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Sammendrag 

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke muligheter og utfordringer det 

bringer med seg å lese lokal litteratur i norskfaget på videregående skole. Gjennom en 

kvalitativ undersøkelse, bygget på intervju med elever og innsamling av elevtekster, har jeg 

undersøkt dette. Undersøkelsen ble gjennomført over en periode på tre uker i en klasse VG1-

studiespesialisering. Utgangspunktet for studien har vært hvilke tekster norskfaget bør 

inneholde   

Den lokale litteraturen som har vært utgangspunkt for denne studien er romanen Folket på 

Vinje av Johannes Rørtveit. Elevene leste og arbeidet med denne teksten gjennom et 

undervisningsopplegg som jeg hadde utformet.  

Formålet med studien har vært å undersøke hvordan elevene leser en lokal, skjønnlitterær 

tekst og hvordan de reflekterer rundt denne. For å undersøke dette har det vært nødvendig å 

innhente teori fra ulike fagfelt og ulike teoretiske retninger. Dette betyr også at studien ikke 

bygger på en etablert og helhetlig teoretisk modell, men et mangfold av teori, hentet 

hovedsakelig fra litteraturdidaktikk, stedsteori og litteraturvitenskap. Det analytiske 

rammeverket som jeg har lagt til grunn for analysen og drøftingen av det empiriske 

materialitet, tar utgangspunkt i fire overordnede perspektiver: erfaringsorientert lesing, 

tekstorientert lesing, økokritisk lesing og faktiv/fiktiv lesing.  

Det viktigste funnet fra studien er at elevene i stor grad leser Folket på Vinje med referanse til 

sin egen virkelighet. Blant annet forstår de hovedsakelig stedene og personene som reelle, 

ikke som fiktive. Elevene leste i det hele tatt i liten grad Folket på Vinje som fiksjon. Videre 

indikere studien at elevene ville behøvd mer og tydeligere veiledning fra læreren for å lese 

teksten på en annen måte.  

Samlet sett er det ikke mulig, ut ifra funnene i denne studien, å entydig slå fast at lokal 

litteratur bør ha en plass i litteraturundervisningen. I denne studien trår utfordringene 

tydeligere frem enn mulighetene, og en eventuell videre lesing av lokal litteratur i 

klasserommet vil trenge en tydelig didaktisk begrunnelse. Det er en begrunnelse som denne 

studien ikke gir.  
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1 Introduksjon 

1.1 Innledende ord 

Utgangspunktet for denne studien er at skolen er i utvikling, pendelen svinger og 

oppfatningen av hva elever skal lese, endrer seg. I læreplan L97 er en rekke forfattere nevnt 

ved navn, deriblant Petter Dass, Ludvig Holberg og Johan Borgen (Veiteberg, 1996, s. 125).  

I neste læreplan, LK06, er alle referanser til spesifikke forfattere blitt borte, og i stedet heter 

det blant annet at elevene skal kunne: «Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale 

samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur.» (Kunnskapsdepartementet, 2013). 

Dette er en utvikling som jeg mener fortsetter i prosessen med fagfornyelse som norskfaget i 

skrivende stund gjennomgår. I begrunnelsen til høringsutkastet står det blant annet at eldre 

litteraturhistorie er tonet ned og at: «Historiske perspektiver på språk eller litteratur ivaretas 

gjennom en utforskende tilnærming til faget der elevene foretar dypdykk i språk- eller 

litteraturhistorie for å sette tema de arbeider med inn i en språklig og historisk sammenheng.» 

(Utdanningdirektoratet, 2018). Det er en utvikling fra bredde og kunnskap om spesifikke 

forfattere og tekster, til dybde og kunnskap om noen utvalgte forfattere og tekster. Dette 

utvalget fastsettes ikke lenger av læreplanen, så læreren har nå denne friheten og dette 

ansvaret.   

Spørsmålet for norsklæreren blir derfor hvilke tekster som skal leses i klasserommet og 

hvilken type skjønnlitteratur som skal leses. Skal man for eksempel lese utdrag eller holde seg 

til hele tekster? Bør man legge mest vekt på poesi, eller er kanskje noveller det beste?  

Den som leter etter svar i den litteraturdidaktiske faglitteraturen kan finne noen føringer, men 

samtidig er det klart at læreren til slutt selv må vurdere. For eksempel skriver Anne-Kari 

Skarðhamar at man kan velge litteratur som er tilpasset, blant annet ved å være omskrevet og 

kortet ned, men ikke om den er så tilpasset at kvaliteten er vesentlig forringet (2011).  

Hvor denne grensen går, må læreren selv vurdere i hvert enkelt tilfelle.  

Hallvard Kjelen har i sin doktoravhandling sett på hvordan lærere i ungdomsskolen velger 

hvilke litterære tekster de skal bruke i klasserommet (2013). Det kommer da frem at ulike 

lærere har ulike preferanser og ulik vektlegging av kriterier for utvelgelse av tekster, men 

Kjelen konkluderer allikevel med at et kriterium som alle lærerne legger vekt på, er at 

tekstene skal være relevante og gjenkjennelige for elevene (Kjelen, 2013, s. 134).  
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Også tidligere studier, blant annet av Eva-Marie Syversen, Tove Sommervold, Anne Marit 

Danbolt og Lise Kulbrandstad (2005), har kommet til liknende konklusjoner.  

Denne forskningen har fungert som et utgangspunkt for denne studien. Når forskningen viser 

at lærere legger stor vekt på gjenkjennelighet og relevans i utvelgelsen av tekster, er det 

interessant å undersøke hva som har relevans for elevene, og om relevansbegrepet kan utvides 

ved å velge en spesiell type tekst. Er det slik at lokal litteratur kan engasjere og motivere? Kan 

denne typen litteratur oppleves som mer relevant for elevene enn annen skjønnlitteratur?  

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Formålet med denne studien er å undersøke bruk av lokal litteratur i klasserommet, hvordan 

elever på videregående skole leser denne typen litteratur og hvilke fordeler og ulemper det 

kan være ved å bringe lokal litteratur inn i klasserommet. I tillegg vil det være interessant å se 

på hvordan elevene oppfatter skillet mellom fakta og fiksjon, siden Folket på Vinje er en 

roman basert på virkelige hendelser og personer.  

Gjennom å intervjue elever om deres opplevelse med å lese og jobbe med romanen Folket på 

Vinje, samt analysere tekster skrevet av elevene, ønsker jeg å belyse problemstillingen: 

Hvilke muligheter og utfordringer kan det være ved å benytte lokal litteratur i 

norskundervisningen? 

Med utgangspunkt i teorien som ligger til grunn for denne studien, har jeg i tillegg til 

problemstillingen formulert følgende forskningsspørsmål:  

• Hvordan reflekterer elevene om romanens tilknytning til virkeligheten? 

• Hvilke lesemåter bruker elevene for å skape mening av teksten? 

1.3 Lokal litteratur 

Lokal litteratur er et sentralt begrep i denne studien, men det er også et begrep som det ikke 

eksisterer en etablert og anerkjent definisjon for. Det er derfor vesentlig for denne studien å 

redegjøre for hvilken forståelse av lokal litteratur jeg har lagt til grunn.  

Anniken Greve har skrevet om poesiens forhold til sted, men refleksjonene hennes kan 

overføres også til annen skjønnlitteratur. Spesielt er Greve opptatt av poesiens forankring i det 



3 

 

lokale. Selv beskriver hun dette forholdet slik: «Det er poesi som er forankret i omverden slik 

vi møter den med blikket, som kroppslige, som utkastet i eller hjemmehørende i en verden 

som nærmest krever av oss at vi trer i forhold til den.» (Greve, 2000, s. 138).  

Videre peker hun på at lokal poesi er poesi som er forankret i stedet, og som forsøker å gjengi 

en opplevelse av stedet (Greve, 2000, s. 139). Slik kan man også definere den lokale 

litteraturen, og det er en slik forståelse av begrepet lokal litteratur som jeg har lagt til grunn i 

denne oppgaven: En litteratur med en tydelig stedlig forankring, som forsøker å formidle en 

opplevelse av stedet, slik stedet erfares og blir sett av mennesker. 

Imidlertid er det mange ulike typer litteratur som faller innenfor denne definisjonen av lokal 

litteratur, fra bygdebøker til diktsamlinger, og jeg vil derfor benytte en ytterligere avgrensning 

i denne studien. Jeg vil da anvende begrepet historisk roman. Denne typen litteratur 

gjenkjennes ved at handling er satt til en annen historisk periode enn nåtiden, og at forfatteren 

forsøker å gjengi denne historiske perioden på realistisk vis ("Historical novel," 2013).  

Et vesentlig stikkord her er «forsøker», siden vekslingen mellom fakta og fiksjon er en 

vesentlig del av den historiske romanen (De Groot, 2010, s. 6). Det man ikke vet om den 

historiske periode, hendelsene eller personene, må fylles ut av forfatteren selv. På samme 

måte gjøres små og større endringer for å skape en fengende fortelling. Vi skal se at denne 

vekslingen også er en vesentlig del av Folket på Vinje.   

1.4 Folket på Vinje 

Den lokale litteraturen som elevene i denne studien leser, er Folket på Vinje (2008) av 

Johannes Rørtveit. Romanen følger livet til Anna Serine Kristine Olsdatter fra barndom til 

død, utspiller seg omtrent fra år 1827 til 1917 og er basert på virkelige hendelser og personer. 

Handlingen finner stort sett sted på Vinje i Øksnes og nærliggende områder. 

Slik lokal litteratur defineres i denne studien, kan man slå fast at Folket på Vinje i aller 

høyeste grad er lokal litteratur. Den har en tydelig stedlig forankring, formulert slik av 

forfatteren: «Historien om «Folket på Vinje» er skrevet som en historie om livet i ei lita bygd 

i Øksnes kommune i Vesterålen.» (Rørtveit, 2008, s. 9). Den stedlige forankringen 

understrekes av at Rørtveit selv uttrykker at han ønsker å løfte frem kystkulturen (2008, s. 9). 

Dette er en stedspesifikk kultur, og gjennom å fokusere på denne, skjerpes den stedlige 

forankringen.  
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Romanen har imidlertid ikke bare en stedlig forankring, men den formidler også en 

menneskelig erfaring av stedet og dets livsvilkår. Rørtveit skriver at han ønsket å:  

«[…] fortelle hvordan livet var for kystens befolkning i deres kamp for det daglige brødet.» 

(2008, s. 9). Denne kampen oppstår nettopp i menneskets møte med stedet, naturen og havet.    

I tillegg til å være lokal litteratur, er Folket på Vinje en historisk roman. Det er den fordi 

handlingen er lagt til en annen historisk periode enn nåtiden, men også fordi forfatteren 

forsøker å gjengi perioden på realistisk vis. Selv mener Rørtveit at 99 % av boka er sann, 

mens 1 % er diktning (Myhre, 2009). Selv om dette nok er en spissformulering, illustrer 

utsagnet forfatterens ønske om å formidle historien så korrekt og så nærme virkeligheten som 

mulig. Det illustrerer også den historiske romanens veksling mellom fakta og fiksjon.  

Jeg har nå presentert og definert den lokale, skjønnlitterære teksten som er utgangspunktet for 

denne studien. I denne sammenhengen er imidlertid teksten i seg selv av begrenset interesse, 

siden møtet mellom tekst og leser er denne studiens fokus. Teksten skapes i dette møtet, og 

Bo Steffensen argumenterer for at teksten blir så god som leserens lesing av teksten: «Som 

man kan se er der ingen anden utvej end at blive en god læser, hvis man vil læse gode bøger.» 

(Steffensen, 2005, s. 140).   

1.5 Lokal litteratur i læreplanene 

Læreplanen er samfunnets mandat til skolen, med føringer for hvilken kunnskap det er 

forventet at barn og ungdom skal tilegne seg i løpet av skolegangen (Rønning, 2008, s. 19). 

Siden læreplanen på denne måten er definerende for innholdet i skolen, er det i forbindelse 

med denne oppgaven interessant å se på læreplaner før og nå, og utviklingen knyttet til disse. 

Det er spesielt interessant å se om det lokale har en plass i dagens skole og hvorvidt det har 

hatt en plass i tidligere læreplaner, og da særlig med tanke på norskfaget. Jeg vil særlig legge 

vekt på dagens læreplan (LK06) og Mønsterplan 1987 (M87).  

Grunnen til å trekke frem Mønsterplan 1987 er at dette er den planen som i størst grad 

eksplisitt har satt det lokale i fokus. Idealet var at læreplanen skulle utvikles og utfylles lokalt 

på den enkelte skole, men også at det lokale skulle få en plass i undervisningen (Hegtun, 

1991, s. 21). Læring skulle knyttes til elevens hverdag, og undervisningen skulle 

konkretiseres i og med lokale forhold (Hegtun, 1991, s. 50). For litteraturundervisningen 

betydde dette blant annet at norsklæreren måtte benytte lokal litteratur, og i planen stod det: 
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«Elevene må få arbeide med et utvalg av litteratur fra lokalmiljøet. Arbeid med lokal litteratur 

gir språklig og kulturelt fotfeste i eget hjemmemiljø. Der det er naturlig, bør lokale forfattere 

og fortellere trekkes inn i undervisningen.» (Kunnskapsdepartementet, 1987, s. 137). Målet 

med denne vektleggingen av det lokale var blant annet å styrke elevenes lokale identitet og 

tilhørighet, og å styrke elevenes følelse av nasjonalt fellesskap (Raaen, Ålvik, Skogstad, & 

Herb, 1988, s. 11). Samtidig skulle det globale perspektivet være med og det lokale skulle 

ikke være en motsetning til det globale (Raaen et al., 1988, s. 10). Dette var tydelig når det i 

planen ble lagt vekt på at elevene skulle møte både lokal, nasjonal, samisk, nordisk og 

internasjonal litteratur (Kunnskapsdepartementet, 1987, s. 137). 

I dagens læreplan, LK06, er det nasjonale, nordiske og internasjonale perspektivet beholdt: 

«Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, 

også med internasjonale perspektiver.» (Kunnskapsdepartementet, 2013). Lokal litteratur er 

imidlertid ikke nevnt. Det er nærliggende å se dette i sammenheng med et overordnet skifte i 

fokus fra M87 til LK06. I 80- og 90-tallets læreplaner hadde fellesskapet stått sterkt, og en 

viktig ambisjon for læreplanen og skolen var å styrke fellesskapsfundamentet, mens det i 

LK06 i mye større grad legges vekt på mangfoldet og individet (Karseth, Møller, & Aasen, 

2013, s. 234). Det lokale har dermed fått en vesentlig mindre rolle. Samtidig er mye likt 

mellom M87 og LK06. Fortsatt er identitetsutvikling et mål med skolegangen, og elevene 

skal: «Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes […] i kultur og samfunnsliv.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Kultur og samfunnsliv kan forstås som grunnlag for 

fellesskap, og slik kan norsklærere fortsatt finne begrunnelse i læreplanen for å jobbe med 

lokal tilhørighet og fellesskapsfundamentet hos elevene.  

Vi har nå sett på likheter og forskjeller i gjeldende læreplan og læreplanen som vektla det 

lokale i størst grad. Selv om fokuset er ulikt, er det fortsatt tydelig at det innenfor dagens 

læreplan er plass til lokal litteratur. I motsetning til M87 er det imidlertid ikke påkrevd at 

lokal litteratur skal være en del av litteraturundervisningen. Det må her understrekes at dette 

også er en generell forskjell mellom de to læreplanene, siden M87 regulerer innhold og 

aktiviteter, mens LK06 regulerer kompetansemål. Innenfor LK06 sine rammer er det dermed i 

mye større grad opp til den enkelte norsklæreres litteraturdidaktiske vurdering hvorvidt lokal 

litteratur får en plass i klasserommet. 
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2 Teori og tidligere forskning  

Det eksisterer svært lite forskning og teori som omfatter lesing av lokal litteratur i skolen.  

Derfor har det i denne studien vært nødvendig å innhente teori fra ulike fagfelt og ulike 

teoretiske retninger. Dette betyr også at studien ikke bygger på en etablert og helhetlig 

teoretisk modell, men et mangfold av teori. De mest sentrale områdene for denne studien er 

litteraturdidaktikk, stedsteori og litteraturvitenskap.   

 Innen litteraturdidaktikken har jeg lagt spesielt vekt på leserorientert litteraturdidaktikk og 

tekstorientert litteraturdidaktikk. Dette skyldes at disse to, og spesielt samspillet og 

motsetningen mellom dem, er svært relevant for drøfting av datamaterialet. I tillegg har 

leseformer fått en sentral rolle som analytisk verktøy for å forstå elevenes tilnærming til 

skjønnlitteraturens skille mellom fakta og fiksjon.   

Når det gjelder stedsteori, er hovedvekten lagt på subjektivistisk orientert stedsteori.  

Denne omhandler hvordan mennesker opplever steder og relasjonen mellom sted og 

menneske. Siden jeg i denne studien ikke er interessert i stedet i seg selv, men elevenes 

forståelse av stedet, er denne vektleggingen valgt.  

Litteraturvitenskapen gjennomsyrer oppgaven, men tydeligst er det kanskje gjennom 

inkluderingen av økokritikk som et hovedperspektiv, på lik linje med leserorientert og 

erfaringsorientert litteraturdidaktikk, i denne studien. Jeg mener at økokritikken, og især 

bioreginalisme, tilfører studien et spennende og alternativt perspektiv på litteraturlesing i 

skolen.  

2.1 I det litteraturdidaktiske feltet 

Det litteraturdidaktiske feltet er mangslungent, med ulike teoretiske retninger.  

Peter Kaspersen kategoriserer de ulike retningene i fire ulike hovedgrupper: tekstbasert, 

leserbasert, sosiokulturelle og medieorienterte teorier (2012).  

Medieorienterte litteraturdidaktikk er hovedsakelig fokusert på forholdet mellom litteratur og 

nye medier og medieuttrykk. Dette er foreløpig en retning som er lite utforsket i Norden, selv 

om det finnes noe forskning på området (Tønnessen, 2014). Siden nye, digitale medier ikke 

har en vesentlig plass i denne studien, vil jeg ikke gå nærmere inn på dette.  
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Leserbasert eller leserorientert litteraturdidaktikk legger vekt på elevenes møte med teksten og 

bygger blant annet på reader-response-teori. Denne retningen vektlegger at lesing er en 

individuell opplevelse, og at ulike leseres utbytte av å lese en gitt tekst er forskjellig 

(Skarðhamar, 2011, s. 46). Lesingen av skjønnlitteratur sees her på som en aktivitet som bør 

knyttes til elevenes egne liv og egne erfaringer (Rødnes, 2014, s. 2), og dette får konkrete 

konsekvenser for undervisningen. Blant annet må elevene aktiviseres, siden leseprosessen er 

avhengig av at man aktiviserer egne erfaringer og kunnskap (Kaspersen, 2012, s. 64).  

Den leserorienterte og erfaringsbaserte litteraturdidaktikken har stått sterkt innenfor nordisk 

forskning på feltet, men har også blitt kritisert for å være for lite faglig. Derfor har gjerne 

tekstorienterte tilnærminger blitt trukket frem som motsetningen til den leserorienterte 

tilnærmingen. Innenfor den tekstorienterte litteraturdidaktikken har fokuset tradisjonelt vært 

på teksten. Tekstorienterte har hovedsakelig bygget på nykritikken og hermeneutikken, og 

analyse og tolkning av teksten har dermed stått sentralt (Skarðhamar, 2011, s. 25).  

Kari Anne Rødnes påpeker at faren ved denne tilnærmingen i klasserommet, er at 

litteraturundervisningen kan bli skjematisk og uinteressant for elevene (Rødnes, 2014, s. 2 ). 

På den andre siden advarer Magne Drangeid om at dersom tekstorientert litteraturarbeid ikke 

får en plass i klasserommet, er det en fare for at litteraturarbeidet ikke kommer videre fra 

følelser, og at elevene ikke utvikler et språk for å reflektere over skjønnlitterære tekster 

(Drangeid, 2014). Kaspersen plasserer seg i en tydelig mellomposisjon og påpeker at det 

skarpe skillet mellom tekst og leser de siste årene er blitt noe visket ut, slik at skillet mellom 

leserorientert og tekstorientert ikke er så skarpt som tidligere (Kaspersen, 2012, s. 62).  

