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Sammendrag 
For private og offentlige aktører legger sosiale medier til rette for en kjapp, effektiv og 

regelmessig kommunikasjon som er tilpasset eksterne målgrupper. Disse mediene er i stadig 

endring, og mulighetene øker ettersom nye kanaler oppstår og de etablerte videreutvikles.  

 

Denne oppgaven ser på hva som kjennetegner to norske forlag, Cappelen Damm 

Undervisning og Fagbokforlaget, sin multimodale og retoriske kommunikasjon på sosiale 

medier. Den nettbaserte kommunikasjonen tematiserer forlagenes norskfaglige læreverk for 

studiespesialiserende på videregående skole; Cappelen Damm Undervisning med læreverket 

Moment og Fagbokforlaget med læreverket Intertekst. Jeg tar utgangspunkt i multimodal 

teori, semiotikk, retorikk og lingvistikk, og analyserer et tekstutvalg bestående av YouTube-

filmer, Facebook-innlegg og blogginnlegg som omhandler Moment og Intertekst. I tillegg 

analyserer jeg læreverkenes ulike forsider, som har vist seg å være en viktig komponent i 

forlagenes multimodale kommunikasjon på sosiale medier.  

 

Forlagenes multimodale tekster refererer til ulike aspekter av skolehverdagen, læreryrket og 

norskfaget. Det viser seg at de likevel har forskjellig utgangspunkt i profileringen av hvert sitt 

læreverk. I oppgaven trekkes det frem to overordnende utgangspunkt:  

 

• Logosstrategisk utgangspunkt: Ønsker å overbevise ved bruk av 

logosargumentasjon og en manifest retorikk. Argumentasjonen styrkes gjennom 

oppbyggingen av ethos og en tekstlig troverdighet.  

• Pathosstrategisk utgangspunkt: Ønsker å overbevise ved bruk av 

pathosargumentasjon og en latent retorikk. Argumentasjonen styrkes gjennom 

etableringen av et profesjonsfellesskap og en nærhetsfølelse. 

 

I tillegg til analyser av forlagenes multimodale kommunikasjon, baserer oppgaven seg på 

kvalitative intervjuer av informanter fra Cappelen Damm Undervisning og Fagbokforlaget. 

Deres tanker rundt den multimodale kommunikasjonen og sosiale mediers betydning i 

forlagsbransjen markedsføringsstrategier, legger grunnlaget for diskusjonskapitlet. Studien 

tar utgangspunkt i en forståelse av at retorisk kommunikasjon i dagens samfunn innebærer 

ulike meningsbærende uttrykksmåter, som har et potensial til å påvirke mottakerne.  
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Universitet i Oslo, og dette forordet blir det siste jeg skriver som masterstudent. Når jeg 

tenker tilbake på det siste året kjenner jeg meg både lettet, håpefull og vemodig. Dette har 
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1 Innledning og aktualisering 
Vi lever i et digitalt samfunn med en visuell dominans, der de multimodale tekstene har fått 

en rådende posisjon. I tillegg er det en stadig utvikling av nye medier og kanaler som 

påvirker vår nettbaserte interaksjon, og all kommunikasjon forventes å være raskere, enklere 

og stiligere. Med mediesamfunnets endringer kommer det en rekke nye muligheter, der man 

kan kommunisere direkte med mennesker over hele verden. Hvilke kanaler man bruker er 

avhengig av hvem man er, hva man ønsker å formidle og hvem man ønsker å henvende seg 

til. Den teknologiske utviklingen har likevel en bakside, der den digitale kommunikasjonen 

kan gå på bekostning av de mellommenneskelige forbindelsene. I tillegg er det uvisst om 

digital interaksjon legger til rette for den samme tillits- og relasjonsutviklingen som fysisk 

tilstedeværelse og menneskelig samhandling.  

 

1.1 Den norske forlagsbransjen  
Etter godkjenningsordningen av lærebøker ble avviklet i 2000, kan i prinsippet alle utvikle 

lærebøker og få de utgitt. Opprettelsen av ordningen var et middel for å sikre den statlige 

styringen av skolens innhold, men etter opphevingen finnes det ingen krav eller standarder 

for hva et læreverk skal inneholde (Meld. St. 28, 2016). Argumentet for avviklingen av 

godkjenningsordningen var at forlag, forfattere og fagmiljøer selv hadde ansvaret for å 

kvalitetssikre læremidlenes innhold, likestilling og språklig kvalitet (s.st.) 

 

I Norge har vi fire store forlagskonsern, med en rekke underordnende selskap og forlagshus  

(se tabell 1). Selv om alle i teorien kan utvikle og utgi læremidler, så er det disse 

forlagskonsernene som er de ledende aktørene i Norges læremiddelsindustri. Ut i fra 

regnskapstallene fra 2016 topper Gyldendal listene, med Cappelen Damm på andreplass. På 

tredjeplass er Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, og til slutt kommer Aschehoug. 
	

Forlagskonsern Gyldendal Cappelen Damm Forlagshuset 

Vigmostad & Bjørke 
Aschehoug 

Omsetning  

(mill. NOK) 

1815 1455 966 574  

  Tabell 1: Norske forlagskonsern. Hvert forlagskonserns totale omsetning i 2016    
  (Medienorge, 2017). Tallene for 2017 har enda ikke kommet.  
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Alle forlagskonsernene har en underordnet forlagsavdeling, eller et eget forlagshus, som utgir 

læremidler for skolesystemet (se tabell 2). Fra nå av vil jeg bruke forlag som en 

samlebetegnelse på disse. De fire forlagene har gitt ut hvert sitt norskfaglige læreverk for 

studiespesialiserende på videregående skole, som tar hensyn til endringene i læreplanen fra 

2013. Ingen av forlagene er pålagt å revidere gamle, eller utgi nye læreverk på grunn av 

endringer i læreplanen. Fagbokforlagets tidligere markedskonsulent for 

videregåendeporteføljen, Gabrielle Haga påpeker imidlertid at det “er en oppfatning om at når 

det kommer reviderte læreplaner så må forlagene henge med og lage nye læreverk. Eller 

justere da” (se vedlegg 14). Videre forklarer hun at “det er viktig for lærerne og elevene at de 

bruker oppdaterte læreverk i forhold til eksamenskriteriene (…) det er ikke pålagt, men det er 

veldig hensiktsmessig og viktig å vite at læreverket som brukes i skolen er oppdatert” (s.st). 

 

1.2 Forlagsbransjens markedsføringsstrategier 
Forlagsbransjen har lenge vært en tradisjonsrik institusjon, som har vært preget av 

papirmedier og papirutgivelser. Når det har kommet nye eller reviderte læremidler har 

forlagene stort sett basert seg på tradisjonelle markedsføringsmetoder. Disse 

profileringsstrategiene innebærer fysiske møter mellom forlagshusene og brukerne, der blant 

annet skolebesøk, kurs, utdanningsmesser og seminarer har vært vanlige kanaler. 

Sammenliknet med TV, radio og dagspressen, har ikke forlagsbransjen vært like aktiv i 

bruken av sosiale medier. I moderne markedsføringsmetoder har imidlertid sosiale medier en 

sentral rolle, og er en viktig faktor i de fleste profileringsprosesser. Medieviter Ida Aalen 

påpeker (2016, s. 50) at med den digitale utviklingen har alle en mulighet til å spre 

informasjon raskere, enklere og billigere enn før etableringen av internett. Denne utviklingen 

har ført til at flere forlag, i løpet av de siste årene, har fått en tydeligere representasjon på 

ulike digitale kanaler og sosiale medier.  

Forlag Gyldendal 

Undervisning 

Cappelen 

Damm  

Undervisning  

Fagbokforlaget  
 
(En del av Forlagshuset 

Vigmostad & Bjørke  

Aschehoug 

Undervisning   

Tittel på 
læremiddel  

Panorama  Moment  Intertekst  Grip Teksten 

Tabell 2: Forlag og norskfaglige læremidler. Tittelen på hvert forlags   
norskfaglige læremiddel for studiespesialiserende på videregående skole. 
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Markedsføring av et læreverk er et stort og omfattende kretsløp. Gabrielle Haga forklarer at 

“du begynner jo egentlig markedsføringen av læreverket før læreverket er ferdig (…) Du 

begynner jo markedsføringen allerede i idéstadiet, at forlaget har en idé” (se vedlegg 14). 

Videre forteller hun at “der begynner jo allerede jobben til en markedskonsulent. Med 

spørreundersøkelser ut i markedet (…) ut i fra informasjonen som innhentes (…) tar man den 

avgjørelsen til slutt, om at det skal lages” (s.st.). Haga hadde ansvaret for markedsføringen av 

læremiddelet Intertekst, som er ett av de to læremidlene som står sentralt i denne 

masteravhandlingen, og hun forteller at etter innhentingen av informasjon fra markedet så: 

 

(…) begynner hele jobben med å forme læreverket i redaksjonen, samle forfattere og 

så videre (…) prøve å mate markedet med informasjon om at det kommer noe nytt. 

Og så parallelt med at boka tar form (…) må vi jobbe med det innad i redaksjonen, og 

så må vi jobbe med det utad. Samle informasjon fra de som skal faktisk bruke det, og 

spille det inn til redaksjonen igjen. (…) så må vi prøve å spre det arbeidet som foregår 

i redaksjonen ut igjen i markedet. Så som markedskonsulent så sitter du med begge 

retninger i utviklingen av læreverket. (Se vedlegg 14)  

 

Det å markedsføre et nytt læreverk er altså en omfattende prosess, som inkluderer både 

tradisjonelle og mer moderne profileringsmetoder. I tillegg er det en kontinuerlig 

samhandling og diskusjon mellom forlagene og læreverkenes produsenter, og de potensielle 

kjøperne og brukerne. Denne prosessen starter likevel lenge før forlagene tyr til fysiske møter 

eller anvender sosiale medier. Haga påpeker også at det spesielle med markedsføring av 

læreverket er at:  

 

(…) det er litt sånn rar kjøpsradius (…) vi lager læreverket for eleven, men vi har ikke 

lov å markedsføre det til eleven, og det er jo ikke eleven som bestemmer hvilke 

læreverk de skal bruke. Det er det læreren som gjør, så det er læreren som er den vi 

skal henvende oss til. Men det er ikke læreren som kjøper, er kanskje læreren som 

bestemmer, men det er skoleleder, altså rektor, eller skoleeier, som er fylket, som 

kjøper verket. (Se vedlegg 14)  
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Det er altså et stort kretsløp med flere ulike stadier, og det er mange faktorer som har en 

avgjørende rolle. I denne studien vil jeg imidlertid fokusere på kun en liten del av dette 

kretsløpet, og se på Cappelen Damm Undervisnings og Fagbokforlagets kommunikasjon på 

sosiale medier, i profileringen av hvert sitt norskfaglige læreverk. Forlagsbransjen 

gjennomgår altså en digital forandring, og er i ferd med å satse mer på sosiale medier og 

digitale kanaler. Min studie kan forhåpentligvis gi forlagsindustrien en økt innsikt i hvordan 

de kommuniserer og interagerer med sine målgrupper på sosiale medier.  

 

1.3 Multimodal kommunikasjon  
Multimodal kommunikasjon har mennesker praktisert så lenge det har foregått menneskelig 

kommunikasjon på jorden. Professor i språk og kommunikasjon ved Universitet i Agder, 

Martin Engebretsen, trekker frem kombinasjonen av ord, tonefall og kroppsspråk, som 

eksempler på dette (Engebretsen, 2010, s. 17). Det ligger altså latent i mennesket å ytre seg 

gjennom ulike uttrykksformer. Disse uttrykkene skaper mening, og blir til i samvær med 

andre mennesker, eller i samvær med oss selv (Asdal et al., 2008, s. 35). Denne studien tar 

dermed utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep, der en tekst kan romme ulike uttrykksformer 

som skaper mening og forståelse (Engebretsen, 2010, s. 19). Multimodale tekster har en 

sentral rolle i dagens digitale kommunikasjonssamfunn, og den teknologiske utviklingen har 

gjort det mulig med en hyppigere og mer effektiv produksjon av slike tekster. 

 

Som nevnt innledningsvis, er vår tid preget av medier med en visuell dominans. Semiotikerne 

Gunther Kress og Theo van Leeuwen påpeker (2006, s. 3) at visuell kommunikasjon vil få en 

større rolle i både offentlig og privat informasjonsformidling. Visuelle tekster har i tillegg et 

retorisk potensial, og professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitet i Bergen, 

Jens E. Kjeldsen, skriver i sin doktorgradsavhandling at “Retorikken er ikke bundet til 

bestemte udtryksformer som tale eller skrift. Det retoriske kan være visuelt, og det visuelle 

retorisk” (Kjeldsen, 2002, s. 64). Forlagenes retoriske strategier er altså viktige for den 

multimodale kommunikasjonens innvirkning og påvirkningskraft. Oppgaven tar dermed 

utgangspunkt i en forståelse av retorikk der avsender ønsker å påvirke mottakerne gjennom 

ulike uttrykksmåter, som videre kan fremme holdningsendring eller handling. 
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1.4 Problemstilling 
Ut i fra dette bakteppet har jeg valgt meg ut to forlag, med hvert sitt norskfaglige læreverk for 

studiespesialiserende på videregående skole. Dette valget er foretatt etter å ha sammenlignet 

alle fire forlagenes multimodale kommunikasjon på sosiale medier, med utgangspunkt i visse 

utvalgskriterier (se punkt 2.1). På bakgrunn av dette ønsker jeg i denne oppgaven å svare på  

 
Hva kjennetegner Cappelen Damm Undervisnings og Fagbokforlagets multimodale 

og retoriske, nettbaserte kommunikasjon av norskfaglige læreverk for 

studiespesialiserende på videregående skole?  

 

Jeg vil sette meg inn i disse to forlagenes multimodale kommunikasjon på digitale kanaler, 

der jeg har valgt meg ut plattformene Facebook, YouTube og bloggdomenet. Dette valget er 

på bakgrunn av forlagenes tilstedeværelse og profilering av læreverkene på disse kanalene. 

Nettbasert kommunikasjon, sosiale medier og digitale kanaler er viktige begreper innenfor 

digital markedsføring, og favner flere plattformer enn YouTube, Facebook og bloggdomenet. 

I denne studien vil imidlertid disse omfattende begrepene referere til de tre nevnte kanalene, 

med mindre noe annet er spesifisert. Jeg skal gjennomføre tekstanalyser av læreverkene 

Moments og Interteksts ulike forsider for hvert årstrinn, som har vist seg å være en sentral del 

av forlagenes multimodale kommunikasjon på sosiale medier. Jeg vil også analysere én 

YouTube-video fra Cappelen Damm Undervisning og én video fra Fagbokforlaget, en rekke 

Facebook-innlegg fra hvert forlag, og tre blogginnlegg fra Cappelen Damm.  

 

Problemstillingen skal legge grunnlaget for en oppgave som deskriptivt systematiserer 

Cappelen Damm Undervisnings og Fagbokforlagets multimodale og retoriske, nettbaserte 

kommunikasjon av de norskfaglige læreverkene Moment og Intertekst. Med denne oppgaven 

ønsker jeg å kartlegge forlagenes kommunikasjon, og ikke presentere styrende og normative 

krav til forlagsbransjens kommunikasjon på sosiale medier. Hensikten er altså ikke å foreta 

vurderinger av tekstenes potensielle vellykkethet, men å undersøke dem med minst mulig 

forutinntatte briller. I analysene og drøftingen vil jeg imidlertid problematisere forlagenes 

kommunikasjon, og diskutere kanalens egnethet. Denne diskusjonen er basert på teori, 

analysefunn, de gjennomførte intervjuene og selvstendige resonnementer.  

 



	6	

1.5 Oppgavens oppbygging  
I neste kapittel vil jeg presentere tekstutvalget og materialet for studien, før jeg i kapittel 3 

redegjør for det teoretiske rammeverket jeg arbeider ut i fra. Her vil jeg presentere teori om 

tekst og kommunikasjon og multimodalitet. Jeg vil deretter redegjøre for semiotikk og 

sosialsemiotikk, som ble etablert av Gunther Kress og Theo van Leeuwen. De var elever av 

grammatikeren og lingvisten Michael Halliday, som utviklet den systemisk-funksjonelle 

lingvistikken, og han la grunnlaget for ulike tilnærminger til multimodale uttrykk. Jeg vil 

også presentere ulike syn om sosiale medier og samfunnets digitale utvikling. I denne studien 

arbeider jeg ut i fra ulike modalitetsbetydninger, og jeg vil derfor presentere en tredeling 

mellom semiotisk, visuell og lingvistisk modalitet. Deretter vil jeg gjøre rede for retorikk, 

med fokus på Aristoteles klassiske begreper, samt på Jens E. Kjeldsens visuelle retorikk. Jeg 

tar altså utgangspunkt i et relativt stort teorispekter, men jeg finner alle teoriene like 

avgjørende for studiens kvalitet.  

 

For å styrke studiens reliabilitet gir jeg i kapittel 4 en redegjørelse for metodene brukt i 

forskningen, og refleksjoner knyttet til studien. Her presenterer jeg metodologiske valg jeg 

har tatt i tekstanalysene, og i gjennomføringen av dybdeintervjuer av informantene. I kapittel 

5 presenterer jeg de multimodale og retoriske analysene av tekstene til henholdsvis Cappelen 

Damm Undervisning og Fagbokforlaget. For enkelhets skyld vil jeg videre i oppgavene 

omtale Cappelen Damm Undervisning som Cappelen Damm. Jeg har valgt å ta for meg ett 

forlag av gangen, for å få en mer sammenhengende og helhetlig forståelse av hvert forlags 

multimodale kommunikasjon. Underveis vil jeg ha en komparativ tilnærming til forlagene, 

der jeg vil sammenligne kommunikasjonen. I kapittel 6 diskuterer jeg funnene i analysene, 

digitale kommunikasjonsalternativer og potensielt videre forskning. I både tekstanalysene og 

diskusjonsdelen svarer jeg på problemstillingen, og i disse delene vil jeg også supplere mine 

funn og argumenter med informasjon og sitater fra de gjennomførte intervjuene.  
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2 Materiale  
Studien tar for seg to forlags multimodale og retoriske, nettbaserte kommunikasjon av 

norskfaglige læreverk for studieforbedrende på videregående skole. I denne delen av 

oppgaven vil jeg redegjøre for materialet jeg har valgt ut, som legger grunnlaget for mine 

videre analyser i kapittel 5.  

2.1 Utvalgskriterier  
Som nevnt innledningsvis (se punkt 1.1) er det fire forlag, med hvert sitt norskfaglige 

læremiddel for studieforberedende på videregående skole. Da jeg skulle velge hvilke forlag 

jeg ville studere og hvilke tekster jeg ville analysere, tok jeg utgangspunkt i visse 

utvalgskriterier. Det var viktig at forlagene og tekstene oppfylte alle kriteriene, da for å styrke 

oppgavens reliabilitet. Kriteriene er 

• Forlaget har gitt ut et norskfaglig læremiddel for studiespesialiserende på 
videregående skole.  

• Læremiddelet er nødt til å følge den reviderte læreplanen fra 2013.  
• Forlaget er tilstede på Facebook og YouTube, og potensielt blogger.  
• Den multimodale kommunikasjonen må være tilgjengelig for allmenheten. 
• Den multimodale kommunikasjonen må inneholde tekst, bilde, lenker og/eller video, 

og gjelder dermed ikke tekster som bare har en av disse, eller fysiske oppvisninger.  
 

Dette la grunnlaget for en strategisk utvelgelse av to forlag, Cappelen Damm og 

Fagbokforlaget, og analysetekster som var relevante for å besvare problemstillingen 

(Grønmo, 2016, s. 88; Silverman, 2014, s. 390). Cappelen Damm og Fagbokforlaget har 

brukt Facebook, YouTube og/eller blogger i profileringen av sine norskfaglige læremidler for 

studiespesialiserende på videregående skole, og er forlagene denne studien fokuserer på. I 

denne oppgaven ser jeg kun på forlagenes profilering av de fysiske læreverkene på sosiale 

medier, og ikke læreverkenes digitale nettressurser. Ettersom begrepet læremiddel også kan 

inkludere de nettbaserte læringsressursene, vil jeg videre i studien bruke begrepet læreverk. 

Det er to andre forlag som også har gitt ut norskfaglige læreverk for studiespesialiserende på 

videregående skole og som følger revidert læreplan 2013. Dette er Gyldendal med læreverket 

Panorama og	Aschehoug med læreverket Grip Teksten (se tabell 2). De er valgt bort på 

grunn av manglende tilværelse, og/eller manglende multimodal kommunikasjon av de ulike 

læreverkene, på de aktuelle kanalene. De oppfylte altså ikke utvalgskriteriene.  
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2.2 Analyseutvalget 
Først vil jeg kort presentere hvert forlag, og redegjøre for forlagenes virksomhet. Deretter vil 

jeg presentere forlagenes multimodale kommunikasjon, som legger grunnlaget for 

analysekapitelet. For å sikre en rettferdig og komparativ tilnærming til hvert forlag, sørget jeg 

for at tekstutvalget var noenlunde likt i omfang og kvantum. De utvalgte tekstene fra hvert 

forlag utgjør studiens univers, som er samlingen av alle analyseenhetene problemstillingen 

gjelder for (Grønmo, 2016, s. 447). Som jeg nevnte innledningsvis vil analysekapitelet starte 

med Cappelen Damms multimodale kommunikasjon, før jeg beveger meg over på 

Fagbokforlaget. I den videre presentasjonen av analysematerialet velger jeg imidlertid å ta 

utgangspunkt i format og medium, der jeg først vil presentere begge læreverkenes forsider, 

deretter begge YouTube-filmene, og til slutt Facebook- og blogginnleggene fra hvert forlag. 

Dette er for å få en mer ryddig og helhetlig presentasjon av analysetekstene, som kan bygge 

opp under oppgavens komparative tilnærming til forlagenes multimodale kommunikasjon.  

2.2.1 Cappelen Damm og Fagbokforlaget 
Cappelen Damm er et av Norges største forlag, og er en kultur- og kunnskapsbedrift som 

omfatter forlagsvirksomhet, bokhandel, bokklubber og distribusjon innenfor et bredt utvalg 

titler i alle sjangre, både på papir og i elektronisk form. De sier selv at de utvikler, formidler, 

selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser for voksne og barn 

(CappelenDamm, u.å. ). Cappelen Damm Undervisning er et av Norges største fagmiljøer for 

fagbøker og læremidler. De utvikler skolebøker, læringsressurser og faglitteratur til alle 

nivåer i utdanningsløpet.  

 
Fagbokforlaget ble etablert i 1992, og er en del av forlagshuset Vigmostad & Bjørke. De er et 

landsdekkende og uavhengig forlag, som gir ut bøker, faglitteratur og læremidler for hele 

utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. De har også en stor portefølje innen 

voksenopplæring, med fokus på norskopplæring for innvandrere og trafikkopplæring. I 

tillegg utgir de en rekke offentlige publikasjoner og har andre oppdragsutgivelser 

(Fagbokforlaget, u.å. ).   
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2.3 Læreverkenes forsider 
Jeg har valgt å inkludere læreverkenes forsider i analysen, ettersom de utgjør en stor del av 

forlagenes multimodale kommunikasjon og profilering på sosiale medier. Cappelen Damm ga 

ut læreverket Moment i perioden 2014 -2016. Moment består av tre norskfaglige læreverk for 

hvert årstrinn på studiespesialiserende på videregående skole (se figur 1). I perioden 2013- 

2015 ga Fagbokforlaget ut læreverket Intertekst. I likhet med Moment, er Intertekst tre 

norskfaglige læreverk for hvert årstrinn på studiespesialiserende på videregående skole (se 

figur 2).  

	

Figur 1: Forsidene til Moment Vg1-Vg3. Se vedlegg 1.		

	

	

Figur 2: Forsidene til Intertekst Vg1-Vg3. Se vedlegg 5 
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2.4 YouTube 
I tabell 3 vises en oversikt over Fagbokforlagets og Cappelen Damms YouTube-profiler, og 

kanalenes etableringsdato og abonnentantall. Her presenteres også tittelen og 

publiseringsdatoen til informasjons- og markedsføringsvideoene om læreverkene Intertekst 

og Moment. Tabellen informerer også om antall views (visninger), likes, dislikes og 

kommentarer hver film har fått, som er ulike måter tekstmottakerne kan respondere på.  

	

Figur 3: Video om Intertekst. Se vedlegg 2   Figur 4: Video om Moment. Se vedlegg 6 

YouTube-profil Fagbokforlaget Cappelen Damm 
Undervisning 

Etablert  2011 2011 

Abonnenter 162 176 

Tittel på video om 
læreverket 

Intertekst - nytt norskverk på 
videregående 
 

Forfatterene og redaktøren 
om læreverket Moment, 
norsk vgs 

Publiseringsdato 07.04.2014 07.10.2015 

Views 1479 166 

Likes, dislikes og 
kommentarer 

0, 0 og 0 0, 0 og 0 

Tabell 3: Forlagenes YouTube-profiler. En oversikt over forlagenes YouTube-profiler 
og responsen hver video har fått. Tallene er hentet 1. mai 2018.  
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2.5 Facebook og fagblogg 
Tabell 4 viser en oversikt over Cappelen Damms representasjon på Facebook og 

bloggdomenet. De har flere sider på Facebook, der Cappelen Damm er deres hovedside. I 

profileringen av Moment har de imidlertid kun brukt Facebook-siden Cappelen Damm 

Videregående. Cappelen Damms markedskonsulent for norsk, historie, samfunnsfagene og 

økonomiske fag på videregående skole, Heidi Helgestad, forteller at de ble medlem på 

Facebook først i 2015, da Moment Vg3 skulle utgis. Videre forklarer hun at “(…) vi har 

satset veldig lite på Facebook (…) vi har ikke jobbet for det i det hele tatt (…)” (se vedlegg 

13). Cappelen Damm Videregående har altså ikke vært en aktiv brukt kanal, og dette er 

sannsynligvis forklaringen på det lave antallet følgere og likes. Cappelen Damm har 

imidlertid gått utenfor Facebook, og anvendt bloggen Fagsnakk i markedsføringsprosessen av 

læreverket. Moments redaktør, Kirsten Kalleberg, forklarer at Fagsnakk er den mest brukte 

kommunikasjonskanalen, og at “på bloggen har vi fulgt arbeidet med Moment, helt fra, en 

god stund før Vg1-boka kom ut” (se vedlegg 13). Med utgangspunkt i Ida Aalens definisjon 

på sosiale medier (se punkt 3.3) vil ikke blogger falle inn under denne kategorien. En 

spredning på flere kanaler kan likevel ha en innvirkning på tekstens utbredelse, og kan ha en 

samlet innflytelse på mottakernes oppfatning av både avsender og produktet. Fagsnakk har 

vært et viktig redskap og en integrert del av Cappelen Damms digitale profilering av Moment. 

Jeg velger derfor å inkludere bloggdomenet i denne studien.  

 

Kanal Facebook Blogg 

Kanalnavn Cappelen Damm Cappelen Damm 
Videregående 

Fagsnakk 

Etablert 2009 2015 2012 

Følgere 29318 130 Ingen tall 
tilgjengelig 

Likes 29986 127 Ingen tall 
tilgjengelig 

Tabell 4: Cappelen Damm på Facebook og blogg. En oversikt over Cappelen Damms 
representasjon på Facebook og fagbloggen. Tallene er hentet 1. mai 2018. 
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Figur 5: Facebook-innlegg om Moment.	Viser ett av tre Facebook-innlegg om Moment på 
Cappelen Damm Videregående. Se vedlegg 3 for alle innleggene.   

 

	

Figur 6: Blogginnlegg om Moment.	Utsnitt av ett av tre blogginnlegg om Moment på 
Fagsnakk. Se vedlegg 4 for resten av blogginnlegget, eller for å se de to andre innleggene om 
Moment. 
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I tabell 5 presenteres Fagbokforlagets tilstedeværelse på Facebook. De har hatt en 

dobbelteksponering, og har brukt to Facebook-sider til å markedsføre Intertekst. Dette gjelder 

Fagbokforlagets hovedside og Norsk vgs, der sistnevnte er en egen Facebook-side. Våren 

2018 etablerte de også en egen blogg, Fagbokforlaget blogg. Denne bloggen har ikke blitt 

brukt i profileringen av Intertekst, og er derfor ikke relevant for oppgavens problemstilling. 

Mens jeg har jobbet med denne studien har de gjort en del endringer i sin Facebook-struktur. 

Fagbokforlagets hovedside, som de brukte som profileringskanal for både Intertekst og Norsk 

vgs, heter nå Fagbokforlaget akademisk. Jeg velger imidlertid å omtale Facebook-siden som 

Fagbokforlaget. De har også opprettet en rekke andre spesialiserte og tilpassede Facebook-

sider, blant annet Fagbokforlaget barnetrinn og Fagbokforlaget trafikk.  

Kanal                                           Facebook 

Kanalnavn Fagbokforlaget Norsk vgs 

Etablert 2011 2013 

Følgere 5670 3565 

Likes 5748 3479 

Tabell 5: Fagbokforlaget på Facebook. En oversikt over Fagbokforlagets representasjon på 
Facebook. Tallene er hentet 1. mai 2018.  

	

	  

Figur 7: Facebook-innlegg om Intertekst. Viser to av seks Facebook-innlegg om Intertekst 
på Fagbokforlaget eller Norsk vgs. Se vedlegg 7 for alle Facebook-innleggene 
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I tabell 3, 4 og 5 informeres det om når de ulike profilene og sidene ble etablert, og hvor 

mange følgere, abonnenter, visninger og likes de har. Disse tallene kan potensielt ha mye å si 

i en markedsføringsprosess av et læreverk, ettersom det sier noe om hvor mange de kan nå ut 

til. I tabell 3 ser man at både Fagbokforlagets og Cappelen Damms YouTube-profiler ble 

etablert i 2011, og at det er et ganske likt abonnentantall. Forskjellene er større når man ser på 

forlagenes Facebook-sider. Sammenligner man tabell 4 og 5, ser man at Cappelen Damms 

Facebook-side ble etablert to år før, og har vesentlig flere følgere og likes enn 

Fagbokforlagets Facebook-side. Funnene er derimot annerledes dersom man ser på 

Facebook-sidene som retter seg mot videregående skole. Norsk vgs ble etablert to år tidligere, 

og har flere følgere og likes enn Cappelen Damm Videregående. Tallene fra både tabell 3, 4 

og 5 ble hentet 1. mai 2018. Hver tabell presenterer tall som er i konstant endring, og dette er 

en del av uforutsigbarheten på sosiale medier. 	

Analysematerialet består altså av totalt seks ulike forsider, tilhørende Moment Vg1-Vg3 og 

Intertekst Vg1-Vg3, som utgjør en stor del av forlagenes multimodale og digitale 

kommunikasjon. Jeg vil også analysere én YouTube-video fra hvert forlag. Fra Cappelen 

Damm vil jeg også analysere tre korte og nokså like Facebook-innlegg, i tillegg til tre lengre 

blogginnlegg fra Fagsnakk. Bloggdomenet er inkludert i studien ettersom det har vist seg å 

være en viktig kanal i Cappelen Damms digitale profilering av Moment. Fra Fagbokforlaget 

har jeg valgt meg ut seks Facebook-innlegg, med forskjellig lengde og tematikk. Jeg vil 

presisere at begge forlagene også er tilstede på både Twitter og Instagram. Dette er to sosiale 

medium som de siste årene har blitt populære kanaler for PR, informasjonsarbeid og 

markedsføring. Disse kanalene er likevel valgt bort på grunn av manglende profilering av de 

aktuelle læreverkene, enten fra ett av eller begge forlagene. Jeg vil altså påstå at tekstutvalget 

og analysegrunnlaget er nokså balansert, der begge forlagene er likeverdig representert. 

2.6 Intervjuobjekter 
For å supplere mine multimodale tekstanalyser gjennomfører jeg intervjuer av to informanter 

fra hvert forlag. Slik får jeg inkorporere tekstavsendernes synspunkter om den multimodale 

kommunikasjonen. Dette gir meg også innsikt i informantenes meninger om sosiale mediers 

rolle og innvirkning i markedsføringsprosesser av læreverk. I kapittel 4 vil jeg gå nærmere 

inn på utvelgelsesprosessen av disse informantene, og hvordan intervjuene ble gjennomført.   
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3 Teori  
Mitt teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i teori om tekst og kommunikasjon, sosiale 

medier, semiotikk, multimodalitet, lingvistikk og retorikk. I denne delen av oppgaven vil jeg 

presentere de ulike teoretiske perspektivene, som vil gjøre det mulig å besvare min 

problemstilling. Denne redegjørelsen vil legge teorigrunnlaget for mine videre tekstanalyser, 

men jeg vil også utdype en del av teoriene der det er aktuelt i analysene.  

 

3.1 Tekst og kommunikasjon  
Kommunikasjon er en grunnleggende mellommenneskelig handling, og ordet kommer fra 

latin, communicare, og betyr å “gjøre felles”. Jan Svennevig, professor i språklig 

kommunikasjon ved Universitet i Oslo, påpeker at mellommenneskelig kommunikasjon er en 

intensjonell handling, som forutsetter et ønske om informasjonsformidling hos avsenderen 

(Svennevig, 2009, s. 49).	Kommunikasjonens avsender kan være et individ, en gruppe 

mennesker, en institusjon eller en organisasjon. Meningen oppstår videre i en dialogisk 

kommunikasjon mellom to eller flere deltakere (Svennevig, 2001, s. 110).  

 

Sammensatte eller multimodale tekster rommer et potensial for informasjonsformidling, og 

kan derfor sees på som intensjonell kommunikasjon. Det multimodale tekstbegrepet stammer 

fra semiotikken, og defineres av semiotikerne Gunther Kress og Theo van Leeuwen (2006, s. 

177) som “enhver tekst som får sin mening realisert gjennom mer enn én semiotisk ressurs”. 

Semiotikk er studiet av tegn, og ser på hvordan vi kommuniserer og forstår verden gjennom 

meningsbærende elementer i tekster og i samfunnet (Harrison, 2003, s. 47; Kjeldsen, 2004, s. 

161). Semiotikkforståelsen ble senere videreutviklet, og det teoretiske miljøet presenterte 

begrepet sosialsemiotikk (Berge, 1999, s. 18). Sosialsemiotikken bygger videre på 

semiotikkens grunnlag, men mener at meningsskaping er sosialt motivert, og grunnet i 

menneskers behov for å skape forståelse i relasjon med andre (Björkvall, 2009, s. 12).  

 

3.2 Språkhandlingsteori 
Jan Svennevig opererer med tre språkfunksjoner, som er ulike måter språket kan skape 

mening på (Svennevig, 2001, s. 21). Han skiller mellom den ekspressive, referensielle og 

mellommenneskelige språkfunksjonen. For å skille dette fra Hallidays funksjonsbegrep (se 

punkt 3.7), vil jeg videre i denne studien bruke ordet oppgave når jeg tar for meg Svennevigs 
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tredeling. Språkets ekspressive oppgave er å uttrykke tanker og følelser hos avsenderen, mens 

språkets referensielle oppgave er å si noe om verden. Språkets mellommenneskelige oppgave 

er å utføre og uttrykke en språkhandling (2001, s. 21).  

 

Ut i fra språkets mellommenneskelige oppgave, kan kommunikasjon defineres som en 

intensjonell handling med et ønske om å kommunisere. Slike handlinger kalles 

språkhandlinger, som er grunnenheten i all kommunikasjon (Svennevig, 2009, s. 61). 

Begrepet ble innført av filosofen John L. Austin, og er det vi gjør med språket i konkrete 

ytringer (Austin, 1962, s. 2-3). Austin deler språkhandlinger inn i tre nivåer, som er ulike 

nivåer av en ytring: det lokusjonære, illokusjonære og perlokusjonære nivået. På det 

lokusjonære nivået foreligger det en ytring, bestående av bestemte ord med en bestemt 

betydning. På det illokusjonære nivået utføres det en språkhandling i og med ytringen. 
Handlingen har et formål og en intensjon om at mottakeren skal forstå meningen i utsagnet 

(1962, s. 149). På det perlokusjonære nivået har ytringen og handlingen en virkning på 

mottakeren (1962, s. 101). Austins språkhandlingsteori ble senere videreutviklet av filosofen 

John R. Searle, som deler språkhandlingene inn i fem klasser: representatives/assertives 

(konstativer), directives (direktiver), commissives (kommissiver), expressives (ekspressiver) 

og declaration (kvalifiseringer). De har ulike kommunikative poeng, men man ønsker alltid å 

uttrykke eller respondere på noe, eller påvirke eller overtale noen (Searle, 1975, s. 354-358).   

 

3.3 Sosiale medier   
Sosiale medier er en samlebetegnelse som blir brukt om flere ulike digitale 

kommunikasjonsformer. Det er interaktive kanaler, som baserer seg på at man skal dele og 

reagere på hverandres innhold. Medieviter Ida Aalen (2016, s. 19) presenterer i boken Sosiale 

medier to trekk som hun mener er avgjørende når man tar for seg slike medier. For det første 

er det ikke et klart skille mellom avsender og publikum, der de samme personene kan både 

produsere og konsumere det digitale innholdet. For det andre legger sosiale medier til rette 

for en mange-til-mange kommunikasjon (Aalen, 2016, s. 19). Slike kanaler gjør det er mulig 

å kommunisere med flere personer på en og samme tid, uten at man er avhengig av fysisk 

tilstedeværelse. Dette gjelder imidlertid ikke bloggdomenet, der det er begrenset hvem som 

kan laste opp og dele informasjon. I tillegg legger ikke blogger til rette for en like direkte 

massekommunikasjon. Blogger har imidlertid kommentarmuligheter, som sådan har det 

interaktive kommunikasjonsaspektet som ofte kjennetegner sosiale medier.    
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3.3.1 Synkrone og asynkrone relasjoner 
Både Facebook og YouTube har fått en større rolle i bedrifters kommunikasjon- og 

markedsstrategi. Disse kanalene er som regel basert på synkrone eller asynkrone relasjoner 

(Aalen, 2016, s. 7): 

 

• Synkrone: For at en relasjon skal være synkron må relasjonen være gjensidig. En 

bruker må sende en forespørsel til en annen bruker, som brukeren igjen må godta. 

Dette er Facebook et godt eksempel på.  

• Asynkrone: Innebærer at man knytter seg til en bruker, uten at tilknytningen er 

gjensidig, som for eksempel på YouTube eller fagblogger.  

 

Journalisten og skribenten Nina Furu påpeker (2017, s. 161) at når man velger mediekanaler 

må man vurdere hvilke ressurser man har til rådighet, hvilke behov man har, og i hvor stor 

grad de forskjellige kanalene kan fylle disse behovene. Både avsender og mottaker er nødt til 

å underkaste seg de ulike kanalenes særtrekk, og kommunikasjonen dem i mellom må utføres 

innenfor rammene av disse kanalenes muligheter. Bruk av Facebook og/eller YouTube legger 

til rette for ulike muligheter og begrensinger, og Furu (2017, s. 161) presenterer en oversikt 

over kanalenes potensial. Nina Furu inkluderer ikke blogger i denne tabellen.  

 

 

Kanal Facebook YouTube 

Nyhetsformidling *** ** 

Markedsføring *** *** 

Informasjonsformidling ** *** 

Kundeservice *** - 

Merkevarebygging *** ** 

Salgsutløsning * ** 

PR ** * 

Tabell 6: Kanalenes egnethet. Antall stjerner i tabellen tilsvarer kanalens egnethet:  
*** = meget godt egnet, ** = god egnet, * = egnet, men virkning er ikke stor, - = ikke egnet.  
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3.4 Semiotikk 
3.4.1 Målgruppe, tekstmottaker og modelleser 
I kommunikasjon på sosiale medier må forlagene ha en klar forestilling av hvem de ønsker å 

nå. Den italienske forfatteren og forskeren Umberto Eco skapte i 1979 begrepet modelleser, 

og i enhver tekstlig kommunikasjonssituasjon konstitueres det en tekstlig modelleser. For å 

skape en kommunikativ tekst må avsender ta utgangspunkt i visse koder, som det forutsettes 

at tekstens mottaker deler og forstår (Eco, 1979, s. 7). Tekstens modelleser viser til en 

adekvat måte å lese og tilnærme seg teksten på, og er et tilbud om strategier, referanser og 

forståelser (1979, s. 7). Den empiriske leseren, altså leseren av kjøtt og blod, må erverve 

denne kompetansen for å nærme seg den ideelle lesningen av teksten (Tønnesson, 2004 s. 

104).  

 

I kommunikasjon på sosiale medier kan det være en forskjell på avsenders forestilte 

publikum, som er forlagenes målgruppe, og tekstenes faktiske publikum og tekstmottakerne 

(Aalen, 2016, s. 83-84). Ettersom fagbegrepene målgruppe, tekstmottaker og modelleser 

stammer fra ulike fagfelt velger jeg å innføre en tredeling. Kommunikasjonens forestilte 

publikum og målgruppe blir relevant når jeg tar for meg kjøp- og salgsaspektet ved 

forlagenes markedsføring og kommunikasjon. Begrepet tekstmottakerne vil jeg bruke når det 

er snakk om tekstenes faktiske publikum, og begrepet modelleser vil aktualiseres når jeg 

analyserer tekstenes informasjonsinnhold.  

 

Mitt tekstkorpus konstituerer muligens en modelleser som kan sees i lys av forlagenes 

primære målgruppe, som mine informanter påpeker er norsklærere på videregående skole. 

Ettersom det er et strengt og omfattende reglement knyttet til markedsføring rettet mot barn 

(Forbrukertilsynet, 2018), er det lite trolig at man finner en mer elevorientert modelleser. 

Hvordan den faktiske mottakeren tilegner seg og prosesserer tekstene, er avhengig av ens 

forutsetninger og tilnærming til lesestrategiene. Det er ikke nødvendigvis noen likhetstegn 

mellom modelleseren og forlagenes primære målgruppe. Likevel vil målgruppen 

sannsynligvis sitte på noen av de samme egenskapene og kompetansene som modelleseren 

(Tønnesson, 2004 s. 106). For å ha en optimal tilnærming til forlagenes kommunikasjon, må 

mottakerne klare å tolke tekstenes innhold. Dette gjøres ved å se sammenhengen mellom 

tekstenes modaliteter, som skaper mening og formidler informasjon, og semiotikken er den 

fagtradisjonen som har dominert multimodalitetsfeltet (Engebretsen, 2010, s. 21).   
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3.4.2 Semiotiske ressurser 
For at en tekst skal ha et informasjonsbudskap, må teksten være bygd opp av uttrykksformer 

som konstruerer og formidler mening. Slike semiotiske ressurser, eller meningsressurser, er 

sansbare uttrykk som har et potensial til å skape mening, og er dermed en gjenstand for 

fortolking (Kjeldsen, 2004, s. 261). Semiotiske ressurser kan kategoriseres inn under begrepet 

modalitet, og Martin Engebretsen definerer modalitetsbegrepet som en mer generell 

betegnelse for en klasse eller gruppering av semiotiske ressurser (Engebretsen, 2010, s. 20). I 

denne oppgaven velger jeg å bruke begrepet modalitet når jeg fokuserer på en gruppe 

meningsressurser, og begrepet semiotisk ressurs når jeg tar for meg en konkret 

meningsressurs i analysetekstene. Senere i teorikapittelet vil jeg også innføre begrepene 

lingvistisk og visuell modalitet (se punkt 3.8). En sosialsemiotisk tilnærming til en tekst 

innebærer å se på hva de semiotiske ressursene kommuniserer, og se dette i lys av tekstens 

sosiale omstendigheter. Det blir derfor aktuelt å se på hvordan analysetekstene skaper mening 

gjennom semiotiske modaliteter, i sosiale situasjoner på de digitale kanalene.   

 

3.4.3 Multimodalitetsteori 
Multimodalitetsteorien er en del av semiotikkens teoriperspektiv, og ser på samspillet mellom 

de ulike modalitetene i en sammensatt tekst. I den visuelle sosialsemiotikken fokuserer man 

på hva som kan bli kommunisert gjennom visuelle strukturer, og hvordan visuell 

kommunikasjon kan bli tolket (Harrison, 2003, s. 48). Semiotikerne Kress og van Leeuwen 

mener alle visuelle uttrykk har en visuell grammatikk, og er fullverdige 

meningsskapingsmodaliteter som kan bli analysert på samme måte som verbalspråket 

(Machin, 2007, s. 162). Hver modalitet er en meningsbærende ressurs og har et funksjonelt 

uttrykk, som sammen med andre modaliteter skaper en integrert tekst med et 

informasjonsbudskap og et fortolkningspotensial (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 177).  

  

Enhver multimodal tekst har en grad av funksjonell spesialisering, som omfatter 

modalitetenes unike samspill for å skape en helhetlig mening (Engebretsen, 2010, s. 24). 

Tekstens semiotiske ressurser har en kommunikativ oppgave, som igjen kan knyttes til 

modalitetenes modale affordans. Dette er modalitetenes ulike muligheter og begrensinger til 

å uttrykke et innhold og mening (2010, s. 24). En sannsynlig hypotese i min studie er at 

analysematerialets skriftlige og muntlige ressurser formidler informasjon om læreverkene, 
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mens de ulike visuelle modalitetene framstiller og visualiserer læreverkene. På den måten har 

hver semiotisk ressurs en optimal bruk av sin modale affordans, og med ressursenes 

tilpassende ansvarsfordeling, har tekstene en høy grad av funksjonell spesialisering.  

 

3.5 Tegntrikotomi: ikon, symbol & index.  
I boken Semiotik og Pragmatisme (1994, s. 98-101) presenterer filosofen og logikeren, 

Charles Sanders Pierce, en omfattende kategorisering og klassifisering av meningsbærende 

tegn. Et tegn er “noe som for noen står for noe i en eller annen henseende eller egenskap” 

(Pierce, 1994, s. 17). Han deler tegn videre inn i tre overordnede trikotomier, som igjen 

resulterer i en ytterligere inndeling av tegnene i ti klasser (1994, 104). Ut i fra 

analysematerialet og oppgavens problemstilling, finner jeg det relevant å kun legge vekt på 

Pierces andre tegntrikotomi. Dette er i følge han selv den mest fundamentale inndelingen, der 

et tegn kan deles inn i det han kaller ikon, symbol og index (1994, s. 100).  

 

Et tegn er noe som står i stedet for noe annet, og som henviser til eller representerer et objekt. 

For at et tegn skal eksistere må det være en mening og et innhold, som er konkretisert og 

manifestert gjennom en form for uttrykk (Halliday, 1999, s. 67; Harrison, 2003, s. 47). 

Kommunikasjon utøves gjennom ulike former for tegn, der forskjellige tegn kan ha bestemte 

funksjoner (Kjeldsen, 2004, s. 261). Pierce (1994, s. 100) trekker frem tre typer tegn:  

 

• Ikon: Ikoniske tegn er bilder eller tegn som skaper mening gjennom sin likhet til 

objektet det referer til (Harrison, 2003, s. 50). Ettersom forbindelsen mellom tegnet 

og objektet ikke er tilfeldig, men basert på likhet, er ikoniske tegn motiverte (Pierce, 

1994, s. 100).  

• Symbol: Symbolske tegn er arbitrære, altså vilkårlige, og skaper mening gjennom 

bestemte lover, regler og konvensjoner i samfunnet (Harrison, 2003, s. 50). 

Symbolske tegn har en konvensjonell og allmenn kjent relasjon til sitt objekt, og kan 

bare forstås og brukes hvis man kjenner til objektet og betydningen (Pierce, 1994, s. 

100). 

• Indeks: Indeksikalsk tegn skaper mening gjennom årsaks- eller nærhetsrelasjonen til 

sitt objekt (Pierce, 1994, s. 100). Tegnet viser til et avtrykk eller en virkning av 

objektet.   
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3.6 Kontekst 
All språklig kommunikasjon skjer i en kontekst, et begrep som betyr “med teksten”, og 

rommer alle aspekter og faktorer som skaper teksten (Halliday, 1999, s. 69). Under Bronislaw 

Malinowskis sosialantropologiske studier på en øygruppe i Stillehavet, trengte han et begrep 

som uttrykte de totale omgivelsene, men også den konkrete situasjonen som teksten ble ytret 

i. I artikkelen “The problem of meaning in primitive languages” fra 1923, presenterte 

Malinowski begrepene situasjonskontekst og kulturkontekst (Halliday, 1999, s. 70-71; 

Malinowski, 1946, s. 306)  

 

• Situasjonskonteksten: Innebærer teksters umiddelbare og konkrete omgivelser og 

situasjoner, som omfatter hvem som deltar og hva slags sosiale og mediale prosesser 

teksten inngår i.  

• Kulturkonteksten: Den mer vide og abstrakte delen av konteksten. Alle tekster er 

historiske tekster, og er bærere av sin egen historie. Tekstene er en del av en større 

tekstsammenheng, med et historisk og temporalt forløp. Teksten, historien og 

samfunnet er altså vanskelig å løse fra hverandre.  

