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Sammendrag 
Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan trening og utvikling av 

den muntlige ferdigheten ”å lytte” inngår i oppgavene som er i lærebøkene i norskfaget på 

ungdomstrinnet. Utgangspunktet for oppgaven ligger i forskning som viser at læreboka har en 

sentral rolle i undervisningen, men at lytting har liten plass i lærebøker generelt opp gjennom 

årene. I tillegg er det gjort lite forskning på lytting sin plass i lærebøker i norskfaget på 

ungdomstrinnet. Tanken har da vært å kunne supplere til forskningen med denne oppgaven. 

Problemstillingen for studien var som følger: Hvordan inngår utvikling av den muntlige 

ferdigheten ”å lytte” i oppgavene som er i lærebøkene i norskfaget på ungdomstrinnet? For å 

kunne svare på problemstillingen, har jeg hatt følgende forskningsspørsmål: ”Hvilke typer 

lytting forekommer/legger bøkene opp til?” og ”Hvilken progresjon i lyttekompetanse legger 

bøkene opp til?”. For å kunne svare på forskningsspørsmålene, har jeg trukket frem 

Adelmann sin inndeling av de ulike lytteferdighetene for å se på hvilke typer lytting som 

forekommer i bøkene, og Blooms taksonomi for å se på hvilken progresjon i lyttekompetanse 

bøkene legger opp til. 

 

Studien bygger på et materiale som består av lærebøker som er beregnet å bruke i norskfaget 

på ungdomstrinnet. Jeg har foretatt en kvalitativ innholdsanalyse av 14 lærebøker. Det å ha 

en kvalitativ innholdsanalyse som metodisk tilnærming har gitt meg en mulighet til å få en 

bred oversikt over innholdet av oppgaver knyttet til lytting i bøkene. Samtidig har jeg hatt 

mulighet til å se på hvordan lytteoppgavene er fremstilt i bøkene ved å ha en slik metodisk 

tilnærming.  

 

Studien har vist at læreverkene har ulik vektlegging av lytteferdighetene. Det å trene opp og 

utvikle lytteferdighetene har liten plass i lærebøkene, og lytting er i svært liten grad nevnt 

eksplisitt blant oppgavene i bøkene.  
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Forord 
 

Tenk at jeg nå skriver forordet til masteroppgaven min. Jeg ønsket å skrive en masteroppgave 

jeg kunne ha nytte av å ha skrevet når jeg skal begynne å jobbe som lærer. Jeg håper andre 

også har nytte av denne oppgaven, om det er kommende lærere, ferdigutdannede lærere, 

forskere, forlag, eller andre interesserte. 

 

Jeg syns det er morsomt å prøve nye ting, men det å skrive en masteroppgave virket 

skummelt. Ikke nødvendigvis fordi det var en stor oppgave å skrive, men fordi jeg visste at 

når masteroppgaven er levert, er jeg ferdig med utdannelsen min ved Universitetet i Oslo og 

voksenlivet begynner for fullt. 

 

Så over til den berømte ”takketalen”. Først og fremst: Takk til veilederen min, Jonas Bakken, 

for støtten du har vist i løpet av dette siste året. Jeg kunne ikke fått en bedre veileder.  

Tusen takk til familie og venner som har støtta meg gjennom alle årene som student. Uten 

dere hadde jeg ikke stått her jeg står i dag med masteroppgaven i hånda. Jeg vil dedisere 

denne oppgava til min kjære bestemor, som alltid var der for meg. Jeg vil spesielt takke 

verdens beste mamma som alltid er der for meg og støtter meg gjennom tykt og tynt. Og helt 

til slutt vil jeg si tusen takk til Bjørnar for støtten og omtanken du har vist. Det er ikke alle 

som hadde gått ut av stua i sitt eget hus med et smil og satt seg på kontoret med et nettbrett 

for at jeg skulle få skrive i fred i stua. Du er fantastisk! 

 

Det er en blanding av følelser som beskriver slik jeg har følt det gjennom dette siste året. Det 

har vært et interessant, slitsomt, morsomt og fantastisk år. Det har vært et sammensurium av 

følelser, men jeg har lært så mye. Jeg avslutter med å sitere Astrid Lindgren: ”Det har jeg 

aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare”. Dette ordtaket er noe som beskriver 

det jeg tenkte når jeg skulle begynne å skrive på masteroppgaven min i fjor. Nå tenker jeg: 

Jeg klarte det! 

 

God lesning. 

 

Oslo, mai 2017. 

Line Berget Kristiansen 
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1 Innledning 
 

Selv om det er viktig å utvikle språkferdighetene innenfor det å holde en samtale, 

argumentere og fortelle, er det viktig å kunne lytte aktivt og forstå seg på det som blir sagt. 

En del av det å gå på skolen handler om at elevene skal være rustet for livet etter skolen, om 

det så er i jobbsammenheng eller hverdag. Her spiller det å lytte en stor rolle for å kunne 

kommunisere med andre. Det handler om å ha en dialogisk holdning, som er betegnelsen 

Dysthe (1995) bruker om det å lytte og være bevisst på det som bli sagt. Det å lytte kan 

regnes som en studieteknisk og sosial ferdighet som er viktig i ha (Otnes, 1999). Lytting er 

sentralt innen muntlig kommunikasjon, og lytting er like essensielt og viktig innen muntlig 

kommunikasjon som lesing er innen å kommunisere skriftlig (Otnes, 1999, s. 175). Det er 

vanskelig å kommunisere med en annen person hvis ikke vi klarer å lytte til hva den andre 

personen har å si. Klarer vi ikke det, vil samtalen bryte sammen og man har ikke lenger en 

dialog, men en monolog. Dagen består av å kommunisere på en eller annen måte, og ved å 

kommunisere må vi også lytte (Adelmann, 2009). Det gjelder både i klasserommet, utenfor 

klasserommet, i jobbsammenheng og andre steder der det å kommunisere faller naturlig, som 

egentlig er ved nesten alle anledninger i løpet av en dag, uavhengig av om man er ung eller 

gammel. Det å kommunisere kan foregå ansikt til ansikt, via en datamaskin, eller på andre 

måter. Det å trene på det å kunne lytte og respondere er viktig for hver og en av oss for å 

kunne være rustet i samfunnet og sette dem i stand til å kunne delta innen ulike situasjoner og 

formål (Fjørtoft, 2014; Svenkerud, Klette & Hertzberg, 2012). 

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Med denne oppgaven ønsker jeg å undersøke hvilken plass den muntlige ferdigheten ”å lytte” 

har i lærebøkene. Er det slik at lytting forekommer bare implisitt i oppgavene, eller 

forekommer det oppgaver omkring ferdigheten ”å lytte” mer eksplisitt, og i så fall på hvilke 

måter? 

 

Jeg så under praksisperioden min at lærerne i norskfaget brukte ulike lærebøker når de skulle 

planlegge undervisningen og velge oppgaver som elevene kunne arbeide med i timen. Jeg 

gjorde selv også det når jeg underviste i løpet av den perioden. Det er mange lærebøker å 

velge mellom blant forlagene, og skolene har som regel ikke mulighet til å ta inn alle bøkene, 
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og skal egentlig ikke ha noe behov for å måtte gjøre det. Jeg så selv i bøkene og bemerket 

meg at det ikke var svært utbredt med muntlige oppgaver, men at mange av oppgavene som 

var listet opp som for eksempel skriftlig oppgave kunne gjøres om til å bli muntlig oppgave 

bare ved å for eksempel forandre ordlyden fra ”skriv ned” til ”diskuter sammen”, og 

lignende. Hvis det er tilfellet at muntlig ikke har plass i lærebøkene som det nå har i 

læreplanen, gjør det til at det legges mer vekt på lærerne og deres bruk av ulike ressurser for å 

finne oppgaver som passer inn i temaet. Flere av forlagene har gitt ut nye, eller endret 

allerede eksisterende bøker i henhold til endringen i LK06 i 2010 og 2013, så det er å anta at 

vektleggingen av den muntlige ferdigheten ”å lytte” i bøkene samsvarer med slik den 

forekommer i læreplanen. Problemstillingen jeg har formulert for denne oppgaven lyder som 

følger: 

 

Hvordan inngår utvikling av den muntlige ferdigheten ”å lytte” i oppgavene som 

er i lærebøkene i norskfaget på ungdomstrinnet? 

 

Jeg vil i denne oppgave analysere 14 lærebøker som er beregnet å bruke i norskfaget på 

ungdomstrinnet. Jeg kommer til å se etter på hvilke måter det ”å lytte” inngår i oppgavene 

som er i lærebøkene. For å kunne svare på problemstillingen, har jeg formulert følgende 

forskningsspørsmål som jeg skal undersøke empirisk: 

 

I. Hvilke typer lytting forekommer/legger bøkene opp til? 

II. Hvilken progresjon i lyttekompetanse legger bøkene opp til? 

 

For å kunne svare på forskningsspørsmålene, og for øvrig problemstillingen, kommer jeg til å 

foreta en kvalitativ lærebokanalyse med utgangspunkt i teoretisk forankrede klassifiseringer 

av ferdigheten ”å lytte”.  

 

Muntlig er én av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet, videre omtalt som LK06, 

og er én av fem ferdigheter som er viktig for elevenes læring og utvikling 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Det er under muntlig at lytting kommer inn som en 

vesentlig del. Det er vel ikke for ingen grunn at muntlig er trukket frem som én av fem 

grunnleggende ferdigheter. Jers (2010) viser til at elevene bygger opp kompetanse gjennom å 

tilegne seg situasjonsbaserte, muntlige ferdigheter. De ulike situasjonene krever ulik 

muntlighet. I LK06 er muntlig ferdighet omtalt som ”å skape mening gjennom å lytte, 
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samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker” (Kunnskapsdepartementet, 2013, 

s. 5). I skolen stilles muntlig ofte i skyggen av lesing og skriving, selv om muntlig 

kompetanse og ferdighet er styrket i læreplanen de siste tiårene (Fjørtoft, 2016; Svenkerud, 

Klette & Hertzberg, 2012). Som jeg vil vise i gjennomgangen av tidligere forskning, er det 

ikke et systematisk arbeid med muntlig i skolen, selv om muntlig forekommer regelmessig til 

en viss grad i klasserommet. 

 

1.2 Ferdigheten å lytte i læreplanene før LK06 
I Mønsterplanen fra 1987, videre omtalt som M87, ble det blant annet nevnt som et mål i 

norskfaget generelt at elevene skal lære å lytte aktivt for å kunne oppfatte hva andre sa og 

selv uttrykke seg sikkert og variert (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1987, s. 129). 

Videre ser vi at lytting ikke er nevnt så mye eksplisitt i målene for 7-9. trinn i norskfaget 

annet enn at elevene skal lære å lytte til fremføringer, lytte til forskjellige dialekter og 

dramatisere (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1987, s. 163-174).  

 

I læreplanen for den 10-årige grunnskolen fra 1997 derimot, videre omtalt som L97, ble det å 

lytte og tale trukket frem som ett av tre områder for elevene i grunnskolen (Det kongelige 

kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, 1996, s. 124). I L97 viser de til at ved å 

uttrykke tanker og meninger, drøfte ideer og lytte til synspunkter som andre har vil elevene 

kunne lære å kommunisere (Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, 

1996, s. 62). Det at lytting er trukket frem som ett av tre områder begrunnes blant annet med 

at språket blir utviklet i aktiv samhandling med andre (Det kongelige kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartement, 1996, s. 115). Det å lytte, oppleve, vurdere og gi gode 

tilbakemeldinger til andre er satt opp som overordnet mål for 8-10. trinn innen det å lytte og 

tale (Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, 1996, s. 124). Ser vi på 

hvordan det å lytte kommer frem i målene på 8-10. trinn i L97, ser vi at elevene skal kunne 

lytte med innlevelse og å lytte kritisk, holde en samtale gående, presentere noe og få 

tilbakemelding, dramatisere, diskutere, intervjue og lytte til svensk og dansk språk (Det 

kongelige kirke, utdannings- og forskningsdepartement, 1996, s. 125). L97 viser også til at 

det å hjelpe andre til å utvikle seg, og utvikle seg selv, er noe av det som er viktig. 

 

 

 



	4	

1.3 Ferdigheten å lytte i LK06 
I M87 og i L97 var det ulike mål for de ulike trinnene på ungdomstrinnet, mens vi i LK06 

finner felles mål for hele ungdomstrinnet. I LK06 er grunnleggende ferdigheter integrert i 

kompetansemålene til hvert trinn og integrert i fagkompetansen. Det å lytte går inn under den 

grunnleggende ferdigheten som omhandler muntlighet, og det trekkes frem at det å lytte er en 

vesentlig del av det å skape mening, tilegne seg fagkunnskap og arbeide med mer og mer 

komplekse lyttesituasjoner etter hvert som man går fra ett trinn og begynner på et nytt trinn 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). 

 

Ser vi på kompetansemålene mer spesifikt, er det to kompetansemål som trekker eksplisitt 

frem lytting. Det ene kompetansemålet handler om at ”…eleven skal kunne lytte til, 

oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster” og det andre 

kompetansemålet viser til at ”…eleven skal kunne lytte til, forstå og gjengi informasjon fra 

svensk og dansk” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8). Det er flere kompetansemål der det 

å lytte inngår implisitt. De kompetansemålene der lytting er vesentlig, men ikke eksplisitt 

nevnt, går på at ”…eleven skal kunne delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig 

argumentasjon” og ”…eleven skal kunne vurdere egne og andres muntlige fremføringer ut fra 

faglige kriterier” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8). Det vil være vanskelig å holde en 

diskusjon uten å lytte til hva den andre har å si, så her vil lytting være en vesentlig del av det 

å diskutere og kunne vurdere fremføringer. 

 

Med LK06 og den reviderte versjonen av fagplanen som kom i 2013, ble muntlige og 

skriftlige ferdigheter sidestilt. I tillegg til det nevnte, er det nå slik at muntlighet skal være 

noe som forekommer i alle fag. Men det er et særlig ansvar på norskfaget i arbeid med 

muntlige ferdigheter, ifølge læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2013). Metodisk sett er 

det ikke noen forskjell mellom de ulike fagene med tanke på arbeid med muntlige ferdigheter 

annet enn blant annet at det å gjennomføre ulike fremføringer er ikke trukket frem inn under 

de andre fagene. 

 

Forlagene hevder at de har tatt grep og justert lærebøkene etter LK06 slik at lærebøkene skal 

inneholde det som behøves i henhold til læreplanene, og at lærebøkene da kan brukes som en 

ressurs i planleggingen og gjennomføringen av en undervisningssekvens. Denne oppgaven vil 

kunne vise hvilken plass den muntlige ferdigheten ”å lytte” har i lærebøkene. 
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1.4 Metaspråk og dialogisk fellesskap 
Av de ulike muntlige typene som forekommer i klasserommet, viser forskning at det er 

fremføring og presentasjon som forekommer mest, da særlig på ungdomstrinnet (Dysthe, 

1995; Svenkerud, Klette & Hertzberg, 2012). Læreren sin oppgave bør være å skape 

bevissthet rundt hvilke muligheter som ligger i språket. Målet bør være å informere, skape 

forståelse og læring, og ha et ønske om gode samtaler (Børresen, 2016). Samspill og 

dialogisk fellesskap er fremtredende i LK06, i tillegg til at det metaspråklige aspektet har stor 

plass (Aksnes, 2016; Kunnskapsdepartementet, 2013). Metaspråket er viktig for at elevene 

skal kunne klare å planlegge hva de skal si og reflektere (Svenkerud & Opdal, 2016). For å 

kunne reflektere og forstå, må elevene si det de tenker ettersom tankene blir utviklet når de 

uttrykker seg. Både fagbøkene og læreren bør hjelpe elevene til å tenke selv slik at språket 

blir et godt verktøy for å kunne vurdere og begrunne det som blir sagt (Aksnes, 2016; 

Børresen, 2016). En ting er at muntlighet assosieres med norskfaget siden norskfaget er et 

språkfag, men en annen ting er å tenke at muntlighet faller naturlig inn i skolehverdagen til 

elevene fordi det er noe elevene allerede behersker til en viss grad. Muntlighet er noe elevene 

må øve på for å kunne utvikle og mestre de ulike feltene som er innenfor muntlighet, 

herunder blant annet lytting.	
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2 Teori og tidligere forskning 
 

I dette kapittelet skal jeg blant annet redegjøre for de ulike definisjonene som foreligger 

innenfor lytting og hva som kjennetegner det å være en god lytter. Det vil også bli trukket 

frem hvilke definisjoner denne oppgaven tar utgangspunkt i når det kommer til analyseringen 

av lærebøkene og diskusjonen som finner sted senere i oppgaven. 

 

2.1 Teori 
2.1.1 Skillet mellom ”å lytte” og ”å høre”  
Det er viktig å skille mellom å høre og å lytte (Barthes, 1991; Penne & Hertzberg, 2015). Det 

å høre omtaler Penne og Hertzberg (2015) som et fenomen, nærmere bestemt et fysiologisk 

fenomen, der signaler sendt fra en person når nervesystem til en annen eller flere personer. 

Det å lytte derimot er en bevisst handling der man prøver å forstå det som blir sagt og som er 

mer eller mindre automatisert (Buck, 2001; Penne & Hertzberg, 2015). Barthes (1991) skiller 

mellom å høre og lytte ved at å høre er en fysiologisk fenomen og det å lytte er en 

psykologisk handling. Det å lytte kan også bli sett på som en kommunikativ prosess, der man 

tar stilling til det man hører ved å vise forståelse, som for eksempel å smile, nikke eller 

respondere på andre måter for å vise at vedkommende har oppmerksomheten din (Adelmann, 

2002; Børresen, Grimnes & Svenkerud, 2012; Penne & Hertzberg, 2015). Grunnen til at det å 

vise forståelse er viktig er fordi selv om man hører det som blir sagt, betyr ikke nødvendigvis 

at man lytter (Adelmann, 2002; Børresen, Grimnes & Svenkerud, 2012; Rankin, 1928). 

 

2.1.2 Muntlige ferdigheten ”å lytte” i et forskningsperspektiv 
Kent Adelmann (2009) ser på det å lytte som en kognitiv aktivitet der det å tenke og forstå er 

en vesentlig del. Det å lytte blir da en indre, psykologisk ferdighet. I tillegg til at det er en 

indre metode, er det også en ytre metode der det sosiale er en vesentlig del av det å lytte. 

Siden det å lytte blant annet er en indre metode som foregår i hodet vårt, er det et problem 

innen forskning på lytting ved at det ikke er mulig å vite for sikkert når noen lytter siden det 

ikke har mulig å observere når en person faktisk lytter. Muntlig sett kan man ha en mulighet 

for å se om noen lytter ved å legge merke til de spontane reaksjoner underveis i det som blir 

ytret, altså den muntlige responsen til vedkommende (Adelmann, 2002). 
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2.1.3 Ulike måter å lytte på 
Det første forskningsspørsmålet jeg har formulert til denne oppgaven handler om hvilke typer 

lytting som forekommer i bøkene, eller som bøkene legger opp til. Lytting har blitt delt inn 

på ulike måter av ulike forskere opp gjennom årene. Penne og Hertzberg (2015) trekker frem 

at vi lytter med ulike formål til en hver tid. De mener at det å lytte kan deles inn i tre ulike 

lyttemoduser (2015, s. 65-67): 

 

- Å lytte etter informasjon 

- Å lytte kritisk 

- Å lytte empatisk 

 

Det å lytte etter informasjon, å lytte kritisk og å lytte empatisk går alle sammen under 

definisjonen ”å lytte”, ifølge Penne og Hertzberg (2015). Det er en fjerde lyttemodus som 

Penne og Hertzberg (2015) ikke har tatt med som hovedmodus, men som er trukket frem som 

en del av det å lytte, nemlig å lytte med hele kroppen. Det å lytte med hele kroppen er regnet 

som en av de essensielle tingene å tenke på når man lytter, ifølge Penne og Hertzberg (2015). 

Hvordan vi oppfører oss rent kroppslig sett når vi lytter er en vesentlig del innenfor det å lytte 

ved at vi viser med øynene, stemmen, tonefallet og kroppsspråket at vi lytter (Penne & 

Hertzberg, 2015). 

  

Det å lytte etter informasjon vil si at man fanger opp det vesentlige i informasjonen som blir 

gitt, i tillegg til at man får med seg eventuell tilleggsinformasjon som man ser på som 

vesentlig (Penne & Hertzberg, 2015, s. 65). Hva som blir sett på som vesentlig informasjon 

vil være ulikt fra person til person og situasjon til situasjon. 

 

Det å lytte kritisk er noe av det samme som å lytte etter informasjon, men det å lytte kritisk 

handler om å tolke, stille spørsmål og vurdere samtidig som man lytter (Penne & Hertzberg, 

2015). Her handler det om å formulere spørsmål samtidig som man lytter slik at man stiller 

seg kritisk og vurderer det som blir sagt. 

 

Det å lytte empatisk er den siste lyttemodusen som Penne og Hertzberg (2015) lister opp som 

vesentlig innenfor lytting. Det å lytte empatisk handler om å ville lytte, hvorav man er åpen 

for det som blir sagt og samtidig viser det (2015, s. 66). Det er viktig å lytte empatisk for at 
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den som prater skal føle at andre faktisk lytter til hva vedkommende forsøker å få frem 

gjennom å uttrykke seg verbalt. 

 

Til forskjell fra de tre ulike lyttemodusene som Penne og Hertzberg (2015) trekker frem, og 

som er nevnt ovenfor, hevder Adelmann (2009, s. 158) at det er seks ulike måter å lytte på: 

 

• Å skille ut det vesentlige 

• Å forstå innholdet 

• Å lytte kritisk 

• Å lytte empatisk 

• Å lytte med innlevelse 

• Å lytte identifikatorisk 

 

Det å skille ut det vesentlige når man lytter handler om å trekke ut det aller viktigste innen det 

man er ute etter å finne ut av. Alt som blir sagt er ikke nødvendigvis viktig, så det handler om 

å filtrere ut det som Adelmann (2009, s. 158) kaller for ”brusinformation”, som kan 

oversettes til ”støy”, og sile ut det som det er verdt å fokusere på. Adelmann (2009) mener at 

det er oppmerksomheten som utløser lytteprosessen og lytteren gjennom å skille ut det 

vesentlige og ulike auditive og visuelle inntrykk. Denne typen lytteferdighet blir en inngang 

til andre måter å lytte på, og derav vesentlig og en forutsetning å beherske for å kunne mestre 

de andre lytteferdighetene. 

 

Hvordan vi forstår innholdet i det som blir sagt er en vanlig måte å lytte på og som foregår til 

daglig i et klasserom. Det handler om å forstå seg på innholdet i kommunikasjonen som blir 

gitt, men unnlater å kritisere eller vurdere innholdet (Adelmann, 2009). Det som er viktig er 

at lytteren ikke mister fokuset og konsentrerer seg om det som blir sagt. I tiden mellom det 

som blir sagt og det man tenker vil det å gjenta i hodet det som blir sagt, oppsummere eller 

formulere spørsmål være nyttig for å få ting bekreftet (Adelmann, 2009, s. 159-160). 

 

Å lytte kritisk beskriver Adelmann (2009, s. 162) som kunsten å bedømme. Det er viktig at vi 

som lyttere er bevisste på retoriske overtalelsesteknikker som etos, logos og patos og hvordan 

slike overtalelsesteknikker påvirker oss. Det å lytte kritisk handler om å lytte, forstå og stille 
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seg kritisk til taleren (Adelmann, 2009, s. 163). Her vil det være viktig å stille kritiske 

spørsmål til taleren, men samtidig vise åpenhet rundt et eventuelt svar. 

 

Å lytte empatisk krever at man behersker to av de allerede nevnte lytteegenskapene, nemlig å 

skille ut det vesentlige og å forstå innholdet. Ved å lytte empatisk må vi ignorere egne behov 

og forstå talerens perspektiv og behov. Å lytte kritisk og å lytte empatisk er to forskjellige 

måter å lytte på ettersom man tenker på egne følelser og hvordan taleren kan påvirke de 

følelsene når vi lytter kritisk, mens vi lytter til talerens interesser og behov for å prøve å 

forstå det personen prøver å formidle når vi lytter empatisk (Adelmann, 2009, s. 164). I likhet 

med å forstå innholdet i det som blir sagt, er det viktig å lytte empatisk uten å dømme og 

prøve å forstå taleren med tanker som om vi er taleren. 

 

Den nest siste måten å lytte på ifølge Adelmann (2009) er å lytte med innlevelse. Det handler 

om at man aktivt viser at man lytter gjennom å for eksempel opprette kommunikasjon med en 

person eller utvikle allerede eksisterende sosiale bånd (Adelmann, 2009, s. 168). Slik sett vil 

det å lytte med innlevelse kreve en sosial interaksjon mellom taleren og lytteren gjennom å 

lytte anerkjennende. 

 

Den siste måten å lytte på er å lytte identifikatorisk. Det å lytte identifikatorisk handler om å 

identifisere seg med taleren (Adelmann, 2009, s. 169). Det innebærer at man lytter gjennom 

beundring, kjærlighet, eller vennskap, og behøver ikke være gjensidig. Det er viktig at man 

som lytter innehar evnen til å fjerne eventuelle blokkeringer som kan hindre en i å lytte og er 

i stand til å uttrykke følelser enten verbalt eller ikke verbalt (Adelmann, 2009, s. 170).  

 

Adelmann viser til seks ulike lytteferdigheter, mens Penne og Hertzberg viser til tre ulike 

lytteferdigheter, eller lyttemoduser som de kaller det. Det å lytte etter informasjon viser 

Penne og Hertzberg til at handler om å plukke opp det vesentlige i det som blir sagt, mens 

Adelmann har delt inn det å lytte etter informasjon og å skille ut det vesentlige som to ulike 

ferdigheter i stedet for å slå de som sammen, slik Penne og Hertzberg har gjort.  

 

Penne og Hertzberg sin beskrivelse av hva som kjennetegner å lytte kritisk er lik Adelmann 

sin beskrivelse det å lytte kritisk. Både Adelmann og Penne og Hertzberg trekker frem at det 

å lytte kritisk handler om å stille seg kritisk til lytteren, vurdere og formulere spørsmål 

samtidig som man lytter.  
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Det å lytte empatisk beskriver Penne og Hertzberg det slik at det handler om å være åpen og 

samtidig vise det slik at vedkommende forstår at den andre lytter. Adelmann beskriver det å 

lytte empatisk som en ferdighet der man lytter til talerens behov og interesse for å forstå det 

som vedkommende prøver å formidle. I beskrivelsen av det å lytte empatisk trekker ikke 

Adelmann frem eksplisitt det at det er viktig å være åpen for det som blir sagt, som Penne og 

Hertzberg trekker frem, men vektlegger heller viktigheten med å lytte til talerens behov og 

interesse i det vedkommende prøver å formidle. Penne og Hertzberg viser til viktigheten med 

å vise åpenhet til vedkommende slik at vedkommende kan se at man lytter, noe Adelmann 

trekker frem i en egen lytteferdighet som han kaller å lytte med innlevelse. 

