slapper mer av? 

O3H: Ja.  

Int: Er det da riktig å si at det er mer anstrengende å lese vanlige bøker kontra tegneserier? 

O3H: Ja, det krever mer konsentrasjon, det gjør det.  

Int: Du har fått lese «Foran loven». Kan du starte med å gjenfortelle handlingen? 
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O3H: Det er en mann fra landet som setter seg, eller han prøver å komme inn i loven, da, og 

loven skal liksom være innenfor en port, eller en dør. Og foran så står en dørvakt som sier at 

«Nei, du kan ikke komme inn», så spør mannen: «Er det noen sjans for at jeg kommer inn 

noen gang?», «Ja, kanskje», svarer dørvakten. Så sitter han der, da, og venter og venter og blir 

utålmodig og plager denne vakten til tider, og får fortsatt beskjed om at han ikke kommer inn. 

Og til slutt så er han jo gammel og grå og orker ikke liksom styre noe mer med det, så han på 

en måte lener seg litt tilbake og stiller et spørsmål han ikke har stilt før, nemlig «Hvorfor er 

det ingen andre enn meg som venter foran loven og prøver å komme inn?», også svarer 

dørvakta noe sånt som: «Det her er bare en inngang for deg, og nå går jeg og lukker døra». Så 

slik ender det jo.  

Int: Likte du den teksten her? 

O3H: Ja, men den var veldig vanskelig å forstå, hva den loven kan være. Sånn først, sånn helt 

umiddelbart, så tenkte jeg at det kanskje kunne være noe personlig for Kafka, sånn at han ikke 

fant noen mening med tilværelsen sånn som så mange innenfor modernisme og 

postmodernisme, at han ikke fant en mening med verden og at den meningen på en måte var 

den døren, da, eller å komme innenfor den døren, men så var det jo ikke mulig å komme inn, 

så da kan det jo være at man hele tiden søker etter en mening i livet, men at man aldri finner 

den. Men så tenkte jeg at det er jo, den er jo kalt «loven» av en grunn, og han er jo jurist, så 

da tenkte jeg at det her er mer rettet mot autoriteter og hvordan de prøver å beholde makt. 

Men den var ikke så lett å analysere. 

Int: Nei. Men den loven? Er det noen andre ting den loven kan være? 

O3H: I hvert fall det jeg skrev i den teksten som jeg sendte inn, var jo at den kunne være det å 

kunne ytre seg i samfunnet eller ha en innvirkning på statsstyret, da. Gjennom loven så får 

man det. Men jeg kan liksom ikke tenke meg noe annet utover det, hva det kan være. Det kan 

være et bedre liv eller… ja.  

Int: Vi kan starte med han mannen fra landet. Han ville veldig gjerne inn til loven. Hva er det 

som hindrer ham i å komme fram dit? 

O3H: Det er jo hovedsakelig dørvakta som sier at han ikke får lov til det der og da. Men han 

sier jo også at han er ganske, dørvakten sier at han er mektig og at det er andre portvakter som 

venter innenfor som er enda sterkere og mektigere. Så da, på en måte, det er jo en slags redsel 
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som gjør at mannen ikke fortsetter innover, forbi dørvakta, han kan jo bare løpe inn i porten, 

antakeligvis. Men han gjør ikke det da, og jeg tror det er fordi at han er redd for at det er en 

større utfordring som venter ham, da. Så det er vel det, og i utgangspunktet at portvakten sier 

nei, da, som er det som stopper ham, tror jeg. 

Int: Han blir ikke fysisk holdt ute? 

O3H: Nei, han blir jo ikke det. Porten står jo åpen. Den blir ikke lukket før på slutten. 

Int: Gjorde mannen rett i å vente, synes du, eller burde han ha tatt sjansen? 

O3H: Jeg tror han burde tatt sjansen, men det blir jo på en måte litt dumt å anta at det den 

portvakten sier er riktig når portvaktens formål er å holde deg ute. Jeg ville antakeligvis 

undersøkt hva som var innenfor den porten, så det er kanskje litt dumt å vente hele livet til du 

dauer, liksom.   

Int: Hva tror du er innafor porten? Tror du dørvokteren snakker sant? 

O3H: Jeg tror egentlig ikke dørvakta snakker sant. Som jeg nevnte, så har han jo en agenda, 

han skal jo hindre at mannen kommer inn, så jeg tror egentlig ikke han snakker sant. Men 

kanskje at dørvakten i seg selv er redd for at mannen skal komme innenfor, da, innenfor 

loven. Så nei, jeg tror ikke det. 

Int: Åssen er det historien ender, sa du? 

O3H: Det ender med at portvakten lukker døra. Og sier at den her porten var bare for deg, 

altså til mannen fra landet. 

Int: Åssen tolker du en sånn slutt? 

O3H: Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tenker jo sånn at mannen hadde jo hele tiden 

muligheten til å gå inn porten, og portvakten ser jo til slutt at mannen er døende, da. Så da sier 

han jo «denne porten var bare ment for deg, men jeg går og lukker den», så det blir sånn at 

mannen har mistet sjansen, da, nå er det forbi. Og dørvakten er ganske nedlatende får jeg 

inntrykk av, til mannen fra landet, og synes på en måte mannens forsøk på å komme inn er 

fånyttes. Så jeg tror på en måte det blir å si at, det er nesten som å spotte han mannen som har 

sittet og ventet hele livet på det her, å si at «ja, den her var bare for deg, men nå går jeg og 

lukker den», liksom.  
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Int: Hva er han dørvokteren for en fyr, egentlig? Hva slags inntrykk får du av ham? 

O3H: Det sto at han hadde en sånn pels, jeg veit ikke, kåpe eller noe sånn, så man får jo 

inntrykk av at han er velstående. I hvert fall sett i sammenheng med tiden Kafka levde på. Så 

jeg tror vel det er en, men han har jo ikke no sånn uniform, slik man skjønner det, så han er 

kanskje en type mektig fyr. Men jeg veit ikke hvorfor han står og vokter døra, men det kan 

være han vokter inngangen til at andre kan få en posisjon sånn som han, samtidig så sto det at 

det var lopper i pelsen, da. Så det kan hende at han ikke er så mektig som man først får 

inntrykk av, bare at hans ord og hans fremtoning og trusler på en måte får han til å virke mye 

mektigere enn han er, da.  