 
Malinowski innså at selv om kommunikasjon er knyttet til den umiddelbare sosiale 

situasjonen og verbale omgivelsen, er den også styrt av kulturkontekstens konvensjoner, 

tradisjoner og det kulturelle bakteppet. (Engebretsen, 2010, s. 23; Halliday, 1999, s. 70). 

Dette ble utgangspunktet for Michael Hallidays systemisk-funksjonelle teori, en teori om 

språk og meningsskaping gjennom samhandling, som la grunnlaget for ulike tilnærminger til 

multimodale uttrykk. Teorien er delt i en systemisk del og en funksjonell del, og språket 

studeres derfor både som system og handling (Maagerø, 1999, s. 34).  

 

3.6.1 Situasjonskonteksten  
Halliday anerkjente kulturkonteksten som en viktig ytre ramme for samspillet mellom 

situasjonskontekst og teksten (Berge, 1999, s. 25). Til tross for dette var han mest interessert i 

språket, noe han finner i situasjonskonteksten. Situasjonskonteksten deler han inn i tre 

generelle strata, eller dimensjoner, som er ulike meningsskapingsdimensjoner i enhver 

situasjonskontekst. Disse tre strataene skal være til hjelp når man tolker teksters sosiale 

kontekst, og de omgivelsene der mening utveksles. Halliday (1999, s. 76) har kalt disse tre 

strataene for diskursens felt, diskursens relasjon og diskursens mediering.  



	22	

 

• Felt: Refererer til hva som skjer, og hvilken sosial handling og interaksjon som finner 

sted. 

• Relasjon: Ser på hvem det er som deltar, hvem deltakerne er, deres status og roller. 

Her er også deltakernes permanente og midlertidige forbindelser relevante. Alle som 

samhandler har et forhold til hverandre, og denne relasjonen påvirker språkvalgene. 

• Mediering: Handler om språkets rolle, deltakernes forventinger til språket i 

situasjonen. Her er også tekstens status, funksjon og retorikk relevant, i tillegg til 

tekstens kanal og formidlingsmåte  

 

3.7 Metafunksjonene 
Michael Hallidays strata-inndeling korrelerer med tre universelle metafunksjoner, som 

betegner tre grunnleggende meningskomponenter i språket. Halliday mener at alle språk 

inneholder tre typer funksjoner: den ideasjonelle metafunksjonen, den mellompersonlige 

metafunksjonen og den tekstuelle metafunksjonen (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 42-43). 

Hallidays metafunksjoner er en fellesbetegnelse på komponenter og faktorer som uttrykker 

ulike aspekter ved situasjonskonteksten, og er hovedinspirasjonen for sosialsemiotikkens 

tilnærming til multimodale tekster. Kress og van Leeuwen påpeker at visuelt design og 

multimodale tekster oppfyller tre kommunikative metafunksjoner, som bygger på Hallidays 

systemisk-funksjonelle teori og grammatikk (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 15). Disse 

metafunksjonene sier noe om modalitetenes muligheter og potensial til å skape mening i en 

tekst, både alene eller i samspill med andre modaliteter.   

 

• Den ideasjonelle metafunksjonen: Denne metafunksjonen handler om fenomener, 

og gjelder både levende og ikke-levende fenomener, og abstrakte og konkrete 

fenomener. Kress og van Leeuwen (2006, s. 42) definerer den ideasjonelle 

metafunksjonen som “de semiotiske ressursenes mulighet til å representere objekter 

og deres relasjoner, i en verden utenfor et representasjonssystem eller det semiotiske 

systemet i en kultur”. Den ideasjonelle metafunksjonen svarer på spørsmålet: hva 

handler teksten og modalitetene om, og denne meningsskapingen har en nær 

sammenheng med situasjonskontekstens felt (Harrison, 2003, s. 50). 
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• Den mellompersonlige metafunskjonen: Denne metafunksjonen produserer mening 

som etablerer og opprettholder sosiale forhold, og som får fram avsenderens 

holdninger (Maagerø, 1999, s. 48). Modalitetene må uttrykke den sosiale relasjonen 

mellom kommunikasjonens deltakere (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 42). Denne 

funksjonen blir særlig influert av situasjonskontekstens relasjon, og skal besvare 

spørsmålet: hvordan kommuniserer teksten og modaliteten med mottakeren? 

(Harrison, 2003, s. 53). 

• Den tekstuelle metafunksjonen: Semiotiske modaliteter må ha muligheten til å 

skape språk og tekster som er både interne og eksterne koherente (Kress & Van 

Leeuwen, 2006, s. 43). Teksters tegn må ha en intern sammenheng med hverandre, og 

en ekstern sammenheng med konteksten og tekstens mottaker. Den tekstuelle 

metafunksjonen og dens mening henger tett sammen med situasjonskontekstens 

mediering, og skal besvare spørsmålet: hvordan spiller de to andre metafunksjonene 

sammen for å skape en meningsbærende tekst (Harrison, 2003, s. 55; Maagerø, 1999, 

s. 54). 

 

3.8 Modalitetsbegrepet 
3.8.1 Lingvistisk modalitet 
Lingvistikkens modalitetsbegrep skiller seg fra semiotikkens modalitetsbegrep (Kress & Van 

Leeuwen, 2006, s. 155). Innenfor lingvistikken refererer begrepet modalitet til teksters 

sannhetsverdi. Eva Maagerø, professor i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, påpeker at 

tekster kan inneholde modalitetsmarkører som modifiserer det proposisjonelle innholdet. 

Dette er informasjon og antakelser om verden, som kan være sanne eller usanne, og sikre 

eller usikre (Maagerø, 2005, s. 156-157; Svennevig, 2001, s. 47).  

 

Informasjonsformidling er relatert til begrepet polaritet, som er valget mellom positiv eller 

negativ, der man kan få frem at noe eller noen er eller ikke er (Maagerø, 2005, s. 140). I 

skalaen mellom positiv og negativ polaritet uttrykker man modifikasjoner, og dette rommet 

realiseres av lingvistisk modalitet (2005, s. 149). Dette skapes gjennom bruk av modale 

hjelpeverb, modusadjunkter og/eller polaritetsadjunkter. Lingvistisk modalitet er knyttet til 

språkets ekspressive oppgave og har en sterk mellompersonlig kraft, ettersom avsender får 

frem holdningen sin til innholdet i utsagnet (Svennevig, 2001, s. 21). Lingvistisk modalitet 

legger altså til rette for at forlagene kan formidle sitt personlige standpunkt og sine egne 
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meninger om læreverkene i kommunikasjonen. På denne måten kan relasjonen mellom 

forlagene og mottakerne oppstå og videreutvikles, og er derfor relevant for denne studien 

(Maagerø, 2005, s. 150). En potensiell hypotese er at forlagene uttrykker en sikkerhet i sine 

multimodale tekster, og har en positiv polarisert framstilling av sine læreverk.  

 

Modalisasjon og modulasjon 

Innenfor den systemisk funksjonelle språkbeskrivelsen er det vanlig å si at lingvistisk 

modalitet har to ulike dimensjoner som kan knyttes til lingvistikkens polaritetsbegrep: 

modalisasjon og modulasjon, men noen bruker også termene epistemisk og deontisk 

modalitet (Maagerø, 2005, s. 150; Svennevig, 2009, s. 26). Denne oppdelingen er basert på at 

det er to ulike meninger som realiseres innenfor hver dimensjon (Maagerø, 2005, s. 151). 

 

• Modalisasjon/epistemisk modalitet: Episteme betyr “sikker viten”, og med 

modalisasjon uttrykker avsenders vurdering av hvor mulig, sannsynlig eller sikker en 

påstand er. Dette viser til avsenderens holdning til det ideasjonelle innholdet. 

Modulasjon/deontisk modalitet: Modulasjon uttrykker hvor ønskelig eller 

nødvendig en oppfordring eller et løfte er, og er knyttet til avsenderens relasjon til 

mottakeren.  

 

3.8.2 Visuell modalitet 
Kodingsorienteringer 

Lingvistikkens modalitetsbegrep kan også overføres til visuell kommunikasjon, og gjennom 

bruk av ulike semiotiske ressurser kan man skape en varierende grad av visuell sikkerhet 

(Björkvall, 2009, s. 100; Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 155). Visuell modalitet handler om 

hvordan man oppfatter en visuell tekst sin validitet og troverdighet, der bilder med en høyere 

visuell modalitet sees på som mer genuine og formålstjenlig enn de med lavere modalitet. 

Kodingsorienteringer er ulike tilnærminger til vurderingen av en teksts visuelle modalitet 

(Björkvall, 2009, s. 114). I visuelle framstillinger kan det etableres forskjellige sannheter ved 

hjelp av ulike typer semiotiske ressurser og modalitetsmarkører (Skovholt & Veum, 2014, s. 

69). Modalitetsmarkører er kriterier innenfor hver kodingsorientering som indikerer tekstlig 

troverdighet og validitet (Harrison, 2003, s. 58). Multimodale tekster sin visuelle modalitet er 

dermed avhengig av en strategisk bruk av modalitetsmarkører, som igjen er tilpasset 

kodingsorienteringen og tekstens mottaker og formål. 
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Modalitetsbegrepet blir altså brukt i ulike teoretiske sammenhenger, og kan anvendes i 

forskjellige teksttilnærminger. Ettersom bruksmåtene av modalitetsbegrepet fort kan bli 

uoversiktlig og forvirrende, velger jeg å innføre et skille mellom semiotisk modalitet 

(multimodalitet), lingvistisk modalitet og visuell modalitet (se tabell 7).  

 

Modalitetstype Semiotisk modalitet 

(multimodalitet) 

Lingvistisk modalitet Visuell modalitet 

Betydning  De ulike sansbare 

uttrykkene en tekst er 

bygd opp av, som kan 

skape mening og 

tolkes.  

En gradering av 

avsenders holdning til 

informasjonen, mellom 

positiv og negativ 

polaritet. 

En gradering av 

visuelle uttrykk sin 

troverdighet og 

sikkerhet, mellom 

høy og lav.  

Tabell 7: Studiens modalitetsbegrep. Viser de ulike modalitetsbegrepene jeg opererer med.   

 

Analysematerialets metafunksjoner, og semiotiske, lingvistiske og visuelle modaliteter, er 

med på å formidle informasjon om læreverkene, og etablerer et kommunikativt forhold 

mellom forlagene og tekstenes mottakere. Jens Kjeldsen (2004, s. 261) påpeker at ettersom 

kommunikasjon må utøves gjennom former for tegn, er også retorikken relevant for 

semiotikken. Ulike typer tegn kan appellere på forskjellige måter, og utføre forskjellige 

retoriske oppgaver.  

 

3.9 Retorikk 
I dagens mediesamfunn skjer praktisk retorikk i flere ulike medier, og gjennom forskjellige 

uttrykksformer. I teknologiseringen av kommunikasjon må retoriske tekster tilpasse seg de 

ulike medienes egenskaper, muligheter og begrensninger (Kjeldsen, 2004, s. 54). Det er flere 

ulike definisjoner og syn på hva retorikk faktisk er og innebærer. Jeg tar utgangspunkt i et 

perspektiv der man ser på retorikk som adressert og målrettet kommunikasjon, der man 

ønsker å øke tilslutningen hos mottakerne (Lund, 2014, s. 169). Som nevnt i innledningen, 

har denne oppgaven et utgangspunkt der retorisk kommunikasjonen kan både være skriftlig, 

muntlig og/eller visuell. Denne forståelsen av retorikk vil legge grunnlaget for rhetorica 

studens, altså den faglige analysen av retoriske utfoldelser (Kjeldsen, 2004, s. 14).  
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3.9.1 De retoriske talesjangrene  
Forlagenes multimodale kommunikasjon vil inneholde framstillinger av læreverkene, der de 

sannsynligvis prøver å tydeliggjøre læreverkenes faglige kvaliteter. Dette kan videre sees i 

lys av deliberativ, forensisk og epideiktisk retorikk, som er de tre retoriske talesjangrene 

(Aristoteles, 2006, s. 35). Politiske eller rådgivende taler (deliberativ retorikk) skal enten 

anbefale eller fraråde noe, og retter seg mot fremtiden. Rettstaler (forensisk retorikk) retter 

seg mot fortiden, og går ut på å anklage eller forsvare. Anledningstaler (epideiktiske retorikk) 

har som oppgave å rose eller kritisere, og retter seg mot nåtiden (2006, s. 35). I 

analysetekstene vil man muligens kunne peke på en deliberativ og epideiktisk retorikk, der 

forlagene ønsker å rose hvert sitt læreverk, og presentere de som solide og faglige gode. 

Disse framstillingene vil sannsynligvis være et forsøk på å overbevise de potensielle kjøperne 

om læreverkenes egnethet, og vil fungere som en anbefaling fra forlagene.  

 

3.9.2 Persuasio 
Innenfor retorikken skiller man mellom to ulike syn på argumentasjon, snever persuasio og 

bred persuasio, fra latin persuadere, “å overtale” (Kjeldsen, 2004, s. 16). Dette skillet 

innebærer en gradering mellom to typer for persuasio:   

 

• Bred persuasio: Det brede persuasio-begrepet er knyttet til fremstillingen av et emne, 

slik at mottakerne aksepterer det, forstår det eller medopplever det (Kjeldsen, 2002, s. 

42). Den klassiske forståelse av å overtale eller å overbevise er ikke særlig aktuelt å 

bruke i tekster med bred persuasio.    

• Snever persuasio: All kommunikasjon i situasjoner hvor det er en uenighet med 

hensyn til opplevelse, mening og forståelse. Dette kan sees i lys av Charles Arthur 

Willards definisjon av argumentasjon i A Theory of Argumentation, der han påpeker 

at argumentasjon er en form for interaksjon hvor to eller flere står i uforenlige 

posisjoner (Kjeldsen, 2002, s. 43). 

 

De persuasive situasjonene skapes ikke bare av talerens hensikt alene. Jørgen Fafner påpeker 

at om kommunikasjonen har en bred eller snever persuasio er avhengig av mottakernes 

respons på kommunikasjonen. Er mottakeren avvisende vil man prøve å overbevise, uansett 

om hensikten er informativ eller overtalende (Fafner, 1989, s. 41). Dette poengterer også 

Aristoteles i Retorikken; “Samme sak fortoner seg jo forskjellig alt ettersom tilhørerne er 
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vennlig innstilt eller fiendtlig …” (2006, s. 103). I en markedsføringssituasjon på sosiale 

medier vil det oftest være et visst forsøk på å overbevise mottakerne, selv om det ikke er en 

tydelig konflikt eller uenighet mellom kommunikasjonsdeltakerne. Hvert forlagshus har en 

intensjon og et ønske om å overbevise tekstmottakerne om at sitt læreverk er ønskelig, 

nødvendig og det beste på markedet. Dette er noe som alltid vil ligge til grunn i enhver 

markedsføringssituasjon, og er noe jeg vil ta utgangspunkt i mine videre tekstanalyser.  

 

3.9.3 Manifest og latent retorikk 
For å vurdere teksters retorikk kan man se på hvor mye argumentasjon “er nødvendig for å få 

modtageren til at forstå, eller rettere acceptere, det retoriske udsagn” (Kjeldsen, 2002, s. 41). 

Her må man se på hvilken type persuasio som tas i bruk for å overbevise og påvirke 

mottakeren, og for å forklare denne graderingen presenterer Kjeldsen begrepene latent og 

manifest retorikk:  

 

• Latent retorikk: Er knyttet til den epideiktiske retorikken, og kjennetegnes ved å 

ikke fremme en holdningsendring eller handling hos mottakeren (Aristoteles, 2006, s. 

63). Dette kan sees i sammenheng med den brede formen for persuasio. Denne 

formen for retorikk vil være en (fellesskaps)samlende retorikk, ettersom det 

appelleres til verdier som mottakeren allerede besitter (Kjeldsen, 2002, s. 53). 

• Manifest retorikk: Er knyttet til den forensiske eller deliberative talesjangeren, og 

prøver å fremme en holdningsendring hos mottakeren (Aristoteles, 2006, s. 39). Her 

vil det kunne være en større uenighet mellom avsender og mottaker, slik at denne 

retorikken kan sees i sammenheng med den snevrere formen for persuasio (Kjeldsen, 

2002, s. 54). 

 

Det å vurdere tekster som mer latente eller manifeste kan klargjøre hvordan retoriske 

strategier er med på å muliggjøre og legge til rette for kommunikasjon fra avsender til 

mottaker. Forskjellen mellom den manifeste og latente retorikken, og målet om 

holdningsendring og handling, kan være et sentralt skille her. En potensiell hypotese er at 

analysefunnene vil ligge nærmere en manifest retorikk. Dette er på bakgrunn av forlagenes 

ønske om å overbevise mottakerne om at deres læreverk er det beste alternativet på markedet, 

som er en grunnleggende intensjon i enhver digital markedsføringssituasjon (se punkt 3.9.2). 

Om denne hypotesen stemmer, vil analysene i kapittel 5 vise.  
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3.9.4 Retoriske bevismidler  
Aristoteles skiller mellom to former for bevismidler, de ikke-fagmessige (atechnoi) og de 

fagmessige (enthechnoi) (Aristoteles, 2006, s. 27). De ikke-fagmessige bevismidlene er de 

som ikke kommer fra avsenderen, og som ikke er en del av retorikkfaget. Disse bevismidlene 

fungerer likevel ikke av seg selv, og den retoriske effekten er avhengig av hvordan avsender 

benytter seg av dem. Dette skjer først og fremst gjennom de tre fagmessige bevismidlene, 

altså de retoriske appellformene (Aristoteles, 2006, s. 104): 

 

• Ethos: Gjennom talerens karakter og troverdighet. Dette rommer både tekstens 

budskap og presentasjon, men også avsenderen selv og vår kjennskap til avsenderen. 

Man bruker ethos når man vil vekke tillit og sympati, eller vil underholde eller behage 

(delectare).  

• Pathos: Gjennom talerens velvillige innstiling, og når talerens ord fremmer en viss 

følelsesmessig effekt. Avsender prøver å appellere til følelser, verdier og oppfatninger 

hos mottakeren, og bruker pathos når man vil bevege, vekke eller engasjere (movere). 

• Logos: Gjennom talerens forstand, argumentasjonen, og når mottakerne opplever 

resonnementene som sanne eller sannsynlige. Denne formen for argumentasjon er 

knyttet til fornuften, og den retoriske overbevisningen skjer når vi argumenterer med 

utgangspunkt i logiske momenter som er knyttet til saken. Man bruker logos når man 

vil belære, undervise eller opplyse (docere) (Kjeldsen, 2002, s. 15). 

 
Aristoteles sitt syn på ethos innebærer at overbevisningen ikke skapes av mottakers 

kjennskap til avsender, men skjer gjennom retoriske valg i selve talen/teksten (Aristoteles, 

2006, s. 9). Dette betyr at ethos må skapes gjennom logos. Med Cicero skjer det en endring 

av den aristoteliske oppfatningen av ethos, der mottakernes forutgående inntrykk av 

avsenderen inkluderes i etableringen av ethos (Kjeldsen, 2004, s. 116). Vi vurderer altså ikke 

bare budskapet i seg selv, men også avsenderen, og det er denne oppfatningen av ethos jeg 

velger å ta utgangspunkt i mine analyser. Tekstmottakernes kjennskap og inntrykk av 

Cappelen Damm og Fagbokforlaget kan altså være faktorer i vurderingen og mottakelsen av 

de multimodale tekstene.  
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3.9.5 Doxa 
Hvordan mottakerne av den retoriske kommunikasjonen lar seg påvirke, er igjen avhengig av 

mottakernes doxa, fra gresk; mening (Wæhle, 2018). I Mats Rosengrens bok Doxologi – En 

essä om kunskap (2008, s. 67) trekkes det frem at doxa kan sees på som den formeningen 

tekstmottakerne og meningsfelleskapet har om en sak, altså gruppens forståelse av 

virkeligheten. En fruktbar og meningsfull kommunikasjon forutsetter at både avsender og 

mottaker deler visse forståelser og felles referanser. Jens Kjeldsen påpeker i sin 

doktoravhandling at målet er ikke å få noe inn i mottakeren, men å spille på verdier som 

skaper en resonans og får noe ut av mottakeren (Kjeldsen, 2002, s. 279). Doxa legger altså 

grunnlaget for hvordan man kan framstille argumenterer, og for å være effektiv må avsender 

basere argumentasjonen sin på mottakernes verdensbilde og doxa (Rosengren, 2008, s. 90).  

 

Ut i fra dette må man kunne argumentere for at norsklærere, og de som driver med utvelgelse 

av læreverk deler et felles doxa. De har samme forståelse av positive egenskaper og kvaliteter 

vedrørende læreverk for norskfaget. Det vil for eksempel være selvsagt at læreverk er nødt til 

å være oppdaterte og faglige gode. Det er derfor viktig for forlagene å ha en kommunikasjon 

og profilering av sine læreverk som appellerer til mottakernes doxa, og som bekrefter 

lærernes eksiterende verdier og holdninger.  
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4 Metode 
Metodekapittelets formål er å styrke studiens reliabilitet, altså datamaterialets pålitelighet. 

Dette gjelder kvaliteten i innsamlingen, og bearbeidingen og analysen av dataen (Grønmo, 

2016, s. 240-241; Østbye, Helland, Knapskog, Larsen, & Moe, 2013, s. 27). En potensiell 

svakhet i en multimodal studie er at forskerens perspektiv kan påvirke utvelgelsen og 

tolkningen av datamaterialet, og at analysene kan preges av synsing. For å styrke studiens 

pålitelighet har jeg allerede gått gjennom det teoretiske bakteppet jeg tar utgangspunkt i. 

Studien har dermed en teoretisk transparens (Silverman, 2014, s. 84). Videre vil jeg i dette 

kapitelet gå gjennom metoden, for å gi leseren et innblikk i ulike valg som har blitt tatt, og de 

fremgangsmåter som er brukt i arbeidet.  

4.1 Kvalitativ metode 
Kvalitativ forskning ønsker å undersøke hvilken mening ulike hendelser, erfaringer eller 

gjenstander har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes eller forstås av andre 

(Silverman, 2014, s. 4-5). Gjennom dette ønsker man å finne opplysninger eller informasjon 

om faktiske forhold i samfunnet, som også defineres som empiri (Grønmo, 2016, s. 47). 

Empirien som er innsamlet og registrert på en systematisk måte utgjør studiens empiriske 

data. Empirisk eller kvalitativ data er et materiale som uttrykkes i form av tekst eller bilder, 

og ikke tall eller andre mengdetermer (2016, s. 22).  

4.1.1 Kvalitativ innholdsanalyse  
Denne analysemetoden tar utgangspunkt i kvalitativ data som er basert på dokumenter som 

kilde. Gjennom en systematisk studie av innholdet i bestemte tekster, tar den kvalitative 

innholdsanalysen sikte på å belyse spesifikke problemstillinger (Grønmo, 2016, s. 142). 

Kvalitative innholdsanalyser er ikke bare opptatt av hva tekstene sier (innhold), men også 

hvordan de sier noe (uttrykk) (Østbye et al., 2013, s. 63). Mine analysetekster har blitt 

gjennomgått systematisk, med sikte på å finne og registrere relevant og aktuell informasjon 

om de forholdene som skal studeres. Dette la grunnlaget for innholdet jeg vurderte og 

fortolket med utgangspunkt i problemstillingen min.  

4.1.2 Casestudie 
Min studie bærer også preg av en casestudie, der utvelgelsen av analyseenhetene bygger på 

en strategisk vurdering av hva som er interessant med tanke på studiens problemstilling 
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(Grønmo, 2016, s. 105). Jeg vil tilnærme meg og bearbeide materialet med et formål om å få 

en forståelse av Fagbokforlagets og Cappelen Damms multimodale og retoriske, nettbaserte 

kommunikasjon av hvert sitt læreverket. Jeg ønsker også å få en innsikt i hvordan dette kan 

påvirke og oppfattes av mottakerne. Ettersom jeg systematisk sammenligner forlagenes 

kommunikasjon, vil dette regnes som en komparativ casestudie (Grønmo, 2016, s. 105). I 

presenteringen av analysematerialet i kapittel 2 avgrenses studiens analyseenheter, som utgjør 

studiens univers (Grønmo, 2016, s. 97-98).  

Studiens enhetsbegrep har ulike betydninger, og jeg velger å bruke Sigmund Grønmos termer 

om mikro-, meso-, og makronivå for å forklare dette (se figur 8) (Grønmo, 2016, s. 45). På 

makronivå ser jeg på begge forlagene på et overordnet nivå, som en samlet analyseenhet. På 

mesonivå ser jeg på hvert enkelt forlag, der hvert forlag blir en enkelt analyseenhet. På 

mikronivå ser jeg på hver enkelt analysetekst, der både læreverkenes forsider, YouTube-

videoene og de enkelte Facebook- og blogginnleggene, blir individuelle analyseenheter. Hver 

enkelt analyseenhet studeres, både på mikro-, meso-, og makronivå, hver for seg, men det 

legges også til rette for en sammenligning av de ulike analyseenhetene.  

 

	

        Figur 8: Analyseenhetene på makro-, meso- og mikronivå 
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4.2 Gjennomføring av multimodale analyser 
For å analysere de utvalgte multimodale tekstene, har jeg støttet meg på relevant teoretisk 

rammeverk. Jeg vil nå komme med en beskrivelse av gjennomføringen av de multimodale 

analysene. 

4.2.1 Kartlegging av multimodale tekster 
Jeg startet analysearbeidet med å transkribere alle analyseenhetene på mikronivå. Først tok 

jeg for meg de ulike forsidene til Moment og Intertekst, der jeg kartla forsidenes innhold og 

oppbygging av modaliteter (se vedlegg 1 og 5). Dette tillot meg å se likheter og forskjeller, 

både mellom de tre forsidene fra samme forlag, og forlagene seg i mellom. Deretter 

transkriberte jeg begge YouTube-videoene, slik at jeg fikk kartlagt filmenes 

informasjonsinnhold og oppbygging (se vedlegg 2 og 6). Til slutt fikk jeg en oversikt over 

forlagenes kommunikasjon på Facebook og blogger. Fagbokforlaget har hatt en hyppig 

profilering av Intertekst på Facebook, og brukt det som sin hovedkanal. Cappelen Damm har 

imidlertid ikke hatt en aktiv bruk av Facebook i profileringen av Moment, men har derimot 

brukt bloggen Fagsnakk. For å sikre en balansert og rettferdig representasjon, valgte jeg seks 

Facebook-innlegg fra Fagbokforlaget som aktualiserer Intertekst (se vedlegg 7). Fra Cappelen 

Damm valgte jeg de tre Facebook-innleggene som lenker videre til Fagsnakk (se vedlegg 3). 

På bloggen var det tre innlegg som var interessante å se på, ettersom de presenterte og 

tematiserte Moment (se vedlegg 4). Forlagene har altså brukt to forskjellige kanaler som 

hovedplattform i profileringen av hvert sitt læreverk, slik at dette kan påvirke 

kommunikasjonens sammenligningsgrunnlag.   

4.2.2 Gjennomføringen av analysene 
Jeg valgte å starte med analyseenhetene på mikronivå, der jeg analyserte hver enhet hver for 

seg. Dette var for å kartlegge samspillet mellom de ulike modalitetene i hver analyseenhet, 

som videre kunne gi meg innsikt i forlagenes kommunikasjon på meso- og makronivå. I 

enhver multimodal analyse er det et spørsmål om man skal se på hver enkelt modalitet hver 

for seg, eller som en del av noe større (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 177). Jeg gikk inn for 

å gjøre en mellomting, men etter hvert ble det et varierende fokus mellom de ulike 

modalitetene. I analysene av læreverkenes forsider fokuserte jeg mest på de visuelle 

modalitetene, både hver for seg og samspillet mellom dem. Underveis trakk jeg også inn 

skriftmodaliteten, og prøvde å se den i lys av de visuelle modalitetene, men også tekstenes 
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målgruppe og skolekonteksten. Da jeg analyserte filmene var det et relativt balansert fokus på 

både ulike visuelle modaliteter, og den skriftlige og muntlige modaliteten. I analysene av 

forlagenes Facebook- og bloggkommunikasjon valgte jeg å fokusere mer på den skriftlige 

modaliteten, og heller aktualiserte de visuelle modalitetene der det var relevant. Jeg startet 

altså med den mest framtredende modaliteten, før jeg jobbet meg gjennom de andre 

modalitetene. På denne måten kunne jeg ta i bruk tolkningene fra de tidligere modalitetene 

som var analysert. Slik ble de ulike modalitetene analysert hver for seg, samtidig som de ble 

tolket i lys av andre modaliteter. 

Jeg startet med å analysere forsidene til Moment, før jeg analyserte forsidene til Intertekst. På 

grunn av analysekapittelets omfang valgte jeg å analysere de tre forsidene fra hvert forlag 

som en enhet. Dette tillot meg å se på forsidene på et overordnet nivå, men samtidig peke på 

interessante funn hos hver enkelt forside. Deretter analyserte jeg filmen om Moment, før jeg 

startet på analysen av filmen om Intertekst. Til slutt gjennomførte jeg analyser av Cappelen 

Damms Facebook- og bloggkommunikasjon, før jeg analyserte Fagbokforlagets Facebook-

innlegg. På grunn av oppgavens omfang kunne jeg ikke ha en omfattende og dyptgående 

analyse av hvert enkelt innlegg på Facebook og bloggdomenet. Jeg valgte å analysere alle 

Facebook- og blogginnleggene fra Cappelen Damm som én analysenhet, og alle Facebook-

innleggene fra Fagbokforlaget som én analyseenhet. Dermed kunne jeg peke på tendenser, 

men samtidig trekke frem interessante funn og se disse funnene i lys av teori.  

Ettersom jeg redegjør for teori også i analysene, er analysekapittelet tenkt å leses 

kronologisk. De ulike analysene bygger altså på hverandre, som er med på å gjenskape 

analyseprosessen. Leseren videreutvikler sin kompetanse og forståelse for samspillet mellom 

modalitetene og analyseenhetene, slik jeg gjorde da jeg gjennomførte studien. Ettersom mine 

studier ser på halvparten av forlagene som utgir læreverk for videregående skole, vil ikke 

dette legge grunnlaget for en generalisering. Likevel vil jeg potensielt kunne se noen 

tendenser, som igjen kan gi innsikt i forlagsinstitusjonens multimodale og retoriske 

kommunikasjon på sosiale medier.  

4.3 Intervju 
Jeg visste på forhånd at jeg ville intervjue relevante personer i den norske forlagsbransjen. 

Første steg i denne studien var altså å sende inn en søknad til Norsk senter for forskningsdata 

(NSD), en søknad som ble innvilget en drøy måned etter innsending.  
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For å svare på problemstillingen gjennomførte jeg multimodale analyser, men jeg valgte også 

å ta i bruk kvalitative intervjuer for å innhente faktisk informasjon, og “forstå verden sett fra 

intervjupersonenes side” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 20). Kvalitative intervjuer er en egnet 

måte å analysere produksjon av medietekster, og hensikten med slike intervjuer er å hente 

informasjon eller bli informert av intervjuobjektet (Østbye et al., 2013, s. 103). Jeg ønsket å 

avdekke intervjuobjektenes erfaringer og opplevelser knyttet til profileringsprosesser av 

læreverk. David Silverman påpeker likevel at intervjuer ikke kan gi oss direkte innsikt i 

menneskers erfaringer, men kan tilbyd en indirekte representasjon av disse erfaringene 

(Silverman, 2014, s. 172). Disse intervjuene har allerede blitt aktualisert i oppgaven, og vil 

bli videre brukt i analysekapitelet, men også i diskusjonen og drøftingen av analysefunnene.  

4.3.1 Intervjutypen 
Forskningsintervjuet er en profesjonell og strukturert samtale, der det skapes innsikt i 

samspillet mellom intervjueren og den intervjuede (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 22). 

Intervjuene ble gjennomført etter tekstanalysene var gjort, og i kvalitative intervjuer er det 

vanlig å bruke begrepet informant om den som intervjues (Østbye et al., 2013, s. 103). 

Intervjutypen tillater forskeren å avdekke objektive data, eller subjektive meninger og 

erfaringer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 71). Ved å spørre informantene om analysefunnenes 

gyldighet, ble intervjuene også et viktig for å sikre studiens og funnenes validitet (Silverman, 

2014, s. 91). 

Jeg valgte å gjennomføre semistrukturerte intervjuer, der temaene er definert på forhånd og 

det er gjerne utviklet en intervjuguide (Østbye et al., 2013, s. 105). Det semistrukturerte 

intervjuet ga meg en fleksibilitet når det gjaldt rekkefølgen på temaene og spørsmålene. 

Denne friheten tillot meg å gå videre med interessante og relevante funn som dukket opp 

under intervjuene, og stille oppfølgingsspørsmål (2013, s. 105).   

4.3.2 Valg av informanter  
Ved å gjennomføre intervjuer kunne jeg få innblikk i avsendernes erfaringer og meninger. På 

grunn av studiens univers var det aktuelt å kontakte redaktørene som var med i 

utviklingsprosessen av læreverkene og forsidene. I Cappelen Damm er dette Kirsten 

Kalleberg, og i Fagbokforlaget var dette Astrid Kleiveland, som nå jobber som 

redaksjonsleder for fremmedspråkredaksjonen i Aschehoug. Dette ville gi meg innsikt i 

tankene bak læreverkenes visuelle utforming. Deretter kontaktet jeg markedskonsulentene 
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som hadde ansvaret for kommunikasjonen på sosiale medier. I Cappelen Damm er dette 

Heidi Helgestad, som er markedskonsulent for fagene norsk, historie, samfunnsfagene og 

økonomiske fag på videregående skole. I Fagbokforlaget var dette Gabrielle Haga, som var 

markedskonsulent for alle fag i videregåendeporteføljen, men nå jobber som faglig rådgiver i 

Scenekunstbruket.  

Jeg visste at jeg ville intervjue de som hadde ansvaret for utformingen av analysetekstene. 

Informantenes førstehåndserfaringer og unike kunnskap kunne gi meg en innsikt i tankene og 

avgjørelsene rundt utviklingen og profileringen av læreverkene. Jeg valgte altså å 

gjennomføre et strategisk utvalg, som bygger på en systematisk vurdering av hvilke personer 

som er mest relevante og interessante for studiens problemstilling (Grønmo, 2016, s. 103). 

Ved å intervjue analysetekstenes faktiske produsenter, kunne jeg utvikle en mer helhetlig 

forståelse av studiens univers.  

Jeg fant det naturlig å kontakte Kirsten Kalleberg og Heidi Helgestad, som har ansvaret for 

utviklingen og profileringen av Moment, og dette gikk ganske problemfritt. Da jeg kontaktet 

Fagbokforlaget visste jeg ikke at personene jeg var interessert i å intervjue hadde sluttet, og 

forlaget ville ikke navngi hvem som hadde jobbet med utviklingen og markedsføringen av 

Intertekst. Jeg fikk tilbud om å intervjue den nåværende redaktøren og markedskonsulenten, 

men for å styrke oppgavens validitet ønsket jeg å intervjue tekstenes faktiske produsenter. Av 

min veileder, Johan Tønnesson, som har tidligere jobbet med Astrid Kleiveland, fikk jeg 

hennes kontaktinformasjon. Av henne ble jeg satt i kontakt med Gabrielle Haga. Etter å ha 

sendt en forespørsel om deltakelse i studien og redegjort for prosjektet (se vedlegg 16), 

avtalte vi tid og sted for intervju. For å legge til rette for en god intervjusituasjon, lot jeg 

informantene bestemme tid og sted for intervjuet. Det er viktig at informantene føler seg 

komfortable og trygge, og at man unngår forstyrrelser under intervjuet (Grønmo, 2016, s. 

171).  

4.3.3 Intervjuguiden 
I forkant av semistrukturerte intervju er det vanlig å utforme en intervjuguide. Dette er en 

grov oversikt over hvordan intervjuet skal gjennomføres, og omfatter sentrale spørsmål og 

temaer som skal dekke studiens viktigste områder (Dalen, 2013, s. 26). Guiden skal være 

detaljert, slik at forskeren får relevant informasjon, men den skal også tillate en viss 

fleksibilitet. Den fungerer som en sikkerhet, slik at intervjuet blir hensiktsmessig, 

informasjonsrik og nyttig for å besvare studiens problemstilling (Grønmo, 2016, s. 169).  
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Ettersom jeg skulle intervjue fire forskjellige informanter fra to ulike forlag, valgte jeg å lage 

en overordnet intervjuguide (se vedlegg 8). Dette ga meg en generell oversikt over temaene i 

forkant av intervjuene. Med utgangspunkt i den overordnede intervjuguiden, lagde jeg fire 

versjoner som var tilpasset informantenes rolle i forlagene (se vedlegg 9-12). Intervjuguidene 

ble utarbeidet parallelt som jeg gjennomførte de multimodale analysene, slik at spørsmålene 

tok utgangspunkt i mine erfaringer og analysefunn. Da jeg gjennomførte intervjuene satt jeg 

altså på kunnskap om temaene som skulle behandles, og fikk kommentarer, bekreftelser eller 

avkreftelser på mine funn.  

Jeg strukturerte intervjuguiden etter tema, der spørsmålene var motiverte av den overordnede 

problemstillingen. I forkant av hvert intervjutema ble det forklart hva jeg ønsket å fokusere 

på. Jeg startet med å stille generelle og interessevekkende spørsmål om informantens stilling, 

erfaring og arbeidsområde. Dette var for at informanten og jeg skulle bli trygge på hverandre. 

Deretter startet jeg med analysetekstene, der temaene varierte etter hvem jeg intervjuet. 

Spørsmålene var strukturert slik at de hadde en naturlig progresjon, og ble mer kompliserte 

desto lengre ut i hvert tema vi kom. Avslutningsvis stilte jeg noen mer generelle spørsmål om 

forlagsbransjen, og informantens tanker rundt sosiale mediers posisjon i forlagsindustrien. 

Denne organiseringen sørget for at jeg fikk dekket alle temaene, og kan legge til rette for en 

komfortabel intervjusituasjon for informantene. Slik la jeg til rette for et fleksibelt intervju, 

der det var rom for aktiv lytting og oppfølgingsspørsmål (Østbye et al., 2013, s. 107).   

4.3.4 Prøveintervju 
Gjennomføring av et prøveintervju kan gjøre intervjusituasjonen mer overkommelig og 

fruktbar. Dette er både for å luke ut spørsmål som ikke fungerer eller er uforståelig, og for å 

prøve seg som intervjuer (Østbye et al., 2013, s. 153). For å sikre intervjuguidenes kvalitet, 

gjennomførte jeg først et prøveintervju med min veileder, og deretter med en venn. Etter 

prøveintervjuene gjorde jeg noen få endringer i intervjuguiden, som var hovedsakelig knyttet 

til tvetydige formuleringer og rekkefølgen på spørsmålene. Disse endringene gjorde 

spørsmålene mer forståelige, og skapte en bedre flyt i samtalen. Prøveintervjuet gjorde også 

at jeg både ble tryggere på spørsmålene, og på meg selv som intervjuer.  

4.3.5 Gjennomføring av intervjuer  
Man er forskningsetisk forpliktet til å forsikre seg om at informantene kjenner til hva 

prosjektet går ut på, og hva deltakelse innebærer (Østbye et al., 2013, s. 106). I forkant av 
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intervjuene laget jeg et formelt skriv om deltakelse i forskningsprosjektet (se vedlegg 17).  

Der forklarte jeg studiens formål, hvorfor jeg ønsket å intervjue vedkommende og hva 

informantenes deltakelse i studien innebar. Dokumentet informerte også om hvordan 

innsamlet informasjon og personopplysninger, som navn, stillingstittel og ansvarsområder, 

ville bli brukt i oppgaven. I tillegg ble det eksplisitt kommunisert at informantene kunne på 

hvilket som helst tidspunkt trekke sitt samtykke, men dette skjedde ikke. Jeg tok med 

dokumentet på intervjudagen, og hadde en muntlig gjennomgang av dokumentet før vi 

startet. Det formelle skrivet ble underskrevet av informantene før intervjuet, og slik ble dette 

en måte å få informert samtykke fra informantene som deltok i studien (2013, s. 106). 

Intervjuet med Gabrielle Haga ble gjennomført 05.01.2018 på Egget Kafe i Oslo, og 

intervjuet med Astrid Kleiveland ble gjennomført 18.01.2018 på Aschehougs kontorer i Oslo. 

Intervjuene med Haga og Kleiveland var altså to enkeltstående intervjuer. Intervjuet med 

Kirsten Kalleberg og Heidi Helgestad ble gjennomført 16.01.2018 på Cappelen Damms 

kontorer i Oslo. Planen var å gjennomføre intervjuene separat, men i det Helgestad fulgte 

meg opp til kontorlokalet møtte vi på Kalleberg. De bestemte seg for å gjennomføre 

intervjuet sammen. Selv om vi var tre personer i intervjusettingen, og det kan potensielt 

påvirke informantenes svar, opplevde jeg ikke det som problematisk. Det kan være fordi jeg 

først intervjuet Helgestad og deretter Kalleberg, så i praksis ble det to individuelle intervjuer. 

Intervjuene med Gabrielle Haga, Astrid Kleiveland og Kirste Kalleberg tok rundt 45 

minutter, mens intervjuet med Heidi Helgestad tok rundt 30 minutter. Det ble tatt lydopptak 

av alle intervjuene, noe jeg informerte om i det formelle skrivet. Lydopptakene ble gjort med 

min private mobil, og denne dokumentasjonen kan styrke studiens etterprøvbarhet (Østbye et 

al., 2013, s. 108).  

4.3.6 Transkribering av intervjuene  
Med lydopptakene gjort med min private mobiltelefon transkriberte jeg intervjuene (se 

vedlegg 13-15). Transkriberingene gjorde jeg samme dag intervjuene fant sted, så jeg hadde 

intervjuene ferskt i minne. Silverman påpeker (2014, s. 333) at detaljnivået i transkripsjonene 

skal gjenspeile formålet med studien. Målet med transkripsjonene var å supplere mine 

tekstanalyser, og gi informasjon som kunne være med på å belyse min problemstilling. På 

bakgrunn av dette valgte jeg å ha et lavt detaljnivå i mine transkripsjoner, der jeg ikke la vekt 

på pauser, intonasjon eller gestikulering.   
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4.4 Studiens validitet 
Med gjennomgangen av den metodiske prosessen har jeg ønsket å styrke studiens reliabilitet. 

Det er en generell oppfatning av at kvalitative analyser er egnet til å ha en høy 

definisjonsmessig validitet (Østbye et al., 2013, s. 28), altså et uttrykk for at et begrep er 

operasjonelt definert slik at det er treffende og dekkende for det teoretiske innholdet av 

begrepet (Grønmo, 2016, s. 434). Studiens reliabilitet og definisjonsmessige validitet utgjør 

oppgavens validitet, som handler om datamaterialets relevans for problemstillingen som skal 

belyses (Østbye et al., 2013, s. 26).   

En kritikk av multimodale analyser og kvalitative intervjuer er at de kan ta utgangspunkt i 

forskerens egne ønsker, synspunkter og forforståelser (Dalen, 2013, s. 94). Forskeren kan  

gjøre subjektive vurderinger, og vektlegge funn som gagner studiens problemstilling. For å 

møte denne kritikken har jeg vært nøye med å knytte mine analysefunn opp mot det 

teoretiske rammeverket, som deretter la grunnlaget for intervjuguiden. Min kompetanse 

innenfor de anvendte teoretiske perspektivene, tilsier at jeg har gode forutsetninger for å 

gjennomføre disse analysene. Dette kan knyttes til begrepet kompetansevaliditet; en 

validitetstype som omhandler forskerens egnethet til å vurdere kvalitative data (Grønmo, 

2016, s. 254). Som forsker besitter jeg kompetanse innenfor kvalitativ datainnsamling, og har 

en forståelse av både det empiriske og teoretiske feltet.  

Ved å gjennomføre analysene slik at det er en sammenheng mellom analysefunnene og de 

kontrollerte omstendighetene, kan dette sikre studiens interne validitet (Grønmo, 2016, s. 

254). Dette handler om i hvilken grad resultatene er gyldige for studiens fenomen og univers. 

En høy grad av reliabilitet og validitet er forutsetninger for å kunne generalisere studiens 

funn (Østbye et al., 2013, s. 124). Ettersom studien er begrenset til to forlag, kan jeg ikke si 

noe generelt om den norske forlagsbransjens multimodale og retoriske kommunikasjon på 

sosiale medier. I tillegg er studiens univers kun et lite utvalg av forlagenes kommunikasjon 

på sosiale medier. Jeg kan altså ikke si noe endelig om forlagenes overordnede og generelle 

kommunikasjonsstrategi på sosiale medier. Mine funn kan altså ikke generaliseres, slik at 

studien ikke har en ekstern validitet (Grønmo, 2016, s. 254).  

Selv om studien ikke har en ekstern validitet, kan jeg imidlertid se på hvilke retoriske og 

multimodale strategier forlagene har hatt i sine multimodale profileringsprosesser av hvert 

sitt norskfaglige læreverk for studiespesialiserende på videregående. Dette kan videre 
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diskuteres, problematiseres og sees i lys av teori. Studien kan gi Cappelen Damm og 

Fagbokforlaget en innsikt i hva og hvordan de kommuniserer med sine mottakere på sosiale 

medier, noe alle aktører i en avsenderposisjon på sosiale medier kan ta lærdom av. Jeg kan 

imidlertid ikke si noe endelig om sosiale mediers innvirkning og effekt i en 

markedsføringsprosess av læreverk, ettersom jeg ikke ser på mottakerne i dette 

kommunikasjonsforholdet, og deres opplevelse og resepsjon av de multimodale tekstene.  

I denne studien gjennomfører jeg trianguleringer (Silverman, 2014, s. 46), som omhandler 

kombinasjonen av ulike teoretiske og metodiske tilnærminger. Dette kan produsere en mer 

nøyaktig og objektiv representasjon av studieobjektet (2014, s. 91). Studien aktualiserer teori 

innenfor blant annet semiotikk, retorikk og lingvistikk, i tillegg gjennomfører jeg 

multimodale tekstanalyser og kvalitative intervjuer. Intervjuer handler normalt om noe som 

er opplevd i fortiden, noe som også gjelder for denne studien (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

66). Selv om informantenes hukommelse kan påvirke studiens validitet, opplevde jeg ikke 

dette som et problem. Intervjuene ble bekreftelser på analysefunnene, og slik ble funnenes 

validitet sikret gjennom de primære avsendernes uttalelser (Silverman, 2014, s. 91-92). 

Trianguleringen er altså med på å styrke prosjektets validitet og sikre analysematerialets 

kvalitet (Østbye et al., 2013, s. 125). 



	40	

5 Analyse 
Tekstutvalget på mikronivå består av Moment Vg1-Vg3 og Intertekst Vg1-Vg3 sine forsider, 

som har vært en sentral del av forlagenes multimodale kommunikasjon på sosiale medier. 

Forsidene har hatt en viktig visualiserende oppgave i profileringen av hvert læreverk, og jeg 

velger derfor å inkludere de i denne studien. Analysetekstene består også av én YouTube-

film fra hvert forlag, og en rekke Facebook- og blogginnlegg. Som jeg nevnte i kapittel 2 (se 

punkt 2.2) vil jeg først starte med Cappelen Damms multimodale kommunikasjon, før jeg 

beveger meg over til analysetekstene fra Fagbokforlaget.  

 

5.1 Cappelen Damm  
5.2 Forsider Moment Vg1-Vg3 

	
Figur 9: Forsidene til Moment Vg1-Vg3 
 

Moment Vg1-Vg3 er et norskfaglig læreverk utgitt av forlaget Cappelen Damm, og skal 

angivelig gi elevene god og konkret støtte i arbeidet med norskfaget. Læreverket følger både 

revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene. Moment Vg1-Vg3 er skrevet 

av et forfatterkollektiv på syv personer. Det er imidlertid kun fem av forfatterne som står 

oppført på læreverkenes forsider, mens de to resterende kun er nevnt på Cappelen Damms 

hjemmeside. Jeg tar likevel utgangspunkt i at det er syv forfattere av Moment Vg1-Vg3. 

Forsidene er tatt og redigert av fotografen Ole Marius Jørgensen, og er en del av bildeserien 

“Kampf Am Berg” (2013).  
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5.2.1 Semiotiske modaliteter 
Alle forsidene har visuelle og stilistiske likhetstrekk (se figur 9). Helt øverst på læreverkenes 

forsider ser man en oversikt over forfatterne som har bidratt. Deretter får man presentert 

læreverkets tittel; Moment, fra latin; bevege (Grøn, 2009, s. 48). Læreverkets redaktør, 

Kirsten Kalleberg, påpeker at det å bli enig om verkets tittel var en omfattende prosess; “Vi 

leter altså etter ett ord (…) som representerer norskfaget. Og så leter vi etter ett ord som høres 

fint ut å si (…) som tar seg grafisk sett godt ut. På papiret, eller på plakater eller materiell” 

(se vedlegg 13). 