 

2.1.4 Utvikle lyttekompetanse 
Adelmann (2009) og Penne og Hertzberg (2015) viser til at man ikke er født en god lytter og 

at elevene må trenes opp til å bli gode lyttere. Det å være en god lytter er en ferdighet som 

utvikles gjennom nettopp øvelse, men selve lyttemekanismen til hver og en av oss utvikles 

normalt sett allerede før vi er født, så det handler om å trene opp lyttemekanismen 

(Adelmann, 2002). Det å øve seg opp til å bli en god lytter er noe som lærebøkene og læreren 

skal hjelpe til med, i tillegg til medelever. Lærebøkene legger opp til at elevene kan øve på 

ulike felt gjennom å formulere oppgaver knyttet til hvert enkelt tema som er omtalt, som 

blant annet å få mulighet til å utvikle lyttekompetansen sin gjennom ulike lytteoppgaver. 

Elevene må ha en vilje til å bli en tilhører uavhengig av om det er snakk om å være en kritisk 

eller empatisk tilhører, eller bare en som søker informasjon. Men igjen kan det være at 

lærebøkene og læreren kan hjelpe til med å styrke den viljen og samtidig utvikle 

lyttekompetansen gjennom å variere oppgavene og de ulike nivåene på oppgavene. 

 

Det er et sitat fra Penne og Hertzberg som viser til det komplekse rundt det å være en god 

lytter: ”Å være en god lytter er like sammensatt og preget av ambivalens som det meste som 

har med skole, læring og livet å gjøre” (2015, s. 67). Det er ulike faktorer som spiller inn for 

å bli en god lytter, men det er også viktig å være bevisst på de ulike måtene å lytte på, som 

både Adelmann (2009) og Penne og Hertzberg (2015) viser til. Om elevene er bevisste på de 

ulike måtene å lytte på, er ikke noe jeg kommer til å finne ut av i denne oppgaven, men jeg 

kommer til å blant annet trekke frem om lytting er nevnt implisitt eller eksplisitt i oppgavene. 

Det at lytting inngår eksplisitt vil muligens kunne gjøre elevene mer bevisste på at for 
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eksempel ved å diskutere så lytter man for å blant annet kunne respondere på det som blir 

sagt. 

 

2.1.5 Tilegne seg lyttekompetanse 
I klasserommet kan elevene trene på ulike lytteferdigheter slik at de har mulighet til å utvikle 

seg til å bli gode lyttere ettersom lærerne er der, og har mulighet til å veilede og sette krav. 

Barn som ikke får gode nok forutsetninger for å kunne lytte og bli lyttet til i tidlig alder 

kommer dårligere ut i den videre språkutviklingen (Wolvin & Coakley, 1996). Det å trene på 

ulike lytteferdigheter kan gjøres enten gjennom interaksjon mellom lærer og elev, mellom 

elev og elev, eller ved bruk av ressurser som for eksempel fagbøker, digitale verktøy og 

lignende. Det å lytte er en viktig del av det å lære, både individuelt og sammen med andre 

(Børresen, Grimnes & Svenkerud, 2012).  

 

Otnes (1999) hevder at det som kjennetegner en god lytter er når man lytter både gjennom 

kroppsspråket og verbale uttrykk. Da har man en høflighetsgrad inn i bildet som er viktig for 

å vise respekt ovenfor vedkommende og samtidig tydeliggjøre at man lytter ved å for 

eksempel komme med innspill, latter eller lignende. Det å lytte handler ikke om at man skal 

være enig i det man hører, men det handler om å ha en vilje til å lytte og forstå det den andre 

sier. Det som ikke blir nevnt så mye er at det å lytte handler også om å lytte til det en selv sier 

(Børresen, Grimnes & Svenkerud, 2012). Hvis man ikke lytter til seg selv, vil man ikke 

kunne ha mulighet til å korrigere seg selv underveis. 

 

2.1.6 Skillet mellom å lytte for å lære og lære seg å lytte 
I det daglige inngår det å lytte helt automatisk ved at man ikke tenker over at man lytter. 

Adelmann (2009) viser til at det er viktig å skille mellom å lytte for å lære og lære seg å lytte 

ettersom det er stor forskjell mellom de to. Det å lytte for å lære handler om å lytte til 

undervisningen, mens det å lære seg å lytte handler om læren om lytting. Det å lytte for å 

lære inngår i den reseptive delen av talespråket, og kunnskap om det å lytte inngår i det at 

elevene skal kunne utvikle sine lytteferdigheter (Adelmann, 2009). Det å lytte for å lære og 

lære seg å lytte er viktig å ta med i denne oppgaven ettersom det er aktuelt å se på det i 

analysen og diskusjonen siden det er å anta at det er oppgaver i lærebøkene som omhandler 

både det å lytte for å lære og lære seg å lytte. 

 



	12	

2.1.7 Progresjon 
Det andre forskningsspørsmålet jeg stiller i denne oppgaven handler om progresjon, mer 

spesifikt hva slags progresjon lærebøkene legger opp til. Progresjon innen lyttekompetanse 

kan beskrives ut fra Blooms taksonomi. Benjamin Bloom hevdet at kunnskap og ferdighet 

blir til kompetanse (Bloom et al., 1956, s. 38). Det er å forstå det slik at med Blooms 

kognitive taksonomi blir ikke bare kunnskap eller ferdighet til kompetanse ettersom man må 

inneha både kunnskap og ferdighet for å kunne ha kompetanse. Det er viktig å tydeliggjøre at 

Bloom skilte mellom kognitive, psykomotoriske, affektive områder, men at det er Blooms 

kognitive taksonomi som blir trukket frem i denne oppgaven når det videre er snakk om 

Blooms taksonomi. 

 

Blooms taksonomi klassifiserer de ulike nivåene innen kunnskap, og de ulike nivåene innen 

progresjon rangeres slik:  

 

1. Kunnskap 

2. Forståelse 

3. Anvendelse 

4. Analyse 

5. Syntese 

6. Vurdering 

 

Det å bare ha kunnskap om noe, som her kjennetegnes ved å gjengi eller definere noe, er lavt 

nede på kunnskapskalaen, mens vurdering, som her kjennetegnes ved å kunne drøfte eller 

diskutere, er høyest på skalaen (Blooms m.fl., 1956).  

 

Jeg setter opp en tabell her som inkluderer de ulike kategoriene innen kunnskap, beskrivelse 

av den gitte kunnskapen samt eksempel på verb som benyttes i den kategorien: 
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Nivå: 

 

Ulike kategorier 

innen kunnskap: 

 

 

Beskrivelse og eksempel på verb som benyttes: 

 

Lavest 

 

 

Kunnskap 

 

Handler om å kunne gjengi. 

Verb: beskrive, gjengi, definere, presentere, redegjøre for 

  

Forståelse 

 

Handler om å forklare og kunne gjengi med egne ord. 

Verb: forklare, tolke, oversette, angi ulikheter/likheter 

  

Anvendelse 

 

Handler om å kunne bruke kunnskapen i spesifikke 

situasjoner. 

Verb: tilpasse, overføre, organisere, etterligne 

  

Analyse 

 

Handler om å kunne se sammenhenger. 

Verb: analysere, identifisere, sammenlikne 

  

Syntese 

 

Handler om å trekke egne slutninger og se relasjonen 

mellom ulike fagstoff for å løse en oppgave. 

Verb: konkludere, oppsummere. 

 

Høyest 

 

Vurdering 

 

Handler om å bedømme noe ut fra gitte kriterier og gi 

begrunnelse. 

Verb: bedømme, vurdere, kritisere, drøfte, diskutere 

Tabell 1: De ulike kategoriene innen kunnskap, beskrivelse og eksempel på verb som benyttes (Bloom et al, 
1956). 
 

Bloom viser til at det er mulig å omorganisere disse ulike delene, men at den nevnte 

hierarkiske rekkefølgen representerer hierarkisk ordnete kognitive prosesser.  
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Hvert trinn i Blooms taksonomi omfatter de underordnede trinnene ved at det kreves 

kunnskap for å kunne forstå noe, kreves forståelse for å kunne bruke kunnskapen og for å 

kunne anvende noe må man ha kunnskap om det og forstå det osv. (Bloom et al., 1956, s. 18). 

Denne taksonomien viser hvordan man utvikler kompetanse fra man får kunnskap om den til 

man kan vurdere den, og til den brukes i forbindelse med kognitive læringsmål. 

 

For å beskrive progresjonen i lærebøkene i denne oppgaven, bruker jeg Blooms taksonomi. 

Det er mulig å trekke frem Blooms taksonomi i analysen av oppgavene i de ulike lærebøkene 

ved å se på hvordan formuleringen er i oppgaven, og på den måten se hvilket nivå innenfor 

progresjon bøkene legger opp til ved å bruke taksonomien gitt av Bloom (1956).  

 

Det er viktig å stille seg kritisk til rangeringen i Blooms taksonomi ettersom det ikke 

nødvendigvis er slik at en elev som klarer å vurdere noe vil kunne klare å kunne se 

sammenhenger i en analyse. Men jeg velger å bruke denne rangeringen siden en slik 

taksonomi er noe vi ser i lærebøker. 

 

2.2 Tidligere forskning 
2.2.1 Læreboka som ressurs 
Læreboka inneholder kvalitetssikrede tekster som kan brukes i undervisningen og er tilpasset 

de ulike trinnene. Læreboka og læreplanen går som hånd i hanske i skolen ettersom 

læreplanen viser hvor mange timer elevene skal ha i hvert fag, og hvilken kompetanse de skal 

utvikle, mens lærebøkene viser mer direkte hvordan oppgavene kan formuleres og være slik 

at det dekker det elevene skal kunne innen ungdomsskolen er ferdig. Det varierer selvfølgelig 

fra lærebok til lærebok hvor innholdsrik den er i henhold til læreplanen. 

 

Det er noe forskning på læreboka sin rolle i norske skoler. Det er to undersøkelser som ble 

gjennomført før LK06 tredde i kraft, herunder Kartlegging av læremidler og 

læremiddelpraksis, som var en observasjonsstudie og gjennomgang av lærebøker i enkelte 

fag (Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, 2005) og Kartlegging av læremidler og 

læremiddelpraksis, som var en spørreundersøkelse (Rambøll, 2005). Begge disse to 

undersøkelsene viste at læreboka har en sentral rolle. Rapporten til Skjelbred, Solstad & 

Aamotsbakken viste at elevene bruker mye tid på å jobbe med oppgaver som er å finne i 

bøkene. En studie gjort av Hodgson, Rønning og Tomlinson fra 2012, også kalt SMUL-
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prosjektet, er en studie som undersøker læreres praksis i skolen etter LK06. SMUL-prosjektet 

viste at læreboka har en sentral rolle i undervisningen (Hodson et al., 2012). I en studie gjort 

av Gilje et al. som foregikk fra 2013-2016, undersøkte 20 forskere valg og bruk av 

læremidler i fire ulike fag på 5-7. trinn, ungdomstrinnet og VG1 (Gilje et al., 2016, s. 2). 

Undersøkelsen, også omtalt som ARK&APP-undersøkelsen, viste at læreboka er mye i bruk, 

men ikke nødvendigvis i klasserommet under en undervisningstime. Læreren bruker den først 

og fremst som et oppslagsverk til å for eksempel planlegge undervisningen, men læreboka 

blir også et slags strukturerende element i undervisningsøktene, herunder spesielt i siste time 

i en eventuell dobbeltime/økt (Gilje et al., 2016, s. 71-72). Det er viktig å nevne her at 

undersøkelsen hadde utgangspunkt i fagene naturfag, engelsk, samfunnsfag og matematikk, 

men ikke norsk, som er fokuset i denne oppgaven. Det er naturlig å tenke at det fremdeles er 

en del bruk av lærebøker på de ulike skolene, selv om bruken av digitale ressurser blir mer og 

mer brukt i undervisningen, da særlig på videregående, som ARK&APP-undersøkelsen viste 

(Gilje et al., 2016). 

 

2.2.2 Tidligere forskning på lytting 
Ifølge en undersøkelse gjort av Adelmann (2002), lyttes det mer enn det snakkes i løpet av en 

skoledag. Går vi tilbake til 1928, viser en lignende undersøkelse gjort av Paul T. Rankin det 

samme (Rankin, 1928). Det er ikke stor forskning rundt lytting her i Skandinavia, men blant 

annet Hildegunn Otnes og Olga Dysthe har forsket noe på lytting her i Norge, og Adelmann 

samt Jan Einarsson og Tor G. Hultman har forsket noe på lytting i Sverige. I tillegg til de 

nevnte, er det forsket litt på lytting i USA av blant annet Rankin og Larry Barker, Renee 

Edwards, Connie Gaines, Karen Gladney og Frances Holley. 

 

Forskning viser at lytting ikke har samme posisjon i klasserommet som lesing, selv om både 

lesing og lytting kan sees på som resepsjon og det er paralleller mellom de begge. Det har 

blant annet FIRE-prosjektet vist (Hertzberg, 2012). 

 

Undersøkelser viser at vi lytter nesten 50 % av tiden vi er våken, så uten at vi nødvendigvis 

tenker over det, lytter vi relativt mye i løpet av en dag (Adelmann, 2009, Rankin, 1928). 

Rankin sin undersøkelse tilbake i 1928 viste at det å lytte var det som forekom mest i løpet av 

en skoledag, med cirka 45 % (Rankin, 1928). Selv om Rankin sin undersøkelse er nesten 90 

år gammel, kan vi se at den viser det samme som Adelmann (2002) sin undersøkelse kom 
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frem til. En rekke andre undersøkelser har kommet frem til det samme, nemlig at elever og 

studenter lytter i store deler av undervisningen (Barker et al., 1980; Bellack, Kliebard, 

Hyman & Smith, 1966; Dysthe, 1995; Einarsson & Hultman, 1984). Det som er interessant å 

trekke frem fra Rankin sin undersøkelse, i tillegg til det som allerede er nevnt, er at i løpet av 

en skoletime i engelsk, kom det frem at det å lytte, som i undersøkelsen ble omtalt som å 

forstå det muntlige språket, kun forekom cirka 8 % av tiden (Rankin, 1928). Selv om det å 

lytte forekom mest i løpet av en skoledag i Rankin sin undersøkelse, som vist tidligere, var 

det å lytte kun en mindre del av aktivitetene som foregikk i løpet av en skoletime. Ifølge 

Adelmann (2009), er det å lytte en uutnyttet ressurs både i klasserommet og i samfunnet, og 

vies ikke nok oppmerksomhet i skolen. Selv om elevene lytter når de sitter i klasserommet, 

handler det om aktiv lytting der det er kvalitet i lyttingen og ikke bare kvantitet (Otnes, 

1999).	
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3 Metode og materiale 
 

I det foregående kapittelet har jeg forsøkt å gjøre rede for blant annet hva som ligger i 

begrepet ”å lytte”, hvordan lyttekompetanse utvikles og tidligere forskning på læreboka og 

lytting. I dette metodekapittelet vil jeg gjøre rede for min fremgangsmåte for å finne ut av på 

hvordan utvikling av det å lytte inngår i lærebøkene og presentere analysematerialet, som 

består av 14 lærebøker. 

 

3.1 Lærebokanalyse 
Det å gjøre en lærebokanalyse kan gjøres på ulike måter og det finnes ikke en utarbeidet 

felles forskningsmetodikk (Selander, 2003). Noe av årsaken til det er fordi man kan gjøre en 

lærebokanalyse på ulike måter, alt ettersom hva man er ute etter å finne ut av. Wolfgang 

Marienfeld (1976) opererte med tre ulike metodiske tilnærminger innen lærebokforskning, 

herunder deskriptivanalytisk metode, kvantitativ innholdsanalyse og kvalitativ 

innholdsanalyse. Deskriptivanalytisk metode, eller tradisjonell-historisk metode som Skrunes 

(2013) omtaler det som, handler om å gå i dybden og se på detaljene i lærebøkene. Dette er 

den metoden som er mest brukt i lærebokforskningen, ifølge Marienfeld (1976). Fordelen 

med en slik metode er at man går såpass i dybden i lærebøkene. Bakdelen er at det fort kan 

bli subjektiv fremstilling hvis forskeren velger å bare trekke frem det som støtter forskerens 

syn (Marienfeld, 1976; Angvik, 1982; Skrunes, 2010). I tillegg til det allerede nevnte, kan 

etterprøvbarheten bli vanskelig ved bruk av en slik metode. 

 

Den andre metodiske tilnærmingen som Marienfeld (1976) viser til er kvantitativ 

innholdsanalyse. Kvantitativ innholdsanalyse er en empirisk metode som innebærer at 

forskeren teller antall sider og/eller linjer for å se på emnets eller temaets plass i den gitte 

læreboken (Marienfeld, 1976). Til forskjell fra en deskriptivanalytisk metode, er det lettere å 

etterprøve funnene i en kvantitativ innholdsanalyse ettersom resultatene blir mer eksakte og 

det blir en mer objektiv fremstilling. Bakdelen med en slik type analyse er at den er 

reduksjonistisk, som vil si at spørsmålene som stilles kan svært sjeldent reduseres til 

spørsmål om hyppighet og/eller omfang (Marienfeld, 1976). 

 

Den tredje metodiske tilnærmingen vi skal trekke frem her er den som Marienfeld (1976) 

kaller kvalitativ innholdsanalyse. Dette er en metodisk tilnærming som befinner seg mellom 
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de to foregående metodiske tilnærmingene (Marienfeld, 1976). I en kvalitativ 

innholdsanalyse utformer forskeren detaljerte kategorier som omhandler innhold, fremstilling 

og kilder. Utfordringen med en slik type tilnærming er subjektiviteten ettersom det er 

forskeren selv som bestemmer kategoriene som skal brukes i analysen av lærebøkene. 

Marienfeld (1976) hevder at forskeren bør bruke en blanding av alle de nevnte metodiske 

tilnærmingene for å kunne få et bredere bilde av lærebøkene.  

 

Jeg velger å bruke kvalitativ innholdsanalyse som metodisk tilnærming i analysen av 

lærebøkene ettersom det vil gi meg en bred oversikt over innholdet av lytteoppgaver i 

bøkene, og samtidig gi meg muligheten til å se på hvordan lytteoppgavene er fremstilt. En 

slik metodisk tilnærming vil kunne gi meg mulighet til å klassifisere og identifisere mønstre i 

lærebøkene, og samtidig kunne gi meg mulighet til å finne ut og svare på 

forskningsspørsmålene som er stilt i denne oppgaven. Spørsmålet om subjektivitet, som er en 

av utfordringene knyttet til den metodiske tilnærmingen jeg har valgt, vil kunne forekomme i 

en lærebokanalyse uansett hvilken metode som brukes (Marienfeld, 1976). Gjennom å vise til 

lærebøkene og sitere forskere, vil det kunne styrke etterprøvbarheten i denne oppgaven. 

 

3.1.1 Kvalitativ innholdsanalyse 
Berg og Lune (2012) viser til tre ulike typer kvalitative innholdsanalyser, herunder summativ 

innholdsanalyse, konvensjonell innholdsanalyse og teoridrevet innholdsanalyse. En summativ 

innholdsanalyse er en innholdsanalyse som ofte starter med ordtelling (Hsieh & Shannon, 

2005, s. 1283). I en summativ innholdsanalyse er det viktig å fokusere på å forstå meningen 

bak ordet eller teksten slik at det ikke blir en kvantitativ analyse som handler om å bare telle 

antall ord for å se hvor ofte ordet er brukt (s. 1284). En summativ innholdsanalyse vil gi 

grunnleggende innsikt i hvordan ord faktisk brukes (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1285). 

 

En konvensjonell innholdsanalyse gjøres for å kunne beskrive og videre forstå et fenomen 

bedre (Fauskanger & Mosvold, 2014, s. 133). En slik analyse vil kunne gjøre at forskeren får 

en dypere innsikt ved at forskeren leser ord for ord og gjennomfører gjentatte 

gjennomlesninger (Hsieh & Shannon, 2005). I en slik type tilnærming bruker ikke forskeren 

allerede eksisterende kategorier, men lar heller kategoriene bli til etter hvert som analysen 

gjennomføres.  
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En teoridrevet innholdsanalyse handler om å validere eller videreutvikle et allerede 

eksisterende teoretisk rammeverk (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1281). Fordelen med 

teoridrevet innholdsanalyse er at teori som allerede forekommer på feltet som det skal 

forskes på kan støttes og videreutvikles (Fauskanger & Mosvold, 2014, s. 138). Bakdelen er 

at en slik tilnærming vil kunne gjøre det til at vi ser resultater som støtter en bestemt teori, 

men ikke ser andre kontekstuelle aspekter rundt resultatet (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1283). 

I en slik oppgave som dette vil det være viktig å trekke frem de forskjellige teoriene som 

foreligger, og ikke nødvendigvis låse seg fast til én teori selv om det er den som stemmer 

overens med resultatet som foreligger. 

 

På bakgrunn av de nevnte kvalitative innholdsanalysene, vil det være aktuelt å gjøre en 

teoridrevet innholdsanalyse av lærebøkene for å kunne svare på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene knyttet til denne oppgaven. I denne studien utvikler jeg et analytisk 

rammeverk av kategorier teoretisk, herunder Adelmanns lytteferdigheter og Blooms 

taksonomi, og jeg analyserer bøkene ut fra det siden jeg ønsker å finne ut av hvordan det å 

lytte forekommer i bøkene. Det vil ikke være gunstig i denne studien å se på hvor mye ordet 

”å lytte” forekommer i bøkene i form av ordtelling, slik man ser i en summativ 

innholdsanalyse, men heller trekke frem ulike kategorier som går inn under det å lytte for å 

kunne se hvordan de ulike lytteferdighetene kommer frem i oppgavene. Det samme vil gjelde 

med progresjon ved at jeg trekker frem de ulike kategoriene innen progresjon, herunder 

Blooms taksonomi, for å kunne se på hva slags progresjon bøkene legger opp til. Det at jeg 

viser til oppgaveteksten når de ulike definisjonene trekkes frem i analysen vil styrke 

troverdigheten mellom oppgaveteksten og tolkningen. 

 

3.1.2 Valg av lytteferdigheter 
Med utgangspunkt i Adelmann (2009, s. 158) sine seks måter å lytte på, som er trukket frem i 

teorikapittelet, vil jeg se etter de ulike måtene å lytte på i oppgavene som er i lærebøkene jeg 

skal analysere. Jeg tar for meg hver enkelt lærebok og ser etter følgende:  

 

• Å skille ut det vesentlige 

• Å forstå innholdet 

• Å lytte kritisk 

• Å lytte empatisk 
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• Å lytte med innlevelse 

• Å lytte identifikatorisk 

 

Jeg velger å ta utgangspunkt i Adelmann (2009) sine seks måter å lytte på i analysen av 

lærebøkene fremfor Penne og Hertzberg (2015) sine tre lyttemoduser. Grunnen til det er at 

Adelmann har flere kategorier innenfor det å lytte, noe som kan gjøre det mulig med en mer 

nyansert kartlegging. De seks ulike måtene å lytte på som Adelmann viser til gir meg en 

mulighet til å kunne se på ulike deler av det å lytte i lærebøkene og ikke bare det å lytte etter 

informasjon, å lytte kritisk og å lytte empatisk, som Penne og Hertzberg (2015) hevder er 

hovedmåtene innen å lytte. 

 

3.2 Presentasjon av materialet 
Som tidligere nevnt i dette kapittelet, skal jeg ta for meg 14 lærebøker som er beregnet å 

brukes i norskfaget på ungdomstrinnet. Dette er 14 bøker fra fire ulike forlag som enten er 

rene oppgavebøker, eller det som kalles en grunnbok/basisbok, som består av både oppgaver 

og tekst med informasjon knyttet til temaet. Blant de 14 bøkene, er det tre bøker som er 

oppdatert i henhold til LK06, men ikke oppdatert i henhold til den reviderte versjonen av 

fagplanen i norskfaget i LK06 som kom i 2013. De 14 bøkene som skal analyseres kommer 

fra følgende forlag: Aschehoug, Cappelen Damm, Fagbokforlaget og Gyldendal. Det er tre 

bøker fra Cappelen Damm som ikke er tilpasset den reviderte utgaven av LK06, herunder 

NB! Norskboka 8, 9 og 10.  

 

Selv om det er en felles læreplan for hele ungdomstrinnet er de fleste lærebøkene delt opp 

etter trinn. Unntaket i denne analysen er bøkene i Nye Kontekst-serien som er felles for 8-

10.trinnet og som er delt opp i en basisbok og en oppgavebok. 

 

Aschehoug, Cappelen Damm, Fagbokforlaget og Gyldendal har alle bøker som er beregnet 

for å bruke i ungdomsskolen. Selv om de er beregnet for bruk i ungdomsskolen, er det ikke 

nødvendigvis slik at alle skolene har og bruker disse bøkene. Jeg har tatt utgangspunkt i 

bøkene fra de nevnte forlagene som er beregnet for elever på 8-10. trinn, ettersom det vil 

kunne appellere til flest mulig skoler. Jeg velger å ta utgangspunkt i bøkene til de nevnte 

forlagene uten noen form for bakgrunnskunnskap om hvilke bøker som blir brukt på de ulike 

skolene ettersom det er forventet at de ulike bøkene brukes i ulik grad på de ulike skolene. 
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3.2.1 Fabel 
Aschehougs Fabel-serie (Fostås et al., 2013, 2014 & 2015) er et læreverk bestående av tre 

bøker. Hver bok består av følgende hovedkapitler: Læringsverktøy, saktekster, 

fiksjonstekster, språk og kultur og tekstsamling. Det er ulike underkapitler i hver bok, men 

hovedkapitlene er likt gjennom hele serien. I Fabel 8 har forfatterne viet et eget underkapittel 

til muntlighet, under tittelen: ”Muntlige presentasjoner”. I Fabel 9 har forfatterne viet et eget 

underkapittel til det å tale. I Fabel 10 er det ikke viet et underkapittel spesifikt til muntlighet, 

men heller inkludert muntlighet i ulike deler under underkapitlene. 

 

Forfatterne stadfester i boka at Fabel-serien er en serie som er tilpasset den reviderte 

versjonen av LK06 (Fostås et al., 2013, s. 420; Fostås et al., 2014, s. 432; Fostås et al., 2015, 

s. 432). Innledningsvis i boka har forfatterne lagt med en beskrivelse av hvordan man bruker 

boka. Her har de lagt frem at læreverket er en alt-i-ett-bok med både lærestoff og 

tekstsamling i en og samme bok (Fostås et al., 2013, s. 2; Fostås et al., 2014, s. 2; Fostås et 

al., 2015, s. 2). 

 

Videre omtales Fabel-serien som Fabel 8, Fabel 9 og Fabel 10. 