Dette samsvarer også godt med den litteraturdidaktiske forskningen, som har vist at både 

leserorienterte og mer analytiske, tekstorienterte metoder bør ha en plass i klasserommet 

(Rødnes, 2014, s. 13). Sammen kan de skape engasjement og leseglede, samtidig som 

fagligheten ivaretas og elevene settes i stand til å samtale om litteratur.   

Mens den tekstorienterte tilnærmingen legger vekt på teksten og den leserorienterte på lesere, 

så utvider sosiokulturelle tilnærminger forståelseshorisonten og hevder at både 

leseropplevelsen og teksten må sees i sammenheng med de sosiale og kulturelle relasjonene.  

I praksis betyr det at læreren må ta hensyn til elevenes sosiokulturelle forutsetninger, men 

også ha en tro på at litteraturen og lesing av litteratur kan påvirke disse sosiokulturelle 

forutsetningene og samfunnet generelt (Kaspersen, 2012, s. 66).  
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I denne studien står elevenes opplevelse av teksten sentralt, og studien opererer i 

skjæringspunktet mellom litteratur, klasserom, identitet og tilknytning. Siden studiens 

hovedfokus har vært elevenes leseropplevelse, og ikke teksten i seg selv, har det også vært 

naturlig å legge vekt på en leserorientert tilnærming. Det betyr ikke at den sosiokulturelle og 

den tekstorienterte retningen ikke er med, men at den leserorienterte er mest fremtredende.  

2.2 Hva er formålet med litteraturundervisningen? 

Undersøkelser knyttet til om det er mulig og ønskelig å lese lokal skjønnlitteratur som en del 

av skolens litteraturundervisningens, vil uunngåelig reise spørsmålet om hva formålet med 

litteraturundervisningen skal være. Hvorvidt det er mulig og formålstjenlig å lese denne lokal 

litteratur i skolen, vil nemlig avhenge av hvordan man definerer formålet. Læreplanen slår 

fast at elever i videregående skole skal lese skjønnlitteratur, men selv om norskfagets formål 

er spesifisert, sier den lite om hva skjønnlitteraturen skal bidra med i norskfaget. Det er derfor 

i stor grad opp til de enkelte norsklærerne å definere skjønnlitteraturens rolle i 

norskundervisningen. 

For at litteraturundervisningen skal kunne være en del av norskfaget, må den ha legitimitet. 

Kaspersen mener imidlertid at litteraturundervisningen befinner seg i en legitimitetskrise, som 

den vanskelig kan komme ut av uten å endre status quo (Kaspersen, 2012, s. 48). Det betyr 

ifølge Kaspersen at man enten må godta at litteraturundervisning har hatt sin tid og nå bør bli 

en marginal del av faget, eller at man endre faget og finne nye begrunnelser for 

skjønnlitteratur i skolen (Kaspersen, 2012, s. 48). Litteraturundervisningen står dermed i et 

dilemma mellom marginalisering eller fornyelse. Dette er imidlertid ikke første gang 

litteraturundervisningen står i et slikt dilemma eller det eneste dilemmaet 

litteraturundervisningen møter i dagens skole.     

Maria Jönsson og Anders Öhman skriver at det i skolen tradisjonelt har vært hovedsakelig to 

ulike syn på litteraturundervisningen og dens formål: den modernistiske lesingen, som legger 

vekt på formell kompetanse i å analysere og tolke skjønnlitterære verk, og et syn som springer 

ut av det humanistiske danningsidealet, hvor skjønnlitteraturen skal bidra til elevenes danning 

og deres utvikling som gangs mennesker (2015, s. 10). Dette er en motsetning som muligens 

er mindre synlig i dagens skole, men som like fullt eksisterer, for eksempel i læreplanen: 

«Formålet med opplæringen er å styrke elevenes språklige trygghet og identitet, utvikle deres 
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språkforståelse og gi et godt grunnlag for mestring av begge målformene.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Her ser vi at norskfaget skal bidra til identitetsutvikling, 

men også til at elevene får formell språkkompetanse. Danningssynet og det modernistiske 

synet møtes i samme formål.   

Hans Henrik Møller, Henrik Poulsen og Bo Steffensen peker på et annet dilemma i 

litteraturundervisningen når de understreker at undervisningen på den ene siden skal gi 

elevene lyst til å lese, samtidig som den skal føre til utvikling av formelle ferdigheter hos 

elevene (2010, s. 11). Anne-Kari Skarðhamar argumenterer imidlertid for at dette ikke 

behøver å være en motsetning, men at det heller kan betraktes som ulike faser av lesingen. 

Hun mener at eleven først kan lese for opplevelsen og nytelsen som en skjønnlitterær tekst 

kan gi. Deretter kan videre kognitivt arbeid med teksten åpne for en nye opplevelse av 

teksten, når kunnskap om teksten fører til en nye leseropplevelse, preget av både opplevelse 

og forståelse (Skarðhamar, 2011, s. 17).  

Jeg vil i denne oppgaven også ta inn et annet perspektiv på litteraturundervisningen og dens 

formål: økokritikk. Dette er en teoretisk retning innen litteraturvitenskapen, som foreløpig er 

relativt lite anvendt innen den litteraturdidaktiske forskningen. Jeg mener allikevel at den 

innehar noen perspektiver som kan være interessante i denne studien, siden både denne 

studien og økokritikken fokuserer på relasjonen mellom leser, litteratur og sted.  

I et eget underkapittel om økokritikk vil jeg redegjøre nærmere for dette.   

2.3 Å lese skjønnlitteratur 

I denne oppgaven har jeg lagt til grunn et klart kognitivt syn på hva lesing er, og hvordan 

leseprosessen fortoner seg. Det betyr at jeg forstår leseprosessen som en prosess hvor leseren 

skaper mentale verdener basert på både teksten og leserens egne preeksisterende erfaring og 

kunnskap (Drangeid, 2014, s. 26). Ifølge Wolfgang Iser vil en litterær tekst alltid inneholde 

tomme plasser, og den vil alltid være usammenhengende, i den forstand at den består av ulike 

deler som må kobles sammen av leseren (Iser, Rice, Waugh, Cohen, & Joyce, 1996, s. 284). 

Derfor må leseren selv fylle ut teksten. Om man leser: «Det satt en katt på trappen», vil 

leseren se for seg katten på trappen. Siden teksten ikke sier noe mer om verken katten eller 

trappen, må leseren selv forestille seg disse, ved hjelp av tidligere erfaring og eksisterende 

kunnskap om trapper og katter. Dette er avgjørende for at det skal kunne skapes mening i 
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teksten (Steffensen, 2005, s. 52). Imidlertid må leseren også være åpen for teksten, slik at 

egne erfaringer og forestillinger ikke blir for dominerende. Man må være åpen for å avvike fra 

etablerte forestillinger.  

Et vesentlig prinsipp innenfor litteraturdidaktikken er prinsippet om den minste avvikelse. 

Dette prinsippet tar utgangspunkt i at teksten må fortolkes, og at en tolkning bygger leserens 

forestilling om den virkelige verden og om den verden som eksisterer innenfor den spesifikke 

litterære teksten man leser. Prinsippet om den minste avvikelse handler om at lesere ofte vil 

fastholde sine forestillinger knyttet til den virkelige verden, selv om man leser en litterær 

tekst, inntil teksten tvinger leseren til å forlate disse forestillingene (Møller et al., 2010, s. 38). 

Dersom forfatteren skriver at hovedpersonen ser et trafikklys, vil leseren eksempelvis benytte 

sin kjennskap til den virkelige verden og se for seg et trafikklys med grønt, gult og rødt lys. 

Dersom forfatteren skriver at hovedpersonen ser et trafikklys med bare grønne lys, bryter 

imidlertid det med hvordan trafikklys vanligvis er, og leseren blir tvunget til å heller se for 

seg et trafikklys som kun eksisterer i tekstens virkelighet.   

Prosessen hvor leseren forsøker å skape mening av teksten er, ifølge Hans Henrik Møller, 

Henrik Poulsen og Bo Steffensen en prosess for å skape good continuation (2010, s. 45). 

Dette begrepet benyttes for å beskrive leserens prosess med å kombinere de ulike delene til 

helheter som kan knyttes sammen.  Denne prosessen skjer som nevnt ved at leseren fyller de 

tomme plassene i teksten ved hjelp av egen erfaring og kunnskap, men det skjer også ved at 

forståelsen av de enkelte tekstdelene i leserens bevissthet settes i sammenheng med 

hverandre. For å få dette til må leseprosessen kontinuerlig knytte seg til en 

struktureringsprosess, hvor leseren vurderer og justerer egen forståelse av delene og helheten, 

og hvordan disse passer sammen (Møller et al., 2010, s. 51). I denne prosessen er begrepene 

litterær fordobling og utfylling sentrale.  

Utfylling er et begrep som benyttes for å beskrive prosessen hvor lesere fyller ut de tomme 

plassene i en litterær tekst. Denne prosessen er beskrevet tidligere i dette kapittelet og vil 

derfor ikke redegjøres mer for her, men det kan understrekes at utfylling er avgjørende for at 

teksten kan bli en sammenhengende fremstilling av en fiktiv verden. For å kunne skape en 

sammenhengende fremstilling, må leseren i bruk sin egen mentale kontekst, og med 

utgangspunkt i sin egen virkelighet fyller leseren ut den litterære virkeligheten (Drangeid, 

2014, s. 69) 
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Litterær fordobling er et begrep som beskriver hvordan leseren i leseprosessen kan se forbi 

det spesifikke og konkrete som skjer i teksten, til det allmenne som teksten representerer 

(Drangeid, 2014, s. 77). Drangeid beskriver dette som en: «]…] overføring fra noe konkret til 

noe abstrakt, til et ideinnhold eller en tematikk.» (2014, s. 79). Det er imidlertid ikke gitt at 

dette skjer. Litterær fordobling krever at leseren kjenner til og kan anvende litterære 

konvensjoner, og dette har tett sammenheng med hvordan man velger å lese en skjønnlitterær 

tekst.  

Leseprosessen slik den er beskrevet her, er grunnlaget for hvordan jeg i denne studien forstår 

lesing av skjønnlitteratur, og de teoretiske begrepene som er presentert, vil i drøftingen av 

resultatene anvendes for å belyse elevenes lesing.   

2.4 Leseform 

Hvilken forståelse lesere får av en tekst, vil i stor grad avhenge av hvilken leseform de 

benytter seg av. Dette har sammenheng med at tekster vil forstås svært ulikt ved bruk av ulike 

leseformer, og når elever skal lese, vil de alltid måtte velge en leseform. Steffensen definerer 

leseformer slik: «Det læseren bringer med sig som overordnet indstilling til teksten under 

læsningen, er læseformer med de konsekvenser det indebærer.» (2005, s. 95).  Leseformer kan 

derfor sammenliknes med en linse som leseren ser teksten gjennom. 

Videre skiller han mellom to ulike leseformer: den faktive og den fiktive. Når man benytter en 

faktiv leseform i lesingen av en tekst, går man utfra at teksten forsøker å si noe om verden og 

hvordan den er, som kan være faktuelt riktig eller galt (Steffensen, 2005, s. 103).  

På den andre side vil man i en fiktiv lesing være oppmerksom på at det som står i teksten ikke 

kan være riktig eller galt. Dette skyldes at det er fiksjon og oppdiktet, og dermed ikke viser til 

faktuelle forhold (Steffensen, 2005, s. 106).  

Tett knyttet til leseformene, er litterær kompetanse. Litteraturviteren Jonathan Culler, som 

knytter litterær kompetanse til kjennskap om, og bruk av, litterære konvensjoner. Som et 

eksempel peker han på at det vil være svært vanskelig å lese dikt, uten å kjenne til lyrikkens 

konvensjoner (Culler, 2002, s. 132). Etter hvert har begrepet blitt utviklet videre, og hos 

Steffensen handler litterær kompetanse om hvorvidt elevene er i stand til å velge mellom ulike 

leseformer og velge den leseformen som er mest formålstjenlig i en gitt situasjon, samt kjenne 
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til den fiktive leseformens konvensjoner og kunne anvende denne på en god måte (Steffensen, 

2005, s. 117).  

Sylvi Penne peker imidlertid på at dette ikke nødvendigvis er en enkel oppgave, siden skillet 

mellom sakprosa og skjønnlitteratur er blitt stadig mer utydelig (2010, s. 117). Dette skyldes 

blant annet at tvetydighet og ironi er blitt vanlige virkemidler, samt at blanding av fiksjon og 

virkelighet er blitt mer utbredt, for eksempel ved såkalt virkelighetslitteratur. At koblingen 

mellom teksttype, sjanger og leseform langt på vei er brutt, fører til at det kreves mer 

metabevissthet av leseren.   

Dannelsen av metabevissthet hos elevene er en av de store utfordringene for 

litteraturunderviseren. En annen utfordring for litteraturdidaktikeren som ønsker å bygge 

litterær kompetanse blant elevene i klasserommet, er at de fleste lesere, i tråd med prinsippet 

om den minste avvikelse, vil benytte seg av en faktiv leseform, helt inntil de blir tvunget til å 

lese fiktivt (Steffensen, 2005, s. 115). Her er det også interessant å se at de fleste tekster kan 

leses både fiktivt og faktivt, og at det derfor er opp til leseren å velge en leseform.  

Allikevel vil det være slik at dersom elevene ikke velger en fiktiv leseform for å lese fiktive 

tekster som et dikt eller en novelle, vil det være et tegn på svak litterær kompetanse.  

Svak litterær kompetanse og en dominerende faktiv lesing av litterære tekster kan også 

påvirke hvor elevens oppmerksomhet er underveis i lesingen. Her skiller Louise Rosenblatt 

mellom efferent lesing og estetisk lesing. Under en efferent lesing er oppmerksomheten til 

leseren hovedsakelig rettet mot hva resultatet av lesingen skal være. Eksempelvis kan eleven 

være fokusert på å huske mest mulig av handlingen, for å kunne svare på spørsmål fra læreren 

etter lesingen. Motsetningen til efferent lesing, er estetisk lesing. Da vil leseren i mye større 

grad være oppmerksom på opplevelsen som teksten og lesingen gir underveis. Ordenes klang, 

setningenes oppbygning, rytmen i teksten. Opplevelsen er ifølge Rosenblatt da det sentrale: 

«The predominantly "aesthetic" stance […] designates an attitude of readiness to focus 

attention on what is being lived through in relation to the text during the reading.» (1986, s. 

124). Det må understrekes at den estetiske og den efferente lesingen ikke er absolutter, men 

befinner seg på en skala (Rosenblatt, 1986, s. 124). Dette betyr at lesere ikke leser 

skjønnlitteratur enten estetisk eller efferent, men at lesingen består av begge disse aspektene, 

men i ulik grad. 
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Leseformene, litterær kompetanse og efferent/estetisk lesing gir noen perspektiver som vil 

være nyttige for å forstå hvordan elevene i denne studien leser Folket på Vinje, og hva som 

ligger bak deres refleksjoner.  Ikke minst må alle disse ulike momentene ved lesingen sees i 

sammenheng. Å ha litterær kompetanse handler om å kunne lese fiktivt, og ved å lese fiktivt 

vil det også være enklere for elevene å lese estetisk. Å lese estetisk kan bygge kunnskap om 

litterære konvensjoner og på denne måten føre til mer litterær kompetanse.  

2.5 Steder 

Samfunnsgeograf Tim Cresswell påpeker at sted er et begrep som er så innvevd i dagligtalen, 

at de fleste har en sterk formening om hva det betyr, uten nødvendigvis å ha en dypere 

forståelse av begrepet (Cresswell, 2015, s. 6). En hverdagslig forståelse av sted er imidlertid 

ikke tilstrekkelig for å forstå menneskers forhold til steder, og det er derfor nødvendig å se 

nærmere på hva et sted er, og hvordan mennesker forholder seg til steder.  

Tradisjonelt har det vært to ulike tilnærminger innen stedsteori: subjektivistiske og 

objektivistiske. Innenfor objektivistisk orienterte teorier har man lagt vekt på det fysiske ved 

steder, mens man innen de subjektivistiske orienterte teoriene har lagt mer vekt på 

menneskets forhold til steder og stedene som et resultat av relasjonen mellom sted og 

menneske (Berg & Dale, 2004).  

Geograf John Agnew har forsøkt å vise at subjektivistiske og objektivistiske teorier ikke 

nødvendigvis er motstridende, men heller kan være utfyllende. Derfor understreker han at 

steder består av tre ulike aspekter: location, locale og sense of place (Agnew, 2003, s. 608). 

Location viser til steders faktiske plassering, mens locale viser til steders fysiske utforming. 

Begge disse kan være viktige for å forstå steders betydning og relasjon til mennesker, men 

mest sentral er sense of place. Jeg velger å oversette sense of place med stedsfølelse, som 

viser til menneskers subjektive og emosjonelle tilknytning til steder.  

Ifølge Nina Berg og Britt Dale har globalisering, samt en kulturell vending innen 

samfunnsvitenskap og geografi, ført til en dreining mot en slik relasjonell forståelse av sted 

(2004, s. 57). Det vil si at steder forståes i lys av menneskers relasjon til stedene. Dette er 

imidlertid ikke faste størrelser, men omskiftelige relasjoner og tilknytninger for identitet. 

Trond Thuen skriver om dette: «Steder varierer, både i utstrekning og i betydning som 

tilknytningspunkter for identiteter. De er med andre ord å forstå som situasjonelle og 
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relasjonelle.» (Thuen, 2003, s. 17). Dette knytter seg til en konstruktivistisk forståelse av 

identitet. Det vil si at identitet ikke er en fast størrelse, men: «[…] noe som utvikles 

kontinuerlig i forhold mellom individer, og mellom individer og deres omgivelser […]» (Berg 

& Dale, 2004, s. 50).  

Rose gjør en tredeling av stedets påvirkning på menneskers identitet, ved at hun peker på at 

mennesker kan identifisere seg med et sted, mot et sted eller forholde seg likegyldig til et sted 

(Rose, 1995). At mennesker identifiserer seg med steder, er det mange eksempler på.  

Thuen viser for eksempel til at en av de mest utbredte formene for selvpresentasjon er å 

betegne seg selv som bergenser, nordlending, eller en annen stedsbenevnelse (Thuen, 2003, s. 

13). Dette er et typisk eksempel på stedlig identifikasjon. På den annen side har man da 

identifikasjon mot et sted. Som et eksempel på denne typen identifikasjon trekker Berg og 

Dale frem ungdom på ensidige industristeder som motsetter seg disse stedenes identitet bygd 

på industriarbeid (Berg & Dale, 2004, s. 54).  

Denne inndelingen kan virke noe forenklet, men den er allikevel nyttig som et overordnet 

rammeverk for å forstå menneskers relasjon til steder og hvordan mennesker identifiserer seg 

med steder. Ved å peke på at mennesker identifiserer seg i relasjon til stedet, gjenstår 

imidlertid fortsatt spørsmålet om hva ved stedet man relaterer seg med eller mot.  

Her fremhever Eli Fosso at det er fortellingene om stedet og den kollektive forståelsen av 

stedet, stedsmytene, som er det vesentlige i denne sammenhengen (2004, s. 122). Disse 

stedsmytene skapes i samspillet mellom mennesker som tolker og skaper forestillinger om 

stedet, særlig ved å kontrastere eget sted til andre steder (Fosso, 2004, s. 123). En slik 

stedsmyte vil for eksempel kunne være at folk i Nord-Norge er mer direkte enn folk i Sør-

Norge. Fosso knytter videre ungdoms flytting til identitetsproduksjon og identifisering med 

lokale stedmyter (2004, s. 123). Hun viser blant annet hvordan ungdom bruker stedsmytene til 

å begrunne hvorfor de ønsker enten å bli boende eller å flytte (Fosso, 2004, s. 126). 

Det er relevant å spørre seg om den lokale tilknytningen og det lokale stedet har fått mindre 

betydning i en moderne og globalisert verden, hvor digital og teknologisk utvikling har ført til 

stadig flere overnasjonale arenaer. Dette er det ingen klare svar på, men studier, blant annet av 

ungdom i Honningsvåg, har vist at ungdom kan bygge identitet på både det lokale og 

internasjonale symboler og kultur (Paulgaard, 2003). Gry Paulgaard argumenterer for at 

globalisering og modernisering ikke nødvendigvis svekker den lokale tilhørigheten, men 

endrer det lokale stedets betydning for menneskers identitet (Paulgaard, 2003, s. 174).  
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Dette er et syn som kan knyttes til sosiologen Roland Robertson og begrepet glokalisering, 

som innebærer at det globale og det lokale ikke sees på som motsetninger, men som noe som 

virker sammen (Robertson, 1995). Et eksempel på hva dette betyr, kan man finne hos 

sosialantropologen Ulf Hannerz, som har argumentert for at det eksisterer en verdenskultur, 

men at denne verdenskulturen i realiteten delvis består av lokale kulturer som er blitt knyttet 

sammen (1990, s. 237). I gjensidig avhengighet påvirker det lokale og det globale hverandre.    