Int: Nå har vi snakket om loven som et symbol på noe. Disse to figurene, er det symboler på 

noe, eller er de konkrete, slik at vi må forstå de som en mann fra landet og en dørvokter? 

O3H: Jeg tror det kan være et symbol på autoritet og de som ønsker å endre samfunn. 

Kanskje. Eller så kan det være samfunnet mot individ som prøver å finne en mening i livet, 

da. Det kommer an på om man tenker ut i fra samfunn eller personlig, sånn finne mening med 

livet, eller et bedre liv. Men jeg tenker i utgangspunktet at det er autoritet mot en som blir 

undertrykt og prøver å få en høyere posisjon eller prøve å komme ut av undertrykkelsen, da.  

Int: Er han dørvokteren ond, eller slem synes du? 

O3H: Nei. Jeg synes vel egentlig ikke at han er ond, men det er klart jeg nevnte jo at han 

virker litt nedlatende til mannen, så det er vel heller det at han tenker at mannen er 

mindreverdig. Jeg vet ikke, da må man jo definere ondskap, men det i seg selv er vel det at 

man ikke regner den andre personen som verdig, da. Og det er jo en subjektiv mening, så… 

Int: Hva da? 

O3H: Hvis man mener noen er mindreverdig, så er jo det en subjektiv mening, men det er litt 

vanskelig å si at det er ondskap i seg selv.  

Int: Jeg tror det er på tide at du skal få se teksten igjen. [O3H FÅR TEKSTEN UTDELT]. 

Det er ikke meningen at du skal lese den på nytt, men er det enkeltdeler av teksten, noen 

formuleringer, ett eller annet som du beit deg merke i, stussa litt over, synes var spesielt 

finurlig, eller rare? Var det noe du la merke til underveis? 
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O3H: Altså, i forhold til tolkning så, når jeg først tenkte mening med livet, så slo jeg liksom 

fra meg i det jeg leste [SITERER] «Slike vanskeligheter hadde ikke mannen fra landet ventet, 

loven skal jo være tilgjengelig alltid og for alle», så da slo jeg liksom fra meg at det var 

meningen med livet, for at det her er mere samfunnsmessig, da, men jeg veit ikke om det er 

noe som direkte forvirra meg.  

Int: Det trenger ikke å være at du ble forvirret. Kanskje er det motsatt, at noe styrket ditt syn 

på teksten? 

O3H: Ja, altså, det er jo beskrivelse av dørvokteren da. «Pelsen, med den store spisse nesen og 

den lange, tynne tartarbarten». Han blir jo, åssen skal man si det? Det er jo ganske utfyllende 

beskrivelse av utseendet til dørvakten, så jeg tenker vel at det er noe som gjør at han virker 

mer autoritær, da. Og det styrka jo min tolkning av at det er en autoritet mot et individ, da. 

Men, jo! Det var noe som forvirra meg, og det var jo nettopp det her med slutten at han lukket 

døra, men i ettertid så tenkte jeg at det på en måte var… det var på en måte nedlatende. Da 

hadde dørvakta nådd sitt mål, da, holdt mannen ute hele hans liv.  

Int: Men hvorfor lukket han ikke døra med en gang, da? 

O3H: For da ville ikke manne levd i undring. Og da ville han kanskje hatt et håp, men han 

ville venta stille og holdt seg i ro og, det er kanskje en måte å samfunnsmessig kontrollere 

massene, og gi dem håp om at det er en vei videre. Du må bare vente. Og så når de dør da, så 

får de vite til slutt at det er, det var kanskje aldri noen vei videre, eller jeg burde ha tatt 

sjansen mens jeg hadde den. Sånn umiddelbart så tenkte jeg jo på USA, og den American 

Dream, og at man kan komme seg videre, og at det er god sosial mobilitet også videre, men i 

virkeligheten så er det jo ikke det. Mange er veldig fanget i sin situasjon, så jeg tenkte jo, så 

det her i sammenheng med det da i hvert fall.  

Int: Vil du si at dørvokteren holder han mannen for narr? 

O3H: Ja, jeg tror det, egentlig. Eller, mannen har jo alle muligheter til å gå inn døra, og man 

vet ikke hva som er bak, den som leser det heller, så man kan ikke si at mannen lurer ham ved 

å si at det er noe bak den døra som er større og mektigere enn meg. Personlig så tror jeg vel at 

han lurer ham, rett og slett for å holde ham ute, selv om det er full mulighet til å komme seg 

inn.  
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Int: Hva hadde skjedd om dørvokteren hadde sagt at «Her kommer du ikke inn!», og ferdig 

med det? 

O3H: Misnøye, og kanskje handling som gjorde at mannen kom seg inn i porten, kanskje. For 

det virker jo som at mannen ville veldig gjerne vil det her, han har jo pakka med seg ditt og 

datt for å liksom, han er klar for turen, han er klar til å komme inn til loven. Og han viser jo 

ganske stor misnøye helt til han blir gammel og bare brummer, så jeg tenker at hvis det var så 

tydelig at denne veien her er stengt for deg, selv om mannen tydelig har fått høre at loven er 

åpen for alle, så ville han kanskje ha handla for å komme seg inn, da. Så kanskje det at 

dørvakten faktisk sier at det kan være en mulighet gjør at mannen ikke handler, da.  

Int: Jeg delte jo klassen i to. Her har du tegneserien. [DELER UT TEGNESERIE] 

O3H: [AVBRYTER] Det er Lenin jo!  

Int: Er det Lenin, ja? 

O3H: Jeg synes det ligner på Lenin.  

Int: Ja, her har du jo tegneserien, da. Nå later vi som om vi er tilbake i undervisninga også sier 

jeg at du kan få velge. Hvilken tekst ville du ha valgt? 

O3H: Jeg tror nok jeg ville ha valgt teksten fordi den på en måte krever at man tenker litt mer 

selv. Nå går jeg ut i fra at det kommer tydeligere fram hva det her betyr, og jeg tenker at egen 

refleksjon er den beste måten å huske ting seinere på, og også kanskje utvikle seg mer, da. 

Istedenfor å få servert ting på sølvfat.  

Int: Så du ville heller hatt teksten, for du tenker at da ville du ha sittet igjen med mer etterpå? 