 

3.2.2 Nye Kontekst 8-10 
Gyldendals Nye Kontekst-serie (Blichfeldt & Heggem, 2014) er et læreverk bestående av to 

bøker, nemlig en oppgavebok og en basisbok. Hver bok består av følgende hovedkapitler: 

lytting og muntlig kommunikasjon, lesing for å lære, skriftlige tekster, saktekster, 

skjønnlitteratur, sidemål – nynorsk, sammensatte tekster, språk og kultur, litteratur og kultur 

og grammatikk, rettskriving og tegnsetting. Til forskjell fra Fabel-serien, er det like 

underkapitler i begge bøkene ettersom den ene boken er en oppgavebok og den andre er en 

basisbok.  

 

I likhet med Fabel-serien, stadfester forfatterne i boka at bøkene i serien er tilpasset den 

reviderte versjonen av LK06 (Blichfeldt & Heggem, 2014, s. 2; Blichfeldt & Heggem, 2014, 

s. 1). I forordet har forfatterne lagt med en beskrivelse av hvordan boka er lagt opp, blant 

annet med at boka er delt inn i kurs for å legge til rette for deltrening. 
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Nye Kontekst-serien blir videre omtalt som Nye Kontekst oppgaver og Nye Kontekst 

basisbok. 

 

3.2.3 Saga Grunnbok 
Fagbokforlagets Saga-serie (Jensen & Groseth, 2013, 2014, 2015) er et læreverk bestående av 

tre bøker, nemlig Saga Grunnbok 8, 9 10. Hver bok består av to ulike deler, hvorav den siste 

delen tar for seg en kronologisk litteraturhistorie. Det varierer fra bok til bok hva som er i den 

første delen av boka, men den første delen omhandler de grunnleggende ferdighetene 

innenfor lesing, skriving og muntlighet. I Saga 8 kan vi se at forfatterne har viet et eget 

kapittel til det å øve på å ta ordet. I Saga 9 kan vi se et eget kapittel innen drama. I Saga 10 

kan vi se at forfatterne har viet et eget kapittel til det å overbevise, hvorav 

argumentasjonsmåter, taler og lignende blir trukket frem. 

 

Helt i begynnelsen av boka viser forfatterne til at boka er utviklet etter LK06 og justert 

fagplan i 2010 og 2013 (Jensen & Groseth, 2013, s. 2; Jensen & Groseth, 2014, s. 2; Jensen 

& Groseth, 2015, s. 2). Forfatterne har inkludert en forklaring tidlig i boka som informerer 

elevene om hvordan boka er lagt opp og hva elevene kan forvente av boka (Jensen & 

Groseth, 2013, s. 7; Jensen & Groseth, 2014, s. 7; Jensen & Groseth, 2015, s. 7).  

 

Saga-serien blir videre omtalt som Saga 8, Saga 9 og Saga 10. 
 

3.2.4 På norsk Grunnbok 
Cappelen Damms På norsk Grunnbok-serien (Rolland, Spiten, Sundby, 2007 & 2008) er et 

læreverk bestående av tre bøker. Til forskjell fra Fabel- og Nye Kontekst-serien, består På 

norsk Grunnbok-serien av ulike hovedkapitler med tilhørende underkapitler. Vi kan se i På 

norsk Grunnbok 1 at forfatterne har viet et kapittel til kommunikasjon og et kapittel til 

presentasjon. I På norsk Grunnbok 2 kan vi se et eget kapittel som omhandler det å høre. I På 

norsk Grunnbok 3 har forfatterne viet et eget kapittel til drama og et eget kapittel til kultur og 

kommunikasjon. 

 

Det kommer tydelig frem tidlig i boka at serien ikke er tilpasset den reviderte utgaven av 

LK06 som kom i 2010 og 2013, men følger læreplanen for LK06 fra 2006, ifølge forfatterne 

selv (Rolland, Spiten, Sundby, 2007, s. 5; Rolland, Spiten, Sundby, 2007, s. 264; Rolland, 
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Spiten, Sundby, 2008, s. 1). Dette sier seg vel selv ettersom bøkene er utgitt i henholdsvis 

2007 og 2008, men det er viktig å tydeliggjøre det her at forfatterne har spesifisert det slik at 

det ikke er noe tvil. 

 
På norsk-serien blir videre omtalt som På Norsk 1, På norsk 2 og På norsk 3. 

 

3.2.5 NB! Norskboka 
Cappelen Damms andre serie som er med i denne analysen er NB! Norskboka-serien (Asdal 

& Justdal, 2006, 2007 & 2008) er et læreverk bestående av tre bøker, nemlig NB! Norskboka 

8, 9 og 10. Hver bok består av følgende hoveddeler: lese, skrive, muntlig og medier. I likhet 

med På norsk 1, 2 og 3, består NB! Norskboka-serien av ulike hovedkapitler med tilhørende 

underkapitler. Vi kan se i NB! Norskboka 8 at forfatterne har viet et kapittel til muntlig bruk 

av språket, et annet kapittel om det å ta ordet, et kapittel om holde foredrag og et kapittel som 

omhandler det å dramatisere. I NB! Norskboka 9 ser vi et eget kapittel som omhandler 

retorikk, et kapittel om det å holde taler og et kapittel om det å spille en rolle. I NB! 

Norskboka 10 ser vi at forfatterne har viet et eget kapittel til muntlig fremstilling og muntlige 

tekster. 

 

I likhet med På norsk-serien, er NB! Norskboka-serien ikke tilpasset den reviderte utgaven av 

LK06 som kom i 2010 og 2013 ettersom bøkene ble utgitt i 2006, 2007 og 2008. Det står 

ingenting om at bøkene har blitt revidert siden de ble utgitt i henhold til den reviderte utgaven 

av LK06 som kom i 2010 og 2013. Det er heller ikke nevnt noe i boka om at bøkene er 

tilpasset LK06 fra 2006, men ettersom bøkene ble utgitt i henholdsvis 2006, 2007 og 2008, er 

det å anta at de er tilpasset 2006. Det eneste tegnet vi kan se om at bøkene er tilpasset LK06 

er at det står inne på hjemmesiden til Cappelen Damm at NB! Norskboka-serien følger 

Kunnskapsløftet som læreplan (Cappelen Damm, 2017). 

 

NB! Norskboka-serien blir videre omtalt som NB! Norskboka 8, NB! Norskboka 9 og NB! 

Norskboka 10. 

 

Til slutt i denne presentasjonen av materialet er det viktig å påpeke at jeg har valgt å ta med 

På Norsk 1, 2 og 3 samt NB! Norskboka 8, 9 og 10 i denne analysen selv om disse bøkene 

ikke er tilpasset den reviderte versjonen av LK06 fra 2010 og 2013. Grunnen til at jeg har 
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valgt å ta med disse bøkene i analysen med de andre bøkene som er tilpasset LK06 helt og 

holdent er fordi disse bøkene fremdeles er til salgs, noe som kan tilsi at bøkene fremdeles er i 

bruk på skoler rundt om i landet. I tillegg til det nevnte, vil det at jeg velger å bruke bøker fra 

ulike forlag gi meg en mulighet for ulikt resultat i de ulike bøkene. 

 

3.3 Validitet og reliabilitet 

3.3.1 Indre og ytre validitet 
Indre validitet handler om å tolke relasjonene mellom variablene i undersøkelsen man har 

gjort (Kleven, 2014). Formålet med denne oppgaven er å avdekke lærebøkenes potensial for 

trening og utvikling av den muntlige ferdigheten ”å lytte”. På bakgrunn av formålet med 

oppgaven, vil det ikke være relevant å trekke inn indre validitet i denne oppgaven ettersom 

det ikke vil være aktuelt å prøve å skape et kausalt forhold mellom variablene i undersøkelsen 

som gjøres. Det er nettopp dette forsøket på å skape et kausalt forhold mellom variablene 

som Kleven (2014) viser til når det er snakk om spørsmål om indre validitet. 

 

Ytre validitet handler om hvorvidt resultatet er generaliserbart. Det at jeg tar for meg alle 

bøkene som går innunder som grunnbok eller oppgavebok i norskfaget på ungdomstrinnet 

gjør til at det er større mulighet for å generalisere resultatet som foreligger. Grunnen til det er 

fordi i denne oppgaven har jeg med de grunnbøkene og oppgavebøkene som er til salgs og 

som er rettet mot elevene i norskfaget på ungdomsskolen. Dette styrker muligheten for 

generalisering siden jeg har med de bøkene som det er mulig for skolene og elevene å få tak i. 

Det å se på hvordan mine funn sammenfaller med funnene i andre studier gjør til at det er en 

mulig overførbarhet i min studie. 

 

Kleven (2014) viser til viktigheten med å planlegge på forhånd hva man ønsker å fokusere på 

i analysen slik at man holder seg til det. Jeg kommer til å bruke Adelmann (2009) sine 

punkter innen lytteferdigheter og Blooms taksonomi innen progresjon, som jeg kommer til å 

forholde meg til gjennom hele analysen. Ved å gjøre det på den måten vil det gi meg en 

mulighet til å fokusere på de gitte punktene uten å vike vekk fra det jeg skal fokusere på og 

finne ut av. Det at jeg velger å fokusere på lytting og på hvilke måter lytting forekommer i 

bøkene gjør at jeg avgrenser oppgaven noe og gir meg en mulighet for å fokusere spesifikt på 

det med lytting i bøkene, og ikke bare muntlighet generelt. Jeg vil også kartlegge eventuelle 

forskjeller mellom bøkene for å ta det med i betraktning når jeg legger frem analysen. 
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Eventuelle meninger, holdninger og kunnskap jeg påvirker forskningen vil gjøres rede for 

tidlig i denne oppgaven slik at ikke validiteten i de slutningene jeg trekker ut av 

undersøkelsen trues av researcher bias (Maxwell, 2013). Skrunes (2010) viser til at jeg som 

forsker må hele tiden være bevisst på egen rolle underveis i oppgaven. Her vil det være viktig 

at jeg stiller meg kritisk til egen forskning og funn som er gjort for å kunne tydeliggjøre 

eventuelle feilslutninger jeg kan ha tatt. Dette vil styrke validiteten i studien. 

 

3.3.2 Begrepsvaliditet og reliabilitet 
Kleven (2014) viser til at i pedagogisk forskning ønsker forskere å måle teoretiske begreper 

som ikke nødvendigvis er observerbare, som gjør det til at begrepet eller begrepene som skal 

brukes i undersøkelsen må operasjonaliseres. Med begrepsvaliditet menes det hvordan 

begrepet slik det er definert teoretisk samsvarer med begrepet slik det er operasjonalisert 

(Kleven, 2014). I denne oppgaven ser jeg meg nødt til å bruke ulike definisjoner på det å lytte 

som vil la seg operasjonalisere i en lærebokanalyse for å kunne svare på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene jeg stiller i denne oppgaven. Grunnen til det er fordi det å lytte er en 

fellesbetegnelse for de ulike måtene å lytte på (Adelmann, 2009; Penne & Hertzberg, 2015). 

Det at jeg bruker definisjoner som blant annet er brukt i tidligere forskning innenfor feltet er 

med på å styrke oppgavens begrepsvaliditet. Det er på bakgrunn av det nevnte en mulighet 

for at denne oppgaven kommer til å undersøke på hvilke måter utvikling av den muntlige 

ferdigheten ”å lytte” forekommer i lærebøkene. 

 

Når det gjelder reliabiliteten i denne oppgaven, vil det at jeg legger frem teoriene og 

fremgangsmåten jeg kommer til å bruke, og fremgangsmåtene som ligger til grunn for de 

tidligere funnene innenfor feltet, styrke reliabiliteten i studien (Silverman, 2015). I tillegg vil 

det at jeg bruker de samme definisjonene som er brukt i tidligere forskning styrke 

nøyaktigheten i studien, som igjen vil styrke reliabiliteten i studien, ifølge Kleven (2005, 

referert i Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 202-203). Jeg kommer, som nevnt tidligere, til 

å bruke Adelmann (2009) sin inndeling av de ulike lytteferdighetene og Blooms (1956) 

taksonomi innen progresjon for å svare på forskningsspørsmålene som er knyttet til denne 

oppgaven. Det vil derfor kunne styrke nøyaktigheten i studien og gjøre det mulig for andre 

forskere som jobber innenfor samme teoretiske rammeverk å gjøre de samme funnene som 

meg. Det som er verdt å merke seg er at mange av de lytteferdighetene som jeg identifiserer 

er kun implisitt til stede i lærebøkene. Det er derfor et sterkt element av tolkning i min 
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analyse. For at leseren skal forstå hva jeg bygger min tolkning på, underbygger jeg denne 

med direkte sitater fra lærebokteksten. 
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4 Analyse 
 

I denne analysen skal vi ta for oss bøkene til fire ulike forlag, totalt 14 bøker som er beregnet 

å brukes i norskfaget på ungdomstrinnet. Selve gjennomgangen av bøkene er allerede lagt 

frem under metodekapittelet, men kort fortalt så er det fire forlag som har produsert én bok 

for hvert trinn, mens ett av de fire forlagene har også laget en felles oppgavebok og en 

basisbok som er felles for alle tre trinnene. Det vil bli tydeliggjort i hver bokanalyse om det 

er en fellesbok for hele ungdomstrinnet, eller eventuelt hvilket trinn boka er rettet mot.  

 

En annen ting som er viktig å minne om er at det ikke er alle bøkene som er revidert etter 

LK06, noe som vil bli tydeliggjort under hvert læreverk. Dette ble også nevnt i 

metodekapittelet, men gjentas her for å tydeliggjøre det. 

 

4.1 Fabel 

4.1.1 Fabel 8 
Alle tre bøkene i Fabel-serien er bygd opp på sammen måte ved at bøkene starter med å 

beskrive tre ulike læringsverktøy, for så å fokusere på et tema før saktekster og 

fiksjonstekster har sin plass med ulike temaer i hver bok. Til slutt er det en samling av 

tekster. 

 

Fabel-serien er tilpasset LK06 fra 2006 og 2013 (Fabel 8, 2015, s. 420; Fabel 9, 2015, s. 432; 

Fabel 10, 2015, s. 432) 

 

I begynnelsen av hvert kapittel er læringsmålene for kapittelet trukket frem slik at man som 

elev vet hva man kan forvente av kapittelet, og som lærer har man da en pekepinn på hva 

elevene skal kunne mer om i løpet av kapittelet. I kapittelet ”Muntlige presentasjoner” er 

blant annet læringsmålet ”å være en god tilhører” trukket frem, og for øvrig det eneste 

læringsmålet som handler om lytting i boka (Fabel 8, 2015, s. 28).  

 

I tillegg til at det er oppgaver knyttet til det å være en god tilhører, er det en beskrivelse av 

hva som kjennetegner en god tilhører. På side 39 i Fabel 8 ser vi et vurderingsskjema som 

omhandler hva som kjennetegner en god presentasjon og en god lytter. Under det å være en 
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god lytter er det listet opp å lytte til det som blir sagt, imøtekommende kroppsspråk, 

forstyrrer ikke presentasjonen, tar notater underveis og stiller relevante spørsmål. Det er 

nevnt i bekrivelsen til skjemaet at skjemaet kan brukes som hjelp til å vurdere seg selv 

underveis i læringsprosessen, eller eventuelt som hjelp til oppgaver underveis i boka. Dette 

skjemaet blir det referert til i blant annet neste oppgave. 

 

I Fabel 8 legges det særlig vekt på å øve opp kritisk lytting. Det ser vi blant annet i denne 

oppgaven, hvor lytteren har en rolle som handler om å trekke ut det vesentlige i det som blir 

sagt og gi konstruktive tilbakemeldinger: 

  

Gå sammen to og to. Fortell hverandre hva dere gjorde fra dere sto opp til dere kom til 

norsktimen. Fokuser ekstra på å snakke høyt, tydelig og rolig. Vær bevisst ditt eget 

kroppsspråk og prøv å snakke så mye som mulig uten manus. Lytt til hverandre og gi 

hverandre så konstruktive tilbakemeldinger som mulig. Dere kan bruke skjemaet 

nedenfor til hjelp. (Fabel 8, 2015, s. 36) 

 

Dette er en oppgave som går på det å utvikle muntlige ferdigheter og bli trygg på muntlige 

presentasjoner, men samtidig spiller lytteren her en viktig rolle ved at det å lytte for å kunne 

gi tilbakemelding er inkludert for å tydeliggjøre viktigheten til tilhøreren. Det å lytte er her 

nevnt helt eksplisitt for å tydeliggjøre at det å lytte er viktig i denne oppgaven for å kunne gi 

gode tilbakemeldinger. Her kommer også lytteferdigheten å lytte med innlevelse inn som en 

mindre del av oppgaven ettersom det står nevnt i oppgaven at elevene blant annet skal være 

bevisste på eget kroppsspråk. 

 

Et annet eksempel på kritisk lytting ser vi blant annet i denne oppgaven, som trekker frem 

både det å lytte og diskutere på et generelt og nybegynnernivå:  

 

Lytt og gi respons. Gå sammen med tre andre elever. Dere skal ha en diskusjon i å 

lytte til det andre sier, og å svare på det som blir sagt, med en begrunnelse. En starter 

med å si: Jeg liker best… (fag) fordi… (begrunnelse). Neste elev sier: Jeg er 

enig/uenig med deg fordi… (begrunnelse). Klarte dere å være opptatt av hverandre 

synspunkter, eller ble dere mest ivrige etter å få fram det dere selv skulle si? Hva kan 

dere lære av dette?. (Fabel 8, 2015, s. 37) 
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Det kan virke som om læreverket tar utgangspunkt i at elevene ikke har så mye kunnskap om 

det å lytte og diskutere fra før av, siden de har enkle diskusjonsoppgaver med hjelpetekst som 

skal hjelpe de i gang. Her har de gitt elevene en mal som de kan ha som utgangspunkt for å 

kunne ha mulighet til å mestre oppgaven, hvis de ikke allerede har noe bakgrunnskunnskap 

om hvordan en diskusjon fungerer.  

 

De to foregående oppgavene har vært eksempler på oppgaver som går på det å lytte kritisk, 

der det kreves at man kan respondere på det som blir sagt med et eller flere spørsmål. Et siste 

eksempel på en oppgave som får frem det å ta den kritiske lytterrollen er oppgave 22 B på 

side 38: ”Når miniforedraget er ferdig, rekker tilhørerne opp hånd og kommer med 

kommentarer. Start responsen slik: - Jeg har et spørsmål til det du sa… – Jeg har en 

kommentar til det du sa…” (Fabel 8, 2015, s. 38). En slik oppgave, og foregående oppgave, 

gir eleven en mulighet til å utforske den kritiske lytterrollen med hjelp av ferdiglagde 

setninger hvor eleven selv må fylle inn egne ord i. 

 

En annen lytteferdighet som er synlig i Fabel 8 er ferdigheten som handler om å forstå 

innholdet. Et eksempel på en oppgave, der det å forstå innholdet inngår i oppgaven, er denne:  

”Gå sammen to og to og hør på hverandre. Får du med deg det den andre sier? Må den andre 

endre på noe for at du skal høre hva han eller hun sier?” (Fabel 8, 2015, s. 36). Her må 

elevene lytte til hverandre, skille ut det vesentlige og forstå innholdet i det som blir sagt for å 

kunne løse oppgaven. 

 

Lytteferdigheten å skille ut det vesentlige kommer frem i Fabel 8 i noe mindre grad. Vi kan 

se eksempel på det i blant annet følgende oppgaver: ”Les ’eksistens’ høyt for en av de andre 

elevene i klassen. Ble det et dikt, eller ble det mer som en vanlig tekst” (Fabel 8, 2015, s. 

218) og ”Les innledningen høyt for skrivevennen din og be om tre tips til hva du kan skrive 

videre” (Fabel 8, 2015, s. 165). Dette er oppgaver som krever lytte- og 

tilbakemeldingsferdigheter slik at elevene kan gi respons til hverandre etter å ha lyttet til noe. 

Disse oppgavene er henholdsvis mot slutten og i midten av boka, så det at elevene allerede 

har blitt introdusert for ulike lytteoppgaver i boka vil kunne hjelpe elevene til å kunne bruke 

det de eventuelt allerede har lært og utvikle lytteferdigheten. Det å gi gode tilbakemeldinger 

er ikke en ferdighet som står i læreplanen, men er en ferdighet som er essensiell i utviklingen 

av ferdigheten ”å lytte”, og går på å lytte kritisk ettersom man stiller spørsmål til det som blir 

sagt når man lytter kritisk. 
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Selv om kapittelet som omhandler muntlige presentasjoner, hovedsakelig dekker muntlige 

presentasjoner og hvordan være en god lytter, er det blant annet her vi finner en oppgave som 

handler om hvordan en tilhører kan stole på det som blir sagt, og en annen oppgave som 

handler om å vekke følelser hos tilhørerne: ”Gå sammen to og to. Planlegg en innledning til 

en presentasjon om en i gruppa. Hvordan kan dere skape interesse for personen? Hvordan kan 

dere få tilhørerne til å stole på at dere har greie på det dere snakker om?” og ”Gå sammen to 

og to. Bli enige om to følelser dere vil vekke hos tilhørerne. Det kan for eksempel være at de 

skal bli opprørte eller glade. Finn ut hvordan dere kan vekke disse følelsene” (Fabel 8, 2015, 

s.32). I de oppgavene trekkes etos, logos og patos inn indirekte og gjør det til at eleven øver 

seg på å overbevise tilhørerne til å stole på den som snakker og vekke følelser hos tilhørerne. 

Selv om dette i hovedsak handler om hvordan en skal overtale, og ikke direkte på hvordan 

være en god lytter, er det relevant å nevne det her i denne oppgaven ettersom Adelmann 

(2009) trekker frem at som lytter er det viktig at vi er bevisste på retoriske 

overtalelsesteknikker innenfor lytteferdigheten å lytte kritisk. 

 

Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdighetene å lytte empatisk og å lytte 

identifikatorisk i Fabel 8. 

	

4.1.2 Fabel 9 
Som nevnt i omtalen av Fabel 8, er alle tre bøkene i Fabel-serien bygd opp på samme måte. I 

Fabel 9 er det ikke et kapittel som handler eksplisitt om lytting, eller muntlige presentasjoner 

for den del, slik vi så i Fabel 8. Fabel 9 har et fokus på skriving, men inkluderer også 

læringsverktøy, samt saktekster, fiksjonstekster, språk og kultur, og en tekstsamling til slutt. 

 

En lytteferdighet som er mest fremtredende i Fabel 9 er lytteferdigheten som går på å øve opp 

kritisk lytting. Vi ser eksempel på det i kapittelet som handler om kåseri. Det er på et 

tidspunkt 13 oppgaver på én og samme side, hvorav tre av disse oppgavene omhandler å gi 

hverandre tilbakemelding på noe elevene har skrevet. Oppgavene lyder som følger: ”Gå 

sammen med en skrivevenn, og les opp historiene deres for hverandre. Gi hverandre 

tilbakemelding på overdrivelsene”, ”Gå sammen med en skrivevenn, og les opp avsnittene 

deres for hverandre. Gi hverandre tilbakemelding på sammenlikningene” og ”Gå sammen 

med en skrivevenn, og les oppsetningene deres for hverandre. Gi hverandre tilbakemelding 
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på språkbruken” (Fabel 9, 2015, s. 145). Her får elevene mulighet til å øve på å lytte kritisk, 

ettersom det er viktig å lytte kritisk for å kunne gi en god tilbakemelding. 

 

I Fabel 9 legges det i mindre grad vekt på å øve opp å forstå innholdet. Vi ser flere eksempler 

på det, blant annet denne oppgaven: ”Sitt sammen to og to. Forklar hverandre hva 

leddsetninger er”. Her er det vesentlige å skille ut det vesentlige i det som blir sagt og å forstå 

innholdet slik at elevene forstår hva leddsetninger er. Her er det å lytte implisitt trukket inn i 

oppgaven, selv om oppgaven går inn under kapittelet som omhandler skriving. 

 

Det er flere av oppgavene i boka som kombinerer flere lytteferdigheter som skal øves på i en 

og samme oppgave. Det å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og å lytte kritisk kommer 

frem i diskusjonsoppgavene. Et eksempel på en oppgave der det å skille ut det vesentlige, 

forstå innholdet og å lytte kritisk forekommer er denne oppgaven: ”Gå sammen med en 

annen elev. En av dere er representant for Nintendo, og den andre jobber i reklamebyrået som 

har lagd reklamen over. Den første stiller kritiske spørsmål, og den andre forklarer tanken 

bak reklamen” (Fabel 9, 2015. s. 152). En slik type oppgave krever at elevene klarer å skille 

ut det vesentlige i det som blir sagt, forstår innholdet og lytter kritisk slik at han/hun har 

mulighet til å stille kritiske spørsmål etterpå.  

 

Et eksempel på en diskusjonsoppgave som tar for seg både å skille ut det vesentlige, å forstå 

innholdet i det som blir sagt, å lytte kritisk til det som blir sagt og samtidig å lytte empatisk 

ser vi blant annet i dette eksempelet: ”Del ideene dine med en skrivevenn. Velg deg ut den 

ideen du var mest fornøyd med. Diskuter hvorfor du mener dette kan være et godt 

utgangspunkt for en tekst” (Fabel 9, 2015, s. 145). Dette er en tekst som elevene har skrevet 

selv der de velger ut den ideen/teksten de var mest fornøyd med. Da er det viktig at den andre 

eleven lytter empatisk til hvorfor eleven valgte nettopp den teksten, men samtidig lytter 

kritisk for å kunne diskutere det. 

 

I motsetning til Fabel 8, kan vi altså i Fabel 9 finne eksempel der det å lytte empatisk kommer 

frem i oppgavene. I Fabel 9 kan vi ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som handler 

om å lytte med innlevelse og å lytte identifikatorisk. 
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4.1.3 Fabel 10 
Som nevnt i Fabel 8 og Fabel 9, er alle tre bøkene i Fabel-serien er bygd opp på samme måte. 

Fabel 10 er en bok som er ment å bruke på 10. trinn. I likhet med Fabel 9, har heller ikke 

Fabel 10 noe kapittel som handler eksplisitt om lytting. 
 

Kritisk lytting kommer frem i denne boka i diskusjonsoppgavene. En diskusjonsoppgave 

krever at man lytter kritisk til det som blir sagt for å kunne stille spørsmål til det som har blitt 

nevnt og diskutere. Diskusjonsoppgaver er i likhet med Fabel 8 og 9, en del av Fabel 10. Vi 

ser at i Fabel 10 legges det særlig vekt på å øve opp kritisk lytting, som vi også så i Fabel 8 

og 9. Et eksempel på en diskusjonsoppgave der kritisk lytting forekommer er: ”Gå sammen to 

og to. Diskuter hvilke faktorer som er med og påvirker ordforrådet i et språk” (Fabel 10, 

2015, s. 59). I tillegg til at det å øve på kritisk lytting kommer til syne i en slik oppgave, er 

det også vesentlig i denne oppgaven å øve på det som går på å skille ut det vesentlige og å 

forstå innholdet i det som blir sagt for å kunne lytte kritisk og stille spørsmål man har tenkt ut 

underveis. 