2.6  Stedet i litteraturen 

Litteratur har alltid en stedlig dimensjon. Allikevel er dette et område av litteraturvitenskapen 

som i nordisk sammenheng i liten grad er utforsket (Mønster, 2009, s. 370). Blant de 

bidragene som er kommet på dette feltet, i Norden og internasjonalt, vil jeg trekke frem noen 

perspektiver som er sentrale for denne studien og som kan bidra til forståelsen av 

sammenhengen mellom litteratur og sted.   

Handlingen i Folket på Vinje er plassert på et avgrenset geografisk område, og stedet spiller 

en vesentlig rolle i romanen. Fortelling kan ikke plasseres på et vilkårlig sted, men har en 

tydelig stedlig forankring, og stedet med sine livsvilkår er en avgjørende kontekst for 

fortellingen. Det er dermed på mange måter en stedlig erfaring som formidles i Folket på 

Vinje, og handlingen kan derfor ikke flyttes uten at den også ville måtte endres. Dette er en 

stedbundenhet som ifølge litteraturviter Franco Moretti er karakteristisk for den moderne 

europeiske romanen (Moretti, 1998, s. 70).  

At stedbundethet er vesentlig i moderne europeiske romaner, viser at mennesker er 

grunnleggende opptatt av sted. I forlengelsen av dette argumenterer Anniken Greve for at 

mennesket i utgangspunktet er opptatt av verden rundt seg på en selvopptatt måte (2000, s. 

142). Dette innebærer at vi ser omverden med et blikk som i stor grad er styrt av egne behov 

og egne interesser. Når vi derimot ser omverden uten dette sløret av egne interesser, kan vi 

snakke om en stemt sansning (Greve, 2000, s. 142). Det er denne stemte sansningen som 

litteraturen både kan vise leseren og sette leseren i stand til å oppleve selv. Greve skriver at 

diktningen er en artikulering av den stemte sansningen, og at den kan føre til at omgivelser 

blir synlige på en ny måte for leseren (2000, s. 142). Den lokale litteraturen kan med dette få 

en sterk kraft, siden den da tar noe av det vi kjenner best – våre lokale omgivelser – og lar oss 

se dem med et nytt blikk.  
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Greve er interessert i hvordan vi ser steder i litteraturen, mens Moretti i sin bok fokuserer på 

hvilke steder vi ser i litteraturen. Det er imidlertid klart at de to perspektivene henger sammen, 

og derfor vil jeg trekke frem et spesielt relevant begrepspar fra Moretti. Han introduserer 

begrepene space in litterature (rom i litteraturen) og litterature in space (litteratur i rom) 

(Moretti, 1998, s. 3).  

Disse to begrepene representerer to ulike måter å forholde seg til steder i litteraturen på, hvor 

rom i litteraturen omhandler romanens fiksjonaliserte fremstilling av steder, mens litteratur i 

rom fokuserer på konkrete og virkelige steder som litteraturen henviser til (Mønster, 2009, s. 

369). Et eksempel på være om man i studier av Kristiania i Hamsuns Sult er mest opp det 

historiske Kristiania (litteratur i rom) eller Kristiania slik det fremstår og formidles i Sult (rom 

i litteraturen).  

I denne studien er litteratur i rom og rom i litteraturen et relevant skille fordi elevene allerede 

kjenner til, og mange har nok også vært på, stedene hvor romanen utspiller seg. Vil de da få 

til å skille mellom det det virkelige stedet og stedet slik det fremstår i fiksjonen, eller vil det 

virkelige stedet bli dominerende?  

Hvordan elevene oppfatter sted i litteraturen, vil nok også henge sammen med hvorvidt stedet 

fremstår som relevant for elevene eller ikke. At litteraturen er relevant og kan knyttes til eget 

liv, er et vesentlig poeng fra den leserorienterte og erfaringsbaserte litteraturdidaktikken. 

Derfor er Louise Mønsters påstand om at naturen har veket plass for kulturen i litteraturen, 

interessant. Hennes argument er at modernitets- og urbaniseringsprosesser har endret våre 

omgivelser på en slik måte at naturen nå oppleves som mindre relevant enn tidligere 

(Mønster, 2009, s. 370). Dersom dette stemmer, vil muligens Folket på Vinje sin vektlegging 

av naturen og naturen som vilkår for menneskene fremstå som lite relevant for elevene og føre 

til at de i mindre grad lar seg engasjere av romanen. Innenfor en økokritisk tilnærming vil 

dette kunne forstås annerledes. 

2.7  Økokritikk og bioregionalisme 

De siste årene har økokritikken vokst frem som stadig mer sentral retning innen 

litteraturvitenskapen. Greg Garrard definerer økokritikken slik: «[…] the widest definition of 

the subject of ecocriticism is the study of the relationship of the human and the non-human, 

throughout human cultural history and entailing critical analysis of the term “human” itself.» 
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(2012, s. 5). Dette fokuset på forholdet mellom mennesker og det ikke-menneskelige har ført 

til at relasjonen mellom mennesker og menneskers fysiske omgivelser har fått mye 

oppmerksomhet innen økokritikken. En vesentlig del av menneskets fysiske omgivelser er 

stedet og derfor har stedet som kategori stått sterkt i økokritikken (Buell, Heise, & Thornber, 

2011, s. 420).  

En retning som er spesielt stedsinteressert innen økokritikken, er bioregionalismen.  

Begrepet har sitt utspring i bioregioner. Dette er en betegnelse på områder som i kraft av sin 

unike natur, økologi og klima utgjør en avgrenset enhet (Thayer, 2003, s. 3). Det motsatte er 

abstrakte og menneskeskapte enheter, som for eksempel kommuner eller fylker. Unike 

bioregioner er også hjem for unike kulturer, siden bioregionenes naturlige begrensninger og 

muligheter styrer hvordan kulturer som vokser frem blir (Thayer, 2003, s. 3). 

 Innen bioregionalismen legges det vekt på menneskets tilknytning til sitt naturlige lokalmiljø 

– stedet – og stedets betydning for identitet. Målet er blant annet å utvikle en dyp forståelse 

for stedet. Gjennom å kjenne stedets natur og økosystem, stedets naturlige og kulturelle 

historie, og stedets økologiske muligheter og begrensninger, kan mennesket oppleve en 

styrket følelse av tilhørighet og frihet (Sale, 1985, s. 47).  

I tillegg pekes det innenfor bioregionalismen på litteraturens viktige rolle både for å endre 

måten mennesker opplever stedet og omgivelsene sine på, og for å endre måten mennesker 

lever i samspill med bioregionen (Armbruster, Glotfelty, & Lynch, 2012, s. 4). Sentrale 

begreper er i denne sammenhengen reinhabitation og dwelling.  

Dwelling beskriver en levemåte hvor mennesket lever dypt oppmerksom på stedet det bor og i 

et inderlig samspill med stedet. Det betyr blant annet å være oppmerksom på stedets unike 

kultur og natur, samt gjennom sanseinntrykkene virkelig leve på stedet (Sale, 1985, s. 42). 

Et annet begrep som omfatter noe av det samme, men som både er noe mindre radikalt og 

utvidet til å omfatte mer, er living-in-place (Berg & Dasmann, 2003, s. 231). Det handler 

fortsatt om å være oppmerksom på stedet og stedets unike karakter, men uten det dype og 

inderlige samspillet med stedet. I stedet legges det vekt på at man må finne bærekraftige 

måter å leve på steder. Dette kan sees i sammenheng med reinhabitation.       

Reinhabitation er et begrep som betegner prosessen med å finne en ny måte for menneskene å 

leve på steder. Det er en transformasjon fra å leve på en måte som er skadelig for 
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omgivelsene, til å leve på en måte som ikke bare er bærekraftig, men som også kan bidra til å 

rette opp tidligere skader (Armbruster et al., 2012, s. 6). I denne transformasjonen kan 

litteraturen spille en rolle: «Perhaps the simplest way stories, poetry and other place-based 

arts can support such a process is by providing information about the places where they are 

set.» (Armbruster et al., 2012, s. 12). 

En grunnleggende ide innenfor bioregionalismen er at litteratur og kunst påvirker hvordan 

kulturer og mennesker som tilhører kulturene, ser seg selv og sin plass i verden, og det betyr 

at: «Litterature and other arts function as vital exspressions of culturale values that can ignite 

emotion, change minds and inspire action […]» (Armbruster et al., 2012, s. 12). Innenfor et 

bioregionalt perspektiv på litteratur gir det derfor lite mening å si at naturen og litteratur som 

omhandler natur, er lite relevant for leseren, siden det nettopp sees på som litteraturens 

oppgave å gjøre naturen og stedet relevant.  Bioregionalismens poeng er at litteraturen kan 

skape forståelse for stedet og hvordan vi lever på et sted. I tillegg kan den skjønnlitterære 

teksten sette oss i stand til å anerkjenne og verdsette stedet man bor på som kulturelt og 

økologisk unikt (Armbruster et al., 2012, s. 13). 

Som et konkret eksempel på hva dette kan bety i undervisning vil jeg trekke frem Wes Berry, 

som i sitt essay «Switching on Light Bulbs and Blowing Up Mountains» (2012) forteller om 

sin erfaring med å benytte et bioregionalt perspektiv i undervisning om engelsk litteratur.  

Berrys erfaring er at mange av studentene ikke har en forståelse eller følelse av det lokale 

kretsløpet eller økosystemet de er en del av ved å bo på stedet de bor. Som eksempel peker 

han på at svært få av studentene i hans nærområde knytter lysbryteren og strømmen de bruker, 

til kullgruvedriften som foregår der de bor (Berry, 2012, s. 366). Ved hjelp av litteraturen 

opplever han imidlertid at mange av studentene får en større forståelse for dette kretsløpet,  

og studentene bekrefter også dette selv (Berry, 2012, s. 375).  

Bioregionalismen har vokst frem som en kritikk av det etablerte samfunnet og etablerte 

forestillinger om steder, men bioregionalismen har også selv møtt kritikk, blant annet for å 

ikke ta hensyn til at også bioregioner ikke er en gitt størrelse, men et resultat av hvilke 

kriterier man legger til grunn, og en subjektiv vurdering av disse kriteriene. I tillegg er den 

blitt kritisert for å ha et romantiserende forhold til fortiden og til små samfunn (Alexander, 

2003).  
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På tross av kritikken av bioregionalismen mener jeg at den gir noen begreper og perspektiver 

som vil være nyttig i denne studien og i drøftingen av resultatene. Bioregionalisme vil derfor 

være et av hovedperspektivene som datamaterialet sees i lys av, samtidig som en kritisk 

distanse ivaretas ved at bioregionalismen bare er et av flere perspektiver som anvendes.  

2.8  Forskningsfeltet 

Det er gjort få norske studier knyttet til stedets betydning i litteraturdidaktikken, og således 

står denne studien litt alene i forskningsfeltet. Imidlertid er det gjort en del studier knyttet til 

hvordan elever leser skjønnlitteratur. Dette er forskning som er relevant for denne studien og 

som denne studien bør sees i sammenheng med.  

Når det gjelder elevenes lesing av de litterære tekstene, har Dag Skarstein undersøkt dette i 

sin doktoravhandling om lesing av litterære tekster i norskfaget (2013). Han benytter i sin 

studie en inndeling av informantene i lesere og ikke-lesere, hvor det som skiller de to 

gruppene er at leserne orienterer seg metaspråklig til de litterære tekstene og generaliserer, 

forklarer, gir argumenter og eksempler, mens ikke-leserne ikke orienterer seg på en slik måte 

til tekstene (Skarstein, 2013, s. 249). Utvikling av metaspråklig kompetanse fremholdes av 

Skarstein som et vesentlig mål for litteraturundervisningen, og han viser at den metaspråklige 

kompetansen i stor grad er avgjørende for hvilket handlingsrom elevene kan møte litterære 

tekster med (2013, s. 287). Hvilket metaspråk og hvilket handlingsrom elevene møter teksten 

med er i aller høyeste grad relevant for min studie, og vil blant annet være bestemmende for 

hvordan elevene i studien kan reflektere over Folket på Vinje og egen lesing.   

I sin doktoravhandlingen undersøker Sylvi Penne tre ulike elevgruppers lesing av 

skjønnlitteratur (2006). De tre elevgruppene har forskjellig sosial og kulturell bakgrunn, og 

Penne konkluderer blant annet med at bakgrunnen spiller en vesentlig rolle for både hvilke 

forventninger elevene har til skolen, og hvordan elevene leser skjønnlitteratur. Elevene som 

kom fra hjem med foreldre som har høy utdanning og høy inntekt, var mest interessert i 

litteraturen som læreren brakte inn i klasserommet, og spilte på lag med skolens premiss om 

viktigheten av skjønnlitteratur. I elevgruppen hvor elevene kom fra hjem med foreldre uten 

høyere utdanning og med lavere inntekt, var situasjonen motsatt. Her opplevde læreren det 

som vanskeligere å engasjere elevene i litteratur og få dem med på en fiktiv lesing av 

tekstene. Sylvi Pennes studie er svært relevant for min studie fordi den undersøker 
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betydningen av den sosiale og kulturelle konteksten for elevenes litteraturlesing. På mange 

måter er lokalmiljøet til elevene, som min studie tar utgangspunkt i, nettopp en slik kulturell 

og sosial kontekst. Spørsmålet som Penne i liten grad er innom, men som studien hennes leder 

til, er hvorvidt man ved å koble den litterære teksten med den kulturelle og sosiale konteksten 

som sted representerer, kan tilføre litteraturundervisningen noe nytt.  

Jeg vil også trekke frem en annen studie av Penne, hvor hun knytter observasjoner av en 

ungdomsskoleklasses samtaler og arbeid med jødeforfølgelse under andre verdenskrig 

sammen med analyser av hvordan fortellinger fungerer i klasserommet (2009). Et interessant 

funn i denne studien er at det i klasserommet hersker en slags postmoderne diskurs, hvor det 

ikke eksisterer én gyldig fortelling, men et mylder av ulike stemmer. Dette fører også til at 

klare skiller mellom rett og galt viskes ut. Alle handlinger kan forklares, forstås og langt på 

vei aksepteres ved å sette seg inn i andre situasjon og deres motiver. Dette er en utvikling som 

Penne problematiserer (Penne, 2009, s. 13), og som også kan sees i sammenheng med min 

studie. Ved å legge til grunn en erfaringsorientert litteraturdidaktikk legges vekten på møtet 

mellom leser og tekst, og den individuelle fortellingen som oppstår i dette møtet.  

Samtidig som det er nyttig å se hvilke fordeler et slikt perspektiv kan bringe med seg, er 

Pennes studie viktig som en påminnelse om hvilke utfordringer et slikt perspektiv også kan 

ha.   

En annen relevant studie er Mari Bjørnsdotter Vinjars masteroppgave (2015). I Vinjars studie 

leser ungdomsskoleelever skuespillet Pearl of Scandinavia, et skuespill som blir oppfattet av 

forskeren som et kontroversielt stykke. Formålet med studien er å se på hvordan elevene 

reflekterer omkring en skjønnlitterær tekst med et kontroversielt tema. Vinjar gjør to funn 

som jeg vil trekke frem som spesielt interessante i forhold til min studie.  

For det første oppdager hun at mange av elevene slett ikke oppfatter stykket som 

kontroversielt. Dette viser ifølge Vinjar at elevene ikke leser teksten på samme måte som 

forskere og lærere, og dette er et funn som underbygger tesen om at det kontroversielle ikke 

bare er noe som eksisterer i teksten, men som oppstår i møtet mellom tekst og leser (Vinjar, 

2015, s. 81).  

For det andre finner Vinjar at elevene har ulike strategier for å skape mening i teksten, og en 

del av elevene har vanskelig for å lese teksten litterært. Det vil i denne sammenhengen si at de 



21 

 

ikke utnytter meningspotensialet i teksten og at de i liten grad benytter et metaspråk for å 

samtale om litteraturen (Vinjar, 2015, s. 79).  

Begge disse funnene, og Vinjars studie generelt, er relevant fordi det sier oss noe om hvordan 

elever leser skjønnlitterære tekster i klasserommet. Den viser også at det ikke nødvendigvis er 

av avgjørende betydning hvilke tekster man benytter i klasserommet, siden elevene i noen 

tilfeller leser teksten på en annen måte enn læreren. Dette er interessant fordi teksten i min 

studie tillegges stor vekt, samtidig som fokuset er på møtet mellom tekst og leser.   

Til slutt vil jeg trekke frem forskning utført av Kari Anne Rødnes og Sten Ludvigsen (2009). 

Rødnes og Ludvigsen har ved hjelp av opptak fra klasserom, digitale klasserom og 

elevarbeider, undersøkt hvordan elever jobber med litterære tekster, og hvordan de skaper 

mening i tekstene. Det viser seg at elevenes kulturelle og sosiale kontekst har betydning for 

hvordan de tolker litterære tekster, samtidig som de i liten grad greier å forene analytiske og 

erfaringsbaserte lesinger av teksten. Rødnes og Ludvigsen skriver om dette: «Samtalen 

fremmer det erfaringsbaserte perspektivet, mens de skriftlige tekstene støtter det analytiske og 

tradisjonelle perspektivet.» (2009). Ulike arbeidsformer fremmer ulike lesinger, og det er et 

relativt skarpt skille mellom de ulike formene.  

Det litteraturdidaktiske forskningsfeltet spenner vidt og rommer mange ulike retninger. 

Allikevel har denne gjennomgangen vist at det er mulig å identifisere noen gjennomgående 

trekk: Erfaringsorientert lesing står sterkt i norske klasserom, noe som blant annet fører til at 

relevans og potensial for gjenkjennelse er viktige kriterier når lærere velger litterære tekster. 

Forskningen viser imidlertid at slike tekster ikke er tilstrekkelig i seg selv, men at det også har 

vesentlig betydning hvordan man jobber med dem. Altså er det didaktiske hvordan minst like 

viktig som det didaktiske hva. Imidlertid er det forsket mer på hvordan man leser og jobber 

med litteratur i norske klasserom, enn hva man leser.  

2.9  Analytisk rammeverk 

Ut fra det teoretiske grunnlaget har jeg sett noen områder det ville vært interessant å 

undersøke nærmere og benyttet teorien til å utforme relevante spørsmål.  

Siden svar følger av spørsmål, er også kategoriseringen av elevenes svar i analysen tett 

knyttet til det teoretiske grunnlaget. Hovedvekten vil være på undersøkelse av hvordan 

elevene leser og forstår teksten, men det vil også være nødvendig å se på bakgrunn.  
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Dette skyldes at elevenes kulturelle og sosiale kontekst ifølge Rødnes og Ludvigsen har 

betydning for hvordan elever tolker tekster (Rødnes & Ludvigsen, 2009). Analysen må derfor 

så langt det lar seg gjør belyse elevenes kulturelle og sosiale bakgrunn.  

Når det gjelder hvordan elevene leser og forstår teksten, har jeg i dette kapittelet redegjort for 

tre ulike perspektiver for å forstå elevenes lesing:  

• Erfaringsorientert lesing 

• Tekstorientert lesing 

• Økokritisk lesing 

 

I tillegg utgjør faktiv/fiktiv lesing en overgripende dimensjon som påvirker hver av de tre 

perspektivene.  

Gjennom analyse av intervjuer og elevtekster ønsker jeg å undersøke hvilke perspektiver 

elevene benyttet seg av, og i forlengelsen av dette hvordan elevene forstod teksten.  

Innenfor den erfaringsbaserte orienteringen i litteraturdidaktikken ser man på lesingen av 

litteratur som en prosess, hvor leseren trekker inn egne erfaringer og knytter teksten til eget 

liv (Rødnes, 2014, s. 2). Med hverdagsspråk kan man kalle dette å kjenne seg igjen i teksten. 