 

Ordets konvensjonaliserte og allmenne betydning er knyttet til et øyeblikk, eller noe som er 

en del av en større helhet. Kalleberg forteller at de snakket en del med naturfagsredaksjonen, 

og at tittelen har ulike assosiasjoner; “Det har mye med øyeblikk å gjøre. Det har med kraft å 

gjøre, det kan ha assosiasjoner til naturfag og noe som beveger seg” (se vedlegg 13). Under 

forsidenes tittel står det Norsk for studieforberedende, før det presiseres hvilket årstrinn 

læreverket er for, VG1, VG2 og VG3. Det er kun denne presiseringen som skaper en forskjell 

mellom læreverkenes skriftlige ressurser. Helt nederst står det Cappelen Damm, som viser til 

forlaget som tekstenes avsender.  

 

5.3 Den ideasjonelle metafunskjonen 
5.3.1 Forsidenes deltakere 
I enhver tekstlig kommunikasjonssituasjon skjer det en sosial handling, og man kan skille 

mellom to typer deltakere: de interaktive og de representerte deltakerne (Harrison, 2003, s. 

50). De interaktive deltakerne er de som er til stede i selve kommunikasjonssituasjonen, og 

kan tiltre rollen som avsender og/eller mottaker (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 48). Disse 

kan være både enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter, og i kommunikasjon på sosiale 

medier er det vanskelig å ha kontroll over de faktiske mottakerne (se punkt 3.4.1). Ettersom 

det kan være en varierende grad av interaksjon mellom forlagene og mottakerne, velger jeg 

videre i oppgaven å bruke begrepet faktiske deltakere istedenfor interaktive deltakere. De 

representerte deltakerne er de som konstituerer tekstens og kommunikasjonens tematikk. 

Dette kan være personer, steder og konkrete og abstrakte objekter, som igjen er representert i 

teksten og budskapet, gjennom tale, skrift eller bilde (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 48). 
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På forsiden til Moment Vg1 er det mest framtredende trekket to mennesker, nederst til høyre i 

forsidens forgrunn. Vi ser barnet på stigen, og personen som passer på (se figur 13). 

Deltakerne er ganske små i forhold til forsidens størrelse, men med den lyse 

himmelbakgrunnen blir de et naturlig fokuspunkt. Lanternene er også et viktig blikkfang, og 

er plassert i forsidens mellom- og bakgrunn (se figur 10). I samme figur kan man også peke 

på fjell og skog, som skaper et naturalistisk og typisk norsk landskap. Kirsten Kalleberg 

påpeker at dette var en viktig faktor i vurderingsprosessen av forsidene; “At bildene hadde en 

sånn… både en symbolsk verdi, og at det var i et norsk landskap” (se vedlegg 13). 

Lanternene og naturelementene er ikke et likeverdig fokuspunkt som de representere 

menneskene, og er mindre framtredende. De tar derimot opp en større plass av forsiden, og er 

enten plassert i forsidens mellom- eller bakgrunn.  (Harrison, 2003, s. 56).   

 

                	
Figur 10: Lanterner            Figur 11: Krakker og stoler           Figur 12: Roseblader 

	
Forsidene til Moment Vg2 og Vg3 har en mer enkel og tidløs framstilling, og forsidenes 

representerte mennesker blir et naturlig blikkfang (se figur 13). På begge forsidene kan man 

peke på et vinterlandskap med fjell i bakgrunnen. Forsiden til Vg2 viser i tillegg en rekke 

stoler, nordlys og stjerner på himmelen (se figur 11). Forsiden til Vg3 rommer også stoler, og 

en strøm av roseblader som binder de representerte menneskene sammen (se figur 12).  

 

5.3.2 Representasjonsstrukturer 
Innenfor sosialsemiotikken anser forskerne at både verbalspråket og visuelle modaliteter 

uttrykker ulike strukturer. Representasjonsstrukturene i visuelle uttrykk kan knyttes til 

Hallidays ideasjonelle metafunksjon (se punkt 3.7), og kan videre deles inn i narrative og 

konseptuelle strukturer (Machin, 2007, s. 164). Alle forsidene til Moment vil klassifiseres inn 

under en narrativ representasjonsstruktur, som viser prosesser gjennom vektorer. Dette 
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begrepet er hentet fra fysikken, og indikerer en retning eller bevegelse gjennom visuelle 

elementer og usynlige linjer (2007, s. 164). Vektorer er dermed retningsangivende for vår 

resepsjon av multimodale tekster (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 59). Når de representerte 

og/eller faktiske deltakerne er koblet sammen gjennom vektorer, vil dette tilsi at de gjør noe 

mot eller for hverandre. Forsidene til Moment inneholder vektorer, i form av blikk, kropper 

eller gjenstander i bevegelse, som skaper retningsangivende og usynlige linjer (Kress & Van 

Leeuwen, 2006, s. 59). Narrative strukturer legger til rette for at de faktiske deltakerne kan 

oppfatte forsidene som en framstilling av en bevegelse eller handling (Harrison, 2003, s. 51). 

 

5.4 Den mellompersonlige metafunksjonen  
5.4.1 Forsidenes sosiale relasjoner  
Forsidenes komposisjon påvirker mottakernes resepsjon av tekstene. Bildeutsnitt brukes til å 

utøve sosiale relasjoner, og fungerer som en semiotisk ressurs for å skape ulike grader av 

symbolsk nærhet (Kjeldsen, 2014, s. 300-301). Forsidene har et heltotalt utsnitt, som ikke 

fremmer en nærhet mellom deltakerne, men kan skape en følelse av overblikk og kontroll hos 

mottakerne (Harrison, 2003, s. 53). Forholdet mellom forsidenes representerte og faktiske 

deltakere påvirkes også av tekstens ulike synsvinkler og akser (Kjeldsen, 2014, s. 300). Dette 

får frem hvordan avsenderen ønsker å framstille de representerte deltakerne og teksten. 

Tekstens vertikale akse realiserer maktrelasjonen mellom de representerte og faktiske 

deltakerne, der man deler inn i undervinkling, normalperspektiv eller overperspektiv 

(Handgaard, 2013, s. 226). Tekstens horisontale akse viser til om de representerte deltakerne 

blir framstilt frontalt, bakfra eller i profil, og påvirker tekstens involveringsgrad.  

 

Forsidene er i normalperspektiv på den vertikale aksen, og med utgangspunkt i de 

representerte menneskene varierer det mellom en frontalvinkling, en profilvinkling og en 

vinkling bakfra på den horisontale aksen (Kjeldsen, 2014, s. 301). Det etableres altså et 

varierende potensial for direkte kontakt og engasjement. Ut i fra dette kan man argumentere 

for at forsidene til Moment prøver å formidle forholdet og samhandlingen mellom de 

representerte deltakerne, framfor å skape en relasjon mellom de representerte og faktiske 

deltakerne i kommunikasjonsforholdet.  
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5.5 Den tekstuelle metafunksjonen  
5.5.1 Informasjonsverdi 
Teksters informasjon kan realiseres gjennom tekstelementers plassering i et semiotisk rom. 

Dette kan sees i sammenheng med teksters tilegnelsesakse, som viser til hvordan en leser tar 

til seg teksten og graden av valgfrihet (Fagerjord, 2010, s. 58). I tekstanalyser kan man se på 

ulike dimensjoner knyttet til informasjonsverdien, blant annet venstre/høyre-plassering. 

Kress og van Leeuwen (2006, s. 177) presenterte denne teorien i form av en modell, som har 

fått en stor utbredelse. Tekstinformasjon og elementer som er plassert til venstre i et 

semiotisk rom, blir presentert som noe gitt, kjent og selvinnlysende. Tekstelement som er 

plassert til høyre står for ny informasjon. Denne modellen er sentral i den vestlige 

skriftkulturen, der det forutsettes at vi leser fra venstre til høyre når vi tilegner oss 

verbalskriftlig tekst (Harrison, 2003, s. 57). Forsiden til Moment Vg3 kan sees i lys av  

venstre/høyre-modellen, der forsidens informasjonsverdi ikke er knyttet til den skriftlige 

ressursen, men forsidens visuelle framstilling og de representerte menneskenes plassering.  

 

Forsiden til Moment Vg1 kan vurderes ut i fra en topp/bunn-plassering. Informasjonen som 

blir presentert i toppfeltet i et semiotisk rom får en mer generalisert mening, som potensielt 

kan ha en mer affektiv effekt. Informasjonen i bunnen av teksten har en mer realistisk 

mening, og presenterer noe faktuelt  (Harrison, 2003, s. 57). Menneskene på bunnen av 

forsiden representerer noe reelt, og noe de faktiske deltakerne muligens kan identifisere seg 

med. Lanternene på toppen representerer derimot noe potensielt (Kress & Van Leeuwen, 

2006, s. 186). Dette underbygges av stigen og barnets utstrekking av armen mot lanternene. 

Forsiden til Moment Vg2 har en komposisjon som kan sees i lys av en senter/margin-

plassering (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 196). Det representerte mennesket er sentrert på 

midten av forsiden, og har den viktigste rollen i bildets visuelle utforming. Resten av 

forsidens representerte deltakere er plassert i marginen rundt den unge gutten, og har en  

underordnet rolle i forsidens visuelle framstilling (2006, s. 196).  

 

5.5.2 Kodingsorientering 
Kirsten Kalleberg påpeker at forsidene er kunstfotografier, som inneholder manipulerte 

elementer (se vedlegg 13). På tross av dette velger jeg å vurdere forsidene ut i fra den 

naturalistiske kodingsorienteringen, ettersom jeg opplever forsidene som mer naturlige enn 

manipulerte. Denne kodingsorienteringen tar utgangspunkt i hvor stor likhet det er mellom en 
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visuell representasjon av et objekt, og hvordan vi normalt hadde sett objektet i virkeligheten 

(Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 165). Slike teksters funksjon er å dokumentere, og fremme 

en oppfatning av realisme og troverdighet. Virkelighetsetableringen skjer når teksten 

inneholder tydelige detaljer, realistisk fargebruk, naturlig lyssetting og en klar bakgrunn og 

dybdefølelse. Dette er modalitetsmarkører innenfor den naturalistiske kodingsorienteringen 

(se punkt 3.8.2), som fremmer en høy visuell modalitet (Harrison, 2003, s. 58). På forsidene 

etableres det tre ulike landskap og kontekster. På forsiden til Vg1 er det et fjell/skoglandskap, 

og på forsiden til Vg2 og Vg3 er det to islandskap, som kan gi assosiasjoner til de nordligste 

og kaldeste delene av Norge.  

 

	 	 	 	
Figur 13: Representerte mennesker. Moment Vg1, Vg2 og Vg3.  

	
5.5.3 Fargeressursen 
Farger er en visuell koplingsmekanisme, og en viktig semiotisk ressurs når man skal skape 

visuell kohesjon og sammenheng (Björkvall, 2009, s. 102). Farger kan etablere skiller 

mellom tekstelementer, gjennom linjer, tomrom, kontraster i farger og form. Kress og van 

Leeuwen (2006, s. 160) presenterer tre måter farger kan påvirke naturalistiske teksters 

troverdighet og visuelle modalitet.   

 

• Fargemetning: En skala fra full fargemetning til fraværet av farger, svart-hvitt.  

• Fargedifferensiering: En skala fra maksimal bruk av ulike farger, til en mer 

monokrom og minimalistisk fargebruk.  

• Fargemodulering: En skala fra bruk av flere ulike nyanser av én farge, til en mer 

unyansert og enkel fargebruk.   
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På et overordnet mikronivå rommer ikke forsidene til Moment klare og skarpe farger, som 

videre konstituerer en middels fargemetning. Forsidene har også en monokrom fargebruk, 

som fremmer en middels til lav fargedifferensiering. Det er imidlertid en nyansert fargebruk, 

spesielt når det gjelder himlene, fjellene og landskapene. Det er brukt ulike nyanser av noen 

få farger, som skaper en høy fargemodulering. Det er altså en varierende grad av visuell 

modalitet. Man vet likevel at det norske naturlandskapet, spesielt på vinterhalvåret, kan ha et 

unikt og minimalistisk fargespill (NorskRomsenter, u.å.). Himmelen kan ha ulike nyanser, alt 

etter hvor man er i landet, tid på døgnet og andre værfaktorer. Dette fargespillet på himmelen 

kan påvirke og endre fargeforholdene på bakken og ellers i landskapet, spesielt hvis det er 

snø og is. Forsidene framstiller altså et norsk og variert naturlandskap, og på bakgrunn av 

dette kan man argumentere for at forsidenes monokrome fargedifferensiering og lave metning 

kan legge til rette for en høy grad av visuell modalitet.  

 

I vestlig kultur er det en overenstemmelse mellom bestemte farger, fenomener og følelser 

(Kjeldsen, 2014, s. 303). Varme og kraftige farger symboliserer ofte sterke følelser, men 

mørkere farger kan oppfattes som tunge og kalde. Det blir altså et metonymisk forhold 

mellom ulike farger og visse følelser (2014, s. 303). På et overordnet mikronivå kan forsidene 

oppleves som mørke og tunge, særdeles forsiden til Moment Vg2. Likevel er det visse 

elementer som tilfører lys og varme, spesielt i himlenes fargespektre, som kan balansere 

mottakernes oppfatning av forsidene. Denne variasjonen kan videre sees i lys av den norske 

naturens varierende fargespill, som påvirkes av årstider og ulike værfaktorer.  

 

5.6 Forsidenes visuelle retorikk 
Forsidenes skriftlige ressurs tydeliggjør avsenderne, der det er en presisering av forlaget og 

forfatterne av læreverket, i tillegg til fagfelt, årstrinn og studieprogram. Dette kan underbygge 

mottakernes tillit til Moments faglige kvalitet, som videre kan styrke etableringen av 

avsendernes ethos (Aristoteles, 2006, s. 27-28). Forsidene har imidlertid ingen eksplisitt 

argumentasjon som er direkte knyttet til norskfaget eller lærerprofesjonen. De rommer 

derimot en mer latent retorikk, med en tilhørende relativt bred persuasio (se punkt 3.9.2 og 

3.9.3). Forsidenes latente argumentasjon prøver altså å appellere til verdier og følelser som de 

faktiske deltakerne allerede besitter.  
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Elementenes plassering og bruk av det semiotiske rommet kan ha en retorisk funksjon, og 

bestemmer om bildet gir en følelse av balanse eller ubalanse (Kjeldsen, 2014, s. 301). Bilder 

med få elementer og en enkel komposisjon kan signalisere noe godt og høykulturelt (2014, s. 

301). Forsidene har på et overordnet nivå en stilren og balansert komposisjon, der de 

representerte deltakernes plassering kan ha en beroligende effekt på de faktiske deltakerne.  
 

På forsiden til Vg1 kan man peke på lanterner og stigen, og en storslått norsk natur. Forsiden 

rommer altså en motsetning, der man ser representasjonen av det naturlige, og mennesker og 

det menneskeskapte. I tillegg blir lanterner, Khom Loy på thailandsk, ofte assosiert med 

østlig tradisjon og kultur (Cavanagh, 2010). Forsiden kan treffe mottakerne på ulike vis, men 

kan oppleves som en framstilling av et typisk norsk landskap med en østlig impuls. Sett i lys 

av dette kan lanternenes representasjon i den norske naturen sees på som et symbol på det 

flerkulturelle Norge. Selv om forsiden framstiller visse motsetninger, oppleves dette som 

harmoniske relasjoner, der de ulike elementene eksisterer i en symbiose. På forsiden til Vg2 

kan man peke på en rekke ulike stoler, der noen av stolene kan minne om fjøskrakker, mens 

andre har et mer herskapelig preg over seg. På denne måten kan hver enkelt stol representere 

en del av Norges historie, der den norske kulturen er satt sammen av en rekke ulike 

tradisjoner og livsstiler. Forsidene inneholder altså referanser og framstillinger av det typiske 

norske, men samtidig anerkjenner den norske kulturens utvikling.  

 
I dagens samfunn spiller visuelle teksters retorikk en viktig rolle i nettbasert kommunikasjon. 

Forsidene kan legge til rette for en estetisk opplevelse, og kan ha en pathos-appell, noe man 

kan se i sammenheng med Immanuel Kant og det sublime. Bjørn K. Myskja (2002, s. 1) 

påpeker at både naturen og kunst kan være sublime opplevelser, og at slike opplevelser er 

estetiske og transcendente. Det er inntrykk som er hinsides vakkert eller stygt, og er hevet 

opp fra de hverdagslige planet. Dette støttes av Edmund Burke, som beskriver det sublime 

som en “fabelaktig skrekk”, og kan finnes både i naturen, kunst, litteratur (Chu, 2010, s. 76). 

Forsidenes framstilling av det storslåtte norske naturlandskapet kan videre knyttes til Kants 

begrep om det matematiske sublime. Dette omhandler objekters storhet og inntrykk, og kan 

ikke reduseres til ord (Myskja, 2002, s. 10). Forsidene kan altså være et forsøk på å spille på 

både de behagelige og ubehagelige følelsene man kan oppleve i den norske naturen, der den 

sanselige og transcendente erkjennelsen av det norske landskapet kan være en sublim 

opplevelse.  
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5.7 Forsidenes skolerelaterte kommunikasjon 
Ettersom dette er forsidene til tre norskfaglige læreverk på videregående skole, kan det være 

interessant å se forsidene fra et pedagogisk og norskfaglig ståsted. En sentral del av forsidene 

til Moment Vg1-Vg3 er interaksjonen mellom de representerte deltakerne. Forsidene har ikke 

en eksplisitt sammenheng med norskfaget og lærerprofesjonen, men kan alternativt sees i lys 

av den relasjonelle utviklingen man opplever i skolegangen, som er en sentral del av 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2013). Kirsten Kalleberg 

forklarer at i utvelgelsesprosessen av forsidene så la de vekt på norskfagets tematiske 

variasjon og utvikling; “(…) det er en serie på tre bilder, og læreplanen i norsk går inn på litt 

forskjellige emner… De tre forskjellige årene. Så det kan være mulig å tenke seg at bildene 

skal avspeile det” (se vedlegg 13). Selv om det ikke er en eksplisitt norskfaglig tematikk, så 

kan altså forsidene bli en visuell synekdoke, og får dermed en del-for-helhet-betydning (pars 

pro toto) på norskfagets progresjon, og elevenes læring og sosiokulturelle samhandling 

gjennom de tre årene på videregående (Kjeldsen, 2004, s. 196). 

 

På forsiden til Moment Vg1 ser man en nærhet mellom de representerte menneskene, som 

kan illustrere samhandling og et fellesskap (Kjeldsen, 2014, s. 302). I tillegg er det en 

relasjon mellom forsidens mennesker og lanternene. Filosofen Jean C. Cooper påpeker i 

boken Symboler – En uppslagsbok (1984, s. 110) at lamper og lanterner symboliserer 

opplysning, forståelse og kunnskap. Om man ser forsiden i lys av denne symbolikken, og i en 

skolesammenheng, kan man alternativt se de representerte menneskene som en synekdoke på 

elever og lærere. Stigen det unge barnet støtter seg på, kan i denne sammenhengen 

symbolisere enhver intellektuell utvikling (Achen, 1975, s. 166). Lanternene blir deretter en 

metafor på kunnskapen elevene strekker seg etter og tilegner seg i løpet av skolegangen, altså 

en visuell utskiftning basert på likhet  (Kjeldsen, 2004, s. 195). Stigen og de representerte 

menneskene kan også sees i sammenheng med Jerome Bruners teori om stillasbygging, der 

en mer kompetent bygger et stillas for barnet, mens man hjelper barnet i å utvikle seg (Wood, 

Bruner, & Ross, 1976). Forsidens symbolikk kan videre underbygges ved å se den i lys av 

forsidens topp/bunn-plassering (se punkt 5.5.1). Kalleberg ser også en skolepedagogisk 

symbolikk, og påpeker at “det handler om at det er en læremester som hjelper en annen, eller 

modellerer, eller hjelper, som er en didaktisk ting” (se vedlegg 13). 
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På forsiden til Moment Vg2 holder det representerte mennesket en bok, som kan se ut som en 

bibel. Med menneskets positur og plassering på en stol, gir dette konnotasjoner til Adolph 

Tidemands maleri av Hans Nielsen Hauge, “Haugianerne” fra 1848. I likhet med lampen kan 

både boken og stolen sees på som en metafor for kunnskap, visdom, verdighet og læring 

(Achen, 1975, s. 161-163; Cooper, 1984, s. 21). Videre kan variasjonen av stoler alternativt 

vise til norskfagets tematiske mangfold. Alle elever må sette seg inn i de ulike temaene og 

prøve seg på ulike ”stoler”, og finne ut hva man mestrer. Kirsten Kalleberg trekker frem den 

selvstendige læringsprosessen som en mulig symbolikk, og hun ser  “(…) en som øver seg, 

før han kommer ut i verden, og selv om man er alene så øver man seg (…)” (se vedlegg 13).  

 

På forsiden til Moment Vg3 kan dynamikken mellom de representerte menneskene sees i lys 

av norskfagets ulike former for interaksjon og kommunikasjon. Kunnskapsutvikling gjennom 

samhandling er en sentral del av den sosiokulturelle læringsteorien, som også står sterkt i 

dagens skole (Kunnskapsdepartementet, 2013; Vygotsky, 2006, s. 67). Dette kan videre 

underbygges dersom man ser de representerte menneskene i sammenheng med rosestrømmen 

som binder dem. Cooper (1984, s. 159) påpeker at for alkymistene symboliserte rosen visdom 

og arbeid, og slik kan rosestrømmen symbolisere en kunnskapsstrøm mellom forsidens 

mennesker. Kalleberg trekker også frem språkets effekt på andre mennesker som en mulig 

symbolikk; “det man sier har en effekt på andre mennesker, at man på en måte bruker kraften 

da (…)” (se vedlegg 13). Forsidenes representerte deltakere har altså en sosiokulturell og 

pedagogisk kunnskapssymbolikk som man kan se i lys av dagens skoleideologi og praksis.  

5.8 YouTube 
YouTube har en viktig maktposisjon i dagens mediesamfunn, og 500 timer med video lastes 

opp til kanalen hvert minutt (Severin, 2016). Kanalen ble grunnlagt i 2005, og er verdens 

største nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp. I utgangspunktet kan hvem 

som helst lage en profil, interagere med andre og produsere og dele videoer. YouTube er 

Norges fjerde største nettside, etter Facebook.com, Google.com og Google.no, og på 

verdensbasis er YouTube verdens nest største søkemotor, bare slått av Google.com (Furu, 

2017, s. 24 & 160). Kanalen anses som meget godt egnet til markedsføring og 

informasjonsformidling, der det sentrale er å dele og konsumere bestemte typer innhold (se 

tabell 6). Med utgangspunkt i kanalens popularitet og potensial, kan altså YouTube spille en 

viktig rolle i en digital profileringsstrategi av et læreverk.  
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5.8.1  “Forfatterene og redaktøren om læreverket Moment, norsk vgs” 
Cappelen Damm Undervisning ble medlem på YouTube 9. november 2011, og filmen 

“Forfatterene og redaktøren om læreverket Moment, norsk vgs” ble lastet opp 7. oktober 

2015. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Cappelen Damm og produksjonsselskapet 

Cynergi Film og TV. Filmen er på 3 minutter og 7 sekunder, og går under YouTube-

kategorien utdanning (CappelenDammUndervisning, 2015). På YouTube er det en asynkron 

relasjon mellom brukerne (se punkt 3.3.1). For å få tilgang til filmen om Moment trenger ikke 

mottakerne å registrere seg på YouTube, bidra med innhold selv eller abonnere på kanalen.  

 

Da jeg besøkte Cappelen Damms YouTube-profil 1. mai 2018, hadde filmen ingen likes, 

dislikes eller kommentarer, som er ulike måter mottakerne kan respondere på teksten (Aalen, 

2016, s. 147). Cappelen Damms markedskonsulent for norsk, historie, samfunnsfag og 

økonomiske fag på videregående, Heidi Helgestad, trekker frem en potensiell årsak til den 

lave responsen på filmen; “Vi har ikke utnyttet YouTube som medium. Den ligger der av 

praktiske grunner (…) Jeg tror kanskje ikke lærere søker spesifikt etter læreverk på YouTube, 

men at de søker etter spesifikke fagtemaer der” (se vedlegg 13). Hun påpeker også at 

videoens primære kanal ikke var YouTube, men Cappelen Damms egne nettside og 

fagbloggen Fagsnakk. Selv om jeg i denne studien tar utgangspunkt i YouTube, Facebook og 

bloggdomenet som kommunikasjonskanaler, så kan en spredning på flere kanaler ha en 

innvirkning på tekstens utbredelse. Ulike kanaler legger til rette for ulike former for 

interaksjon og tilbakemeldinger, og totaliteten av dette kan ha en samlet innflytelse på 

mottakernes oppfatning av læreverket og forlaget. 

 

5.8.2  Semiotisk oppbygging  
For ordens skyld velger jeg å bruke begrepet filmen når jeg tar for meg selve YouTube-

filmen, og startsted når jeg ser på filmen i lys av de andre semiotiske ressursene på YouTube 

(se figur 14 og figur 15). Filmen består av en rekke statiske og dynamiske elementer, og 

videre i YouTube-analysene og i transkripsjonene, vil jeg skille mellom stillbilder og 

bevegelige bilder, og bruke presentasjoner som en samlebetegnelse for disse.  
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Figur 14: Filmen                                         Figur 15: Startsted 

 

Filmen består av 52 enkeltstående presentasjoner, der 49 av de er stillbilder, og tre er 

bevegelige bilder. Det er likevel glidende overganger mellom hvert stillbilde, i tillegg til at 

hvert stillbilde rommer bevegelige animasjoner (se figur 16). Dette resulterer i at stillbildene 

ikke oppfattes som helt statiske. Filmen er bygd opp av både verbalspråklige og visuelle 

ressurser. Lydressursen inkluderer både stemmene til fagpersonene bak Moment som 

presenteres i de tre bevegelige bildene, og en mannlig voice-over1 som er gjennomgående i 

de 49 stillbildene. Filmen inneholder også en melodi som spilles av i bakgrunnen, men som 

ikke er like tydelig og dominerende som de andre lydressursene.  

 

 	
Figur 16: Bevegelig animasjon. Et eksempel på en av de bevegelige animasjonene i 
stillbildene 

																																																								
1	Videre i analysene og transkripsjonene velger jeg å bruke begrepet fortellerstemme 
istedenfor voice-over.		
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De første 43 presentasjonene inkluderer 40 stillbilder, og tre bevegelige bilder med 

læreverkenes forfattere og redaktør. De to første stillbildene i filmen har en visualiserende og 

konkretiserende funksjon. Her får man først presentert de tre årstrinnene på videregående i 

form av en skriftlig ressurs, “VG1, VG2 og VG3” (se figur 14), før stillbildet går over til en 

ikonisk framstilling av de tre læreverkene for hvert årstrinn (se figur 15). På denne måten 

knyttes de tre læreverkene til hvert enkelt årstrinn på videregående skole.  

 

Det første bevegelige bildet viser Moments redaktør, Kirsten Kalleberg, som kort forteller om 

læreverket. Deretter blir vi i form av et stillbilde presentert for fire av verkets syv forfattere 

(se figur 20). De to siste bevegelige bildene viser to av lærebokforfatterne, Martin Minken og 

Lars August Fodstad, som også forteller om læreverket. De presenterer ulike argumenter for 

læreverkets faglige kvaliteter, og hvorfor og hvordan Moment kan hjelpe eleven i arbeidet 

med norskfaget (se vedlegg 2). Samtlige befinner seg i et lokale som kan se ut som et 

bibliotek, og i intervjuet med Helgestad forteller hun at de ganske riktig filmet på 

Deichmanske hovedbibliotek i Oslo (se vedlegg 13). Resten av stillbildene er bilder og 

tekster fra Moment. Fortellerstemmen utdyper og argumenterer for positive egenskaper ved 

læreverket; “Det er lagt vekt på modelltekster og modellesninger. Leseeksempler modellerer 

for eleven hva en erfaren litteraturleser legger merke til i tekster. Å hjelpe eleven å oppdage 

sammenheng på tvers av fagområder, fremmer læring” (se vedlegg 2, stillbilde 30-33).  

 

Stillbilde 44 til 51 handler om det digitale nettstedet til Moment. Samtidig som man får en 

visuell presentasjon av nettstedet og hvordan det funker, supplerer den mannlige 

fortellerstemmen med informasjon. “På nettstedet er det utviklet et lese- og skrivestøtte-

verktøy. (…) Slike verktøy gir skrivestøtte og stillastrening, når man skal produsere egne 

tekster, og forstå andres” (se vedlegg 2, stillbilde 43-51). På stillbilde 52 presenteres Moment 

for hvert årstrinn. I likhet med filmens intro, gjøres dette med en ikonisk fremstilling av de 

tre verkene for hvert årstrinn (se figur 17). Disse bildene suppleres med en skriftlig ressurs, 

der tekstmottakerne blir informert om at læreverkene er for norskfaget på studieforberedende, 

og at elevnettstedene er åpne og gratis. Stillbildet inneholder også en link til 

moment.cappelendamm.no. Helt nederst til høyre står det Cappelen Damm, som viser til 

forlaget som tekstens avsender, som også kommer til syne i startstedet (se figur 15). Samtidig 

utvides tekstens informasjon ved at den mannlige fortellerstemmen påstår at “med Moment 

får elevene god støtte i arbeidet med norskfaget”.  
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Figur 17: Filmens avslutning og siste stillbilde  

	
5.9 Den mellompersonlige metafunksjonen  
Med utgangspunkt i situasjonskontekstens felt (se punkt 3.6.1), kan man peke på en 

overordnet aktivitet, som jeg vil kalle nivå 1 (N1). På dette nivået skjer det en informerende 

handling mellom teksten og tekstmottakerne. Denne interaksjonen kan man også se i 

sammenheng med situasjonskontekstens relasjon, og forholdet mellom 

kommunikasjonssituasjonens deltakere (se punkt 3.6.1). Filmens relasjon handler blant annet 

om interaksjonen mellom de representerte og de faktiske deltakerne (Kress & Van Leeuwen, 

2006, s. 114). Cappelen Damm er presentert som tekstens avsender, mens tekstens mottakere 

kan være en stor og sammensatt gruppe. Heidi Helgestad påpeker imidlertid at det er lærere 

som er tekstens primære målgruppe, og er de forlaget ønsker å nå ut til (se vedlegg 13). 

 

På N1 kan man også peke på to underordnede aktiviteter. På N1.1 møter man Moments 

redaktør, og to av lærebokforfatterne, som henvender seg til de tenkte mottakerne. Helgestad 

forteller at dette var ett av formålene med filmen; “Men det som var viktig med filmen var jo 

å forklare lærerne, eller få de til å bli kjent med forfatterne, for dette er et helt nytt læreverk 

(…) så det er en måte å presentere forfatterne (…)” (se vedlegg 13). Det er ikke et klassisk 

intervju, men en redegjørelse av Moments faglige kvaliteter og egnethet. På N1.2. informerer 

og argumenterer fortellerstemmen og henvender seg til tekstens tenkte mottakere. Filmens 

semiotiske ressurser legger altså til rette for ulike kommunikative handlinger. De visuelle 

ressursene framstiller læreverkene og det faglige innholdet, mens de verbale ressursene 

henvender seg til de faktiske deltakerne og presenterer Moments faglige kvaliteter. 
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5.9.1 Filmens sosiale relasjon 
Relasjonen mellom de representerte og faktiske deltakerne på N1 og N1.1 kan etableres 

gjennom ulike former for komposisjonelle valg. Filmens utsnitt er en visuell ressurs som kan 

påvirke forholdet mellom deltakerne. Et heltotalt utsnitt viser hele kroppen, og kan 

konstruere en upersonlig relasjon. Et middels nært/halvtotalt utsnitt viser personen fra livet 

og oppover, og kan konstruere en sosial relasjon, og et ultranært/nært utsnitt viser hodet og 

skuldrer på personen, og kan konstruere en intim/personlig relasjon (Kjeldsen, 2014, s. 301). 

 

Kalleberg er plassert i et halvtotalt utsnitt, og Minken og Fodstad i et nært utsnitt (se figur 

18). De har direkte blikkontakt, noe som kan oppleves som en direkte henvendelse og 

anerkjennelse (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 117). De bevegelige bildene er filmet i et 

normalperspektiv langs den vertikale aksen, og med en direkte og frontal vinkling langs den 

horisontale aksen. Dette etablerer et inkluderende og likeverdig maktforhold, som kan 

konstruere et engasjement blant mottakerne (se punkt 5.4.1). I stillbilde 9 (se figur 20) er det 

imidlertid et tydelig underperspektiv, som legger til rette for en makttildeling til de som er 

avbildet. Disse semiotiske ressursene er egnet til å fremme en interesse og oppmerksomhet 

blant tekstmottakerne, men det var likevel ikke nok til at mottakerne responderte på teksten.  

 

	 	 	
Figur 18: Filmens bevegelige bilder. Fra venstre: Kalleberg, Minken og Fodstad. 

	
5.10 Den tekstuelle metafunksjonen 
Ut i fra filmens tilegnelsesakse (se punkt 5.5.1), må de faktiske deltakerne følge et sett av 

nødvendige regler for å utføre en vellykket lesehandling. Dette kan knyttes opp mot filmens 

rytme, en multimodal kohesjons-mekanisme, som omhandler organiseringen av enheter i tid. 

Filmen er en sammenhengende narrativ presentasjon av Moments faglige kvaliteter og 

potensial. Dette gjelder mange filmer på YouTube, og mottakerne må følge den temporale og 

lineære organiseringen for å få et optimalt utbytte av meningsinnholdet.  
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Teksten inneholder ulike modaliteter, med et varierende potensial for tolkning. Filmen 

medieres som en multimodal tekst, og i likhet med de fleste filmer på YouTube, formidles 

informasjonen både muntlig, skriftlig og visuelt. Meningsinnholdet kommer fram gjennom 

samspillet og kombinasjonen av de semiotiske modalitetene. I filmens presentasjoner er det 

innhold som blir visuelt presentert, og som blir videre utdypet av muntlige og skriftlige 

ressurser. Tekstens semiotiske modaliteter aktualiserer og tematiserer ulike aspekter av 

Moment, og skaper kohesjon mellom filmens elementer (Engebretsen, 2010, s. 24; Kress & 

Van Leeuwen, 2006, s. 177). Hver semiotisk ressurs har altså en optimal utnyttelse av sin 

modale affordans, og etablerer dermed en tekst med en høy grad av funksjonell spesialisering 

(se punkt 3.4.3).  

 

5.10.1  Filmens relasjonelle prosesser 
Samspillet mellom forskjellige semiotiske ressurser skaper ulike meningskonfigurasjoner 

(Kvåle, 2010, s. 46). Innenfor den systemisk-funksjonelle lingvistikken (SFL) betegnes slike 

meningskonfigurasjoner som verbale prosesser, altså at noen sier eller uttrykker noe (2010, s. 

47). Michael Halliday har pekt på at sammenhengen i et semiotisk rom oppstår ved at teksten 

inneholder referanser til den samme konteksten eller det samme temaet (Fagerjord, 2010, s. 

61). Når semiotiske ressurser referer til det samme temaet, etableres det en abstrakt relasjon, 

noe SFL kaller relasjonelle prosesser (Kvåle, 2010, s. 47). Disse kan igjen deles opp i 

identifiserende og attribuerende prosesser, der de førstnevnte innebærer at en deltaker blir 

identifisert gjennom en semiotisk ressurs. I attribuerende prosesser blir en deltaker bæreren 

av en egenskap og attributt, formidlet gjennom en semiotisk ressurs. 

 

Gjennom tekstens semiotiske ressurser kommer det frem hva Moment er, og hva som er 

læreverkets faglige kvaliteter. Det skapes en tekstlig kohesjon, der hver semiotisk ressurs 

konstituerer Moment og norskfaget som tekstens hovedtematikk. Tekstens skriftlige og 

muntlige ressurser identifiserer Moment som et nytt og oppdatert læreverk med et eget 

fagnettsted, som tar for seg endringene i læreplanen fra 2013 (se vedlegg 2). Den 

identifiserende prosessen tydeliggjør for tekstmottakerne hva som er filmens tema, i tillegg til 

å få frem fokusområdene som ble vektlagt i utviklingen av Moment. Gjennom 

fortellerstemmen og filmens stillbilder blir også Moments oppbygging og faginnhold 

identifisert for tekstmottakerne. På bakgrunn av dette kan man si at verbalmodaliteten både 
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utdyper og utvider filmens visuelle presentasjoner. Fortellerstemmen supplerer altså det 

visuelle og forklarer hva mottakerne ser, samtidig som den presenterer tilleggsinformasjon 

som ikke uttrykkes i filmens stillbilder (Skovholt & Veum, 2014, s. 135).  

 

Filmens verbale ressurser attribuerer læreverket med konkrete og positive egenskaper og 

faglige kvaliteter. Denne attribuerende prosessen presiserer blant annet at Moments 

oppbygging og innhold er oppdatert og nøye gjennomtenkt. De visuelle illustrasjonene av 

Moment Vg1-Vg3 fungerer som ikoner (se punkt 3.5), mens stillbildene blir framstillinger av 

Moments faginnhold. Den visuelle ressursen både identifiserer og fremstiller bæreren av disse 

attributtene. 

 

5.10.2 Lingvistisk modalitet 
Tekstens lingvistiske modaliteter uttrykker forholdet mellom den som kommer med en 

ytring, og innholdet i ytringen. På sosiale medier er den skriftlige, og eventuelt muntlige, 

framstillingen av et produkt noe avsenderen faktisk har kontroll over. Man er imidlertid ikke 

alltid bevisst på hvordan framstillingene kan oppfattes og tolkes av mottakerne. Derfor er en 

analyse av tekstenes lingvistiske modalitet en viktig del av denne studien. Startstedets 

skriftlige ressurs har en utdypende oppgave i relasjon til filmen, og her kommer det frem hva 

filmen handler om (se figur 19). I startstedet linkes det også til Moments fagnettsted og til 

Cappelen Damms nettbutikk. Dette kan videre sees i lys av den grunnleggende 

markedsføringssituasjonen på sosiale medier (se punkt 3.9.2), og det faktum at YouTube er 

en godt egnet kanal til å fremme salg (se tabell 6).  

 

 
Figur 19: Startstedets generelle informasjon 

	
Fortellerstemmen presenterer læreverket med en positiv polaritet, som tyder på en sikker 

holdning til det ideasjonelle innholdet (se punkt 3.8.1). Man får inntrykk av at Cappelen 

Damm har gjort en form for vurdering av innholdet som presenteres. I filmen er det også en 

gjennomgående bruk av verbet er; “Forklaringene er grundige” (se vedlegg 2, stillbilde 29). 
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Cappelen Damm framsetter saksforholdet som sant og objektivt gitt, og tror på det som 

kommuniseres. Læreverkets redaktør presiserer at “Med Moment ønsker vi at elevene skal 

lære i dybden” (se vedlegg 2, bevegelige bilde 8). Her uttrykker avsenderen hvor ønskelig 

eller nødvendig tekstens budskap er, og etablerer elevenes læringsbehov som en prioritet. 

Dette er knyttet til avsenderens relasjon til mottakeren, og skaper en høy grad av modulasjon. 

Totaliteten av dette etablerer en tekst med en høy grad av lingvistisk modalitet. Om man 

videre ser tekstens lingvistiske modalitet i lys av filmens komposisjon, som kan fremme 

nærhet og engasjement, kan dette styrke mottakernes tillit til argumentasjonen og påstandene.  

 

5.11 Den ideasjonelle metafunkjonen 
5.11.1 Representasjonsstrukturer  
Filmens bevegelige bilder, og flere av stillbildene, inneholder tydelige og direkte 

blikkvektorer, som videre etablerer en narrativ struktur (se punkt 5.3.2). De representerte 

menneskene har blikket vendt mot tekstmottakerne, eller vendt ut av film- eller bilderammen 

(se figur 18 og figur 20). Blikket til de representerte menneskene (reaktorene) blir dermed en 

reaksjon på de faktiske mottakerne eller noe utenfor bilderammen (fenomenet). Når 

fenomenet ikke er til stede eller synlig i selve teksten, etableres det en ikke-transaksjonell 

reaksjonsprosess (Björkvall, 2009, s. 67). Kress og van Leeuwen (2006, s. 68) påpeker at 

ikke-transaksjonelle prosesser kan legge til rette for etableringen av empati eller 

identifikasjon hos tekstmottakerne.  

 

En annen type representasjonsstruktur er den konseptuelle strukturen, som ikke inneholder 

vektorer (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 79). Slike strukturer ønsker å klassifisere, 

analysere og definere tekstens representerte deltakere. En type konseptuell struktur er den 

analytiske prosessen, som prøver å skape en del-helhets-relasjon mellom de representerte 

deltakerne (2006, s. 87). Ser man stillbildene i lys av fortellerstemmens informerende og 

argumenterende oppgave, skapes det nettopp en del-helhets-relasjon. Fortellerstemmen 

identifiserer bærerens attributter, der Moment er bæreren i denne sammenhengen (Kress & 

Van Leeuwen, 2006, s. 89; Maagerø, 1999, s. 44). Teksten forutsetter at mottakerne klarer å 

tolke denne analytiske prosessen, og at de ser hvordan bildene og fortellerstemmen jobber 

sammen for å få frem læreverkets egnethet og filmens informasjonsbudskap.  

 



	58	

5.12 Tekstens retorikk  
Dette er en tekst med en eksplisitt retorikk, der de ulike semiotiske ressursene prøver å få 

frem hvorfor Moment er et godt læreverk, og hvordan Moment vil kunne hjelpe elevene i en 

læringsprosess. Læreverkets innhold og forsider blir visuelt presentert, og kan hjelpe 

mottakerne til å huske produktet. Visuelle framstillingers memoria-funksjon har altså fått en 

viktig rolle i markedsføring i dagens samfunn (Kjeldsen, 2002, s. 72). Med utgangspunkt i 

markedsføringssituasjoners grunnleggende ønske om overbevisning (se punkt 3.9.2), vil jeg 

påstå at det praktiseres en manifest retorikk, med en tilhørende snever persuasio.  

 

5.12.1 Tekstens logos 
Teksten har en overordnet logosargumentasjon, og er en presentasjon av Moments faglige 

kvaliteter; “Med Moment får elevene god støtte i arbeidet med norskfaget” (se vedlegg 2, 

stillbilde 52). Dette er en av tekstens overordnede proposisjoner, og argumenteres for 

gjennom hele filmen. Mens temaet er hva teksten faktisk handler om, er proposisjoner 

påstander som kommer fram om temaet (Maagerø, 2005, s. 170). Med filmens overordnede 

proposisjon kommer også en av filmens presupposisjoner frem; at Moment ikke kan gjøre 

jobben helt alene. Dette er en påstand eller en holdning som ikke blir eksplisitt kommunisert, 

men som avsenderen forutsetter at mottakeren deler eller aksepterer (Svennevig, 2009, s. 54). 

I dette ligger det implisitt at det er mange faktorer som spiller inn i elevers 

kunnskapsutvikling, men at Moment vil gi støtte og hjelp på veien.  

 

5.12.2 Tekstens ethos 
Cappelen Damms ethos og tekstlige troverdighet blir etablert gjennom tekstens eksplisitte 

logosargumentasjon, som samsvarer med Aristoteles holdning om at ethos må skapes 

gjennom logos (Kjeldsen, 2006, s. 117). Med denne retorikken ønsker Cappelen Damm å 

styrke tekstmottakernes tillit til de presenterte proposisjonene. I følge Cicero så skal 

imidlertid tekstmottakernes kjennskap til avsenderen inkluderes i etableringen av ethos (se 

punkt 3.9.4). Cappelen Damm et anerkjent forlag med en lang historie innenfor utgivelse av 

læreverk og fagbøker. På bakgrunn av dette skal forlagets ansiennitet og omdømme ha en 

innvirkning på mottakernes vurdering av teksten. I tillegg kan identifiseringen av de 

representerte menneskene bygge opp under tekstens troverdighet. De presenteres som 

kompetente fagpersoner som har kvalitetssikret læreverket, og redaktøren og forfatterne går 

god for at Moment vil gi støtte i arbeidet med norskfaget.  
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Etableringen av redaktørens og forfatternes faglige ethos kan videre sees i lys av den direkte 

blikkontakten i figur 18. I tillegg er det en undervinklingen i figur 20, der fire av de syv 

lærebokforfatterne er avbildet, og fortellerstemmen informerer om forfatternes lange erfaring 

fra videregående skole og lærerutdanningen (se vedlegg 2). Flere av filmens presentasjoner er 

filmet på Deichmanske bibliotek, et av de største og eldste bibliotekene i Norge. Både Heidi 

Helgestad og Kirsten Kalleberg trekker frem Deichmanske som et egnet sted å filme ettersom 

det passer til norskfaget og “(…) det er høyverdig og litterært (…)” (se vedlegg 13). Tekstens 

ethos etableres altså gjennom logosargumentasjon og ulike visuelle semiotiske ressurser.  

 

	
Figur 20: Fire av syv lærebokforfattere 

 

5.12.3  Tekstens pathos 
Man kan også peke på en mer pathosorientert retorikk, der forlaget ønsker å skape en nærhet 

med de tenkte tekstmottakerne, basert på en felles profesjon. Cappelen Damm bestemte seg 

for å inkludere redaktøren og lærebokforfatterne i filmen, og Helgestad forklarer at dette var 

for å la tekstmottakerne bli kjent med lærebokforfatterne. “Fordi det var et nytt læreverk, med 

en ny forfattergruppe (…) fordi det er nyttig for lærerne når de skal bli kjent med et nytt 

læreverk” (se vedlegg 13). Ønsket om en nærhetsrelasjon kan videre sees i sammenheng med 

filmens visuelle ressurser, som stort sett etablerer et inkluderende og likeverdig maktforhold.  

 



	60	

I filmen konstitueres elevene og elevenes kunnskapsutvikling som en felles interesse og 

prioritering i utviklingen av læreverket; “Vi formidler litteraturen sånn at den enkelte tekst 

sees i lys av sin kulturhistoriske sammenheng, samtidig som den gjøres relevant for elevenes 

egne liv” (se vedlegg 2, bevegelig bilde 28). Selv om tekstens retorikk hovedsakelig er basert 

på logosargumentasjon, kan denne retorikken også appellere til målgruppens følelser, og et 

indre ønske om en god og kvalitetssikret undervisning for elevene. Tekster brukt i 

markedsføring bør basere seg på målgruppens doxa (se punkt 3.9.5), og spille på verdier og 

følelser som allerede finnes i mottakerne. Dette vil kunne styrke mottakernes engasjement og 

den ønskede fellesskapsfølelsen, der fagpersoner informerer fagpersoner om Moment. 

 

5.13 Tekstens kommunikasjon 
Mottakerne får informasjon om hvorfor de bør velge Moment, og hvordan de kan bruke 

verket i undervisningen. Dette etablerer en salgsfremmende tekst, der mottakerne får en 

direkte redegjørelse for Moments faglige og pedagogiske kvaliteter. Man er ikke nødt til å 

resonnere seg frem til tekstens proposisjoner, men får dette eksplisitt forklart. Cappelen 

Damm presenterer læreverket Moment med en overordnet rasjonell og fornuftsbasert 

argumentasjon. Dette suppleres med identifisering av redaktøren og to av forfatterne, som 

kan støtte opp under tekstens troverdighet og mottakernes tillit til proposisjonene.  

 

I dagens teknologiske samtid kan det være nyttig å ta i bruk digitale kanaler for å skape 

resultater innen kommunikasjon og markedsføring. Arash Gilan, operativ direktør i det 

digitale markedsføringsbyrået Viva Media group, påpeker at videotrenden vil vokse i alle 

kanaler og plattformer (Gilan, 2017). Videoer har blitt en viktig del av digitale 

synlighetsstrategier, og legger til rette for innholdsmarkedsføring, der man produserer 

og/eller distribuerer innhold med en tiltenkt verdi for målgruppen (Furu, 2017, s. 28). Bruk 

av YouTube som kommunikasjonskanal er i teorien en egnet måte å drive med 

informasjonsarbeid og merkevarebygging (Aalen, 2016, s. 174), til tross for en lav respons. 

Jeg kan imidlertid ikke si noe om mottakernes respons utover det som er tilgjengelig på 

YouTube. Det kan være at filmen har blitt profilert på andre kanaler og fått god respons, men 

det er ikke synlig for meg. Videomarkedsføring kan legge til rette for at forlagene får 

informert interesserte målgrupper, og at man får et mer fullverdig inntrykk av produktet. 

Dette forutsetter imidlertid at videoinnholdet blir delt på kanaler der målgruppen befinner 

seg, og at filmen har en verdi som kan fremme et engasjement og en potensiell respons.  
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5.14 Facebook 
Facebook ble etablert i 2004, og var opprinnelig et nettverk for Harvard-studenter, men i 

2006 ble Facebook tilgjengelig for alle over 13 år med en gyldig e-postadresse. Medieviteren, 

Rebecca Lieb, kaller Facebook “det første ekte, sosiale massemediet”, og har fått en viktig 

rolle i vårt kommunikasjonssamfunn på grunn av kanalens evne til å virtuelt knytte 

mennesker som reflekterer våre virkelig relasjoner. På Facebook er det et skille mellom 

profiler som ofte er for privat bruk, og sider som er for forretninger, merker, organisasjoner 

eller offentlige figurer (Facebook, u.å.). Selv om Ida Aalen (2016, s. 7) definerer Facebook 

som en kanal som baserer seg på synkrone relasjoner (se punkt 3.3.1), så vil de offentlige 

Facebook-sidene være mer lik de asynkrone kanalene. Tekstmottakerne kan altså følge eller 

like forlagenes asynkrone Facebook-sider, uten at tilknytningen er gjensidig.  