 

I Fabel 10 ser vi i noe mindre grad mulighet for å øve på kun det å skille ut det vesentlige og 

å forstå innholdet. Et eksempel der begge disse lytteferdighetene forekommer er denne 

oppgaven: ”Gå sammen to og to. Les problemstillingene deres for hverandre og gjett hvilke 

spørsmålstyper det er snakk om” (Fabel 10, 2015, s. 27). For å kunne gjette seg frem til 

hvilke spørsmålstyper det er snakk om, må eleven følge med på det som blir sagt, og lytte til 

informasjonen for å kunne gjette seg frem til riktig spørsmålstype. De ulike spørsmålstypene 

blir nevnt på samme side slik at det er mulig å besvare det spørsmålet enten ved at de husker 

de ulike spørsmålstypene, eller at de leser gjennom spørsmålstypene underveis. 

 

En annen oppgave som er et eksempel på der det å forstå innholdet vil være viktig er denne 

oppgaven: ”Gå sammen to og to. Den ene leser opp ett og ett ord fra listen sin. Den andre 

skriver ned ordene på korrekt måte” (Fabel 10, 2015, s. 55). Dette er oppgave der elevene må 

øve på uttale, samtidig som lytting er med implisitt i oppgaven. Det er to oppgaver som 

følger den nevnte oppgaven, som omhandler at elevene skal bytte roller og etter hvert rette 

listene til hverandre for å se hvem som fikk flest riktige. Det igjen krever at elevene klarer å 

forstå det som blir sagt for å kunne skrive ned riktig. 
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Det er blant annet én oppgave i boka som går direkte på det å lytte, og som nevner det 

eksplisitt i oppgaven. Oppgaven lyder som følger: ”Lytt til Edvard Griegs ’Morgenstemning’. 

Hvilken stemning skaper denne musikken i deg? Hvilke bilder ser du for deg når du hører 

denne musikken?” (Fabel 10, 2015, s. 207). Det er svært få oppgaver i Fabel 10 der lytting 

inngår eksplisitt. I eksempelet over er oppgaven tatt med som en del av det å bemerke seg 

virkemiddelet i et media som for eksempel film eller musikk. Her vil det å lytte være 

vesentlig for å kunne gjøre oppgaven. 

 

En lignende oppgave finner vi mot slutten av boka blant saktekstsamlingen som er i siste 

delen av boka. Oppgaven lyder som følger: ”Lytt til noen av Lene Marlins sanger. Hva slags 

stemning synes du sangene har? Begrunn svaret” (Fabel 10, 2015, s. 294). Den oppgaven er 

satt opp i en rute med flere andre oppgaver, hvor tittelen i ruten er ”Etter at du har lest”. 

Lytteoppgaven blir her sett på som en mer utfordring enn de andre oppgavene i ruten 

ettersom den er listet opp helt til slutt under tittelen ”Klar for en utfordring?”. Oppgaven 

ligner på oppgaven som ble nevnt tidligere, som også omhandlet det å lytte til en sang, men 

oppgaven denne gangen er listet opp som en utfordring. Elevene har tidligere i boka fått en 

gjennomgang av virkemidler og hva slags stemning ulike virkemidler kan skape i oss.  

 

Under kapittelet ”På svensk og dansk” er et par av læringsmålene å lytte til, forstå og gjengi 

informasjon fra muntlig og skriftlig svensk og dansk (Fabel 10, 2015, s. 234). Blar vi videre i 

kapittelet, klarer vi ikke å oppdrive noen oppgaver som går på nettopp det å lytte til 

informasjon fra muntlig svensk og dansk, kun oppgaver som går på å lese skriftlig svensk og 

dansk. 

 

Jeg kan ikke finne noe eksempel på lytteferdighetene å lytte empatisk, å lytte med innlevelse 

og å lytte identifikatorisk i Fabel 10. Det å lytte identifikatorisk er, i likhet med Fabel 8 og 9, 

noe som ikke forekommer.  
 

Det å diskutere krever lytting for å kunne ha en dialog og ikke bare en monolog. I en dialog 

kreves det at den andre parten lytter for så å komme med sitt motargument eller innputt for å 

holde samtalen gående. Muntlighet et gjennomgående tema i Fabel 10, mens lytting er mer 

implisitt nevnt i Fabel 9. Et eksempel på der lytting er nevnt implisitt er denne oppgaven: ”Gå 

sammen med tre andre og les en av tekstene fra tekstsamlingen. Hver av dere skal følge ulik 

person. Presenter resultatet for hverandre. Hva er likt, og hva er ulikt?” (Fabel 9, 2015, s. 36). 
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Denne oppgaven krever at elevene lytter til hva den andre har å si og forstår innholdet slik at 

eleven kan sammenligne de ulike tekstene. Hvis ikke eleven lytter til det som blir sagt, vil det 

være umulig å løse oppgaven. Dette gjelder diskusjonsoppgaver og andre oppgaver der 

lytteferdighetene skal øves på med implisitt enn andre ferdigheter som er nevnt mer 

eksplisitt. 

 

4.1.4 Progresjon i ”Fabel”-serien 
Oppgaver knyttet til lytting er spredt utover Fabel-serien uten å nødvendigvis forekomme i ett 

spesifikt kapittel. Hvis vi går inn på de ulike kategoriene innen kunnskap, herunder Blooms 

taksonomi, ser vi en variasjon gjennom serien. Vi ser bruk av kunnskap, forståelse, 

anvendelse, analyse og vurdering. Vi kan for eksempel se tegn til kunnskap når elevene blir 

bedt om å presentere noe, og tegn til nivået vurdering når elevene skal vurdere det som 

presenteres. Vurdering er noe som kommer frem tidlig i Fabel 8 gjennom at elevene skal gi 

hverandre konstruktive tilbakemeldinger med hjelp av et ferdiglaget skjema, så nivået innen 

progresjon varierer fra høyt til lavt, lavt til høyt osv. gjennom boka i stedet for å gå fra lavt til 

høyt. Vurdering kommer også frem i diskusjonsoppgavene som forekommer i bøkene. Det er 

ingen tydelig progresjon hvor vi går fra lavt nivå til høyt nivå fra begynnelsen til slutten av 

boka, men varierer i stedet for gjennom boka. Vi kan ikke se tegn til kunnskapsnivået som 

går på syntese, herunder trekke egne slutninger og konkludere med noe, selv om det å 

diskutere forekommer i stor grad. Det å konkludere er derimot ikke trukket frem i oppgavene. 

Et eksempel på progresjonen som Bloom et al. (1956) omtaler som anvendelse er når elevene 

skal lese høyt problemstillinger for hverandre for så å gjette seg frem til å hva slags 

spørsmålstyper som det er snakk om. 

 

Går vi tilbake til diskusjonsoppgavene, kan vi se i Fabel 8 en progresjon i 

diskusjonsoppgavene fra begynnelsen til slutten av boka i form av hvordan formuleringen er. 

I starten er det formuleringer som skal hjelpe elevene å formulere spørsmål og argumenter, i 

tillegg til et skjema som de kan bruke som veiledning innen det å lytte. Senere i boka gis det 

ikke veiledning, ei heller forslag til formuleringer, som muligens vil gjøre det litt 

vanskeligere for elevene. Nivået blir derav litt enklere når de har et skjema de kan benytte 

som hjelpemiddel enn hva de gjør mot slutten av boka når forfatterne legger opp til at elevene 

klarer å bruke kunnskapen uten noe hjelpemiddel. 
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Det er ikke nødvendigvis en tydelig progresjon i Fabel-serien annet enn at det å lytte blir 

trukket frem eksplisitt både i oppgaver og tekst i Fabel 8, men ikke noe mer annet enn i et par 

oppgaver og i et par læringsmål i henholdsvis Fabel 9 og Fabel 10. Sett bortsett fra det så 

forekommer lytting implisitt i oppgavene som omhandler lytting. I Fabel 8 så vi at det var litt 

om lytting generelt sett i tillegg til at lytting forekom i oppgavene, mens i Fabel 9 og 10 

trekker de frem det å lytte uten å ta for seg hva det betyr å lytte, eller hva man bør tenke over 

når man lytter.  

 

I LK06 er det ikke mange læringsmål som går på nettopp det å lytte, men i Fabel-serien har 

forfatterne laget et skille mellom å lytte på svensk og dansk, og det å lytte etter informasjon 

generelt sett i Fabel 8. Hvis vi går til Fabel 10, ser vi at forfatterne har integrert de to ved å 

lage oppgaver som handler om å lytte etter informasjon på svensk og dansk. Slik sett kan vi 

se at det er en noe mer vanskeligere grad av øving på lytteferdigheter i Fabel 10 enn hva vi 

ser i Fabel 8. 

 

4.2 Nye Kontekst 
4.2.1 Nye Kontekst oppgaver 
Nye Kontekst-serien består av to bøker, nemlig Nye Kontekst oppgaver og Nye Kontekst 

basisbok. Den første boka vi skal ta for oss i serien er oppgaveboka. Oppgaveboka består av 

bare oppgaver og ikke noe informasjonsdel slik vi finner i de andre bøkene. 

 

Nye Kontekst-bøkene er bygd opp med ulike kapitler som dekker ulike felt. Underkapitlene 

kaller forfatterne for ”kurs”, og i boka er det oppgaver knyttet til hvert kurs etter endt kurs. 

For eksempel handler kapittel 1 om lytting og muntlig kommunikasjon, kapittel 2 handler om 

lesing for å lære og kapittel 3 handler om skriftlige tekster. Forfatterne har tildelt et kapittel 

til lytting og muntlig kommunikasjon, som er det første kapittelet i boka. Her går de 

igjennom hva det betyr å kommunisere, delta i diskusjoner og samtaler, holde presentasjoner 

og hva vi gjør med kroppen når vi kommuniserer med andre (Nye Kontekst oppgaver, 2014, 

s. 4). I tillegg er det helt til slutt i kapittelet en egen del som handler om kroppsspråk og 

hvordan tolke kroppsspråket til den andre. Her er det faktisk informasjon knyttet til 

kroppsspråk i tillegg til oppgaver. 
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Nye Kontekst-serien er utviklet etter LK06 fra 2006 og den reviderte versjonen som kom i 

2013 (Nye Kontekst oppgaver, 2014, s. 2). 

 

4.2.2 Typer lytting i ”Nye Kontekst oppgaver” 
Lytteferdigheten som omhandler å skille ut det vesentlige i det som blir sagt er noe som er 

fremtredende i Nye Kontekst oppgaver, og forekommer mer enn de andre lytteferdighetene vi 

tar utgangspunkt i når det gjelder denne oppgaven. Det ser vi blant annet i disse to 

oppgavene, som vi finner under kapittelet ”Språk og kultur – oversett fra svensk & dansk”: 

”Lytt til sangen på YouTube eller andre steder. Hør etter hvilke ord som uttales likt på svensk 

og norsk selv om de skrives forskjellig” og ”Lytt til sangen på YouTube eller andre steder. 

Hør etter hvilke ord som uttales likt på dansk og norsk selv om de skrives forskjellig” (Nye 

Kontekst oppgaver, 2014, s. 156). I disse to oppgavene vil det å skille ut det vesentlige være 

det som elevene øver på ved å gjøre oppgaven. 

 

Vi ser eksempel på å skille ut det vesentlige og å lytte kritisk i en oppgave i boka som går inn 

under det å debattere etter å ha lest en artikkel som inneholder mange argumenter: ”Diskuter 

argumentene som blir brukt. Hva er dere enige i, og hva er dere uenige i? Begrunn 

standpunktene deres” (Nye Kontekst oppgaver, 2014, s. 13). Her må eleven lytte til det den 

andre har å si for å kunne finne ut av hvilke argumenter de har felles og hvilke argumenter 

som de er uenige om. Det å debattere innebærer å kommunisere og ha en dialog frem og 

tilbake, slik oppgaven hentyder. Elevene får i denne oppgaven mulighet til å øve seg på å 

stille seg kritiske til det som blir sagt. Det å øve på kritisk lytting legges i noe grad vekt på i 

boka generelt. 

 

En annen oppgave som får frem det å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og å lytte 

kritisk er denne oppgaven: ”Snakk sammen om diktet. Bruk notatene fra oppgave a og 

faguttrykkene fra oppgave b. Finn eksempler fra diktet som viser det dere snakker om. Still 

hverandre spørsmål og gi tilbakemelding” (Nye Kontekst oppgaver, 2014, s. 15). Oppgaven 

krever at elevene følger med på det som blir sagt for å kunne stille spørsmål og gi 

tilbakemelding underveis i samtalen. 

 

Det å lytte kritisk kommer også frem i denne oppgaven: ”Sitt sammen to og to. Presenter det 

dere gjorde i oppgave 1.4.6. Mens den ene presenterer, skal den andre vurdere. Gi 
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tilbakemelding – husk å være konstruktiv! Forklar hva som fungerer, og hvordan det kan bli 

bedre” (Nye Kontekst oppgaver, 2014, s. 19). Her har den som skal lytte fått en oppgave ved 

at vedkommende skal være kritisk til det som blir sagt. Forfatterne av oppgaven har 

tydeliggjort det at elevene skal gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre, slik at elevene er 

klar over hva som forventes av de. 

 

Et annet eksempel på en diskusjonsoppgave er denne: ”Diskuter med en annen: Hvorfor tror 

dere de ulike personene på bussen oppførte seg som de gjorde” (Nye Kontekst oppgaver, 

2014, s. 28). Denne oppgaven er inn under kapittelet ”Lesing for å lære” og går på det samme 

som tidligere nevnt diskusjonsoppgave, nemlig å skille ut det vesentlige og å lytte kritisk til 

det som blir sagt. 

 

Diskusjonsoppgavene er også fremtredende i denne boka, i likhet med mange av de andre 

bøkene vi har med i denne analysen. Vi kan på et tidspunkt se et eksempel på en oppgave 

som vil gi elevene en mulighet til å øve på å lytte empatisk, å lytte med innlevelse og/eller å 

lytte identifikatorisk. Oppgaven lyder slik: ”Snakk sammen om det dere har skrevet i 

oppgavene a-c. Diskuter hva dere får ut av teksten – hva kan teksten si om det å leve?” (Nye 

Kontekst oppgaver, 2014, s. 16). Her kommer det å lytte empatisk, å lytte med innlevelse 

og/eller å lytte identifikatorisk frem ettersom en slik litt dypere oppgave enn tidligere 

eksempler gir mulighet for å kunne lytte på en annen måte enn hva tidligere eksempler har 

vist.  

 

Det å lytte for å forstå innholdet i det som blir sagt er noe vi for eksempel kan se i denne 

oppgaven: ”Gjennomfør en fagsamtale med andre. Ta utgangspunkt i oppgavene a og b. Den 

som ikke har sett filmen, må sørge for å stille gode spørsmål underveis i samtalen” (Nye 

Kontekst oppgaver, 2014, s. 16). Her krever oppgaven at elevene som ikke har sett filmen 

følger godt med for å kunne stille oppfølgingsspørsmål underveis i samtalen. Det vil ikke 

være mulig å stille spørsmål hvis en ikke klarer å forstå innholdet, så her er det å utvikle 

lytteferdigheten å forstå innholdet vesentlig. 

 

I Nye Kontekst oppgaver legges det i noe grad vekt på å øve opp å lytte med innlevelse. Det å 

øve seg på å lytte med innlevelse er noe som er fremtredende i, for eksempel, denne 

oppgaven:  
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Dramatiser stripen fra tegneserien Nemi nedenfor eller andre tegneserier i denne boka. 

Fordel roller, øv på stemmebruk, kroppsspråk og samspill slik at dere reagerer på 

hverandres replikker og kroppsspråk. Utvid gjerne situasjonen med flere replikker 

som viser at Nemi er en som pleier å drepe planter. Øv, og husk å leve dere inn i 

situasjonene” (Nye Kontekst oppgaver, 2014, s. 17).  

 

Det oppfordres til å leve seg inn i rollene og øve på samspill. Her gjelder det å lytte med 

innlevelse slik at det virker overbevisende for publikum, og slik at replikkene og reaksjonene 

kommer på riktig tidspunkt. Dette er en lytteferdighet som ikke nødvendigvis bare er viktig i 

et rollespill, men også viktig for eksempel under en samtale i det daglige. 

 

Det er en oppgave der elevene skal øve på å være en god og en dårlig lytter. Det oppfordres 

til å bruke både ord og kroppsspråk, og til slutt skal elevene diskutere hvordan lytteren 

påvirket den som fortalte (Nye Kontekst oppgaver, 2014, s. 7). Her øves det på å lytte med 

innlevelse og å lytte kritisk, samtidig som det en slik type oppgave krever at elevene klarer å 

skille ut det vesentlige for å kunne lytte kritisk. 

 

4.2.3 Progresjon i ”Nye Kontekst oppgaver” 
Til forskjell fra de andre bøkene vi analyserer, er Nye Kontekst-bøkene bøker som skal 

brukes felles på 8-10 trinn uten noe form for avgrensning i form av ulike oppgaver til ulike 

elever på de ulike trinnene. Progresjonen i Nye Kontekst oppgaver er vanskelig å se tydelig 

ettersom det er en felles bok ment for elever på 8-10, og ikke én bok for hvert trinn som vi for 

eksempel ser i Fabel-serien. 

 

I Nye Kontekst oppgaver kan vi se en variasjon mellom nivåene kunnskap, forståelse, 

anvendelse, analyse og vurdering. Det høyeste nivået, ifølge Bloom et al. (1956), nemlig 

vurdering, kan vi se at forekommer sammen med nivået som ligger noe under, nemlig 

analyse, ved at det å diskutere noe forekommer i samme oppgave som det å se 

sammenhengen mellom for eksempel to utsagn. Vi kan ikke se at nivået som går på syntese 

forekommer i noen av oppgavene generelt som omhandler lytting. 
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Vi kan se at boka begynner tidlig på et nivå som omhandler vurdering, og veksler mellom å 

ligge på et høyt, middels og lavt nivå gjennom boka. Det er altså ikke en tydelig progresjon 

fra lav til høy fra start til slutt, men veksler underveis. 

 

4.2.4 Nye Kontekst basisbok 
Nye Kontekst basisbok er den andre boka vi skal ta for oss i Nye Kontekst-serien, og er en 

bok som har en blanding av både informasjon og oppgaver i motsetning til Nye Kontekst 

oppgaver, som i all hovedsak inneholder oppgaver og svært lite informasjon ellers knyttet til 

oppgavene eller temaet. I Nye Kontekst basisboka refereres det til Nye Kontekst 

oppgaveboka for flere oppgaver knyttet til hvert av emnene/kursene. 

 

I likhet med Nye Kontekst oppgaveboka, er basisboka bygd opp med ulike kapitler og med 

samme inndeling av kapitler som i oppgaveboka. Underkapitlene kaller forfatterne for ”kurs”, 

og i boka er det oppgaver knyttet til hvert kurs etter endt kurs. Det er blant annet et kapittel 

som omhandler lytting og muntlig kommunikasjon med følgende underkapitler, også kalt 

”kurs” av forfatterne av boka: Kommunikasjon, delta i diskusjoner, samtaler om litteratur, 

teater og film og presentasjoner (Nye Kontekst basisboka, 2014, s. 4).  

 

I begynnelsen av hvert kurs er det satt opp mål for kurset. Under kapittelet som har med 

lytting og muntlig kommunikasjon, er det som nevnt satt opp fire kurs. Målet for det første 

kurset er å forstå hva som kjennetegner god kommunikasjon, bruke 

kommunikasjonsmodellen og gjenkjenne hva som kan hindre god kommunikasjon (Nye 

Kontekst basisbok, 2014, s. 10). Målet for det andre kurset er å delta i diskusjoner og 

begrunne egne meninger og forstå forskjellen på saklig og usaklig argumentasjon (Nye 

Kontekst basisbok, 2014, s. 16). Målet for det tredje kurset er å delta i samtaler om form og 

innhold i litteratur, teater og film (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 22). Målet for det fjerde, 

og siste kurset, er å lære å tilpasse kroppsspråk og stemmebruk til ulike situasjoner, 

presentere gjennom tolkende opplesing, rollespill og dramatisering og vurdere egne og andres 

muntlige framføringer ut fra faglige kriterier (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 32).  

 

I likhet med ”Nye Kontekst oppgaver” er Nye Kontekst basisbok utviklet etter LK06 fra 2006 

og den reviderte versjonen av fagplanen som kom i 2013 (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 1). 
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4.2.5 Typer lytting i ”Nye Kontekst basisbok” 
Først må det nevnes at det er noe vanskelig å trekke frem ulike typer lytting i basisboka i det 

første kurset under kapittelet som har med lytting og muntlig kommunikasjon, ettersom det 

veldig ofte ikke er beskrevet om det skal jobbes alene med oppgaven eller sammen med 

andre, og derav vet vi ikke om det blir en ”lytter” i oppgaven. I diskusjons- og 

drøftingsoppgavene er det gitt at det skal være en eller flere personer å diskutere med, så det 

gjør det noe enklere. 

 

Under temaet ”samtaler om litteratur, teater og film” i kapittel 1 som handler om lytting og 

muntlig kommunikasjon er det satt opp et mål for kurset som omhandler at elevene skal 

kunne ”kommunisere med andre, lytte, få fram tanker, ideer og kunnskap” (Nye Kontekst 

basisbok, 2014, s. 22). Videre i kurset er det en egen del som handler om at man skal lytte og 

stille gode spørsmål, samt at man skal lære av hverandre. Her går de inn på at det å lytte til 

hverandre er viktig for å kunne ha en god samtale (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 25). 

 

Det å skille ut det vesentlige er noe som er mest fremtredende i Nye Kontekst basisbok, av de 

ulike typene lyttemulighetene som vi bruker som utgangspunkt i denne analysen. Et eksempel 

på en oppgave der det å skille ut det vesentlige forekommer, er denne oppgaven:  

 

5-minutters diskusjoner i grupper. Diskuter en sak i fem minutter. Øv dere på å bruke 

tegnene for innlegg og replikk. La én være ordstyrer. Bytt på å være debattdeltakere 

som er for/imot forslagene nedenfor: Bøter og straff ved manglende kildesortering. 

Forbud mot salg av brus i hverdagen. Leksefri skole og én time lengre skoledag. (Nye 

Kontekst basisbok, 2014, s. 20) 

 

Et annet eksempel på det å øve på å skille ut det vesentlige er denne oppgaven: ”Les teksten 

”Kva snakkar eigentleg fuglane om?” høgt for kvarandre. Skriv eit samandrag av teksten, 

150-200 ord. Rett samandraga til kvarandre med støtte i eksempelteksten” (Nye Kontekst 

basisbok, 2014, s. 277). Denne typen oppgave krever at man følger med og får med seg det 

vesentlige slik at man har mulighet til å svare på oppgaven. 

 

Det er en oppgave som går på både det å debattere og analysere debatten etterpå enten ved at 

man har tatt opp lyd eller både lyd og bilde. Oppgaven lyder som følger: ”Debatter og 
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analyser. Velg et tema dere skal debattere. Bruk tid på å forberede dere, slik at dere har gode 

argumenter. Gjennomfør debatten og gjør opptak, enten bare av lyd eller av både lyd og 

bilde” (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 21). Denne oppgaven er under feltet ”oppsummer”, 

som er satt opp som en oppgave de skal gjøre som en del av oppsummeringsdelen av 

underkapittelet. Her vil det å skille ut det vesentlige være noe som kan øves på for å kunne 

utvikle den ferdigheten, samtidig som man lærer hva man gjør bra og hva man ikke gjør fullt 

så bra når man hører på seg selv. 

 

Det som er nesten like fremtredende i basisboka som å skille ut det vesentlige, er det å forstå 

innholdet. Et eksempel på det å øve på å forstå innholdet er denne oppgaven:  

 

Lag en fremføring. Les opp en kort tekst, for eksempel diktet ”Det er langt mellom 

venner” (se side 40) eller en monolog fra Nye kontekst Tekst 4, og gjør alle tenkelige 

presentasjonsfeil du kan komme på. Fremfør for hverandre, og snakk sammen om 

hvordan det var. (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 38) 

 

Neste oppgave går ut på at elevene skal fremføre den samme teksten som nevnt i foregående 

oppgave, men denne gangen skal de gjøre det slik de mener det burde gjøres. I eksempelet 

ovenfor er ordlyden i oppgaven at elevene skal snakke sammen om hvordan fremføringen 

var, og ikke diskutere seg i mellom. Her er det mulig å formulere spørsmål knyttet til 

fremføringen, men det er ikke nødvendigvis slik at det blir en diskusjon ut av det, hvorav 

lytteren kommer med mer kritiske spørsmål til det som har blitt sagt. 

 

De lytteferdighetene som kommer frem i boka til en viss grad er oppgaver knyttet til å skille 

ut det vesentlige, å forstå innholdet, å lytte kritisk og å lytte med innlevelse. Et eksempel på 

en slik oppgave er: ”Les for hverandre det dere har skrevet i oppgave 4b, og ha en fagsamtale 

om dette. Husk å stille gode spørsmål slik at dere får samtalen videre” (Nye Kontekst 

basisbok, 2014, s. 29). Her er det viktig å lytte for å skille ut det vesentlige, å forstå 

innholdet, å lytte kritisk og å lytte med innlevelse slik at spørsmålene blir gode.  

 

Som del av oppsummeringen knyttet til det siste kurset i boka under kapittelet ”lytting og 

kommunikasjon” finner vi følgende oppgave:  
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Vurder din egen eller andres presentasjon. Tenk over forrige gang du holdt en 

presentasjon selv eller hørte, eller så på en presentasjon. Vurder følgende: Hvordan 

ble emnet presentert (introduksjon, kroppsspråk, notater, stemmebruk)? Hvordan ble 

presentasjonen tilpasset målgruppa? Hvilke faguttrykk (fagterminologi) og digitale 

verktøy og medier ble brukt? Hvordan syns du det fungerte, og hva ville du eventuelt 

ha gjort annerledes?. (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 40) 

 

Hvis det er slik at eleven velger å vurdere andre sin presentasjon, vil de kunne øve på å lytte 

kritisk for å vurdere presentasjonen deres. 

 

Diskusjonsoppgavene forekommer i basisboka så vel som oppgaveboka i Nye Kontekst-

serien, men diskusjonsoppgavene er ikke like fremtredende som i for eksempel Fabel-serien. 