O3H: Ja, men det må jo så klart være spørsmål, og kanskje til slutt ledende spørsmål, jeg veit 

ikke, det er jo ikke noe fasitsvar på analyser, da. Jeg tror teksten, kanskje, men man kan jo 

gjerne kombinere hvis man hadde lest denne her etter på, for eksempel, så man kanskje forstår 

den litt mer eller på en annen måte. Det er jo lurt å se ting fra flere sider, og bruk av 

forskjellige virkemidler.  

Int: OK. Skal vi prøve? Kan du ikke bare lese tegneserien, så kan vi prate litt sammen etterpå.  

[O3H LESER TEGNESERIE]. 
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O3H: Hmmm. Ja… Det er klart at det er jo veldig kort oppsummert. Så man får på en måte 

ikke dybden i teksten, og man får ikke alle Kafkas virkemidler som han har… han har jo lagt 

dem inn av en grunn. 

Int: Tenker du på noe konkret da, eller? Er det noe du savner i tegneserien? 

O3H: Nei, jeg kan vel egentlig ikke si noe konkret. 

Int: Endrer oppfatninga di seg noe? Er det noe som er annerledes framstilt i tegneserien enn 

slik du oppfattet det i teksten? 

O3H: Altså, det er jo helt klart forskjell på hvordan man ser for seg tingene når man leser en 

tekst og når man ser situasjonen. Man endrer kanskje litt inntrykk av, i hvert fall når dørvakta 

ber ham om å vente og setter fram en krakk. Det tror jeg egentlig jeg overså i teksten. Jeg veit 

ikke om det står der. Det er vel egentlig den største forskjellen jeg merker.  

Int: Gjør det noen forskjell for tolkninga di da? Av synet ditt på dørvokteren for eksempel. 

O3H: At dørvokteren er veldig behjelpelig med å la mannen vente og bruke opp livet sitt, da. 

Jeg får inntrykk av at dørvokteren er litt mer passiv… 

Int: (AVBRYTER) I teksten, ja? 

O3H: Ja.  

Int: Er det noe i den tegneserien som du ikke skjønte? 

O3H: Hvorfor Kafka er der.  

Int: Er Kafka der, ja? 

O3H: Jeg tror det er Kafka. Hvorfor kommer han inn der med utropstegn på slutten, lurer jeg 

på. 

Int: Hvorfor mener du det er Kafka? 

O3H: Jeg tror det er ham. Jeg bare husker det bildet vi så av ham. Litt store utstående ører, 

og… 

Int: Du synes det ligner? 

O3H: Ja.  
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Int: Har du noe forslag, da, på hvorfor han dukker opp på slutten? 

O3H: Altså, det er jo utropstegn både fra den gamle mannen og fra Kafka selv, så det kan 

hende at det her er kanskje noe som foregår inne i tankene til Kafka, da. At det er en slags 

oppdagelse han får bare gjennom denne hendelsen som utspiller seg. Jeg vet ikke.  

Int: Hva betyr egentlig et utropstegn i en snakkeboble? 

O3H: Det er vel at man blir, sånn jeg får inntrykk av det her, så er det at man oppdager noe, 

og i mange tilfeller blir utropstegn brukt for noe man sier i sinne eller… ytrer veldig sterkt, 

da. Men akkurat i denne sammenhengen så virker det som om det er en slags oppdagelse, en 

slags, du vet en lyspære som dukker opp over hodet, at det blir mere det i denne 

sammenhengen… Men det kan jo også være sinne da, over at mannen føler seg lurt. 

Int: Kafka sitt utropstegn da, hvis mannen føler seg lurt og oppdager noe? 

O3H: Det kan hende at når han ser hva som foregår med han eldre mannen, så blir han 

opplyst over hva autoriteten driver med. 

Int: Det skjønte jeg ikke helt. Hva mener du? 

O3H: Altså, han oppdager en urettferdighet ved å være vitne til det som skjer. Han blir liksom 

opplyst på situasjonen og hva autoriteten driver med, hvordan autoriteten lurer folk til å tro at 

de kan komme inn til loven, eller hindrer dem, da, ved å lure dem. Tror jeg. Det er litt 

vanskelig å tolke.  

Int: Hvis du nå hadde fått valget, nå som du har lest begge to, hvilken av dem ville du ha 

brukt i norskfaget, hvis du skulle gjort noen oppgaver eller ett eller annet tilknyttet tekst? 

O3H: Altså, jeg veit jo at konsentrasjon kan variere veldig, og den her krever mer 

konsentrasjon og refleksjon, kanskje den gir mer utbytte i lengden hvis man faktisk er 

konsentrert nok til å lese den.  

Int: Da snakker du om verbaltekst? 

O3H: Ja. Så kanskje denne her (TEGNESERIEN) vil føre til at man beholder konsentrasjonen 

litt lenger, kan kanskje skape litt mer engasjement hvis man prater om den i grupper, for 

eksempel, etterpå, og det kan også bidra til at man får et slags… man får et bilde, da, servert 

av situasjonen, kan også være lettere å huske, for da er det ikke et bilde som varierer ut i fra 
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hva du leser og hvor lenge det er etterpå, her er det liksom konkrete bilder, kanskje lettere å 

knytte det opp mot handlingen, da.  

Int: I klassen din: hvor mange tror du hadde valgt tegneserie og hvor mange tror du hadde 

valgt vanlig tekst? 

O3H: Veldig mange ville ha valgt tegneserie, tror jeg.  

Int: Hvorfor det? 

O3H: Vi leser jo flere sånne tekster enn vi leser tegneserier, så folk vil ha en avveksling, og 

for de som ikke er så glad i å sitte og analysere, reflektere, så er kanskje denne her enklere å 

forholde seg til og folk liker jo at det er enkelt, når man har nok å gjøre i andre fag og ellers.  

Int: Hva er det de eventuelt hadde gått glipp av da, de som bare får lest tegneserie? 

O3H: Egen refleksjon, tror jeg. Og noe av de språklige bildene. Bare det å danne seg 

situasjonen i hodet, det går man jo glipp av. Så er det jo, jeg vet ikke hvor mye andre ville 

vektlagt det, at det er viktig, men jeg synes i hvert fall at egen refleksjon er viktigere enn at 

det er enkelt å komme seg gjennom det det går fortere.  

Int: Har dere brukt noe særlig tegneserier i norskfaget? 