Det vil derfor være vesentlig å undersøke om elevene synes det er viktig å kjenne seg igjen i 

det man leser, og om de tror mange kan kjenne seg igjen i Folket på Vinje. Jeg vil også se om 

elevene trekker inn egne erfaringer og opplevelser i møte med teksten.  

Den tekstorienterte lesingen bygger på nykritikken og dennes fokus på den litterære teksten i 

seg selv. Ved en slik lesing vil elevene nærlese teksten og utføre tekstanalyse for å avdekke 

tekstens mening (Skarðhamar, 2011, s. 27). For å se i hvilken grad elevene benytter seg av en 

slik fremgangsmåte, vil det være nødvendig å se om elevene viser til teksten og elementer i 

teksten. Om de gjør dette, vil det være et klart tegn på at de leser tekstorientert.  

Når det gjelder økokritikken og bioregionalismen, er et hovedpoeng for disse at litteraturen 

kan skape forståelse for stedet og hvordan vi lever på et sted. I tillegg kan den skjønnlitterære 

teksten sette oss i stand til å anerkjenne og verdsette stedet man bor på som kulturelt og 

økologisk unikt (Armbruster et al., 2012, s. 13). Det handler naturligvis om hvilken måte man 

leser en tekst, men det handler i minst like stor grad om resultatet av lesingen. Gjør teksten 
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noe med elevene, og i så fall; hva da? Dette er et spørsmål som analysen må forsøke å svare 

på.  

Det fjerde vesentlige spørsmålet som analysen må belyse, er om elevene foretar en faktiv 

lesing eller en fiktiv lesing. Ved å se på hvordan elevene kobler teksten til virkeligheten, vil 

det være mulig å si noe om deres fiksjonskompetanse og hvordan de bruker denne i møte med 

Folket på Vinje. 

Analysen vil ta utgangspunkt i de ulike perspektivene som jeg nå har redegjort for, samt 

elevenes kontekst. Til sammen vil disse kunne gi verdifulle innblikk i hva som i dette tilfellet 

var muligheter og utfordringer ved å lese lokal litteratur i klasserommet.   
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3 Metode 

3.1  Generelt 

For å belyse denne studiens problemstilling og forskningsspørsmål, har jeg valgt å benytte 

kvalitativ forskningsmetode og ta utgangspunkt i kvalitative data. Dette skyldes hovedsakelig 

at jeg i denne oppgaven er opptatt av det som Pål Repstad kaller «aktørenes subjektive 

meningshorisont» (Repstad, 2007, s. 20). Det vil i dette tilfellet si elevenes egne meninger og 

refleksjoner, og nettopp meninger og refleksjoner passer kvalitative metoder, som for 

eksempel intervju, særlig godt til å belyse (Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2015, s. 

135).   

I dette kapittelet vil jeg beskrive det kvalitative forskningsarbeidet i denne studien.  

Det inkluderer prosessen frem mot datainnsamlingen, selve datainnsamlingen og arbeidet med 

å analysere datamaterialet. I tillegg vil jeg redegjøre for forskningens validitet, samt de 

forskningsetiske utfordringene knyttet til oppgaven.    

3.2  Prosessen 

Prosessen som ledet frem til datamaterialet, startet ved at jeg tok kontakt med den aktuelle 

skolen. I første omgang stod avdelingsleder ved den aktuelle avdelingen på skolen for 

kontakten, før jeg ble satt i kontakt med norsklæreren på avdelingen. Prosjektet ble presentert 

for læreren, og jeg ble deretter ønsket velkommen til å gjennomføre undersøkelsen på 

avdelingen. 

Undersøkelsen ble gjennomført over en periode på tre uker i en klasse VG1-

studiespesialisering. Klassen hadde fire skoletimer (45 minutter) norsk per uke, men 2 timer 

bortfalt i undersøkelsesperioden på grunn av fellesaktivitet på hele skolen. Det vil si at 

undersøkelsen totalt omfattet 10 norsktimer.  

Klassen bestod av 22 elever, og blant disse samtykket 16 til å delta med tekst og 10 samtykket 

til å delta med intervju. Elevene ble gjort oppmerksomme på at selv om de ikke ønsket å delta 

i undersøkelsen, så var timene å anse som ordinær undervisning og at de derfor uansett måtte 
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være til stede og delta i arbeidet. Det var på denne måten ingen forskjell i timene for dem som 

deltok, og dem som ikke deltok.  

Klassen skulle lese en gitt roman (Folket på Vinje), og de skulle følge et gitt 

undervisningsopplegg. Dette undervisningsopplegget inneholdt en variert rekke aktiviteter, 

både muntlige og skriftlige, og tok utgangspunkt i følgende kompetansemål fra læreplanen: 

• bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk 

• lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk 

og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål 

• gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har 

(Kunnskapsdepartementet, 2013) 

Underveis i undervisningsperioden ble ulike elevtekster samlet inn. I tillegg ble fire elever 

intervjuet ved undervisningsperiodens slutt. Til sammen utgjør elevtekstene og intervjuene 

datagrunnlaget for denne oppgaven.    

3.3  Å intervenere 

Denne studien bygger på en intervensjon fra meg som forsker, ved at jeg sørget for at klassen 

leste en tekst og fulgte et undervisningsopplegg som ellers ikke ville blitt lest og fulgt.  

En del forskere er kritisk til denne typen innblanding (Maxwell, 2013, s. 127), men i dette 

tilfellet mener jeg at det var nødvendig.  

Grunnen til at jeg fant det nødvendig å intervenere, var at jeg med denne undersøkelsen 

ønsket å se nærmere på elevers lesing av en lokal, litterær tekst og deres refleksjoner omkring 

dette. Å finne et klasserom hvor elevene leser denne typen tekster ville vært en svært 

vanskelig, om ikke umulig, oppgave. Derfor var det nødvendig å heller finne en klasse hvor 

læreren var villig til å introdusere denne typen tekst i forbindelse med dette 

forskningsprosjektet.   

Jeg bestemte imidlertid ikke bare hvilken tekst som skulle leses, men også hvilket 

undervisningsopplegg som skulle følges. Dette opplegget bygget i all hovedsak på en 

kombinasjon av samtale i helklasse, grupper og par, samt skriftlige oppgaver. Formålet har 
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vært at elevene skulle møte ulike undervisningsmetoder og at de skulle arbeide med ulike 

sider av Folket på Vinje.  

Den første timen ble brukt til førlesefasen, og i denne timen arbeidet elevene med 

skjønnlitteratur generelt. Det overordnede spørsmålet var da hva skjønnlitteratur er, og 

formålet var å bevisstgjøre elevene på hvilken type tekst det nå var de skulle lese.  

I de neste timene arbeidet elevene med ulike sider av teksten. Disse var særlig tekstens 

historiske kontekst, karakterene i teksten, tekstens forhold til Øksnes og øksnesværinger, samt 

stedet i teksten. Et vesentlig poeng i utformingen av disse timene var at oppgavene skulle 

kunne løses med ulike tilnærminger til teksten. For eksempel kunne elevene, i arbeidet med 

stedene i Folket på Vinje, legge vekt på hva som står i teksten og hvordan stedene fremstår i 

teksten (tekstorientert og fiktiv lesing), eller hva de vet om de virkelige stedene 

(erfaringsorientert og faktiv lesing).    

Det må her understrekes at jeg ønsket å undersøke møtet mellom elevene og teksten slik dette 

normalt ville oppstått i klasserommet. Jeg ønsket derfor at situasjonen i minst mulig grad 

skulle påvirke elevene. Mitt mål har derfor ikke vært å endre undervisningen radikalt, men å 

utforme et undervisningsopplegg som i form og innhold likner mest mulig på det som elevene 

vanligvis møter i undervisningen.   

Grunnen til at læreren ikke selv kunne utforme undervisningen, var at jeg ønsket å sikre at 

fokuset ble rettet mot det lokale, samtidig som det var ønskelig at undervisningen presenterte 

ulike innganger til teksten. Det var i den sammenheng særlig lagt vekt på tekstorientert og 

erfaringsorientert litteraturdidaktikk, samt bioregionalisme. Ved å legge til rette for en slik 

litteraturdidaktisk bredde ønsket jeg å skape grunnlaget for ulike refleksjoner hos elevene, og 

dermed et datamateriale som kunne belyse problemstillingen på en best mulig måte.  

Ved intervensjon slik som denne er det viktig å understreke at jeg ikke har studert noe som 

naturlig er til stede i det fleste klasserom, men noe som ble introdusert i forbindelse med 

denne studien. Dette får implikasjoner både for hvordan datagrunnlaget bør forstås og 

studiens validitet. Disse implikasjonene vil jeg komme tilbake til i drøftingen av validitet og 

reliabilitet.  
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3.4  Utvalg 

En viktig faktor i vurderingen av utvalget knyttet til denne undersøkelsen, har vært oppgavens 

premiss og problemstilling. Når man skal undersøke elevers lesing av lokal litteratur, er 

naturligvis en viktig forutsetning å finne god, lokal litteratur. Det var en rekke kriterier som 

den litterære teksten måtte oppfylle for å kunne benyttes i denne undersøkelsen. Det 

vesentligste var at den var lokal, og at den passet til klassetrinnet. I tillegg ville det være en 

fordel om teksten var relativt lettlest, samtidig som den inneholdt elementer som kunne være 

utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.  

Romanen som er benyttet i denne studien, Folket på Vinje (Rørtveit, 2008), oppfyller disse 

kriteriene på en god måte. Den passer til klassetrinnet og er lettlest, i og med at historien 

fortelles i kronologisk rekkefølge og er forholdsvis konkret. Samtidig tar den opp temaer, som 

for eksempel død, sorg, glede, kystkultur og forhold til natur, som kan være gode 

utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. I tillegg har boken formmessige kvaliteter som kan 

være utgangspunkt for refleksjon, deriblant forfatterens bruk av ord og uttrykk knyttet til 

kystkultur.  

Med utgangspunkt i teksten ble det derfor klart at undersøkelsen måtte gjennomføres på en 

skole i Øksnes. Siden jeg ønsket å rette undersøkelsen mot elever på videregående skole, ble 

den lokale videregående skolen valgt. På grunn av tidsbegrensninger ble undersøkelsen kun 

gjennomført i en klasse på denne skolen, og det var da VG1-studiespesialisering som ble 

valgt. Alle elevene i klassen har imidlertid ikke deltatt på alle delene av undersøkelsen, og 

også i utvalget av elever innad i klassen har ulike faktorer spilt inn. Jeg vil derfor videre 

redegjøre for utvalget av elevtekster og elevene som ble intervjuet. 

Utvalget av elevtekster har i liten grad blitt påvirket av eksterne faktorer. Det er klart at 

undersøkelsen begrensede tidsperiode har begrenset antallet elevtekster, men samtidig har 

tilfanget vært stort. I tillegg skriver Kvale og Brinkmann at: «[…] et økt antall respondenter 

vil, utover et visst punkt, tilføre stadig mindre kunnskap.» (2015, s. 148). I dette tilfellet er det 

uansett ikke hovedsakelig antall respondenter som er begrenset, siden flertallet i klassen har 

deltatt og levert tekster, men antall svar fra respondentene. Det er allikevel mulig å anta at det 

samme gjelder svar; at et økt antall svar fra de samme informantene, utover et visst punkt, vil 

tilføre stadig mindre kunnskap.    
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Elevene til intervjuene ble strategisk valgt på bakgrunn av elevtekstene og observasjoner i 

klasserommet. Repstad anbefaler at man legger til grunn et utvalgsprinsipp om at 

informantene bør være mest mulig ulike, slik at forskeren skal kunne få et bredest mulig 

inntrykk (Repstad, 2007, s. 81). Derfor var de elevene som ble valgt, elever som i 

elevtekstene og i klasserommet hadde uttrykt forskjellige meninger og standpunkt som var 

ulike fra hverandre. Siden det ut ifra dette kriteriet for utvelgelse fortsatt var flere potensielle 

informanter enn det var tidsmessig mulig å intervjue, ble også lagt vekt på at informantene 

burde være samarbeidsvillige og motiverte for å fortelle, samt ønske og evne å utrykke egne 

meninger (Repstad, 2007, s. 58). En fare med denne typen strategisk utvelgelse, hvor det 

legges vekt på kriterier som krever en subjektiv vurdering fra forskerens side av potensielle 

informanter, er at man kan ende opp med å velge dem man av en eller annen grunn liker best 

(Repstad, 2007, s. 57). Dette er en risiko som jeg har vært oppmerksom på, og som jeg aktivt 

har forsøkt å motvirke, blant annet ved å ha nevnte kriterier for utvelgelse, og ved å 

bevisstgjøre meg selv på problemstillingen. 

En annen utfordring som påvirket utvalget av elever, var at de elevene som ønsket å delta i 

prosjektet og var villige til å la seg intervjue, var de elevene som i utgangspunktet var positive 

til norskfaget og til lesing av litteratur. Dette gikk tydelig frem av elevens skriftlige arbeid og 

mine observasjoner i klassen. De elevene som var mest negative til norskfaget og litteratur, 

ønsket ikke å delta. I denne klassen var elevene med negativt forhold til norskfaget og 

litteratur i klart mindretall, slik at et stort flertall i klassen ønsket å delta i studien enten med 

tekst eller intervju. Allikevel bidrar dette til at utvalget dessverre ikke speiler hele klassen og 

at det ble mindre bredt enn det potensielt kunne vært. 

Min oppfatning er på tross av dette at utvalget av informanter, sett i forhold til begrensende 

faktorer, er godt og variert. Dette har gitt et datagrunnlag som inneholder ulike meninger og 

elevposisjoner, og som har lagt grunnlag for en analyse som kan belyse en rekke sider ved 

problemstillingen og forskningsspørsmål.   

3.5  Intervju 

Det ble gjennomført intervjuer med fire elever i klassen. Formålet med intervjuene var å få 

frem elevenes refleksjoner rundt Folket på Vinje og arbeidet med denne romanen. I tillegg ble 
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det stilt spørsmål for å avdekke elevenes relasjon skolen og til hjemstedet deres, siden dette 

kunne være av relevans for deres oppfatning av teksten.  

Når det gjelder de praktiske rammene for intervjuene, etterstrebet jeg at intervjuene skulle 

gjennomføres på et uforstyrret og nøytralt sted, som anbefalt av Repstad (2007, s. 86).  

Av praktiske hensyn måtte intervjuene i denne undersøkelsen holdes på skolen. Skolen er i 

seg selv ikke et nøytralt sted, men det ble benyttet et grupperom på skolen. Grupperom som 

ikke benyttes av en fast klasse, er noen av de mest nøytrale rommene man finner innenfor en 

skole, og grupperommet lå i dette tilfellet uforstyrret til. Det egnet seg derfor godt til intervju.  

Siden elevene ble intervjuet i skoletiden og tatt ut av ordinære timer for å bli intervjuet, var 

det et mål å holde intervjuene så korte som mulig. Intervjuene varte derfor i omtrent 30 

minutter.    

Det ble tidlig klart at det var mest formålstjenlig med enkeltintervjuer. Dette skyldtes 

hovedsakelig intervjuets tema, som til dels handler om elevenes identitet og relasjon til 

hjemstedet. Dette kan for enkelte oppleves følsomt, spesielt om ens meninger skiller seg fra 

det man oppfatter som majoritetens mening.  Ved å benytte enkeltintervjuer ønsket jeg derfor 

å legge til rette for at informantene kunne føle seg trygge nok til å dele sine refleksjoner, siden 

de da kunne være sikker på at det kun var jeg som visste hva hver enkelt elev sa. 

I intervjuene benyttet jeg det som betegnes av Cohen et al. som interview guide approach 

(2011, s. 413), og på forhånd ble det dermed utarbeidet en intervjuguide. Repstad anbefaler at 

intervjuguiden holdes nokså stikkordsmessig og uten detaljformulerte spørsmål, slik at 

intervjuet får mer preg av å være en naturlig samtale (2007, s. 78). Intervjuguiden som ble 

benyttet i denne undersøkelsen, inneholder imidlertid en del formulerte spørsmål.  

Dette skyldes at de formulerte spørsmålene var en ekstra trygghet for meg som intervjuer i 

intervjusituasjonen. De formulerte spørsmålene ble imidlertid ikke lest opp, men omformulert 

i møte med informantene. Dette, samt at det ble stilt spontane oppfølgingsspørsmål, førte på 

tross av forhåndsformulerte spørsmål til at intervjuene i all hovedsak fikk et uformelt preg.  

Kvale og Brinkmann fremholder at intervjuspørsmålene bør være enkle og korte (2015, s. 

165). I intervjuene ble det derfor etterstrebet å holde spørsmålene så enkle som mulig, 

samtidig som det ble stilt en rekke ulike typer spørsmål.  
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Det ble tatt opp lyd av alle intervjuene, og opptakene ble i etterkant transkribert.  

Repstad advarer om at en del informanter kan reagere på at det blir tatt opp lyd, bli mer 

nervøse og mer lukkede (2007, s. 85). For å motvirke dette ble lyd tatt opp med mobiltelefon, 

noe som informantene er vant med at ligger på bordet og derfor raskt «glemte» at var til stede. 

I tillegg ble det poengtert at opptakene kun skulle høres av intervjuer selv, og at de skulle 

slettes så snart prosjektet var avsluttet. Dette virket å fungere beroligende, og ingen av 

informantene lot seg tilsynelatende nevneverdig berøre av at det ble gjort opptak av intervjuet.   

I etterkant av intervjuene ble lydopptakene transkriberte. Det er lagt vekt på at 

transkripsjonene skal være enkle å forstå, samtidig som de i størst mulig grad skal ivareta 

meningsinnholdet i informantenes utsagn, siden det er meningsinnholdet som er sentralt i 

analysen og tolkningen av intervjuene. Derfor er transkripsjonene ordrette gjengivelser av det 

informantene sa, men det er ikke markert i transkripsjonene hvordan informanten sa ting.  

Det betyr at pauser, trykk og liknende ikke er gjengitt i transkripsjonene. Jeg har allikevel 

vært oppmerksom på disse elementene i intervjusituasjonen og aktivt benyttet dem for blant 

annet å forstå når informanten trengte mer tid til å svare på et spørsmål eller hvor det kanskje 

behøvdes oppfølgingsspørsmål.  

 Å intervjue barn og unge presenterer noen helt spesielle utfordringer. Dette gjelder særlig at 

barn i større grad enn voksne lar seg lede av den voksnes spørsmål, og derfor kan gi uriktig 

eller misvisende informasjon (Kvale et al., 2015, s. 175). Selv om dette i mindre grad gjelder 

ungdommer (Backe-Hansen & Frønes, 2012, s. 19), har det allikevel vært noe som jeg har 

vært oppmerksom på i denne undersøkelsen. Jeg har lagt vekt på at det skal være en god 

opplevelse for elevene å delta i dette prosjektet, at rammene rundt intervjuet skulle oppleves 

som trygge og at elevene skulle kunne utrykke seg fritt. Dette har jeg forsøkt å få til ved å 

bygge gode relasjoner til elevene og behandle dem med respekt. I tillegg har det vært viktig 

for meg at elevene så langt som mulig skulle posisjoneres som subjekter i forskningen 

(Backe-Hansen & Frønes, 2012, s. 23). I praksis betydde dette at elevene visste hva 

forskningen handlet om, at spørsmålene var utformet slik at de i minst mulig grad skulle gi 

føringer for svarene, og at elevene fikk mulighet til å korrigere forskerens forståelse ved at 

intervjuer stilte fortolkende spørsmål. Det hadde vært ønskelig å involvere elevene enda mer, 

for eksempel ved at elevene deltok i analyseprosessen, men dette har dessverre ikke latt seg 

gjøre på grunn av praktiske begrensninger. Jeg mener allikevel at posisjoneringen av elevene i 
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forskningen har vært god ut ifra de begrensningene som har vært, og at dette har bidratt til 

løse de mulige utfordringene som ligger i å intervjue ungdom.  

3.6  Elevtekster 

Når det gjelder skriftlige kilder, understreker Repstad at forskeren ikke er bundet til 

eksisterende kilder, men også kan ta initiativ til skape nye skriftlige kilder (2007, s. 104).  

I løpet av denne undersøkelsesperioden var det akkurat dette jeg gjorde. Som en del av 

undervisningsopplegget fikk elevene oppgaver som skulle besvares skriftlig. Totalt fikk 

elevene fire slike oppgaver, og disse ble så samlet inn og utgjør de skriftlige kilder til denne 

studien.  