Generelt sett er det én drøftingsoppgave per kurs. Et eksempel på en drøftingsoppgave i 

basisboka er: ”Drøft sammen. Se på teksten under overskriften ”Å bygge opp en tekst” på 

side 99. Hva finner dere av tekstbinding der?” (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 105). Her vil 

det å øve på å skille ut det vesentlige, samt stille seg kritisk til funnene som blir gjort for å 

sikre seg at det blir riktig være aktuelt. En lignende oppgave ser vi her:  

 

Les i grupper på fem. Fordel følgende oppdrag i gruppa, slik at alle får ett oppdrag 

hver: Leser avsnittet eller en naturlig del av teksten høyt. Gjenforteller det nr. 1 har 

lest. Stiller spørsmål til avsnittet som er lest. Framhever noe som var spesielt 

interessant eller vanskelig i teksten. Finner typiske fagord og uttrykk i teksten. Gruppa 

diskuterer hvordan ordene kan forklares. (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 63) 

 

Dette er en oppgave som går på å øve på det samme som den foregående oppgaven, nemlig å 

skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og å lytte kritisk slik at man har mulighet til å 

gjenfortelle og stille spørsmål, samt diskutere hvordan ordene kan forklares. 

 

I en oppgave som omhandler å spille en rolle i en debatt, er det flere lytteferdigheter som 

øves på. Det å lytte for å skille ut det vesentlige, å lytte kritisk og samtidig lytte med 

innlevelse, er viktig for å kunne inneha rollen man har fått, samtidig som man skal ha en 

debatt. Et eksempel på en slik oppgave er:  
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Rollespill, diskusjon. Fordel roller og forbered argumenter og begrunnelser. Velg 

mellom de to temaene nedenfor. – En tv-debatt om rike og fattige land: Én er innleder 

og bruker stoff fra artikkelen ”Er vi villige til å dele med andre?”. Noen av 

debattantene mener at alle må dele på ressursene i verden, andre mener at vi må ta 

mest ansvar for dem som lever her i landet. – Det er møte på skolen, der elevene går 

inn for å utsette skolestart én time om morgenen, mens de voksne mener at det ikke er 

så lurt. (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 143)  

 

I denne oppgaven får elevene noe hjelp ved at de skal forberede argumenter og begrunnelser 

på forhånd, som vil hjelpe de underveis i debatten. Det vil fortsatt være viktig å øve på 

lytteferdigheter som å lytte kritisk og å lytte med innlevelse, for å holde på rollen og stille 

relevante spørsmål som har med det som blir sagt å gjøre, og ikke bare legge ut om et 

argument som ikke er relevant til det som prates om. 

 

I Nye Kontekst basisboka legges det i svært liten grad vekt på å øve opp å lytte empatisk. Et 

annet eksempel på en oppgave som omhandler det å lytte for å forstå innholdet og å lytte for 

å skille ut det vesentlige, samt lytte empatisk er denne oppgaven: ”Test førforståelsen. 

Artikkelen ’klær kan gi gull i skiløypa’ er hentet fra forskningsmiljøet SINTEF. Drøft med 

andre – har dere ulik førforståelse?” (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 59). Her legges det opp 

til at elevene skal drøfte noe, uten at de nødvendigvis skal trekke frem kritisk lytting, men 

heller trekke frem det å lytte empatisk. 

 

Retorikk og overbevisning er noe som trekkes frem på side 138-139 i Nye Kontekst 

basisboka, der etos, logos og patos trekkes frem som virkemidler, og det legges frem hva man 

bør tenke på når man skal overbevise andre. I likhet med det vi så om retorikk i Fabel 9, 

handler det i hovedsak om hvordan en skal overtale, og ikke direkte på hvordan man skal 

være en god lytter. Det trekkes frem her i denne analysen på bakgrunn av at Adelmann 

(2009) trekker frem nettopp det at for å være en god lytter så bør man være klar over 

retoriske overtalelsesteknikker.  

 

I Nye Kontekst basisbok, kan vi ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som handler om 

å øve på å lytte identifikatorisk. 
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Lytting er ikke nevnt eksplisitt i noen av oppgavene, men implisitt ligger det i oppgavene at 

elevene skal lytte blant annet i de eksemplene som er nevnt i dette delkapittelet. Det å øve på 

å lytte rent implisitt inngår i boka i diskusjonsoppgaver, drøftingsoppgaver og oppgaver der 

elevene skal dramatisere noe. 

 

4.2.6 Progresjon i ”Nye Kontekst basisbok” 
Det er ikke mye progresjon å se gjennom Nye Kontekst basisboka innenfor lytting. Helt i 

starten av boka i kapittelet som heter ”kommunikasjon” er det å lytte nevnt som en 

kompetanse som er viktig å inneha (Nye Kontekst basisbok, 2014, s. 11). Men det å lytte blir 

ikke trukket frem noe mer underveis i boka, noe som kan gjøre det vanskelig å elevene å få til 

en bevisst progresjon innen lytting.  

 

Vi ser eksempel på bruk av kunnskapsnivåene forståelse, anvendelse, analyse og vurdering. 

Anvendelse handler jo om å bruke kunnskapen man har i spesifikke situasjoner, som for 

eksempel i denne boka kan vi se eksempel på det i form av en oppgave der elevene eksplisitt 

blir bedt om å bruke tegnene for innlegg og replikk under en diskusjon, som for øvrig blir 

trukket frem i kapittelet som oppgaven forekommer i. Nivået som omhandler analyse ser vi 

blant annet i boka når elevene blir bedt om å se sammenhenger mellom to ulike utsagn. 

Samtidig som nivået analyse kommer inn i en oppgave, ser vi eksempel på at forståelse 

kommer inn i oppgaven ettersom elevene blir bedt om å se på likheter/ulikheter i tillegg til å 

sammenlikne noe for å se sammenhengen mellom det gitte.  

 

I likhet med Nye Kontekst oppgaveboka, kan vi ikke se at nivået som går på syntese 

forekommer i noen av oppgavene eller teksten generelt som omhandler lytting. 

 

Nivået som går på vurdering, herunder diskusjons- og drøftingsoppgaver, er noe som 

forekommer gjennom hele boka, uten noen form for progresjon i vanskelighetsgrad utover 

boka. Lytteren i diskusjonsoppgavene blir den samme gjennom boka og får ikke noen annen 

type instruks enn hva som er gitt helt i begynnelsen av boka når det gis en gjennomgang av 

hvordan en lytter bør være og hva en bør tenke på når man lytter. 
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4.3 Saga 
4.3.1 Saga 8 
Saga 8 er én av tre bøker i Saga-serien. Boka er delt inn i åtte kapitler, hvorav ett kapittel går 

på det som har med muntlighet å gjøre, nemlig kapittel 3: å ta ordet. Det står spesifisert i 

boka av forfatterne og forlaget at den er utviklet etter LK06 i 2006 og den reviderte versjonen 

av fagplanen som kom i 2013 (Saga 8, 2013, s. 2). 

 

Saga-serien består av en grunnbok og en lesebok for hvert trinn, men det er grunnboka vi tar 

utgangspunkt i ettersom dette er en bok som inneholder både oppgaver og tekst, mens 

leseboka inneholder lese- og skriveoppdrag til både saktekster og skjønnlitterære tekster, som 

ikke blir relevant for meg i denne oppgaven.  

 

I begynnelsen av boka er det gitt en beskrivelse av hvordan de ulike oppgavene er lagt opp. 

Det er spesifisert at noen oppgaver er laget for repetisjon, mens andre oppgaver er laget uten 

å ha et direkte fasitsvar slik at man må diskutere med en eller flere medelever for å finne et 

svar. Det er et lite tegn som indikerer om det er en diskusjonsoppgave mellom to eller flere 

personer, eller en annen type oppgave. Tegnet er beskrevet i begynnelsen av boka slik at 

enten betyr at elevene skal gå sammen to og to, diskutere sammen, snakke sammen eller ta 

kontakt med andre medelever (Saga 8, 2013, s. 7). 

 

I begynnelsen av hvert kapittel er læringsmålene for kapittelet tatt med for å gi en pekepinn 

på hva man kan forvente av kapittelet. I kapittel 3, som heter ”å ta ordet”, ser vi at ett av 

læringsmålene for kapittelet er ”å lytte til andre” (Saga 8, 2013, s. 86). I stedet for å ha en 

mengde oppgaver i slutten av hvert delkapittel eller kapittel, er oppgavene plassert etter et par 

avsnitt med tekst. Oppgavene er da knyttet til det avsnittet, i stedet for å være mer knyttet til 

delkapittelet i sin helhet, slik vi ser eksempel på i for eksempel Fabel-serien. 

 

Saga-serien er utviklet etter LK06 fra 2006 og den reviderte versjonen av fagplanen som kom 

i 2013, som er nevnt helt i begynnelsen av hver bok (Saga 8, 2013, s. 2; Saga 9, 2014, s. 2; 

Saga 10, 2015, s. 2). 

 

Lytteoppgaver der lytting er nevnt eksplisitt er det flere av i denne boka. Det som kan være 

årsaken til det er at forfatterne har dedikert et kapittel til muntlighet, og herunder finner vi 
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informasjon som omhandler det å lytte og tilhørende oppgaver. Lytteoppgaver eksisterer til 

en viss grad ellers i boka, men da er det å lytte trukket frem mer implisitt og ikke nevnt 

eksplisitt. 

 

Ett av læringsmålene under kapittelet om muntlighet er, som allerede nevnt, ”å lytte til andre” 

(Saga 8, 2013, s. 86). Å trene på å bli en bedre lytter når man kommuniserer er et av temaene 

under dette kapittelet, i tillegg til temaer som omhandler hvordan man lytter bedre. Oppgaver 

som er knyttet til nettopp det er blant annet denne oppgaven:  

 

Hva kjennetegner en god lytter? Hva gjør du for at andre skal lytte til deg? Hva 

kjennetegner en dårlig lytter? Spør en av de andre i gruppa di hvordan hun eller han 

opplever deg som lytter. Hva er du god til, hva kan du forbedre ved måten du lytter 

på?. (Saga 8, 2013, s. 95)  

 

Det er også en oppgave som går inn på mange av lyttemulighetene til Adelmann (2009) og 

som handler om å bli en bedre lytter, nemlig denne:  

 

Fire elever sitter sammen. Elev A forteller i to minutter om noe som opptar ham eller 

henne. Elev B lytter til innholdet i det som blir fortalt. Elev C legger mer til 

kroppsspråket til A og ser på måten B lytter på. Elev D observerer hva som skjer i 

samtalen mellom A og B. Spill rollene og diskuter: Hva sa egentlig elev A? Hva la 

elev B merke til? Elev B forteller. Elev C og elev D beskriver sine opplevelser av A 

og B. Hva slags kroppsspråk hadde elev A? På hvilken måte lyttet B? Bytt roller og 

gjenta øvelsen. Hva lærte dere? Øvelsene blir bedre dersom dere overdriver når dere 

spiller. (Saga 8, 2013, s. 95) 

 

Her går vi direkte inn på det å være en lytter og hva man bør tenke over når man lytter. Her 

vil det være aktuelt for elevene å øve på å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet, å lytte 

med innlevelse og å lytte empatisk gjennom å gjennomføre oppgaven slik den er satt opp ved 

at elevene bytter roller underveis slik at alle får prøvd seg i de ulike rollene. 

 

Videre under samme tema kan vi finne en oppgave som går på det motsatte, nemlig å spille 

en dårlig lytter, med beskrivelse av hva som kjennetegner en dårlig lytter. Elevene skal da 
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diskutere seg frem til hva som skjedde med kommunikasjonen og hva som kunne blitt gjort 

annerledes for at samtalene skulle bli bedre. Oppgaven lyder slik: 

 

Når samtalen ikke er god nok. Gå sammen i grupper på fire. Tenk at dere har fått i 

oppgave å planlegge gjennomføringen av årets juleball på skolen. To elever viser 

hvordan de skal arrangere juleballet. De to andre elevene som lytter til det som blir 

sagt, viser på en tydelig måte at de kjeder seg ved å gjespe og småprate. Spill rollene. 

Skift roller. Diskuter i gruppa hva som skjedde med kommunikasjonen underveis. 

Hva kunne vært gjort annerledes for at samtalen skulle bli bedre?. (Saga 8, 2013, s. 

96) 

 

Her vil det være aktuelt for elevene å øve på å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet, å 

lytte med innlevelse gjennom å gjennomføre oppgaven slik den er satt opp ved at elevene 

bytter roller underveis slik at alle får prøvd seg i de ulike rollene, slik som vi så i foregående 

oppgave. 

 

I Saga 8 er det å øve på å skille ut det vesentlige det mest fremtredende av de seks ulike 

måtene å lytte på, sammen med det å forstå innholdet, som også er meget fremtredende på lik 

linje som det å øve på å skille ut det vesentlige. Her er et eksempel på en oppgave som krever 

at elevene bruker og øver på å skille ut det vesentlige i det som blir sagt og forstår innholdet:  

 

Du har fått i oppgave å skrive om global oppvarming. Bruk fem minutter alene og 

skriv ned alt det du vet om temaet. Bruk gjerne et tankekart, et VØSL-skjema eller en 

liste med punkter. Gå sammen i grupper på tre til fire elever. Hva vet de andre om 

temaet? Noter det de sier. Sammenlign det de andre sier, med det du noterte. Fikk du 

noen nye ideer da du hørt på de andre? Hva lærte dere?. (Saga 8, 2013, s. 70) 

 

Her kan også det å lytte med innlevelse være noe som kommer med automatisk, eller om det 

må bygges opp, avhengig av faktorer som det sosiale båndet mellom elevene i gruppa.  

 

Formuleringer som ”Snakk sammen” gjør det til at det å lytte kritisk ikke vil være så aktuelt 

som det ville vært om det var en diskusjonsoppgave eller lignende. Et eksempel på en slik 

type oppgave er denne: ”Snakk sammen. Hva slags tekster liker dere best å skrive? Hva slags 
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tekster skriver dere mest av?...” (Saga 8, 2013, s. 55). Her vil det å øve på å skille ut det 

vesentlige, å forstå innholdet i det som blir sagt og å lytte empatisk være aktuelt. 

 

Et annet eksempel på der det å øve lytte for å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og å 

lytte empatisk er aktuelt, er denne oppgaven: ”Snakk sammen om hva teksten handler om” 

(Saga 8, 2013, s. 30). Det påfølgende spørsmålet knyttet til den oppgaven handler om å lage 

et kort sammendrag av innholdet. Det påfølgende spørsmålet legger opp til at man bør få et 

utbytte av å ha snakket sammen om innholdet i teksten de har lest slik at de kan skrive et kort 

sammendrag. Det er ikke nødvendigvis slik at det å snakke sammen vil gjøre det til at elevene 

har mulighet til å skrive et kort sammendrag, men det gir de en mulighet for å kunne 

samarbeide om hva de skal skrive. 

 

I Saga 8 legges det i noe grad vekt på å øve opp kritisk lytting. Det ser vi blant annet i denne 

oppgaven: ”Diskuter. Hvorfor er det viktig å vite formålet med skrivingen? Se på de tre 

teksteksemplene nedenfor. Diskuter hva dere mener er formålet med tekstene” (Saga 8, 2013, 

s. 60). Her vil det å øve på å lytte kritisk være vesentlig for å kunne diskutere hvorfor det er 

viktig å kunne vite formålet med skrivingen. 

 

Et annet eksempel på å lytte kritisk ser vi blant annet i denne oppgaven: ”Diskuter. Se 

eksemplet fra Toves tekst på forrige side. Hvilke av kommentarene og spørsmålene ville du 

ha tatt hensyn til hvis det var din tekst? Begrunn svarene dine” (Saga 8, 2013, s. 68). Her har 

forfatterne lagt til ”begrunn svarene dine”, som skal tydeliggjøre mer hvordan man skal 

diskutere, selv om det ikke har gitt en gjennomgang i boka på dette tidspunktet om hvordan 

man diskuterer og hva man bør tenke på når man skal diskutere noe. 

 

Den aller første oppgaven i boka er en diskusjonsoppgave med ulike påstander/setninger som 

skal diskuteres. Oppgaven lyder slik: 

 

Diskuter. Hva liker dere best å lese? Hvorfor?  

Hvor mye tid omtrent bruker dere på å lese hver dag?  

Hva slags tekster leser dere mest? Lag en liste.  

Hvilke tekster møter dere hjemme? På skolen? I butikken? På bussen, på flyet, på 

toget? 

Hvorfor er det viktig å kunne lese godt?. (Saga 8, 2013, s. 11) 
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Det står ikke spesifisert om oppgaven skal diskuteres med én eller flere personer eller om den 

skal diskuteres innad i klassen, men det er et tegn i høyre hjørnet av oppgaven som 

tydeliggjør at det er en diskusjonsoppgave, som beskrevet i introduksjonen av denne 

analysen, uten at det er spesifisert hvor mange som skal diskutere. Uavhengig av hvor mange 

som skal diskutere oppgaven, vil elevene spesielt øve på lytteferdigheten å lytte kritisk, i 

tillegg til lytteferdighetene å forstå innholdet, å skille ut det vesentlige og å lytte empatisk. 

 

Her kommer et eksempel på en oppgave der det å lytte med innlevelse inngår i oppgaven, noe 

som forekommer i svært liten grad i boka ellers. Det å øve på denne ferdigheten kommer her 

i tillegg til mulighet for å øve på andre lytteferdigheter samtidig. Her vil det å skille ut det 

vesentlige, å forstå innholdet i det som blir sagt, å lytte kritisk og øve på å lytte med 

innlevelse være viktig. Oppgaven er formulert slik:  

 

Skriv de to første avsnittene på en fortelling som heter: Så flau har jeg aldri vært før. 

Les teksten høyt for en annen i klassen og få tilbakemelding på teksten din. Mens du 

leser, noterer den andre ord, uttrykk og formuleringer som er spesielt gode. Han eller 

hun kan også skrive spørsmål og kommentarer til teksten din. Du avgjør selv hva 

slags kommentarer du vil ta hensyn til. Deretter bytter dere roller. Til slutt lager dere 

et nytt utkast, et andreutkast. (Saga 8, 2013, s. 70) 

 

Dette er en oppgave som går både på det å skrive en tekst, lese den høyt og få tilbakemelding 

på den. Rollene byttes om underveis slik at begge elevene får øvd seg på å lytte og lese. 

 

Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten å lytte identifikatorisk i Saga 8. 

 

4.3.2 Saga 9 
Saga 9 er på lik linje som Saga 8, delt inn i åtte kapitler. I denne boka er det ikke et kapittel 

som går på muntlighet, slik vi så i Saga 8, men heller et fokus på å forstå ulike tekster, drama, 

tegneserier og nynorsk.  

 

I denne oppgaven forekommer lytteferdighetene å lytte for å skille ut informasjon, å forstå 

innholdet og samtidig å lytte empatisk til hva de andre har å si, og er noe som er fremtredende 

blant oppgavene i Saga 9: ”Les diktet ”fyrstikkbarn” høyt i klassen. Hva likte dere ved 
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diktet?” (Saga 9, 2014, s. 63). Her står det å lytte empatisk sterkt ettersom oppgaven spør om 

hva hver enkelt elev likte ved diktet, og for å lytte til hva de andre har å si så må man ikke 

bare beherske det å lytte til det som blir sagt og å forstå innholdet, men lytte empatisk slik at 

vi prøver å forstå hva personen prøver å formidle, som for øvrig er Adelmann (2009) sin 

beskrive av det å lytte empatisk. Et annet eksempel på en oppgave som omhandler de nevnte 

lytteferdighetene, og som inkluderer hele klassen, er denne: ”Les de to kortdiktene ovenfor. 

Hva mener dere diktene handler om (tema)? Samtal i klassen” (Saga 9, 2014, s. 57). 

 

En annen oppgave som også går på å lytte til talerens interesse og behov for å prøve å forstå 

det personen prøver å formidle når vi lytter empatisk, er denne oppgaven:  

 

Gå sammen to og to og fortell hverandre hva dere tenker på når dere hører begrepet 

’norsk vinter’. Skriv ned det dere kommer på. Skriv sammen. Skriv et norsk 

vinterhaikudikt der du bruker det dere skrev ned. Skriv så kort som mulig. Presenter 

diktet for de andre i klassen. Dere kan også publisere noen av diktene på skolens 

nettavis. (Saga 9, 2014, s. 62) 

 

Her bruker de formuleringer som ”fortell hverandre hva dere tenker på når dere hører 

begrepet…”, som gjør det til at det å lytte kritisk ikke vil være riktig i en slik situasjon, men 

heller det å lytte empatisk vil være mer korrekt. Samtidig er det viktig å øve på å skille ut det 

vesentlige og å forstå innholdet i det som blir sagt slik at man har mulighet til å gjøre det 

oppgaven ber om, nemlig å skrive ned det man kommer på. 

 

I Saga 9 legges det vekt på å øve opp kritisk lytting. Det ser vi blant annet i denne oppgaven: 

”Les diktet ’Hvis’ og sangteksten ’Om’. Diskuter i klassen hva dere mener disse to tekstene 

handler om. Hvor i sangteksten til Niklas Strömstedt finnes det likheter med teksten til Tove 

Lie?” (Saga 9, 2014, s. 64). Her er formuleringen ”Diskuter i klassen”, som tilsier at man skal 

lytte mer kritisk enn empatisk i en slik situasjon, samtidig som man skal forstå innholdet og 

skille ut det vesentlige i det som blir sagt slik at man har mulighet til å formulere spørsmål til 

det som blir sagt. 

 

Det er en oppgave vi ser i boka som har både med formuleringer som ”snakk sammen” og 

”diskuter” i en og samme oppgave. I denne oppgaven finner vi eksempel på det å lytte for å 
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skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og samtidig lytte kritisk for å kunne diskutere. 

Oppgaven lyder som følger:  

 

Snakk sammen. Nevn forfatter og tittel på noen romaner dere har lest. Hva handlet de 

om? Skriv ei liste over hvilke romaner du vil anbefale de andre i klassen å lese. Ta 

med tittel, forfatter, tema (hva romanen handler om) og anbefaling. Lag ei liste over 

alle anbefalingene i klassen. Hva mener dere er typiske trekk ved en roman? Diskuter 

i klassen. (Saga 9, 2014, s. 101) 

 

Diskusjoner, eller samtaler, uavhengig av om det er mellom et par elever eller hele klasser, er 

noe som krever øvelse og mestring for å kunne klare å holde konsentrasjonen underveis, og 

samtidig respondere på det som blir sagt underveis. Det å diskutere blir trukket frem i Saga 8 

og beskrevet slik at elevene har en pekepinn på hva det å diskutere handler om. Det å 

diskutere i klassen krever at elevene har enda mer skjerpet fokus for å ikke ”falle av lasset” 

ettersom det er mange å følge med på enn hva det er når man skal diskuterer to og to eller en 

mindre gruppe. 

 

Det å diskutere er noe som forekommer en del blant oppgavene i boka, i ulik grad. De to 

foregående eksemplene inkluderer hele klassen i diskusjonen, mens vi her ser et eksempel på 

en oppgave som bare har spesifisert ”diskuter”, uten å tydeliggjøre hvor mange som skal 

diskutere sammen: ”Diskuter. Hva er forskjellen på å lese en tekst på papir og på en 

dataskjerm. Hvilke utfordringer møter vi når vi leser på skjerm?” (Saga 9, 2014, s. 36). Her 

vil det å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og å lytte kritisk være aktuelt i denne 

oppgaven, på lik linje med de to foregående eksemplene som ble trukket frem her. 

 

I Saga 9 legges det i svært liten grad vekt på å øve opp å lytte med innlevelse. Det å øve opp å 

lytte med innlevelse kommer blant annet frem i denne oppgaven: ”Øv på å dramatisere. Gå 

sammen tre eller fire elever. Skriv ned replikker og noen sceneanvisninger til et kort skuespill 

(5-10 minutter). Velg en situasjon å skrive om eller bruk et av forslagene nedenfor…” (Saga 

9, 2014, s. 119). Når man dramatiserer, krever det at man behersker det å forstå innholdet i 

det som blir sagt av andre personer, samt lytter med innlevelse slik at replikkene blir sagt når 

de skal og skuespillerne overbeviser de som ser på og lever seg inn i rollen.  
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En annen måte der det å lytte med innlevelse kommer inn, er denne oppgaven: ”Lag eit 

intervju med ein elev i gruppa di. Finn ut kva du vil spørje om, og skriv spørsmåla med 

spørjepronomen og spørjeadverb. Gjennomfør intervjuet” (Saga 9, 2014, s. 163). En slik 

oppgave krever at eleven som gjør intervjuet lytter til personen som blir intervjuet slik at den 

som intervjuer har mulighet til å skrive ned det som blir sagt. Det å lytte for å skille ut det 

vesentlige er noe som blir relevant i denne typen oppgave, da det kan være at den som blir 

intervjuet snakker om andre ting enn bare det han/hun blir spurt om, så det vil være viktig for 

intervjueren at vedkommende klarer å skille ut det vesentlige samtidig som vedkommende 

forstår innholdet. Med en slik oppgave, gir det elevene mulighet til å øve på lytteferdigheter 

som å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet, å lytte empatisk og å lytte med innlevelse. 

Ved å lytte på en mer empatisk enn kritisk måte, vil eleven som blir intervjuet ha mulighet 

for å være ærlig og åpne seg mer opp under intervjuet. 

 

Vi kan, i likhet med Saga 8, ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som går på å lytte 

identifikatorisk i Saga 9. 

 

4.3.3 Saga 10 
I denne boka er muntlighet noe som er trukket frem i et av kapitlene, men det å lytte er ikke 

nevnt. Kapitlene i Saga 10 består av å finne mening i tekster, å overbevise, film, essay og 

kåseri, dialekter og sosiolekter, og nynorsk, i tillegg til en del av boka som omhandler de 

ulike epokene innenfor litteraturen. 

 

I Saga 10 legges det særlig vekt på å øve opp kritisk lytting. Der ser vi blant annet i denne 

oppgaven:  

 

Hvilke reklamer har du sett den siste uka som har en tydelig stoppeffekt? Hva mener 

du gir denne stoppeffekten? Diskuter i klassen. Finn reklamer i aviser, bladet og på 

nettet med eksempler på bruk av ulike virkemidler og skjult argumentasjon. Diskuter 

bruken av virkemidler i reklamene dere har funnet. (Saga 10, 2015, s. 38) 

 

I en slik oppgave vil elevene ha mulighet til å øve opp kritisk lytting, samtidig som de skiller 

ut det vesentlige og forstår innholdet i det som blir sagt for å kunne klare å lytte kritisk. 
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I boka legges det vekt på å øve opp det å skille ut det vesentlige og å forstå innholdet. På et 

tidspunkt i boka kommer det en oppgave, som for øvrig legger opp til at man skal lytte for å 

skille ut det vesentlige og å forstå innholdet uten så mye annet. Oppgaven lyder slik: ”Se 

filmen Kongen av Bastøy” (Saga 10, 2015, s. 53). Elevene gis ikke noen flere instrukser enn 

at de skal se filmen. Noen sider senere ser vi at neste oppgave etter den nevnte oppgaven er 

denne:  

 

Gruppeoppgave. Diskuter disse spørsmålene: Er dere enig i det som er gitt som 

eksempler på vendepunkt og konflikter i Kongen av Bastøy? Finnes det andre 

vendepunkt eller konflikter i filmen? Finn forslag til en annen avslutning og avtoning 

av filmen. (Saga 10, 2015, s. 57).  