O3H: Nei, altså vi hadde jo i nynorsk, da. Husker ikke hva den het, en gang.  

Int: Ho Rakel? 

O3H: Ja! 

Int: Det var vel for å lære nynorsk formverk og sånn, det. Ikke noe på ungdomsskolen? 

O3H: Nei. Jo, sikkert barneskolen, men det husker jeg ikke.  

Int: Hvorfor ikke det, tror du? 

O3H: Det kan være fordi læringsmetodene er utdaterte. Det kan være én ting. Eller så er det 

rett og slett fordi det ikke er så givende læringsmessig, når man har forsket på det innenfor 

læring og leseferdigheter. 

Int: Hva tenkte du på nå, at læringsmetodene er utdatert? 
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O3H: At man kanskje ikke har tenkt litt utenfor boksen og forsket nok på om det her faktisk 

er givende fagmessig. Og at det derfor er utdatert på den måten at man ikke har undersøkt nok 

rundt andre alternativer. 

Int: Du mener at sånn som vi driver i skolen nå, ved ikke å bruke tegneserier, er utdatert? 

O3H: Det kan jeg ikke si, men det er et alternativ.  

Int: Ja, så du mente det at skolen er på en måte gammeldags fordi de ikke tør å bruke 

tegneserier, det er ikke tegneseriene som er gammeldags? 

O3H: Nei, nei. Jeg mente ikke at tegneserie er gammeldags, men det blir veldig vanskelig å si 

om skolen er utdatert på det området, for jeg vet ikke nok om forskningen rundt tegneserier, 

og det er antageligvis det du driver med. 

Int: Det er mye som tyder på det?  

O3H: Ja. 

Int: Ja. Sånn som Jo da, norsklæreren din, hvorfor tror du Jo ikke gidder å bruke tegneserier? 

O3H: Jeg tror han helst vil at vi skal reflektere litt selv og danne oss egne bilder av tekster, 

pluss at mye, som jeg sa, blir borte, det er veldig… her er kanskje innholdet veldig 

konsentrert og han vil kanskje at vi skal kunne lese hele tekster, hele noveller, uten å være 

avhengig av at det er i tegneserieformat for å kunne forstå det.  

Int: Er det noe du brenner inne med, som du har ventet på å kunne få fortelle meg? 

O3H: Kanskje hva du tenker om teksten? 

Int: Du vil høre hva jeg mener om teksten? 

O3H: Ja.  

Int: [FORTELLER OM PROSJEKTET]: Så da er det spennende å se da, om dere som har lest 

den teksten har forstått noe annerledes enn de som har lest den. 

O3H: Men det vil jo alltid være forskjell i tolkning uansett, så jeg veit ikke om du får 

sammenlignet om det her blir mere forskjellig, for alle har jo sine personlige tolkninger, så det 

vil alltid være variasjoner uansett, så jeg vet ikke om du får sammenlignet det her. 
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Int: Ånei? Hva er du redd for da? 

O3H: At tolkningene kommer til å bli forskjellige uansett om man leser den eller om man 

leser den. Og at det blir vanskelig da å sammenligne om det her er helt annerledes metode, 

eller at man tolker det helt annerledes ut i fra den og helt annerledes ut i fra den. Fordi det vil 

alltid være personlige forskjeller. 

Int: Opplevde du noen forskjell på de to tekstene, da? 

O3H: Utenom det åpenbare at det er visuelle virkemidler? Altså snakkebobler er jo en måte å 

vise hvordan ting blir sagt på, så man får kanskje et annet inntrykk av hvordan ting blir sagt i 

hvert fall, det er det jeg kan si.  

Int: Men det åpenbare da, illustrasjonene: hjelper de deg, eller er de i veien? 

O3H: De kan være behjelpelige i forhold til ansiktsuttrykk, det er klart. Og litt sånn plassere 

hvordan hendelsene utspiller seg. Så det er klart de er jo til hjelp. Det er et virkemiddel på lik 

linje som veldig billedlig språk og symboler og alt det der.  

Int: Er det problematisk at Kafka har skrevet den (VERBALTEKSTEN), men ikke den 

(TEGNESERIEN)? 

O3H: Ja, fordi det blir jo en viderefortolkning det her! Og den som har laget tegneserien har 

jo sett for seg det her, så det her blir på en måte som om jeg skulle lage en tegneserie av det 

jeg tenker om den teksten. Så ideelt sett så burde han ha gjort det selv, hvis han hadde vært 

noenlunde fink til å tegne.  
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Intervju med O4H.  

Gjennomført 17. mars 2017, 17 dager etter klasseromsforsøket. 

 

Int: Vi skal prate om teksten du har lest etter hvert, men først vil jeg spørre deg om du i det 

hele tatt liker å lese? 

O4H: Jeg liker å lese. Jeg er litt treig på å lese, fordi jeg bruker litt tid på å få med meg alt 

som skjer, så det kan ta sin tid. Også har jeg ikke den tida jeg vil ha til å lese, da.  

Int: Så du leser ikke noe særlig på fritida, eller? 

O4H: Nei, ikke akkurat nå, men jeg gjorde det før da jeg hadde litt mer tid. 

Int: Hvor mye leste du da? 

O4H: Nei, jeg hadde liksom bare en bok som jeg leste til jeg var ferdig. Jeg startet ikke med 

flere samtidig eller noe sånt. Og det varierer, da, hvor fort jeg blir ferdig med den.  

Int: Akkurat. Er det sånn at du kan sette deg ned og lese når som helst, eller leser du før du 

legger deg eller noe sånt? 

O4H: Vanligvis før jeg legger meg. Det er sånn avslappende, så da sover jeg bedre.  

Int: Var det bare bøker du leste? 

O4H: Ja.  

Int: Hva slags type bøker snakker vi om da? 

O4H: Jeg tror jeg har funnet ut at jeg liker fantasy og sånne bøker. For eksempel så liker jeg å 

lese «Game of Thrones», det er det jeg driver med nå. Og favorittbøkene mine er «Hunger 

Games», tror jeg, og det er jo fantasy begge to. Sånne ting. «Ringenes herre» og… sånne ting. 

Int: Ja. Leser du på norsk, eller? 

O4H: Ja, både engelsk og norsk og rumensk, for jeg er jo fra Romania. Jeg leser på alle tre 

språkene.  