Den første oppgaven var en rekke spørsmål om litteratur og forventninger til å lese Folket på 

Vinje. Formålet med denne oppgaven var å bli kjent med klassens tanker omkring litteratur og 

deres forventninger til å romanen vi skulle lese.  

De to neste oppgavene handlet om hva som var typisk for Øksnes og for øksnesværinger, og 

elevene ble bedt om å beskrive disse. Disse tekstene ble senere brukt som utgangspunkt for å 

snakke om forskjeller og likheter mellom øksnesværinger og karakterene i romanen, og 

forskjeller og likheter mellom Øksnes i dag og Øksnes i romanen.  

I den siste oppgaven ble elevene bedt om å sammenlikne innledningen til Folket på Vinje og 

innledningen til Sult av Knut Hamsun. På forhånd hadde klassen fått en kort innføring i 

sammenlikning av tekster, og de hadde i grupper diskutert forskjeller og likheter mellom de to 

tekstene. Sult var da også valgt fordi det er en rekke forskjeller og likheter, på ulike nivåer i 

tekstene, slik at de fleste skulle kunne finne noe å skrive om. Med denne oppgaven fikk 

elevene en mulighet til å vise kompetanse fra de tre ukene, deriblant evne til finne kjennetegn 

ved litterære steder (Øksnes og Kristiania).   

I lesingen av elevtekstene har jeg hovedsakelig hatt en ideanalytisk tilnærming, hvor målet 

har vært å undersøke hvilke ideer og forestillinger elevene gir uttrykk for i tekstene.  

Jeg har derfor ikke bare vært interessert i det rent observerbare, men forsøkt å få tak i 

underliggende antagelser og overbevisninger (Bratberg, 2017, s. 68). I elevtekstene har det 

også vært naturlig å se etter både normative ideer og deskriptive ideer, siden for eksempel et 

svar på hvordan en typisk øksnesværing er, både kan ha en normativ og en deskriptiv 
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dimensjon, og begge deler kan være av interesse for å forstå elevenes lesing av Folket på 

Vinje. Det samme gjelder for de andre oppgavene, og jeg har derfor lest alle tekstene med lik 

tilnærming. Lesingen av elevtekstene kan imidlertid vanskelig skilles fra analyse og tolkning 

av de samme tekstene, siden det er naturlig å analysere og tolke mens man leser. Jeg vil derfor 

videre drøfte nærmere selve analyse- og tolkningsprosessen av både tekstene og intervjuene.  

3.7  Å gjøre en analyse 

Etter endt periode i klassen satt jeg igjen med en relativt stor mengde elevarbeid og 

transkriberte intervjuer. Selv om mengden i seg selv ikke sier noe om det kvalitative innholdet 

(Kvale et al., 2015, s. 217), gir det allikevel et bilde på utfordringen ved å skulle systematisere 

og analysere et datagrunnlaget.  

Det finnes ulike måter å presentere datamaterialet på, men i denne oppgaven er dette 

organisert med utgangspunkt i det analytiske rammeverket. Dette har jeg så sett i 

sammenheng med datamaterialet, både elevtekster og transkripsjoner, for å se etter mønstre 

og temaer som gikk igjen. Disse dannet da utgangspunktet for kategoriseringen og 

struktureringen av datamaterialet.    

I prosessen med å tolke datagrunnlaget har jeg i all hovedsak lagt vekt på meningsfortolkning. 

Det vil si at fokuset har vært på å undersøke meningsinnholdet i datagrunnlaget, og videre 

rekontekstualiseres utsagn fra informanter inn i en akademisk referanseramme (Kvale et al., 

2015, s. 234). En utfordring med dette er at man kan overtolke utsagn fra informanter (Kvale 

et al., 2015, s. 245). Jeg har derfor vært svært bevisst på den krevende balansegangen mellom 

å tolke og overtolke, mellom å rekontekstualisere og fremmedgjøre.  

Det er i utgangspunktet små forskjeller på analyse og fortolkning av henholdsvis elevtekstene 

og transkripsjonene av intervjuene. Ved transkripsjonen er også intervjuene blitt skriftlige, 

slik at analysen og fortolkningen av både elevtekstene og transkripsjonene er analyse og 

fortolkning av tekst. Det er allikevel noen vesentlige forskjeller som man bør være 

oppmerksom på.  

For det første har det opprinnelige mediet, altså muntligheten ved intervjuene, fortsatt 

betydning, selv om de er omgjort til skrift. For å illustrere dette poenget, kan vi tenke oss en 

elev som sliter med lesing og skriving. En slik elev kan ha mye å fortelle om egne 
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refleksjoner, men kan slite med å utrykke seg i en elevtekst. I et muntlig intervju vil samme 

elev derimot ikke ha noe problem med å fortelle. I et slikt tilfelle vil det være stor forskjell 

mellom elevteksten fra eleven og transkripsjonen av intervjuet med eleven. Nå vil det i de 

færreste tilfeller være like stor forskjell på intervju og tekstarbeid som i dette tenkte 

eksemplet, men for de fleste elever vil det allikevel være forskjell i hvordan de utrykker seg 

muntlig og skriftlig.  

For det andre er elevtekstene ufiltrerte, i den forstand at de presenteres for leseren slik elevene 

skrev dem. Dette betyr imidlertid ikke at elevtekstene er en upåvirket gjengivelse av elevenes 

refleksjoner. Elevtekstene er resultat av skriveoppgaver gitt på skolen, og det er sannsynlig at 

hva elevene skriver blir påvirket av hvilke forventninger elevene har til slike skriveoppgaver. 

I lesingen av elevtekstene har dette vært et viktig poeng for meg og noe jeg har vært svært 

oppmerksom på. Intervjuene er på den andre siden i mindre grad preget av elevenes 

forventninger til skolen, siden det er en situasjon som er mer løsrevet fra skolekonteksten og 

som elevene har mindre erfaring med. Transkripsjonene er imidlertid heller ikke upåvirkede 

gjengivelser av elevenes refleksjoner, siden transkripsjonene til en viss grad er filtrerte 

fremstillinger av en muntlig situasjon. I en slik filtrering er det mye som ikke kommer med, 

og allerede ved lydopptak forsvinner ikke-verbal kommunikasjon (Repstad, 2007, s. 84).  

Disse forskjellene mellom muntlig og skriftlig kommunikasjon er momenter som jeg vært 

oppmerksom på i arbeidet med denne studien, og dette er noe som påvirker både analyse og 

tolkning. Forskjellene mellom de to er også en vesentlig grunn til at jeg ønsket å ha et 

datagrunnlag bestående av både skriftlige og muntlige kilder, slik at de to kunne utfylle 

hverandre og gi et mer helhetlig bilde.  

3.8  Etiske refleksjoner 

Innenfor kvalitativ forskning er det en spenning mellom ønsket om å få mest mulig kunnskap 

og hensynet til informanten. Denne spenningen har også vært til stede i denne studien, og jeg 

vil nå redegjøre for hvordan jeg har reflektert omkring denne problemstillingen innenfor fire 

sentrale etiske temaer: informert samtykke, fortrolighet, konsekvenser og forskerens rolle. 

Prinsippet om informert samtykke er en vesentlig del av forskningsetiske vurderinger (Kvale 

et al., 2015, s. 104), og i denne studien ble informert samtykke sikret ved at elevene i første 

time ble informert om prosjektet, fikk mulighet til å stille spørsmål og mottok et 



34 

 

samtykkeskjema, hvor de skulle signere for hvilke deler av studien, om noen, de ønsket å 

delta på. For å sikre at flest mulig forstod skjemaets innhold, ble det først informert muntlig 

om prosjektet, deretter leste elevene selv skjemaet, før det ble åpnet for spørsmål, og til slutt 

signering. Elevene ble også oppfordret til å ta kontakt dersom de kom på spørsmål etter hvert 

eller ønsket å trekke samtykket sitt. Ulempen med en slik grundig prosess rundt samtykke er 

ifølge Cohen et al. at den kan forstyrre elevenes naturlige adferd, ved at de blir oppmerksom 

på at de er del av et forskningsprosjekt (2011, s. 81). I dette tilfellet vurderte jeg det allikevel 

slik at min tilstedeværelse i klassen uansett gjorde elevene oppmerksom på at de deltok i et 

forskningsprosjekt, og at det derfor ville gjøre liten forskjell å diskutere deltakelsen eksplisitt. 

I tillegg ble de etiske fordelene med informert samtykke for elevene vurdert som viktigere enn 

eventuelle ulemper for forskningen. En vesentlig del av prinsippet om samtykke er også et at 

deltakerene på hvilket som helst tidspunkt skal kunne trekke seg fra studien (Kvale et al., 

2015, s. 104). Elevene ble derfor gjort oppmerksom på at de når som helst kunne trekke seg 

fra deltakelse i prosjektet. Dette ble informert om både i første time og på samtykkeskjema.  

I tillegg ble det gjentatt på starten av intervjuene.   

Når det gjelder konfidensialitet, er informasjonen som er benyttet i denne oppgaven 

tilgjengelig for alle, siden oppgaven er offentlig. Det har derfor vært viktig å sikre 

anonymiteten til informantene, og anonymiteten regnes som sikret når informanter ikke kan 

identifiseres ut ifra informasjonen i oppgaven (Cohen et al., 2011, s. 91). En utfordring i 

denne undersøkelsen er at skolen hvor undersøkelsen ble gjennomført, enkelt kan 

identifiseres, siden det bare finnes en videregående skole i området hvor handlingen i Folket 

på Vinje utspiller seg. Også klassen hvor undersøkelsen var gjennomført, kan enkelt 

identifiseres, siden det kun er en VG1-klasse med studiespesialisering på denne skolen.  

Det har derfor vært viktig å være spesielt påpasselig med ikke å inkludere informasjon som på 

noen som helst måte kan tenkes å identifisere enkeltpersoner. Informasjon som på større 

steder og større skoler ikke ville kunne bli brukt til å identifisere individer, kan på mindre 

skoler og mindre steder enklere knyttes til enkeltpersoner. At hele klassen ikke er 

informanter, men bare et utvalg av elevene, bidrar imidlertid ytterligere til anonymiseringen. 

Anonymiteten er også sikret ved at det hele tiden har vært benyttet fiktive navn, og ved at jeg 

er den eneste som har hatt tilgang til koblingsnøkkelen som ble brukt til å koble elevtekster og 

intervju. Jeg er derfor trygg på at anonymiteten er godt sikret, og at enkeltelever ikke kan 

identifiseres.   
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Prosjektet er meldt inn til NSD – Norsk senter for forskningsdata. Problemstillingen knyttet til 

anonymitet er også drøftet eksplisitt med NSD i forkant av prosjektet, og tillatelse til å 

gjennomføre prosjektet er innhentet.  

Når man innen forskningsetikken er opptatt av informert samtykke og konfidensialitet, så 

handler dette blant annet om å begrense de negative konsekvensene som deltakelse i en 

forskningsstudie kan ha for deltakerne. I forbindelse med denne oppgaven er både negative og 

positive konsekvenser vurdert grundig. Det betyr at jeg har vurdert hvilken potensiell skade 

studien kan påføre deltakerne, men også hvilken potensiell nytte de kan ha av å delta (Kvale 

et al., 2015, s. 107). Denne vurdering har vært basert på forståelse og kjennskap til deltakerne 

og situasjonen, samtidig som vurderingen hele tiden har bygget på tydelige etiske prinsipper. 

Fremst blant disse prinsippene er primum non nocere – først av alt, å ikke skade (Cohen et al., 

2011, s. 85).  

Når det gjelder de potensielt negative konsekvenser, har de mest sannsynlige negative 

konsekvensene blitt vurdert til å være at elevene skulle kunne gjenkjennes, og at den ferdige 

studien skal virke fremmedgjørende, ved at elevene ikke kjenner seg igjen i omtalen av seg 

selv eller i tolkningen av utsagnene deres. Ved anonymisering er det imidlertid sørget for at 

elevene ikke skal kunne identifiseres, og slik er denne potensielle konsekvensen minimert.  

At elevene ikke kjenner seg selv igjen i den ferdige oppgaven og slik fremmedgjøres, er på 

den annen side fortsatt en reel risiko, siden elevene av praktiske årsaker ikke har fått mulighet 

til å lese oppgaven før publisering. Utsagnene fra elevene er derfor behandlet med ekstra stor 

aktsomhet og forsiktighet, og det er etterstrebet å ikke tolke mer ut av elevenes utsagn enn det 

som er rimelig.  

De potensielt positive konsekvensene for deltakerne i denne oppgaven vurderes til å være 

større enn de potensielt negative konsekvensene. Blant de positive konsekvensene er de 

vesentligste det mulige læringsutbyttet fra deltakelse i prosjektet og muligheten til innsikt i 

egen læringsprosess.  

Ut ifra den skisserte vurderingen av ulike mulige negative og positive konsekvenser, er min 

klare vurdering at de mulige negative konsekvensene er små, og at tiltakene for å begrense 

negative konsekvenser er klart tilstrekkelige. De mulige positive konsekvensene ved 

deltakelse er derfor større enn de negative, og det er dermed stor sannsynlighet for at 

deltakelse i prosjektet vil oppleves som positivt for elevene.    
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Både vurderingen av konsekvenser, informert samtykke og konfidensialitet, handler om møtet 

mellom deltakeren, forskningen og forskeren. For å kunne gjøre gode etiske vurderinger er 

derfor forskerens rolle og forståelse av egen rolle helt avgjørende. Et viktig utgangspunkt for 

å forstå forskerrollens etiske dimensjon i kvalitativ forskning ligger ifølge Kvale et al. i det 

asymmetriske maktforholdet mellom forsker og deltaker (2015, s. 52). Dette gjaldt også i mitt 

tilfelle og i forbindelse med denne oppgaven. I møtet med elevene har jeg i utgangspunktet 

mest kompetanse innenfor det temaet vi snakker om, og jeg presenteres i klassen som forsker, 

en rolle som innebærer autoritet og status. I tillegg er det langt på vei jeg som til slutt 

bestemmer hvordan elevenes utsagn skal tolkes. I denne undersøkelsen har jeg som forsker 

også utformet undervisningsopplegget, slik at jeg gjennom undervisningsopplegget har hatt 

mulighet til å påvirke elevenes meninger. På denne måten er det asymmetriske maktforholdet 

i dette tilfellet ikke begrenset til fortolkningen av mening, men omfatter også selve 

meningsdannelsen. For å håndtere denne etiske utfordringen har det vært viktig for meg å 

møte elevene med et mest mulig åpent sinn og la meg påvirke av elevene. Det betyr at jeg 

hele tiden har forsøkt ikke åvære så bundet til et undervisningsopplegg eller et 

forskningsdesign at jeg ikke kan endre oppfatning i møte med elevene. Ved på denne måten å 

åpne for at deltakerne kan påvirke forskeren og forskningen, brytes det asymmetriske 

maktforholdet ned. Kvale og Brinkmann advarer imidlertid mot at en slik fremgangsmåte kan 

føre til at forskeren får for liten profesjonell avstand, og at deltakernes perspektiver blir for 

dominerende (2015, s. 108). Det har derfor vært viktig for meg å finne en god balanse mellom 

å holde fast på egne oppfatninger og samtidig endre oppfatning i møte med elevene. Dette har 

jeg opplevd som mulig, men utfordrende.  

3.9  Validitet og reliabilitet 

I likhet med de etiske vurderingene er det slik at vurderingen av validitet og reliabilitet ikke 

hører til en spesifikk del av forskningsprosessen, men er en innvevd del av hele 

forskningsforløpet (Creswell, 2014, s. 201). Så også i dette prosjektet. Det vil derfor være for 

omfattende å gå inn i alle delene av denne problematikken, og jeg vil derfor heller trekke frem 

noen av de største truslene mot denne studiens validitet og reliabilitet. Disse har spesielt 

knyttet seg til min egen rolle i intervjuene, mitt forhold til skolen og min tolkning av 

innsamlet data, samt økologisk validitet.   
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Undersøkelsen er gjennomført på skolen som jeg selv gikk på, og læreren som jeg har 

samarbeidet med, er læreren som jeg selv hadde da jeg var elev på skolen. Dette betyr at jeg 

har et personlig forhold til denne skolen. Repstad advarer mot dette, siden nærheten kan bli 

for stor og man risikerer at den personlige relasjonen kan føre til at man mister den 

akademiske distansen (2007, s. 39). Dette er imidlertid ikke en absolutt grunn til ikke å 

gjennomføre prosjektet, dersom andre grunner veier tungt for å gjennomføre undersøkelsen på 

akkurat dette stedet eller med disse deltakerne (Repstad, 2007, s. 39). I dette tilfellet var det 

gode grunner, som jeg har redegjort for tidligere i kapittelet, for å utføre undersøkelsen på 

akkurat denne skolen, på tross av utfordringene for validitet og reliabilitet som det førte med 

seg.  

Det er imidlertid også slik at det kan være positive sider ved å kjenne til miljøet og 

informantene på forhånd. For eksempel kan det føre til at informanter lettere åpner seg 

(Repstad, 2007, s. 82). Nå kjente jeg ikke noen av elevene på forhånd, men det kan tenkes at 

det at vi kommer fra det samme, relativt små, lokalmiljøet kan ha hatt noe av den samme 

effekten, og at elevene kan ha tenkt at jeg kunne «forstå» dem, siden vi kommer fra samme 

sted og samme lokalmiljø.   

Når den akademiske distansen blir liten, er det også større sjanse for at bias fra forskeren 

påvirker forskningen. Siden det ikke er mulig å fjerne bias, må bias og konsekvensen av bias 

må synliggjøres. Det betyr at jeg må synliggjøre egen bias og hvordan denne skal håndteres 

(Maxwell, 2013, s. 124). Dette har jeg gjort både i denne oppgaven og i møte med veileder for 

denne oppgaven. Slik ønsker jeg å skape bevissthet både hos leseren og hos meg selv omkring 

mulig bias og hvordan denne kan påvirke studien.                                                                                                          

For å motvirke potensiell bias og øke validiteten, kan triangulering spille en viktig rolle.  

I denne oppgaven er triangulering benyttet ved at ulik data, både elevtekster og intervjuer med 

elevene, er samlet inn. Ved å ha begge disse to ulike datagrunnlagene, kan disse 

sammenliknes og det er mulig å se om disse leder til samme konklusjon, eller om de gir 

motstridende informasjon (Maxwell, 2013, s. 182). Det er imidlertid ikke slik at dette i seg 

selv nødvendigvis øker validiteten. For eksempel kan det være slik at den samme bias 

påvirker begge datagrunnlagene, og at det på den måten er en felles svakhet ved 

datagrunnlaget, som ikke lar seg rette opp ved triangulering alene (Maxwell, 2013, s. 128). 

Dette illustrerer viktigheten av å være oppmerksom på egen bias, men også viktigheten av en 

solid analyse- og tolkningsprosess.  
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Innenfor kvalitativ forskning er det et poeng at det er forskeren, med sin spesifikke kunnskap 

og erfaring, som tolker datamaterialet, og det er derfor ikke et mål at alle forskere skal komme 

frem til samme tolkning (Cohen et al., 2011, s. 202). Det er imidlertid et mål at man skal 

kunne sannsynliggjøre egen tolkning. For å oppnå dette, har det i denne studien vært vesentlig 

å inkludere avvikende eller motsigende informasjon. Creswell understreker at nettopp denne 

typen informasjon bidrar til å gjøre konklusjonene mer realistiske og valide (2014, s. 202).  

I tillegg har det vært viktig å fremskaffe rike data (Maxwell, 2013, s. 126). Dette har jeg 

forsøkt å oppnå ved å benytte ulike metodiske tilnærminger, som beskrevet tidligere, og ved å 

stille spørsmål som tar sikte på å avdekke ulike sider ved fenomenet. Til slutt har det også 

vært et vesentlig poeng at selv om elevtekstene og elevintervjuene er presentert som sitater, 

og dermed løsrevet fra den helheten de var en del av, skal konteksten hele tiden var klar for 

leseren. Slik kan leseren få større kjennskap til utgangspunktet for utsagnene og den 

sammenhengen de er en del av.  