 

5.14.1 Cappelen Damm Videregående 
Cappelen Damm Videregående har postet tre Facebook-innlegg om Moment, der det første  

er fra 1. juni 2016, deretter 13. juli 2016 og til slutt 8. august 2016 (se figur 21). I innlegget 

fra 1. juni presiseres det at Cappelen Damm legger ut nye kapitler på fagbloggen, Fagsnakk, 

hver uke i juni. Det kommer frem at det er fullt mulig for mottakerne å bla og lese i de 

publiserte kapitlene på fagbloggen, der man også kan se hvordan forfatterne hjelper elevene 

med å forstå lærestoffet. I innlegget fra 13. juli har 10 av 12 kapitler blitt lagt ut på 

fagbloggen, og i innlegget fra 8. august informeres det om at alle kapitlene i Moment Vg3 nå 

er publisert på Fagsnakk (se figur 21). Innleggene inneholder også en lenke til fagbloggen, 

Fagsnakk, og et bildeutsnitt av forsiden til Moment Vg3 (se vedlegg 3).  

 

Alle tre innleggene omhandler lanseringen av Moment Vg3. Cappelen Damms 

markedskonsulent for norsk, samfunnsfagene og historie på videregående skole, Heidi 

Helgestad, påpeker at “Moment Vg3 kom i 2015, og vi opprettet ikke noe Facebook-

konto…kanal før det. Og vi har satset veldig lite på Facebook (…)” (se vedlegg 13). 

Facebook var altså ikke en anvendt kanal i profileringen av Moment Vg1 og Vg2. Videre 

forklarer Helgestad at årsaken til den lave bruken av Facebook som markedsføringskanal, var 

fordi de ikke hadde kapasitet til å jobbe med det på en god nok måte (se vedlegg 13). 

Forlagenes ressurser og kapasitet er altså viktige faktorer i vurderingen av hvilke digitale 

kommunikasjonskanaler de skal anvende.  
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I innleggene realiseres det en rekke ulike representerte deltakere, blant annet Moment Vg3, 

forfatterne, elevene, Fagsnakk og et “vi” som representerer forlaget. Det realiseres også 

implisitt et “du/dere” (se figur 21). Dette viser til mottakerne av tekstene, og de som kan 

besøke bloggen, bla i boka og se forfatternes tilrettelegging. Med lenken til Fagsnakk 

tilrettelegger Cappelen Damm for mottakerne, der de som interesserer seg for den 

norskfaglige tematikken kan velge å gå videre til fagbloggen. Moments redaktør, Kirsten 

Kalleberg, påpeker at innleggenes målgruppe er lærere og undervisningspersonell på 

videregående skole (se vedlegg 13). Det er imidlertid en sjanse for at flere av de som 

interesserer seg for norskfaglig litteratur og besøker bloggen, ikke sammenfaller med 

Cappelen Damms forestilling av målgruppen. Det kan altså være en forskjell på forlagets 

forestilte mottakere og de faktiske mottakerne (se punkt 3.4.1). Denne manglende oversikten 

er en av utfordringene med nettbasert kommunikasjon, der man ikke har fullstendig kontroll 

på de faktiske tekstmottakerne.  

 

	 		 		
Figur 21: Facebook-innlegg om Moment. Se vedlegg 3 for alle innleggene.  

	
5.15 Fagblogg 
For å få en bedre synlighet kan det være lurt å ha en bloggflate, som kan brukes til innlegg 

som ikke nødvendigvis passer inn i bedriftens andre web-flater (Furu, 2017, s. 24). 

Fagblogger er egnede kanaler for faglig profilering og inbound marketing, altså det å skape et 



	 63	

så godt og relevant innhold at kunder oppsøker fagbloggen, blir interesserte og ønsker å kjøpe 

produktet (Furu, 2017, s. 44). Blogger kan sikre forlagenes søkesynlighet, og forholdet 

mellom sosiale medier og blogger er blitt karakterisert som forholdet mellom spredning og 

landing (2017, s. 75). Cappelen Damm har produsert innhold på bloggen, og så sørget for at 

de relevante mottakerne finner frem til innholdet på Cappelen Damm Videregående.  

 

5.15.1 Fagsnakk 
Cappelen Damm etablerte Fagsnakk i 2012, og bloggen er fremdeles en av forlagets viktigste 

kommunikasjonskanaler. På bloggen står det at “Fagsnakk er en blogg med faglig påfyll av 

Cappelen Damm undervisning. Her skriver forfattere, redaktører, lærere og fagpersoner. Vi 

ønsker å dele kunnskap og faglige kommentarer” (CappelenDammUndervisning, 2012). 

Dette kan knyttes til problemstillingen “børs og katedral”, som handler blant annet om 

forlagsbransjens mål om å skape profitt, men samtidig leve opp til ulike idealer (Schwebs & 

Østbye, 2017, s. 82). Det påpekes at bloggen skal være en kanal for en faglig diskusjon, der 

man kan uttrykke sin faglige identitet. Blogginnholdet skal altså være basert på hva 

mottakerne faktisk ønsker, framfor ren reklame. Selv om fagbloggen ikke er helt frikoblet fra 

markedsføring og profittaspektet, så vil likevel forlaget at kanalen skal være et faglig 

diskusjonsforum. Katedralaspektet er altså til stede i forlagets intensjon, der de vil at bloggen 

skal være et åpent fellesskap for faglig utfoldelse. Kirsten Kalleberg påpeker at Fagsnakk er 

Cappelen Damms viktigste plattform: 

(…) det er jo stort sett sånn at nærmest alle redaktørene selv er lærere, eller har vært 

det. Og at de som skriver bøkene er lærere og fagpersoner. Og at det da også er viktig 

å kunne uttrykke seg faglig, og da trenger man en blogg (…) Et møtested og en kanal 

(…) også er det sånn at da putter man jo inn markedsføring (…) (se vedlegg 13).  

På Fagsnakk er det tre utdypende og omfattende innlegg om de ulike utgavene av Moment. 

Første innlegg om Moment (Vg1) ble postet 19. mai 2014 av Heidi Helgestad (se vedlegg 4), 

og neste innlegg om Moment (Vg2) ble postet 13. mai 2015 av Kirsten Kalleberg (se vedlegg 

4). Siste innlegg om Moment (Vg3) ble postet av Helgestad 11. august 2016 (se vedlegg 4), 

og det er dette som ble delt på Cappelen Damm Videregående.  
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Figur 22:	Bloggens kommentarfelt        Figur 23: Lenke til videoforedrag	

 

Alle blogginnleggene har et kommentarfelt (se figur 22), som legger til rette for en mulig 

interaksjon mellom forlaget og mottakerne. Innleggenes visuelle uttrykk består av de ulike 

forsidebildene til Moment for hvert årstrinn (se figur 28), et heltotalt bilde av hvert læreverk 

og ulike utsnitt fra Moment Vg1-Vg3. Innlegget om Moment Vg1 inneholder en lenke til 

videoen: “Forfatterne presenterer læreverket i et videoforedrag fra seminaret på Astrup 

Fearnley Museet her”(se figur 23). Innleggene om Moment Vg2 og Vg3 har også hver sin 

lenke, som gjør det mulig å bla og lese i visse kapitler i hver bok (se figur 27). 

Tekstmottakerne kan dermed gå inn på lenkene, og vurdere om verkenes kvalitet samsvarer 

med forlagets beskrivelser.  

 

5.15.2  Innleggenes språk 
Retorikk 

Heidi Helgestad og Kirsten Kalleberg redegjør for Moments faglige kvaliteter, og 

argumenterer for læreverkets egnethet. De presenterer Moments hovedpunkter (se figur 24), 

der det informeres om et tilrettelagt elev- og lærernettsted, en digital lærebok, verkenes 

kapittelstruktur og fordelene med et nyskrevet læreverk. Det kommer også frem at Moment 

har et design som styrker lesing, gode modelltekster, skriveråd og et gjennomgående fokus på 

retorikk og litteraturhistorie (se figur 24). Denne formen for rasjonell argumentasjon er 

fornuftsbasert og har et tydelig logospreg (se punkt 3.9.4). Den retoriske overbevisningen 

skjer ved at Helgestad og Kalleberg argumenterer med utgangspunkt i logiske momenter, og 

underbygger dette med konkrete eksempler på Moments egnethet og faglige kvalitet.   
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Figur 24: Moments hovedpunkter. Her ser man en presentasjon av Moments hovedpunkter 
og positive egenskaper. Her kommer det frem at Moment har modelltekster, et design som 
styrker lesing, gode skriveråd og et gjennomgående fokus på retorikk. 

 

Tekstlig troverdighet 

Cappelen Damms lange utgivelseshistorikk og omdømme kan påvirke mottakernes vurdering 

av kommunikasjonens troverdighet (se punkt 3.9.4). I de tre blogginnleggene presenteres 

også forfatterne med både et bilde og en biografi. Det informeres om Kirsten Kallebergs og 

Heidi Helgestads stilling, ansvarsområde og utdannelse (se figur 25 og figur 26). Kalleberg 

påpeker at bloggkanalen er en måte “som er veldig i tråd med måten vi ønsker å profilere oss, 

og vise frem at vi er fagpersoner. Publisering av lærebøker handler ikke bare om 

kommersielle hensyn, reklame og markedsføring, men også om et fagmiljø” (se vedlegg 13). 

Dette kan sees i lys av problemstillingen ”børs og katedral” (se punkt 5.15.1). Fagsnakk skal 

ikke bare være en ren markedsføringskanal med kommersielle intensjoner, men også en 

plattform der forfatterne kan vise frem sin faglige identitet og legger til rette for en faglig 

diskusjon. Det påpekes også at Kalleberg har en lang og variert erfaring innenfor læreryrket. 

Dette kan styrke etableringen av et felles fagmiljø, og kan videre påvirke mottakernes tillit til 

avsenderne og vurderingen av det presenterte innholdet. Presentasjonen av Kallebergs og 

Helgestads utdannelse og erfaring kan altså en styrkende effekt på innleggenes troverdighet 

og legitimitet, der forfatterne går god for proposisjonene som presenteres.  
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Figur 25: Om forfatteren 

	
Figur 26: Om forfatteren 

	
Moment blir lansert som et faglig sterkt kvalitetsverk, som utnyttes intensivt i en manifest 

retorikk med en tilhørende snever persuasio (se punkt 3.9.2 og 3.9.3). Forlagshusets og 

tekstavsenderens omdømme og ansiennitet kan bygge opp etableringen av ethos, som videre 

kan styrke argumentasjonen. Cappelen Damm appellerer til tekstmottakernes fornuft med en 

rasjonell argumentasjon, der det ikke gjøres et forsøk på å skjule at leseren skal overbevises 

om verkets fortreffelighet.   

 

Språk og stil 

Gjennom ulike modaliteter og retoriske grep prøver Cappelen Damm å overtale og 

overbevise tekstmottakerne. I likhet med tekstenes lingvistiske modalitet, er også sakens 

vinkling og språkets stil noe avsenderne har kontroll over. Innleggene har en mer personlig 

og involvert stil, der det proposisjonelle innholdet blir presentert med en tydelig vinkling og 

en sterk evaluering av avsenderen (Svennevig, 2001, s. 134). En potensiell følge av en tydelig 

vinkling er at mottakerne kan oppfatte dette som utpregede reklametekster. De presenterte 

proposisjonene baserer seg imidlertid på målgruppens doxa (se punkt 3.9.5), og Moment blir 

framstilt som et læreverk som møter målgruppens kriterier vedrørende norskfaglige læreverk. 

Dette kan etablere en nærhetsrelasjon mellom Cappelen Damm og mottakerne, som er basert 

på solidaritet og en gjensidig forståelse (2001, s.137).  



	 67	

 

Språkhandlinger 

Kommunikasjon er ikke bare informasjonsformidling, men også en mellommenneskelig 

handling. Man beveger seg fra språkets referensielle oppgave til den mellommenneskelige 

oppgaven, som realiserer forholdet mellom kommunikasjonsdeltakerne (se punkt 3.2). 

Innleggene kan altså vurderes som tekster med både en intensjon og et informasjonsbudskap.  

 

I Facebook-innleggene informeres det om at kapitler fra Moment blir publisert på bloggen, og 

hvor lenge de ligger der. Dette kan vurderes som konstativer, der Cappelen Damm ønsker å 

konstatere fakta, og formidle informasjon som både kan være sann eller usann (Searle, 1975, 

s. 354-355). Det informeres også om verkets utsendelsesdato, og når det kommer til skolene 

(se figur 21). Dette kan videre klassifiseres som en kommissiv, der det proposisjonelle 

innholdet viser til en framtidig handling av avsenderen, og framstår som avsenderens hensikt 

og lovnad (1975, s. 356). Cappelen Damm presenterer også påstander om Moments kvalitet, 

innhold og struktur (se figur 24). Innleggene har altså et informativt poeng, der forlaget 

forplikter seg til sannheten i ytringen.  

 

I innleggene realiseres det også direktive språkhandlinger, som skjer ved at det beordres eller 

kreves noe, men kan også skje gjennom invitasjoner, tillatelser eller råd (Searle, 1975, s. 355-

356). Direktiver kan ha en varierende grad av bestemthet, men har alltid en intensjon om å få 

mottaker til å handle. Det presiseres, i form av imperativsetninger at man kan bla og lese i 

norskboka Moment Vg3, og se forfatternes tilrettelegging av lærestoffet (se figur 21 og 27). 

Direktivene skal ikke nødvendigvis beordre mottakerne, men kan fungere som en invitasjon. 

Forlaget ønsker også mottakerne “God sommer”. På Austins lokusjonære nivå (se punkt 3.2), 

kan denne ytringen vurderes som en direktiv, med manglende ubestemt artikkel og infinitt 

verbal. På det illokusjonære nivået har imidlertid ytringen et formål, og kan vurderes som en 

ekspressiv språkhandling. Ytringen formidler forlagets følelser, enten de er positive eller 

negative (Searle, 1975). Dette gjelder også tittelen til innlegget fra 13. mai; “Moment Vg2 er 

her!” (se figur 28). Tittelen kan tolkes som et gledesrop, der Cappelen Damm uttrykker sin 

begeistrede psykologiske tilstand rundt lanseringen av Moment Vg2. I det Cappelen Damms 

følelsesmessige engasjement blir synlig i innleggene, kan det på det perlokusjonære 

nivået styrke nærhetsrelasjonen mellom kommunikasjonens deltakere (Svennevig, 2009, s. 

119).  
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Figur 27: Bla i boka her!                                   Figur 28: Moment Vg2 er her! 

	

Moment presenteres som et godt læreverk som er verdt å vente på, og som gir elevene god og 

konkret støtte i arbeidet med norskfaget. Slike kvalifiseringer skiller seg fra konstativer ved 

at de ikke er sanne eller usanne beskrivelser av omverdenen, men ytringer som ønsker å 

skape en ny virkelighet (Searle, 1975, s. 358; Svennevig, 2009, s. 65). Cappelen Damm 

prøver å realisere Moments faglige kvalitet som en uomtvistelig sannhet. Slike kvalifiseringer 

forutsetter imidlertid en gitt legitimitet og myndighet til den som utfører språkhandlingen 

(Searle, 1975, s. 360). Selv om Kirsten Kalleberg og Heidi Helgestad er erfarne fagpersoner 

innenfor sitt fagfelt, så skriver de på vegne av Cappelen Damm i en markedsføringssituasjon. 

De presenterer en evaluering av Moment kvalitet, men de besitter ikke den nøytrale 

legitimiteten som forutsettes i en slik kvalifisering.  

 

Lingvistisk modalitet 

Språkets ekspressive oppgave er å vise hvordan avsenderen uttrykker sin holdning til 

informasjonen (se punkt 3.8.1). I innleggene presiseres det at elevene blir tatt med på 

tankerekker og drøftinger, før de får konklusjoner og oppskrifter (se figur 24). Dette er et 

sikkert og kortfattet språk, som ikke skaper rom for tvil i vurderingen av tekstens innhold; 

“Forfatterne viser både i teori og i praksis hva det vil si å videreutvikle sin lese- og 

skrivekompetanse på videregående” (se vedlegg 4). I både Facebook- og blogginnleggene 

blir proposisjonene uttrykt med en positiv polaritet (se punkt 3.8.1). Forlaget har altså 

evaluert innholdet, og forplikter seg til sannheten i den presenterte informasjonen.  
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Figur 29:	Fire hovedpunkter om Moment Vg1 

	
Det presiseres også at “Retorikken skal inngå som en del av elevenes egne muntlige og 

skriftlige tekstproduksjoner” og at “(…) kan Moment brukes sammenhengende gjennom 

skoleåret” (se figur 29). Forlaget etablerer, i varierende grad, en befalende og krevende 

diskurs. Jeg velger imidlertid å vurdere dette som et uttrykk for hva som er ønskelig for 

Cappelen Damm, og hva som kan være av interesse for mottakerne. Lingvistisk modalitet har 

en sterk mellompersonlig kraft, og tillater Cappelen Damm å uttrykke sin egen holdning til 

innleggenes proposisjoner (Maagerø, 2005, s. 150). De tydelige evalueringene kan likevel 

føre til at noen mottakere opplever innleggene som ren reklame med kommersielle 

intensjoner. En skråsikker vurdering av innholdet er imidlertid en naturlig del av en digital 

markedsføringssituasjon, selv om det også kan tydeliggjøre eventuelle uenigheter hos de som 

ikke har samme vurdering av Moment.  

 

5.16 Tekstenes kommunikasjon  
Facebook-innleggene på Cappelen Damm Videregående, og blogginnleggene på Fagsnakk, 

har en informerende oppgave, og forsøker å argumentere for Moment Vg1-Vg3 sin faglige 

kvalitet. Cappelen Damm presenterer redegjørelser av læreverkets innhold, struktur og 

egnethet, og forklarer hvorfor og hvordan Moment kan være til støtte i undervisningen. På 

grunn av innleggenes pedagogiske diskurs og innhold, kan man argumentere for en mer 

lærerorientert modelleser, som forutsetter en viss kjennskap til fagtermene og temaet. 

Forlaget gir mottakerne grundig informasjon, og med lenkene legger de til rette for en 

utforskning av Moment Vg2 og Vg3, som videre kan fremme selvoverbevisning. Det er en 

eksplisitt og manifest argumentasjon, som kan være egnet til å overbevise de potensielle 

kjøperne som fremdeles er usikre. Dette underbygges av avsendernes tydelige evalueringer 
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av Moment og innleggenes proposisjoner, som tidvis har en så høy grad av lingvistisk 

modalitet at de blir positivt polariserte. Dette kan videre skape en tekstlig troverdighet, både 

overfor avsenderne og læreverkets kvalitet, men kan også oppleves som påtrengende.  

 

Facebook er en egnet kanal til å drive med markedsføring og informasjonsformidling (se 

tabell 6). Nina Furu (2017, s. 22) skriver at kanalen “peker seg ut som en høyst relevant 

førstevalgskanal for å nå ut til brukere med et budskap som de selv ikke aktivt etterspør”. I 

tillegg påpeker Arash Gilan at 63% av alle mediekjøp skjer enten hos Google eller Facebooks 

ulike nettverk, slik at Facebook har en økende relevans i bedrifters markedsføringsstrategier 

(Gilan, 2018). På bakgrunn av dette kan man stille spørsmål til Cappelen Damms beskjedne 

bruk av Facebook i profileringen av Moment, og om det var en mindre god utnyttelse av 

forlagets ressurser. Kirsten Kalleberg påpeker også at det er nokså like muligheter til 

informasjonsformidling på Facebook som på blogger, “Ja, det kan være noen lengre innlegg 

på blogger… Men man kan egentlig fortelle det samme på Facebook, bare tilpasse det, være 

litt kortere i formen” (se vedlegg 13).  

 

De digitale markedsføringsmetodene har i stor grad tatt over for de mer tradisjonelle 

metodene, og bruk av digitale kanaler kan være nødvendig for å nå ut til sine målgrupper 

(Furu, 2017, s. 10). Kalleberg tror også at sosiale medier vil få en større betydning i 

forlagsbransjens markedsføring, men mener likevel at kjøp av læreverk ikke er et impulskjøp 

etter å ha lest et Facebook-innlegg (se vedlegg 13). Facebook kan imidlertid være med på å 

synliggjøre både forlaget og kommende læreverk. Dette er på grunn av Facebooks algoritme, 

EdgeRank, som baserer seg på hva folk liker, kommenterer og deler (Aalen, 2016, s. 149). Et 

interessant innhold vil kunne føre til en økning i antall følgere og en større respons fra 

brukerne. Dette kan videre synliggjøre Facebook-siden og innleggene, selv for brukere som 

ikke aktivt oppsøker siden, men på grunn av sin digitale aktivitet kan være i målgruppen. 

Facebook er også en egnet kanal for målrettede og tilpassede oppdateringer, der man kan 

håndplukke brukerne man ønsker å nå (Furu, 2017, s. 22 & s. 159). Denne formen for 

lasermarkedsføring gjør det mulig å ha en målrettet kommunikasjon mot de i en kjøps- eller 

påvirkningsposisjon (2017, s. 19). Slik kan Facebook være en sentral del av forlagenes 

synlighetsstrategi, og anvendt riktig kan kanalen være en egnet informasjons- og 

profileringskanal for nye læreverk. 
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5.17  Fagbokforlaget  
5.18 Forsider Intertekst Vg1-Vg3 

	
Figur 30: Forsidene til Intertekst Vg1-Vg3 

	
Intertekst Vg1-Vg3 er et norskfaglig læreverk utgitt av Fagbokforlaget i perioden 2013-2015. 

Læreverket dekker målene i den reviderte læreplanen fra 2013, og de grunnleggende 

ferdighetene er vektlagt gjennom hele verket. Fagbokforlaget skriver på sine hjemmesider at 

Intertekst er konkret, engasjerende og elevnært. Verket har angivelig et gjennomgående fokus 

på eleven og retorikkfaget, og har en tekstsamling med en god balanse mellom 

skjønnlitterære tekster og sakprosa. I tillegg til én grunnbok per trinn, tilbyr de også et 

fagnettsted for elever, et fagnettsted for lærere og en digital bok.  

 

Intertekst Vg1-Vg3 er utviklet av et forfatterkollektiv bestående av seks personer, og 

forsidene er illustrert av Marius Pålerud på oppdrag fra Fagbokforlaget. I intervjuet med 

Astrid Kleiveland, Interteksts tidligere redaktør, kommer det frem at det tok lang tid å utvikle 

forsidene. Det var en konkurranse med tre designere, og Fagbokforlaget hadde egentlig valgt 

en vinner, men de ble aldri helt fornøyd med forslagene vedkommende produserte. Forlaget 

bestemte seg dermed for å ta inn Pålerud på grunn av hans “morsomme strek”, og det endte 

med at han tok over oppdraget (se vedlegg 15).  

 

5.18.1 Semiotiske modaliteter 
Intertekst sine forsider er bygd opp av skrift, farger og illustrasjoner. Selv om alle forsidene 

har ulike fargetema, så har de en rekke like stilistiske trekk, som skaper et gjennomført 

design (se figur 30). Øverst til venstre på forsidene finner man en sentrering av skrift, der det 
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presiseres hvilket fag, årstrinn og studieretning boken er ment for; Norsk Vg1, Vg2 og Vg3. 

Studieforberedende utdanningsprogram (se figur 31). Dette gir mottakerne informasjon om 

hvem som er den tenkte brukeren av boken, og er noe man også kan trekke frem på forsidene 

til Moment Vg1-Vg3. Deretter presenteres forfatterne av boken, før læreverkets tittel blir 

presentert med et framtredende tittelbelte (se figur 32). Dette fokuset blir forsterket ved at 

siste halvdel av tittelen står i fet skrift. Helt nederst står Fagbokforlaget, som viser til forlaget 

som tekstens avsender.  

 

			 				
Figur 31: Presisering av brukere								Figur 32: Interteksts tittelbelte                    	

 
Både Astrid Kleiveland og Fagbokforlagets tidligere markedskonsulent for 

videregåendeporteføljen, Gabrielle Haga, bekrefter at læreverkets tittel er relatert til det 

litteratuvitenskapelige begrepet intertekstualitet (se vedlegg 14 og 15). Begrepet brukes om 

en tekst som refererer til én eller flere tekster på ulike måter, og slike referanser kan skje 

gjennom bruk av sitater, antydninger eller parodieringer av andre tekster (Skei, 2009a). 

Kleiveland forteller at “tanken var at norskfaget har gått over til å være et tekstfag, som 

handler om tekst og kommunikasjon, og at tittelen skulle speile det” (se vedlegg 15). 

Intertekstualitet viser til det uunngåelige i at tekster forholder seg til andre tekster, og til den 

meningsproduksjon som dermed oppstår (Skei, 2009b). Haga forklarer videre at de ønsket at 

tittelen skulle stå til det nye norskfaget, “En tekst står aldri alene (…). Og en tekst alltid kan 

leses i relasjon til andre tekster” (se vedlegg 14).   

 

5.19 Den ideasjonelle metafunksjonen  
5.19.1 Forsidenes deltakere 
Forsidene til Intertekst Vg1-Vg3 er full av illustrasjoner som skal etterlikne gjenstander og 

personer fra virkeligheten, men kan til en viss grad også oppleves som karikaturtegninger. De 

ulike representerte deltakerne skaper mening gjennom likheten til objektene de refererer til  
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(se punkt 3.5). På forsiden til Intertekst Vg1 kan man blant annet peke på en munn, flyvende 

bøker, en brevdue, en kvinne med en form for hodeskaut og nesering og noe som kan se ut 

som et nettbrett. På forsiden til Vg2 ser man et variert spekter av ulike representerte 

deltakere. Illustratøren Marius Pålerud påpeker selv i et intervju hvem og hva forsidene skal 

representere:   

 

Jeg ville skape et myldrebilde som refererer til fortiden, men også vise at fortiden 

absolutt er aktuell. Et av eksemplene på dette er runene som kommer ut av 

sprayboksen. Jeg ville også vise Lady Gaga i hennes berømte kjøttkjole. Den er 

ekstrem og barokk. Midt i bildet plasserte jeg den norrøne guden Odin, og oppe til 

høyre Petter Dass. Øverst til høyre tegnet jeg inn typer som symboliserer 

boktrykkerkunstens inntog. Under tittelbeltet ser du Henrik Wergeland og en 

bondefru. (Pålerud, 2014) 

 

På forsiden til Intertekst Vg3 kan man se en bygning i forsidens bakgrunn, og i 

mellomgrunnen er det fire personer som har på seg et klesplagg, som potensielt skal se ut 

som den tyske folkedrakten lederhosens. Man kan også se en illustrasjon av noe som kan 

tolkes som Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset og en vri på Skrik av Edvard Munch. 

Nederst på forsiden ser man fire personer med hver sin mobiltelefon. Tittelbeltet er plassert i 

alle forsidenes forgrunn, og er det mest framtredende tekstelementet. 

 

5.19.2 Representasjonsstrukturer 
På forsidene kan man peke på blikkvektorer hos de representerte deltakerne, som legger til 

rette for en narrativ representasjonsstruktur (se punkt 5.3.2). Vektorene fremmer imidlertid 

ikke en opplevelse av en bevegelse eller handling, slik man kan se på forsidene til Moment 

Vg1-Vg3. De representerte deltakerne på forsidene til Intertekst forårsaker ikke en endring, 

men er noen eller noe som “besitter” noe generelt og statisk (Kress & Van Leeuwen, 2006, s. 

59). På bakgrunn av dette velger jeg å vurdere forsidene til Intertekst Vg1-Vg3 som 

konseptuelle representasjonsstrukturer (se punkt 5.11.1). Læreverkets forsider og de ulike 

representerte deltakerne skal altså være generaliserbare og representere et tidløst konsept 

(Harrison, 2003, s. 52).  
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5.20 Den mellompersonlige metafunksjonen 
5.20.1 Forsidenes sosiale relasjon    
De representerte deltakerne, som vi så har ikoniske likheter med personene og objektene de 

refererer til, er i et halvtotalt utsnitt og kan skape en sosial relasjon (se punkt 5.9.1). Langs 

den vertikale aksen finnes alle de representerte deltakerne i et normalperspektiv, og langs den 

horisontale aksen varierer de mellom en frontalvinkling og en profilvinkling. På forsidene til 

både Intertekst og Moment etableres det altså et likeverdig maktforhold mellom de 

representerte og faktiske deltakerne, i tillegg til en varierende involveringsgrad av de faktiske 

deltakerne (se punkt 5.4.1). Forsidenes illustrasjoner kan imidlertid påvirke denne relasjonen, 

for selv om noen forstår hvem de representerte deltakerne skal forestille, er det urealistiske 

framstillinger av objektene. Interteksts illustrative teknikk kan altså svekke etableringen av 

en nær og sosial relasjon med de faktiske deltakerne (Kjeldsen, 2014, s. 300).     

 

5.21 Den tekstuelle metafunksjonen  
5.21.1 Informasjonsverdi  
Alle forsidene har en komposisjon og en realisering av forsidenes informasjonsverdi som er 

aktuell å analysere ut i fra en topp/bunn-plassering (se punkt 5.5.1). Tittelbeltes fokus og 

plassering på forsiden, konstituerer dette som et naturlig bunnpunkt, til tross for at det er 

representerte deltakere under tittelbeltet. Tittelen blir altså noe reelt og konkret de faktiske 

deltakerne kan knytte forsiden til. De representerte deltakerne over tittelbeltet blir noe 

potensielt, og representerer noe affektivt og noe som kan være. Med tittelbeltes skriftlige 

ressurs, og visuelle framtredenhet, får forsidene først og fremst en informerende oppgave. I 

likhet med forsidene til Moment Vg1-Vg3, spiller ikke forsidene til Intertekst Vg1-Vg3 på en 

nærhet og en sosial relasjon med de faktiske mottakerne. Forsidene prøver istedenfor å 

tydeliggjøre de visuelle tekstenes informasjonsinnhold og norskfaglige tematikk.        

 

5.21.2 Kodingsorientering 
I dagens digitale og teknologiske samfunn kan man kombinere, manipulere og illustrere 

visuelle framstillinger, som legger til rette for en eksperimentering med meningspotensialet 

og uttrykkene i visuelle sannhetskonstruksjoner (Skovholt & Veum, 2014, s. 72). På grunn av 

illustrasjonenes likhet til de personene og objektene de refererer til, velger jeg å ta 

utgangspunkt i den blandede naturalistiske kodingsorienteringen. Illustrasjoner brukt i 
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markedsføring og bokdesign har ikke nødvendigvis et mål om å dokumentere, og trenger 

derfor ikke å ha en troverdig og realistisk framstilling av objektene (Skovholt & Veum, 2014, 

s. 71). Den blandede naturalistiske kodingsorienteringen tar høyde for moderne 

framstillingsteknikker, og bidrar her til å skape varierte og visuelt stimulerende forsider.  

 

Forsidene til Intertekst skal ikke være troverdige og naturlige framstillinger, men skal 

istedenfor ha en følelsesmessig appell og fremme en viss stemning. Dette gjør de ved å 

romme illustrasjoner av både kjente og ukjente personer, og ulike gjenstander, som igjen har 

kulturelle konnotasjoner og referanser. Astrid Kleiveland mener selv at noen av de 

representerte deltakerne likner på objektene de refererer til, mens i andre tilfeller er det mer 

uklart. Hun påpeker at det egentlig ikke var så viktig i utviklingen av forsidene, og at “vi 

ønsket med forsidene å kommunisere noe av opplevelsen… Det estetiske, det fantasirike ved 

norskfaget” (se vedlegg 15). Hun forteller videre at den generelle bestillingen til Marius 

Pålerud var at han skulle “få frem innholdet i faget på trinnet, være mangetydig, ha noe som 

gjør at du blir glad for å ta frem norskboken, være moderne og solid på samme tid, vise at 

norskfaget er et kunst- og dannelsesfag” (s.st.). Selv om Moments forsider også rommer 

manipulerte elementer, så står altså Interteksts visuelle utforming og illustrative teknikk i 

kontrast til Moments forsider. Pålerud eksperimenterer med forsidenes visuelle 

meningsinnhold og fargespektre, og framstiller norskfagets kompleksitet.   

 

5.21.3 Fargeressursen 
Interteksts fargespekter er en viktig semiotisk ressurs og et verktøy for å skape en visuell 

kohesjon og sammenheng (se punkt 5.5.3). Forsidene til Intertekst har på et overordnet nivå 

ulike fargetema, der Vg1 er blå, Vg2 er rød og Vg3 er grønn (se figur 30). I intervjuet med 

Astrid Kleiveland kommer det frem at de ville “ha et verk som skulle spille på Tema-

identiteten2” (se vedlegg 15), og derfor videreførte de fargene fra det tidligere norskfaglige 

læreverket. Dette var for å spille på den tilhørigheten mange hadde til Tema, og for å få frem 

at Intertekst “tar med seg alt det man liker så godt fra Tema (…) men både tittelen og innhold 

er laget for det nye norskfaget” (s.st.). Marius Pålerund påpeker også at “det er mye 

informasjon på bildet, så elementene må komme tydelig frem, men omslaget må fremdeles 

fremstå som harmonisk” (Pålerud, 2014). Fargeressursen skaper altså en visuell kohesjon, 

men sørger samtidig for at visse elementer er mer framtredende enn andre.   

																																																								
2	Tema er et tidligere norskfaglig læreverk for studiespesialiserende på videregående skole	
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På forsidene er det brukt flere ulike og sterke farger, i tillegg til varierende nyanser av én 

farge. Med utgangspunkt i modalitetsmarkørene fargemetning, fargedifferensiering og 

fargemodulering (se punkt 5.5.3), etablerer dette tekster med en høy grad av visuell 

modalitet. Forsidenes kraftige fargespektre kan imidlertid bidra til at motivene oppleves som 

overdrevne og urealistiske. Sterke farger og illustrasjoner kan altså for noen oppfattes som 

billig, mens for andre kan nettopp dette være stimulerende og forfriskende. Graderingen av 

forsidenes visuelle modalitet kan ha en effekt på de faktiske deltakernes opplevelse av 

forsidene, og videre påvirke deres inntrykk av læreverkenes faglige kvalitet og seriøsitet.  

 

5.22 Forsidenes visuelle retorikk  
Med den skriftlige ressursen er det tydelig hvem som er tekstenes avsender, og vi får 

identifisert forlaget og læreverkets forfattere. Med spesifiseringen av fag, årstrinn og 

studieretning, får man presisert hvem som er tekstenes målgruppe. På denne måten går 

Fagbokforlaget god for læreverkenes innhold og kvalitet, og at de skal være tilpasset de ulike 

målgruppene. Dette kan være med på å underbygge tekstenes ethos (se punkt 3.9.4). I likhet 

med forsidene til Moment rommer også Intertekst sine forsider en logosargumentasjon som 

ønsker å opplyse, der den tidligere nevnte presenteringen og spesifiseringen formidler en 

rasjonell argumentasjon. I tillegg kan man ta utgangspunkt i at de fysiske læreverkene til 

både Moment og Intertekst har en bakside, der det er en mer manifest presentering av verket.   

 

På forsiden til Intertekst Vg1 ser man representerte deltakere som ikke er eksplisitte 

referanser til historiske personer. Man ser blant annet en munn, en kvinne med et hodeplagg 

og nesering, en person med tatoveringer og en person som kan gi assosiasjoner til en skipper. 

Disse visuelle framstillingene kan potensielt være en underliggende påstand om norskfagets 

nye innhold og utvikling. På forsiden til Vg2 og Vg3 ser man imidlertid mer konkrete 

representasjoner av forsidenes objekter. Det er illustrasjoner av både Bjørnstjerne Bjørnson 

og Sigrid Undset, og andre kjente og viktige personer innenfor norskfaget og Norges 

kulturhistorie. Forsiden til Vg1 viser altså til en ny måte å se norskfaget på, mens forsidene til 

Vg2 og Vg3 får fram at Intertekst også tar opp det mer tradisjonelle norskfaglige innholdet. 

Der forsidene til Intertekst tar opp norskfagets tematiske innhold og utvikling, har Moments 

forsider, med de representerte deltakernes interaksjon og samhandling, en mer relasjonell og 

sosiokulturell tematikk.  
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Multimodale teksters retorikk og argumentasjon bør ta utgangspunkt i mottakerens 

verdensbilde og doxa (se punkt 3.9.5). Ut i fra forsidene, og de ulike representerte deltakerne, 

kan man peke på to ulike doxa. På den ene siden er det de som går med på at objektene til de 

representerte deltakerne, er viktige kulturhistoriske personer og gjenstander i norskfaget. 

Dette er en av forsidenes presupposisjoner (se punkt 5.12.1). Dette kan sees i lys av 

lesestrategiene forsidene konstituerer, som forutsetter at mottakerne har kjennskap til de 

representerte deltakernes objekter, og hvem og hva de skal forestille. På den andre siden er 

det de som ikke kjenner seg igjen i virkeligheten forsidene etablerer, og potensielt ikke 

kjenner til objektene til de representerte deltakerne. For å bli en del av fellesskapet som 

tekstene etablerer må de endre sin forståelse og doxa, eller så risikerer de å stenges utenfor.     

 

Med utgangspunkt i mine funn kan man peke på en argumentasjon som ønsker å spille på de 

faktiske deltakernes forståelser og referanser. Dette legger til rette for en mer latent retorikk, 

med en tilhørende bred persuasio. I likhet med forsidene til Moment, har forsidene til 

Intertekst en argumentasjon som prøver å appellere til verdier og følelser som de faktiske 

deltakerne allerede besitter. Likevel har Interteksts forsider en mer eksplisitt tematisering av 

norskfaget og en tydeligere skolekontekstualisering. Dette kan legge til rette for en mer 

snever persuasio, der forsidene argumenterer for verkenes faglige innhold og kvalitet.  

 

5.23 Forsidenes skolerelaterte kommunikasjon  
Interteksts komposisjon og grafiske design kan sees i lys av norskfaget og en skoletematikk. 

De representerte deltakerne over tittelbeltet blir noe potensielt, og ilustratøren Marius Pålerud 

påpeker at forsidene skulle “få fram innholdet i faget på trinnet, og være mangetydig” 

(Pålerud, 2014). De representerte deltakerne klassifiserer og eksemplifiserer dermed ulike 

aspekter av norskfagets innhold og kompleksitet. Om man ser alle forsidene på et overordnet 

nivå, kan man peke på en utvikling i forsidenes visuelle design og illustrasjoner. Forsiden til 

Intertekst Vg1 er mer dekontekstualisert, og rommer mer tidløse og generaliserte 

illustrasjoner. Forsiden til Vg2 og Vg3 har imidlertid en tydeligere framstilling av konkrete 

historiske personer, fenomener og gjenstander. Denne progresjonen konstituerer hver enkelt 

forside som en visuell synekdoke på norskfagets innhold og tematikk det året (se punkt 5.7). 

Dette kan videre sees i lys av norskfagets og læreplanmålenes utvikling, som blir mer 

krevende og komplekst desto høyere opp i utdanningssystemet man kommer.   
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I de fleste kulturer har farger en symbolsk mening, og kan påvirke de faktiske deltakernes 

mottakelse og opplevelse av forsidene og læreverkene. I tillegg til at fargene er en av 

forsidenes viktigste semiotiske ressurser, har de også en viktig retorisk og fargesymbolsk 

verdi. Hver enkelt forside har en overordnet fargetematikk, der fargesymbolikken er knyttet 

til en intellektuell utvikling og lærdom. Intertekst Vg1 sitt gjennomgående blåe fargetema 

symboliserer inspirasjon, intellektet og en åpenbaring (Achen, 1975, s. 26; Cooper, 1984, s. 

56). Det røde fargetemaet til Vg2 symboliserer liv, styrke og følelser (Achen, 1975, s. 23). 

Vg3 sin grønne fargepalett symboliserer liv, innsikt, likhet, glede og fornyelse (Cooper, 1984, 

s. 57). På mikronivå har altså forsidene til både Moment og Intertekst semiotiske modaliteter 

som kan sees i lys av norskfaget, didaktikk og/eller samarbeidslæring. Denne symbolikken 

kan videre bli styrket når man ser den i en skolekontekst, og når man vet at dette er læreverk.   

 

5.24 “Intertekst – nytt norskverk på videregående” 
Fagbokforlaget opprettet sin YouTube-profil 16. august 2011, og den 7. april 2014 publiserte 

de videoen “Intertekst – nytt norskverk på videregående”. Filmen, som er på 2 minutter og 7 

sekunder, er laget i samarbeid med Pang produksjoner og går under YouTube-kategorien 

utdanning (Fagbokforlaget, 2014). 

 

I likhet med Cappelen Damm har Fagbokforlagets video blitt delt på ulike kanaler. Videoen 

om Intertekst ble opprinnelig lastet opp på videodelingstjenesten VIMEO, 31. mars 2014. 

Verken på VIMEO eller på YouTube har videoen fått noen likes, dislikes, kommentarer eller 

blitt delt av andre brukere. Den 2. april 2014 ble filmen delt på Norsk vgs, en av 

Fagbokforlagets Facebook-sider, som retter seg inn mot norskfaget og lærere på 

videregående skole. Samme dag ble videoen også delt på Fagbokforlagets hovedside på 

Facebook. Profilering på ulike kanaler og Facebook-sider kan være en gunstig måte for å øke 

filmens utbredelse, og øke sannsynligheten for teksten når ut til den tenkte målgruppen.  

 

Både Fagbokforlaget og Cappelen Damm har ønsket å profilere hvert sitt læreverk, og har 

brukt tid og ressurser for å produsere disse informasjons- og reklamevideoene. Arash Gilan 

påpeker at videoinnhold vil få en økende rolle i generell markedsføring (Gilan, 2018). 

YouTube er i teorien en meget godt egnet kanal for markedsføring og informasjonsarbeid (se 

tabell 6). Dette forutsetter likevel at forlagene vet hvor de eksterne målgruppene befinner seg. 
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Da jeg besøkte forlagenes YouTube-profiler 1. mai 2018, hadde verken videoen om Moment 

eller Intertekst særlig mange visninger. I tillegg var det ingen som hadde respondert på 

videoinnholdet, verken i form av likes, dislikes eller kommentarer. Gabrielle Haga tror at 

årsaken til den lave responsen er at videoen om Intertekst alltid ble satt i en sammenheng og 

en kontekst, enten i et nyhetsbrev eller delt på Facebook. Videre forklarer hun at på disse 

kanalene er det en egen avspillingsfunksjon, og “at det er der det eventuelt blir likes og 

kommentarer” (se vedlegg 14). Man kan også se den lave responsen i lys av Heidi Helgestads 

teori om at lærere ikke søker etter læreverk på YouTube, men heller søker spesifikt etter 

fagrelaterte temaer (se vedlegg 13). Det kan altså være at YouTube ikke er en særlig relevant 

og effektiv profileringskanal når det gjelder læreverk. Jeg kan imidlertid ikke si noe om 

mottakernes respons utover det som er tilgjengelig på YouTube. Forlagene kan likevel 

vurdere om bruk av YouTube, og eventuelt VIMEO, er en strategisk utnyttelse av tid og 

ressurser, eller om det er andre kanaler som er mer gunstige for videoinnhold om læreverk.  

 

5.24.1 Semiotisk oppbygging  
Filmen (se punkt 5.8.2) består av 18 presentasjoner, der 5 av de er stillbilder og 13 er 

bevegelige bilder (se vedlegg 6). I disse presentasjonene kan man trekke frem skriftressursen 

og ulike former for visuelle ressurser. I tillegg er det lydressurser, som både inkluderer 

stemmene til de som blir intervjuet, og en relativt urytmisk melodi. Melodien kan minne litt 

om Gamelan-inspirert musikk, som er en musikktype som stammer fra Indonesia. En 

gamelan er en sammensetning av instrumenter som til sammen danner en enhet 

(«GamelanMusic», u.å. ). Musikken har politiske og religiøse røtter, og fremhever fellesskap 

og samhold over individuelle verdier («GamelanMusic», u.å. ). De opprinnelige verdiene kan 

videre sees i sammenheng med skolens fellesskapsprinsipp og norskfaget som dannelsesfag.   

 

De to første stillbildene er bygd opp av skrift-, farge- og lydressurser. Stillbildene består av 

en blå tekst på en gråhvit bakgrunn, og den Gamelan-inspirerte musikken spilles av i 

bakgrunnen. Det er en ganske enkel og minimalistisk framstilling, der skriften både har en 

utdypende og utvidende oppgave i relasjon til resten av teksten. Her presiseres det at 

Intertekst er et helt nytt læreverk i norsk for videregående skole, og at forlaget ville lage et 

verk som kan møte alle behov i skolens største fag, hver dag i tre år (se figur 33).   
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Figur 33: Filmens første stillbilder 

 

De neste 13 bevegelige bildene er intervjuer med seks ulike lærere (se vedlegg 6). De 

bevegelige bildene inneholder uttalelser fra intervjuobjektene, farger, ulike bakgrunner og en 

gjennomgående melodi. Her har de semiotiske ressursene en utvidende funksjon i relasjon til 

hverandre, der de presenterer ulik informasjon som mottakerne aktivt må fortolke.  

 

  
Fra stillbilde 16 ser man en illustrasjon av de tre versjonene av Intertekst for hvert årstrinn, 

og Fagbokforlagets logo på en gråhvit bakgrunn (se figur 35). En slik illustrasjon så man 

også i filmen om Moment, og skaper mening gjennom likheten til objektene de framstiller (se 

punkt 3.5). På stillbilde 17 tilføyes en skriftlig sjekkliste og på stillbilde 18 er alle punktene 

på sjekklisten blitt huket av (se figur 35). Her har skriftressursen en utvidende funksjon, og 

kommer med ny informasjon og utvider tekstens innhold. Mottakerne blir informert om at 

verkene angivelig er konkrete, solide, engasjerende og følger revidert læreplan 2013. Den 

avkryssede sjekklisten kan underbygge Interteksts faglige kvalitet og tekstens påstand om at 

verkene skal møte alle behov i skolens viktigste fag.  

Figur 34: To av seks lærere.  Her vises to av de seks lærerne som er intervjuet i filmen. 
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Figur 35: Filmens siste stillbilder 

 

De ulike semiotiske modalitetene får fram og konkretiserer tekstens informasjonsinnhold. 

Den skriftlige ressursen prøver å få fram Intertekst sin egnethet og faglige kvalitet, mens den 

muntlige verbalressursen tar opp norskfaget på et mer generelt nivå. Man kan også peke på 

bilder, farger og musikk, som er brukt i kontekstualiseringen av teksten. De semiotiske 

modalitetene fokuserer altså på ulike aspekter av norskfaget og skolehverdagen, og skaper 

ikke en eksplisitt tematisk sammenheng. Teksten forutsetter altså at mottakerne klarer å tolke 

de semiotiske modalitetene, og ser sammenhengen mellom dem. De ulike modalitetene har 

imidlertid en tilpasset ansvarsfordeling, og en optimal utnyttelse av sitt meningspotensial. 

Modalitetenes affordans blir dermed brukt på en hensiktsmessig måte, og skaper en tekst med 

en høy grad av funksjonell spesialisering (Engebretsen, 2010, s. 24; Kress & Van Leeuwen, 

2006, s. 177).   

 

5.25 Den mellompersonlige metafunksjonen 
I denne multimodale teksten skjer det to aktiviteter, som jeg vil kalle nivå 1 (N1) og nivå 2 

(N2). På N1 skjer det en informerende handling mellom teksten og mottakerne, som man kan 

se i sammenheng med situasjonskontekstens relasjon (se punkt 3.6.1). Kommunikasjonens 

faktiske deltakere er Fagbokforlaget og eventuelt Pang produksjoner, og en potensiell 

heterogen og variert mottakergruppe. De representerte menneskene har ikke et like komplekst 

fagspråk som de representerte deltakerne i videoen om Moment. Teksten konstituerer likevel 

er modelleser som har kjennskap til og interesse for skole, norskfaget og læreverk, og som 

klarer å se sammenhengen mellom tekstens modaliteter. I intervjuet med Gabrielle Haga 

kommer det også frem at det er:   
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(..) lærerne vi prøver å rendyrke, fordi det er de vi har lov til å rette oss mot, og det er 

de som er hensiktsmessig, fordi det er de som bestemmer, stort sett i skolene (…) det 

er læreren som er hovedmålgruppa vår (…) (se vedlegg 14).  