Int: Hva synes du er enklest? 
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O4H: Det blir rumensk, for det er jo morsmålet mitt. Men også norsk og engelsk går ganske 

greit. Det kan være begreper som jeg kanskje ikke skjønner av og til.  

Int: I både norsk og engelsk? 

O4H: Mindre i norsk, flere i engelsk.  

Int: Hva gjør du da? 

O4H: Nei, da slår jeg det opp. Eller så skjønner jeg det ut i fra sammenhengen, da.  

Int: Du sa at det kunne ta sin tid… Synes du det er vanskelig å lese? 

O4H: Nei, det er ikke vanskelig, det er bare det at jeg, det kan hende at jeg ikke forstår noe 

først, så da leser jeg det én gang til, så da tar det litt tid.  

Int: Gjør du noe annerledes når du leser andre gang? 

O4H: Jeg konsentrerer meg mer. 

Int: Så hvis det er noe du ikke får med deg, så tenker du at det er fordi du mister 

konsentrasjonen? 

O4H: Ja, egentlig.  

Int: OK. Liker du å lese på skolen, da? 

O4H: Ehm, ja. Jeg pleier å gjøre det når vi får leselekser og sånne ting.  

Int: Er det noe annerledes å lese lekser? 

O4H: Det føles mer som du må gjøre det, så da blir det kanskje mer sånn «øh, jeg gidder ikke 

det akkurat nå». Som for eksempel i dag, så måtte vi lese sånn avis om jøder og sånn, i 

historie, og jeg var for sliten, jeg fikk ikke med meg hva som sto fordi jeg var så, jeg måtte 

lese flere ganger for å forstå, så det var ikke et passende tidspunkt å lese, akkurat.  

Int: Er det noen fag du synes det er greiere å lese i enn andre? 

O4H: Jeg synes det er greit å lese i historie fordi jeg er interessert i det. Når vi for eksempel 

får leselekser i kjemi, da, da går det ikke så bra.  

Int: Hvorfor er det sånn, tror du? 
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O4H: Det er jo mye vanskelig språk. Og i historie så leser vi jo ting vi allerede vet om, 

kanskje. Bare kommer med ny kunnskap av og til. Mens i kjemi og sånne fag så blir det 

mange nye begreper og… pluss at det er også matte og… selve faget er vanskelig.  

Int: Så du synes det er vanskeligere å lese når det er noe som er nytt.  

O4H: Ja, man må konsentrere seg mer i alle fall. 

Int: Synes du at du er en god leser? 

O4H: Nei. I forhold til andre jeg har snakka med som leser mye, så synes jeg ikke jeg er en 

god leser.  

Int: Hva er forskjellen på deg og de du har snakket med, da? 

O4H: Fordi de får med seg… de leser fort. Også de får med seg alt samtidig og de skjønner 

det skjulte bak teksten også. Men jeg må tenke meg om for å skjønne noen ganger.  

Int: Og det har du ikke inntrykk av at de andre gjør? 

O4H: Jo, de gjør det sikkert, men da tenker de fortere enn meg.  

Int: Så du tenker at de gjør det samme, bare at de gjør det fortere? 

O4H: Mmm. Men det har kanskje litt med at jeg har ikke lest så mye som andre. Fordi, jeg 

har jo lest, men ikke så mye som andre har gjort.  

Int: Andre i klassen din, eller? 

O4H: Ja, for eksempel bestevenninna mi som jeg går i klasse med. Hun leser mye, og fort og 

hun skjønner jo sånne ting som mange andre ikke skjønner.  

Int: Så du tenker at skal man bli god leser, så må man lese mye? 

O4H: Ja. Jeg vet at hun har lest siden hun var liten, så… 

Int: Har du lest noe særlig tegneserier før? 

O4H: Nei, egentlig ikke. Bare sånn av og til, på nettet, kanskje. Men ikke noe spesielt. 

Int: Så du har ikke lest noen serier, bare sånne striper? 

O4H: Ja. Kanskje noen på skolen. 
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Int: Du har fått det på skolen før? 

O4H: Ja. Jeg har fått det av og til.  

Int: I hvilken sammenheng da? 

O4H: I norsken, tror jeg. På ungdomsskolen, for eksempel. Eller det var noe nynorskrelatert. 

Og i fransken også. For da blir det på en måte lettere å få med seg når man har bilder også. Å 

skjønne språket, da, jeg tror det var det som var meninga med det. 

Int: Så du oppfatta det som at det var lettere? 

O4H: Ja, kanskje litt, for man ser jo på de personene som er illustrert. Det skaper jo en 

sammenheng mellom det som står og… mener jeg. Det er ikke nødvendigvis lettere, jeg vet 

ikke. Jeg oppfatter det sånn.  

Int: Ikke noen tegneserier i norsken på videregående? 

O4H: Jeg tror vi fikk det én gang. Det var noe nynorskrelatert. Det skulle gjøre det 

morsommere, på en måte.  

Int: Blei det noe morsommere, da? 

O4H: Morsommere? Ja, det ble det, for det var en slags vits eller noe sånt.  

Int: Så det var morsommere. Lærte du noe mer nynorsk av tegneserien, da? 

O4H: Ehm, ja… Altså, jeg har heller ikke nynorsk, jeg er fritatt fra nynorsk, men jeg hører jo 

hva de andre driver med og ser på hva de driver med. Så, ja, jeg vil si det var litt lærerikt, men 

vi gjør det ikke så ofte, så… Det skjedde for lenge siden.  

Int: Akkurat. Når man leser vanlige tekster da, kontra tegneserier, gjør man noe annerledes? 

O4H: Jeg ser kanskje mer på bildene når jeg leser en tegneserie. Fokuserer mye på det og. Og 

man får jo det bildet hvordan det skal se ut i hodet, så etterpå så klarer man ikke å skape sitt 

eget bilde i sitt eget hode, mens når jeg leser i en bok, så må jeg jo se for meg… selv skape en 

egen univers, da.  

Int: Hva tar lengst tid, egentlig, å lese en tegneserie eller lese en vanlig tekst? 

O4H: Det er å lese en vanlig tekst. 
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Int: Du synes det går fortere? 

O4H: Nei, det tar lengre tid.  

Int: Hvorfor er det sånn, når man må se på tegninger i tillegg til å lese? 

O4H: Altså, tegneserier pleier å være ganske enkle tegninger, da, ikke sånn film, på en måte. 