 

Dette er en oppfølgingsoppgave til den foregående oppgaven, som gjør det til at det å lytte for 

å skille ut det vesentlige, samtidig som man forstår innholdet, vil være vesentlig for elevene å 

øve på i foregående oppgave. I den sistnevnte oppgaven vil elevene også få mulighet til å øve 

seg på å lytte kritisk ettersom spørsmålene skal diskuteres innad i gruppa. 

 

Det er et eksempel på en oppgave der det å øve på å skille ut det vesentlige blir viktig for å 

kunne mestre oppgaven. Det ser vi blant annet i denne oppgaven: ”Gå igjennom de ti første 

eller ti siste minuttene av Kongen av Bastøy. Hvilke reallyder er brukt? Finn eksempler på 

scener i filmen der dere synes bare bilder kunne ha vært brukt i stedet for tale eller dialog” 

(Saga 10, 2015, s. 65). I dette tilfellet må elevene lytte til hvilke reallyder som er brukt for å 

kunne svare på oppgaven. 

 

Lytteferdigheten å lytte med innlevelse forekommer i svært liten grad i boka. Et eksempel på 

en oppgave der denne lytteferdigheten inngår er denne:  

 

Samarbeidsoppgave. Velg en dialekt og lag et kort rollespill som inneholder ordene 

ikke, jeg og kysse. Resten av klassen skal gjette hvilken dialekt det er. Dere finner 

dialektprøver på nettsiden til Saga. Bruk dem til å trene mer på å gjenkjenne dialekter 

fra ulike steder i Norge. (Saga 10, 2015, s. 108) 

 

I en slik oppgave vil det å lytte med innlevelse være viktig for å kunne være i rollen og spille 

med de andre medelevene på en god og overbevisende måte. 
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Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdighetene som går på å lytte empatisk og å lytte 

identifikatorisk i Saga 9. 

 

4.3.4 Progresjon i ”Saga”-serien 
Saga-serien består av tre bøker, henholdsvis Saga 8, 9 og 10. Vi kommer til å sammenligne 

Saga-serien og se på progresjonen gjennom de tre bøkene, som vi gjorde i Fabel-serien og 

som vi kommer til å gjøre det med de bøkene som har tre bøker i serien. Grunnen til at vi gjør 

det slik er fordi bøkene er delt inn ut fra klassetrinnene, så det er naturlig å tenke at det er en 

slags progresjon mellom 8-9, 9-10 og ikke minst 8-10. 

 

Vi kan se i Saga 8 at alle progresjonsnivåene forekommer, men på ulike tidspunkt og ikke 

nødvendigvis i den gitte rekkefølgen som Bloom et al. (1956) har satt opp som rekkefølge. Vi 

ser eksempel på nivået kunnskap ved at elevene skal svare på hva som kjennetegner en god 

lytter. I en og samme oppgave vil det være mulig å oppnå nivået som handler om forståelse, 

hvis elevene forklarer med egne ord hva som kjennetegner en god lytter og ikke bare gjengir 

slik det legges opp til i nivået kunnskap. I diskusjonsoppgavene som går innenfor nivået 

vurdering vises en viss progresjon gjennom boka. I begynnelsen ser vi blant annet oppgaver 

med ulike påstander/setninger som skal diskuteres. Senere i boka ser vi diskusjonsoppgaver 

som ikke har med ulike påstander/setninger i så stor grad som vi kunne se i begynnelsen av 

boka, noe som gjør diskusjonsoppgavene noe vanskeligere. Mot slutten legger forfatterne opp 

til at du selv skal komme med påstandene/setningene og diskutere uten noen form for 

hjelpemiddel. Hvis vi går inn på Saga 9 og Saga 10 ser vi ikke tendens til noe hjelpemiddel i 

disse gitte oppgavene. 

 

Til forskjell fra Saga 8, ser vi i Saga 9 eksempel på nivåene som omhandler kunnskap, 

forståelse, anvendelse, analyse og vurdering. Vi kan ikke se eksempel på bruk av nivået som 

handler om syntese, som går på blant annet å trekke egne slutninger. Forståelse kan vi for 

eksempel se i en oppgave der elevene skal forklare med egne ord hva et spesifikt dikt handler 

om. I en og samme oppgave kan vi se bruk av nivået anvendelse, som handler om at elevene 

bruker kunnskapen de innehar om feltet for å kunne svare på spørsmålet. Analyse kommer 

her inn i for eksempel en oppgave som handler om at elevene skal se likheter mellom to ulike 

tekster. Vi ser at det er mer diskusjoner i Saga 9 som inngår større grupper som klasser og 
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lignende, sammenlignet med å bare diskutere to og to, eller i mindre grupper. Elevene får øvd 

seg på å diskutere høyt i klassen med alle medelever og med bare én til to medelever 

gjennom boka. I motsetning til Saga 8, har Saga 9 med oppgaver der elevene skal diskutere 

felles i klassen ulike tanker. Dette krever mer av elevene enn bare å lytte til et par medelever 

som de ville gjort i en gruppediskusjon. 

 

I Saga 10 er det ikke så stor variasjon og færre nivåer i oppgavene og tekstene som 

omhandler lytting. Vi ser eksempel på bruk av nivåene forståelse, anvendelse og vurdering i 

oppgaver som handler om å forklare noe med egne ord, bruke kunnskapen for å finne 

virkemidler som er brukt og diskutere en gitt påstand eller et tema. I Saga 10 er det oppgaver 

som inkluderer diskusjoner i helklasse, og ikke bare to og to eller i mindre grupper, noe som 

også var tilfelle i Saga 9, men som vi ikke så i Saga 8. Vi ser ingen tegn til nivåene kunnskap, 

analyse og syntese i Saga 10. 

 

4.4 På norsk 
4.4.1 På norsk 1 
På norsk 1 er første boka i en serie på tre bøker. Forlaget beskriver selv det slik at de har en 

grunnbok og en tekstbok for hvert klassetrinn. Vi skal kun ta for oss grunnbøkene i serien 

ettersom vi ser på tekstbøkene i serien som mer lesebøker, som forlaget selv beskriver 

tekstbøkene som også. Boka er beregnet for elever på 8. trinn ettersom forfatterne skriver i 

forordet at de ønsker elevene lykke til med det første året på ungdomsskolen (På norsk 1, 

2007, s. 5). 

 

Hver bok er bygd opp på samme måte ved at det er totalt ti kapitler i hver bok, med 

tilhørende underkapitler. Ved å lese tittelen på kapitlene og underkapitlene, kan vi ikke se 

noe om lytting rent eksplisitt, men vi kan se flere kapitler og underkapitler innenfor 

muntlighet, som blant annet kapittel 1: å bli kjent, kapittel 5: kommunikasjon og kapittel 8: 

presentasjon (På norsk 1, 2007, s. 2-3).  

 

På norsk 1 kom ut i 2007, som allerede nevnt tidligere i metodekapittelet, ett år etter at LK06 

tredde i kraft. Bøkene i serien er ikke tilpasset den reviderte utgaven av LK06 som kom i 

2010 og 2013, men skal være oppdatert for LK06 som kom i 2006, ifølge forlaget selv (På 

norsk 1, 2007, s. 5). 
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En gjennomgang av det å være en god lytter blir tatt opp i kapittelet som handler om 

presentasjon. Her finner vi en beskrivelse av det å være en god lytter, hvorav det å ha en 

lyttende kroppsholdning og komme med spørsmål blir sett på som viktige faktorer innen 

lytting (På norsk 1, 2007). I forbindelse med den gjennomgangen i boka, finner vi følgende 

oppgave i oppgavene knyttet til kapittelet: ”Hva skal en god lytter huske på? Sett opp 

punkter” (På norsk 1, 2007, s. 184). Her nevnes det å lytte eksplisitt, til forskjell fra andre 

oppgaver i boka som ikke nevner det å lytte annet enn implisitt. Dette eksempelet er tatt med 

for å vise til at lytting ble nevnt eksplisitt i denne oppgaven, og er ikke knyttet til noen av 

lytteferdighetene til Adelmann (2009). 

 

I På norsk 1 legges det særlig vekt på å øve opp det å skille ut det vesentlige og å forstå 

innholdet. Under kapittelet som har med fortellinger å gjøre, finner vi et eksempel på en 

oppgave der lytting blir en viktig del av oppgaven for å mestre oppgaven: ”Les et eventyr 

høyt for en medelev. Etterpå forteller han/hun hva eventyret gikk ut på. Bytt roller” (På norsk 

1, 2007, s. 63). Dette er et eksempel på at det å lytte for å forstå innholdet og å skille ut det 

vesentlige blir viktig for å kunne mestre oppgaven. Den som ikke er taleren må her kunne 

gjenfortelle det som blir fortalt, og for å gjenfortelle må man lytte aktivt for å få med seg det 

viktigste. 

 

Det å dramatisere noe for noen stiller krav til lyttekunnskaper, da det vil være vanskelig å 

dramatisere noe uten å lytte for å vite når det er din tur å si din replikk. Et eksempel på det å 

lytte for å forstå innholdet er denne oppgaven: ”Dramatiser et eventyr sammen med noen av 

medelevene dine” (På norsk 1, 2007, s. 63). Her vil det også være vesentlig å lytte med 

innlevelse for å leve seg inn i rollen slik at man blir så overbevisende som mulig. Det å lytte 

med innlevelse legges mindre vekt på i boka. 

 

I boka legges det til en viss grad vekt på å øve opp det å lytte kritisk. Vi ser eksempler på det 

i blant annet diskusjons- og vurderingsoppgaver. Et eksempel på en vurderingsoppgave er 

denne: ”Framfør eventyret ditt for noen andre elever. Hvis flere i gruppa framfører, kan dere 

vurdere hverandres eventyr” (På norsk 1, 2007, s. 63). Dette er en oppgave som gir mulighet 

for å øve på det å lytte ved å forstå innholdet, og å lytte kritisk ettersom man skal vurdere 

hverandres eventyr. 
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Et annet eksempel på det å lytte kritisk er denne oppgaven: ”Finn en tegneseriestripe du liker 

spesielt godt. Tegn en ekstra rute mellom alle rutene i stripen. Få noen til å se på resultatet. 

Hva skjedde med stripen? Diskuter” (På norsk 1, 2007, s. 83). Dette er et eksempel på en av 

diskusjonsoppgavene som finnes i boka. Denne oppgaver legger opp til at elevene skal 

diskutere, men det er ingen gjennomgang i boka som omhandler det å diskutere. I eksempelet 

blir elevene nødt til å lytte for å skille ut det vesentlige i det som blir sagt og å lytte kritisk. 

Det kan være at elevene også får mulighet til å lytte med innlevelse, men dette avhenger av 

hvor mye erfaring og kunnskapene elevene har om det å diskutere.  

 

Det siste eksemplet jeg skal trekke frem innenfor kritisk lytting er denne oppgaven:  

 

Se punkt 5.1. Studer bilde 17, 18 og 20. Hvor er personene på vei hen? Du vet litt ut 

fra fortellingen, men hva føler du? Se gjerne i andre tegneserier også. Diskuter i 

klassen hva dere føler. Beveger personene seg til eller fra det vi vil kalle ’hjem’?. (På 

norsk 1, 2007, s. 97)  

 

Ved å bruke ord som ”hva dere føler” i stedet for å bare bruke ordet ”diskuter”, som vi så i 

den foregående oppgaven, gjør det til at vi ser litt mer tydelig at elevene skal øve på det å 

lytte empatisk samtidig som de skal lytte med innlevelse for å forstå innholdet i det som blir 

sagt. Men med mange medelever å forholde seg til i en klasse, vil en slik klassediskusjon 

muligens være mer utfordrende for elevene enn den foregående oppgaven fordi de må skjerpe 

sansene mer enn en vanlig gruppediskusjon mellom to eller flere elever. Grunnen til dette er 

fordi elevene har flere å forholde seg til, og må følge med hele tiden for å henge med på det 

som blir sagt. Disse tre eksemplene viser at vi går fra å vurdere hverandres eventyr, til å 

diskutere innad i en gruppe og videre diskutere i klassen. 

 

Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som går på å lytte identifikatorisk i På 

norsk 1. 

 

4.4.2 På norsk 2 
På norsk 2 er den andre boka i serien på tre bøker. Denne boka er bygd opp på samme måte 

som 1, nemlig i ti kapitler med tilhørende underkapitler. På lik linje med På norsk 1 i samme 

serie, kan vi ikke se noe om at lytting inngår eksplisitt noen plass, men vi kan se flere kapitler 
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og underkapitler innenfor muntlighet, hvorav ett av kapitlene har tittelen ”hør, hør!” (På 

norsk 2, 2007, s. 2). 

 

Boka er beregnet for elever på 9. trinn, og er i likhet med På norsk 1 ikke tilpasset den 

reviderte utgaven av LK06 som kom i 2010 og 2013, men skal være oppdatert for LK06 som 

kom i 2006, ifølge forlaget selv (På norsk 2, 2007, s. 264). 

 

I På norsk 2 legges det særlig vekt på å øve på å forstå innholdet og å skille ut de vesentlige. 

Det kan vi se eksempel på i denne oppgaven: ”Finn ut hva medelevene dine liker best å lese i 

avisen, og lag en oversikt. Hva er typisk ungdomsstoff i en avis?” (På norsk 2, 2007, s. 20). 

Dette er et eksempel på en oppgave der det å lytte for å skille ut det vesentlige og å forstå 

innholdet i det som blir sagt blir vesentlig for å kunne svare på denne oppgaven. De to nevnte 

ferdighetene blir brukt for å kunne lytte til hva medelevene mener om saken. Her ser vi også 

eksempel på det å øve på å lytte empatisk og/eller å lytte med innlevelse. 

 

Et annet eksempel på det å forstå innholdet og å skille ut det vesentlige er denne oppgaven:  

 

Lag en liten spørreundersøkelse. Spør ungdom på din egen alder om hva de hører på 

og når de hører på radio. Still noen voksne de samme spørsmålene. Sammenlikn 

svarene og skriv en rapport der du konkluderer med de viktigste forskjellene. (På 

norsk 2, 2007, s. 24) 

 

Dette er en oppgave der det ikke er spesifisert hvordan spørreundersøkelsen skal 

gjennomføres, men med formuleringen ”still noen voksne de samme spørsmålene” tolkes den 

slik at spørsmålene stilles muntlig. Hvis den gjennomføres muntlig, vil det her være mulig å 

øve på lytteferdighetene som går på å skille ut det vesentlige i det som blir sagt og å forstå 

innholdet, samtidig som man lytter med innlevelse for å skape en relasjon og troverdighet 

ovenfor personen som blir spurt. 

 

I boka legges det vekt på å øve på å lytte kritisk. Vi kan se et eksempel på det i denne 

oppgaven: ”Hva mener du er god tv? Hva er kvalitet? Lag en undersøkelse i klassen. Diskuter 

resultatene” (På norsk 2, 2007, s. 30). Dette er en diskusjonsoppgave, der det er viktig å stille 

seg kritisk til det som blir sagt, samtidig som man lytter for å forstå innholdet. Ved å stille 

seg kritisk i en diskusjon, gir det elevene mulighet til å stille spørsmål ved det som blir sagt. 
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Det vil være vanskelig å stille spørsmål hvis ikke man lytter for å forstå innholdet. En slik 

formulering i en oppgave gir mulighet for at flere elever kan komme med sine meninger 

ettersom oppgaven spør etter hva elevene mener er god tv. Det gir mulighet for at elevene 

kan utbrodere noe mer enn hva de kanskje ville gjort i en annen type oppgave som krever 

med bakgrunnsinformasjon, som stiller krav til at elevene lytter til hverandre. 

 

Vi ser i mindre grad vektlegging av å øve på å lytte med innlevelse og å lytte identifikatorisk. 

Et eksempel på en oppgave i boka er denne: ”På cd-en På norsk LYTT 2 kan du høre 

eksempler på lydeffekter. Lytt til dem, og lag en fortelling som du leser opp for gruppa di, 

der du bruker noen av lydeffektene” (På norsk 2, 2007, s. 86). Dette er en lytteoppgave der 

det å lytte blir nevnt eksplisitt, til forskjell fra flertallet av oppgaver i boka der lytting er mer 

implisitt inkludert i oppgaveteksten. En slik oppgave krever ikke at man lytter empatisk eller 

lytter kritisk, men det å skille ut det vesentlige og lytte med innlevelse eller å lytte 

identifikatorisk kan være mulige måter å lytte på for å sette seg inn i det som er på cd-en og 

lage en fortelling basert på det. Det kan være at lydeffektene vekker noe hos personen som 

lytter. En lignende oppgave som går på det samme og som elevene øver på de samme 

lytteferdighetene er denne: ”Hør diktet ”Et bilde” blir opplest fra cd-en På norsk LYTT 2. 

Hva gjorde denne musikken for din opplevelse av diktet? Hvordan likte du musikken som var 

komponert til?” (På norsk 2, 2007, s. 95). 

 

Til slutt ser vi at det legges i svært liten grad vekt på å lytte empatisk i boka, men vi ser 

eksempel på oppgaver der dette inngår. Vi ser et eksempel på det å øve på å lytte empatisk i 

denne oppgaven: ”Diskuter påstanden: ’Musikken tar snarveien til følelsene våre.’ Hvis du er 

enig i påstanden, prøv å beskrive hva musikk gjør med deg” (På norsk 2, 2007, s. 95). Dette 

er en oppgave som går på mye av det samme som eksemplene ovenfor, der det å lytte med 

innlevelse eller å lytte identifikatorisk blir viktig sammen med å forstå innholdet i det man 

lytter til. 

 

4.4.3 På norsk 3 
I likhet med På norsk 1 & 2, har På norsk 3 ti kapitler med tilhørende underkapitler. Ved 

første øyekast er det ingen av kapitlene, ei heller underkapitlene, som er tildelt det å lytte rent 

eksplisitt. Boka bærer preg av at det er siste året på ungdomsskolen denne boka skal brukes 

til ettersom det er fokus på eksamen. Flere av kapitlene omhandler blant annet hvordan bli 
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best når det gjelder og hvordan bygge opp en god tekst, men vi ser også kapittel som 

omhandler muntlighet og kommunikasjon (På norsk 3, 2008, s. 2-3). I forord har forfatterne 

tatt med at læreplanen i norskfaget tydeliggjør at elevene skal bli flinkere til å lese, skrive, 

bruke digitale medier og uttrykke seg muntlig på ulike måter.  

 

I likhet med På norsk 1 og 2, er ikke På norsk 3 oppdatert i henhold til den reviderte utgaven 

av LK06 som kom i 2010 og 2013.  

 

På norsk 3 er beregnet å bruke på 10. trinnet. Selv om tittelen på boka ikke nødvendigvis 

tilsier nettopp det, står det i forordet følgende: ”Vi ønsker deg lykke til med norskfaget det 

siste året på ungdomsskolen!”, noe som som tydeliggjør at forlaget og forfatterne har 

beregnet at denne boka skal brukes siste året på ungdomstrinnet (På norsk 3, 2008, s. 5). 

 

I På norsk 3 legges det særlig vekt på å øve opp kritisk lytting, i tillegg til at det å skille ut det 

vesentlige og å forstå innholdet står sterkt. Det å lytte kritisk, å skille ut det vesentlige og å 

forstå innholdet kan vi se for eksempel i denne oppgaven:  

 

”Jeg ble den jeg er i dag en kald overskyet dag vinteren 1975” er startsetningen i 

Drageløperen. Hva tror du kan ha skjedd denne bestemte dagen som betydde så mye 

for livet etterpå for hovedpersonen? Skriv opp tre forslag, og drøft dem med andre 

elever i gruppa. Det kan være interessant om noen av dere leser boka og kan fortelle 

de andre om hva som virkelig skjedde. (På norsk 3, 2008, s. 36) 

 

I de tidligere bøkene har vi sett diskusjonsoppgaver som legger mest vekt på hva elevene 

tenker uten å faktisk kunne vise til en fasit. Denne oppgaven legger opp til at elevene kan 

finne fasiten, eller at noen andre har funnet fasiten og deler det med elevene, men 

opprettholder fremdeles muligheten for å kritisk lytting, samtidig som man skiller ut det 

vesentlige i det som blir sagt og forstår innholdet. 

 

Et annet eksempel på å øve på kritisk lytting er denne oppgaven: ”Hva mener du om reklame 

i skolen og i skolebøker? Burde det være lov for å gjøre bøkene billigere og skaffe skolene 

inntekster til for eksempel bedre datautstyr? Hvilke negative effekter kunne reklame i skolen 

ha hatt? Diskuter” (På norsk 3, 2008, s. 114). Denne oppgaven er et eksempel på oppgave 
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hvorav lytteferdighetene å skille ut det vesentlige og å lytte kritisk står sentralt for å kunne ha 

en diskusjon om det nevnte. 

 

Vi velger å legge ved et eksempel til for å vise forskjellen mellom den foregående 

diskusjonsoppgaven og den oppgaven vi skal vise til i dette avsnittet. Her er et tredje 

eksempel på en diskusjonsoppgave: ”Plukk ut noen setninger fra ’Hvis fjernsynet ikke fantes’ 

som du syns er typiske for kåseriet som sjanger. Drøft de setningene du har plukket ut, med 

de andre elevene. Hvorfor passer disse setningene godt i sjangeren?” (På norsk 3, 2008, s. 

132). Denne oppgaven stiller mer krav til elevene enn den foregående drøftingsoppgaven, 

selv om de to siste oppgavene bare er et par titalls sider unna hverandre. En slik oppgave som 

den sistnevnte oppgaven krever ikke bare at elevene har en mening om noe og drøfter det 

med en annen elev, men at de vet hva som kjennetegner sjangeren slik at de kan begrunne 

hvorfor setningene de har plukket ut passer til sjangeren. Denne oppgaven stiller mer krav til 

elevene enn den forrige oppgaven, ved at elevene enten at fulgt med på gjennomgangen i 

klassen, hvis det har forekommet en gjennomgang, eller har lest seg fram til hva som 

kjennetegner sjangeren de har om. 

 

Vi ser et eksempel på en oppgave som har med lytting eksplisitt i oppgaveteksten, og går på 

at eleven skal lytte til en melodi. Her vil det være vesentlig å skille ut det vesentlige og prøve 

å forstå, noe som krever øvelse i en slik type oppgave. Oppgaven lyder som følger: ”Prøv å 

oversette følgende titler fra pop- og rockehistorien til norsk. Finn melodiene på internett, og 

lytt til den melodien og rytmen du bør bygge på: (….)” (På norsk 3, 2008, s. 223). Dette er en 

lytteoppgave der det ikke nødvendigvis er teksten de skal lytte til, ifølge 

oppgaveformuleringen, men rytmen og melodien. En slik oppgave krever at den som lytter 

klarer å skille ut det vesentlige i hvordan rytmen går. Her vil det ikke være relevant å trekke 

frem lytteferdighetene å lytte empatisk eller å lytte kritisk, men heller mer det å lytte på et 

generelt nivå for å forstå melodien. 

 

I boka legges det mindre vekt på å øve opp det å lytte empatisk og å lytte med innlevelse. Et 

eksempel på en oppgave som får elevene til å bruke og øve på ulike lytteferdigheter som 

blant annet å lytte empatisk og å lytte med innlevelse er denne: ”Hva sies om forskjeller på 

gutters og jenters språkkultur? Prøv å finne eksempler i klassen ditt eller på skolen din som 

underbygger eller motsier påstanden” (På norsk 3, 2008, s. 248). Her vil elevene kunne bruke 
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det å lytte for å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet, å lytte empatisk og å lytte med 

innlevelse for å spørre andre elever og starte en samtale for å kunne svare på spørsmålet. 

 

Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som handler om å lytte identifikatorisk i 

På norsk 3. 

 

I motsetning til NB! Norskboka-serien, som vi skal komme inn på etter denne serien, er ikke 

oppgavene i På norsk-serien delt inn etter hvordan oppgaven skal løses i form av om det er en 

muntlig eller skriftlig oppgave. I På norsk-serien er oppgavene listet opp med ulike nummer, 

og det står svært sjeldent nevnt hvordan oppgavene skal løses, i form av om den skal løses 

skriftlig, muntlig eller på andre måter. Forlaget og forfatterne legger opp til at elevene og 

eventuelt lærerne skal bestemme selv hvordan oppgavene skal løses.  

 

En annen ting som er viktig å trekke frem er at i analysen av bøkene i På norsk-serien, og for 

øvrig alle de andre bøkene som også er med i denne oppgaven, er gjort slik at det kun er 

oppgaver som eksplisitt nevner hvordan oppgaven skal løses, og som da er relatert til 

oppgavens felt som er tatt med i vurderingen og eventuelt brukt som eksempel. Det er svært 

mange oppgaver som ikke nevner hvordan den skal løses, om det for eksempel er slik at 

oppgaven skal løses gjennom å samarbeide to og to, eller om den skal løses på andre måter. 

Det er oppgavens omfang som gjør det til at det vil være noe vanskelig å ta med samtlige 

oppgaver ettersom det er en del oppgaver der det ikke er spesifisert hvordan oppgaven skal 

løses. 

 

I På norsk 2 ser vi lytteoppgaver der lytting kommer frem eksplisitt i oppgaven, til forandring 

fra På norsk 1-boka, som ikke hadde noen direkte lytteoppgaver. Det skal sies at det er ikke 

veldig utbredt med lytteoppgaver i denne boka, noe som kan skyldes at boka ikke er 

oppdatert i henhold til den reviderte versjonen av LK06, men derimot er det flere 

lytteoppgaver under ett og samme kapittel. Det er en oppgave som trekker frem det med å 

lytte rent eksplisitt i På norsk 3, som nevnt tidligere i dette underkapittelet, ellers så kommer 

lytting frem mer implisitt i de andre oppgave i bøkene der det å lytte er aktuelt. 

 

 

 



	 63	

4.4.4 Progresjon i ”På norsk”-serien 
Det er, som allerede nevnt, ikke veldig utbredt med lytteoppgaver i denne serien. Vi finner 

flere eksempler på de ulike lytteferdighetene til Adelmann, men det er vanskelig å se om det 

er noen progresjon gjennom boka ettersom det er så lite lytteøvelser i boka generelt.  

Oppgaveformuleringer som starter med å snakke sammen, for så å vurdere andre sin 

fremføringer, til å diskutere i grupper og diskutere i helklasse, viser at forfatterne gradvis 

øker vanskelighetsnivået slik at elevene har mulighet for progresjon gjennom serien. 

 

Vi ser at det varierer hva slags progresjonsnivå de ulike bøkene legger opp til. Vi ser for 

eksempel at På norsk 1 har med nivå som går fra det laveste, herunder kunnskap, og det 

høyeste, herunder vurdering. Vi ser også eksempel på oppgaver med nivå innen forståelse og 

anvendelse ved at elevene blir bedt om å gjengi og forklare noe med egne ord, og bruke 

kunnskapen de nettopp har blitt beskrevet i boka for å løse en oppgave. 