 

På N2 gjennomføres det et intervju av seks lærere, som er filmens representerte deltakere, 

men som også skal forestille tekstens målgruppe. I startstedets generelle informasjon blir det 

også realisert nye representerte deltakere (se vedlegg 6), der det refereres både til et “vi” og et 

“deg”. Her henvises det til Fagbokforlaget som avsender, og de individuelle enkeltmottakerne 

av den konkrete teksten. I denne generelle informasjonen blir altså tekstens representerte 

deltakere også realisert som faktiske deltakere. 

 

5.25.1 Filmens sosiale relasjon 
Hvordan kameraet er plassert i relasjon til intervjupersonene kan påvirke mottakernes 

opplevelse av det som blir sagt (Handgaard, 2013, s. 227). De bevegelige bildene er filmet i 

et normalperspektiv langs den vertikale aksen, med en direkte og frontal synsvinkel langs den 

horisontale aksen. I likhet med filmen om Moment, kan dette fremme et inkluderende og 

likeverdig maktforhold mellom avsender og mottakerne. Deltakernes blikkretning kan 

oppleves ulikt, ettersom den balanserer på en hårfin linje mellom direkte og fraværende. Jeg 

velger likevel å vurdere blikkretningen som fraværende, og kommunikasjonen som nøytral 

og lite krevende. Dette kan sees i sammenheng med interaksjonen mellom teksten og 

mottakerne på N1 (se punkt 5.25), og at istedenfor eksplisitt å overtale mottakerne, har filmen 

en informerende oppgave.  

 

Tekstens representerte deltakere er i fokus, opplyste og plassert i forgrunnen, noe som gir de 

bevegelige bildene en dybdefølelse (Kjeldsen, 2014, s. 301). I tillegg varierer bildeutsnittet 

mellom et halvtotalt og ultranært (se punkt 5.9.1). De skal alle framstå som lærere som 

snakker av erfaring, og de varierer i alder og kjønn. I intervjuet med Gabrielle Haga kommer 

det frem at denne variasjonen var et bevisst valg fra Pang produksjoner sin side (se vedlegg 

14). Dette kan skape et personlig engasjement hos tekstmottakerne, og en potensiell 

identifisering med de representerte deltakerne. Gjennom ulike visuelle ressurser og 

komposisjonelle valg kommer det fram hva som skal ha en informasjonsverdi for 

tekstmottakerne, og hva som skal være presentasjonenes blikkfang.   
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5.26 Den tekstuelle metafunksjonen  
Situasjonskontekstens mediering handler om språkets rolle i teksten, noe som kan knyttes til 

de to tidligere presenterte aktivitetene på nivå 1 og nivå 2 (se punkt 5.25). I denne teksten har 

både det muntlige og skriftlige språket en opplysende oppgave, og skal informere mottakerne 

om Intertekst og om norskfagets variasjon og endringer.  

 

Tekstens medering er knyttet til formidlingskanalens rolle i situasjonskonteksten. Alle 

YouTube-filmer inneholder ulike kohesjonsmekanismer som mottakerne er nødt til å 

forholde seg til. Filmens enheter er organisert etter tid, der det er en kronologisk presentasjon 

av innholdet. Langs tilegnelsesaksen, (se punkt 5.5.1), er det en lineær organisering av 

filmens enheter. Filmen er bygd opp av seks individuelle enkeltintervjuer, der det varierer 

hvilket intervjuobjekt som er i fokus. Det er altså ikke en eksplisitt koherens mellom 

enkeltintervjuene, slik at filmen har ikke et tydelig narrativt forløp. Mottakerne kan dermed 

bevege seg i teksten, uten at det vil få noen store konsekvenser for forståelsen av innholdet. 

Tekstmottakerne er altså ikke helt underlagt filmens lineære organisering, men har en viss 

autonomi, i motsetning til mottakerne av filmen om Moment.     

 

5.26.1 Relasjonelle prosesser  
Tekstens semiotiske ressurser refererer til norskfaget som tekstens hovedtematikk, og det 

etableres både identifiserende og attribuerende relasjonelle prosesser (se punkt 5.10.1). Disse 

prosessene hjelper mottakerne å forstå modalitetenes unike funksjon, og hvordan 

modalitetene samarbeider for å formidle tekstens informasjonsbudskap. Vellykkede prosesser 

forutsetter en optimal bruk av modalitetenes affordans, og en høy grad av funksjonell 

spesialisering (se punkt 3.4.3).    

 

Startstedets generelle info og filmens stillbilder identifiserer Intertekst som et nytt læreverk, 

som skal møte alle behov i skolens største fag. Her blir også læreverket attribuert med visse 

egenskaper og kvaliteter, da særlig med den avkryssede sjekklisten på slutten av filmen. 

Gjennom sjekklisten kommer det implisitt frem at Intertekst møter de seks lærernes behov og 

ønsker for et norskfaglig læreverk. Den visuelle illustrasjonen av Intertekst Vg1-Vg3 

fungerer som et ikon, og identifiserer og fremstiller bæreren av disse attributtene. Filmens 

modaliteter er altså gjensidig avhengige av hverandre, og trenger hverandre for å skape en 

reell mening som mottakerne kan bearbeide og vurdere. Dette forutsetter også at 
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tekstmottakerne har en aktiv bearbeiding av tekstens semiotiske ressurser, og klarer å tyde de 

identifiserende og attribuerende prosessene.  

 

5.26.2 Lingvistisk modalitet 
Filmens representerte mennesker uttaler seg ikke eksplisitt om Intertekst. Derfor velger jeg å 

ta utgangspunkt i startstedets generelle informasjon, de to første stillbildene (se figur 33) og 

den avkryssede sjekklisten i filmens siste stillbilde, når jeg nå tar for meg tekstens 

lingvistiske modalitet. I startstedets generelle info står det: “Intertekst er et helt nytt 

norskverk for studieforberedende utdanningsprogram. Vi ville lage et læreverk som møter 

behovene i undervisningshverdagen. Seks norsklærere uttaler seg om et av skolens aller 

viktigste fag. Hva er viktig for deg?” (se figur 36). Både i startstedet generelle informasjon, 

og i de to første stillbildene, presenterer forlaget en ganske stor proposisjon, og påpeker at 

Intertekst kan møte alle behov og ønsker i norskfaget og lærernes undervisningshverdag.  

 

	
Figur 36: Startstedets generelle informasjon 

 

Dette utdyper tekstens meningsinnhold, og mottakerne får spesifisert og avgrenset hva filmen 

handler om. Proposisjonene blir stort sett presentert med en høy grad av lingvistisk modalitet 

eller en positiv polaritet (se punkt 3.8.1), da særlig med filmens siste stillbilde, der alle 

punktene på sjekklisten er huket av (se figur 35). Med den avkryssede sjekklisten blir det 

tydeliggjort at Intertekst er et læreverk som er konkret, solid, engasjerende og følger revidert 

læreplan 2013. Forlaget modifiserer imidlertid graden av lingvistisk modalisasjon med verbet 

”ville” og ”kan” (se figur 33 og figur 36). Denne modifiseringen er knyttet til en 

sannsynlighet, og uttrykker forlagets ønsker og forventinger til læreverkets potensial. Til 

tross for dette kan den avkryssede sjekklisten gi mottakerne et inntrykk av at Fagbokforlaget 

er sikker på læreverkets kvalitet og filmens proposisjonelle innhold.  
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5.27 Den ideasjonelle metafunkjonen 
5.27.1 Representasjonsstrukturer 
De bevegelige bildene inneholder narrative strukturer som viser prosesser gjennom 

blikkvektorer. Jeg har tidligere valgt å vurdere de representere deltakernes blikkretning som 

fraværende (se punkt 5.25.1). Det etableres en ikke-transaksjonell reaksjonsprosess, der 

blikkene til de representerte deltakerne (reaktorene) blir en direkte reaksjon på intervjueren 

(fenomenet). Denne reaksjonsprosessen kan legge til rette for etableringen av empati eller 

identifikasjon med de representerte deltakerne (se punkt 5.11.1) 

 

Man kan også peke på konseptuelle strukturer, som ikke inneholder vektorer (se punkt 

5.11.1). Ikonet, sjekklisten og Fagbokforlagets logo er ikke handlende og interagerende 

deltakere, men noe statisk og tidløst (Harrison, 2003, s. 51). Sett fra et analytisk prosessuelt 

utgangspunkt (se punkt 5.11.1) skapes det en del-helhets-relasjon, der sjekklisten blir en 

opplisting og konkretisering av attributter, og ikonet av Intertekst blir Bæreren av disse 

attributtene. Ettersom stillbildene og de bevegelige bildene ikke har en eksplisitt 

sammenheng som tematiserer Intertekst, må mottakerne klare å fortolke disse prosessene for 

å forstå tekstens proposisjoner og presupposisjoner.     

 

5.28 Tekstens retorikk 
Fagbokforlaget og de representerte deltakerne presenterer ikke en eksplisitt utdyping av 

Intertekst faglige kvalitet. Dette kan være et bevisst valg der Fagbokforlaget potensielt 

skjermer seg for kritikk og motargumenter, ettersom forlagets påstander muligens ikke er 

holdbare eller lett kan motbevises. På bakgrunn av dette kan man vurdere tekstens retorikk 

som latent, med en tilhørende bred persuasio (se punkt 3.9.2 og 3.9.3). For tekstens mottakere 

blir det tydelig at dette er en informasjonsvideo, og ikke en markedsføringsvideo med en 

overtalende hensikt. Dette står i kontrast til filmen om Moment, der det er en manifest 

retorikk med en snevrere persuasio. Fra et markedsføringsperspektiv kan man likevel 

argumentere for at Fagbokforlaget ønsker å fremme en holdningsendring eller handling hos 

mottakeren, da med et mål om å markedsføre læreverket, vekke en nysgjerrighet og muligens 

fremme en kjøpelyst.   
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5.28.1 Tekstens ethos  
Fagbokforlaget er et anerkjent forlag, med en lang historie innenfor utgivelse av fagbøker. 

Forlagets ansiennitet og omdømme kan potensielt påvirke mottakernes vurdering av tekstens 

meningsinnhold og informasjonens troverdighet. Ved å intervjue lærere prøver de å etablere 

en skolekontekst, i motsetning til Cappelen Damm som befinner seg på Deichmanske 

bibliotek. Filmens bakgrunner er imidlertid relativt uklare, og det kan være vanskelig å se 

hvor de representere menneskene befinner seg. Intervjuobjektene er heller ikke identifisert 

med navn, skole og stillingstittel, og dette resulterer i at skolekonteksten ikke kommer så 

tydelig fram som den kunne ha gjort. I intervjuet med Gabrielle Haga kommer det imidlertid 

frem at de intervjuet lærere på ulike skoler i Oslo og Akershus (se vedlegg 14). Den 

manglende identifiseringen står i kontrast til filmen om Moment, der man får presentert navn 

og stillingstittel til de representerte menneskene. Dette resulterer i at mottakerne må resonere 

seg fram til filmens skolekontekst, som kan påvirke oppfatningen av tekstens meningsinnhold 

og troverdighet. I tillegg skal intervjuobjektene være et talerør for forlaget og diskutere 

aspekter rundt norskfaget. Samtidig skal de også representere tekstens målgruppe, og uttale 

seg om et felles fag og en felles profesjon. Dette kan komplisere relasjonen mellom de tenkte 

mottakerne og de representerte deltakerne, og videre påvirke mottakernes opplevelse av 

tekstens troverdighet og innhold. 

 

5.28.2 Tekstens logos 
Selv om filmen rommer en mer implisitt og latent argumentasjon, presenteres det likevel en 

overordnet proposisjon. Der Moment hovedsakelig skal være en støtte i undervisningen, kan 

Intertekst møte alle behov i skolens største fag (se figur 33). Dette er en ganske stor påstand 

som kan diskuteres. Ingen har mulighet til å sjekke om Intertekst faktisk ruster lærere til å 

møte alle behov og utfordringer i skolehverdagen. Med den avkryssede sjekklisten kommer 

det også frem av Intertekst er angivelig konkret, solid og engasjerende, men er dette egentlig 

målbare kvaliteter?   

 

De representerte deltakerne poengterer norskfagets viktighet og rolle som dannelsesfag, og 

presenterer skolepolitiske endringer innenfor faget. De tar også opp norskfagets generelle 

innhold og kompleksitet, både for lærere og elever, men tydeliggjør ikke Interteksts egnethet 

i skolehverdagen. Dette var tydeligvis et bevisst valg fra forlagets side og Gabrielle Haga 

forteller at: 
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(…) uansett om vi sier at Intertekst er kjempebra (…) Det vet de jo, og det er jo det de 

skal finne ut av selv. Men vi ønsket å ha en litt mer åpen form på filmen, nettopp for 

ikke å unngå å overbevise dem om noe de er nødt til å finne ut av selv. Ha en litt mer 

sånn norsklærer til norsklærer, erfaringer fra klasserommet, hva de liker ved 

norskfaget, hvordan norskfaget endrer seg. (se vedlegg 14)   

 

Fokuset rettes mot norskfagets generelle innhold og endringer, og vekk fra hvorfor og 

hvordan Intertekst skal kunne hjelpe lærere i undervisningshverdagen. Dette må 

tekstmottakerne resonnere seg fram til ved å se de semiotiske ressursene i lys av hverandre. I 

filmen til Cappelen Damm kommer dette imidlertid tydelig frem, der det er en eksplisitt 

logosargumentasjon om Moments faglige kvaliteter. Fagbokforlagets avsluttende sjekkliste 

rommer derimot en tydeligere argumentasjon. Her presenteres visse kvaliteter for et læreverk, 

og at Fagbokforlaget går god for at Intertekst oppfyller disse kvalitetene. For å få en 

forståelse av tekstens argumentasjon, forutsettes det at mottakerne klarer å fortolke tekstens 

semiotiske modaliteter.  

 

5.28.3 Tekstens pathos 
Både filmen om Moment og Intertekst oppleves som direkte henvendelser til lærere. I filmen 

om Intertekst forteller de representerte deltakerne om undervisningshverdagens variasjon og 

opplevelser, og trekker frem hvor interessant norskfaget er. Teksten ønsker å appellere til 

verdier, erfaringer og referanser som de tenkte mottakerne allerede besitter, noe man også 

kan peke på i filmen om Moment. Fagfellekommunikasjonen kan videre underbygges av 

begge filmenes pedagogiske og norskdidaktiske tematikk og fagspråk. Det er lærere og 

fagpersoner som snakker til lærere om et felles fag og profesjon, som også kan fremme en 

nærhetsrelasjon og potensiell identifisering. I løpet av filmene nevnes blant annet termene 

“skrivestøtte”, “kreativ tekst” “sjangerbevissthet”, “stillastrening” og “modelltekster” (se 

vedlegg 2 og 6). Teksten forutsetter altså at mottakerne besitter et faglig vokabular og en 

tekstkompetanse.   

I startstedets generelle informasjon henvender Fagbokforlaget seg direkte til mottakeren med 

spørsmålet “hva er viktig for deg?” (se figur 36). Dette er en direkte henvendelse som spiller 

på et gjensidig ansvarsforhold mellom de faktiske deltakerne (Björkvall, 2009, s. 21). Dette 

er en realisering av tankefiguren interrogatio, et retorisk spørsmål, som kan være 
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fellesskapssamlende (Kjeldsen, 2004, s. 204). Fagbokforlaget stiller et spørsmål til 

mottakerne, men forventer ikke et svar, enten fordi svaret er gitt på forhånd, eller fordi 

forlaget selv skal svare på det. Gjennom filmen, og sjekklisten på slutten, svarer 

Fagbokforlaget selv på spørsmålet, og trekker fram hva som i hvert fall burde være viktig for 

mottakerne. Denne presupposisjonen kan videre knyttes til tekstens doxa (se punkt 3.9.5), der 

sjekklisten konkretiserer kriteriene for et godt læreverk og skal speile de felles verdiene og 

meningene mottakerne allerede besitter.   

 

5.29 Tekstens kommunikasjon 
Interteksts tidligere redaktør, Astrid Kleiveland, påpeker at “Det er ingen tvil om at fysiske 

møter og skolebesøk har absolutt størst effekt” (se vedlegg 15). Hun innser likevel at 

skolebesøk og fysiske møter er dyrt og umulig i lengden, “Og da tror jeg jo at det er veldig 

heldig at man kan bruke sosiale medier, og at man kan lage en liten videosnutt” (s.st.). 

Teksten etablerer en norskdidaktisk diskurs, og er noe man også kan peke på i filmen om 

Moment. Gabrielle Haga forteller at fellesskapet var viktig i utviklingen av videoen og at:  

 

Dette er jo en veldig kritisk (…) målgruppe å forholde seg til i kommunikasjon og 

markedsføring for de jobber så mye med tekst og språk hele tiden (…) Men det var jo 

et forsøk på å møte lærerne slik de snakker med hverandre. Ikke et veldig selger-

kunde-perspektiv. Vi ville lage en litt sånn fagfellekommunikasjon (se vedlegg 14).   

 

Det blir ikke eksplisitt kommunisert hvorfor og hvordan Intertekst skal hjelpe lærere i 

skolehverdagen. Teksten legger altså opp til en aktiv tolkning av implisitt informasjon, der 

mottakerne må bearbeide de ulike semiotiske ressursene og tenke seg fram til poenget. En 

slik bearbeiding og medskaping av tekstens informasjon, kan igjen fremme selvoverbevisning 

(Kjeldsen, 2004, s. 282). Sammenliknet med filmen om Moment er det en mer latent 

kommunikasjon, der mottakerne må se de representerte deltakernes muntlige kommunikasjon 

i sammenheng med tekstens skriftlige og visuelle ressurser. Ingen av de bevegelige bildenes 

modaliteter er produktrelaterte, og teksten fremstår dermed ikke som salgsfremmende. Det er 

kun gjennom den avkryssede sjekklisten at mottakerne delvis blir oppfordret til kjøp. Dette 

står i motsetning til filmen om Moment, der alle modalitetene belyser læreverkets kvaliteter, i 

tillegg til at det linkes til Cappelen Damms nettbutikk i startstedet. Fagbokforlaget tar 

imidlertid opp norskfagets og skolepolitikkens utvikling, som man kan se i sammenheng med 
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tekstens potensielle informasjonsbudskap. Norskfaget er ikke bare et fag i videregående 

skole, men den har også en allmenndannende funksjon som går utover skoleinstitusjonen og 

er gjeldende for alle aldre.  

 

Fagbokforlaget har anvendt innholdsmarkedsføring, der de har produsert innhold med en 

tiltenkt verdi for målgruppen (Furu, 2017, s. 28). Dette innholdet har de spredt på YouTube, 

VIMEO, Facebook og i andre digitale kanaler. Slik har de jobbet for å informere interesserte 

målgrupper og skape et inntrykk av både produktet og forlaget. Denne bevisstgjøringen kan 

skape en nysgjerrighet blant målgruppen og fremme et ønske om et gratiseksemplar, som 

senere kan bli en salgssituasjon. Det er imidlertid usikkert hvor effektivt YouTube faktisk er 

som en profileringskanal av læreverk, og om produksjon av informasjons- og 

markedsføringsvideoer er en strategisk utnyttelse av forlagets ressurser. YouTube er 

imidlertid en av verdens mest populære og mest strategiske kanaler for distribuering av 

videoinnhold. Dette er likevel irrelevant om forlagenes målgrupper ikke er tilstede på 

kanalen, eller dersom de ikke ser kanalenes potensial som et kartleggingsverktøy i 

utvelgelsesprosessen av nye norskfaglige læreverk.  

5.30 Fagbokforlaget og Norsk vgs 
Fagbokforlaget har en aktiv bruk av Facebook i sin digitale kommunikasjon og profilering, 

og de poster flere antall innlegg i uka på sin hovedside. I 2013 postet Fagbokforlaget flere 

innlegg som omhandlet norskfaget og aktualiserte læreverket Intertekst. Samme år lanserte de 

en ny Facebook-side, Norsk vgs, som retter seg inn mot norskfaget på videregående skole (se 

figur 37). Interteksts tidligere redaktør, Astrid Kleiveland, forklarer at “ved å kalle det Norsk 

vgs handlet det ikke bare om Intertekst, men det ble pakket inn i en norsk videregående-

greie” (se vedlegg 15). Det er en del overlapping mellom de to Facebook-sidene, der 

Fagbokforlaget deler en del av innleggene til Norsk vgs. Om denne dobbelprofileringen har 

hatt en innflytelse på Norsk vgs sin store følgermasse er usikkert, men Fagbokforlagets 

tidligere markedskonsulent for videregåendeporteføljen, Gabrielle Haga ser ikke bort i fra at 

det kan ha hatt en effekt (se vedlegg 14). Astrid Kleiveland, er imidlertid mer skeptisk til at 

det skal ha hatt noe å si (se vedlegg 15).  
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   Figur 37: Innlegg om Norsk vgs.                  Figur 38: Innlegg om filmen om Intertekst 

 

Etableringen av Norsk vgs i 2013 var en del av en større markedsmiks, der Fagbokforlaget 

ønsket å favne flere lærere. Gabrielle Haga forteller at “Vi produserer jo masse innhold, 

relevant innhold for norsklærerne og så ønsker vi at de skal få ta en del i dette, samtidig som 

vi av og til skal markedsføre oss” (se vedlegg 14). Slik skulle Norsk vgs være et fellesrom for 

norsklærere i Norge, med både et sosialt og faglig fokus. Dette kan videre sees i sammenheng 

med katedralaspektet i spenningsforholdet ”børs og katedral” (se punkt 5.15.1). Videre 

påpeker Haga at “når vi arrangerer fagseminarer og sånn ting, så blir det ofte i de store byene 

(…) og det er lite demokratisk” (se vedlegg 14). Sosiale medier legger altså til rette for 

etableringen av demokratiske og inkluderende plattformer, på tvers av landet og region- og 

kommunegrensene.    

 

Facebook-innleggenes visuelle ressurser har en utdypende oppgave og visualiserer det 

proposisjonelle innholdet i den skriftlige ressursen. Hver modalitet utfører sin 

kommunikative oppgave og samarbeider for å skape en helhetlig mening. Det er en utnyttelse 

av modalitetenes modale affordans, som etablerer tekster med en høy grad av funksjonell 

spesialisering. I tillegg til visuelle framstillinger, er det flere innlegg som også inneholder 

lenker til arrangementer eller YouTube-videoen (se figur 38). Det realiseres en rekke ulike 

representerte deltakere, blant annet Intertekst og forfatterne av Intertekst Vg2 og Vg3. I 

tillegg presenteres det et “vi, oss, deg, dere, eleven og norsklærere på vgs” (se figur 37). På 

denne måten konstitueres også tekstenes ulike representerte deltakere som faktiske deltakere.      
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5.30.1  Innleggenes språk  
Retorikk  

Fagbokforlaget har en rasjonell argumentasjon, som kan appellere til mottakernes fornuft. 

Intertekst blir framstilt som et verk med solide innføringer i norskfaget, og med et kvalifisert 

faglig innhold (se figur 39). Læreverket blir attribuert med gode egenskaper og faglige 

kvaliteter, og Fagbokforlaget prøver å bygge opp under verkets egnethet, på samme måte som 

Cappelen Damm prøver i blogginnleggene om Moment. Overbevisningen skjer gjennom 

retoriske valg i innleggene. Denne formen for retorikk og logosargumentasjon vil kunne 

videre bygge opp under læreverkets faglige ethos, og mottakernes tillit til innleggenes 

proposisjoner (se punkt 3.9.4). I tillegg kan Facebook-sidens mange følgere, og innleggenes 

positive respons, oppleves som en anerkjennelse og legitimering av Interteksts faglige 

kvalitet. Til tross for en logosorientert retorikk, påpeker imidlertid Gabrielle Haga at Norsk 

vgs først og fremst var et fellesrom for norsklærere over hele Norge (se vedlegg 14). 

Facebook-siden skal altså ikke være en ren markedsføringskanal for Intertekst, men en 

møteplass for norsklærere og en plattform med et godt faglig innhold.  

 

		 	
Figur 39: Våren 2015 er Intertekst komplett   Figur 40: Vi har lyttet og notert	

 

Fagbokforlaget har brukt Facebook i en større markedsmiks, med et ønske om å skape et 

fellesrom for fagfeller, noe Cappelen Damm også ønsket med Fagsnakk. På mikronivå har 

begge forlagene brukt nærhetsstrategier i sin kommunikasjon på Facebook og Fagsnakk, som 
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handler om å vise oppmerksomhet og interesse for kommunikasjonens mottakere (Svennevig, 

2009, s. 130). I innleggene poengterer Fagbokforlaget at læreverkenes fremtidige brukere og 

målgruppe har blitt inkludert i ulike bestemmelser i utviklingen og utformingen av 

læreverket; “Intertekst ble opprinnelig planlagt som et verk med felles bok for Vg2 og Vg3. 

Mange lærere har gitt oss tilbakemeldinger på denne komponentstrukturen og sagt at de 

ønsker en bok hvert år. Vi har lyttet og notert” (se figur 40). Slik realiseres 

kommunikasjonens representerte deltakere som faktiske deltakere, og kan videre skape en 

retorisk nærhet. Fagbokforlagets synlighet og tilstedeværelse i kommunikasjonen kan også 

fremme en følelse av et fellesskap. Gabrielle Haga påpeker at ønsket var å lage “…et slags 

community. Et lite felles arbeidsrom for norsklærere, hvor vi er på norsklærerens side. (…) 

fagperson til fagperson” (se vedlegg 14). 	

 

Sammenliknet med Cappelen Damms dyptgående og logosorienterte redegjørelse av 

Moments egnethet på Fagsnakk, har ikke Fagbokforlaget en like manifest og overtalende 

retorikk. Fagbokforlagets kommunikasjon har istedenfor en presenterende og informerende 

intensjon, slik at mottakerne aksepterer og forstår det. Astrid Kleiveland påpeker at de var 

veldig forsiktige med markedsføringen av Intertekst, og at profileringen var bakt inn i aktuelt 

og relevant fagstoff for norsklærere på videregående skole (se vedlegg 15).  

 

Vi hadde kanskje konkurranser, vi hadde ting som gjorde at folk tenkte at her må jeg 

være med for det er her jeg får vite om det som skjer i norskfaget da. Og ikke for mye 

sånn kjøp våre verk liksom (…). Vi hadde liksom ukens undervisningsopplegg hver 

onsdag, veldig praktisk og elevnært og lærernært. (se vedlegg 15)  

 

Dette skaper belegg for å påstå at Fagbokforlagets Facebook-kommunikasjonen har en bred 

persuasio, med en tilhørende latent retorikk (se punkt 3.9.2 og 3.9.3). Når man ser 

kommunikasjonen i lys av det grunnleggende ønsket om å overbevise, kan man imidlertid 

peke på tendenser til en mer manifest retorikk, med tilhørende snever persuasio. Ved å pakke 

markedsføringen inn i relevant fagstoff, prøver Fagbokforlaget å implisitt overbevise 

mottakerne om Interteksts kvalitet og faglige potensial. Målgruppen vil kunne kjenne på et 

felles ansvar for å ha et kvalifisert og egnet læreverk i undervisningshverdagen. Forlagets 

retorikk kan dermed være aktiviserende, og potensielt fremme en kjøpelyst.  
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Språk og stil 

Facebook er en kanal der normen er en mer uformell og personlig språkbruk (Furu, 2017, s. 

159). Sammenliknet med Cappelen Damms språklige stil på Fagsnakk, har Fagbokforlaget en 

relativt hverdagslig og alminnelig diskurs. Forlagenes bruk av ulike mediekanaler legger til 

rette for to forskjellige stiler. Sammenliknet med Facebook, trenger nødvendigvis ikke 

blogger å ha et veldig personlig og uformelt preg, men det bør være en plattform med faglig 

informasjon (Furu, 2017, s. 24). I tillegg er det muligens en høyere terskel for å kommentere 

på et blogginnlegg, enn å like eller kommentere på et Facebook-innlegg. 

 

Fagbokforlagets Facebook-kommunikasjon inneholder bruk av personlige pronomener og 

uttrykk for følelser, som kan legge til rette for en opplevelse av et personlig engasjement 

(Svennevig, 2009, s. 120). Dette skaper en mer personlig og involvert stil, og Gabrielle Haga 

påpeker at det var litt av tanken. “Men, vi prøvde jo å ha fag… og kos. Det var liksom greia 

da” (se vedlegg 14). I begge forlagenes kommunikasjon er det en norskfaglig tematikk og 

språkbruk, som realiseres en lærerorientert modelleser. Det er likevel en mulighet for at 

innleggenes språklige stil kan påvirke mottakernes oppfatning av forlagenes intensjon og 

innleggenes hensikt. En tydelig personlig stil med en absolutt evaluering og vinkling av 

innholdet, kan oppleves som rene reklametekster. En mer objektiv og nøytral stil kan derimot 

være distanserende og svekke den ønskede nærhetsrelasjonen. De ulike stilene kan altså ha en 

varierende effekt på mottakernes vurdering av innleggenes innhold, og påvirke etableringen 

av det ønskede profesjonsfellesskap.   

 

Språkhandlinger 

I Fagbokforlagets Facebook-innlegg informeres det blant annet om lanseringen av Intertekst, 

og en rekke ulike muligheter og tilbud for tekstenes tenkte målgruppe. Slik realiseres 

innleggenes konstativer, der forlaget forteller og påstår noe om det proposisjonelle innholdet 

(se punkt 5.12.2). Gjennom imperativsetninger realiseres også forlagets direktiver; “Trykk på 

denne lenken for å lese hele anmeldelsen” (se figur 42). I likhet med Cappelen Damm, prøver 

Fagbokforlaget å uttrykke hva som er ønskelig for dem og hva som kan være av interesse for 

mottakerne. Avhengig av hvordan man sier det og hva slags intonasjon man har, kan man 

alternativt vurdere direktivene som ekspressiver og gledesrop; “se så flott Intertekst for Vg3 

blir!” (se figur 41). I disse ytringene kommer Fagbokforlagets kollektive gledestilstand frem, 

som videre kan bygge opp under nærheten mellom de faktiske deltakerne (se punkt 5.12.2).    
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Figur 41: Se så flott Intertekst for Vg3 blir!   	

                                                                      	

I innlegget fra 26. september 2013 (se figur 39 ) kommer det frem at Fagbokforlaget har lyttet 

til lærernes innspill, og har tatt hensyn til ønskene i utviklingen av Intertekst. Dette kan 

vurderes som en kommissiv (se punkt 5.12.2), som igjen kan sees i lys av ønsket om nærhet 

og etableringen av et fellesskap. Haga forklarer at de ville ha en demokratisk utvikling av 

læreverket; “Ja, la de få litt eierskap til læreverket. (…) føle at de var en del av det, i 

utviklingen, og at det var lav terskel for å komme med innspill og ta kontakt med oss” (se 

vedlegg 14).  Det kommer også frem at forlaget er tilgjengelig dersom noen ønsker å ta 

kontakt (se figur 40), som videre kan sees på som et forsøk på nærhet og relasjonsbygging. 

 

Det er også innlegg som rommer sannhetserklæringer, der Fagbokforlaget ønsker å 

tydeliggjøre læreverkets solide kvalitet og potensial. Bruk av kvalifiserende formuleringer er 

noe man også kan peke på i Cappelen Damms blogginnlegg. Begge forlagene ønsker å 

framstille sitt læreverk som et kvalitetsverk, og forsøker å etablere dette som en virkelighet. 

Dette er imidlertid forlagenes egne proposisjoner og subjektive holdninger. Med 

utgangspunkt i kvalifiseringers forutsetninger om en objektiv myndighet (se punkt 5.12.2), 

har ingen av forlagene legitimitet til å utføre slike sannhetserklæringer. Det er derimot ett 

innlegg der Fagbokforlaget henviser til en anmeldelse av Intertekst, i Norsklæreren, 

medlemsbladet for Landslaget for norskundervisning (LNU) (se figur 42). Ved å henvise til 



	 95	

en objektiv vurdering av et respektert blad, kan man argumentere for at Fagbokforlaget klarer 

å etablere Interteksts kvalitet som en virkelighet. Det er likevel mulig å diskutere om 

Norsklæreren har legitimiteten som en slik kvalifisering forutsetter, eller om den objektive 

myndigheten forsvant med avskaffelsen av godkjenningsordningen (se punkt 1.1).    

 

 

	
Figur 42: Anmeldelse av Intertekst 

  

Lingvistisk modalitet  

Tekstene inneholder ytringer som får frem Fagbokforlagets forhold til både mottakerne og 

det ideasjonelle innholdet. I innleggene uttrykkes det hva som er ønskelig for forlaget, hva 

som kan være ønskelig og interessant for mottakerne, eller forlagets tilbøyelighet til å gjøre 

noe; ”(…) går vi nå for én bok for Vg2 og én bok for Vg3” (se figur 40). Fagbokforlaget 

formidler dette med en velvilje, som etablerer tekster med en høy grad av modulasjon. 

Gjennom tekstenes konstativer uttrykkes meningsinnholdets sannsynlighet og sikkerhet. 

“Våren 2015 vil vårt nye, solide norskverk for videregående, Intertekst, være komplett. 

Læreverket er nyskrevet og gir en solid innføring i norskfaget” (se figur 39). Fagbokforlagets 

formuleringer er konsise og sikre, som ikke er egnet til å skape rom for tvil hos mottakerne. 

Forlagets forhold til det proporsjonele innholdet er tydelig, og konstituerer tekster med en 

høy grad av modalisasjon. Fagbokforlagets Facebook-innlegg har altså en høy grad av 

lingvistisk modalitet, men de er imidlertid ikke like positivt polariserte som Cappelen Damms 

blogginnlegg på Fagsnakk.  
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5.31 Tekstenes kommunikasjon  
Fagbokforlaget hatt en aktiv og hyppig markedsføring av Intertekst på Facebook, der 

innleggenes høye grad av lingvistisk modalitet kan skape en tekstlig troverdighet. De 

presenterer noen konkrete argumenter for læreverkets egnethet og nettressursens mange 

muligheter. Til tross for at de argumenterer for Intertekts kvaliteter, er ikke retorikken like 

manifest og eksplisitt som Cappelen Damm sin argumentasjon på Fagsnakk. Både Gabrielle 

Haga og Astrid Kleiveland påpeker at opprettelsen av Norsk vgs var på grunn av ønsket om 

en faglig delingskultur og et profesjonsfellesskap. Katedralaspektet og det faglige forumet 

var altså en viktig og sentral faktor i etableringsprosessen. Markedsføringen av Intertekst var 

dermed ikke den overordnede intensjonen, men ble istedenfor bakt inn i innleggene. 

Sammenlignet med Cappelen Damms manifeste profilering av Moment på Fagsnakk, kan 

altså Norsk vgs oppleves som en mer moderat markedsføringskanal.  

 

Fagbokforlagets tilstedeværelse i innleggene kan fremme en fellesskapsfølelse og en nærhet 

mellom de faktiske deltakerne. Facebook er en kanal der man både kan profilere læreverk, 

men også skape og opprettholde en relasjon til målgruppen (se tabell 6). Gabrielle Haga 

trekker frem markedsmiksen som en viktig strategi, der man må finne balansen mellom de 

forventede tradisjonelle aktivitetene, og de mer moderne profileringsarenaene (se vedlegg 

14). Dette påpeker også Moments redaktør, Kirsten Kalleberg, som har tiltro til 

kombinasjonen av de tradisjonelle og digitale metodene (se vedlegg 13). 

 

I følge Haga er Facebook en egnet plattform til å etablere et åpent fellesrom for fagpersoner; 

“Du når så innmari mange flere. Når de sitter med mobilen, har garden nede og er et litt annet 

sted mentalt. Den mentale joggebuksen på” (se vedlegg 14). Med utgangspunkt i dette kan 

man videreutvikle Facebook-innleggenes lærerorienterte modelleser (se punkt 3.4.1), til en 

lærerorientert modelleser som ikke er på jobb. “Hvor er det norsklæreren er? De er på skolen 

hele dagen, de har ikke tid til å sjekke sosiale medier i løpet av dagen. Det er når de kommer 

hjem på kvelden at de gjør det” (se vedlegg 14). Fagbokforlaget ønsker altså å nå lærerne når 

de selv er klare for å sjekke Facebook og er åpne for informasjonsformidling. Forlagets 

kommunikasjon baserer seg på en gjensidighet, inkludering og en felles kunnskapsbase og 

profesjon, som vil kunne skape en imaginær nærhet (Svennevig, 2001, s. 145). Dette kan 

videre gi en indirekte anerkjennelse av tekstmottakernes kvalitative selv og yrkesmessige 

selvbilde.   
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Fagbokforlaget har jobbet for å skape et fellesrom for norsklærere, og Norsk vgs har flere 

tusen følgere og likes. Selv om profileringen av Intertekst var pakket inn i et interessant og 

relevant fagstoff, har de gjennomført en innholdsmarkedsføring. Dette har potensielt ført til 

en økning i både følgermassen og responsen fra brukerne. På grunn av algoritmen EdgeRank 

(se punkt 5.16), har både forlagets Facebook-side og ulike innlegg muligens fått en økt 

synlighet, selv blant de som ikke aktivt oppsøker forlaget. I tillegg kan antallet følgere og den 

positive responsen fra brukerne, oppleves og sees på som en legitimering av både 

Fagbokforlaget som bedrift, men også Intertekst som læreverk.   
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6 Drøfting 
6.1 Forlagenes kjennetegn  
Med denne studien har jeg ønsket å kartlegge hva som kjennetegner Cappelen Damms og 

Fagbokforlagets multimodale og retoriske, nettbaserte kommunikasjon av hvert sitt 

norskfaglige læreverk for studiespesialiserende på videregående skole. Jeg har kun sett på 

forlagenes profilering av de fysiske papirutgavene, og ikke læreverkenes nettressurser. På 

grunn av studiens univers og forlagenes kanalvalg, visste jeg at det ville være visse likheter 

mellom forlagene på makronivå (se figur 8). Kanalenes teknologiske muligheter og 

begrensninger legger til rette for tekster med en relativt lik struktur og semiotisk utforming. 

Jeg valgte en deskriptiv tilnærming til de multimodale tekstene. Hensikten var altså ikke å 

foreta vurderinger av tekstenes potensielle vellykkethet, men å undersøke dem med minst 

mulig forutinntatte briller. Nå vil jeg kort sammenfatte mine analysefunn.     

6.1.1 Analysefunn 
Lærebøkene forsider, som hadde en sentral rolle i forlagenes multimodale og retoriske 

kommunikasjon på sosiale medier, refererer til ulike aspekter av norskfaget eller 

skolekonteksten. Interteksts tre ulike forsider viser representerte deltakere som er plassert i en 

synlig skolekontekst, med en tydelig norskfaglig tematikk. De blir en visuell synekdoke på 

norskfagets tematiske progresjon, og får en del-for-helhet-betydning. Moments forsider har et 

mer kunstnerisk uttrykk, som er frikoblet fra den norskfaglig skolekonteksten. De har 

imidlertid en mer sosiokulturell symbolikk, og kan være en visuell synekdoke på den sosiale 

prosessen og kunnskapsutviklingen man gjennomgår og opplever i skolen. Alle forsidene har 

altså en skoletematikk. Interteksts visuelle argumentasjon er imidlertid eksplisitt knyttet til 

målgruppens profesjon og undervisningsfag, mens forsidene til Moment rommer en mer 

estetisk opplevelse. På bakgrunn av dette vil jeg hevde at Interteksts visuelle retorikk og 

utforming etablerer tekster med en mer snever persuasio enn Moments forsider.  

 

Forlagene ønsker på makronivå å framstille hvert sitt læreverk som det beste alternativet på 

markedet, der de attribuerer læreverkene med positive egenskaper og høy faglig kvalitet. De 

presenterer som regel læreverkene med en høy grad av lingvistisk modalitet eller en positiv 

polaritet. De sikre påstandene blir videre supplert med visuelle ressurser i form av 

læreverkenes forsider eller faglige innhold. De visuelle ressursene kan fungere som en latent 

argumentasjon, som eksemplifiserer og legitimerer det som sies verbalspråklig.  
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Det er imidlertid mulig å peke på noen tydelig retoriske forskjeller på mesonivå (se figur 8). 

Cappelen Damm ønsker å konstituere Moments faglige kvaliteter og potensial gjennom en 

eksplisitt logosargumentasjon. Ved bruk av en manifest retorikk prøver de å skape en enighet, 

og retorikken er dermed nødt til å ha en overbevisende egenskap. I filmen om Moment 

styrkes overbevisningen av de representerte deltakernes identifisering og semiotiske 

framstilling. Dette kan bygge opp under både de representerte deltakernes og forlagets ethos, 

og kan videre styrke tekstens proposisjonelle innhold. Ut i fra dette kan man konkludere med 

at Cappelen Damms multimodale kommunikasjon har et logosstrategisk utgangpunkt, der de 

prøver å styrke argumentasjonen gjennom de representerte deltakernes framstilling og ethos. 

Dette overensstemmer med allmenne tendenser i samfunnet. Jens Kjeldsen påpeker (2004, s. 

58) at den offentlige kommunikasjonen har fått en tydeligere ethos-orientering, og at dette er 

en konsekvens av de nye kommunikasjonsformene og mediene som preger samfunnet.  

 

Sammenliknet med Cappelen Damm, har Fagbokforlaget en mer latent retorikk på mesonivå. 

Retorikken har ikke et direkte overtalende poeng, men skal appellere til mottakernes følelser. 

På Facebook ønsker forlaget å etablere et fellesskap gjennom delte interesser og erfaringer, 

der en felles profesjon og faginteresse kan være egnet til å etablere en nærhetsrelasjon. 

Kjeldsen (2004, s. 58) trekker frem intimisering og en fellesskapssamlende retorikk som en 

reaksjon på de nye kommunikasjonsteknologiene. Denne retorikken kan videre fremme et 

engasjement og en digital tilhørighet. Fagbokforlagets manifeste retorikk er likevel bakt inn i 

kommunikasjonen, og er synlig om man ser tekstene i lys av markedsførings grunnleggende 

intensjon om overbevisning. Til tross for dette vil jeg på basis av mine funn hevde at 

Fagbokforlagets multimodale kommunikasjon har et pathosstrategisk utgangspunkt.  

 

Samtidig er det ikke sikkert at forlagene er seg bevisst de ulike tolkningsmulighetene som 

ligger i den multimodale kommunikasjonen. Her kan min analyse forhåpentligvis være med 

på å bevisstgjøre forlagene, og gi de en innsikt i hvordan verbalspråklige, visuelle og 

lingvistiske modaliteter kan påvirke mottakerne i tekstresepsjonen. En slik forståelse er viktig 

i en multimodal og nettbasert kommunikasjonssituasjon, der mottakerne kan påvirkes av 

ulike valg tatt av avsenderne, uansett om disse valgene er bevisste eller ubevisste.  
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6.2 Diskusjon   
Mine analysefunn tilsier altså at forlagenes multimodale kommunikasjon tar utgangspunkt i 

to ulike retoriske strategier. Dette lar jeg danne grunnlaget for den kommende diskusjonen. 

Jeg vil diskutere forlagenes kommunikasjon og de multimodale tekstenes egnethet til å 

overbevise og fremme en kjøpshandling. Jeg vil også ta for meg sosiale mediers potensial 

som markedsføringskanal av læreverk, og anvende informantenes varierende syn på sosiale 

medier. Ved å trekke inn informantenes erfaringer og meninger, ønsker jeg å sikre at 

drøftingen ikke farges av subjektive og lite kvalifiserte refleksjoner.  

 

6.2.1 Profesjonsfellesskapets møteplasser 
Viktigheten av de fysiske møtene 

Alle fire informantene mener at den optimale opplevelsen og taktile følelsen av læreverkene 

ikke kan kommuniseres gjennom sosiale medier, uansett hvilken kanal man velger. 

Interteksts tidligere redaktør, Astrid Kleiveland, påpeker at i en bestemmelsesprosess er det 

”(…) ingen tvil om at fysiske møter og skolebesøk har absolutt størst effekt. Dette møtet 

mellom mennesker” (se vedlegg 15). Dette sier Fagbokforlagets tidligere markedskonsulent 

for videregåendeporteføljen, Gabrielle Haga, seg enig i, og hun forklarer at “boka selger boka 

best” (se vedlegg 14). De fysiske møtene har altså et potensial til å etablere en relasjon som 

ikke kan skapes på sosiale medier. I tillegg kan det være at målgruppen er mer mottakelig for 

en mer manifest logosargumentasjon i de mellommenneskelige situasjonene, ettersom de kan 

se og oppleve læreverkene, som deretter kan fremme selvoverbevisning.   

 

Moments redaktør, Kirsten Kalleberg, forteller at “(…) en ordentlig beslutning når det gjelder 

et læreverk, da må du se på boka, du må teste den ut, du må bruke den og det tar litt tid” (se 

vedlegg 13). Videre forklarer hun at “(…) det er jo ikke et impulskjøp, det er så mange 

penger og man må bruke verket en stund. Det er en skikkelig stor beslutning” (s.st.). Det å 

kjøpe nye læreverk er en omfattende prosess som påvirkes av mange faktorer. Et slikt valg 

blir altså ikke tatt etter å ha lest et Facebook- eller blogginnlegg, eller sett en video på 

YouTube. Kalleberg påpeker også at Cappelen Damm sender ut mange gratiseksemplarer til 

lærere og skoler, og dette kan ha mye å si i en bestemmelsesprosess. Hun forteller om da hun 

selv jobbet som lærer:  
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(…) vi hadde en samling på norsklærerrommet med alle læreverkene som fantes og 

nesten alle som hadde eksistert i norsk, og vi brukte dem aktivt. Og det vil jo også si 

at jeg var orientert om andre forlags læreverk enn det vi brukte, gjennom bruk og det 

andre sa om et godt opplegg der og en god tekst der, og så ble jeg kjent gradvis med 

de læreverkene. Og det spilte en rolle i mine meninger. (Se vedlegg 13) 

 

Viktigheten av de digitale møtene  

Selv om informantene trekker frem de fysiske møtene som mest effektive, har begge 

forlagene brukt sosiale medier i sin multimodale kommunikasjon. De påpeker at det er 

umulig å bare belage seg på de tradisjonelle markedsføringsmetodene og at det ikke er 

gjennomførbart i lengden. Astrid Kleiveland forklarer at det er  “(…) både dyrt og umulig å 

være rundt på alle skoler og ha de fysiske møtene med folk” (se vedlegg 15). De digitale 

kanalene kan etablere landsdekkende og inkluderende møteplasser for alle lærere, og gjøre 

det norske lærefellesskapet mer demokratisk. Dette samsvarer med utjevningshypotesen, som 

hevder at sosiale medier har ført til en demokratisering av det offentlige rom, der flere 

kommer til ordet (Aalen, 2016, s. 144). Informantene ser altså mulighetene med sosiale 

medier og Kirsten Kalleberg mener at sosiale medier også kan fungere som “ (…) redskaper 

eller verktøy i den prosessen med å skaffe seg oversikt over at nå er det noe som skjer, nå er 

det noe som kommer.. (…)” (se vedlegg 13).   

 

Sosiale medier legger til rette for etableringen av digitale møteplasser for lærere og fagfeller, 

som baserer seg på en felles faglig identitet og profesjon. Disse digitale møtene er ikke 

avhengig av en fysisk tilstedeværelse, og Astrid Kleiveland tror at ”Det er kanskje der man 

får til en type kontakt (…) fordelen med sosiale medier er jo at du kan møte folket når de står 

opp eller legger seg… Det er helt grenseløst da” (se vedlegg 15). For å styrke det digitale 

fellesskapet kan det være at kommunikasjon på sosiale medier er mer egnet for et 

pathosstrategisk utgangspunkt, med en tilhørende latent og fellesskapssamlende retorikk. 

Tekster med en tydelig manifest retorikk kan fort få et veldig påtrengende reklamepreg over 

seg, og svekke etableringen av det ønskede fellesskapet. Dette kan videre sees i lys av 

digitaliseringen av det allmenne rom, som har gjort den offentlige retorikken mer nærgående 

(Kjeldsen, 2004, s. 58). Kristen Kalleberg trekker også frem etableringen av et 

profesjonsfellesskap som viktig for Cappelen Damm, og hun forteller at:    
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Publisering av lærebøker handler ikke bare om kommersielle hensyn, reklame og 

markedsføring, men også om et fagmiljø. Når det er utgivelse av lærebøker (…) så er 

det jo stort sett sånn at nærmest alle redaktørene selv er lærere (…) Og at de som 

skriver bøkene er lærere og fagpersoner. Og at det da også er viktig å kunne uttrykke 

seg faglig (…) Et møtested og en kanal. Så da har vi det, både til rent faglige bidrag, 

også er det sånn at da putter man jo inn markedsføring; nå skal vi ha seminar og nå 

skal vi lansere bøkene våre. (Se vedlegg 13) 

 

Informantene er altså enig om at sosiale medier legger til rette for en interaksjon som ikke 

påvirkes av tid og sted. Gabrielle Haga forklarer at lærere “(…) er på skolen hele dagen, de 

har ikke tid til å sjekke sosiale medier i løpet av dagen. Det er når de kommer hjem på 

kvelden at de gjør det” (se vedlegg 14). Ved å anvende sosiale medier kan forlagene altså nå 

så mange flere mens de er hjemme og har garden nede. Haga forteller videre at de fokuserte 

på hva de kunne “(…) gjøre for å være på lærernes side. Gi dem masse innhold, fag, nyttig 

ting de bare kan kopiere rett inn i undervisningen” (s.st.). Dette samsvarer godt med den 

påviste pathosstrategien i Fagbokforlagets kommunikasjonsstrategi, der profesjonsfelleskapet 

og den faglige delingskulturen er viktig.   