Jeg ser jo på dem, men jeg bruker ikke veldig lang tid på det.  

Int: Hvor lang tid tenker du at du bruker på illustrasjoner og tegninger kontra å lese teksten 

som er i en tegneserie, da? Hvor mange prosent bruker vi på hver av dem? 

O4H: Det blir kanskje 60% på å lese og 40 på bildene.  

Int: OK. Du fikk jo en tekst av meg for en stund siden. Kan du starte med å fortelle meg hva 

du husker teksten handlet om? 

O4H: Det var jo «Prosessen» av Franz Kafka. Det var jo en mann som skulle gå inn i loven, 

men det var en vokter foran døra. Han var ganske streng. Og han mannen ville gjerne gå inn, 

men han fikk beskjed av vokteren om at hvis han går inn, så vil han finne andre voktere som 

er mer, eller enda mer skumlere enn det han er. Så mannen kunne jo ha gått inn i loven, men 

det gjorde han fortsatt ikke. Og det kom et lys, veldig sterkt lys fra loven, og han ventet de, 

utafor, i veldig mange år til han ble gammel, med vokteren der, og… han gikk aldri inn. Og til 

slutt så lurer han på hvorfor ingen andre kom dit, egentlig, det var jo bare han. Også spør han 

vokteren om det, også svarer han noe… at det var bare for ham det stedet som jeg oppfattet 

det, jeg husker ikke helt hva han sier, men det var lagd bare for ham, på en måte, for den 

mannen. Det er det jeg husker.  

Int: Husker du åssen avslutninga var? 

O4H: Jeg tror han døde, gjorde han ikke det? Eller tror det slutta med det vokteren sa til ham. 

Jeg husker ikke. 

Int: Åssen forsto du den teksten her? Åssen tolker du en sånn tekst? 

O4H: Altså, jeg tenker at det er noe personlig for den mannen. Siden ingen andre kom dit og 

lurte på, eller ville gå inn der. Og det var visst noe han så fram til, noe sånt, fordi det var et 

veldig sterkt lys, og sånn, og når han ikke turte å ta et skritt, og kanskje fordi den vokteren er 
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noe han er redd for, som hindrer ham i å oppnå det. Så det er noe personlig for den mannen, 

men det er veldig vanskelig å påpeke akkurat hva.  

Int: Hva er det som er personlig for mannen, tenker du? 

O4H: Noe i livet han har ønska seg lenge. 

Int: Snakker du nå om den loven? 

O4H: Ja. Det symboliserer noe han vil oppnå.  

Int: Kan du tenke deg hva det kan være, da? 

O4H: Det spørs om det er noe… om han vil integrere seg et sted, kanskje, eller noe han vil 

gjøre for seg selv, altså, siden er loven, så tenker jeg umiddelbart på noe som har med politiet 

og sånne ting å gjøre. Han vil rettferdiggjøre noe i sitt liv.  

Int: Hva kan det være da? 

O4H: Kanskje noe urettferdig har skjedd mot han, han vil finn et svar og rette det opp, men 

han tør det ikke på en måte. Han er ikke sterk nok. 

Int: Hvorfor tør han ikke? 

O4H: Fordi han føler at han er så liten i forhold til, altså, verden, på en måte. Som er 

representert av de vokterne. Han har ikke nok krefter til å kjempe i mot.  

Int: OK. De vokterne, du sa at de representerer verden? 

O4H: Ja, eller, de hindringene, da, som han finner. Men det kan også være noe han selv 

skaper. At han skaper noen egne begrensninger, på en måte. For det virker som det her skjer i 

hodet hans. Det er ikke noe sånn virkelighetssituasjon. 

Int: Ånei? Så du tenker ikke at denne handlingen er noe som faktisk skjer? 

O4H: Nei, han venter nok ikke foran loven til han dør, liksom. 

Int: Ånei? Hva tenker du da? At det skjer i hodet hans? 

O4H: Ja, altså det kan jo være en kamp som skjer i, altså, hele livet hans. Men som skjer bare 

i hodet hans, noe som han sliter ordentlig med til han dør.  
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Int: Så det er et slags bilde på noe som skjer mentalt? 

O4H: Ja, 

Int: OK. Hva er det de vokterne kan være for noe da? 

O4H: Nei, det er ikke lett å si.  

Int: Synes du det var en veldig vanskelig tekst? 

O4H: Tekste var veldig lett, så det er liksom irriterende og frustrerende å ikke skjønne 

budskapet.  

Int: Hvorfor skjønner du ikke budskapet hvis teksten var lett? 

O4H: Fordi det er så, jeg vet ikke, enkle, men fortsatt rare ting som er satt sammen. Bare det 

at det han gjør, da, han venter så lenge og, altså, ikke tør å gå inn i det hele tatt. Sånn forvirrer 

meg litt.  

Int: Hva tror du hensikten med en sånn tekst kan være? 

O4H: Jeg vet ikke, kanskje tenke på noe man selv… eller alle har jo noe man vil oppnå, eller, 

å ikke skape hindringer for seg selv, da. At man tar et grep, holdt jeg på å si, og tør å gjøre 

det. Finne ut hva man vil. 

Int: Han mannen som sto foran porten der, tror du han gjorde det rette, eller burde han ha gått 

videre selv om dørvokteren sa han ikke burde? 

O4H: Altså, selv om han vokteren var skummel, så gjorde han ikke noe, han skadet ikke han 

mannen. Han sa jo bare at de andre var enda verre, eller ser enda verre ut, eller skumlere, da. 

Men jeg tror ikke de hadde gjort noe aggressivt mot han, så jeg synes han burde gått inn. I 

hvert fall se hva som befinner seg inn der. Jeg ville vært veldig nysgjerrig i hvert fall.  

Int: Hva tror du han hadde funnet på andre siden, hvis han hadde gått inn? 

O4H: Nei, det vet jeg ikke. Kanskje han finner fred for seg selv. Han sa jo at det var mange, 

mange voktere, så kanskje det var bare ingenting der.  

Int: Åssen tolker du den slutten, det at han sitter og venter, også dør han? 

O4H: Jeg føler at det gikk opp et lys for han, men ikke for meg, når vokteren sier det.  
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Int: Tror du han skjønte noe da? 

O4H: Jeg tror han gjorde det.  