 

I På norsk 2 ser vi eksempel på bruk av nivået analyse, som vi ikke så i På norsk 1, i tillegg 

til nivåene forståelse, anvendelse og vurdering. Analyse kommer for eksempel frem ved at 

elevene blir bedt om å se på sammenhengen mellom to ulike svar. Vi kan se eksempel på 

nivået vurdering i boka i oppgaver som handler om å vurdere andre sin presentasjon, eller 

diskutere noe med en eller flere medelever. Selv om det å lytte blir nevnt så vidt i På norsk 1, 

har de tatt med mer direkte lytteoppgaver i På norsk 2. Vi ser bruk av lytteferdigheten å lytte 

identifikatorisk i På norsk 2, som viser at det har vært en progresjon fra På norsk 1 og På 

norsk 2. 

 

Når det gjelder På norsk 3, ser vi eksempel på nivåene forståelse, anvendelse og vurdering. 

Vi ser at elevene blir bedt om å forklare eller gjengi noe med egne ord, bruke kunnskapen de 

enten nylig har lest om eller allerede innehar og drøfte noe sammen med andre medelever. Vi 

ser at spennet mellom lavt nivå og høyt nivå blir større fra På norsk 3 enn hva det gjør i På 

norsk 2 og På norsk 1 ettersom vi ser flere nivåer innen progresjon i de to sistnevnte bøkene. 

Diskusjonsoppgavene i begynnelsen av På norsk 3 starter på et annet nivå enn hva vi har sett 

i de andre to bøkene i serien, ved at elevene blir bedt om å drøfte ulike forslag med 

begrunnelse i fagstoffet for hvorfor det er slik. Til forskjell fra På norsk 1 og På norsk 2, har 

de i På norsk 3 gått vekk fra det å ha formuleringer som ”snakk sammen” og heller brukt 
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formuleringer som ”diskuter” og ”drøft”. Det å snakke sammen var det noe av i På norsk 1, 

mindre av i På norsk 2 og forekommer ikke i På norsk 3. 

 

4.5 NB! Norskboka 
4.5.1 NB! Norskboka 8 
Alle tre bøkene i NB! Norskboka-serien er bygd opp på samme måte ved at det er fire 

hovedkapitler, hvorav hvert hovedkapittel har flere underkapitler. Hovedkapitlene er det 

samme uavhengig av om man ser i 8, 9 eller 10, men underkapitlene er det som skiller 

bøkene fra hverandre. 

 

NB! Norskboka 8 er delt inn i hovedkapitlene lese, skrive, muntlig og media, med tilhørende 

underkapitler. Boka har tildelt et eget hovedkapittel til muntlig, hvorav vi blant annet finner 

underkapitler som omhandler muntlig bruk av språket, hvordan dramatisere, intervjue og 

diskutere (NB! Norskboka 8, 2006, s. 3). Det er ikke et eget underkapittel i denne boka som 

omhandler lytting. I hvert underkapittel finner vi ulike oppgaver knyttet til kapittelet. 

Oppgavene i hvert kapittel er inndelt i følgende kategorier: innhold, muntlig, skriftlig og finn 

ut. Vi kan blant annet se at oppgavene som omhandler muntlighet ikke alltid spesifiserer 

hvordan oppgaven skal løses, herunder om elevene skal snakke sammen to og to, snakke høyt 

til klassen eller eventuelt andre løsninger. Det gir elevene og lærerne mer valgfrihet til å 

velge eller tolke selv ut fra hvordan oppgaven er formulert. 

 

NB! Norskboka er en serie som ikke er endret etter at den reviderte utgaven av LK06 kom i 

2010 og 2013,	som er verdt å merke seg ettersom dette kan ha innvirkning på typer 

lytteoppgaver og vektleggingen av lytteoppgaver i serien. 

 

I NB! Norskboka 8 legges det særlig vekt på å øve opp det å skille ut det vesentlige og å 

forstå innholdet. Et eksempel på å lytte ved å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og 

samtidig å lytte empatisk er denne oppgaven: ”Se på ’Gamle ordtak’. Les hvert ordtak høyt 

for hverandre. Hva tror dere de forskjellige ordtakene betyr?” (NB! Norskboka 8, 2006, s. 

55). Dette er en oppgave der det å forstå innholdet i det som blir sagt blir vesentlig, samtidig 

som det er viktig at elevene lytter empatisk til hverandre når det diskuteres hva de ulike 

ordtakene kan bety. Oppgaveformuleringen er slik at de spør elevene hva de tror de ulike 

ordtakene betyr, ikke nødvendigvis hva de faktisk betyr, slik at elevene kan snakke seg i 
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mellom hva de tenker at ordtakene betyr og forhåpentligvis lære noe. For å gjøre nettopp det, 

krever det at elevene klarer å forstå innholdet og samtidig lytter på en empatisk måte som 

gjør at taleren føler seg hørt uten å bli kritisk for tankene han/hun har om ordtakene. 

 

Et eksempel på det å skille ut det vesentlige i det som blir sagt er denne typen oppgave: ”Gå 

sammen to og to. Fortell hverandre om når dere er født, hvor dere bor, hva dere er interessert 

i, osv. Noter stikkord underveis og skriv en kort presentasjon eller biografi som kunne ha stått 

i et leksikon” (NB! Norskboka 8, 2006, s. 99). Dette er en oppgave som er listet opp som en 

skriftlig oppgave, men for å kunne løse denne krever det at personen som ikke taler lytter til 

personen som taler slik at personen som ikke taler har mulighet til å skrive ned stikkord som 

er relevant for personen som taler. Her vil det være viktig å lytte for å skille ut det vesentlige 

slik at elevene har mulighet til å løse oppgaven. Selv om oppgaven er en skriftlig oppgave, 

inngår altså det å lytte her som en vesentlig del for å kunne løse oppgaven. 

 

Det er en oppgave som omhandler hovedsakelig det å øve på å skille ut det vesentlige og å 

forstå innholdet, men samtidig er det mulighet for å øve på å lytte empatisk og å lytte med 

innlevelse. Det å lytte empatisk og å lytte med innlevelse er noe fremtredende generelt i boka. 

Oppgaven lyder som følger: ”Gå sammen i par. Den ene er Odin, den andre er reporter. Lag 

et intervju for radio” (NB! Norskboka 8, 2006, s. 17). Dette er en oppgave der elevene må 

skille ut det vesentlige og å forstå innholdet i det som blir sagt av Odin slik at reporteren gjør 

jobben sin. Det er også en mulighet for å øve på å lytte empatisk og å lytte med innlevelse, for 

å få et så bra intervju som mulig. En oppgave som bygger videre på den nevnte 

intervjuoppgaven, er denne oppgaven: ”Gå sammen to og to, lag spørsmål og intervju 

hverandre. Presenter hverandre for et annet par. Bytt roller, slik at alle både intervjuer, blir 

intervjuet og presenterer” (NB! Norskboka 8, 2006, s. 117). I en presentasjon som denne 

oppgaven innebærer er det viktig at man forstår innholdet samtidig som man skiller ut det 

vesentlige slik at man har mulighet til å formidle noe av det videre i presentasjonen. 

 

 

Det å lytte for å forstå innholdet er viktig i en slik type oppgave som dette: ”Lek hviskeleken! 

Hvisk en setning i øret på den som sitter nærmest, som så hvisker videre til nestemann. 

Sistemann i rekken sier setningen høyt. Skjedde det noen forandring i forhold til setningen 

som var utgangspunktet?” (NB! Norskboka 8, 2006, s. 115). Hvis ikke eleven som bli hvisket 

til forstår det som blir sagt, vil ikke eleven kunne si korrekt videre det vedkommende hørte 
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og personen som er til slutt vil mest sannsynlig rope ut feil setning. I en slik type oppgave er 

det viktig at personen som blir hvisket til unnlater å kritisere eller vurdere det som blir sagt 

og konsentrerer seg om det som blir sagt for å ikke miste fokuset.  

 

Et annet eksempel på det å forstå innholdet, er denne oppgaven: ”Skriv ned ord fra dette 

kapitlet som du syntes var vanskelige å forstå. Snakk sammen om hva de kan bety” (NB! 

Norskboka 8, 2006, s. 47). Denne oppgaven er listet opp som en muntlig oppgave. Oppgaven 

indikerer at elevene skal snakke sammen om hva de ulike ordene kan bety, og på den måten 

må de lytte til hverandre. Her ser vi at det å forstå innholdet i det som blir sagt blir vesentlig i 

en slik type oppgave for å kunne løse oppgaven. Her handler det ikke om å lytte kritisk eller å 

lytte empatisk, men å forstå innholdet i det som blir sagt. 

 

Vi ser diskusjonsoppgaver i NB! Norskbok 8, hvorav flere lytteferdigheter er mulig å 

oppdrive i oppgavene. Et eksempel på en diskusjonsoppgave finner vi her: ”Diskuter i par: 

Hvorfor er det lettere å si noe skriftlig enn ansikt til ansikt?” (NB! Norskboka 8, 2006, s. 27). 

Dette er en oppgave som krever at elevene klarer å skille ut det vesentlige, forstår innholdet, 

men samtidig lytter kritisk og lytter empatisk. Hvordan man skal diskutere, eller formulere og 

forholde seg i en diskusjon, er ikke noe som blir gått gjennom i boka før elevene kommer til 

kapittelet som handler om muntlighet, som for øvrig starter på side 114.  

 

Et annet eksempel på en diskusjonsoppgave finner vi på side 77: ”Diskuter i par eller 

grupper: Hva er en helt? Gi eksempler” (NB! Norskboka 8, 2006, s. 77). Denne oppgaven blir 

lik det foregående eksempelet, ved at det å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og å 

lytte kritisk samt å lytte empatisk er relevant for å kunne løse oppgaven på en god måte. 

 

Et siste eksempel på en diskusjonsoppgave som forekommer i boka er denne:  

 

Gå sammen i grupper. Bytt på å være ordstyrer. Diskuter temaene nedenfor. Husk å 

begrunne meningene deres! Bør barn ha egen mobiltelefon? Bør det være frivillig å gå 

på skolen? Bør noen dataspill ha 18-årsgrense? Bør Norge bruke mer penger på å 

hjelpe fattige land? Er det greit med reklame for alkohol og tobakk?. (NB! Norskboka 

8, 2006, s. 117) 
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Her vil det være viktig å skille ut det vesentlige i det som blir sagt, å forstå innholdet og 

samtidig å lytte kritisk slik at man har mulighet til å respondere ved å stille spørsmål til det 

som blir sagt. 

 

Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som går på å lytte identifikatorisk i NB! 

Norskboka 8. 

 

4.5.2 NB! Norskboka 9 
NB! Norskboka 9 er i likhet med NB! Norskboka 8 delt inn i følgende kapitler: lese, skrive, 

muntlig og medier. Under kapitlet som omhandler muntlighet finner vi følgende 

underkapitler: retorikk, å holde tale, i rampelyset, dialekter og språk og identitet (NB! 

Norskboka 9, 2007, s. 7). Ut fra underkapitlene å dømme, er det ikke tatt med noe om 

ferdigheten ”å lytte” rent eksplisitt i denne boka. 

 

Oppgavene i boka er i likhet som i NB! Norskboka 8 kategorisert i følgende kategorier: 

innhold, muntlig, skriftlig og finn ut. Vi har sett i NB! Norskboka 8 at det har vært skriftlige 

oppgaver med lytting involvert og ikke nødvendigvis bare under den muntlige kategorien, da 

det avhenger av oppgaveformuleringen. 

 

I likhet med NB! Norskboka 8, er NB! Norskboka en serie som ikke er endret etter at den 

reviderte utgaven av LK06 kom i 2010 og 2013, som er verdt å merke seg. 

 

I NB! Norskboka 8 legges det særlig vekt på å øve opp kritisk lytting. Det å lytte kritisk til 

noe kan vi se eksempel på i denne oppgaven: ”Finnes det situasjoner der det kan forsvares å 

bryte loven? Hvilke? Diskuter” (NB! Norskboka 9, 2007, s. 15). Dette er en oppgave som 

krever at man forstår innholdet i det som blir sagt, men samtidig stiller seg kritisk for å kunne 

diskutere. Det å diskutere trukket frem allerede i NB! Norskboka 8, som gjør at elevene har 

det som utgangspunkt når de skal løse diskusjonsoppgavene i de andre bøkene i serien. 

 

Et annet eksempel på å lytte kritisk er denne diskusjonsoppgaven: ”Synes du en forfatter bør 

kunne skrive hva som helst? Hvem bør eventuelt bestemme om bøker skal forbys? Forbered 

et debattinnlegg på 1-2 minutter. Gå sammen i grupper, velg en ordstyrer og diskuter” (NB! 

Norskboka 9, 2007, s. 21). Det vil ikke være mulig å kunne diskutere uten å stille seg kritisk 
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til det som blir sagt. Hvis elevene her skal lytte empatisk, vil det ikke bli så mye diskusjon, 

men en samtale, som igjen viker unna oppgaven som spesifiserer at det skal diskuteres. 

 

I denne boka er det vekt på å skille ut det vesentlige og å forstå innholdet. Et eksempel på det 

er denne oppgaven: ”Ranger de sju dødssyndene fra 1 til 7 etter hva du mener er verst, og hva 

du mener ikke er fullt så ille. Gå sammen i grupper og sammenlign” (NB! Norskboka 9, 

2007, s. 15). Dette er en oppgave som bygger på det å forstå innholdet i det som blir sagt og 

å lytte empatisk til den som taler. Da dette er en oppgave som spiller på hva elevene tenker 

om saken, er det ikke noe fasitsvar og det er her viktig å ikke lytte kritisk til det som blir sagt, 

men heller å lytte empatisk. 

 

Et annet eksempel på det å forstå innholdet og skille ut det vesentlige er denne oppgaven: 

”Gå i grupper. Velg ut og les opp et dikt eller en sangtekst for hverandre. Finn sammen ut 

hvilke poetiske virkemidler som er brukt i diktene” (NB! Norskboka 9, 2007, s. 87). Dette er 

en oppgave der det å lytte for å forstå innholdet og å skille ut det vesentlige er viktig for å 

gjøre oppgaven lettere. Oppgaven kunne være formulert på en slik måte at elevene bare 

trengte lese diktene i boka og finne de poetiske virkemidlene på den måten, men de må i 

stedet lese diktet høyt for hverandre og finne ut etterpå hvilke ulike poetiske virkemidlene 

som de bemerker seg. På den måten kommer det å lytte inn implisitt i oppgaven. 

 

Det er mindre vekt på å lytte empatisk og å lytte med innlevelse i boka, sammenlignet med 

kritisk lytting som er mye mer fremtredende. Vi ser et eksempel på en oppgave der det å lytte 

empatisk inngår her: ”Gå sammen to og to. Snakk om disse emnene og finn argumenter som 

ser saken fra flere sider: Ungdom og alkohol, bilbruk ødelegger, kjæledyr og ansvar, 

stemmerett for 16-åringer, strengere straffer” (NB! Norskboka 9, 2007, s. 103). Her ser vi et 

eksempel på å lytte empatisk og å lytte med innlevelse for å kunne ha en god samtale uten å 

nødvendigvis stille seg kritisk til det som blir sagt. Ordformuleringen i oppgaven typer på en 

mer samtaleform i stedet for en diskusjon, som gjør det til at man heller lytter mer empatisk 

til hva den andre har å si enn å stille seg kritisk til hva den andre har å si.  

 

I et rollespill vil det være viktig for den andre som ikke taler å lytte til hva den som taler sier 

slik at den eller de som ikke taler vet når tid de skal si sin replikk. Hvis ikke den eller de som 

ikke taler ikke lytter med innlevelse, vil ikke være et så vellykka rollespill. Et eksempel på 

det å lytte med innlevelse er denne oppgaven: ”Forfølgelse av folkegrupper har stått sentralt i 
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mange kriger. Gå sammen i grupper og lag et rollespill om slik forfølgelse” (NB! Norskboka 

9, 2007, s. 27). 

 

Går vi tilbake til vektleggingen av det å lytte empatisk, finner vi mulighet for å øve på det i 

blant annet denne oppgaven: ”Forbered et kort innlegg om språk og identitet. Du kan gjerne 

ta utgangspunkt i din egen måte å snakke på og hvordan unge snakker på hjemstedet ditt. Gå i 

grupper og framfør innleggene for hverandre” (NB! Norskboka 9, 2007, s. 193). Dette er en 

oppgave der det er viktig at elevene som lytter til taleren lytter for å skille ut det vesentlige og 

lytter empatisk. Selv om taleren er den som er hovedpersonen i oppgaven, er publikum like 

viktige og det blir de som øver og har mulighet til å utvikle sin lytteferdighet gjennom denne 

typen oppgave. 

 

Retorikk, herunder logos, ethos og pathis, blir trukket frem i det muntlige kapittelet, som er 

det eneste vi ser i boka innen retorikk. 

 

Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som går på å lytte identifikatorisk i NB! 

Norskboka 9. 

	

4.5.3 NB! Norskboka 10 
I likhet med NB! Norskboka 8 og NB! Norskboka 9, er NB! Norskboka 10 delt inn i følgende 

kapitler: lese, skrive, muntlig og medier. I NB! Norskboka 10 finner vi under kapittelet 

muntlig følgende underkapitler: muntlig framstilling, nabospråk, språk som sårer og humor i 

muntlige tekster (NB! Norskkboka 10, 2008, s. 7). Det er å forstå det slik ut fra 

underkapitlene at forfatterne av boka ikke har tatt med noe som handler eksplisitt om det å 

lytte. 

 

I likhet med NB! Norskboka 8 og 9, er NB! Norskboka en serie som ikke er endret etter at 

den reviderte utgaven av LK06 kom i 2010 og 2013, som er verdt å merke seg. 

 

I NB! Norskboka 10 legges det særlig vekt på å øve opp kritisk lytting, på lik linje med det å 

skille ut det vesentlige og å forstå innholdet. Vi kan se eksempel på det å øve på 

lytteferdigheten å skille ut det vesentlige, å forstå innholdet og å lytte kritisk i denne 
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oppgaven: ”Diskuter i grupper: Hva er forskjellen på en skilsmisse i 1879 og en skilsmisse i 

dag?” (NB! Norskboka 10, 2008, s. 25). 

 

Et annet eksempel på det å blant annet øve opp kritisk lytting er denne oppgaven: ”I grupper: 

Hva slags reisefortellinger kjenner dere til? Velg ei bok og en film med reise som motiv, og 

diskuter hva som kan være temaet. Presenter resultatet for ei annen gruppe” (NB! Norskboka 

10, 2008, s. 35). I en slik diskusjon vil det være viktig at elevene skiller ut det vesentlige, 

forstår innholdet i det som blir sagt samtidig som de lytter kritisk ved at de eventuelt kommer 

med spørsmål omkring argumentet for hvorfor nettopp det er temaet i den gitte boka/filmen, 

hvis de har noen spørsmål til argumentet som kommer frem. 

 

Vi ser et eksempel på et par oppgaver som omhandler bare det å forstå innholdet, nemlig 

disse to oppgavene: ”Gå sammen i par. Les de svenske og danske tekstene for hverandre” og 

oppgaven som følger den nevnte oppgaven: ”Hva synes dere er lettest å forstå – dansk eller 

svensk? Begrunn svaret” (NB! Norskboka 10, 2008, s. 135). Den førstnevnte oppgaven er 

kun tatt med for å kunne ha en forståelse av hva den andre oppgaven omhandler ettersom det 

vil være vanskelig å forstå den andre oppgaven uten å vite om den foregående oppgaven. Her 

vil elevene kunne øve på det å skille ut det vesentlige og å forstå innholdet ettersom elevene 

vil slite med å svare på det andre spørsmålet uten å ha tatt i bruk disse lytteferdighetene i 

foregående oppgave. 

 

Til slutt vil vi trekke frem at det er til en viss grad oppgaver knyttet til det å lytte empatisk, 

men det er i liten grad. Vi ser et eksempel på en oppgave der den andre personen som ikke 

taler må lytte empatisk her: ”Gå sammen i par. Fortell hverandre om en karakter i en film som 

har gjort et sterkt inntrykk på dere. Beskriv og fortell om en ytre og de indre særtrekkene ved 

denne karakteren” (NB! Norskboka 10, 2008, s. 167). Her er det viktig at personen som 

lytter, lytter empatisk og samtidig lytter med innlevelse slik at de to som snakker sammen kan 

ha en samtale. 

 

Vi kan ikke finne noe eksempel på lytteferdigheten som handler om å lytte identifikatorisk i 

NB! Norskboka 10. 
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Det er ikke noen spesifikke oppgaver som går på det å lytte rent eksplisitt i NB! Norskboka-

serien. Det er mange oppgaver der det å lytte kommer inn implisitt, men ingen oppgaver der 

lytting er trukket frem eksplisitt. 

 

4.5.4 Progresjon i ”NB! Norskboka”-serien 
Vi ser eksempel på bruk av nivåene kunnskap, forståelse, anvendelse og vurdering i NB! 

Norskboka 8 ved at elevene blir bedt om å gjengi eller redegjøre for noe, forklare noe med 

egne ord, lager et intervju etter å ha lest om hvordan man intervjuer og diskuterer et gitt tema 

eller påstand sammen med noen. Dette er oppgaver som forekommer på ulike tidspunkt i 

boka. Det kan virke som om det er gjort slik for å skape en variasjon når det gjelder 

vanskelighetsgrad. Det er for eksempel mer beskrivelse av hva man bør tenke på når man 

skal diskutere mot slutten av boka enn hva vi kan se i begynnelsen av boka. 

Vanskelighetsgraden i oppgavene generelt varierer fra første delen av boka hvor vi finner 

oppgaver med ordlyd som ”Hva tror/tenker du…” til senere i boka hvor vi finner oppgaver 

som innebærer å diskutere et gitt tema. 

 

Vi ser eksempel på bruk av nivåene forståelse, anvendelse, analyse og vurdering i NB! 

Norskboka 9. Til forskjell fra NB! Norskboka 8, er det i denne boka ikke tatt med laveste 

nivået, nemlig kunnskap, men heller lagt til nivået som handler om analyse. Vi kan se 

eksempel på analyse ved at elevene blir bedt om å sammenlikne ulike påstander for å se 

sammenhengen (NB! Norskboka 9, 2007, s. 15). Nivået som handler om anvendelse ser vi for 

eksempel ved at elevene blir bedt om å finne ut hvilke poetiske virkemidler som er brukt i et 

dikt (NB! Norskboka 9, 2007, s. 87). Vi ser at oppgaveformuleringen generelt er tilnærmet 

lik gjennom boka, med noe utskifting av noen ord som ikke har noe nevneverdig betydning 

for om oppgaven blir noe enklere eller vanskeligere. Ser vi på forskjellen mellom NB! 

Norskboka 8 og NB! Norskboka 9 når det gjelder formulering, er det mer utbredt med 

diskusjonsoppgaver og mindre ”hva tror/tenker du…”-oppgaver i NB! Norskboka 9.  

 

Til forskjell fra NB! Norskboka 8 og NB! Norskboka 9, varierer nivået i NB! Norskbok 10 

mellom anvendelse, syntese og vurdering. I NB! Norskboka 10 er ikke de to laveste nivåene 

med, men vi ser for første gang i NB! Norskboka-serien eksempel på det nest høyeste nivået, 

herunder syntese, gjennom at elevene skal trekke egne slutninger og konkludere med noe 

under for eksempel en diskusjon (NB! Norskboka 10, 2008, s. 35). Diskusjonsoppgaver er 
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noe som forekommer i stort antall i NB! Norskboka 10 til forskjell fra de to foregående 

bøkene i serien. 

 

4.6 Oppsummering 
Gjennom analysen av de 14 nevnte lærebøkene har vi sett at det å trene opp lytteferdighetene 

til elevene i all hovedsak skjer gjennom oppgavene i bøkene. Den hovedtypen innenfor 

oppgaver som trener på en eller flere lytteferdigheter, og som forekommer i lærebøkene i stor 

grad, er diskusjonsoppgaver. Det varierer om det er en diskusjon mellom to personer, eller en 

hel klasse, men det er diskusjonsoppgavene generelt som dominerer. 

 

Vi har sett at lærebøkene har ulik vektlegging av lytteferdighetene. I Fabel-serien så vi at 

vektleggingen lå på å lytte kritisk, men at det å forstå innholdet, å skille ut det vesentlige også 

var fremtredende. Derimot så vi svært få oppgaver, om noen i det hele tatt, med mulighet for 

å trene opp lytteferdighetene å lytte empatisk, å lytte med innlevelse og å lytte 

identifikatorisk. I Nye Kontekst oppgaveboka forekom alle de seks lytteferdighetene som vi 

tok utgangspunkt i, men vi så i basisboka at vi ikke kunne finne noe eksempel på oppgave 

som la opp til å øve på lytteferdigheten å lytte identifikatorisk. Går vi videre til Saga-serien, 

kunne vi se alle lytteferdighetene bortsett fra det å lytte identifikatorisk i Saga 8 og 9, men i 

Saga 10 kunne vi i tillegg til det å lytte identifikatorisk heller ikke se eksempel på det å øve 

på lytteferdigheten å lytte empatisk. I På norsk-serien forekom alle de seks lytteferdighetene i 

boka som var beregnet for 9. trinn, men ikke i bøkene som er beregnet for 8. og 10. trinn. Til 

slutt så vi at NB! Norskboka-serien hadde med oppgaver som elevene kunne øve på de ulike 

lytteferdighetene bortsett fra lytteferdigheten å lytte identifikatorisk. På norsk-serien og NB! 

Norskboka-serien var de to serien som har blitt oppdatert i henhold til LK06 fra 2006, men 

ikke i henhold til den reviderte utgaven som kom i 2010 og 2013. Allikevel så vi i begge 

seriene oppgaver som ga elevene mulighet til å øve på de ulike lytteferdighetene bortsett fra å 

lytte identifikatorisk, som var svært likt de fleste av de andre bøkene som er tatt med i denne 

analysen som hadde blitt revidert i henhold til LK06. 
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5 Diskusjon 
 

I dette kapittelet vil jeg forsøke å diskutere og drøfte hvordan problemstillingen har blitt 

besvart gjennom teorien og analysene. Før drøftingen og diskusjonen vil jeg trekke frem 

oppgavens problemstilling: 

 

På hvilke måter inngår utvikling av den muntlige ferdigheten ”å lytte” i 

lærebøkene i norskfaget på ungdomstrinnet? 

 

For å belyse problemstillingen, har jeg reist følgende forskningsspørsmål:  

 

I. Hvilke typer lytting forekommer/legger bøkene opp til? 

II. Hvilken progresjon i lyttekompetanse legger bøkene opp til? 

 

I denne delen av oppgaven vil jeg blant annet oppsummere mine funn i analysene som er 

gjort. I tillegg til det nevnte, vil jeg se på hvordan problemstillingen og 

forskningsspørsmålene har blitt belyst. Til slutt i diskusjonen vil det foreligge et avsnitt som 

omhandler implikasjoner for videre praksis og et for videre forskning.	