Den siste validitetsutfordringen jeg vil drøfte, er studiens økologiske validitet. Ved at 

undersøkelsen er gjennomført på en skole, at faktiske elever i et faktisk klasserom er 

utgangspunktet for studien og autentiske elevarbeider er en del av datagrunnlaget, har studien 

i utgangspunktet høy økologisk validitet. For at det skal være høy økologisk validitet, må 

imidlertid situasjonen som undersøkes være naturlig oppstått, og omstendigheter og variabler 

må i minst mulig grad være påvirket eller endret av forskeren (Cohen et al., 2011, s. 195). 

Ved at jeg har introdusert en litterær tekst og et undervisningsopplegg i klasserommet, har jeg 

som forsker i høy grad bidratt til å skape situasjonen som er utgangspunktet for 

undersøkelsen. Uten denne innblandingen ville ikke elevene lest romanen, og jeg ville dermed 

heller ikke kunnet undersøke deres lesing av romanen. Samtidig bidrar dette til å senke den 

økologiske validiteten, ved at det ikke lenger er en autentisk situasjon, men en situasjon som 

er endret for å kunne studeres. Dette er en utfordring som jeg har vært bevisst på, og som jeg 

har tatt hensyn til ved å holde tekst og undervisningsopplegg innenfor skolens rammer.  

Det vil si at romanen likner på litterære tekster som elevene har lest tidligere på skolen, og 

undervisningsopplegget inneholdt læringsaktiviteter som enten var kjente for elevene, eller 

som likner på aktiviteter elevene hadde hatt tidligere på skolen. Slik ble den økologiske 

validiteten forsøkt bevart på best mulig måte, på tross av studiens nødvendige grad av 

intervensjon.     
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 Gjennom beskrivelsen i dette kapittelet av den metodiske fremgangsmåten i denne studien, 

har jeg ønsket at leseren selv skal kunne vurdere oppgavens reliabilitet og validitet.  

Ved å være transparent om både styrker og svakheter ved oppgavens forskningsdesign, 

synliggjøres de refleksjonene som jeg selv har gjort meg i arbeidet, og leseren får åpent den 

informasjonen som behøves for å gjøre sine egne refleksjoner.   
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4 Analyse 

4.1  Om analysen 

I dette kapittelet vil jeg presentere analysen av elevintervjuene og elevtekstene.  

Analysen har en relativt kronologisk oppbygging, hvor jeg starter med å redegjøre for 

elevenes bakgrunn, forestillinger og meninger ved undersøkelsesperiodens start.  

Dette inkluderer elevenes kontekst, forhold til Øksnes og forholdet til litteratur og Folket på 

Vinje. Deretter redegjør jeg for funn som knytter seg direkte til lesingen av Folket på Vinje og 

elevenes arbeid med denne romanen. Jeg vil vise hvordan elevene vurderer romanen, hvordan 

de analyserer den, hvordan de leser den og hvordan de knytter den litterære teksten til 

virkeligheten. Til slutt vil jeg redegjør for funn knyttet til endringer hos elevene ved 

undersøkelsesperiodens slutt.  

4.2  Konteksten og elevene 

Elevene i denne studien kommer fra og bor i Øksnes kommune. Dette er en kommune helt 

nord i Nordland, med omtrent 4500 innbyggere. Halvparten av kommunens innbyggere bor i 

kommunesenteret Myre, hvor man også finner Myre havn. Denne er særdeles viktig for 

kommunen, og ca. 83 % av kommunens industriarbeidsplasser finnes innenfor 

næringsmiddelindustri, i all hovedsak fiskeforedling (Thorsnæs, 2016). Øksnes er dermed et 

samfunn som er svært avhengig av fiskeri.   

På Myre ligger også stedets videregående skole. Dette er ikke en selvstendig skole, men en 

avdeling av regionens største videregående skole, Sortland videregående skole. På Myre tilbyr 

skolen studieretningene studiespesialiserende, restaurant- og matfag, matfag og helse- og 

oppvekstfag, og i skoleåret 2017-2018 var det ca. 60 elever på skolen. 22 av disse elevene går 

på studiespesialiserende, og blant disse er denne undersøkelsens informanter: Johan, Martin, 

Julie og Sofie.  

I intervjuene var det tydelig at disse elevene var godt motiverte og interesserte i å gjøre det 

godt på skolen. Dette var spesielt tydelig da elevene fikk spørsmål om hva de hadde lyst til å 

gjøre etter videregående. Her hadde alle elevene planer om videre studier på 

studieprogrammer med relativt høye inntakskrav, blant annet innenfor Forsvaret.  
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Dette gjenspeilte seg også i timene, hvor elevene jobbet godt og målrettet, men også med 

fokus på vurdering, og da spesielt vurdering knyttet til karakterer. Klasserommet var derfor til 

en viss grad preget av ytre motivasjon. 

4.3  Elevenes forhold til stedet 

For å kartlegge elevenes forhold til stedet, fikk elevene spørsmål om hva som kjennetegner 

Øksnes og den typiske øksnesværingen. Det klareste funnet knyttet til dette spørsmålet var at 

elevene deler en felles forestilling om hva Øksnes er og hvem øksnesværingene er, men at de 

forholder seg ulikt til denne felles forestillingen.   

Når det gjelder hva som kjennetegner Øksnes, trekker elevene spesielt frem natur og fiskeri. 

Martins svar er i så måte typisk for hva elevene legger vekt på: «Øksnes er en små kommune 

med store verdier. Det er spesielt fiskerinæringa som skaper store verdier. Øksnes har også en 

vakker natur med vakre omgivelser.» Sofie vektlegger det samme som Martin når hun skal 

beskrive Øksnes: «Det som kjennetegner Øksnes er at vi er veldig kjent for fisken vi har i 

denne kommunen. […] Øksnes har også den berømte turstien som heter Dronningruta […].»  

Julie er enig med Martin og Sofie, men mener samtidig at Øksnes, bortsett fra fiskeriene og 

naturen, er relativt likt andre steder: «[…] så tror jeg at Øksnes er ganske lik mange andre små 

kommuner langs kysten». 

På spørsmålet om øksnesværingen, legger elevene vekt på trekk som dialekten, engasjement 

og åpenhet. Sofie skriver for eksempel om øksnesværingene: «[…] øksnesværinger er folk 

som er veldig åpne om ting. […] En øksnesværing er også kjent for sin brede dialekt, og 

måten man snakker på.»   

Både dialekten og resten av egenskapene som elevene trekker frem, er egenskaper som er 

overveiende positive, og elevene nevner heller ikke eventuelle negative egenskaper.  

Selv det som i utgangspunktet kan tolkes som noe negativt, som at et sted er avsidesliggende, 

blir i intervjuet med Johan fremholdt som noe positivt:  

I: […] Men hva er det som gjør at du kan ha lyst til å bo i Øksnes da?  

J: Jeg bare liker plassen. Det er … Jeg går veldig mye på fjellene og jeg er veldig glad i fjellene her.  

Og jeg liker folkene her og det er ikke … Jeg liker at det liksom er litt på landet, men samtidig er det 

ikke helt øde. Det er … Vi har forskjellige butikker og … Ja, helt greit. Masse forskjellig å gjøre. Litt 

forskjellig å gjøre, i alle fall. 
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Det er interessant å merke seg at Julie er skeptisk til spørsmålet om hva som kjennetegner 

øksnesværinger, og hun protesterer på det grunnleggende premisset i spørsmålet, om at man 

kan si noe generelt om hva som er typisk for øksnesværinger. Dette ser vi ved at hun starter 

svaret sitt slik: «Det finnes jo mange forskjellige mennesker i Øksnes kommune.» Når hun 

allikevel svarer, er svaret hennes svært likt de andre elevenes svar på spørsmålene. 

Selv om elevenes svar på hva som er typisk med Øksnes og øksnesværinger er relativt 

samstemte, så er svarene imidlertid noe mer nyanserte når de blir spurt om hvorvidt de kunne 

tenke seg å bo i Øksnes i fremtiden. Da viser de at de allikevel vurderer Øksnes ulikt, og på 

dette spørsmålet trekker noen av elevene også fram det de mener er negative sider ved 

Øksnes.  

Det var også et tydelig skille mellom guttene og jentene, ved at guttene svarte at de kunne 

tenke seg å bo i Øksnes, mens jentene svarte at de har lyst til å flytte. Julie begrunner dette 

med manglende muligheter og at det er et for lite sted:  

I: Men ser du for deg da å bo i Øksnes i framtida?  

J: Egentlig ikke. Men det sa mamma også, at hun aldri skulle flytte til Øksnes.  

I: Men hvorfor ser du ikke det for deg?  

J: Jeg er jo veldig glad i liksom byer og større områder, på en måte, og Øksnes, det er jo veldig fint her, 

men det er også veldig lite og lite muligheter her.   

Vi så tidligere at Johan trakk frem det samme som en positiv side ved Øksnes. Han og Julie 

har altså en felles forståelse av stedet som lite og litt avsidesliggende, men betydningen av 

dette er ulik for dem. Den ene vektlegger dette som en styrke med stedet, mens den andre 

fremhever det som en svakhet med stedet.  

Også Sofie fremhever at Øksnes er et lite sted med få muligheter når hun skal begrunne 

hvorfor hun ikke ser for seg å bo i Øksnes i fremtiden:  

I: Ja … Men okay, ser du for deg å bo i Øksnes, sånn i framtida?  

J: Nei, egentlig ikke.  

I: Hvorfor ikke det? 

J: Fordi jeg føler at det ikke er så veldig mye muligheter her. Her er det mest sånn fisk og … Ja, det er 

ikke så mye muligheter her. Det er mer muligheter i større byer kanskje. 

Vi har tidligere sett hvordan fiske og fiskeriene er en vesentlig del av elevenes delte 

forestilling om hva Øksnes og øksnesværinger er. Her ser vi at dette er en del av forestillingen 
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som Sofie uttrykker seg kritisk til. Kommentaren om at «her er det mest sånn fisk» tyder på at 

denne delen av stedsmyten oppleves som svært dominerende, og at dette er en del av 

stedsmyten som Sofie bare i begrenset grad relaterer seg til. 

Oppsummert er de tydeligste funnene knyttet til elevenes forhold til stedet at de deler en felles 

forestilling av hva Øksnes og øksnesværinger er og hva som kjennetegner disse. Stikkordene 

her er fiskeri, natur, distrikt, engasjement, åpenhet og dialekt. Det er imidlertid ulikt hva dette 

betyr for elevene og hvordan de relaterer seg til denne felles forestillingen.  

4.4  Elevenes forhold til litteratur og Folket på Vinje 

Når det gjelder forholdet til litteratur, mener alle elevene at det er viktig å lese bøker.  

Dette begrunner de med at bøker er viktige som formidlere av kunnskap. Martin skriver om 

dette at «Det kan nok være lurt å lese bøker. Fordi man får en sterkere faglig kunnskap.», 

mens Julie mener at en viktig grunn til å lese bøker er at «[…] man tar til seg masse fakta som 

man kanskje ikke merker.» Det er tydelig at elevene hovedsakelig ser på lesing, også av 

skjønnlitteratur, som en måte å tilegne seg fakta- eller fagkunnskap.  

I forlengelsen av dette er det tydelig at elevene leser med et sterkt fokus på hva resultatet av 

lesingen skal være, og med mindre fokus på selve opplevelsen av å lese. At elevene var 

opptatt av hva resultatet av lesingen skulle være, viste seg ved at elevene i timene ofte spurte 

om det de jobbet med skulle vurderes. Når det ikke skulle vurderes, var det en del elever som 

rett og slett jobbet mindre med oppgavene eller mindre konsentrert. Hva lesingen skulle 

brukes til, syntes på denne måten å være en viktig motiverende faktor for en del av elevene.    

På tross av at alle er enige om at det er viktig å lese bøker, er det ingen av dem som i særlig 

grad leser bøker utenom skolen. Johan og Martin har ikke lest noen bøker det siste året, mens 

den som har lest flest bøker, er Sofie. På spørsmål om hvor mange bøker hun har lest utenom 

skolen det siste året, svarer hun: «Tre bøker, tror jeg. Tre-fire, ja.»  

Når de får spørsmål om hvorfor de ikke leser flere bøker, trekker elevene frem ulike grunner, 

men det som nevnes oftest, er mangel på tid og at de synes det er vanskelig å konsentrere seg 

om lesingen. Guttene legger spesielt vekt på at det er vanskelig å konsentrere seg om lesingen 

og trekker dette frem som den viktigste grunnen. Johan forklarer det slik:  
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I: Dere leser jo denne Seierherrene av Roy Jacobsen. Hvordan går det da?  

J: Jeg er ikke en sånn leser, så jeg har ikke … Jeg tror jeg mangler noen sider fra der vi egentlig skal 

være.  

I: Men hvordan synes du det er å lese den?  

J: Jeg synes det er litt vanskelig å lese den. Har så mye annet å gjøre, så … Å lese er egentlig noe jeg 

vil prioritere lite, men jeg må jo egentlig gjøre det. Men når jeg gjør det da, så er det bare sånn stress. 

Jeg vil bare bli ferdig, så jeg leser fort, så tenker jeg på andre ting, så glemmer jeg fort hva jeg leser. Så 

det er litt kjipt.   

Den andre hovedgrunnen som trekkes frem av elevene, er manglende tid til å lese og at de 

prioriterer å bruke tiden på andre ting. Julie peker for eksempel på dette når hun forteller at 

hun brukte å lese mer før, men at mangelen på tid gjør at hun nå leser mindre: «Jeg gjorde det 

mer før. Når er det mer sånn at jeg gjør lekser, og så er jeg litt sånn sliten og så leser jeg ikke 

så mye.»   

Elevene ble i intervjuene spurt om hva de mente forskjellen på en skjønnlitterær tekst og 

sakprosa er. Funnene knyttet til dette viser at elevene i svært begrenset grad greier å sette ord 

på denne forskjellen. Sofie er den som i minst grad setter ord på dette: «Det vet jeg ikke [ler]. 

Okay, det vet jeg ikke.»  

Når det gjelder de andre tre, fokuserer de på tre ulike aspekter: handling, følelser og litterære 

virkemidler. Martin mener at handlingen er det viktige, mens Johan peker på at følelsene og 

tankene er det viktigste: «Det er jo bare sånn det er skrevet. Eller, jeg vet ikke, når man leser 

så bare ser man det. Faktatekst, da står det jo bare masse fakta, og da får du ikke med 

følelsene til karakterene. Her får du med følelser og hva de tenker og sånn.» Julie er på andre 

siden den som i størst grad forsøker å forklare ved å vise eksplisitt til litterære konvensjoner, 

selv om hun forklarer relativt generelt. Hun er også den eneste som peker på det fiktive ved 

skjønnlitteraturen:  

J: Det er vel noe med at handlingen foregår over lengre tid. Det er mange … Det er jo sånne ting som vi 

har lært i norsken på ungdomsskolen og sånt. Det som kjennetegner romanen da. At det er … Jeg vet 

ikke. At det er mer enn en person … Det er mer enn en person som det blir skrevet om og det er … Ja, 

jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det.  

I: Men hvis jeg la en tekst foran deg, og så spurte jeg deg; er denne teksten skjønnlitteratur, altså en 

roman, eller er det sakprosa, altså en faktatekst. Hvordan kunne du sett om det var fra en roman eller en 

faktatekst?  

J: Jeg tenker at om du hadde lagt en faktatekst, så hadde det stått ramset opp ting som man vet er sant. 

Nesten sånt som man får i naturfag eller noe sånn. Men en roman, det ser man på en måte er skrevet for 
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å … Jeg vet ikke … Ikke for å underholde, men for å på en måte … Det er jo diktet opp noe av det, men 

det kan jo være basert på noe som er sant, men det er ikke alt som er sant. 

Elevene fikk også skriftlig spørsmål om hva de mener skjønnlitteratur er. Formålet var da å se 

om intervjusituasjonen påvirket elevenes svar, siden spørsmålet om forskjellen mellom 

skjønnlitteratur og sakprosa av elevene nok ble opplevd som et kunnskapsspørsmål (selv om 

det motsatte ble poengtert av intervjuer), og om de da formulerte seg annerledes når de fikk 

mulighet til å skrive. Elevenes tekster viste at de heller ikke skriftlig i særlig grad greier å 

sette ord på hva skjønnlitteratur er, og at de svarer nokså generelt og omtrentlig. Martin 

skriver for eksempel: «Jeg mener det er de fleste fortellinger.» Julie er også her den som i 

størst grad er utdypende i sitt svar når hun blant annet skriver: «[…] den litteraturen som er 

diktet opp, og ikke nødvendigvis er basert på fakta.» 

Å undersøke elevenes forhold til litteratur har ikke vært denne studiens formål, selv om det 

har relevans for studiens problemstilling og forskningsspørsmål, og resultatene jeg til nå har 

presentert, vil uansett være for tynt grunnlag til å kunne trekke bastante konklusjoner om 

dette. Man kan allikevel se at elvene datamaterialet fremstår som positive til bøker og 

litteratur, men også med liten grad av personlig forhold til litteratur utover det som skolen 

representerer. 

Litteraturlesingen på skolen er for elevene ikke en aktivitet preget av positivitet eller 

leseglede. Ved undersøkelsens start har elevene lest Seierherrene av Roy Jacobsen siden 

skolestart, og Martin beskriver dette slik: 

I: Men dere leser jo denne Seierherrene av Roy Jacobsen i klassen. Hvordan går det da? 

M: Nei, det går greit. Sånn, jeg får lest det, men jeg nyter det ikke. 

På tross av dette var elevene stort sett positivt innstilt til å skulle lese Folket på Vinje.  

Den mest kritiske var Sofie, som svarte følgende på spørsmål om hvordan hun trodde det ville 

bli å lese Folket på Vinje: «Helt greit.»  

De andre mente at det ville bli interessant, men Julie er den eneste som begrunner dette:  

«Jeg tror det blir interessant å lese boken, fordi vi får se hvordan livet i vårt lokalsamfunn var 

for mange år siden.» Det er dermed det historiske og virkelighetsnære i romanen som trekkes 

frem, og at elevene fokuserer på det historiske, er et gjennomgående trekk i materialet og et 

funn som jeg vil komme tilbake til senere.     
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Alle elevene hadde et forhold til boken på forhånd, og på spørsmål om de har hørt om boken 

før, svarer alle elevene bekreftende. Når elevene blir spurt om hva de tror romanen handler 

om, viser alle elevene at de ikke bare kjenner til boken, men også kjenner til noe av innholdet.  

I intervjuene kom det frem at noen av elevene også hadde møtt forfatteren og fått boken 

forrige skoleår: «[…] for at det er mange eldre folk som har gått rundt og snakket om den 

historia, og så har vi snakket om den på skolen, i tiende, og så var det en mann som har 

skrevet den boka, som kom til oss på skolen og snakket om den historia. Da fikk vi utdelt de 

bøkene også.» (Sofie). 

4.5  Hvordan elevene vurderer romanen 

For å se hvordan elevene leste Folket på Vinje, hvilket fokus de leste med, og hva de la vekt 

på, så ble de spurt om å vurdere romanen etter at de hadde lest den. Det viste seg da at alle 

elevene var positive til romanen, og da de fikk spørsmål om hvilket terningkast de ville gitt 

romanen, svarte alle terningkast fire eller bedre.  

Mest positiv er Julie, som gir terningkast fem. Johan, Martin og Sofie gav alle terningkast 

fire. En utfordring med disse terningkastene er at fire er et terningkast som er omtrent midt på 

skalaen, og som dermed enten kan være et uttrykk for at man liker romanen, siden det er et 

terningkast på den øvre delen av skalaen, eller et terningkast man velger når man ikke vil ta et 

tydelig standpunkt, men heller vil helgardere. Det er derfor vesentlig å se nærmere på hvordan 

elevene begrunner synet sitt. Hva trekker de frem som gode og dårlige trekk ved romanen? 

Både Martin, Julie og Sofie trekker frem det historiske og det lokale som en positiv ting ved 

romanen. De liker at de får vite mer om Øksnes ved å lese boken, og at de kjenner til mange 

av stedene som romanen utspiller seg på. Martin sier det slik:  

M: Jeg liker historie og, så synes det er spennende. Det blir ekstra spennende når det er i lokal … rett ut 

i Vestbygda, så på en måte kjenner til plassene og … 

I: Så du likte liksom det historiske med boka? 