Int: Men du er usikker på hva han skjønte? 

O4H: Ja. 

Int: Hvis du ikke veit hva han skjønte, hvorfor tror du at han skjønte noe? 

O4H: Jeg tror det var noe som sto i teksten som… eller bare det at han døde, at han fikk på en 

måte fred og at han visste hva han gjorde galt da, eller hvorfor han var der i det hele tatt.  

Int: OK. Hvis du prøver å huske tilbake da du leste denne teksten her. Var det noe du stusset 

litt på, noe som var litt rart, eller noe du bare la spesielt merke til? 

O4H: Ja, det var jo de beskrivelsene av de vokterne, at de hadde en beskrivelse, på en måte. 

Av han ene.  

Int: Hvordan var han beskrevet da? 

O4H: Jeg tror han hadde bart. Også var det noe med nesa og… han så skummel ut, men jeg 

vet ikke, husker ikke helt på hvilken måte, fordi det virket ikke å skummelt da jeg leste det. 

Han prøvde liksom å virke skummel, men jeg vet ikke om han var så skummel egentlig.  

Int: La du noe i det, da du leste? 

O4H: Ja, altså, jeg prøvde å skjønne om det kanskje var et symbol på noe, kanskje en person 

som… når man tenker på bart, så tenker man på Hitler eller noe sånt. Men jeg kom ikke på 

noe… jeg tenker kanskje på rettssystemet som kanskje lurer oss eller noe sånt, at det kan være 

symbol på det. 

Int: Hvordan er det rettssystemet lurer oss da? 

O4H: Nei, at de klarer på en måte å ta til fange uskyldige mennesker og… nå knytter jeg 

kanskje det opp mot en annen tekst som vi leste fra samme periode, men. 

Int: Hvilken tekst var det, da? 

O4H: Den mannen som blir tatt, som blir fengsla også drept, men så fant han aldri ut hva han 

gjorde, egentlig.  
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Int: Du husker ikke hvilken tekst det var? 

O4H: Nei. 

Int: Når var det dere leste den? 

O4H: Ikke for så lenge siden. I modernismen, i hvert fall.  

Int: Du føler at du blander de to litt? 

O4H. Jeg føler i hvert fall at det samme skjulte budskapet, noe man ikke klarer å forstå, 

egentlig. Man finner aldri et svar på det, da.  

Int: Er det litt av meninga, at du ikke skal finne ut av det som han lurer på? 

O4H: Det er jeg litt usikker på, for det kan være det at det er meninga at alle skal tolke det 

ulikt. Eller så har forfatteren et veldig, veldig skjult budskap. Veldig skjult. Han Frans Kafka 

var jo ganske inneslutta sånn som jeg oppfatter det. Han ville jo ikke utgi sin verk og følte at 

han aldri var god nok til å utgi, kanskje.  

Int: Tenker du at det du læret om Frans Kafka har noe å si for hvordan du skal lese denne 

fortellinga her? 

O4H: Igjen, jeg føler at det har litt med det å gjøre. Hvordan forfatteren er, hvordan han 

skriver og at det er i sammenheng med det, men det er veldig vanskelig det og. Fordi han er 

veldig sånn… jeg kan ikke så veldig mye om ham, sånn personlig. Jeg vet ikke hva han 

tenkte.  

Int: Er det andre ting du husker som du stusset på? 

O4H: Nei. Eller det kunne ha vært det, men jeg husker ikke.  

Int: OK. Synes du det var en ålreit tekst? Likte du den? 

O4H: Jeg likte den, jeg likte det at det var enkelt, men så ble jeg så frustrert over at jeg ikke 

skjønte den. Det fikk meg til å lese mer, på en måte, for å kanskje skjønne mer, da.  

Int: Er det den nysgjerrigheten som gjorde at du likte teksten? 

O4H: Ja, det er jo det.  

Int: Men hvis du ble frustrert, da? Er det noen grunn til å like ting du blir frustrert over? 
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O4H: Ja, det gjør det jo mer spennende å lese. Det går kanskje fortere også, når det er 

spennende.  

Int: Er dette en sånn type tekst du kunne tenke deg å lese på fritida? 

O4H: Ja, jeg kunne ha gjort det, faktisk. Bare for å se hvordan det går. Kanskje jeg ikke 

kommer til å skjønne det uansett, men… prøve meg fram litt. Kanskje jeg finner min egen 

løsning.  

Int: Du skal få se teksten som du leste [LEGGER FRAM VERBALTEKST]. Nå tenker jeg 

ikke at du skal lese den på nytt, men bare kryssles den og se om det er ett eller annet som gjør 

at du husker litt bedre. 

O4H: Ja! Det er det at vokteren sier at han får ikke lov til å komme inn nå, men seinere. Jeg 

skjønte ikke helt hva han skulle vente på, eller om mannen skulle ha gjort noe først, oppnå 

noe annet før han skulle gå inn der.  

Int: Gjør mannen noen forsøk på å komme inn da, eller sitter han bare og venter? 

O4H: Han gjør egentlig ikke det. Han stopper alltid foran vokteren. Han venter på en måte på 

at vokteren skal gi ham lov å komme inn. Selv om han får på en måte lov, men han vil at det 

skal være frivillig fra vokterens side. 

Int: Nå skal du få se den andre teksten som den andre halvdelen fikk [DELER UT 

TEGNESERIE]. Kan du lese gjennom den nå, ikke tenk at du skal leite etter noe spesielt, men 

bare les gjennom teksten, også kan vi ta en kort prat om den også før vi gir oss.  

O4H: Hmm. 

Int: Hva var det du reagerte på mot slutten der? 

O4H: Bare måten det er tegnet på.  

Int: Hva tenker du om den? 

O4H: Det er litt, det er skummelt også da, måten han er tegnet på, den gamle mannen, når han 

blir gammel og blir der alene, også står det «Nå skal jeg låse den», også er det Frans Kafka 

der.  

Int: Åssen tolker du det at Frans Kafka dukker opp på slutten der? 
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O4H: Her virker det som han vet ikke selv hva han skriver. Eller hva han vil fram til.  

Int: Hvorfor tolker du det sånn? 

O4H: På grunn av utropstegnet over. Han tenker på en måte det samme som mannen, da.  

Int: Og hva er det de tenker, da? 