 

Markedsføring av læreverk er altså en lang prosess, som baserer seg både på fysiske og 

digitale møter. Alle informantene trekker frem de fysiske møtene som avgjørende i en 

bestemmelsesprosess, men at den digitale interaksjonen har en viktig rolle, og kan skape et 

engasjement og en tilhørighet. Forlagenes kommunikasjon av læreverk bør være informative, 

kartleggende og til hjelp for de som jobber med utvelgelse av nye læreverk. Denne 

kartleggingen kan videre føre til et ønske om et gratiseksemplar og en opplevelse av 

læreverket, som deretter kan resultere i et kjøp av et større kvantum.  

 

6.2.2 Faktorer i en kontinuerlig og nettbasert informasjonsflyt 
I dagens kommunikasjonssamfunn bruker de fleste aktører digitale kanaler, som kan være en 

viktig faktor i en markedsføringsprosess. Disse kanalene bidrar til å forme og endre måten 

man kommuniserer på, og både privatpersoner, organisasjoner og institusjoner anvender 

sosiale medier i sin dagligdagse kommunikasjon. Medieviter Ida Aalen påpeker (2016, s. 

173) at bedrifters kommunikasjon og markedsføring på sosiale medier har blitt en industri i 

mangemilliarders-klassen. I tillegg har de digitale mediene tatt mye av de tradisjonelle 
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medienes plass (Furu, 2017, s. 10). Man kan kommunisere direkte med målgrupper, 

håndplukke publikum og tilpasse informasjonsbudskapet. Den direkte og enkle dialogen 

mellom avsender og mottaker er det som skiller sosiale medier fra andre medier (Aalen, 

2016, s. 208). 

 

På sosiale medier er mange aktører som kjemper om mottakernes oppmerksomhet. 

Avsendere må derfor alltid ha en klar forståelse av hva de ønsker å kommunisere og hvem de 

ønsker å nå. I tillegg må man være bevisst på hvordan valg som blir tatt underveis i 

tekstproduksjonen, kan påvirke mottakernes forståelse og oppfatning av kommunikasjonen. 

Jens Kjeldsen (2004, s. 64) påpeker at det er retorisk viktig å formidle budskapet på en 

effektiv måte, der visuelle elementer kan være et uttrykk for et strategisk valg. Arash Gilan, 

operativ direktør i det digitale markedsføringsbyrået Viva Media group, mener også at 

innlegg med et relevant innhold av god kvalitet er mye viktigere enn mange innlegg (Gilan, 

2017). Man bør også fatte seg i korthet, med et språk som er tilpasset mottakerne og den 

digitale kanalen (Rollert, 2017). Aktører på sosiale medier må altså vurdere innleggenes 

kvalitet og språk, og ikke publisere en rekke innlegg bare for å fylle en kvote.  

	
6.2.3 Retoriske valg overfor en kritisk målgruppe på sosiale medier 
I dagens samfunn påvirkes man av tilliten til merkevaren og den følelsen den formidler. 

Digital markedsføring forutsetter at man klarer å finne den passende retoriske og språklige 

stilen. Forlagenes digitale kommunikasjon er tilpasset lærere og undervisere som etablerer en 

lærerorientert modelleser. Gabrielle Haga påpeker likevel at dette kan være en vanskelig 

målgruppe å forholde seg til, ettersom “de gjennomskuer markedsføring på et millisekund” 

(se vedlegg 14). Videre forklarer hun at “Dette er jo en veldig kritisk gruppe kjøpere (…) for 

de jobber så mye med tekst og språk hele tiden, og analyse og undertekst” (s.st).  

 

Manifest retorikk og positivt polariserte proposisjoner, som var tendensen til Cappelen 

Damm, kan potensielt gjennomskues og avdekkes. Det kan være lett for mottakerne å 

kontrollere om læreverkene faktisk har de kvalitetene forlagene påstår at de besitter. Dette 

kan videre skape en distanse mellom avsender og mottaker. Selv om manifest retorikk kan 

være egnet for å skape en holdningsendring og fremme handling, kan det være at mottakerne 

opplever dette som påtrengende reklame. Det kan likevel være at lærermålgruppen er mer 

mottakelig for en manifest retorikk når de er hjemme og har tid til å sjekke sosiale medier, og 

har lagt bort de kritiske ”tekstanalyse-brillene”. Man bør altså være bevist på 
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publiseringstidspunktet, og vite når målgruppen faktisk er aktiv og tilgjengelig, noe man 

oftest kan se på sidestatestikken (Furu, 2017, s. 177).  

 

Fagbokforlagets markedsføring av Intertekst har et pathosstrategisk utgangspunkt, slik det er 

påvist i analysen, og profileringen er mer latent enn manifest. Forlagets argumentasjon 

baserer seg på en felles fagprofesjon og doxa, og retorikken kan dermed være bekreftende og 

samlende overfor mottakerne. Det å fremme en handling og en holdningsendring presenteres 

ikke som forlagets og kommunikasjonens hovedfokus, men noe som kan skje indirekte.  

 

I læremiddelbransjen er det likevel en konflikt mellom ”børs og katedral”, der det er et mål 

om å skape profitt, men samtidig leve opp til ulike faglige idealer (Schwebs & Østbye, 2017, 

s. 82). Det er et konkurransemarkedet der hvert forlag må kjempe om målgruppens 

oppmerksomhet. Forlagene må både vekke tillit, engasjere og opplyse, som forutsetter en 

balansegang mellom ethos-, pathos- og logosargumentasjon. I den kontinuerlige 

informasjonsflyten må kommunikasjonen også være effektiv og målrettet, noe som muligens 

er lettere med en mer manifest retorikk. Til tross for profittfokuset, så påpekte informantene 

at de ønsket å legge til rette for et digitalt profesjonsfellesskap med rom for faglige 

diskusjoner. Selv om jeg ikke vil si noe endelig om kanalens effektivitet, kan det imidlertid 

være at Facebook er mer gunstig for å ivareta katedralaspektet i denne problemstillingen. 

Facebook er svært egnet kanal for kundeservice og direkte kommunikasjon mellom de 

faktiske deltakerne (se tabell 6). En tydelig tilstedeværelse kan videre legge til rette for en 

faglig diskusjon og interaksjon som er frikoblet fra markedsføring.  

 

Jeg er også klar over at mine informanter kanskje ser på dette digitale forholdet fra to 

forskjellige ståsteder. Markedskonsulentene er potensielt mer børs- og profittorienterte, mens 

redaktørene har muligens et mer katedral- og fagfokus. Det kan være at jeg i denne studien 

har lagt mer vekt på markedsaspektet ved forlagenes digitale kommunikasjon, der den 

manifeste retorikken kan være gunstig. Profesjonsfellesskapet og den faglige diskusjonen er 

likevel en sentral og viktig del av forlagenes kommunikasjonsstrategi. En del av intensjonen 

med både Norsk vgs og Fagsnakk, er at dette skal være plattformer for en faglig diskusjon og 

yrkesmessig identitet, som er frikoblet fra en manifest retorikk og en eksplisitt 

markedsføring. Selv om dette ikke alltid var like tydelig i de analyserte innleggene, er også 

dette ønsket en del av forlagenes multimodale og retoriske kommunikasjon på sosiale medier. 
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6.2.4 Mulighetene med en multimodal eksponering på ulike kanaler.  
Det å skape resultater innen kommunikasjon og markedsføring innebærer blant annet å ta i 

bruk sosiale medier, og forlagene har brukt ulike digitale kanaler til å profilere hvert sitt 

læreverk. Selv om mine funn tilsier at analysevideoene ikke fremmer en stor respons, så kan 

de spille en viktig rolle i forlagenes digitale innholdsmarkedsføring og salgsstrategi. I tillegg 

kan de også være en faktor i kundenes opplevelse av forlaget og produktet, selv om dette 

aspektet ikke er inkludert i denne studien. En multimodal eksponering på ulike kanaler kan  

være med på å bevisstgjøre og informere mottakerne. Multimodale tekster, særlig med 

visuelle elementer, er mer oppsiktsvekkende enn mer monomodale tekster, i tillegg til at 

bilders memoria-funksjon kan sørge for at mottakerne husker produktet og merkevaren 

(Kjeldsen, 2004, s. 64 & 267).  Slik kan målgruppen få et bedre inntrykk av produktet, som 

senere kan legge til rette for en salgssituasjon (Furu, 2017, s. 25).  

 

Multimodale tekster legger også til rette for en parallell distribusjon på ulike kanaler, og har 

blitt en viktig faktor i markedsføring. For å sikre en målrettet markedsføring av læreverk på 

sosiale medier, kan forlagene gjennomføre lasermarkedsføring til en billig penge (Furu, 

2015). Facebook peker seg ut som et relevant førstevalg for å nå ut til brukere med 

informasjon som de selv ikke aktivt etterspør (Furu, 2017, s. 22). Asynkrone Facebook-sider 

med et tilpasset informasjonsinnhold, kan være med på å øke tilslutningen blant mottakerne 

og skape et profesjonsfellesskap. På grunn av algoritmen EdgeRank vil den økte tilslutningen 

kunne spre både siden og innleggene til brukere som ikke aktivt oppsøker forlaget.  

 

Når det gjelder forlagenes bruk av sosiale medier som markedsføringskanaler, så påpeker 

imidlertid Astrid Kleiveland at det er veldig ressurskrevende; “det er jo mye tid og krefter, 

brukt på noe som kanskje ikke betaler seg da. Kanskje det ikke er riktig anvendt tid” (se 

vedlegg 15). Når skoler kjøper nye læreverk, er det snakk om et stort kvantum til en ganske 

høy pris. Produksjon og publisering av YouTube-filmer og bruk av Facebook eller blogger, 

har muligens ikke de overbevisende og retoriske kvalitetene som er nødvendig for å fremme 

en kjøpshandling. Det kan altså stilles et helt grunnleggende spørsmål om bruk av sosiale 

medier i en profileringsprosess av læreverk i det hele tatt er en egnet anvendelse av 

forlagenes ressurser. Dette spørsmålet kan være grunnlaget for videre forskning, der man ser 

på sosiale mediers effekt og innflytelse på lærere i en utvelgelsesprosess av nye læreverk.    
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Selv om informantene er flinke og erfarne personer innenfor sine fagfelt, så kan det også 

være at deres holdninger er farget av gamle vaner og tankemønstre. Det uteksamineres flere 

og flere lærere som har vokst opp med sosiale medier, som er forlagenes framtidige 

målgruppe. De digitale kanalene er en naturlig del av lærernes kommunikasjonshverdag, og 

forlagene må tilpasse seg dette hvis de vil overleve i det konkurransepregede 

lærebokmarkedet. Spesielt med framveksten av Nasjonal digital læringsarena (NDLA), som 

tilbyr gratis og åpne læringsressurser. 

 

6.2.5 De digitale mulighetene, og utfordringene som følger  
Fremtidens lærere er også tilstede på andre kanaler. Det er lett å tro at Snapchat er en kanal 

som retter seg mot unge brukere. Fremtidens lærere har likevel vært en naturlig del av 

Snapchats målgruppe de siste årene, og kan forbli aktive brukere flere år frem i tid. I tillegg 

er det nå mulig å bruke Snapchat som en informasjons- og markedsføringskanal  

(Løvhaug, 2017). Instagram er også en populær plattform for visuell merkevarebygging. 

Forlagene er allerede representert på kanalen, men etter å ha undersøkt hvert forlags galleri, 

vil jeg si at det er en svak profilering av faglitteratur for videregående skole. Det kan altså bli 

et økt fokus på dette. Instagram har også fått Instagram Stories, som i likhet med Snapchat, 

legger til rette for en mer direkte kommunikasjon. Direkte kommunikasjon er gunstig for å 

oppdatere målgruppen, og gi de et innblikk i utviklingsprosessen av nye læreverk (Gilan, 

2018). Dette kan være med på bygge opp mottakernes forventinger og inntrykk av både 

forlaget og produktet, og kan videre fremme en nærhet, nysgjerrighet og kjøpsinteresse.  

 

Man vet imidlertid ikke hvordan verken samfunnet eller de sosiale mediene vil utvikle seg. 

Jens Kjeldsen påpeker (2004, s. 58) at ”hver gang et nytt medium forekommer og inntar en 

ny plass i den menneskelige kommunikasjonen, vil menneskets måte å tenke, tale og handle 

på forandres”. Det er usikkert om kanalene denne oppgaven aktualiserer vil klare å 

opprettholde sin status, eller om de bare er midlertidige. Den potensielt varierende 

holdbarheten er en av svakhetene ved min studie, da det er uvisst om de aktuelle kanalene er 

gunstige markedsføringsplattformer om noen år. Da er det opp til forlagene å oppdatere seg 

på den digitale utviklingen, og oppsøke målgruppene på de aktuelle og relevante kanalene. I 

tillegg må de tilpasse seg de nye kanalenes særtrekk og muligheter, og ha en kommunikasjon 

som passer til kanalen, målgruppen og forlagets identitet.  
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Aktører på sosiale medier må opprettholde en språklig standard som passer til den ønskede 

fremstillingen. Selv om forlagene prøver å skape et digitalt fellesskap, så kommuniserer man 

på vegne av en bedrift, og ikke en selv som privatperson. Dette må man være bevisst på i alle 

digitale kommunikasjonssituasjoner, der en alt for personlig tone potensielt kan påvirke 

bedriftens troverdighet og legitimitet. Det bør være samsvar mellom forlagenes ønskede 

digitale profil, og hva forlagene og de ansatte sier og gjør på sosiale medier. Hvert forlag bør 

derfor være klar over sin retoriske strategi, og hvilket retorisk utgangspunkt denne strategien 

innebærer. Slik kan man etablere et godt omdømme og en troverdig digital identitet.  

 

Forlagsbransjen kan også oppfattes som en tradisjonell medieinstitusjon, sammenliknet med 

andre mediebransjer. Med alle de digitale alternativene samfunnet tilbyr, må forlagene ta 

stilling til hvilke kanaler de ønsker å være representert på. Dette er knyttet til hvert forlags 

unike identitet og historikk. De må vurdere hvilke kanaler de anser som strategiske, men også 

om en digital tilstedeværelse er noe som samsvarer med forlagets ønskede profil. Med digital 

markedsføring oppstår det også en rekke etiske spørsmål, som alle aktører på sosiale medier 

må ta stilling til. I dagens overvåkingssamfunn lagrer de fleste digitale kanaler brukerens 

private og potensielt sensitive informasjon. Man må vurdere om man ønsker å bruke denne 

informasjonen for målrettet markedsføring, og om det er noe man vil gjøre og kan stå for. 

 

6.2.6 En forgjeves markedsføringsprosess?  
På bakgrunn av denne diskusjonen kan man stille spørsmål ved sosiale mediers innflytelse i 

en profileringsprosess av læreverk. Digital markedsføring av læreverk er kun en liten del av 

en større markedsføringsstrategi, men disse kanalene tillegges likevel en påvirkningskraft. 

Det er imidlertid usikkert om sosiale mediers innflytelse er like dominerende når det gjelder 

skoleinstitusjoners bestemmelsesprosesser, eller om nettbasert markedsføring av læreverk er 

mer eller mindre forgjeves. Dette kan legge grunnlaget for videre forskning, der man ser på 

sosiale mediers potensielle effekt i byråkratiske bestemmelsesprosesser. Jeg kan ikke komme 

med noen endelige konklusjoner, ettersom mine funn ikke er generaliserbare. Funnene tilsier 

imidlertid at det er en balansert bruk av både de tradisjonelle og moderne 

markedsføringsmetodene som er det optimale, men at de fysiske møtene er det som er 

avgjørende i en bestemmelsesprosess. Fremtiden er likevel datadrevet, og man er 

sannsynligvis nødt til å anvende internett og digitale kanaler for å nå ut til sine målgrupper.  
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6.3 Avsluttende kommentar 
Både Cappelen Damm og Fagbokforlaget har brukt ulike sosiale medier for å profilere hvert 

sitt norskfaglige læreverk for studiespesialiserende på videregående skole. De har utnyttet 

kanalenes muligheter, og begge forlagene har prøvd å framstille hvert sitt læreverk som 

kvalitetssikret, solid og faglig egnet. Det har likevel vært en forskjell i hvordan forlagene har 

forsøkt å uttrykke dette, og hvordan de har prøvd å appellere til tekstenes tenkte målgruppe.  

 

Profileringer av læreverk på sosiale medier er kun en liten del av forlagenes 

markedsføringsstrategi, i en allerede relativt snever bransje. Ut i fra mine gjennomførte 

intervjuer og tekstanalyser kan det virke som at sosiale medier tillegges en innflytelse som 

ikke er like gjeldende og mektig i markedsføringsprosesser av læreverk. Kanalene er ikke 

fullt ut egnet til å fremme en kjøpssituasjon, men kan være et kartleggingsverktøy for lærere i 

en mulig påvirkningsposisjon. Det er imidlertid ikke sikkert at denne tendensen er like 

tydelig når det gjelder profilering av annen litteratur. Sosiale medier kan potensielt ha en 

innvirkning på markedsføring av andre sjangre, og fremme en kjøpssituasjon på individnivå 

og til privat bruk. Det er først når det skal kjøpes inn et stort kvantum av læreverk til en skole 

at man kan stille spørsmål ved sosiale mediers innflytelse.  

 

Jeg håper denne studien kan gi Cappelen Damm og Fagbokforlaget en innsikt i hva som 

kjennetegner deres multimodale og retoriske, nettbaserte kommunikasjon av norskfaglige 

læreverk for studiespesialiserende på videregående skole. Som store aktører innenfor den 

norske forlagsbransjen er det viktig å ha forståelse for hvordan man framstår som avsender, 

og hvordan kommunikasjonen kan oppfattes og påvirke mottakerne. Selv om studien kun har 

fokusert på en liten del av markedsføringen av den norskfaglige læremiddelsjangeren, vil jeg 

tro og håpe at mine analysefunn og poeng kan overføres til andre fag og læreverk som 

markedsføres multimodalt og digitalt. I tillegg håper jeg også at andre forlag og 

kommunikasjonsaktører på sosiale medier kan ha nytte av denne studien. 

 

Kunnskap og selvinnsikt kan forhåpentligvis gjøre det lettere å drive med nettbasert og 

multimodal kommunikasjon, og ha en strategisk og optimal bruk av egne ressurser. I dagens 

nettsamfunn har avsendere en klar oppfatning av hvem som er kommunikasjonens 

målgruppe. En vellykket kommunikasjonssituasjon forutsetter likevel at man også er klar 



	 109	

over hvordan man appellerer og når ut til målgruppen. Sosiale medier er brukernes medium, 

og det er brukerne som bestemmer hva de vil gå inn på og respondere på. For å overleve i 

konsummarkedet må man tilpasse seg målgruppen og kundene, og vite hvor man finner dem. 

I denne prosessen kan det være lett å glemme hvordan man selv framstår som avsender, og 

hvordan kommunikasjonen kan oppfattes av andre. Denne studien kan være med på å 

bevisstgjøre avsenderne i et kommunikasjonsforhold på sosiale medier, i tillegg til å gi de en 

forståelse av hvordan multimodal kommunikasjon kan oppfattes av motparten i dette 

forholdet. Dette er et avgjørende forhold i en globalisert verden som bare blir mindre, men i 

et konkurransemarked som bare blir større. Multimodal og målrettet kommunikasjon vil 

derfor få en langt viktigere rolle i det digitale samfunnet, der ingenting er virkelig eller 

gjeldende før det deles med andre mennesker.  
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Vedlegg 1: Cappelen Damms forsider til Moment Vg1-Vg3, produsert av 

Ole Marius Jørgensen 
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Vedlegg 2: Cappelen Damms YouTube-film om Moment, med  

Cynergi Film og TV 

 
Tekstens startsted 

 
 

Filmens presentasjoner 
Stillbilde 1-6: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Moment er et nyutviklet læreverk i norsk for studieforberedende utdanningsprogram.  
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Stillbilde 7 og bevegelig bilde 8: 
Kirsten Kalleberg - Redaktør Moment: 
-Med Moment ønsker vi at elevene skal lære i dybden. Det betyr ikke at stoffet er vanskelig, men at 
forklaringene skal være grundige og gode. 
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Stillbilde 9-13:  
Ukjent mannlig stemme:  
-Forfatterne har lang erfaring fra videregående skole og lærerutdanning 
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Stillbilde 14: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Klare læringsmål i starten av hvert kapittel  
 

 
 
Stillbilde 15: 
Ukjent mannlig stemme:  
-Førlesningsoppgaver aktiverer relevante assosiasjoner og forkunnskaper om emnet 
 

 
 
Stillbilde 16: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Oppgavene tvinger elevene til å tenke selv og bruke norskfaglig kunnskap i svarene.  
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Stillbilde 17-19: 
Ukjent mannlig stemme:  
-Moment har et rent design som fremmer lesing  
 

   
 

 
 
Stillbilde 20-21: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Sentrale metoder og begreper i faget brukes gjennomgripende og konsekvent  i hver bok – og i læreverket som 
helhet 
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Stillbilde 22: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Et eksempel er språklige virkemidler, som behandles både innenfor dagligspråk, i skjønnlitteratur og i 
sakprosa.  
 

 
 
Stillbilde 23, bevegelig bilde 24 og stillbilde 25-26: 
Martin Minken – Forfatter: 
-Når elevene skal lære hva en metafor er, så holder det ikke bare at de kjenner definisjonen, poenget er at de 
virkelig forstår hvordan en metafor virker.  
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Stillbilde 27 og bevegelig bilde 28: 
Lars August Fodstad – Forfatter: 
-Vi formidler litteraturen sånn at den enkelte tekst sees i lys av sin kulturhistoriske sammenheng, samtidig som 
den gjøres relevant for elevenes egne liv.  
 

   
 
Stillbilde 29: 
Ukjent mannlig stemme:  
-Forklaringene er grundige. 
 

 
 
Stillbilde 30: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Det er lagt vekt på modelltekster og modellesninger. 
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Stillbilde 31-32: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Leseeksempler modellere for eleven hva en erfaren litteraturleser legger merke til i tekster.  
 

   
 
Stillbilde 33:  
Ukjent mannlig stemme: 
-Å hjelpe eleven å oppdage sammenheng på tvers av fagområder, fremmer læring. 
 

 
 
 
Stillbilde 34-36: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Det er for eksempel et eget kapittel om retorikk i alle bøkene.  
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Stillbilde 37-43: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Samtidig brukes sentrale begreper fra retorikken også i andre kapitler.  
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Stillbilde 44-45: 
Ukjent mannlig stemme: 
-På nettstedet er det utviklet et lese- og skrivestøtte-verktøy.  
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Stillbilde 46: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Eleven får hjelp til å formulere setninger, innenfor alle deler i strukturen av teksten.  
 

 
 
 
Stillbilde 47-51: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Det dukker opp ulike startsetninger, tilpasset hvert avsnitt. Setningene hjelper eleven med å komme i gang med 
skrivingen. Slike verktøy gir skrivestøtte og stillastrening, når man skal produsere egne tekster, og forstå andres.  
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Stillbilde 52: 
Ukjent mannlig stemme: 
-Med Moment får elevene god støtte i arbeidet med norskfaget.  
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Vedlegg 3: Cappelen Damms Facebook-innlegg om Moment på  

Cappelen Damm Videregående 
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Vedlegg 4: Cappelen Damms blogginnlegg om Moment på Fagsnakk 

 

Publisert 19. mai 2014 av Heidi Helgestad  
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Publisert 13. mai 2015 av Kirsten Kalleberg  
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Publisert 11. august 2016 av Heidi Helgestad  
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Vedlegg 5: Fagbokforlagets forsider til Intertekst Vg1-Vg3, illustrert av 

Marius Pålerud.  
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Vedlegg 6: Fagbokforlagets YouTube-film om Intertekst, med Pang 

produksjoner 
 

Tekstens startsted 
 

 
 
Filmens presentasjoner 
 
Stillbilde 1: Intertekst er et helt nytt læreverk i norsk for videregående skole. 
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Stillbilde 2: Vi ville lage et verk som kan møte alle behov i skolens største fag. Hver dag, i tre år.  

 
 
Bevegelig bilde 3:  
Mann1 - Min største fiende er å kjede meg, og det er en jobb du aldri kjeder deg i.  
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Bevegelig bilde 4:  
Dame1 - Det er alltid bevegelse, og det er alltid noe som foregår, og det er aldri noe som står stille, og det er 
kanskje det jeg liker aller best.  

   
 
Bevegelig bilde 5:  
Mann2 - Norskfaget er ryggraden i norsk skole. 

 
 
Bevegelig bilde 6:  
Dame2 - Det er et fag som gir deg noen redskaper som du trenger – ikke bare på skolen, men også etter 
skoletiden din.  
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Bevegelig bilde 7:  
Dame3 - Tidligere så hadde vi jo helt bestemte forfattere vi skulle gå igjennom, og vi hadde også en kanskje en 
mye større sånn sjangerbevissthet.  

   
 
Bevegelig bilde 8:  
Mann3 - Det å ha tekster som er autentiske, som er fra den autentiske verden, slik tekster faktisk brukes, på 
domener utenfor skolen. 

 
 
Bevegelig bilde 9:  
Mann1 - Når man klarer liksom koplingen mellom litt eldre tekster og nye, det er liksom litt av nøkkelen, synes 
jeg da.  
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Bevegelig bilde 10:  
Dame1 - Vi har fått et litt annet fokus i forhold til produksjon av tekst, eller tekstskriving, at vi er mer opptatt av 
tekstens formål eller hensikt.  

 
 
Bevegelig bilde 11:  
Dame3 - Nå heter det for eksempel ikke essay og novelle lenger, i følge de nye eksamensretningslinjene. Nå 
heter det jo kreativ tekst.  

 
Bevegelig bilde 12:  
Dame2 - Kanskje også tekster som er litt annerledes enn det man vanligvis leser, og som spiller litt på noe de 
kan relatere seg til, noe de kjenner fra sin egen hverdag da.  

   
 

 



	148	

Bevegelig bilde 13:  
Mann2 - Du skal først og fremst rette veldig mye tekst da. Og du skal helst rette de godt. Og du skal helst rette 
de så elevene forstår det.  

 
 
Bevegelig bilde 14:  
Mann3 - Det handler om å kunne lese og forstå. Det handler om å kunne skrive og gjøre seg forstått. Og det 
handler om å kunne kommunisere muntlig og gjøre seg forstått.  

 
 
Bevegelig bilde 15:  
Dame1 - Også er det veldig konkret fag på veldig mange måter, også er det et fag som gir rom for 
enkeltmennesket og enkeltindividet. Så det synes jeg er veldig spennende. Så jeg liker jo veldig godt norskfaget. 
Det er et veldig morsomt fag. Rett og slett.   
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Stillbilde 16: Et bilde av alle tre verkene av Intertekst (Vg1, Vg2 og Vg3) og Fagbokforlaget sin logo. 

 
 
Stillbilde 17: Et bilde av alle tre verkene av Intertekst (Vg1, Vg2 og Vg3), Fagbokforlaget sin logo og en 
sjekkliste: “Konkret, solid, engasjerende, følger revidert læreplan 2013”. 

 
 
 
Stillbilde 18: Et bilde av alle tre verkene av Intertekst (Vg1, Vg2 og Vg3), Fagbokforlaget sin logo og en 
sjekkliste: “Konkret, solid, engasjerende, følger revidert læreplan 2013”, der alle punktene på sjekklisten er 
huket av.  
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Vedlegg 7: Fagbokforlagets Facebook-innlegg om Intertekst på 

Fagbokforlaget og Norsk vgs 
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Vedlegg 8: Overordnet intervjuguide  
1. Innledning  

Gjennomgang av samtykkedokumentet (og her informasjon om samtalens formål og studien), 

muntlig og få underskrift  

• Hvor lenge har du jobbet i FORLAG?  

• Hva er din stilling i FORLAG 

• Hva var ditt ansvarsområde, og hva jobbet du med i utviklingen av 

LÆREVERK 

• Kan du fortelle meg litt om LÆREVERK, og hva som var tanken bak dette 

læreverket? 

• Hvorfor dere gikk for navnet på LÆREVERK 

• Var det noe spesielt eller konkret med LÆREVERK som var sentralt i 

profileringen, noe dere følte var viktig å få fram til mottakerne?  

 

2. Den multimodale kommunikasjonen 

YouTube-filmen  

• Hva var grunnen til at dere valgte å lage videoen om LÆREVERK, en 

informasjonsvideo?  

• Hva ønsket dere å få frem og kommunisere med denne videoen?  

• Kan du fortelle litt om forarbeidet som ble gjort i forbindelse med 

produksjonen videoen? 

• Hvor stor del av den visuelle utformingen ble tenkt ut av dere i FORLAG, og 

hvor stor del ble gjennomført av PRODUKSJONSBYRÅ 

• Hvem ønsket dere å nå med videoen? Hvem er målgruppen?  

• Hvorfor mener du at videoen kommuniserer til akkurat  denne målgruppen? 

Facebook-innlegg 

• Hva var tanken bak etableringen av FACEBOOKSIDEN? 

• Hvem var deres målgruppe med denne FACEBOOKSIDEN? 
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• Og hvorfor tenker du at innleggene kommuniserer og er tilpasset til akkurat denne 

målgruppen? 

Forsider 

• Kan du fortelle litt om forarbeidet som ble gjort i forbindelse med produksjonen av 

forsidene? 

• Hvor stor del av den visuelle utformingen ble tenkt ut av dere i FORLAG? 

• Hvordan oppfatter du selv forsidene? Hva føler du at de  sier?  (Her viser jeg frem 

forsidene) 

• Hvilke ulikheter tenker du er de mest framtredende mellom de tre forsidene?  

• Og er det noen tydelige likheter?  

• Hadde dere en bevisst strategi i utformingen av forsidene? Kan du i så fall fortelle noe 

om den?    

• Synes du forsidenes innhold har en form for symbolikk eller har et 

fortolkningspotensial?   

3. Profilering 

• Ut i fra din erfaring, hva tenker du er de største utfordringene i en profileringsprosess 

av et læremiddel? Er det mange faktorer som spiller inn i hvordan utfallet blir? 

• Sånn som jeg har forstått det så er de mer tradisjonelle profileringsmetodene av nye 

lanseringer bokturneer, messer og skolebesøk. Stemmer dette?  

-Men hvordan og eventuelt hvor stor rolle tror du at bruk av sosiale medier spiller i en 

profileringsprosess av et nytt læreverk?  

• Med denne digitale utviklingen vi har opplevd med sosiale medier, tror du det har 

åpnet seg nye muligheter i markedsførings- og kommunikasjonssituasjonene på nett? 

Også når det gjelder forlagsbransjen og markedsførings av læremidler? 

• I dagens digitale samfunn, tror du er de mer tradisjonelle profileringsmetodene, eller 

bruk av sosiale medier som har størst innflytelse på skolers utvelgelsesprosess av 

læremidler?  
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4. Oppsummering   

• Er det noe ved utformingen av LÆREVERK og utviklingen av 

kommunikasjonen du ikke føler du har fått sagt til nå? 

Sørge for at har forstått alt riktig, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål   
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Vedlegg 9: Intervjuguide tilpasset Kirsten Kalleberg  
1. Innledning  

Gjennomgang av samtykkedokumentet (og her informasjon om samtalens formål og studien), 

muntlig og få underskrift  

• Hvor lenge har du jobbet i Cappelen Damm? 

• Hva er din stilling i Cappelen Damm? 

• Hva var ditt ansvarsområde, og hva jobbet du med i utviklingen av Moment?  

• Kan du fortelle meg litt om Moment, og hva som var tanken bak dette 

læreverket? 

• Hvorfor navnet Moment?  

2. Den multimodale kommunikasjonen 

 Forsidene  

• Kan du fortelle litt om forarbeidet som ble gjort i forbindelse med bestemmelsen av 

forsidene? 

• Hvordan oppfatter du selv forsidene? Hva føler du at de  sier?  (Her viser jeg frem 

forsidene) 

• Hvilke ulikheter og forskjeller tenker du er de mest framtredende mellom de tre 

forsidene? 

• Hvorfor valgte dere å bruke fotografier framfor illustrerte forsider?  

• Og hvorfor valgte dere å bruke fotografier av Ole Marius Jørgensen? 

• Er forsidene produsert av Jørgensen på oppdrag av Cappelen Damm? 

• Hva var det som appellerte i denne bildeserien, sammenliknet med andre bildeserier 

av Jørgensen? 

I beskrivelsen av bildeserien Kampf Am Berg av Ole Marius Jørgensen står det:  

Dette er et prosjekt om livet på fjellgårdene i Norge. Livets mange utfordringer, og kampen 

mot naturen, isolasjon og hverandre. Flere tradisjonelle livsstiler forsvinner, og gårder faller 

sammen og blir ikke tatt vare på. Den yngre generasjonen har en tendens til å drømme om 

horisonten og forlate sitt gamle liv. Prosjektet viser spektakulære omgivelser av det norske 

fjellandskapet, som dessverre ikke blir satt pris på, fordi det er bare en del av hverdagen. De 
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siste bildene i serien tar derimot opp optimisme og håp for framtiden.  

• Hvordan synes dere bildene dere har valgt til forsidene står til denne beskrivelsen av 

bildeserien? 

• Hvordan og hvorfor synes du bildene passer til å være forsider på lærebøker i 

norskfaget?   

• Kampf Am Berg har jo også en rekke andre bilder, men hvorfor gikk dere for disse tre 

bildene framfor de andre i serien? Er det noen tanker bak valgene?  

• Hvordan har responsen vært fra mottakere av forsidene og brukerne av læremidlet? 

Facebook/Fagblogg 

• Cappelen Damm har fagbloggen Fagsnakk der dere har profilert Moment. Der er det 

tre innlegg; et om Moment Vg1, et om Vg2 og et om Vg3.  

• Hva var tanken bak fagbloggen deres? Hvorfor ville dere starte den?  

• Hvem tenker dere leser den? Hvem er den tenkte målgruppa?  

• Cappelen Damm har også flere Facebook-sider, men etter å ha gått gjennom alle fant 

jeg ut at det er kun på Cappelen Damm Videregående dere har markedsført Moment. 

Men det var ikke en veldig hyppig profilering av Moment.  

• Er det en spesiell grunn til at dere valgte å bruke Fagsnakk framfor Facebook? 

• På Facebook var det tre innlegg om Moment, men alle tre omhandler utgivelsen av 

Moment Vg3. 

• Hva var grunnen til at dere ikke tok opp og markedsførte Moment Vg1 og Vg2 på 

Facebook?  

• Hva er dine tanker rundt forholdet mellom blogger og Facebook? Tror du det ene 

funker bedre eller dårligere enn det andre i en kommunikasjonssituasjon?  

3. Profilering  

• Ut i fra din erfaring, hva tenker du er de største utfordringene i en profileringsprosess 

av et læremiddel? Er det mange faktorer som spiller inn i hvordan utfallet blir? 

• Sånn som jeg har forstått det så er de mer tradisjonelle profileringsmetodene av nye 

lanseringer bokturneer, messer og skolebesøk. Stemmer dette?  

-Men hvordan og eventuelt hvor stor rolle tror du at bruk av sosiale medier spiller i en 
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profileringsprosess av et nytt læreverk?  

• Med denne digitale utviklingen vi har opplevd med sosiale medier, tror du det har 

åpnet seg nye muligheter i markedsførings- og kommunikasjonssituasjonene på nett? 

Også når det gjelder forlagsbransjen og markedsførings av læremidler? 

• I dagens digitale samfunn, tror du er de mer tradisjonelle profileringsmetodene, eller 

bruk av sosiale medier som har størst innflytelse på skolers utvelgelsesprosess av 

læremidler?  

4. Oppsummering   

• Er det noe ved utformingen og utviklingen av forsidene eller Facebook- og 

bloggkommunikasjonen du ikke har fått sagt til nå?  

Sørge for at har forstått alt riktig, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål  
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Vedlegg 10: Intervjuguide tilpasset Heidi Helgestad  
1. Innledning  

Gjennomgang av samtykkedokumentet (og her informasjon om samtalens formål og studien), 

muntlig og få underskrift  

• Hvor lenge har du jobbet i Cappelen Damm? 

• Hva er din stilling i Cappelen Damm? 

• Hva var ditt ansvarsområde, og hva jobbet du med i utviklingen av Moment?  

• Kan du fortelle meg litt om Moment, og hva som var tanken bak dette læreverket? 

• Hvorfor navnet Moment?  

2. Den multimodale kommunikasjonen 

 YouTube-filmen 

• Hva var grunnen til at dere valgte å lage videoen, en informasjonsvideo?  

• Hva ønsket dere å få frem og kommunisere med denne videoen?  

• Kan du fortelle litt om forarbeidet som ble gjort i forbindelse med produksjonen 

videoen? 

• Hvilket produksjonsselskap brukte dere i arbeidet med videoen?  

• Hvor stor del av den visuelle utformingen ble tenkt ut av dere i Cappelen Damm, og 

hvor stor del ble gjennomført av PRODUKSJONSBYRÅ? 

• Hvor ble filmen laget? Et bibliotek?  

• Hva var tanken bak det å intervjue lærebokforfatterne og redaktørene?  

• Hvem ønsket dere å nå med videoen? Hvem er målgruppen?  

• Hvorfor mener du at videoen kommuniserer til akkurat  denne målgruppen?  

• Synes du at YouTube-filmen krever visse forkunnskaper for å kunne forståes 

optimalt? 

• Jeg har lagt merke til at videoen på YouTube ikke har fått noen likes, dislikes eller 

kommentarer. Tror du det er noen spesiell grunn til dette? 

Facebook/Fagblogg 

• Cappelen Damm har fagbloggen Fagsnakk der dere har profilert Moment. Der er det 
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tre innlegg; et om Moment Vg1, et om Vg2 og et om Vg3.  

• Hva var tanken bak fagbloggen deres? Hvorfor ville dere starte den?  

• Hvem tenker dere leser den? Hvem er den tenkte målgruppa?  

• Cappelen Damm har jo også flere Facebook-sider, men etter å ha gått gjennom alle 

fant jeg ut at det er kun på Cappelen Damm Videregående dere har markedsført 

Moment. Men det var ikke en veldig hyppig profilering av Moment.  

• Er det en spesiell grunn til at dere valgte å bruke Fagsnakk framfor Facebook? 

• På Facebook var det tre innlegg om Moment, men alle tre omhandler utgivelsen av 

Moment Vg3. 

• Hva var grunnen til at dere ikke tok opp og markedsførte Moment Vg1 og Vg2 på 

Facebook?  

• Hva er dine tanker rundt forholdet mellom blogger og Facebook? Tror du det ene 

funker bedre eller dårligere enn det andre i en kommunikasjonssituasjon?  

3. Profilering  

• Ut i fra din erfaring, hva tenker du er de største utfordringene i en profileringsprosess 

av et læremiddel? Er det mange faktorer som spiller inn i hvordan utfallet blir? 

• Sånn som jeg har forstått det så er de mer tradisjonelle profileringsmetodene av nye 

lanseringer bokturneer, messer og skolebesøk. Stemmer dette?  

-Men hvordan og eventuelt hvor stor rolle tror du at bruk av sosiale medier spiller i en 

profileringsprosess av et nytt læreverk?  

• Har det åpnet seg nye muligheter med denne digitale utviklingen vi har opplevd med 

sosiale medier? 

• I dagens digitale samfunn, tror du er de mer tradisjonelle profileringsmetodene, eller 

bruk av sosiale medier som har størst innflytelse på skolers utvelgelsesprosess av 

læremidler?  

4. Oppsummering   

• Er det noe ved utformingen og utviklingen av YouTube-filmen, forsidene eller Facebook- 

og bloggkommunikasjonen du ikke har fått sagt til nå?  

Sørge for at har forstått alt riktig, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål  
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Vedlegg 11: Intervjuguide tilpasset Gabrielle Haga 
 

1. Innledning  

Gjennomgang av samtykkedokumentet (og her informasjon om samtalens formål og studien), 

muntlig og få underskrift  

• Hvor lenge jobbet du i Fagbokforlaget? 

• Hva var din stilling i Fagbokforlaget? 

• Hva var ditt ansvarsområde, og hva jobbet du med i utviklingen av Intertekst?  

• Kan du fortelle meg litt om Intertekst, og hva som var tanken bak dette 

læreverket? 

• Hvorfor dere gikk for navnet Intertekst?  

• Var det noe spesielt eller konkret med Intertekst som var sentralt i 

profileringen, noe dere følte var viktig å få fram til mottakerne?  

 

2. Den multimodale kommunikasjonen 

YouTube-filmen  

• Hva var grunnen til at dere valgte å lage videoen om Intertekst, en 

informasjonsvideo?  

• Hva ønsket dere å få frem og kommunisere med denne videoen?  

• Kan du fortelle litt om forarbeidet som ble gjort i forbindelse med 

produksjonen videoen? 

• Hvor stor del av den visuelle utformingen ble tenkt ut av dere i 

Fagbokforlaget, og hvor stor del ble gjennomført av Pang Produksjoner?  

• Hvem ønsket dere å nå med videoen? Hvem er målgruppen?  

• Hvorfor mener du at videoen kommuniserer til akkurat  denne målgruppen?  

• Hvordan valgte dere ut de seks personene som ble intervjuet? Var det noen 

utvalgskriterier?  

• Hvor ble intervjuene filmet?  

• Hva var tanken bak det å intervjue lærere, framfor å intervjue for eksempel 

lærebokforfatterne og redaktørene?  



	162	

• Kan dette sees i lys av deres målgruppe for denne videoen? 

• Synes du at filmen krever visse forkunnskaper for å kunne forståes optimalt? 

• I min analyse har jeg delt opp videoen i to deler: man har de første og siste 

stillbildene, og selve intervjuene av lærerne. I selve intervjuene er det fokus på 

norskfaget generelt, og endringer i skolesystemet, men Intertekst blir ikke 

nevnt en eneste gang. Det er kun ved de første og siste bildene av filmen, at 

man kan knytte intervjuene til Intertekst.  

• Hvorfor valgte dere å gjøre det på denne måten, framfor å knytte disse to 

delene mer eksplisitt sammen, og aktualisere Intertekst i selve intervjuene?  

• Jeg har lagt merke til at videoen har ikke fått noen likes, dislikes eller 

kommentarer, verken på YouTube eller Vimeo. Tror du det er noen spesiell 

grunn til dette? 

• Dere spesifiserer også at Intertekst følger den reviderte læreplanen fra 2013. 

Måtte alle forlag som produserer læremidler oppdatere fagbøkene sine da den 

reviderte læreplanen kom?  

Facebook-innlegg 

• Januar 2013 kom dere også med en egen Facebookside for norskfaget, Norsk vgs. 

Hva var tanken bak etableringen av denne siden? 

• Var dette i forbindelse med lanseringen av Intertekst?  

• Hvem var deres målgruppe med denne Facebooksiden? 

• Og hvordan tror dere at dere har klart å nå ut til denne målgruppen på sosiale 

medier? 

• Norsk vgs har 3210 personer likt og 3249 personer som følger. Har du noen tanker 

om hvordan du klarte å oppnå en slik følgermasse?  

• Jeg la merke til at Fagbokforlaget sin hovedside på Facebook har delt en rekke av 

Norsk vgs sine Facebook-innlegg. Tror du denne overlappingen kan ha hatt litt å 

si? 

• Etter å ha analysert innleggene har jeg sett at dere var veldig flinke til å komme 

med utdypende informasjon, og dere supplerte gjerne med et bilde av det som ble 

omtalt. Alle innleggene var altså veldig informative. Var dette et bevisst valg, å 

holde folk oppdatere underveis i prosessen?  



	 163	

• I tillegg inkluderer dere også folk og gir rom for medbestemmelse; for eksempel 

avgjørelsen om en bok for Vg2 og en for Vg3, eller ønsker om forfattere til 

fagdager. Skjedde denne dialogen og inkluderingen gjennom Facebook? Fikk dere 

mange henvendelser til Norsk vgs sin side? Eller hadde dere en mail alle 

henvendte seg til? 

5. Profilering 

• Ut i fra din erfaring, hva tenker du er de største utfordringene i en profileringsprosess 

av et læremiddel? Er det mange faktorer som spiller inn i hvordan utfallet blir? 

• Sånn som jeg har forstått det så er de mer tradisjonelle profileringsmetodene av nye 

lanseringer bokturneer, messer og skolebesøk. Stemmer dette?  

-Men hvordan og eventuelt hvor stor rolle tror du at bruk av sosiale medier spiller i en 

profileringsprosess av et nytt læreverk?  

• Og i dagens digitale samfunn kan man lett kombinere tekst og visuelle elementer, og 

skape en sammensatt tekst, også kalt en multimodal tekst. Hva tror du er de største 

fordelene eller mulighetene ved en slik digital utvikling i en 

kommunikasjonssituasjon?  

• I dagens digitale samfunn, tror du er de mer tradisjonelle profileringsmetodene, eller 

bruk av sosiale medier som har størst innflytelse på skolers utvelgelsesprosess av 

læremidler? 

  

6. Oppsummering   

Er det noe ved utformingen og utviklingen av YouTube-filmen eller Facebook-

kommunikasjonen du ikke føler du har fått sagt til nå? 

Sørge for at har forstått alt riktig, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål   
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Vedlegg 12: Intervjuguide tilpasset Astrid Kleiveland  
1. Innledning  

Gjennomgang av samtykkedokumentet (og her informasjon om samtalens formål og studien), 

muntlig og få underskrift  

• Hvor lenge jobbet du i Fagbokforlaget? 

• Hva er/var din stilling i Fagbokforlaget? 

• Men hva er din stilling i Aschoug nå? 

• Hva var ditt ansvarsområde, og hva jobbet du med i utviklingen av Intertekst?  

• Kan du fortelle meg litt om Intertekst, og hva som var tanken bak dette 

læreverket? 

• Det var vel i 2013 den nye læreplanen kom, og snart kommer det vel også en 

revidert versjon? Er forlag pliktig til å oppdatere læreverkene sine etter 

læreplanene? 

• Hvorfor dere gikk for navnet Intertekst?  

2. Den multimodale kommunikasjonen 

Forsidene  

• Kan du fortelle litt om forarbeidet som ble gjort i forbindelse med produksjonen av 

forsidene? 

• Hvor stor del av den visuelle utformingen ble tenkt ut av dere i Fagbokforlaget, og 

hvor stor del ble gjennomført av Marius Pålerud, illustratøren av forsidene?  

• Hvordan oppfatter du selv forsidene? Hva føler du at de  sier?  

• Hvilke ulikheter tenker du er de mest framtredende mellom de tre forsidene?  

• Og er det noen tydelige likheter? 

• Hadde dere en bevisst strategi i utformingen av forsidene? Kan du i så fall fortelle noe 

om den?   

• Hvorfor gikk dere for fargene blå, rød og grønn?  

• Synes du illustrasjonene er realistiske framstillinger av personene de skal 

representere? 

• Når det gjelder personene og objektene som er illustrert på forsidene, var dette et 

bevisst valg fra deres side, eller var det illustratørens ide? 
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• Synes du forsidenes innhold og illustrerte personer viser en utvikling?  

• I et intervju av illustratøren Marius Pålerud så kommer det fram at han jobber ut i fra 

en rekke kriterier. Forsiden skulle:  

-vise at norskfaget er et kunst- og dannelsesfag  

- være moderne og solid på samme tid  

- få fram innholdet i faget på trinnet  

- være mangetydig, med vekt på estetikk og rom for refleksjon  

- ha noe som gjør at man blir glad for å ta fram norskboken, selv i første time på en 

regntung mandag. 

• Er disse kriteriene formulert av dere?  

• Hvordan synes du forsidene oppfyller disse kravene?  

Facebook-innlegg 

• Januar 2013 kom dere også med en egen Facebookside for norskfaget, Norsk vgs. 

Hva var tanken bak etableringen av denne siden? 

• Var dette i forbindelse med lanseringen av Intertekst?  

• Hvem var deres målgruppe med denne Facebooksiden? 

• Og hvorfor tenker du at innleggene kommuniserer og er tilpasset til akkurat denne 

målgruppen? 

• Norsk vgs har 3210 personer likt og 3249 personer som følger. Har du noen tanker 

om hvordan du klarte å oppnå en slik følgermasse?  

• Jeg la merke til at Fagbokforlaget sin hovedside på Facebook har delt en rekke av 

Norsk vgs sine Facebook-innlegg. Tror du denne overlappingen kan ha hatt litt å 

si? 

• Men det virker som dere satset ganske mye på Facebook? 

• Etter å ha analysert innleggene har jeg sett at dere var veldig flinke til å komme 

med utdypende informasjon, og dere supplerte gjerne med et bilde av det omtalte. 

Alle innleggene var altså veldig informative. Var dette et bevisst valg, å holde folk 

oppdatere underveis i prosessen?  