 

5.1 Utvikle lyttekompetanse 
Tidligere forskning viser at læreboka ikke nødvendigvis blir brukt av elevene i en 

undervisningsøkt, men mer av lærerne som forberedelse eller strukturering av timen og har 

på den måten en sentral rolle i undervisningen (Gilje et al., 2016; Hodson et al., 2012; 

Rambøll, 2005; Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, 2005). Analysene i denne oppgaven har 

vist at lytting er lite synlig i lærebøkene, noe som kan ha negativ innvirkning på 

undervisningen. En viktig presisering her er at det at det kan ha negativ innvirkning på 

undervisning, gjelder de lærerne som tar utgangspunkt i lærebøkene i planleggingen av 

undervisningen. Det vil muligens også ha negativ innvirkning på elevene i de klasserommene 

der lærebøkene er i bruk under en undervisningstime, ettersom elevene ikke blir eksponert for 

lytteoppgaver i den grad som de kanskje burde for å kunne utvikle lyttekompetansen sin. Det 

at lytting er lite synlig i oppgavene i lærebøkene, vil muligens kunne påvirke elevenes 

mulighet til å utvikle de ulike lytteferdighetene. De fleste av oss innehar en generell 
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lyttekompetanse etter å ha blitt eksponert for andre fra vi var små, men her er det snakk om å 

utvikle de ulike lytteferdighetene noe mer enn bare på et generelt nivå. Samtidig er det viktig 

å lære mer om de ulike lytteferdighetene som foreligger og hva man bør tenke på når man 

lytter ettersom det er noe som man ikke nødvendigvis lærer selv.  

 

Analysene i denne oppgaven viser at lærebøkene vektlegger de ulike lytteferdighetene i ulik 

grad. Det å forstå innholdet i det som blir sagt, hevder Adelmann (2009) at er en vanlig måte 

å lytte på og noe som forekommer til daglig i et klasserom. Den ferdigheten var blant annet 

den som forekom i alle bøkene, i større og mindre grad. Det å ikke miste fokuset og forstå det 

som blir sagt, er en viktig ferdighet å inneha i et klasserom eller annen setting når det er 

mange rundt som prater, eller mye skjer rundt seg, og man prøver å fokusere og forstå det 

som blir sagt. 

 

Vi ser at ferdigheten å lytte kritisk er en ferdighet som er meget synlig i bøkene i form av 

diskusjons- og drøftingsoppgaver, herunder spesielt i flere av bøkene som er beregnet på 10. 

trinn. I de bøkene som for eksempel er beregnet for 8. trinn, er lytteferdigheten å skille ut det 

vesentlige som forekommer i størst grad. Dette er en ferdighet som muligens er enklere å 

beherske enn for eksempel ferdigheten å lytte kritisk, som da er mer passelig å ha på et lavere 

trinn, slik vi ser at er gjort i flere av bøkene som analyseres. Wolvin og Coakley (1996, s. 

316) beskriver det å lytte kritisk som at vi må være kritiske, men samtidig effektive lyttere 

hvis vi skal kunne beskytte oss selv og unngå å tillate at andre styrer oss med ordene sine. 

Det å lytte kritisk går direkte på ett av målene i Kunnskapsløftet som handler om at det å lytte 

er ”en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere 

andres utsagn” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 30-31). 

 

Både Penne og Hertzberg (2015) og Adelmann (2009) hevder, som nevnt i teorikapittelet, at 

man ikke er født en god lytter, og at elevene må trenes opp til å bli gode lyttere. Det at 

lytteferdigheten å lytte kritisk forekommer i så stor grad uten at bøkene nødvendigvis 

beskriver hva det vil si å lytte på en kritisk måte og for eksempel diskutere, vil kunne gjøre 

det vanskelig for elevene å utvikle denne lytteferdigheten uten mer veiledning fra enten lærer 

eller medelever. Resultatet kan bli at elevene ikke vil kunne beherske denne lytteferdigheten 

før senere, noe som går i mot målene som er satt opp i LK06. Dette gjelder for øvrig alle 

lytteferdighetene, og ikke nødvendigvis bare det å lytte kritisk, ettersom alle de ulike 

lytteferdighetene kan regnes som lytting og er sentrale ferdigheter innenfor lytting. 
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Den ferdigheten som ikke forekommer i det hele tatt i bøkene bortsett fra i et par bøker, og da 

for øvrig i svært liten grad, er lytteferdigheten å lytte identifikatorisk. Dette er en 

lytteferdighet som handler om å lytte gjennom beundring, kjærlighet og lignende (Adelmann, 

2009). Det handler om å uttrykke følelser enten verbalt eller ikke verbalt. De oppgavene vi 

har sett i bøkene, er lagt opp som mer generelle og lite personlige. Det fåtallet av oppgaver 

som er mer personlige, er ikke rettet mot å uttrykke følelser for noen hverken verbalt eller 

ikke verbalt, slik det å lytte identifikatorisk legger opp til at man skal gjennom å beherske 

eller utvikle den ferdigheten. Det å uttrykke seg verbalt eller ikke verbalt om følelser til en 

annen er noe som setter en i en sårbar posisjon, og som mest sannsynlig ikke er ønskelig i en 

skolesituasjon for hverken skolen, lærerne eller elevene. Det å øve på å lytte identifikatorisk 

er nok en ferdighet som forekommer mer uten å nødvendigvis måtte tilegne seg den 

ferdigheten gjennom lærebøkene. Selv om det er et par bøker som har med alle de ulike seks 

lytteferdighetene, betyr det nødvendigvis ikke at forfatterne bevisst har tatt med disse 

lytteferdighetene. 

 

5.2 Tilegne seg lyttekompetanse 
5.2.1 Det å lytte eksplisitt og implisitt i oppgavene 
Vi har sett gjennom analysen at mange av oppgavene krever bestemte lytteferdigheter for å 

kunne løses. Men samtidig viser analysen at elevene i liten grad får eksplisitte instruksjoner i 

hvordan de skal lytte. Som det ble vist til i teorikapittelet, hevder Barthes (1991) og Penne og 

Hertzberg (2015) at det er viktig å skille mellom å lytte og å høre. Hvis ikke lytting er nevnt 

så mye eksplisitt i bøkene, er det ikke nødvendigvis slik at elevene forstår at de skal lytte og 

ikke bare høre. På en side vil det å synliggjøre lytting mer eksplisitt i bøkene muligens kunne 

øke elevenes bevissthet rundt lytting og de ulike lytteferdighetene som eksisterer. På den 

andre siden vil det kunne være nyttig for elevene at oppgaver innenfor lytting ikke 

nødvendigvis er nevnt eksplisitt, men mer implisitt. Grunnen til det er fordi da må elevene 

bestemme selv hvordan de skal klare å løse oppgaven på best mulig måte og bli mer bevisste 

på det på den måten. I LK06 er det et fokus til en viss grad på ferdigheten ”å lytte”, hvorav 

lytting både er nevnt eksplisitt og implisitt. Børresen, Grimnes og Svenkerud (2012) hevder 

at det å lytte er en viktig del av det å lære. Det vil da være naturlig å tenke at lærebøkene har 

med det som LK06 legger opp til at elevene skal kunne, både ved at det er trukket inn 

eksplisitt og implisitt. Dette gjelder da bøkene som er oppdatert i henhold til LK06. Analysen 
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har vist at det bare er et fåtall av oppgavene i de 14 bøkene som er analysert i denne 

oppgaven som nevner lytting eksplisitt, og eventuelt også nevner hva elevene bør tenke over 

når de lytter. Det kan det virke som om forfatterne av lærebøkene i store deler av tilfellene 

forventer at elevene er kjent med de ulike lytteferdighetene og vet hvilke de skal bruke til 

enhver tid, siden lytting eksplisitt er nevnt så lite i bøkene. Det kan være vanskelig for 

elevene å bruke en lytteferdighet hvis ikke de har fått opplæring i nettopp den 

lytteferdigheten, eller i hvert fall noe informasjon knyttet til den lytteferdigheten. Analysen 

har også vist at lytting generelt har liten plass i lærebøkene. I de lærebøkene som ikke er 

revidert i henhold til LK06 fra 2010 og 2013 har øving på de ulike lytteferdighetene innen 

lytting en mindre plass enn i de bøkene som er revidert i henhold til LK06. Dette er forståelig 

ettersom fokuset på lytting i norskfaget var mindre før LK06 enn etter LK06, som nevnt i 

innledningen i denne oppgaven. 

 

Adelmann (2009) viser jo til, som nevnt i teorikapittelet, at det er viktig å skille mellom å 

lytte for å lære og å lære seg å lytte. Det å lytte for å lære er noe de fleste gjør til enhver tid, 

blant annet det å lytte til undervisningen eller andre rundt seg, noe som foregår i stor grad i 

bøkene. Men det å lære seg å lytte er noe som ikke foregår automatisk, og handler om læren 

om lytting. Det å lære seg å lytte forekommer i svært liten grad i bøkene, og det vil være 

vanskelig for elevene å lære seg å lytte hvis ikke elevene får veiledning eller informasjon om 

lytting annet enn at det ligger implisitt i oppgavene at elevene skal lytte. Det kan være at 

elevene vil kunne klare å forstå hva som kjennetegner en god lytter på andre måter enn å lese 

om det i boka, men hvis lærebøkene har den sentrale rollen i undervisningen som forskning 

viser til, er det viktig at elevene og lærerne kan støtte seg til lærebøkene. En lærebok skal jo 

kunne være en bok der elevene kan få mulighet til å lytte for å lære og lære seg å lytte. Hvis 

læreboka i all hovedsak har tatt med lytting implisitt, vil det være vanskelig for elevene å 

lære seg å lytte.  

 

5.3 Progresjon 
Analysen viser at det er ulik progresjon i bøkene, både innenfor en spesifikk bok og i bøkene 

over en serie. Noen av bøkene viser progresjon gjennom å ha med ulike oppgaver, mens 

andre bøker viser progresjon i en type oppgaver, for eksempel diskusjonsoppgaver. Vi har 

sett at det ikke nødvendigvis er en progresjon i bøkene ved at kunnskapsnivået går fra å være 

på et lavt nivå og til å være på et høyt nivå ved slutten av boka eller serien. Nivået i bøkene 
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varierer og det er ingen tydelig progresjon annet enn at bøkene har variert nivået i de ulike 

bøkene. Som nevnt er det ikke nødvendigvis en stigning i kunnskapsnivået i bøkene, men vi 

har sett i for eksempel Fabel 8 en viss progresjon innenfor en bestemt oppgavetype i løpet av 

boka. I Fabel 8 kunne vi se en progresjon i diskusjonsoppgavene med tanke på hvordan de la 

opp oppgavene for elevene. I begynnelsen av boka var det med hjelpemiddel for å hjelpe 

elevene i gang med hvordan de skulle diskutere, og hva de måtte tenke på når de diskuterte, 

noe som ikke forekom i slutten av boka. 

 

Blooms taksonomi legger opp til at den hierarkiske rekkefølgen av kunnskap representerer 

hierarkisk ordnete kognitive prosesser ved at det kreves kunnskap for å kunne forstå noe, 

kreves forståelse for å kunne bruke kunnskapen, osv. (Bloom et al., 1956, s. 18). Selv om 

Blooms taksonomi ikke er fulgt til punkt og prikke i lærebøkene vi har gått gjennom i 

analysen, ser vi tilfeller av de ulike nivåene i bøkene. Selv om en bok ikke har med alle 

nivåene og hopper over ett eller flere nivåer, betyr det ikke at elevene ikke vil kunne mestre 

de ulike oppgavene gjennom boka. Det ikke nødvendigvis slik at elever som klarer å vurdere 

noe, vil kunne klare å se sammenhenger i en analyse. Men det vil være vanskelig for elevene 

å øve på det hvis ikke det forekommer i bøkene, og da vanskelig for elevene å mestre det hvis 

de ikke får mulighet til å øve på det. Elevene er da avhengig av at læreren supplerer med 

informasjon fra andre bøker eller lignende slik at elevene har mulighet til å øve på å se 

sammenhenger i en analyse, eller andre typer nivåer som ikke dekkes i bøkene. 

 

Det var forventet før analysen av bøkene at progresjonen kom til å være jevn og starte lavt for 

så å stige oppover på de ulike nivåene. Dette var noe som ikke var tilfelle generelt i bøkene 

ettersom nivåene varierte gjennom bøkene. Noe som er verdt å trekke frem, er at vi så tegn til 

alle nivåene i Blooms taksonomi i Saga 8, men så mindre og mindre variasjon i de to andre 

bøkene i serien. Variasjonen mellom de ulike taksonomiske nivåene vil være bra for å kunne 

imøtekomme både sterke og svake elever. 

 

Som nevnt i teorikapittelet og analysen er ikke På norsk-serien og NB! Norskboka-serien 

tilpasset den reviderte versjonen av LK06. Det var noe vanskelig å si noe om progresjonen I 

NB! Norskboka-serien ettersom bøkene ikke er tilpasset LK06 og oppgavene er tilnærmet 

like gjennom serien. Det eneste som er verdt å påpeke, er at NB! Norskboka 10 har flere 

diskusjonsoppgaver enn de foregående bøkene, men ingen av bøkene i NB! Norskboka-serien 

har med noe med lytting rent eksplisitt. Bøkene vektlegger taleren i stor grad der de går inn 
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på hva man som taler bør tenke over, mens publikum ikke blir nevnt på noen annen måte enn 

at man skal være publikum. Som vist i innledningen i denne oppgaven, hadde ikke lytting noe 

plass i læreplanene før LK06 som det har nå i LK06, så det kan tenkes at er årsaken til 

hvorfor ikke lytting er nevnt eksplisitt i NB! Norskboka-serien.  

 

Hvorfor lytting forekommer eksplisitt i mindre grad i bøkene som skal være oppdatert i 

henhold til den oppdaterte fagplanen i LK06 som kom i 2013, er noe mer uforståelig. 

Generelt har vi sett at i bøkene som er med i analysen, er ikke lytting nevnt eksplisitt i stor 

grad, om noe i det hele tatt. Det at lytting er nevnt mer implisitt i oppgavene enn eksplisitt, 

gjør det til at lytteferdighetene trenes i mer eller mindre grad ubevisst. Bakdelen med det er at 

ansvaret for å bevisstgjøre elevene om lytting legges på læreren for å tydeliggjøre at lytting 

må øves. LK06 har vist at lytting er en ferdighet på lik linje med andre ferdigheter innen 

muntlige ferdigheter som må øves på for å mestres og utvikles. Det er ikke nødvendigvis slik 

at det har noe innvirkning på elevene det at lytting ikke er nevnt så mye eksplisitt i 

oppgavene. Elevene kan lære seg å lytte uten å måtte vite at en del av oppgaven er å lytte. De 

kan like så godt utvikle lyttekunnskapene uten at lytting er nevnt rent eksplisitt i oppgaven. 

Men det at lytting er nevnt eksplisitt i oppgaven, gir elevene mulighet til å lære seg de ulike 

begrepene og lyttemulighetene, og utvikle lytteferdighetene på den måten ved å bevisstgjøre 

elevene på de ulike begrepene og lytteferdighetene som er der ute. 

 

5.4 Resultatenes holdbarhet 
Utfordringen i denne oppgaven har vært at det ikke er et så stort begrepsapparat når det 

gjelder lytting. Det er ikke mange begreper og definisjoner rundt det å lytte. Ser vi på lytting i 

LK06 har det ikke vært et fokus på i norskfaget før i den reviderte versjonen av fagplanen i 

LK06 som kom i 2013, som nevnt i innledningen av denne oppgaven. I denne oppgaven tok 

jeg utgangspunkt i Blooms taksonomi når det gjaldt å se på progresjonen blant 

lytteoppgavene i bøkene, og Adelmann sin inndeling av lytteferdigheter. De lytteferdighetene 

som er å finne i bøkene er lite varierte og omhandler som regel det samme ved at elevene skal 

diskutere sammen to og to eller flere. Saga 8 var den eneste boka som tok for seg alle de 

ulike nivåene i Blooms taksonomi, mens som manglet én lytteferdighet når vi så oppgavene 

opp mot Adelmann sin inndeling av lytteferdighetene. Vi så også at Nye Kontekst oppgaver 

og På norsk 2 var de to bøkene av de 14 bøkene som vi analyserte som hadde med alle de 

seks ulike lytteferdighetene i løpet av boka/serien. Vi så underveis at i flere av bøkene var det 
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å forstå innholdet og skille ut det vesentlige to lytteferdigheter som gikk som hånd i hanske 

med hverandre, og som det var vanskelig å skille fra hverandre i en oppgave. Ved de 

tilfellene det var mulig å skille de fra hverandre, ble det gjort. I de tilfellene det ikke var 

mulig, ble de tatt med sammen i beskrivelsen av oppgaven i analysen. For noen av bøkene 

handler lytting i stor grad om å diskutere. Diskusjonsoppgavene var i flertall ved flere 

tilfeller, så andre typer lytteoppgaver, enten det var oppgaver som gikk på å lytte eksplisitt 

eller implisitt, måtte vike for disse diskusjonsoppgavene ettersom diskusjonsoppgavene 

forekom i svært stor grad.  

 

Siden det var 14 lærebøker som skulle analyseres, valgte jeg å bevisst bruke definisjoner på 

de ulike lytteferdighetene og progresjon fra teori og tidligere forskning, og ikke ta hensyn til 

lærebøkene og hvordan de formulerer eller bruker begreper som går under lytting. Fordelen 

med å gjøre det på den måten er at jeg brukte begreper som har blitt brukt i tidligere 

forskning, eller som er formulert av noen som har forsket på lytting/progresjon tidligere. 

Ulempen med det er at det er min tolkning og forståelse av formuleringen og begrepene i 

bøkene som ligger til grunn for resultatene i denne oppgaven. Det var mange bøker som 

skulle analyseres, og mange oppgaver som jeg skulle gå igjennom, så det å bruke en allerede 

eksisterende begrepsredegjørelse innenfor lytting og progresjon gjorde det noe enklere i 

gjennomgangen av bøkene fordi malen for hva jeg skulle se etter allerede var fastsatt av meg 

med hjelp fra forskere. Jeg så at uten Blooms taksonomi når det gjelder progresjon, ville det å 

se på progresjonen vært vanskelig uten en begrepsredegjørelse innenfor progresjon. Grunnen 

til det er fordi ettersom progresjonen i lærebøkene varierte i ulik grad og gikk fra lavt nivå til 

høyt og høyt til lavt nivå uten noen bevisst stigning fra lavt til høyt i progresjonen i de fleste 

av tilfellene. 

 

5.5 Mine resultater og tidligere forskning 
5.5.1 Lytting forekommer i liten grad 
Det at mine resultater viser at lytting forekommer i liten grad i bøkene, samsvarer med 

tidligere forskning på lytting. Det kan vi blant annet se i forskningen som er gjennomført av 

Otnes (1999) og Adelmann (2009), der lytting mer eksplisitt forekommer i svært liten grad. 

Riktignok er den tidligere forskningen på lytting enten gjort av forskere i andre klasserom 

enn i norske klasserom, eller gjort før LK06 kom inn i bildet, som er verdt å merke seg. 
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Tidligere forskning har vist at vi lytter nesten halvparten av tiden i våken tilstand, men uten at 

vi nødvendigvis tenker over at vi lytter, ifølge Adelmann (2009) og Rankin (1928). Rankin 

sin undersøkelse viste at lytting forekom i svært liten grad i løpet av en undervisningstime, 

noe vi kan se opp mot resultatene i denne oppgaven som viser at lytting forekommer svært 

lite i lærebøkene, som kan forklare at lytting forekommer såpass lite i løpet av en 

undervisningstime. Selv om jeg viser til at min undersøkelse kom frem til det samme som 

Rankin gjorde tilbake i 1928, er det viktig å bemerke seg her at undersøkelsen til Rankin ble 

gjennomført for nesten 100 år siden og i et annet land. Det er stor forskjell på skolesystemet 

tilbake på den tiden sammenlignet med nå i 2017. Det som er interessant å se er at selv om 

undersøkelsen er nesten 100 år gammel og i et annet land, viser resultatet det samme, nemlig 

at lytting ikke vies nok oppmerksomhet. 

 

Ifølge tidligere forskning på læreboka som ressurs i undervisningen har læreboka en sentral 

rolle i undervisningen (Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, 2005; Hodson et al., 2012; Gilje 

et al., 2016, s. 2; Rambøll, 2005). Selv om elevene lytter i de ulike settingene i klasserommet, 

og i store deler i løpet av en dag, som både Adelmann (2009) og Rankin (1928) sin 

undersøkelse har vist, betyr ikke det nødvendigvis at elevene faktisk lytter aktivt. Det å lytte 

aktivt er det Otnes (1999) trakk frem i sin undersøkelse at handler om kvalitet i lyttingen. Det 

handler ikke nødvendigvis om kvantitet, men om kvalitet. Men som nevnt tidligere, vil det 

være vanskelig for elevene å lytte aktivt hvis ikke de blir gjort klar over det eksplisitt at 

lytting er en vesentlig del av for eksempel oppgaven. 

 

5.5.2 Implikasjoner for praksis 
Forskning har, som nevnt tidligere, vist at læreboka har en sentral rolle i undervisningen. Det 

at læreboka har en sentral rolle, stiller krav til at læreren er bevisst på læreplanen og sikrer at 

elevene får opplæring i det som de skal ha opplæring i, enten det er via læreboka eller på 

andre måter. Lytting er ikke nevnt eksplisitt så mange steder i bøkene, så her blir det viktig at 

læreren poengtere hva slags ferdighet som skal øves på ved de tilfellene dette ikke kommer 

godt nok frem i formuleringen. På den måten vil elevene bli mer bevisste på nettopp den 

muntlige ferdigheten og at det er ulike måter å lytte på enn bare ”å lytte”. Det er ikke 

nødvendigvis slik at lærerne skal gå gjennom de ulike lytteferdighetene i henhold til 

Adelmann eller andre forskere, ettersom dette ikke er et krav i LK06, men en viss 

bevisstgjøring fra læreren sin side vil muligens ha en fordel. Børresen, Grimnes og 
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Svenkerud (2013) viser nemlig til viktigheten rundt det å tydeliggjøre overfor elevene hva de 

skal drive med, eller hva som er formålet med aktiviteten. Dette kan for eksempel være å 

tydeliggjøre høyt: ”Nå skal vi ha en klassesamtale om hva som kjennetegner det å lytte, og 

hvordan man kan lytte på best mulig måte” og videre etter den klassesamtalen kan for 

eksempel læreren si: ”Nå skal dere gå sammen to og to, snakke sammen og bruke det vi 

snakket om nå nettopp”. På den måten blir elevene gjort bevisste på lytting og hva man bør 

tenke på når man lytter, samtidig som de får mulighet til å prøve det ut i praksis. 

 

Et annet alternativ er at læreren ber elevene gjøre oppgaver i bøkene som har med lytting 

implisitt, ettersom oppgaver som går på det å lytte eksplisitt ikke forekommer i stor grad i 

bøkene, og tydeliggjør at det å lytte er en ferdighet som er vesentlig i disse oppgavene og 

hvorfor det å lytte er viktig for oppgaven. Dette kan bevisstgjøre elevene mer på at lytting 

forekommer, selv om oppgavene ikke tydeliggjør det eksplisitt. 

 

5.5.3 Implikasjoner for videre forskning 
Når det gjelder videre forskning, kan en studie over tid med fokus på å kartlegge utviklingen 

av elevenes lyttekompetanse være aktuelt. En slik studie kan for eksempel være en 

observasjonsstudie over en lengre periode, og vil kunne gjøre det mulig å kartlegge 

utviklingen av elevenes lyttekompetanse over tid og se elevenes lyttekompetanse opp mot 

LK06 og målene som er satt for trinnet. 

 

En annen ting som kan være aktuelt å forske videre på, er om det at lytting ikke er nevnt så 

mye eksplisitt i oppgavene har noe påvirkning på elevene. Er det slik at elevene forstår at det 

å lytte inngår i oppgaven, eller er dette noe som elevene tenker over uten at det må være 

nevnt eksplisitt i oppgaveteksten? Her kan det være aktuelt å gjøre en studie med både 

observasjon og intervju, for å undersøke elevenes tolkning av oppgavene, og intervjue de for 

å høre deres formening og tanker rundt oppgavene. Det kan være at elevene behersker de 

ulike lytteferdighetene etter endt skolegang selv om lytting ikke er nevnt i stor grad i bøkene. 

 

Det å undersøke lærebokas betydning for elevers læring kan også være et alternativ for videre 

forskning. Tidligere forskning har vist at læreboka har en sentral rolle i undervisningen, så 

her kan det være interessant å undersøke om læreboka har noen betydning for elevers læring. 
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Er det slik at læreboka er en avgjørende faktor i utviklingen av lytteferdighetene til elevene, 

eller har ikke læreboka noen stor betydning for elevers læring? 
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6 Konklusjon 
 

I denne oppgaven har jeg analysert 14 lærebøker i norskfaget på ungdomstrinnet for å 

undersøke på hvilke måter utvikling av den muntlige ferdigheten ”å lytte” inngår i de nevnte 

lærebøkene. Med utgangspunkt i Adelmann (2009) sin inndeling av de ulike 

lytteferdighetene, har vi sett at lærebøkene har ulik vektlegging av de ulike lytteferdighetene. 

Noen av lytteferdighetene forekommer i stor grad, mens andre ferdigheter forekommer i 

svært liten grad, om noe i det hele tatt. Dette gjør det til at spørsmålet om hvorvidt dette vil 

påvirke elevene og/eller lærerne har kommet opp ettersom forskning har vist at lærebøkene 

har en sentral rolle i undervisningen. 

 

Det å øve og gi mulighet for å utvikle den muntlige ferdigheten foregår gjennom oppgavene i 

bøkene, men i all hovedsak implisitt. Oppgaver som handler om at elevene skal snakke eller 

diskutere sammen, er den metoden som er mest fremtredende i bøkene. 

 

Med utgangspunkt i Blooms taksonomi, har vi sett at oppgavene varierer i nivå. I noen av 

bøkene er alle de ulike nivåene å finne i en og samme bok, mens i andre bøker er nivåene 

spredt mer utover bøkene i samme serie, eller at ett eller flere nivåer mangler i bøkene/serien. 

Vi har også sett at det  har vært oppgaver som har steget i progresjonsnivå gjennom boka ved 

at oppgavene er på et lavt nivå i begynnelsen av boka og på et høyt nivå mot slutten av boka. 

 

Som en konklusjon i denne oppgaven, trekker jeg frem det som ble nevnt i teorikapittelet, 

nemlig at selv om elevene lytter når de sitter i klasserommet, handler det om aktiv lytting der 

det er kvalitet i lyttingen og ikke bare kvantitet (Otnes, 1999). 
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