O4H: At han låser den, plutselig. Men de låser jo fordi han døde, og den døra var ment for 

ham, så da, siden har blir borte er kanskje det stedet borte også.  

Int: Var det noe du la merke til som var annerledes enn sånn som du husker teksten du leste 

først? 

O4H: Ja, det dukker jo opp en person her. Faktisk.  

Int: Hvem er det som dukker opp? 

O4H: Det er en kvinne. Hun lurer også på… kanskje hvorfor han sitter der eller hvorfor han 

ikke får komme inn, da.  

Int: Hvorfor mener du at hun lurer på det? 

O4H: Hun ser jo kanskje det ofte. At han sitter der hele tiden. Det kan jo hende at det ikke er 

bare denne gangen hun ser det. Så hun begynner å lure på det. Hva som egentlig skjer.  

Int: Men spør hun om hva som skjer, siden du veit at hun lurer på det? 

O4H: Nei, men det er jo et spørsmålstegn her. Men jeg føler ikke at hun bryr seg nok til at 

hun spør mannen. Om det går bra med ham eller ikke. Bare går videre og… ja, lever sitt eget 

liv, da.  

Int: OK. Var det andre ting som var annerledes enn sånn som du husker fortellinga? 

O4H: Ja, altså, han vokteren virker egentlig ganske hyggelig da. Han er jo der med ham 

gjennom hele livet. Og han blir ikke gammel.  

Int: Nei? Hva tolker du ut av det? 

O4H: Det er jo der det kommer fra at det skjer i hans hode, da, at han endrer aldri seg, han 

vokteren. Så det er den samme hindringa som kommer i veien hele tiden. 
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Int: Men åssen er det du kommer fram til at han virker ganske hyggelig? 

O4H: Fordi han sier jo til mannen «Sett deg ned» og «Vent her» og tar hånda rundt skuldrene. 

Er litt sånn vennlig. Ser ut som om han bryr seg, på en måte. Litt i hvert fall.  

Int: Andre ting som var annerledes enn sånn du husker det? 

O4H: Ja, her snør det jo. Og han får gaver. Det hadde jeg glemt.  

Int: Men det sto i den første teksten også? 

O4H: Ja. Men jeg skjønner ikke hvorfor han tar de i mot, da. For at kanskje han mannen ikke 

skal tro at det er bortkasta at han sitter der. Men det gir heller ikke helt mening.  

Int: Sier han dørvokteren hvorfor han tar det i mot? 

O4H: Ja. [SITERER] «For at du ikke skal tro at du har forsømt noe».  

Int: Hva betyr egentlig det? 

O4H: Hmm. Nei, jeg er litt usikker.  

Int: Var det noe i tegneserien du stusset på da du leste gjennom? 

O4H: Ja, de loppene som er veldig… de kommer mer fram, da, enn i teksten. Legges mer vekt 

til. I tegningen i hvert fall.  

Int: Hvordan kommer de mere fram? 

O4H: Man ser de flere ganger og i øynene til mannen, som om det er alt han ser etter hvert.  

Int: Alle de tegnene rundt loppene der… 

O4H: Ja, de la jeg også merke til. 

Int: Javel. Hva tenkte du da du så dem? 

O4H: Jeg tenkte først at det er noe kanskje de sier, men det er jo uforståelig.  

Int: Tror du mannen forstår hva de sier? 

O4H: Jeg tror ikke det. Også ser det også ut som om loppene lurer på hva han driver med, for 

de har også et spørsmålstegn over hodet.  
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Int: Så de prater sammen uten at de forstår hva den andre sier? 

O4H: Ja, han blir sånn halvveis gal, på en måte. Prater med lopper.  

Int: Ja… La du merke til de klokkene der da du leste? 

O4H: Ja, jeg gjorde det. Men ikke sånn… de fanga ikke oppmerksomheten min.  

Int: Nei… Er de noe viktige, egentlig? 

O4H: Det skal kanskje representere at tida går.  

Int: OK. Er det noe spesielt med de klokkene der? 

O4H: Den ene er litt mindre.  

Int: Ser du at det mangler visere på dem? 

O4H: Ja! 

Int: Det tenkte du ikke på? 

O4H: Nei.  

Int: Kan det ha noen betydning? 

O4H: Ja, altså, det kan gi mening med det jeg tenkte om at det skjer bare i hode hans, så det er 

egentlig ikke noe tid. Det er kanskje det at han mister tidsbegrepet, på en måte. Siden det tar 

så lang tid, da, han blir jo gammel etter hvert.  

Int: OK. Hvis du hadde fått lov til å velge mellom de to tekstene. Ville du ha valgt 

tegneserien, eller ville du ha valgt den teksten du leste først? 

O4H: Jeg ville ha valgt teksten.  

Int: Hvorfor det? 

O4H: Det gjør det mye mer spennende, og jeg kan danne et bilde i hodet mitt om hvordan de 

ser ut, og det er mer sånn… litt skummelt, nesten. Å se det for meg. Det skaper en sånn ekkel 

følelse at han ikke får… at han ikke går inn, på en måte.  

Int: De illustrasjonene som var i tegneserien, var de omtrent slik som det du hadde sett for 

deg? 
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O4H: Egentlig ikke. Jeg så ikke for meg sånn steiner og den katta. Jeg så mer sånn et helt 

tomt rom hvor han bare satte seg med vokteren.  

Int: Så du så for deg at det var innendørs? 

O4H: Ja. Og det var et stort bygg, da. 

Int: OK. Hvis du skulle ha tippa hva de andre i klassen din ville ha valgt, da. Tror du 

flesteparten ville ha valgt tegneserie eller vanlig tekst? 

O4H: Jeg tror kanskje noen hadde valgt tegneserien fordi de ikke er så glad i å sitte og lese 

noe de ikke helt forstår.  

Int: Hvorfor velger de tegneserie da? 

O4H: Det går jo fortere å gå gjennom, og litt morsommere og, kanskje. Man får et bilde med 

en gang av hvordan det ser ut, og. 

Int: Er det for å slippe litt billigere unna, eller? 

O4H: Ja, det og bare at det er morsomt bare det å se det. Det er som å se på film, på en måte.  

Int: OK. Da tror jeg nesten vi er ferdige, jeg. Er det noe du føler at jeg burde ha spurt om? 

O4H: Nei. Jeg tror jeg har sagt alt. 