• I tillegg inkluderer dere også folk og gir rom for medbestemmelse; for eksempel 

avgjørelsen om en bok for Vg2 og en for Vg3, eller ønsker om forfattere til 

fagdager. Skjedde denne dialogen og inkluderingen gjennom Facebook? Fikk dere 



	166	

mange henvendelser til Norsk vgs sin side? Eller hadde dere en mail alle 

henvendte seg til? 

7. Profilering  

• Ut i fra din erfaring, hva tenker du er de største utfordringene i en 

profileringsprosess av et læremiddel? Er det mange faktorer som spiller inn i 

hvordan utfallet blir? 

• Sånn som jeg har forstått det så er de mer tradisjonelle profileringsmetodene 

av nye lanseringer bokturneer, messer og skolebesøk. Stemmer dette?  

-Men hvordan og eventuelt hvor stor rolle tror du at bruk av sosiale medier 

spiller i en profileringsprosess av et nytt læreverk?  

• Med denne digitale utviklingen vi har opplevd med sosiale medier, tror du det 

har åpnet seg nye muligheter i markedsførings- og 

kommunikasjonssituasjonene på nett? Også når det gjelder forlagsbransjen og 

markedsførings av læremidler? 

• I dagens digitale samfunn, tror du er de mer tradisjonelle 

profileringsmetodene, eller bruk av sosiale medier som har størst innflytelse 

på skolers utvelgelsesprosess av læremidler?  

8. Oppsummering   

Er det noe ved utformingen og utviklingen av forsidene eller Facebook-

kommunikasjonen du ikke føler du har fått sagt til nå? 

Sørge for at har forstått alt riktig, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål   
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Vedlegg 13: Transkribering av felles intervju med Heidi Helgestad og 

Kirsten Kalleberg, på Cappelen Damms kontorer, 16.01.2018, Oslo. 
Heidi Helgestad er Cappelen Damms markedsansvarlig for norsk, historie, samfunnsfagene 

og økonomiske fag på videregående skole. Hun har ansvaret for markedsføringen av 

læreverkene for disse fagene på videregående skole, deriblant Moment. Kirsten Kalleberg ble 

opprinnelig ansatt på et engasjement av Cappelen Damm, men er nå fast redaktør for 

norskfaget på videregående skole, og programfagene kommunikasjon og kultur, og historie 

og filosofi. Hun har tidligere jobbet som lærer, og er også tidligere skriftstyreleder i 

Landslaget for norskundervisning (LNU).  

 

Intervjuer (I): Hvor lenge har du jobbet i Cappelen Damm?  

Helgestad (H): Siden 2004 

 

—(I): Hva er din stilling i Cappelen Damm? 

(H): Markedsansvarlig 

 

—(I): Og når det gjelder utviklingen av Moment, hva var ditt ansvarsområde? 

(H): Diskutere med redaksjonen, altså Kirsten, som er redaktør og redaksjonssjefen… Og 

komme med innspill, og så er det selvfølgelig markedsføringen.  

 

—(I): Hadde du noe kontakt med lærere, eller brukerne av det kommende verket? Hva 

de ønsket seg? 

(H): Husker nesten ikke hva vi gjorde jeg, men vi spurte vel dem noe, og så møter vi jo dem 

alltid når vi er ute.  

—(I): Så hva var egentlig tanken bak Moment, dette nye læreverket? Var det en slags 

motivasjon bak det? 

(H): Ja, det kan jo redaktøren ta å svare på mye bedre enn meg. Men vi ønsket jo å lage et 

norsklæreverk som skolen trengte, og som var litt annerledes og tok dybdelæring på alvor. 

Det er jo egentlig noe av det, men det kan jo Kirsten snakke mer om.  

—(I): Så da går vi rett over på selve filmen. Så hva var egentlig grunnen til at dere 

bestemte dere for å lage en YouTube-film, en informasjonsvideo? 

(H): Grunnen til at den ligger på YouTube er litt fordi lærerne er aktive på YouTube. Men vi 
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har ikke markedsført den veldig på YouTube, egentlig. Den ligger der fordi at når du legger 

filmer på YouTube får du laste dem ned. Men det som var viktig med filmen var jo å forklare 

lærerne, eller få de til å bli kjent med forfatterne, for dette er et helt nytt læreverk, de kjenner 

ikke forfatterne så godt, så det er en måte å presentere forfatterne for publikum, eller lærerne. 

Men YouTube er en viktig kanal.  

 

—(I): Men man har jo også VIMEO. Brukte dere den kanalen?  

(H): Ja, nå er det 2013 siden vi la ut videoen, så det har skjedd mye på VIMEO siden den da. 

Men det som er med YouTube er at det er der de aller fleste søker etter ting, men det er 

spennende med VIMEO, blant annet at det ikke er reklame der.  

 

—(I): Ja, ikke sant. Men det fører meg til et annet spørsmål, nå hopper jeg litt her da, 

men det er jo ikke noen, sist gang jeg sjekket, noen likes, dislikes eller kommentarer på 

videoen.  

(H): Vi har ikke utnyttet YouTube som medium. Den ligger der av praktiske grunner.  

 

—(I): Men hva tenker du er årsaken til at den ikke har fått likes eller noen form for 

respons? 

(H): Det er fordi vi ikke har…altså vi har jo en YouTube-kanal som vi ikke bruker aktivt. 

Den skal vi legge planer for å bruke aktivt nå, så det er grunnen til det. Pluss at jeg tror 

kanskje ikke lærere søker spesifikt etter læreverk på YouTube, men at de søker etter 

spesifikke fagtemaer der. Så gode retoriske taler vil de kanskje søke på YouTube.  

 

—(I): Ja, ikke sant. Så husker du produksjonsselskapet dere jobbet med? 

(H): Produksjonsselskapet er Cynergi.  

Kalleberg (K): Med C.  

 

—(I): Ja, så hvordan var ansvarsfordelingen og samarbeidet i forkant av videoen? 

(H): Med Cynergi?  

 

—Ja, med Cynergi.  

(H): Ja, vi var jo klare med målet for videoen, og kom, og de er jo da produksjonsselskap. Så 

de har jo vært med oss å diskutere hva som kan bli fint. Og hva kan være kjapt nok, og så 

videre. Men ideen og alt det, er det jo vi som gjør.  
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—(I): Så den visuelle utformingen av filmen er det mer dem som har tatt ansvaret for? 

(H): Ja, men det var vårt forslag å være på Deichmanske3, fordi det passer til norskfaget. Og 

det er veldig fint der.  

 

—(I): Ja, hvorfor synes dere det passer til norskfaget? 

(H): Det er noe med at det er høyverdig og litterært, det er….Ja, det gir… 

(K): Men også for alle.  

(H): Også at det er for alle ja. Så blir det fine bilder der fordi det er veldig fint dagslys der.  

 

—(I): Ja, ikke sant. Men hva var tanken bak det å intervjue Kirsten da, og forfatterne, 

framfor lærere eller annet undervisningspersonell? 

(H): Fordi det var et nytt læreverk, med en ny forfattergruppe. Ikke ukjente navn, i hvert fall 

ikke alle, men som gruppe og som norsklærebokforfattere, så var de ukjente. Så vi ønsket 

med den filmen at de skulle fortelle noe om hvilke valg de har gjort når de skriver et 

læreverk, fordi det er nyttig for lærerne når de skal bli kjent med et nytt læreverk.  

 

—(I): Så ut i fra det jeg forstår så er det lærere som er videoens primære målgruppe? 

(H): Ja. Men den primære kanalen for videoen, det er ikke YouTube. Den primære kanalen 

for videoen er vår egen nettside og på bloggen vår, og i eposter og i sånne ting ut til lærere. 

Vi har egne kanaler vi kommuniserer. Inne på nettsiden, hvor det står om Moment, ligger 

filmen.  

 

—(I): Så den tematikken og fagbegrepene som blir tatt opp i videoen, er tilpasset 

lærere? 

(H): Ja, jeg tenker at både lærerne og vi som jobber i forlaget er ganske enige om hva som 

passer, fordi vi tar utgangspunkt i læreplanene. Og det er jo vår oppgave, og det er også 

lærernes oppgave, så vi har en felles oppgave der. Så de begrepene er ikke plukka ut for å 

passe til lærere. De er der fordi det representerer planene for faget og undervisning i skolen.  

 

																																																								

3 De refererer til Deichmanske bibliotek på Hammersborg.   
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—(I): Ja, supert. For at da har jeg tatt for meg det jeg lurte på om YouTube-

kommunikasjonen, så hvis du, Heidi, skal i et møte nå og har det travelt så går det fint. 

Men tusen takk for tiden din. 

(H): Jo, bare hyggelig, og lykke til! 

 

—(I): For da kan vi egentlig bare fortsette. Det er noen av de samme grunnleggende 

spørsmålene som jeg stilte til Heidi, men hvor lenge har du jobbet i Cappelen Damm? 

(K): Jeg ble ansatt i august 2013.  

 

—(I): Og hva er din stilling? 

(K): Jeg er redaktør, med norsk som hovedfelt. Og jeg ble ansatt opprinnelig på en 

engasjement, men nå har jeg fast jobb, for å jobbe med akkurat læreverket Moment. Så det 

var veldig spesifikt.  

 

—(I): Så det er hovedområdet ditt? Etterarbeidet og utviklingen av Moment? 

(K): Ja, hovedområdet er norsk. Men nå har jeg jobbet de siste årene med noen andre fag, så 

jeg jobber med et fag som heter kommunikasjon og kultur, som har mye overlapp med 

norskfaget, og historie og filosofi. Men nå skal jeg jo i gang med… Nå skal vi jo revidere 

hele Moment, for nå kommer det jo ny læreplan.  

 

—(I): Så hva innebærer egentlig det å ha redaktøransvar? 

(K): Ja…Det innebærer at man er en slags… prosjektleder for læreverket. Det er mye å 

administrere. Men så ligger det jo i redaktøransvaret, akkurat som det gjør i en avis, at det 

ligger et ansvar når det kommer til å ta beslutninger om innhold. Og beslutninger, som går 

både på om hvilke personer man skal bruke, men som også går på om når teksten er i orden, 

hva som skal stå. Altså, jeg har jobbet i forlag og i forskjellige typer redaksjoner, og 

forskjellen, i hvert fall når det gjelder læremidler, er at redaktøren har en og spiller en enda 

mer aktiv rolle i utformingen av verkene, enn i for eksempel akademisk publisering.  

 

—(I): Så Heidi kom jo litt innpå det i sted, tanken bak Moment. Men kunne du ha 

utdypet litt om hvorfor dere bestemte dere for å utvikle et helt nytt læreverk? 

(K): Ja, når man gjør det så er det både pragmatiske hensyn, som kan gå på at man har et… 

Om man skal revidere et tidligere læreverk, det handler også om de forfatterne er 

tilgjengelige og ønsker å fortsette. Og så kan det være forlagets valg og ønsker, om man 



	 171	

ønsker å gjøre noe nytt eller utvikle noe man allerede har. Men da jeg begynte å jobbe var 

beslutningen allerede tatt, om at det skulle utvikles på nytt. Så med jevne mellomrom 

begynner man på nytt. Så jeg har ikke vært med på hele beslutningsprosessen.  

 

—(I): Skjønner. Men kunne du fortalt litt om navnet på verket, Moment. Hva var 

tanken bak tittelen?  

(K): Ja. Det brukte vi lang tid på. Det er veldig mye som skal stemme, og så er det veldig 

mange ideer man får, som allerede er brukt. Det ligger en eller annen…Det ligger et ønske 

om å finne… Nå for tiden ønsker man å finne ett ord, eller ett navn, altså ikke flere ord. Vi 

leter altså etter ett ord. Og så leter vi etter ett ord som representerer norskfaget. Og så leter vi 

etter ett ord som høres fint ut å si. Og så leter man etter ett ord som tar seg grafisk sett godt 

ut. På papiret, eller på plakater eller materiell. Så det er mange hensyn å ta. Og så prøver man 

å finne et navn som forfatterne føler seg komfortable med. Fordi det selvfølgelig er deres 

verk. Så det er mange meninger, og så er det selvfølgelig markedsavdelingen er med. Hele er 

redaksjonen er med. Det var nesten like vanskelig som å bli enige om bilder og det visuelle, 

for der er det mange motstridende meninger.  Så vi jobbet knallhardt, og var misfornøyd i 

mange runder, før vi fant dette ordet, som vi hadde foreslått en gang tidligere.  

 

—(I): Så har det noe med øyeblikk å gjøre? 

(K): Ja, absolutt. Det har mye med øyeblikk å gjøre. Det har med kraft å gjøre, det kan ha 

assosiasjoner til naturfag og noe som beveger seg, men definitivt noe som kan gi 

assosiasjoner til øyeblikk, selv om det ikke er den mest korrekte norskfaglige assosiasjonen.  

 

—(I): Interessant det du nevner som bevegelse, ettersom norskfaget også er i konstant 

bevegelse og utvikling.  

(K): Ja, ikke sant! Og så var det mange som sa at da frir man jo litt til det engelske, med 

moment, men det kommer jo fra det samme, men det kommer jo fra movere, fra bevegelse. 

Så vi snakket ganske mye fra de i naturfagsredaksjonen, og leste en del om det i realfag. Og 

det syntes vi passet veldig bra.  

 

—(I): Så da går vi over til forsidene, for de har jo jeg drevet og analysert. Så 

forarbeidet som ble gjort i forbindelse med forsidene, for dette er jo fotografier? 

(K): Ja, det er fotografier, men det er jo en form for kunstfotografier.  
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—(I): Ja, så de er redigert eller manipulert på en eller annen måte? 

(K): Ja.  

 

—(I): Så hvordan satte dere i gang prosessen med å finne og utvikle forsidene til 

Moment?  

(K): Vi satte i gang først med å lage…Snakke om hva vi kunne ønske oss at bildene skulle 

uttrykke. Så en av de tingene vi snakket om at det er en serie på tre bilder, og læreplanen i 

norsk går inn på litt forskjellige emner… De tre forskjellige årene. Så det kan være mulig å 

tenke seg at bildene skal avspeile det. Vi begynner å sette opp noen parameter med ønsker da. 

Og så begynner vi å lete selv, og så får vi også hjelp til å lete av og til. Og så er det en lang 

prosess, med prøving og feiling. Vi hadde veldig mange runder, og lot det modne over 

ganske lang tid egentlig, hva vi skulle velge. Og så var det mange forskjellige meninger. Og 

så testet vi alle bildene ut på… Folk i forlaget, folk vi kjente, forfatterne spurte sine kollegier, 

vi spurte elever… Så da er man i en prosess der man spurte veldig mange hva de syntes om 

bildene. Og så er det mange sterke meninger.  

 

—(I): For dere har jo brukt Ole Marius Jørgensen, har dere jobbet med han tidligere? 

Eller hvorfor gikk dere for han?  

(K): Nei, vi har ikke jobbet med han tidligere. Men har vært borti bildene hans tidligere 

gjennom at man… Når man jobber med verk har man ofte en billedredaktør som forslår 

veldig mye forskjellige bilder. Og så var han i en bunke… Det var noen helt andre bilder 

egentlig som han hadde laget. Men da var han et navn som kom opp. Og så kom han inn den 

veien da, ja via en billedredaktør eller om det var en designer. Men det var også noe tilfeldig, 

at vi var i en sånn intenst leteprosess og sjekket alt mulig, og så fant… Det første bildet til 

Moment 1… Det var vel det vi fant først, så vidt jeg kan huske. Og så gikk vi inn for å se om 

det var noe som passet til 2 og 3. Og så var jeg da aller mest begeistret for bildet til Moment 

2, som jeg synes er helt strålende. For det er en sånn pastisj på Haugianerne, bare med et 

moderne tilsnitt. Så det var liksom veldig passende.  

 

—(I): Så han hadde ikke laget forsidene på oppdrag fra dere? 

(K): Nei. Disse bildene var laget allerede.  

 

—(I): Men mange forlag går jo for illustrerte forsider, mens disse forsidene har jo et 

ganske realistisk og naturlig preg over seg. Det er jo noen elementer som man kan se er 
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manipulerte eller redigerte, men det er likevel ganske realistiske bilder. Var dette noe 

dere hadde bestemt dere for i forkant? 

(K): Nei, vi hadde ikke bestemt det. Vi var åpne. Og åpne for mange muligheter. For min 

egen del så opplevde jeg det som ganske vanskelig, å finne en serie på tre, hvor alle bildene 

er vellykkede og fungerer sammen. Så nei, vi hadde ingen bestemte formeninger om det på 

forhånd.  

 

—(I): For dette er jo fra bildeserien Kampf Am Berg, og i bildeseriebeskrivelsen står 

det at: Dette er et prosjekt om livet på fjellgårdene i Norge. Livets mange utfordringer, og 

kampen mot naturen, isolasjon og hverandre. Flere tradisjonelle livsstiler forsvinner, og 

gårder faller sammen og blir ikke tatt vare på. Den yngre generasjonen har en tendens til å 

drømme om horisonten og forlate sitt gamle liv. Prosjektet viser spektakulære omgivelser 

av det norske fjellandskapet, som dessverre ikke blir satt pris på, fordi det er bare en del av 

hverdagen. De siste bildene i serien tar derimot opp optimisme og håp for framtiden. 

Hvordan synes du at bildene passer til denne beskrivelsen? 

(K): Altså… Om jeg synes bildene passer til hvordan han beskriver bildene? Jo, i og for seg 

så føler jeg absolutt det. Jeg tror det vi var mest opptatt av… At vi likte det at det var et 

landskap som så norsk ut, enten det om det var det eller ikke. Det var en av de tingene som 

tiltalte oss. At bildene hadde en sånn… både en symbolsk verdi, og at det var i et norsk 

landskap.  

—(I): Så sammenliknet med de andre bildene i bildeserien, så var det den norske 

naturen og symbolikken som kommer frem som gjorde at dere gikk for disse tre?  

(K): Ja… Men det er ikke alltid så lett å si hvorfor man velger…  

—(I): Men hvordan føler du at disse bildene passer til å være forsider på lærebøker?  

(K): Jeg tenker at forsidebilde…Godt kan ha en form symbolikk, og at de skal stå seg i over 

en viss tid. Altså at det er et bilde som elevene skal se mange ganger. Og at det skal gi noe 

nytt over en viss tidsperiode… Det blir jo ett år da, før de skal levere bøkene inn igjen. Og 

samtidig som det skal være bilder som er estetisk tiltalende. Sånn at det skal også se pent ut.  

—(I): Så hvordan oppfatter du selv disse forsidene? Er det noen tanker, følelser eller 

assosiasjoner som blir vekket? Er det noen tydelige forskjeller eller likheter mellom 

forsidene?  
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(K): Nei, jeg tror… Jeg liker at det tredje bildet, som på en måte er når man er ferdig, har en 

sånn… Noe lyst og lett over seg. Nå er man på vei ut i verden. Og så ellers liker jeg nettopp 

det, at det er noe symbolikk, men samtidig er vakkert. Og det at jeg tror, men dette er jo ikke 

noe man alltid kan vite, men også at jeg tenker at dette er bilder som kan tiltale mange, og at 

det ikke skal være et uttrykk for min eller vår private smak. Sånn at man er ute etter å finne 

noe som kan treffe mange forskjellige mennesker.  

 

—(I): Men er det noe annen symbolikk du kan peke på? 

(K): Jeg har vært veldig opptatt av retorikkens plass, i det nye norskfaget. Det har vært et 

hjertebarn i dette prosjektet. Og da har jeg vært opptatt av at jeg synes at alle tre kan tolkes 

inn i det, i veldig mye annet også, men at det handler om at det er en læremester som hjelper 

en annen, eller modellerer, eller hjelper, som er en didaktisk ting, med det første bildet. Og så 

at det andre bildet er en som øver seg, før han kommer ut i verden, og selv om man er alene 

så øver man seg til å tale i en forsamling eller snakke med andre mennesker, og at all 

kommunikasjon og alt språk er dialogisk og rettet mot noen andre. Mens det tredje bildet 

føler jeg er den der at man har lært noe, og at man ser at det man sier har en effekt på andre 

mennesker, at man på en måte bruker kraften da, som man øver seg på i det andre bildet, og 

som noen introduserer deg for i det første bildet. Så jeg føler at det er en progresjon i det.  

—(I): Ja, ikke sant. En utvikling, fra den støtten og stillaslæringen, så er det den der 

selvstendigheten og så er den der frigjøringen etter hvert. Men flott, da går vi over på 

fagbloggen, Fagsnakk. Så vet du hva som var tanken bak fagbloggen? Hvorfor startet 

dere en blogg? 

(K): Jeg var jo ikke med i etableringen av Fagsnakk. Det eksiterte jo da jeg kom, hadde ikke 

eksistert så lenge kanskje. Men det er jo en måte som er veldig i tråd med måten vi ønsker å 

profilere oss, og vise frem at vi er fagpersoner. Publisering av lærebøker handler ikke bare 

om kommersielle hensyn, reklame og markedsføring, men også om et fagmiljø. Når det er 

utgivelse av lærebøker, det gjelder jo alle forlag, så er det jo stort sett sånn at nærmest alle 

redaktørene selv er lærere, eller har vært det. Og at de som skriver bøkene er lærere og 

fagpersoner. Og at det da også er viktig å kunne uttrykke seg faglig, og da trenger man en 

blogg, da trenger man litt lengde med sånne bakgrunnartikler og steder… Et møtested og en 

kanal. Så da har vi det, både til rent faglige bidrag, også er det sånn at da putter man jo inn 

markedsføring; nå skal vi ha seminar og nå skal vi lansere bøkene våre. Så det handler jo om 

å ha en plattform, men at det har vært vår viktigste plattform da. 
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—(I): Ikke sant. For Cappelen Damm har jo tydeligvis flere Facebooksider, men så fant 

jeg Cappelen Damm Videregående, og der var det kun tre innlegg om Moment, som kun 

omhandler Vg3-boka.  

(K): Det er riktig. Vi brukte ikke, den Cappelen Damm Videregående ble vel opprettet rundt 

da, altså ganske sent. Mens på bloggen har vi fulgt arbeidet med Moment, helt fra, en god 

stund før Vg1-boka kom ut da. Så det har liksom vært vår kanal, og så har vi tatt i bruk 

Facebook, men det har vi heller ikke kjørt full pakke på. Men da har det jo også vært sånn at 

vi har laget innlegg og lenket tilbake til bloggen, og der ligger det, kan det ligge filmer eller 

lengre innlegg og sånne ting.  

 

—(I): Ikke sant. Så det var grunnen til at Vg1 og Vg2 ikke ble markedsført på 

Facebook da? 

(K): Ja, eller så hadde vi vært der.  

—(I): Så med innleggene om Moment så er det fremdeles lærere og 

undervisningspersonell som er kommunikasjonens målgruppe?  

(K): Ja, totalt.  

 

—(I): Så Fagsnakk er primærkanalen, så har Facebook kommet opp etter hvert?  

(K): Ja, stemmer. Det vil veldig komme mer.  

 

—(I): Men tror du at de skjønnlitterære og mer kommersielle sjangrene passer bedre til 

kanaler som Facebook, mens markedsføring av faglitteratur er mer egnet til blogger? 

(K): Nei, jeg tror ikke det skillet er like relevant lenger. Jeg tror nok kanskje det har vært det. 

Og nå synes jeg jo selv, jeg er en fagperson på Facebook, og får veldig mye faglig nytte ut av 

Facebook. Så nå er det en ny måte å være på Facebook på. Så egentlig så ser jeg ikke for meg 

at det er en spesiell grunn til at det er så stor forskjell. Ja, det kan være noen lengre innlegg på 

blogger… Men man kan egentlig fortelle det samme på Facebook, bare tilpasse det, være litt 

kortere i formen og. 

 

—(I): Men tror du det ene funker bedre, eller når ut til flere, enn det andre? 

(K): Jeg vet ikke. Jeg tror Facebook når ut til veldig mange. Veldig mange lærere bruker det, 
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jeg tror veldig mange på min egen alder bruker det, ja, jeg er 47, veldig mange i min 

generasjon bruker det masse. 

—(I): Men hvorfor valgte dere å lage en blogg og bruke Fagsnakk, framfor å bruke 

Facebook? 

(K): Nei, det vet jeg ikke.  

—I et senere (17.01.2018) telefonintervju med Heidi Helgestad om det foregående 

spørsmålet kommer det frem at:  

(H): Det er kort og godt fordi… Moment Vg3 kom i 2015, og vi opprettet ikke noe 

Facebook-konto…kanal før det. Og vi har satset veldig lite på Facebook, for det er ikke en 

veldig viktig….Du ser vi har veldig få følgere, så vi har ikke jobbet for det i det hele tatt, men 

det er noe vi skal i gang med nå, og jobbe litt ordentlig med det. Så det er ikke viktig. Det har 

ikke vært viktig for oss i det hele tatt.  

—(I): Så det var rett og slett bare den manglende troa på Facebook, som gjorde at dere 

ville satse på blogg istedenfor? 

(H): Nei, ikke mangel, men mer på kapasitet til å kunne jobbe med Facebook… På en bra 

nok måte. Som har noe for seg.  

—(I): Så dere så mer potensiale i bloggkanalen, og dere hadde mer kapasitet til det? 

(H): Ja. Så det er ikke noen annen grunn enn det.) 

—(I): Da går over til intervjuet siste del, som handler om mer generell profilering i 

forlagsbransjen, og ikke så knyttet til Moment. Sånn som jeg har forstått det så er det 

mer tradisjonelle markedsføringsmetodene messer, skolebesøk, forfatterbesøk, og så 

har man de mer moderne metodene som er bruk av Facebook, blogger og YouTube. 

Tror du at det ene funker bedre enn det andre, eller er det en kombinasjon som er det 

optimale?  

(K): Jeg tror det er en kombinasjon. Vi bør gjøre alt.  

—(I): Ut i fra din erfaring, hva er de største utfordringene i en profilerinsprosess av et 

læremiddel.  

(K): Helt sånn konkrete hinder er at det er fritt valg, og at det er skolene som bestemmer. Vi 

lager læreverk, og så vet vi ikke hvor mange som vil ha det. Altså hvem er det… Det er litt 
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som vi snakket om bilder også, på hvilket grunnlag tas beslutningene. Og hvem er det som tar 

beslutningene om innkjøp, og hva er det de ser etter. Så der går det igjen på det å treffe, for 

det er jo så utrolig mange forskjellige skoler, forskjellige elevgrupper, forskjellige lærere 

over hele Norge. Også er det noe om… Hva er det som kan… Hva er det som tiltaler flest 

mulig. Det er jo ikke totalt ugjennomtrengelig, men det har jo et hint av det uventede og det 

mystiske ved seg som man ikke alltid vet. Altså, hadde man visst det så ja… Det er mange 

utfordringer der. Det er mystisk, også er det mye vi kan forstå. Det er sjanser man må ta. Vi 

tar noen valg, og så må vi se om det slår an. Det er mye usikkerhet og mye vi ikke kan vite.  

—(I): Men tror du at sosiale medier vil bare få en større og større rolle i en 

markedsføringsprosess av læremidler? 

(K): Jeg tror det vil få en enda større betydning, det tror jeg. Men jeg tror jo fortsatt at, det 

ikke er, det er jo ikke sosiale medier per se, fordi lærene er jo opptatt av, eller mange lærere, 

opptatt av læreverk og de søker, i hvert fall en god del av dem, søker informasjon og skaffer 

seg oversikt over de forskjellige verkene. Vi sender jo også ut utrolige mange 

gratiseksemplar til lærere og skoler av nye læreverk. Og så havner de, altså på lærerrommene, 

det husker jeg selv fra da jeg var lærer, vi hadde en samling på norsklærerrommet med alle 

læreverkene som fantes og nesten alle som hadde eksistert i norsk, og vi brukte dem aktivt. 

Og det vil jo også si at jeg var orientert om andre forlags læreverk enn det vi brukte, gjennom 

bruk og det andre sa om et godt opplegg der og en god tekst der, og så ble jeg kjent gradvis 

med de læreverkene. Og det spilte en rolle i mine meninger, ja, jeg var med på diskusjoner 

om hvilke bøker vi skulle velge. Så det handler jo også om, de som, veldig mange skoler i 

hvert fall, går jo gjennom en ordentlig prosess, hvor de vurderer de ulike læreverkene opp 

mot hverandre. Og det kan ta ganske lang tid, og da tenker jeg sånn at sosiale medier og 

markedsføring ja, altså, men det handler om redskaper eller verktøy i den prosessen med å 

skaffe seg oversikt over at nå er det noe som skjer, nå er det noe som kommer. Men en 

ordentlig beslutning når det gjelder et læreverk, da må du se på boka, du må teste den ut, du 

må bruke den og det tar litt tid. Det er ingen som tar den beslutningen… Altså det er jo ikke 

et impulskjøp, det er så mange penger og man må bruke verket en stund. Det er en skikkelig 

stor beslutning. Men det at det spiller en rolle i det å være til stede og få sagt noe, om hva 

som er viktig for oss eller at dette kan du forvente, ja, det tror jeg er viktig.  
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Vedlegg 14: Transkribering av intervju med Gabrielle Haga, på Egget kafe 

05.01.18, Oslo  
Gabrielle Haga er tidligere markedskonsulent for videregåendeporteføljen i Fagbokforlaget, 

og jobbet med markedsføringen av Intertekst. Hun har tidligere jobbet som norsklærer, men 

jobber nå som faglig rådgiver i Scenekunstbruket.  

 

—(I): Hvor lenge jobbet du i Fagbokforlaget? 

Hmm, Jeg jobba der i fire-fem år. Det vil si at jeg begynte egentlig å jobbe i Samlaget 

Utdanning, men så ble Samlaget Utdanning kjøpt opp av Fagbokforlaget. Så jeg begynte å 

Samlaget Utdanning i 2012, og så slutta jeg, i Fagbokforlaget da, i 2016. Fire, ja, nesten fem 

hele år da.  

 

—(I): Ja, og hva var din stilling i Fagbokforlaget?  

-Markedskonsulent.  

 

—(I): For et spesielt område, eller generelt?  

Nei, vi hadde delt opp sånn at en hadde ansvaret for grunnskoleporteføljen og en for 

videregåendeporteføljen. Mitt ansvar var videregåendeporteføljen.  

 

—(I): Ja, sånn generelt alle fag? 

Mhm, ja, alle fag.  

 

—(I): Så det var markedsføring for videregående, som var ditt ansvarsområde, sånn 

hovedsakelig?  

Ja, det var det. Og så er det jo sånn at lære, det er jo en historikk ofte i forlagene med sånn 

backlist med eldre verk, og så er det nye verk, så vi jobber jo veldig sånn at, eller jobbet jo 

med det er jo de nye verkene som hele tiden får fokus i markedsføringen. Vi kan jo ikke ha 

fullt trykk på markedsføring på alle verk hele tiden. De som har vært på markedet noen år, og 

har etablert seg og blitt kjøpt opp av skoler og sånn, de holder man kanskje litt sånn varme 

bare, med de kundene vi har og sånn. Mens det er jo de nye læreverkene som kommer eller 

skal i salg da, som får fokus fra oss som jobber i kommunikasjonsavdelingen da. 
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—(I): Så i utviklinga av Intertekst, hva var det som var ditt ansvarsområde, og hva var 

det du jobba mest med? Da var den generelle markedsføringen av læreverket? 

Ja, det som er litt spesielt da med markedsføring av læreverk på den måten, er jo at du 

begynner jo egentlig markedsføringen av læreverket før læreverket er ferdig. Lenge før. Du 

begynner jo ofte markedsføringen allerede i idéstadiet, at forlaget har en idé, vi lager et nytt 

læreverk i norsk, vi ser at det er slitasje på de læreverkene som er i salg, og så ønsker vi å 

lage noe nytt. Og der begynner jo allerede jobben til en markedskonsulent. Med 

spørreundersøkelser ut i markedet, norsklærerne da, hva ønsker dere dere av et potensielt nytt 

læreverk i norsk. Og så ut i fra denne informasjonen som innhentes, og det arbeidet som 

gjøres i forkant av det egentlig bestemmes at det skal lages et nytt læreverk, så, ja, da tar man 

jo den avgjørelsen til slutt da, om at det skal lages. Og så begynner hele jobben med å forme 

læreverket i redaksjonen, samle forfattere og så videre, legge grunnlaget for selve læreverket, 

og så er det markedskommunikasjonsjobben, det og så prøve å mate markedet med 

informasjon om at det kommer noe nytt. Og så parallelt med at boka tar form, eller at 

læreverket tar form, så må vi jobbe med det innad i redaksjonen, og så må vi jobbe med det 

utad. Samle informasjon fra de som skal faktisk bruke det, og spille det inn til redaksjonen 

igjen. Dette er ønskene som markedet har, og så må vi prøve å spre det arbeidet som foregår i 

redaksjonen ut igjen i markedet. Så som markedskonsulent så sitter du med begge retninger i 

utviklingen av læreverket. Og du begynner så tidlig, du begynner liksom før, vi visste jo ikke 

at det skulle hete Intertekst engang. Vi visste ingenting. Vi visste at det skulle være et nytt 

læreverk i norsk for videregående SF da. Så det er jo litt sånn spesielt å hele tiden være med i 

utviklingen, og hele tiden holde markedet varmt på at det kommer noe. Fordi vi vet da, vi 

visste jo at dette jobber mest sannsynlig de andre forlagene også med, på grunn av den nye 

læreplanen og sånn. Så vet vi jo at alle gjør det samme. Så det å prøve å navigere litt i det da. 

Så rollen til en markedskonsulent, eller min rolle da, var den mellomposisjonen og hele tiden 

også, forsikre meg om at de potensielle kjøperne våre visste at det kom og at det var bra og at 

det var solid….og troverdig da. Troverdighet er viktig.  

 

—(I): Aha, men hadde dere en spesiell tanke bak, eller et mål, i utviklingen og 

produksjonen av Intertekst? Var det noe spesielt dere hadde i bakhodet når dere 

utviklet læreverket?  

Ja, det er jo sånn egentlig redaktøren, Astrid, burde ha svart mer konkret på. For det var jo 

veldig, det lå tungt strategidokument i bunnen, før vi liksom bestemte å etablere Intertekst. 

Og det var jo litt med historikken til alle læreverkene i alle forlagene. Og i historikken til 
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Samlaget Utdanning, som hadde utgitt Tema4, som jo har vært det største læreverket og 

markedslederen i mange år. Men så er det, skal vi revidere Tema eller skal vi lage noe nytt. 

Kanskje markedet er modent for at det kommer noe nytt nå. Ja, så er sånne avgjørelser som 

tas også.  

 

—(I): Hva med navnet? Navnet Intertekst, hva var tanken bak det?  

Det er jo, det var litt på bakgrunn av det som vi ønsket at Intertekst skulle være litt mer 

dialogisk, kanskje enn tidligere læreverk. Altså Tema er jo nesten grunnfag i nordisk, 

innholdsmessig, så er veldig solid da. Men nå var kanskje ønsket, ut i fra vi visste om den nye 

læreplanen og elevmassen og sånne ting, at vi lager et læreverk som er litt mer åpent, og som 

har mer dialog, mer på elevens side da, ikke bare læreren. En tekst står aldri alene, det er 

liksom det som er kjernen. Og en tekst kan alltid leses i relasjon til andre tekster. Det å dra 

hele tiden, når man har om norrøn litteratur, eller middelalderlitteratur, at man liksom hele 

tiden drar likhetstrekk, eller trekke linjer fremover og gjør det samme bakover, på kryss og 

tvers gjennom tidsepoker, men også sjangre, at man kan fange opp det intertekstuelle da. Og 

at det også er viktig sånn i norskfaget videre.  

 

—(I): Så det er knyttet til det litteraturvitenskapelige begrepet intertekstualitet?  

Ja, det er det.  

 

—(I): Med i profileringen av Intertekst, var det noen satsepunkter, eller noe dere 

virkelig prøvde å få kommunisert til mottakerne? Jeg la for eksempel merke til at dere 

brukte ofte begrepene konkret, solid, engasjerende. Var det noen fokuspunkter?  

Ja, vi prøvde oss litt frem. Det er jo litt, for vi ville jo gjerne at… I begynnelsen, før Intertekst 

kanskje hadde funnet sin form, så var det viktig for oss å vise at vi tok det beste fra Tema, 

som var liksom så innmari solid, men så skulle det også være noe nytt og engasjerende. Det 

var liksom viktig i begynnelsen å ha den der lenka tilbake til det som hadde vært, men så etter 

hvert som Intertekst ble sitt eget læreverk og tok mer form, sånn som det jo gjør og endrer 

seg underveis, sånn som det sikkert er i en masteroppgave også, alt endrer seg jo, og så blir 

noe annet enn det man kanskje tenkte, så var det viktig for oss å finne noen nye fokuspunkter, 

hva er det egentlig Intertekst er… Da fokuserte vi på, blant annet det at vi har mye sakprosa, 

at det var en styrke. Vi prøvde å finne andre styrker ved verket da.  
																																																								
4	Tema er Fagbokforlagets tidligere norskfaglige læreverk for studiespesialiserende på 
videregående skole. Tema Vg1-Vg3 ble utgitt i perioden 2007-2008. 	
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—(I): Flott. For da er vi ferdig med den mer generelle delen, og da tenker jeg at vi skal 

gå dypere inn på selve YouTube-filmen. Så hva var egentlig grunnen til at dere 

bestemte dere for å lage en YouTube-film om Intertekst?  

Det som er litt spesielt med markedsføring av læreverk, er at det er litt sånn rar kjøpsradius, 

fordi at vi, vi lager læreverket for eleven, men vi har ikke lov å markedsføre det til eleven, og 

det er jo ikke eleven som bestemmer hvilke læreverk de skal bruke. Det er det læreren som 

gjør, så det er læreren som er den vi skal henvende oss til. Men det er ikke læreren som 

kjøper, er kanskje læreren som bestemmer, men det er skoleleder, altså rektor, eller skoleeier, 

som er fylket, som kjøper verket. Og hvis det er et læreverk som for eksempel er mye dyrere 

enn de andre, så vil jo skoleleder kunne gå inn og korrigere og si at dette har vi ikke råd til. 

Det er jo noen helt andre enn de som er målgruppa for markedsføringen. Så det er litt 

underlig, og så er jo den gruppa på markedsføringen de man lager bøkene for. Da er det 

lærerne vi prøver å rendyrke, fordi det er de vi har lov til å rette oss mot, og det er de som er 

mest hensiktsmessig, fordi det er de som bestemmer, stort sett i skolene da. Så får jo 

faglærerne lov i fellesskap til å bestemme hvilke læreverk de skal bruke på skolen. Så ut i fra 

den tanken vi rendyrka ganske tidlig, om at det er læreren som er hovedmålgruppa vår, så vi 

lagde vi en markedsmiks som vi kalte det, med ulike aktiviteter med hva vi skulle gjøre, i 

semester, ja, termin for termin da… Og rent fysiske møter, altså seminarer, fagdager og sånne 

ting, kveldkos-arrangementer for norsklærere med rødvin. Og forfatterbesøk og sånne ting. 

Og digital markedsføring, nyhetsbrev. Skolebesøk gjorde vi også, reiste rundt og presenterte 

verket. Også har vi jo litt sånne sosiale medier og annen digital markedsføring, som også er 

den del av den miksen da. Da var det egentlig bare at vi, jeg og hun som var 

markedskonsulent for grunnskoleporteføljen, hadde lyst til å gjøre noe litt annet. Hadde lyst 

til å lage noen filmer da, så vi fikk lov til det av markedssjefen, og fikk ikke mye penger der, 

men vi laget litt en annen type markedsføringsfilm, som er lett å spre i alle kanaler. Kan 

sende ved i nyhetsbrev, ha i sosiale medier, kan bruke den veldig aktivt. Er mye sånn, det 

koster jo litt, men er også veldig effektiv å ha sånne små  filmsnutter da.  

 

—(I): Aha, okei, men med denne filmen da, hva var det dere ønsket å få frem?   

Vi ville lage en litt sånn fagfellekommunikasjon. Fordi det er jo litt sånn at læreverket, altså 

boka selger boka best, det er læreverket som har noe å si. Vi lærere er jo en veldig 

kildekritisk gruppe, og jobber med retorikkanalyser, dette kan de, de gjennomskuer 

markedsføring på et millisekund. Så vi tenkte at, uansett om vi sier at Intertekst er kjempebra, 
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et kjempebra læreverk, se her, her har dere bilder og tekst, og her er det 

oppsummeringsspørsmål og aktivitetsspørsmål og sånne ting, det ser de jo. Det vet de jo, og 

det er jo det de skal finne ut av selv. Men vi ønsket å ha en litt mer åpen form på filmen, 

nettopp for å unngå å overbevise dem om noe de er nødt til å finne ut av selv. Ha en litt mer 

sånn norsklærer til norsklærer, erfaringer fra klasserommet, hva de liker ved norskfaget, 

hvordan norskfaget endrer seg. Litt sånn statements fra fagfeller, rett og slett. Også er det jo 

sånne behov vi har prøvd å møte med læreverket vårt da. Så det var jo det vi prøvde å oppnå, 

ja, litt sånn fagperson til fagperson, ikke noe animasjoner og flashy effekter, bare uttalelser 

fra andre fagpersoner da.  

 

—(I): Kan du fortelle litt om det forarbeidet som ble gjort da, i produksjonen av, eller i 

utformingen av filmen? For dere hadde samarbeidet med Pang produksjoner? 

Ja, og det gikk veldig fort. Jeg tror vi lagde, fra da det ble bestemt at vi skulle lage filmen til 

den forelå, så gikk det kanskje bare en måned eller noe sånn. Så det er jo Tor Arne, du skal få 

en ny mailadresse av meg faktisk, for han har fått ny, men han er jo virkelig en du, når det går 

på det komposisjonelle og dramaturgiske ved filmen, så er det han absolutt du bør snakke 

med altså.5 Han er kjempeerfaren på det området, og det var han som sånn sett tok, trumfa litt 

igjennom den… Måten å jobbe med filmen på. Jeg hadde i utgangspunktet sett for meg en 

sånn tradisjonell introduksjonsfilm, man ser liksom læreverket på skjermen, blar om, og så er 

det et bilde av dem, så zoomer man inn på en side, så zoomer man ut. Så begynte han liksom 

å riste litt i det; er vi sikker på det, er det der norsklæreren på videregående, er det det vi skal 

gjøre akkurat nå liksom, her hvor Intertekst er nå. Så… Så jeg ville egentlig snakket med han 

om rent det faglige rundt den kommunikasjonen der. Så kom jo jeg med masse innspill 

underveis, men det var han som fant intervjuobjektene, styrte hele produksjonen og hadde 

film og klipp og.  

 

—(I): Ah, okei, så den visuelle utformingen av filmen var det Tor Arne som hadde 

ansvaret for? 

Mhm. Ja, sammen med oss da.  Eller sammen med meg, men det var han som stort sett styrte 

det, og så korrigerte jeg og var mer involvert i klipp og sånn.  

 

																																																								
5	På grunn av tidsmangel valgte jeg å ikke ta kontakt med Tor Arne, selv om det kunne ha gitt 
meg innsikt i YouTube-filmens komposisjonelle og filmatiske baktanker.	
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—(I): Men du nevnte i sted at dere lagde filmen for lærere, så du vil si at lærere er 

filmens endelige målgruppe?  

Ja, altså det er læreren vi hele tiden har som, for vi har jo ikke lov å markedsføre noe mot 

eleven. Men læreverket er jo laget for eleven, det er de som er brukerne av verket. Men 

målgruppa i all vår kommunikasjon er jo læreren. Så det var de som var målgruppa for filmen 

ja, 100 prosent.  

 

—(I): Og med dette lærerfellesskapet som du kom inn på i sted, er det denne lærer-til-

lærer-kommunikasjonen…Hvordan tenker du at den kommuniserer akkurat til 

lærere? Er det nettopp på grunn av dette fellesskapet som etableres?  

Ja, det var det vi prøvde på i hvert fall. Altså om det lykkes eller ikke, jeg vet ikke. Men det 

var jo et forsøk da på å møte lærerne slik de snakker med hverandre. Ikke et  veldig selger-

kunde-perspektiv. For det er jo fagpersoner som både skriver læreverkene, og som jobber i 

redaksjonen og i markedsavdelingen. Jeg er jo norsklærer jeg også, fra gammelt av. Så det 

var litt mer den der å prøve å bruke en litt annen strategi da. Sjekk ut det litt, hvordan det 

funker. Vi lagde også en annen film samtidig, vi lagde to filmer med Pang, og den andre 

heter Ny i Norge og er også veldig fin, for den er heller ikke den klassiske 

markedsføringsfilmen av lærebøker. Det er liksom bare gøy å prøve noe nytt da. Mens 

redaksjonen hadde innspill på at det ble kanskje litt lite læreverk.. Hvor er Intertekst oppi 

dette liksom, vi bruker jo penger på…Det er jo en markedsføringsfilm, og det er nesten ikke 

en logo en gang, helt til slutt, og det kan jeg jo forstå, men man prøver jo litt forskjellig ting. 

Det er jo, det er jo ikke sånn at denne filmen var det eneste vi gjorde i løpet av de tre – fire 

årene jeg jobbet med Intertekst. Det er jo…Det er bare en av mange ting vi gjør. Ja…Bare 

morsomt å prøve nye strategier.  

 

—(I): Ja, det forstår jeg jo. For det er vel seks personer som blir intervjuet i denne 

filmen. Var det noen utvalgskriterier for hvordan dere kom fram til disse personene? 

Var det bekjentskaper? 

Ja, noen var nok det. Men han tok jo også kontakt direkte, og det gjorde vel også jeg, direkte 

med noen jeg hadde jobbet med tidligere. Også tok han kontakt med noen, via noen bekjente, 

også spora han opp noen helt uavhengige tror jeg. Så det var litt begge deler. Ja…Litt 

blanding av kjønn og alder og sånn er jo viktig også.  
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—(I): Og hvor ble disse intervjuene filmet? 

På skolene. Så han reiste rundt på skolene. Var vel Nydalen, og ute på KG, Nydalen og KG, 

og….Sandvika..Mhm…Tror det var de tre, hvis det ikke var ett fjerde, en fjerde skole også.  

 

—(I): Men, tror du at for den tenkte målgruppa, tror du at denne filmen krever en viss 

forkunnskap? For å kunne forståes? For det er jo, for det blir jo nevnt en del faglige 

begreper og termer i filmen. 

Ja, tenker du sånne norskfaglige termer og sånn? 

 

—(I): Jepp. 

Ja, den krever nok noe forkunnskap ja. Det gjør den nok. Men det var jo lærere som vi skulle 

henvende oss til. Så vet ikke om den er sånn veldig tilgjengelig for andre som ikke jobber 

som lærer eller norsklærer da. Det vet jeg ikke.  

 

—(I): Mhm. Men du nevnte det litt i sted, det med markedsføringen i filmen. For jeg 

har delt opp filmen i to deler. For man har de første og siste slidesene, som jeg da har 

kalt det, og i midten har man jo selve intervjuene av lærerne.  Men, i intervjuene er det 

jo mer norskfaget generelt og endringer, og i skolesystemet og skolepolitikk, men 

Intertekst blir jo ikke nevnt med navn en eneste gang egentlig. Så det er kun ved de 

første og siste slidesene, eller stillbildene da, at man klarer å knytte det sammen. Hva 

var tanken bak det?  

Nei, det var litt det der, som jeg var inne på i sted, at skal du…du må liksom velge litt strategi 

da. Skal du lage en markedsføringsfilm som er veldig konkret på innholdet i boka, så må du 

velge det og kjøre det 100 prosent, og det gjør vi jo også, og det er jo også veldig 

virkningsfullt når du ser og får liksom virkelig bilde av hvordan et læreverk er bygd opp med 

forskjellige deler, kapitler og sånt. Men her så ville vi liksom gjøre noe annet, og da måtte vi 

velge det så veldig bort. For du kan ikke blande…Dette er jo en veldig kritisk gruppe kjøpere 

da… Målgruppe å forholde seg til i kommunikasjon og markedsføring, for de jobber så mye 

med tekst og språk hele tiden, og analyse og undertekst. Så vi, da må du liksom velge det 

sånn veldig bort. Bare gjøre det til blurbs og statements  og fagfelle-fagfelle-innhold da. Så 

det var det at det ville bli renere hvis vi bare holdt det helt, helt adskilt. Så får man heller en 

liten sånn Intertekst på slutten. Det er faktisk dette det dreier seg om da. Også vil det jo, det 

skal jo også sies at filmen, isolert sett, det er jo ikke sånn at det er et opus magnum, at man 

kaster seg over og ser. Det ble jo alltid satt inn, enten i et nyhetsbrev, hvor det var introtekst.; 
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“Intertekst er et nyttlæreverk blablabla, nå har vi utgitt Vg1-boka, vi er i arbeid med Vg2. Se 

filmen her”. Eller på Facebook, hvor den står med en introtekst på et viss. Den er satt inn i en 

sammenheng. Det var veldig sjeldent av vi delte den lenke til den filmen , sånn…Eller det 

skjedde jo ikke. At den levde for seg selv, uten en form for kontekst. Så det må jo sies da. 