M: Ja, når jeg har vært der ute på Vinje og, så …  

Her ser vi at han ikke bare vektlegger at han kjenner til plassene som romanen handler om, 

men også at han har vært på Vinje. Også Sofie trekker frem at hun kjenner til stedene og at 

dette gjorde det mer spennende å lese romanen: «[…] Jeg syntes det var spennende for at det 
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er jo skrevet fra et ganske nært sted fra der vi bor, så … Vinje og Nyksund, og … Ja, det er jo 

ganske nært. Så jeg syntes det var spennende. Men det er ikke noe sånn jeg ville lest utenom.» 

Selv om alle tre nevner både det historiske og det lokale som en positiv egenskap ved 

romanen, er det Julie som i størst grad eksplisitt trekker frem det historiske og kunnskapen om 

historiske forhold som hun mener boken kan være kilde til: «Jeg syntes den var artig. Jeg har 

lest litt i den før, sånn bittelitt. Men det er artig å få vite litt om hvordan det var her før jeg ble 

født, liksom, og før foreldrene mine ble født og, ja …» Hun er i mindre grad enn Martin og 

Sofie opptatt av kjennskap til de lokale stedene i seg selv, men fokuserer heller på koblingen 

som forbindelsen mellom tid og sted, det historiske og det lokale, gir. 

Johan er den eneste av elevene som ikke begrunner sin vurdering av romanen med verken det 

lokale eller det historiske. I stedet trekker han frem måten romanen er skrevet på: «[…] Jeg 

synes det er bra skrevet og … Ja, jeg liker på en måte skrivemåten eller skrivestilen, i forhold 

til andre bøker jeg leser, som kan bli ganske sånn kjedelig, mens denne var på en måte litt 

lettere å lese enn andre bøker.»  På oppfølgingsspørsmål om hva han mener når han sier 

«skrivestilen», har han imidlertid ikke noe konkret svar, men viser til at det er mer en følelse 

han får: «Det er litt vanskelig å forklare, men jeg bare fikk en følelse.» 

Også Julie trekker frem måten romanen er skrevet på når hun skal begrunne sin mening: «Jeg 

synes det er bra skrevet. Det er liksom ikke noe sånn komplisert og det er ikke vanskelig å 

lese det, og jeg tror det er skrevet så alle skal forstå det på en måte.» Hun kommenterer 

imidlertid også at romanen har en del spesialiserte uttrykk som kan være vanskelig å forstå, 

men mener at dette ikke er til særlig hinder for forståelsen når man leser romanen:  

J: Ja, det er jo mange sånne ord, for eksempel når han Peder, mannen hennes, når han er ute på båtene, 

så er det jo mange sånne ord. Gammeldagse ord. Sånn for eksempel om utstyr på båten, som jeg ikke 

aner hva er [ler]. Så det er jo ord som vi ikke bruker til daglig i dag da.  

I: Hva gjør det med når man skal lese det?  

J: Det er jo litt sånn tungvint, på en måte, men samtidig så skjønner man jo … Man vet kanskje ikke 

nøyaktig, men man skjønner at det har noe med for eksempel båt å gjøre, så da går det fint.  

Sofie er den som er mest kritisk til måten romanen er skrevet på, og hun trekker dette frem 

som en grunn til at den ikke får beste terningkast. På spørsmål om hva hun synes var negativt 

ved romanen, svarer hun: 
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S: Måten boka er skrevet på.  

I: Okay, hva tenker du på da? 

S: Fordi jeg synes den er skrevet litt sånn gammeldags … Men det er jo sikkert fordi det skjedde i 

gamledager. Men … Jeg vet ikke … Kanskje denne boka er bedre for de eldre. De som levde på den 

tida, men jeg synes ikke måten boka er skrevet på er noe særlig, egentlig, for min del. 

Hun spesifiserer ikke hva hun mener med gammeldags, men peker på at det var flere 

setninger som hun måtte lese om igjen for å få med seg meningen, og at dette er negativt.  

Det er tydelig at Sofie har en annen opplevelse av romanen enn Johan og Julie, som syntes 

boken var skrevet på en god måte, og at den var lettlest.  

Når elevene skal si hva de likte og ikke likte med romanen, ser vi at de holder begrunnelsene 

relativt generelle. Dette er tydeligst når elevene blir spurt om hvorfor de ikke gir beste 

terningkast, men trekker ned. På dette spørsmålet er Sofie, som viser til måten boken er 

skrevet på, den mest konkrete. Julie viser på den andre siden til en slags vag følelse av at det 

ikke er den beste boken hun har lest: «Det er litt vanskelig å si, men det kan jo hende også 

hvor interessant jeg synes det er, for det er jo ikke den aller beste boka jeg har lest heller.  

Så jeg vet egentlig ikke helt hva som trekker, det er bare ikke helt øverst, på en måte.» 

Martin og Johan legger også vekt på følelsen romanen gir dem, når de skal forklare hvorfor de 

ikke gir toppkarakter. Johan beskriver denne følelsen som «wow-følelsen»:  

I: Selv om det er et bra terningkast, så trekker du jo litt. Hva er det du trekker for da?  

J: Det er jo fordi jeg ikke har fått en sånn skikkelig wow-opplevelse av boka, siden jeg jo ikke har fått 

med meg alt. Sikkert noe spennende jeg har gått glipp av. 

Martin sier at han ikke ble så fenget av boken, men legger i likhet med Johan til at han 

kanskje ikke har fått med seg alt: «Jeg er ikke så glad i å lese. Så, eller, jeg klarer ikke å se alt 

i ei bok, som mange av de andre.» Begge to tar på denne måten et forbehold om at romanen 

kanskje er bedre enn terningkastet de gir, men at deres lesing av boken gjør at de ikke får med 

seg alt som er bra.   

Vi har nå sett på hva elevene synes om boken. Som jeg allerede har vist, er elevene positive til 

romanen når de blir bedt om å gi et terningkast. Når vi ser på begrunnelsene deres, er 

imidlertid bildet mer nyansert. Når det gjelder hva elevene trekker frem som positivt med 

romanen, er det i all hovedsak det lokale og det historiske som trekkes frem. I tillegg pekes 

det litt generelt på skrivestilen. Skrivestilen trekkes også frem som negativ, men i all 
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hovedsak legger elevene vekt på en slags generell følelse av at boken er god, men ikke 

fortjener toppkarakter, når de skal forklare hva som er negativt med boken. De er imidlertid i 

liten grad i stand til å spesifisere hva denne følelsen bunner i.  

4.6  Elevenes analyse av romanen 

Som avsluttende oppgave ved enden av undervisningsperioden om Folket på Vinje, skulle 

elevene skrive en kort tekst hvor de sammenliknet Folket på Vinje med innledningen til Sult 

av Knut Hamsun. I elevenes svar på denne oppgaven er det noen elementer som trekkes frem 

av flere elever. Spesielt knytter dette seg til hovedpersonene og stedene de befinner seg på,  

og at elevene mener karakterene har flere likhetstrekk. Som det mest ulike trekker de frem 

stedet i Sult og Folket på Vinje.   

Når det gjelder hovedpersonene, beskriver elevene dem som karakterer som sliter i motgang, 

men som også holder motet oppe og er optimistiske. Julies beskrivelse av karakterene er et 

godt eksempel på dette: «Både Anna og hovedpersonen i Sult har mistet mye. […] Man kan si 

at det går gradvis nedover med begge to, men de gir ikke opp for de har et håp om at ting skal 

ordne seg etter hvert.» Vi kan se at Sofie med litt andre ord beskriver mye av det samme som 

Julie gjør: «De har begge veldig lite og sliter på et punkt i historien.» Johan beskriver 

hovedkarakteren i Sult som trist, men skriver også at han: «[…] samtidig [er] en optimist.» 

Han understreker dermed eksplisitt at han mener at hovedkarakteren i Sult er optimistisk og 

legger til at dette likner på Anna i Folket på Vinje. Denne beskrivelsen av hovedkarakterene 

som karakterer som sliter i motgang, men ikke gir opp og beholder optimismen, er en 

beskrivelse som virket å være felles for elevene.  

Elevene oppfatter også karakterene som sympatiske. Dette ser vi blant annet når Sofie skriver: 

«Både Folket på Vinje og hovedpersonen i Sult er veldig omtenksom (eks: da han leverte 

tilbake jakken).» Sympatisk er en positiv egenskap, og elevene vurderer i stor grad 

karakterene som positive og de trekker frem de positive egenskapene. I tillegg legger de vekt 

på at karakterene er påvirket av omstendighetene de lever under. Disse omstendighetene 

mener elevene har mange likheter i Sult og Folket på Vinje, og de mener at omstendighetene 

påvirker karakterene på liknende måter.  

Selv om elevene mener at omstendighetene er like, mener de også at omgivelsene er 

forskjellige, og de fysiske omgivelsene er den forskjellen som nevnes av flest elever.  
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Martin skriver om dette: «Den største forskjellen mellom tekstene er hvordan miljøet rundt 

dem er. I Sult foregår handlingen i en storby, altså i Kristiania. Men i Folket på Vinje foregår 

handlingen på en gård.» Vi ser Martin er oppmerksom på de fysiske forskjellene mellom 

Vinje og Kristiania, og han peker på at det ene er en storby og det andre er en gård.  

Også Sofie er oppmerksom på den materielle forskjellen, for eksempel i antall hus og 

størrelsen på disse, mellom Kristiania og Vinje, men hun peker i tillegg på naturkreftene som 

en forskjell: «Været på Vinje (utenfor Vinje) gjorde mere konsekvenser enn det gjør i Oslo. 

Det er mye mer tett på naturen og hadde konsekvenser med at folk døde på havet (forlis).»   

Alle elevene er tydelig bevisste på stedet, de fysiske omgivelsene, i de to tekstene, men to av 

dem er også oppmerksomme på hvordan karakterene forholder seg til stedet.  

 

Julie peker på to ulike steder som har betydning for karakterene. Det første er stedet de går til 

for å tenke, og det andre er stedet de bor på. Når det gjelder stedet for å tenke, skriver hun: 

«Begge karakterene har et sted de går til for å tenke. Hovedpersonen i Sult sitter i 

vinduskarmen og tenker, mens Anna går til steinene nede i fjæra.». Videre skriver hun om 

karakterenes tilknytning til bostedet: «Forskjellen på de to er at Anna fortsatt har mye å miste, 

og hun vil egentlig ikke forlate Vinje. Hovedpersonen i Sult har ingenting å miste, og han 

hadde kanskje ikke hatt et problem med å forlate Kristiania.» Her ser vi at hun ikke bare ser at 

de to stedene, Vinje og Kristiania, er forskjellige, men også at hun mener at de to karakterenes 

forhold til stedet er forskjellig.  

Karakterenes forhold til stedet er noe som også Johan nevner når han skriver om 

hovedkarakteren i Sult: «Han har mye tanker som går i hodet hele tiden, og han ser verden, 

eller Kristiania fra et annet perspektiv enn andre.» Han peker altså også på karakterens 

spesielle tilknytning til stedet, men i motsetning til Julie, sammenlikner han ikke dette med 

hvordan det er for Anna. Han skriver i det hele tatt ikke noe om Annas forhold til Vinje.     

Jeg har nå trukket frem interessante funn fra elevenes sammenlikning av de to tekstene, og 

ved å se på hva elevene trekker frem i sammenlikningen av de to tekstene, får vi samtidig et 

inntrykk av hva elevene legger merke til i sin lesing av Folket på Vinje. Det er interessant at 

elevene først og fremst legger vekt på karakterene, omgivelsene og karakterenes relasjon til 

omgivelsene.  
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4.7  Hvordan elevene leser romanen 

Når man undersøker hvordan elever forholder seg til en tekst, er et av spørsmålene som 

dukker opp, hvilket fokus elevene har når de leser. Jeg har tidligere redegjort for analytisk og 

erfaringsorientert lesing som to ulike tilnærminger til litterære tekster, samt knyttet dette til å 

kjenne seg igjen i litterære tekster.  

På spørsmål om det er viktig å kjenne seg igjen i det man leser, svarer Johan, Martin og Julie 

bekreftende. De svarer imidlertid ikke på hvorfor de mener det er viktig å kjenne seg igjen i 

det man leser. Sofie er mer usikker på om dette er viktig og har også en tydeligere 

begrunnelse for svaret sitt: 

I: Men er det viktig å kunne kjenne seg igjen i litteraturen som man leser?  

S: Både og. 

I: Hvorfor sier du «både og»? 

S: Det er jo viktig å kjenne seg igjen fordi det kanskje blir mer spennende for den personen som leser, 

men samtidig så er det også greit å ikke kjenne seg igjen i litteratur, for da kan vi bli kjent med andre 

måter å være på, eller, ja … 

Svaret til Sofie er interessant fordi det viser en gjennomgående tendens i elevenes lesing.  

De leser svært bokstavelig, så når de får spørsmål om å kjenne seg igjen i teksten, svarer de 

ved å vise til hvorvidt man kan kjenne seg igjen i de konkrete situasjonene. For eksempel 

svarer Martin at mange fiskere nok vil kjenne seg igjen i denne boken fordi det er mange 

fiskere i boken. Det samme blir tydelig når Sofie forteller at hun skal lese Snømannen av Jo 

Nesbø:  

I: […] tror du det er noe som er lett for folk å kjenne seg igjen i? Sånne typer bøker, krimbøker, kan 

man kjenne seg igjen i det? 

S: Ja, det kan man, for nå blir det jo mer og mer krim, sånn … Dette samfunnet, det blir mer kriminelt, 

og det skjer mer ting hele tida, så folk kan godt kjenne seg igjen i disse bøkene, ja. Det er jo sånt som 

skjer. At det er mord og, ja …     

Her ser vi at hun viser til kriminaliteten i samfunnet for å forklare hvorfor hun mener at folk 

kan kjenne seg igjen i beskrives i Snømannen. Det er altså den konkrete situasjonen som 

beskrives i romanen, som hun mener lesere kan kjenne seg igjen i.  

En annen måte å forklare at lesere kjenner seg igjen i bøker på, selv om de konkrete 

situasjonene er langt unna leserens konkrete situasjon i hverdagen, er å vise til at leseren kan 
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kjenne seg igjen i følelsene, opplevelsene eller karakterene. Den eneste av elevene som gjør 

dette uoppfordret, er Julie: «Ja, jeg tenker at det er viktig, for da vet man for eksempel at man 

ikke er den eneste som har hatt en følelse som er sånn og at det også er andre som har det 

sånn, for de som har skrevet det har jo i alle fall tenkt på den følelsen eller hatt den selv.» 

Johan nevner også dette, men først etter at han får spørsmål om hvorfor han tror mange leser 

sci-fi og fantasy, og om han tror lesere kan kjenne seg igjen i denne typen bøker:  

J: Det vet jeg ikke. Det kan man sikkert, men også å se ting som du aldri har vært borti i ditt eget liv, 

kan være interessant. Det er jo kanskje litt derfor. Så … Ja, hvis du ser ting du aldri har sett for deg. Ser 

noe helt nytt, da kan det jo være artig. For eksempel Avatar, hvis du har sett den? Den er jo kjempebra. 

Alle elsker jo den. For det er jo umulig å tenke seg til det som skjer der, men samtidig så er det jo masse 

følelser i den filmen, så jeg blir jo nesten rørt når jeg ser den.  

I: […] Men når du sier sånn «samtidig er det masse følelser i den», hvorfor er det viktig? 

J: Det er sånn man kan kjenne seg igjen i. Så det er noe helt utenomjordisk, men samtidig så er det 

menneskelig. 

Her setter Johan ord på hvordan noe kan være helt utenomjordisk, eller forskjellig fra eget liv, 

men samtidig være gjenkjennelig. Vi ser da at noen av elevene også ser at det ikke bare er de 

konkrete situasjonene som lesere kan kjenne seg igjen i. Allikevel er det en tydelig tendens at 

å kjenne seg igjen i litterære tekster for elevene først og fremst handler om de konkrete 

situasjonene og handlingen. Siden de konkrete situasjonene i Folket på Vinje stort sett er 

annerledes fra elevenes liv, mener de derfor at andre personer enn dem selv vil kjenne seg 

igjen i romanen. Blant annet mener Sofie at eldre personer vil kjenne seg igjen i romanen: 

«Kanskje spesielt de eldre som leser den boka, som kanskje har opplevd det på den samme 

måten. At de har mistet mange på havet og, ja …». Mens Martin som nevnt mener fiskere vil 

kunne kjenne seg igjen.  

Selv om elevene på direkte spørsmål kan synes å ha en noe snever forståelse av hva det vil si 

å kjenne seg igjen i litteratur, viser de i sin lesing en bredere tilnærming.  At elevene synes det 

er viktig å kjenne seg igjen i litterære tekster, samsvarer også med hvordan de faktisk leser.  

Et tydelig funn er nemlig at elevene i tekstene sine og i intervjuene i liten grad henviser til den 

litterære teksten når de skal begrunne sine meninger. I stedet tar de utgangspunkt i seg selv og 

viser til egen lesing, erfaringer, kunnskap og assosiasjoner. Dette ser vi blant annet når Johan 

blir spurt om det var noe spesielt han la merke til da han leste boken:   

I: Når du begynte å lese denne boka da, var det noe du la merke til eller tenkte på?  

J: Hm … Det er jo det med hvor mye samfunnet har forandret seg fra da til nå og … Selv om det ikke 
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står sånn direkte i boka, hvor masse … For eksempel, kvinner fikk jo ikke lov til å holde på med det de 

ville. De måtte jo være hjemme og ta seg av ungene og vaske huset og sånt. Så det er kanskje det jeg 

tenkte mest på.  

I sitt svar trekker han frem forskjellen mellom nå og da, samt kvinnenes rolle i samfunnet. 

Dette står ifølge han selv ikke direkte i boken, og han viser dermed heller ikke direkte til 

boken i sitt svar. På spørsmål om det er noe spesielt elevene har lagt merke til da de leste 

romanen, er det heller ingen av de andre elevene som viser til teksten.  

Også når elevene blir spurt om hvordan de kan merke at teksten er en roman, viser de i liten 

grad til teksten eller det litterære ved teksten. Heller ikke språklige virkemidler eller 

muligheten for å tolke teksten blir nevnt av elevene. I stedet trekker de frem at leseren får vite 

om følelsene til karakterene, og at teksten har en handling. Johan skriver for eksempel:  

«[…] Faktatekst, da står det jo bare masse fakta, og da får du ikke med følelsene til 

karakterene. Her får du med følelser og hva de tenker og sånn.» Martin understreker på sin 

side at en skjønnlitterær tekst har en handling, og mener at dette er en hovedforskjell på 

sakprosa og skjønnlitteratur: «Hvis det er en faktatekst, så ser man at det er … Hva skal jeg si 

… Detaljert fakta, for å si det sånn, men i en roman, så har du en handling.» Julie skiller seg i 

denne sammenhengen ut ved at hun, selv om også hun er usikker, gjør et forsøk på å nevne 

litterære trekk: «[…] Det som kjennetegner romanen da. At det er … Jeg vet ikke. At det er 

mer enn en person … Det er mer enn en person som det blir skrevet om og det er … Ja, jeg 

vet ikke helt hva jeg skal si til det.» 

Funnene knyttet til hvordan elevene leser romanen, viser at elevene i stor grad legger vekt på 

at man bør kunne kjenne seg igjen i litterære tekster, men at de med dette mener at man bør 

kunne kjenne seg igjen i de konkrete situasjonene. I denne sammenhengen betyr dette også at 

elevene mener at man bør kjenne til Øksnes når man skal lese Folket på Vinje. 

4.8  Forholdet mellom fiksjon og virkelighet 

Når det gjelder hvordan elevene leser teksten, er et tydelig funn at elevene i liten grad leser 

teksten som fiksjon, men heller leser den som en faktatekst som sier noe konkret om hvordan 

virkeligheten er. Vi skal nå se hvordan dette kommer til uttrykk i elevenes svar.  
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Elevene ble spurt om de trodde forfatteren hadde funnet på handlingen eller om det han 

skriver om faktisk har skjedd. På dette spørsmålet legger alle elevene vekt på at det har 

skjedd, men de åpner også for at forfatteren kan ha funnet på noe.  

I: Men tror du forfatteren har funnet på handlingen eller skriver han om noe som faktisk har skjedd?  

J: Jeg tror jo det har skjedd. Det må jo ha … Det har jo skjedd.  

I: Men har alt i romanen skjedd?  

J: Åja, det er jo ikke bare-bare å vite. Han har jo skrevet det som en roman. Altså, man kan jo ikke vite 

hva de tenkte da, de folkene der. Men, eller, man kan jo se for seg hva de følte og tenkte. 