Den er jo ikke sånn sett så veldig interessant, utover å være det den er.  

 

—(I): For, jeg har jo også lagt merke til at den også ble delt på VIMEO. Men verken på 

YouTube eller VIMEO så har den fått likes, dislikes eller kommentarer. Tror du at det 

er noen spesiell grunn til det?  

Ja, det er jo sikkert litt det at funksjonen på Facebook kom etter hvert, med avspilling i selve 

Facebook, hvor du egentlig ikke trenger å gå ut og inn på YouTube. Så jeg tror nok. Og det 

samme var det vel når vi sendte den ut via MailChimp. Det husker jeg ikke; når du trykka 

der, om du da kom ut i et annet vindu, VIMEO eller YouTube-vindu. Men jeg tror nok det 

hadde litt å si. At det spilles av i det mediet du er, og at det er der det eventuelt blir likes og 

kommentarer.  

 

—(I): Mhm, men var det sånn at alle forlag måtte oppdatere læreverkene sine etter den 

reviderte læreplanen i 2013?  

Altså vi måtte ikke. Men det er viktig for lærerne og elevene at de bruker oppdaterte læreverk 

i forhold til eksamenskriteriene og sånn, som møter dem da. Når du skal opp til eksamen. Så 

det er ikke pålagt, men det er jo veldig hensiktsmessig og viktig å vite at læreverket som 

brukes i skolen er oppdatert. Akkurat om…det er jeg litt usikker på faktisk, hvor loven går. 

Ville bare sjekka litt opp i det. Det står sikkert noe på UDIR sine sider om akkurat det da. 

Hva som er pålagt skolen å bruke. Men det er jo en oppfatning om at når det kommer 

reviderte læreplanen så må forlagene henge med og lage nye læreverk. Eller justere da.  

 

—(I): Mhm…Så da går vi mer over på Facebook-innleggene. Så i januar 2013 kom dere 

med en egen Facebookside for norskfaget, Norsk vgs. Så hva var tanken bak 

etableringen av denne siden?  

Mhm, januar 2013 ja, sa du det? Det stemmer nok det ja.  

 

—(I): Hehe, ja, jeg har gått helt tilbake. 

Det var litt sånn samme…. Igjen, dette var en del av den her markedsmiksen. En del av det vi 

gjør. Og vi merka jo at når vi arrangerer fagseminarer og sånn ting, så blir det ofte i de store 
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byene da. Det blir i Oslo, Bergen, Trondheim, og kanskje man drar nordover til Tromsø. 

Kanskje Kristiansand. Men det er jo som regel de tre største byene, og det er lite demokratisk. 

Hvor når man…Og dette er jo absurd og tenke på. Dette var jo i 2013. Det er ikke lenge 

siden, men i sosiale medier-historikk så er det jo veldig lenge siden. Men vi tenkte jo at det er 

der de er da. Det er der vi kan lage et slags community. Et lite felles arbeidsrom for 

norsklærere, hvor vi er veldig på norsklærerens side. Det er liksom…igjen, fagperson til 

fagperson. Vi produserer jo masse innhold, relevant innhold for norsklærerne og så ønsker vi 

at de skal få ta en del i dette, samtidig som vi av og til skal markedsføre oss. Så tanken var å 

lage dette fellesrommet for norsklærere over hele Norge, som kan være en del og som kan 

møtes på en måte, på ett sted da.  

 

—(I): Men dette var bare én del av en større strategi? I forbindelse med lanseringen av 

Intertekst?  

Ja, det var det. Og i begynnelsen var de bare én del av det vi gjorde, og det var jo det jo hele 

tiden, men så ble den jo ganske fort ganske stor, og veldig mange følgere og sånn, og da 

krever det jo også at du har…..bra innhold der da. Sånn da måtte vi jo fokusere en del på 

Facebook faktisk.  

 

—(I): Mhm. For sist gang jeg sjekket så hadde Norsk vgs 3210 personer som har likt 

siden, og 3249 personer som følger siden. Hva tror du er årsaken til at dere har klart å 

oppnå en sånn følgermasse? Er det dette relevante og interessante faginnholdet som er 

liksom rettet mot lærere, eller er det noen andre…? 

Ja, jeg tror det er det. Jeg tror det er mest det. Mest fag. Også er det jo, altså vi prøvde jo oss 

veldig frem i begynnelsen, og så som sagt, 2013 er… jo veldig tidlig, altså Facebook har jo 

utvikla seg så enormt etter det. Så hadde vi startet en sånn side nå i 2017/2018, så ville den jo 

sikkert vært helt annerledes også. Også fordi de tekniske mulighetene inne på Facebook er så 

utviklet, til sånne gruppesider da. Men, vi prøvde jo å ha fag… og kos. Det var liksom greia 

da. I begynnelsen var det litt mye kos…Det var litt mye sånn søte hunder som drikker kaffe 

og….Men vi visste ikke, vi hadde ikke gjort dette før noen av oss så vi måtte liksom prøve 

oss frem, men det var liksom 100 likes på de kaffedrikkende dyra og sånn. Men det var 

liksom… Hvor er det norsklæreren er? De er på skolen hele dagen, de har ikke tid til å sjekke 

sosiale medier i løpet av dagen. Det er når de kommer hjem på kvelden at de gjør det. Hva 

kan vi gjøre for å være på lærernes side. Gi dem masse innhold, fag, nyttig ting de bare kan 

kopiere rett inn i undervisningen, og så vil vi liksom være litt på lag med dem. Sånn at vi vet 
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at mandager er tøffe, og nå er det snart påskeferie og det ble liksom den kosen hele tiden. Så 

vi prøvde å være litt begge deler. Så jeg vet ikke hva det er. Det er fag… Ja, det er vel fag, og 

at vi hele tiden hadde gode fagopp, ja, mer eller mindre da, gode fagopplegg som sikkert gjør 

at vi fikk såpas mange følger som også ble trofaste da. Som har blitt.  

 

—(I): Mhm. For jeg la jo merke til at Fagbokforlaget sin hovedside på Facebook, har jo 

også delt en rekke innlegg fra Norsk vgs. Tror du også at det kan ha hatt noe å si da, 

ettersom Fagbokforlaget har jo en større følgergruppe igjen. At den 

dobbelteksponeringen kan ha hatt en innvirkning?  

Ja, helt sikkert! Og mange av de som følger Fagbokforlaget er jo også fagpersoner, men 

kanskje på et universitets- og høyskolenivå. Så jada, det har helt sikkert hatt noe å si.  

 

—(I): Så etter å ha analysert en rekke av disse Facebook-innleggene så har jeg jo, som 

du nevnte selv i sted, din oppgave startet jo allerede i idéfasen, og på Facebook var dere 

også veldig flinke til å komme med mye informasjon, oppdateringer om utviklinga av 

Intertekst. Alle innleggene var veldig informative med bilder. Var dette er klart og 

bevisst valg fra deres side, å holde folk oppdaterte fra starten av?  

Mhm. Ja, la de få litt eierskap til læreverket. Når vi først hadde…foten litt innenfor, som du 

har når du møter dem på sosiale medier. Så var det viktig å føle at de var en del av det, i 

utviklingen, og at det var lav terskel for å komme med innspill og ta kontakt med oss.  

 

—(I): Ja, for det fører meg til neste spørsmål. Det var et av innleggene der dere påpeker 

at nå har dere tatt høyde for ønsker til lærere om at Vg2 og Vg3 skal være to separate 

bøker. Så den medbestemmelsen var, dette var alltid i bakhodet, at dette skal være en 

demokratisk utvikling? 

Mhm.. Ja. Det var det.  

 

—(I): Men var det på mail, eller var det på Facebook folk henvendte seg? 

Ja, vi hadde jo en del sånne nyhetsbrev som vi sendte ut, hvor det lå spørreundersøkelser og 

sånn. Og de kom jo på mail da. Og det var ganske mange på den listen som fikk, og det var 

ofte veldig høy svarprosent. For dette…man elsker jo å være med å bestemme, selvsagt. Så vi 

hadde et ganske godt grunnlag for å lage komponentene slik de til slutt ble da.  
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—(I): Så det virket som dere prøvde å ha et ganske nært forhold til lærerne, og de dere 

henvendte dere til?  

Ja.  

 

—(I): Så nå har jo jeg drevet og søkt opp Intertekst på de ulike Facebook-sidene, både 

på Fagbokforlaget sin og Norsk vgs sin side. Og det er ganske mange innlegg. Det er 117 

innlegg totalt, der 99 av dem er fra Norsk vgs. Så det var en ganske hyppig profilering 

da. Tror du det kan ha en innvirkning på mottakerne, med tanke på kjøp og salg?  

Det er vanskelig, for vi har jo ikke noe tall på det. Vi aner jo ikke hvor stor effekt det har. Vi 

får jo selvfølgelig salgstallene, men det er jo i klassesett,, som blir kjøpt opp til diverse 

skoler. Og hva kommer herfra og hva kommer fra andre steder. Det er veldig veldig 

vanskelig for oss å spore opp rent konkrete kjøp. For lærere kjøper jo… hvis de blir 

interesserte i et verk så spør de jo om et vurderingseksemplar, sånn gratis eksemplar, som 

forlaget sender til den læreren, eller til skolen da, for vurdering. Nettopp med tanke på at 

boka selger boka best. Men ja, det er vanskelig å vite. Det er liksom fingeren i været akkurat 

på det altså. For vi kan ikke tracke det på et vis.  

 

—(I): Ja, for da måtte man jo ha gjennomført en effektmåling? 

Ja, altså man kan jo se, det vi kunne se er jo aktivitet på nettressursen vår for eksempel. Etter 

et innlegg om nettressursen på Facebook, så kunne vi jo gå inn på Google Analytics å se at 

aktiviteten der inn stiger veldig og sånn. Og så kan man jo kanskje se hvem hvor…prøve og 

så få kontroll på hvor mange som bestiller vurderingseksemplar etter vi har hatt en Facebook-

post om at nå er Vg3-boka ferdig liksom, hvor mange er det som bestiller 

vurderingseksemplar da. Det er sånne ting man kan klare. Men akkurat kjøp og salg tror jeg 

det er vanskelig å finne den direkte linken. Så det er jo ikke nettbutikk som i andre produkter 

kan jobbe med.  

 

—(I): Mhm. Så da er vi over på profilering. Litt mer sånn generelt, for jeg skriver også 

litt mer sånn generelt om forlagsbransjen.  Så ut i fra din erfaring da i hvert fall, hva 

tenker du er de største utfordringene i en profileringsprosess av et læremiddel. Hvor 

mange faktorer spiller inn og hvor uforutsigbart kan det være egentlig?  

På markedsføring av læreverk så er det jo det at alle…at alle forlagene er så flinke da, og er 

så gode. Det er jo fire forlag som vet hva de driver med, som har hver sine styrker og hver sin 

historikk, og med kjempedyktige redaksjoner og markedspersonell og ulike muskler i forhold 
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til markedsføring. Sånne økonomiske muskler og sånn. Men flinke da. Flinke folk. Sånn at 

det… Det er jo en utfordring. Det konkurranseaspektet. Trenge gjennom og særlig når du 

kommer med et nytt verk, og ikke en revisjon, hvordan du plasserer deg inn i den 

sammenhengen. Inn i de…. hvordan du differensierer deg fra læreverkene som lærerne 

kjenner og er vant med å bruke og kanskje liker godt da.  

 

—(I): Og du nevnte de tidligere at de mer tradisjonelle profilerings- og 

markedsføringsmetodene, som messer, bokturneer og skolebesøk, eller jeg kaller dem i 

hvert fall tradisjonelle, og hva er dine tanker når det gjelder sosiale medier sin rolle i 

dette helhetlige bildet? Tror du at sosiale medier kan ha en del å si?  

Ja, for at du når jo så mange da. Sånn at…. Det er jo…Det er liksom den miksen hele tiden 

som er viktig, både å gjøre de tradisjonelle aktivitetene som lærerne forventer å finne deg på. 

De forventer å få en invitasjon til seminarer, med forfatterbesøk. De forventer at du står og 

har en stand på den utdanningsmessen. Og de forventer jo også at du kommer på skolebesøk 

hvis de ønsker det. Gjerne litt direkte, med brosjyrer og alt. Det er jo en forventing om at det 

også bør være der. Men det er jo også begrenset med lærere du møter da…. Hvis du…Man 

ser jo at noen av de andre forlagene har jo sånne kjempeflotte blogger og, det er jo…Med 

virkelig godt fagstoff. Hvor de har forfattere, skjønnlitterære forfattere også som bidrar inn. 

Det er jo også en form for sosiale medier-strategi. Du når så innmari mange flere. Når de 

sitter med mobilen, har garden nede og er et litt annet sted mentalt. Den mentale joggebuksen 

på. Så jeg vil absolutt tenke at det er viktig, men det er jo, men ja, det vil jeg tro.   

 

—(I): Så du vil ikke si noe eksplisitt at dette har større betydning enn dette, at sosiale 

medier har en større betydning enn de mer tradisjonelle metodene, eller vice versa?  

Det er vanskelig å si når det gjelder læreverk. Nei, jeg kan ikke si noe sånn. Men det kan helt 

sikkert noen markedsføringsguruer svare på. Men jeg tror det bare er viktig som en del av 

miksen da.  

 

—(I): Mhm. Det helhetlige bildet. Så det siste spørsmålet går litt bort i fra 

forlagsbransjen, men retter seg mer inn mot generell markedsføring. I dagens samfunn 

kan man kombinere både tekst, bilde, lyd, og det er veldig mange forskjellige 

uttrykksmåter, som man kan sette sammen til en sammensatt tekst. Hva tenker du er de 

største fordelene med denne digitale utviklingen vi har sett de siste årene? Der du kan 

masseprodusere sammensatte tekster. Åpner det seg noen muligheter med en slik 
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utvikling?  

Ja, altså det er jo så mye av det. Så det må jo trenge gjennom på noe vis. Det ligger jo kjempe 

mange muligheter…i de sammensatte tekstene for å nå igjennom da. Men så er det jo.. Det 

gjøres jo…Det har jo blitt gjort i noen år. Og det vil jo sikkert bli gjort i fremtiden også når 

det gjelder markedsføring av læreverk. Men jeg har ikke et svar på det egentlig, annet enn at 

det vil sikkert være kjempe viktig. Men så er det jo også…. Hvem er målgruppa da? Den vil 

jo endre seg også. Lærerne om ti år, da har jo ganske mange gått av med pensjon, nye 

kommer til. Så målgruppa endrer jo seg hele tiden også. Sånn at man må jo som forlag også 

være villig til å prøve nye strategier. Kanskje snur det helt, at om noen år så er det ingen som 

lager filmen lengre, men heller lager andre ting. Men det er vanskelig å gi en fremtidsanalyse, 

men du må jo være tett på målgruppa di da.  

 

—(I): Så da er vi ved veis ende. Men er det noe du føler du ikke har fått sagt knyttet til 

Intertekst, eller markedsføringen og profileringen av Intertekst?  

Nei…Vi snakket litt om historikken ja, Facebook og filmen. Tror egentlig ikke det altså.  
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Vedlegg 15: Transkribering av intervju med Astrid Kleiveland, på 

Aschehougs kontorer, 18.01.18, Oslo 
Astrid Kleiveland er tidligere redaktør for norsk for videregående, og for fremmedspråk, i 

Fagbokforlaget. Utviklingen av Intertekst startet med en annen redaktør, Charlotte Hole, før 

Kleiveland tok over jobben. Hun har tidligere vært redaktør for tidsskiftet Norsklæreren, men 

jobber nå som redaksjonsleder for språkredaksjonen i Aschehoug.  

 

—(I): Du har tidligere jobbet i Fagbokforlaget, men hvor lenge jobbet du der? 

Jeg jobbet i Fagbokforlaget mellom 2010 og 2015, kanskje. I hvert fall i fem år var jeg ansatt 

hundre prosent der da… Men før det hadde jeg også kontorplass der, for da var jeg redaktør 

av tidsskiftet Norsklæreren i seks år, så jeg satt der. Men jeg jobbet i fem år i redaksjonen da.  

 

—(I): Så da var du redaktør for norskfaget? 

Ja, jeg var redaktør for norsk for videregående, og for fremmedspråk. 

 

—(I): Og hva er stillingen din i Aschehoug nå da?  

Redaksjonsleder for språkredaksjonen, og det høres ut som det også kan være norskfaget, 

men det er det ikke. Det er engelsk og fremmedspråk, altså tysk, fransk, spansk… Latin, alt 

mulig. Men det har jo med språkfagene å gjøre da, så en dobbel bakgrunn som norsklærer og 

fremmedspråkslærer da. Så nå leder jeg en redaksjon her.   

 

—(I): Når du jobbet i Fagbokforlaget, og drev og utviklet Intertekst, så hva var egentlig 

ditt ansvar da, som redaktør? 

Det var å være redaktør og prosjektleder for det å fremstille og lage et nytt læremiddel for 

norsk for videregående skole. Fra A og til Å.  

 

—(I): Vil du fortelle litt om tanken bak utviklingen av Intertekst? Hvorfor ville dere 

lage et nytt læremiddel? 

Det var jo det at Fagbokforlaget kjøpte opp Samlaget Undervisning i 2011, og da fikk vi jo 

inn en portefølje for første gang i videregående skole. De hadde da Tema6, som var kanskje 

det mest brukte læreverket i norsk, også ønsket de, det var revidert to ganger, så ønsket de å 

																																																								
6	Tema er Fagbokforlagets tidligere norskfaglige læreverk for studiespesialiserende på 
videregående skole. Tema Vg1-Vg3 ble utgitt i perioden 2007-2008. 	
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lage et nytt læreverk, som skulle være like solid, grundig, norskfaget i et nøtteskall, skulle 

liksom være… Ja, ha noe av den identiteten til Tema, men i ny, her var det da i 2013 en ny 

mulighet til å lage noe nytt da, med den lille revisjonen som kom da.  

 

—(I): Men når det kommer en ny læreplan, eller den gamle blir revidert, er det pålagt 

av forlagene å komme med et nytt læreverk eller revidere de gamle da? 

Nei. Men et godt undervisingsforlag har jo ambisjoner om å, men man jo ikke gjøre det på 

alle fagområder, man jo velge ut noe da, men norskfaget er jo kanskje det faget som… Der 

det blir kjøpt inn mest bøker og et fag alle elever i skolen har, så er jo et viktig fag. Det var jo 

noe som het Læremiddelutvalget før i tiden, som godkjente læremidler, men det finnes ikke 

lengre da. Skolene har jo heller ikke noe plikt til å kjøpe…De bør jo kjøpe inn bøker, men 

man har jo gamle bøker.  

 

—(I): Så navnet Intertekst? Hvordan kom dere frem til det? 

Altså prosjektet ble startet opp i Samlaget, og da var det en annen redaktør, Charlotte Hole, 

som nå jobber i Cappelen Damm, som hadde oppstarten og utredningen og sånn. Og da var 

det jo, med de forfatterne som var med da, en diskusjon rundt navnevalg. Og da landet de på 

det valget. Så jeg har ikke vært med i den prosessen der, men jeg tror tanken var at norskfaget 

har gått over til å være et tekstfag, som handler om tekst og kommunikasjon, og at tittelen 

skulle speile det. Og så står det jo noe i forordet til bøkene om at navnet Intertekst ble valg, 

fordi alle tekster står i et forhold til alle andre tekster. Så det låner jo fra intertekstualitet, og 

man kan liksom dra det opp eller ned, men det ligger jo i det da… I den 2006-læreplanen 

ønsket man jo i norskfaget å komme til fortidens tekster via dagens tekster, at elevene på en 

måte skulle bli interessert i sagaene med å begynne med noe samtidsrelater. Sånn at de fikk 

en bro fra de kunne gjenkjenne seg i, eller TV-serier eller sånne typer ting, så kunne man gå 

tilbake til håvamal eller edda. Det å fange elevene og vise de at fortidens tekster er relevante, 

og at norskfaget i dag handler om mye mer enn…de skriftlige tekstene og gamle kanoen, men 

at vi må ha med TV-serier og alle typer tekster da.  

 

—(I): Så ideen med Intertekst startet allerede i Samlaget? 

Ja, eller beslutningen ble tatt der da.  

 

—(I): Da går vi litt over til forsidene til Intertekst. Vil du først fortelle litt om 

forarbeidet som ble gjort da dere skulle starte utarbeidingen av forsidene?  
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Det som var der og, var at noe var lagt på forhånd. Og det som var lagt var at det var en 

konkurranse som allerede var satt i gang…med tre designere. Og så ble det da, på det første 

møtet, valgt en av de, og det var ikke Marius Pålerud, men en som heter Tove Nilsen som har 

vært ombrekker på bøkene da. Og da er det en lang prosess. Det er jo ikke barebare å lage en 

forside, og det er mye som spiller inn og mange valg. Det er veldig viktig og vanskelig å lage 

en forside. Så det som skjedde da, var at vi var veldig opptatt av at vi skulle ha dette 

magebeltet, og så leverte Tove Nilsen noen forslag til hvordan det andre kunne se ut. Og så 

ville vi også ha med de samme fargene som i Tema, så Vg1 skulle være blå, Vg2 rød og Vg3 

grønn. Men så klarte vi ikke å bli fornøyde med det hun lagde av bakgrunn og det var mange 

forskjellige…Vi holdte faktisk på med et rosa omslag en stund, og det var mange forskjellige 

ting. Og da tenkte vi; okei, hvordan skal vi løse dette? Jo, vi kobler inn en illustratør, og så vi 

da spille på tittelen, og han som du beskriver her fikk jo da en brief da med en bestilling. Og 

så disse her kom jo ikke før året etter da. Så vi begynte jo her da. Og da var det da at Vg1 

handler veldig mye om… Man skal introdusere norskfaget på nytt igjen, det handler om 

lesing og skriving og lytting og snakking. Det handler om kommunikasjon. Ja, lag en tegning. 

Og så valgte vi ut han Marius Pålerud, vi så på mange ulike illustratører, men vi så at han 

hadde en strek som var litt morsom da. Ja, så ble det den forsiden her da, som mange har 

ment mye om.  

 

—(I): Hvordan da? 

Nei, det er jo det at det er jo alltid veldig forskjellig oppfatninger rundt forsider. Her lå det 

inni bestillingen da, et verk som skulle spille på Tema-identiteten. Vi skulle ha harde permer,  

det skulle være noe solid og skikkelig da. Ikke gammeldags, men det var ikke om å velge en 

ny samtidsfotograf til omslaget da. Vi skulle appellere til norskfaget da, selvfølgelig som 

tekstfag men også dannelsesfag. Den greia der da. Og at da er det jo klart at veldig mange 

bruker jo Intertekst, og liker de forsidene, men har det jo kommet anmeldelser av andre som 

mener at det bare er rot og tøys og sånn da. I dag kan det jo være at hvis jeg skulle ha laget 

det på nytt så ville jeg kanskje tenkt helt annerledes. Og sånn er det jo.  

 

—(I): Men du nevnte at Vg1-forsiden skal ta opp tematikken som kommer første året 

på videregående. Kan man se det samme på forsiden til Vg2 og V3 også? 

Ja. På Vg2 handler det jo om da… Da begynner man jo med disse tekstene fra vikingtiden og 

norrøn tid, og så går man fram til 1850 da. Begynner litt på Ibsen her da, ja 1870. Og da kan 

man se på forsiden her da, at han Marius har tegnet inn, sant, her er Wergeland, her er Odin, 
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her har du Petter Dass, her har du Lady Gaga, og så har du en sånn tagger, og så her har du en 

bonde eller noe. Og så litt mytisk og norrøn mytologi. Så det var jo et forsøk på… Det 

handler jo veldig mye om litteraturhistorie på Vg2. Og så kommer du til Vg3, og da går du 

fra 1870 og fremover. Og da har du Sigrid Undset, du har Ibsen og du har Skrik, byen, 

Obstfelder, det der maleriet av Munch på Karl Johan. Ja, og noen som går og tekster, og de 

snakker ikke med hverandre og ser ikke på hverandre. Så var liksom det å fange litt av årene i 

forsidene da.  

 

—(I): Så forsidene har en progresjon da? 

Ja, en historisk progresjon. Og litt det der da, hvordan lage forsider… Det var litt det der 

drodle-elementet da, at elever sitter og drodler da. At du kan ha norskboken på pulten, og 

man oppdager liksom nye elementer.  

 

—(I): Du nevnte at fargebruken går igjen fra Tema. Hvorfor ville dere videreføre 

fargetematikken? 

Det ville vi fordi man har en tanke om at… Når et verk har en… Altså du har en identitet og 

en tilhørighet til. La oss si at 60% av norske skoleelever brukte Tema, så skulle man lage noe 

helt nytt. Da kunne man så klart velge å lage noe helt nytt og noe helt annerledes, men man 

kan også velge å lage noe som er ganske… Sånn at man skjønte at her har man tatt vare på 

det beste fra Tema, men i en ny… Alt var jo nytt da. Nye forfattere og nytt innhold og sånn. 

Men de står i det samme, og også når man kommer fra Samlaget, som er norskforlaget til 

Fagbokforlaget, så ble det ekstra viktig å liksom bevisst og ubevisst kommunisere dette. 

Dette er verket som både tar med seg alt det du liker så godt fra Tema, det er skikkelig, men 

både tittelen og innhold er laget for det nye norskfaget da.  

 

—(I): Men alle disse ulike personene og elementene, Sigrid Undset, munnen og så 

videre. Var dere med i bestemmelsen av alle disse enkeltelementene på forsiden, eller 

ville dere bare at forsidene skulle representerte norskfaget? 

Jeg tror det var litt både og. Vi hadde en mer generell bestilling, der han skulle få frem 

innholdet i faget på trinnet, være mangetydig, ha noe som gjør at du blir glad for å ta frem 

norskboken, være moderne og solid på samme tid, vise at norskfaget er et kunst- og 

dannelsesfag. Men det var jo sånn at vi ville ha Undset langt frem da, og byttet ut, og ja, vi 

byttet mange av tingene her da. Vi gikk mange runder på alle sammen, ting som vi ikke likte, 

som vi tenkte ville kommunisere feil ting. Ja, det kunne bli for trist ja.. Men i stor grad var 
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det litt fritt opp til han da.  

 

—(I): Så det var litt delt ansvar da, når det gjaldt den visuelle utformingen? 

Ja. Og så lå det jo veldig tungt det der magebeltet.  

 

—(I): De kriteriene som dere ga til Pålerud, hvordan mener du at forsidene oppfyller 

disse kriteriene? 

Det synes jeg er litt vanskelig. For det du spør om da er jo på en måte… For jeg blir jo farget 

av den responsen som vi har fått. Man ser det i forhold til de andre verkene på markedet. Jeg 

synes de oppfyller absolutt det. Jeg synes de står i den tradisjonen fra Tema. Det er jo veldig 

enkle forsider med bilder, og det er jo klart at de andre verkene som er på markedet nå, sånn 

som Grip Teksten, Panorama og Moment, de har jo mykt bind og denne typen 

foto…Samtidskunst da. Og det er jo kanskje det som blir normen, som kommer mer og mer. 

Men vi lagde jo noe som både var forankret i den prosjektbeskrivelsen som vi hadde, og som 

skiller seg litt ut. Altså jeg vet at Intertekst er veldig mye brukt, men også liksom likt i… 

Mange skoler bruker Intertekst. Så min oppfatning av det handler jo mye om måten den ble 

mottatt på og hva brukerne sier. Men jeg tror alle som har vært involvert i… Om det er i å 

lage bøker eller andre ting, altså alle mulige prosesser og produkter, så hvis du skulle gjøre 

det en gang til, så kanskje du hadde gjort noen ting annerledes.  

 

—(I): Men var det bestemt på forhånd at dere ville ha illustrasjoner framfor mer 

realistiske fotografier?  

Nei. Vi var åpne for mye. Som sagt var det en bestilling fra hun Tove Nilsen som vant 

konkurransen. Da prøvde vi med fotografier og forskjellige elementer som hun la utenpå. Og 

så når det ikke… Vi var ikke fornøyd med det da, så var vi faktisk innom Pushwagner, men 

da ble det så komplisert med A) rettigheter, B) dette magebeltet7. For du kan ikke ta et veldig 

kjent kunstverk og legge et magebeltet på. Det går ikke. Men sant, det var jo da… Du kan jo 

se for deg litt byen, kommunikasjonsmennesker, litt sånne sprudlende og fargerike ting da. 

Da hadde det sikkert vært mulig å ha andre farger på de magebeltene da. Men det var 

jo…Man kan jo si i ettertid da, hvorfor må det magebeltet være akkurat der liksom? Hvorfor 

kan man ikke ha det opp der? Mange ting som er litt tilfeldig.  

 

																																																								
7	Omtales	som	tittelbelte	i	analysen	av	Interteksts	forsider.		
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—(I): Skjønner. Men når jeg analyserte forsidene så syntes jeg det var en moderne vri 

på historiske personer. Men synes du det er helt tydelig hvem de illustrerte personene 

skal representere? 

I noen tilfeller synes jeg det er veldig tydelig, altså Ibsen, Skrik og sånn. I andre tilfeller er 

det kanskje ikke så tydelig. Men jeg tenker at det heller ikke er så viktig.  Det var ikke viktig 

for oss at man skal med en gang skjønne at dette er Undset eller… Det var mer dette… Sant 

norskfaget har gått over til å bli et veldig sånn redskapsfag og det er veldig mye snakk om 

grunnleggende ferdigheter… Og vi ønsket med forsidene å kommunisere noe av 

opplevelsen… Det estetiske, det fantasirike ved norskfaget. Og at mye av Intertekst også 

sprang ut av en forfattergruppe og en ide om at hvordan kan vi gjøre norskfaget gøy. For det 

hang jo sammen med min redaktørtid i norskfaget da, nei, i Norsklæreren, som handlet veldig 

mye om at norsklærerne er veldig overarbeidede, norskfaget er alt for stort, elevene synes det 

er et kjedelig fag. Hva kan vi gjøre for å gjøre det til det morsomme og spennende faget som 

det egentlig fortjener å være da.  

 

—(I): Flott. Da går vi over til Facebook-aktiviteten. For sånn som jeg har forstått det så 

har du jobbet med det. Så det var jo i 2013 dere kom med Norsk vgs. Så hva var 

egentlig tanken bak etableringen av den Facebook-siden?  

Nei, tanken var jo det at lærerne bombarderes av e-post og sånne ting. Så hvordan kan vi 

bruke sosiale medier der man bare skroller gjennom feeden til å få mange følgere og ha en 

blanding av verksrelatert salgs-opplegg, og mye rundt norskfaget. Ved å kalle det Norsk vgs 

handlet det ikke bare om Intertekst, men det ble pakke inn i en norsk videregående-greie. 

Også så vi jo at de andre hadde blogg og sånn og sånn. Og at da, det er langt og lese og sånn 

og sånn. At vi ville ha noe som var kjapt og du kan lenke til ting og bilder og sånn. Og 

Gyldendal var det vel som hadde det de kalte for Språkfag som kombinere ulike fag, mens vi 

ville bare ha norsk da. Og så var det jo litt sånn at jeg hadde vært redaktør for Norsklæreren 

da, og det var litt gøy å ha noe litt sånn halv-journalistisk. Kom liksom kjapt ut og fikk 

kontakt med brukerne da. Også er det jo…Man kan spille ballen frem og tilbake, og det kan 

man jo ikke med e-post.  

 

—(I): Men denne etableringen av Norsk vgs var i sammenheng med lanseringen av 

Intertekst? 

Ja. Også hadde vi jo også fra Samlaget yrkesfagverket, som var markedsleder, Signatur. Så vi 

tok det inn der også.  
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—(I): Men det skulle bli et slags fellesrom for lærere? 

Ja. For norsk på videregående. Og vi hadde jo ikke gjort det før, vi bare trodde på det. Så fikk 

vi lov til det. Og da måtte vi prøve oss frem da.  

 

—(I): De siste tallene jeg så i hvert fall, så er det 3210 personer som har likt og 3249 

personer som følger. Har du noen tanker om hvordan dere klarte å oppnå en slik 

følgermasse? 

I begynnelsen var det jo ikke så mange. Og Gabrielle og jeg var ganske flinke til å… Altså 

det vi laget av nye ting og hadde… Det dryppet vi liksom ut da, og fikk mange nye likerklikk 

på det. Vi hadde kanskje konkurranser, vi hadde ting som gjorde at folk tenkte at her må jeg 

være med for det er her jeg får vite om det som skjer i norskfaget da. Og ikke for mye sånn 

kjøp våre verk liksom, men ukens lese…boktips og kos og alt dette her. Men det handlet jo 

mye om…Det å være veldig oppdatert på veldig mange deler av norskfaget, hva som skjedde 

på sentrene, hva som skjer i LNU8… At man klarer å samle litt av alt som skjer da. Vi hadde 

liksom ukens undervisningsopplegg hver onsdag, veldig praktisk og elevnært og lærernært.  

 

—(I): Så selve markedsføringen av Intertekst var mer bakt inn i det hele? 

Ja, det var bakt inn i det hele. Og vi skulle være forsiktig med det. Og vi kunne godt bruke 

lang tid på å bygge opp… Det er liksom som å ha et gratis opplegg som du bare bygger 

bygger bygger, og på et tidspunkt kan man bruke det mer som... en markedsføringskanal da.  

 

—(I): Men jeg så at det er en del overlapping mellom Fagbokforlaget sin Facebook-side 

og Norsk vgs, at noen av innleggene til Norsk vgs var delt på Fagbokforlaget sin 

hovedside. Tror du dette kan ha hatt litt å si når det gjelder følgermassen dere har fått?  

Nei. Det tror jeg ikke. Men det vet jeg ikke. Kanskje. Nei, så handler det kanskje litt om det å 

være litt med i tiden da. At man fikk forfatterne til å lage… Altså skjedde det noe… Hvis 

Karpe Diem var ute og liksom kritikk av justisministeren og sånn og sånn, så laget de et 

undervisningsopplegg kjapt da og få det ut.  

 

—(I): Så det virker som dere satset en del på Facebook-kanalen da. 

Ja  

																																																								
8	Landslaget	for	norskundervisning		
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—(I): Men etter å ha analysert innleggene så la jeg jo merke til at dere kom jo med mye 

informasjon, både om fag, aktuelle tema, mye forskjellig. Og så var det jo ofte gjerne 

bilder med, lenker med, video… Det virker jo som at dere ville holde folk oppdaterte 

sånn generelt om norskfaget, men også oppdateringen om utviklingen av Intertekst. For 

der hadde dere jo også en del oppdateringer, hvor langt dere hadde kommet, her er den 

nye forsiden.. 

Ja, og kurs og digitale ting, forfatterbesøk, skolebesøk. Men det kan man jo sikkert gjøre mye 

mer ut av da. Jeg tror jo alle som driver med slike Facebook-grupper og sosiale medier i 

dag… Det finnes jo folk som er spesialisert på det, men man prøver jo ut ting liksom. 

Tidspunkt man legger ut på, hvor ofte, hva er det som får likerklikk, hvorfor det og… 

 

—(I): Men det virket som dere hadde inkludert noen lærere i ulike avgjørelser, for 

eksempel det at Vg2 og Vg3 skulle komme hver for seg.  

Ja, men ikke på Facebook.  

 

—(I): Nei, det skjedde? 

Utenom…Masse sånne markedsundersøkelser. 

 

—(I): Så Facebook… Det virker som det var en enveiskommunikasjon da? Eller var det 

noe dialog på Facebook mellom dere og mottakerne? 

Ja…Det var noe. Men generelt så er man jo litt sånn forsiktig med det også. Man tenker jo at 

man skal ikke være privatperson, man vil ikke ha sånn nettroll og masse… Så er det jo viktig 

at private, kommersielle tilbydere skal ha en seriøsitet da. Da kan man ikke skrive at nynorsk 

bør ut av norskfaget. Du må liksom holde en middelvei da. Vil ikke ha vanvittige 

diskusjoner. Men vi hadde jo noen innlegg som fikk mange… Men da måtte vi prøve å si at 

her er det mange meninger eller her er det… Kjør debatt… Uten at vi blandet oss.  

 

—(I): Da skjedde denne inkluderingen via e-post da? 

Ja, e-post, men også skolebesøk, og vi hadde jo ressurs- og kontaktpersoner på ulike skoler 

som vi brukte da. Også var det jo mange som henvendte seg til oss og kontaktet oss.  

 

—(I): Så dere prøvde å lage et fellesrom og et fellesskap for lærere på Facebook? 

Ja.. Joda, jeg tenker jo at ønsket var i hovedsak å lage et sånn fellesrom som var faglig godt 
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da. Der man liksom kunne finne mye godt stoff og holde seg oppdatert på mange sider ved 

norskfaget, også med denne lille kommersielle, men samtidig ønsket å ha de som var brukere 

av Intertekst og de om kanskje var litt nysgjerrig på det, å se at... Jeg tror at et hvert forlag 

som gir ut lærebøker, de kan ikke bare gi ut lærebøker i dag, og så tenke at nå har vi gjort det 

vi skal… Du må på en måte hele tiden ha en dialog med brukerne, du må ha kurs, det må skje 

ting… Så vi gjorde jo mye… Jeg som redaktør ga ut en bok som heter Hashtag Nynorsk med 

nynorsk-tekster og opplegg, og så hadde vi laget skriveverktøy og filmer og liksom en måte å 

kommunisere det på da, at det skjedde ting… Intertekst var liksom ikke, greit det var tre bind, 

men vi jobbet liksom for å… Jeg tenker liksom at… For eksempel Grip Teksten da, som er 

Aschehoug, at der har de hatt noen kurs, men man trenger noe mer, man vil ha noe mer som 

norsklærer. Og i dag er det jo sånn at lærerne plukker og henter og finner forskjellige steder, 

men de ønsker jo da at forlaget og de som lager læremiddelet kommer med ting og ja… Gode 

grep.  

 

—(I): Da er vi ferdig med Facebook, og vi går over på mer generell profilering og bruk 

av sosiale medier. I en profilerings- og markedsføringsprosess av et læremiddel, der det 

er mange aktører og alternativ, hva tenker du er de største utfordringene? 

En opplagt utfordring er jo det da… Selv om man kan scrolle videre og man ikke føler at man 

blir spammet på samme måte som på e-post, så kan man jo bli litt sånn trøtt og lei… Man 

bare scroller forbi eller ja…Det kan bli en trøtthet blant brukerne da… Men mengden følgere 

og at det har holdt seg viser jo følger jo med. Utfordringen da er jo å ikke spamme de på 

sosiale medier, men tenker heller at du kanskje skal ha ett til to innlegg i uken, eller… Men 

det må jo heller ikke være for sjeldent. Og så det jeg glemte å nevne i sted var jo at veldig 

mange lærere fikk jo da… Grunnen til at det er over 3000 følgere er nok litt at elever har 

meldt seg på da. At det kan være en fin sånn… For eksempel på Vg3 da, sant man følger 

årshjulet, man nærmer seg tentamen eller eksamen, så kommer det liksom eksempeltekster 

med vurdering. At er det fint å følge. Men en utfordring er jo også… At sånn som vi har vært 

inne på, vi har jo ikke kalt det Intertekst, vi har kalt det Norsk vgs, og at sikkert mange som 

følger der er liksom hva er hva liksom. Det kunne jo for eksempel ha hett Fagbokforlaget 

Norsk vgs… At man er veldig lite tro da. Om man finner en ting på Gyldendal Språkfag eller 

hva heter da… Fagsnakk fra Cappelen Damm. Det er jo ikke sånn at du kjøper det læreverket 

fra det forlaget, lærerne shopper jo rundt da. Så det er jo mye tid og krefter, brukt på noe som 

kanskje ikke betaler seg da. Kanskje det ikke er riktig anvendt tid.  
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—(I): Ja, for det bringer meg videre til neste spørsmål. For sånn som jeg har forstått 

det så er de mer tradisjonelle markedsføringsmetodene skolebesøk, utdanningsmesser 

og der man er nødt å være fysisk tilstede. Mens de mer moderne metodene er bruk av 

Facebook, YouTube, blogger og så videre. Men tror du at det ene har mer å si enn det 

andre? 

Det er ingen tvil om at fysiske møter og skolebesøk har absolutt størst effekt. Dette møtet 

mellom mennesker. Men så er det jo både dyrt og umulig å være rundt på alle skoler og ha de 

fysiske møtene med folk. Og da tror jeg jo at det er veldig heldig at man kan bruke sosiale 

medier, og at man kan lage en liten videosnutt, ja, si det samme da, og nesten møte noen 

ansikt til ansikt. For det blir så nært da. Også er det der interkommunikative, og det at man 

kan like og du kan kommentere og… Men det beste er nok de fysiske møtene, mellom 

mennesker, og det at du kan få snakke med redaktøren eller forfatterne. Det tror jeg.  

 

—(I): Dette fysiske møtet har sikkert, som du sier, den største innvirkningen på lærene 

og brukerne, men sosiale medier har jo også fått en større rolle i generelle 

markedsføringssituasjoner. Og som du nevner selv, det er jo umulig å være tilstede over 

alt, så det har vel en rolle med i spillet? 

Jada, og jeg tenker at hvis jeg velger et produkt i dag, eller jeg velger noe som jeg er opptatt 

av… Jeg kan jo ikke forvente å møte de som lager Tine melk eller Coca Cola, men jeg kan 

følge de på Facebook, og føle at de er nær og at de liksom bryr seg om meg. Det er kanskje 

der man får til en type kontakt, eller noe… Og det fysiske møtet med skolebesøk, det skjer jo 

kanskje bare en gang da. Mens fordelen med sosiale medier er jo at du kan møte folket når de 

står opp eller legger seg… Det er helt grenseløst da. Så det er kombinasjonen av disse to da. 

Men det er jo også sånn… vi fikk jo lov til det i Fagbokforlaget, men det var jo ikke mye av 

det. Det var jo jeg og Gabrielle som gjorde i stor grad, mens her i Aschehoug er det jo helt 

omvendt da. Her har man jo ikke hatt noe tro på bruk av sosiale medier. Så det er veldig 

forskjell.  

 

—(I): Det var det jeg hadde å spørre om. Men er det noe du føler du ikke har fått sagt 

eller vil utdype? 

Nei, altså. Du undersøker dette prosjektet, og ser på det som har blitt gjort. Det var jo liksom 

mitt første redaktørprosjekt på videregående og sånn og sånn. Og da er det jo mange valg 

som har blitt gjort, og man har tenkt sammen med andre og sånn. Men det er jo, som vi har 
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vært inne på da, er jo også noen tilfeldigheter… Hvis man gjør ting en gang til, så gjør man 

det kanskje en annen måte. Men sånn er det jo liksom. Veien blir til mens man går da.  

 

—(I): Men det er jo noe av det typiske med denne digitale utviklingen da. At man 

prøver og feiler, og så prøver man muligens en gang.  

Men jeg tror jo, det er jo ikke relevant for intervjuet ditt, men han som er markedskonsulent i 

denne redaksjonen her nå, Atle, har vært i mange år, han lykkes jo veldig veldig godt… Og er 

ikke tilhenger av sosiale medier… Han har veldig tro på den gammeldagse måten å gjøre det 

på…utsending av mye papir, permer som folk skal sette ting inn i.  

 

—(I): Jaha, men tror du det er stor forskjell når det gjelder markedsføring av 

skjønnlitteratur og de mer kommersielle sjangrene, sammenliknet med markedsføring 

av faglitteratur?  

Njaaa. Ja, jeg tror i hvert fall når det gjelder skjønnlitteratur så er det jo helt opplagt at de får 

det mye bedre til da. Og det er veldig sånn at du kan ha kosebilde med teppe og pledd, te og 

sitte i sofakroken med en bok. Mens dette er… krever jo litt arbeid da. Du må snakke veldig 

sånn til lærerne. Du må ikke mase om ting… Men tenke at du må bygge opp et forhold til 

gruppen… Litt sånn fagfellefellesskap da. Og faglig identitet. Men er sikkert mange andre 

måter å gjøre det på enn Facebook. Men vi vet jo at det er veldig mange som ikke bruker 

nettsidene til læreverkene, de har så dårlig tid. Så da er liksom sosiale medier… Der er de.  
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Vedlegg 16: Forespørsel om deltakelse i studien (overordnet versjon)  
I første omgang sendte jeg en forespørsel om intervju til de aktuelle informantene i Cappelen 

Damm og Fagbokforlaget. Dette ble gjort via e-post. Henvendelsene var relativt lik for begge 

forlagene, bortsett fra forlagsnavn og form for multimodal kommunikasjon. E-postene hadde 

også variasjoner som var tilpasset informantens stilling i forlaget og ansvarsområde.  

 

Hei,  

Jeg er en student på lektorprogrammet i nordisk på Universitetet i Oslo, og har nå startet på 

masteroppgaven min i tekst og kommunikasjon, med Johan L. Tønnesson som min 

veileder. Jeg vil i oppgaven min se på hvordan forlagsbransjen har kommunisert og profilert 

sine norskfaglige læremidler for studiespesialiserende på videregående skole på nett. I min 

oppgave vil jeg analysere FORLAG sin kommunikasjon, særlig via nettet, av henholdsvis 

LÆREVERK. Mine analysegjenstander er:  

 

-LÆREVERKET på et mer generelt nivå 

-Forsidene til LÆREVERK Vg1-Vg3. 

-En rekke Facebook-innlegg som omhandler LÆREVERK 

-YouTube-filmen “Tittel på filmen” + en link 

I den sammenheng er jeg svært interessert i et intervju knyttet til utviklingen av denne 

kommunikasjonen, og dine tanker rundt ulike valg som ble tatt i tekstenes 

utviklingsprosess. Intervjuets formål er altså å få informasjon rundt profileringsprosessen av 

LÆREVERK, og et intervju med deg hadde vært til stor hjelp i arbeidet med denne studien.  

Masteroppgaven skal leveres våren 2018, og intervjuet vil først og fremst være supplerende 

til mine egne tekstanalyser. Intervjuene vil sannsynligvis vare mellom 30-45 minutter, der 

personene jeg intervjuer ikke vil bli anonymisert i oppgaven. Dersom det er noe du lurer på 

eller synes er uklart, er det bare å ta kontakt via mail eller per telefon. 

Mvh. 

Bjørn Anders Johansen 

97507371 
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Vedlegg 17: Samtykkeskjema for deltakelse i studien (overordnet versjon)   
Samtykkeskjemaet var likt for alle informantene.  

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 
 “En tradisjonsrik fortid  

på vei inn i en digitalisert fremtid” 

Bakgrunn og formål 
Dette er en mastergrad (60 stp.) i tekst- og kommunikasjon ved det humanistiske fakultet, 
institutt for lingvistiske og nordiske studier, på Universitetet i Oslo.  
 
Jeg vil se på forlagsbransjens digitale og multimodale kommunikasjon av ulike norskfaglige 
læremidler for studiespesialiserende på videregående skole. Jeg skal gjennomføre seks 
tekstanalyser av sammensatte tekster fra ulike forlag, der jeg med utgangspunkt i teori ønsker 
å avdekke hvordan forlagene profilerer hvert sitt læremiddel på nett. Ut i fra dette vil jeg også 
se nærmere på forlagenes retoriske strategi, og analysere hvordan hvert forlag kommuniserer 
med tekstmottakerne i de ulike kommunikasjonssituasjonene.  
 
Du har blitt strategisk valgt ut og forespørres om å delta i denne undersøkelsen fordi du sitter 
på kompetanse om det jeg ønsker se nærmere på.   

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Denne studien vil skje i form av personlige og/eller gruppeintervju, med en varighet på 
maksimalt 45 minutter. Intervjuet vil være den eneste innsamlingsmetoden av datamateriale, 
og dette materialet vil registreres i form av notater og lydopptak.  
 
Spørsmålene vil være knyttet til analysetekstene og mine analytiske funn. Dette innebærer 
blant annet spørsmål om utviklingen av analysetekstene, tenkte målgruppe og ulike 
komposisjonelle valg. Det vil også være av interesse å få kjennskap til andre 
profileringsstrategier forlaget anvender for å nå ut til relevante mottakere.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Underveis i arbeidsprosessen vil kun 
jeg og min veileder ha tilgang til datamaterialet og personopplysningene. Etter intervjuene er 
transkribert vil lydopptakene bli destruert, og materialet og informasjonen vil kun være 
tilgjengelig på min private bærbare datamaskin.  
 
Ettersom dette er en masteroppgave så vil den bli trykt opp, og lagt ut på Universitet i Oslo 
sin DUO Research Archive, der den er tilgjengelig for andre studenter og fagpersoner. 
Ettersom du snakker på vegne av forlaget, vil du kunne gjenkjennes i publikasjonen ved navn 
og stillingstittel.  
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2018. Etter masteroppgaven er levert vil alle 
personopplysninger og det innsamlede datamaterialet bli anonymisert eller destruert.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Bjørn Anders 
Johansen (student/prosjektleder) på 97507371 eller bjornsjohansen@gmail.com.  
Eller ta kontakt med Johan L. Tønnesson (veileder/daglig ansvarlig) på 93295368 eller 
johan.tonnesson@iln.uio.no  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
  
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 