Svaret til Johan er typisk for elevene. De legger mest vekt på tekstens kobling til 

virkeligheten, men ved oppfølgingsspørsmål eller når de tenker over spørsmålet, åpner de for 

at noe kan være oppdiktet. Dette gjør de imidlertid i varierende grad, og de virker usikre.  

Dette ser vi blant annet i Julies svar. Når hun blir spurt om forfatteren kan vite hva de 

historiske personene følte og tenkte, svarer hun: «[…] Kanskje enkelte ting, sånn som jeg sa i 

sted. At han har hørt at de har sagt det. At det liksom har gått i en arv, men ikke alt.  

Det tror jeg ikke.» Hun understreker her at hun ikke er sikker, samtidig som hun forsøker å 

forklare hvordan forfatteren kunne kjenne til karakterenes tanker og følelser. 

Martin svarer på en liknende måte når han blir spurt om dialogene, og om forfatteren kan vite 

hva som ble sagt: «Nei, det er sikkert noen som er litt kjente dialoger, men noe har han sikkert 

funnet på.» Ved å vise til at noen sikkert er kjente dialoger, forsøker han på samme måte som 

Julie å forklare hvordan noen av de mest fiksjonaliserte elementene i teksten kanskje kan være 

faktive. At elevene til en viss grad må ledes til å lese teksten som fiksjon, er spesielt tydelig i 

Sofies svar:  

I: Men har alt som står i boka skjedd?  

S: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror kanskje at forfatteren har lagt litt til for at leserne skal synes at den er 

mer spennende, kanskje.  

I: Hvilken type ting tror du han kan ha lagt til?  

S: Jeg kommer ikke på noe forslag nå.   

Først på det nokså ledende oppfølgingsspørsmålet «Men har alt som står i boka skjedd?», 

svarer hun at noe kanskje er oppdiktet. Når hun først åpner hun for at deler av boken kan være 

fiksjon, greier hun allikevel ikke selv å komme på hvilke elementer som kan være fiksjon.  
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I tråd med at elevene legger vekt på romanens faktiske kobling til virkeligheten, vektlegger de 

også stedet Øksnes i sin lesing av romanen. På spørsmål om det er viktig å kjenne til stedet 

for å forstå romanen, er elevene usikre på hvor viktig det er, men de fleste mener at man får 

mer ut av å lese romanen dersom man kjenner til stedet. Dette er blant annet tydelig i Johan 

sitt svar: 

I: […] Men det er jo ei bok som, handlingen er jo satt til Øksnes, ikke sant, men tror du det er viktig at 

leseren kjenner til Øksnes for å forstå boka? 

T: De forskjellige, de sier jo navnene til de forskjellige plassene og folk som ikke bor i Øksnes vet jo 

sannsynligvis ikke hvor det er og da får de ikke et bilde av hvordan det ser ut der heller, men vi som 

leser og har vært på de stedene de sier, Nyksund og, da ser vi jo for bilde av hvordan det er der og sånn. 

Det blir jo litt bedre å lese boka, men det hadde vel gått an å lese den uten å vite det også.  

Vi ser her at han mener man det er bedre å lese romanen om man kjenner til stedene, fordi 

man da kan se dem for seg. En liknende posisjon kommer til uttrykk i Martins svar, men han 

legger til noe mer:  

I: Tror du det er viktig at leseren kjenner til Øksnes for å forstå den boka? 

M: Ja. 

I: Hvorfor tror du det? 

M: Det er fordi man må kjenne folkene, hvilken typer de er, og plassene må man kjenne litt … Ja, jeg 

tror det er egentlig det. Ja, det er jo litt sånt fiskeri … Jeg tror det er stort sett det. 

Her ser vi at Martin vektlegger at man bør kjenne til både plassene og typene som omtales i 

Folket på Vinje for å forstå hele romanen. Han mener altså at man bør kjenne til både Øksnes 

og folk som bor der. Sofie har imidlertid et annet syn på dette:  

I: Handlinga skjer jo i Øksnes, men er det viktig at leseren kjenner til Øksnes for å forstå boka? 

S: Nei, det synes jeg ikke, fordi det står jo masse om Øksnes i boka. De burde jo ikke vite noe om 

Øksnes … For folk fra Oslo kan jo godt lese denne boka og synes den var spennende og … Ja … De må 

jo ikke gå på nettet og søke om Øksnes for å lese den boka.  

I: Men tror du man får mer ut av boka om man kjenner til stedet? Eller har det ikke noe å si? 

S: Ja, det tror jeg. For da kan de tenke; «Å, der har jeg vært». 

Sofie gir her uttrykk for et motsatt syn av hva Martin fremmer. Mens han mener det er viktig 

med kjennskap til det faktuelle, fremhever Sofie at det ikke er viktig. Dette begrunner hun 

med at det man trenger å vite, står i boken. I tillegg understreker hun at man ikke trenger å 

«gå på nettet og søke om Øksnes». Det vil si at man ikke trenger den informasjonen som man 

kan finne om Øksnes på nettet, blant annet leksikonartikler og kart.  Om man allikevel har 
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kjennskap til det virkelige Øksnes, mener Sofie at dette mest fører til en gjenkjennelseseffekt, 

mens hun ikke nevner økt forståelse. Hun er imidlertid den eneste av elevene som har dette 

synet. Det er dermed en tydelig tendens at elevene synes det er viktig å kjenne til Øksnes når 

man skal lese denne boken.  

Elevene mener imidlertid ikke bare at det er viktig å kjenne til det faktiske stedet.  

De understreker også at man bør kjenne til at romanen er basert på virkelige personer og 

hendelser.  

I: […] tror du det er viktig at man vet at romanen er basert på virkelige hendelser og personer for å 

forstå romanen? Er det viktig å vite det når man skal lese denne boka? 

J: Altså, jeg tror det går an å lese den uten å vite det og fremdeles få en fin bok å lese i. Eller få en sånn 

følelse av at det var en bra bok. Spennende fortelling og sånn. Uten at man vet at den er ekte, eller at det 

har skjedd. Om man vet at det har skjedd, så får man enda mer sånn wow-følelse når man leser den, 

kanskje. Så det er jo litt syke ting som skjer.    

Johan mener at man fint kan lese romanen uten å kjenne til at den er basert på virkelige 

personer og hendelser, men han mener samtidig at man får mer ut av den om man vet det. 

Dette er et gjennomgående trekk i materialet, og alle elevene mener at man får mer ut av 

romanen om man kjenner til at den er basert på virkelige hendelser og personer.  

Sofie er den som er tydeligst på hvor viktig dette er og hun understreker klart at det ville vært 

negativt om romanen bare var fiksjon:  

S: Ja, det synes jeg.  

I: Ja, hvorfor det?  

S: Sånn at folk ikke tror at det der er bare diktet opp, liksom. Sånn at folk egentlig vet at dette har 

skjedd. Men ikke akkurat det, men at sånn skjedde det i gamle dager.  

I: Men om det er diktet opp eller ikke, har det noe å si? 

S: Det har jo det. 

Det er interessant å legge merke til at eleven som var mest bestemt på at potensielle lesere 

ikke behøver å kjenne til Øksnes, samtidig er den som er mest opptatt av at det er viktig at 

romanen ikke er ren fiksjon.   

Vi har nå sett hvordan elvene i stor grad legger vekt på koblingen til den virkelige verden og 

det faktuelle når de leser Folket på Vinje. Det er et hovedfunn at elevene stort sett mener at 

man får mer ut av romanen om man kjenner til Øksnes, øksnesværingene og at boken er 

basert på virkelige hendelser og personer. 
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4.9  Endringer i elevenes forhold til stedet 

Denne studiens undersøkelse forløp over tre uker, og det fremstår klart at det var endringer 

hos elevene i løpet av denne perioden. Dette viser seg blant annet ved at Sofie, som ved 

starten av perioden var den mest skeptiske til å skulle lese Folket på Vinje, ved slutten av 

perioden skriver: «Jeg synes selv at det å lese denne boka har vært kjempespennende […].»  

Dette viser at noe har skjedd i løpet av perioden, som har endret Sofies innstilling.  

Jeg mener at endring er et gjennomgående trekk hos elevene, men siden denne studien følger 

elevene over en relativt kort tidsperiode, er det imidlertid ikke mulig å finne eller slå fast noe 

om varig endring hos elevene i det foreliggende datamaterialet. Det er allikevel mulig å si noe 

om endringer på kort sikt. Vi skal se hvordan dette kommer til uttrykk i datamaterialet.   

I: Hvordan synes du det er å lese denne typen, altså lokallitteratur, i klassen? 

S: Jeg tror klassen likte det, for at da ble de mer kjent med det lokale. Altså, jeg tror ikke de visste så 

masse … Altså vi har jo lært noe av å lese denne boka. Blitt mer kjent med Øksnes, liksom, med å lese 

denne boka, så jeg tror det var greit å lese den boka. Vi lærte jo masse av det.  

Stedet er i denne sammenhengen Øksnes, og i sitatet over ser vi at Sofie mener at klassen er 

blitt bedre kjent med Øksnes ved å lese Folket på Vinje og at hun mener at de har lært mye av 

å lese boken. Dette er et syn som deles av de andre elevene, men hva med Øksnes er de mener 

at de er blitt bedre kjent med? Det er spesielt to ting som elevene trekker frem.  

I: Når du nå leste denne teksten, var det noe spesielt som du la merke til? […]  

M: Nei, jeg tror egentlig ikke det var noe som … Jeg visste ikke at hun hadde det så tøft. At hun … Jeg 

trodde … Jeg vet ikke hva jeg skal si, men alle hun har mistet og sånn. 

Det første som trekkes frem av elevene, er selve livsvilkårene som karakterene lever under. 

Det er dette Martin peker på i sitatet over. På spørsmål om hva de har lært av å lese denne 

romanen, peker også Sofie på livsvilkårene og de historiske forholdene som personene levde 

under: 

I: Ja, hva har du lært av det, egentlig?  

S: Hvordan det var … Hvordan forholdene var i gamle dager og at det ikke var like lett for alle sammen 

og, ja … 

Vi har også sett hvordan Julie trekker frem det samme når hun snakker om hvordan Folket på 

Vinje handler om urettferdighet. Selv om kjennskap til de historiske forholdene og 
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livsvilkårene kanskje ikke er nytt for alle elevene, er det tydelig at det er noe som teksten har 

rettet oppmerksomheten deres mot.  

For det andre mener noen av elevene at de er blitt mer oppmerksomme på det unike ved 

Øksnes. Siden datamaterialet er samlet inn over en relativt kort periode og studien ikke er 

designet for å kartlegge slike endringer, er det begrenset hva datamaterialet kan si om 

hvorvidt elevene ble mer oppmerksomme på det unike ved stedet etter å ha lest romanen.  

Det er allikevel interessant å se at dette er noe som noen av elevene selv trekker frem. 

I: Hvordan synes du det er å lese den typen litteratur i klasserommet? Har det noe for seg? 

J: Ja, det tror jeg. At man på en måte innser at det har ikke alltid vært sånn som det er i dag her og selv 

om, vi har jo for eksempel masse fiskeri her og det holdt de på med da og, så hvor mye det har forandret 

seg. For det er jo liksom det Øksnes er stolt av. Det er jo fiskeriet. Og tenk på at vi får jo lære om 

hvordan det har utviklet seg. 

Det Julie påpeker her, er at man ved å lese om fortiden blir mer oppmerksom på hvordan det 

er i dag. I tillegg trekker hun frem fiskeri som noe hun mener er unikt med Øksnes.  

Hun understreker at ved å lese om det som var unikt for Øksnes før, kan man bli mer 

oppmerksom på hvordan det som er unikt for Øksnes i dag har utviklet seg og blitt slik det er.  

Som vi har sett tidligere, er det også det elevene oppfatter som det unike ved Øksnes som de 

trekker frem når de skal forklare hvorfor de mener det er viktig å kjenne til Øksnes når man 

skal lese Folket på Vinje: stedene, personene, fiskeriet og kystsamfunnet. Det blir tydelig ved 

at elevene selv knytter det de oppfatter som det unike ved Øksnes, sammen med romanen. 

Dette kan vi blant annet se når Martin knytter sin vurdering av boka sammen med et konkret 

sted i Øksnes: 

I: Men hvordan likte du boka da? 

M: Jeg syntes den var bra.  

I: Ja, hvorfor det? 

M: Jeg liker historie og, så synes det er spennende. Det blir ekstra spennende når det er i lokal … rett ut 

i Vestbygda, så på en måte kjenner til plassene og …  

Han vurderer romanen som god fordi den utspiller seg på lokale plasser og steder som han 

kjenner til. Koblingen mellom roman og sted understrekes på denne måten i Martins 

vurdering av boken. 
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Vi har nå sett at elevene selv mener at de har blitt mer kjent med Øksnes ved å lese Folket på 

Vinje. Spesielt trekker frem de historiske forholdene som personer i Øksnes tidligere levde 

under og det de oppfatter som det unike ved Øksnes.    

4.10  Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert analysen av studiens intervjuer og elevtekster, og de 

hovedfunnene som knytter seg til disse. Funnene belyser i all hovedsak elevene og deres 

forhold til stedet, litteratur og Folket på Vinje før lesing av romanen, samt lesingen av Folket 

på Vinje og resultater av denne.  

Når det gjelder forholdet til Øksnes, er det tydelig at elevene deler en felles forestilling om 

hva som kjennetegner stedet Øksnes og menneskene som bor der. Samtidig er det også tydelig 

at de forholder seg ulikt til denne felles forestillingen. Dette viser seg ved at ulike elever har 

ulike assosiasjoner til de forskjellige delene av forestillingen. For eksempel er alle elevene 

enige om at Øksnes er avsidesliggende, men noen vurderer dette som en god ting, mens andre 

vurderer dette som en dårlig ting. 

Analysen av datamaterialet viser videre at elevene legger liten vekt på tekstens estetiske 

elementer når de leser og at heller de fokuserer på handling, sted, karakterene og egne 

assosiasjoner som de får når de leser teksten. I tillegg er det tydelig at elevene i liten grad ser 

teksten som fiksjon, men heller legger stor vekt på romanens kobling til virkeligheten.  

Til slutt er det interessant å merke seg at elevene selv mener de er blitt mer kjent med Øksnes 

eller bevisste på det som er spesielt med Øksnes ved å lese denne boken. Dette knytter de 

spesielt til at de har fått mer kunnskap om de historiske forholdene som folk levde under 

tidligere. Alt dette er funn som jeg vil drøfte videre for å nærme meg et svar på denne 

studiens problemstilling.   

 

 



60 

 

5 Drøfting 

I denne studien har jeg analysert et datamateriale bestående av intervju med fire elever og 

tekster skrevet av de samme fire elevene. Det som jeg vurderer som de viktigste funnene fra 

analysen, vil jeg i dette kapittelet drøfte i lys av det teoretiske grunnlaget for denne studien.  

I tråd med det analytiske rammeverket vil de overordnede perspektivene være faktiv og fiktiv 

leseform, tekstorientert lesing, erfaringsorientert lesing og økokritisk lesing. I tillegg vil jeg 

drøfte studiens reliabilitet og validitet, slik jeg vurderer denne etter gjennomført arbeid, før 

jeg til slutt ser nærmere hvilke implikasjoner funnene gir for praksis og videre forskning. 

5.1 Fiktiv eller faktiv lesing 

En utfordring for elevene når de skal lese Folket på Vinje, er at det er en historisk roman, og 

at den dermed ligger tett opp til virkeligheten og fletter sammen fiksjon og fakta. Rørtveit 

understreker selv romanens tette tilknytning til virkeligheten: «Historien som fortelles, er med 

få unntak sanne nedskrevne beretninger eller muntlige overførte hendelser som virkelig har 

hendt.» (2008, s. 9).  

Samtidig omtales boken som «en fortelling», den benytter seg av en tydelig litterær form, og 

forfatteren går inn i hverdagshendelser og karakterenes følelser, tanker og dialoger. Dette er 

elementer som det bare svært begrenset mengde eksisterer historiske kilder for, og det betyr at 

mye må være fiksjon. Dermed består teksten av både faktuelle elementer og fiksjonelle 

elementer, og den kan således leses både faktivt og fiktivt.  

Ifølge Steffensen kan teksten inneholde signaler til leseren om at den fiktive eller den faktive 

leseformen bør benyttes (2005, s. 121). Når teksten i dette tilfellet inneholder både signaler til 

fiktiv og faktiv lesing, er dette mer krevende for elevene enn tekster som innbyr tydeligere til 

enten en faktiv eller en fiktiv lesing. Hvordan møter så elevene denne utfordringen?  

Vi har sett at elevene på spørsmål om hvorvidt det som står i romanen, faktisk har hendt, eller 

om det er noe som forfatteren har diktet opp, svarer at mye nok har hendt. De legger vekt på 

romanens kobling til virkeligheten, samtidig som de åpner for at deler av romanen kan være 

fiksjon. Svarene til elevene viser at grensen mellom fakta og fiksjon i denne typen tekster kan 

være vanskelig å få grep på. Elevene forsøker derfor å innta en slags mellomposisjon når de 
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møter det fiktive i teksten, samtidig som de er motvillige til å gi slipp på den faktive lesingen 

og hovedsakelig leser faktivt.  

Dette er tydelig når elevene vektlegger at man bør kjenne til det faktiske stedet Øksnes for å 

kunne forstå romanen. Dersom elevene hadde lest teksten fiktivt, ville det virkelige stedet 

Øksnes ikke vært vesentlig, siden en fiktiv tekst ikke viser til en faktisk virkelighet og leseren 

derfor ikke behøver kjennskap til en slik faktisk virkelighet. Når elevene leser teksten faktivt, 

blir derimot virkeligheten ifølge Steffensen viktig fordi teksten da leses i relasjon til 

virkeligheten, og kjennskap til virkeligheten blir nødvendig for å forstå teksten (2005, s. 126). 

Når elevene i denne studien fokuserte på de virkelige hendelsene, stedene og personene, er 

dette knyttet til prinsippet om den minste avvikelse. Elevene bygger sin lesing på kunnskap 

og forestillinger om den virkelige verden, og de forsøker så langt som mulig å fastholde disse.  

De fyller tomrommene i teksten ved å sammenlikne med den virkelige verden, og det betyr 

videre at de bare motvillig skifter perspektiv fra den faktuelle virkeligheten som de kjenner, 

til den fiktive virkeligheten som kun eksisterer i teksten.  

Steffensen påpeker at den fiktive lesingen bygger på noen konvensjoner (2005, s. 124),  

og jeg vil trekke frem to som jeg mener er spesielt interessante i denne sammenhengen.  

For det første har en fiktiv tekst ingen direkte virkelighetsreferanse, og for det andre krever 

den at man kan se bort fra den virkelige verden og innta en fiktiv verden (Steffensen, 2005).  

I dette tilfellet betyr det at for å lese Folket på Vinje som skjønnlitteratur må man se bort fra 

den aktuelle virkeligheten og heller gå inn i tekstens virkelighet.  

Å gå inn i tekstens virkelighet er et valg. Den som leser, må hele tiden velge hvor man skal 

rette oppmerksomheten i møtet med teksten. Rosenblatt beskriver dette som en prosess hvor 

elementer er mer eller mindre i leserens bevissthet (1986, s. 123). Når man skal lese fiksjon, 

må den faktiske virkeligheten velges bort, og oppmerksomheten må rettes mot tekstens 

virkelighet, slik at denne trer frem i bevisstheten. At tekstens virkelighet i dette tilfellet 

bygger på den faktiske virkeligheten, og dermed likner på en faktisk virkelighet, gjør dette 

vanskeligere, men ikke mindre påkrevd. Om man ikke anvender disse konvensjonene når man 

leser, betyr det at man leser teksten som sakprosa og ikke som skjønnlitteratur.  

I dette tilfellet var det tydelig at elevene rettet oppmerksomheten mot tekstens relasjon til 

egen virkelighet. Steder og personer ble ikke lest som en del av et fiktivt tekstunivers, men 
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som faktiske personer og steder. For eksempel leser ikke elevene Anna som en fiktiv karakter, 

men en konkret, faktisk person. Dette fører til at elevene i stor grad leser Folket på Vinje som 

sakprosa og ikke som skjønnlitteratur 

Når elevene leser Folket på Vinje som sakprosa og ikke som skjønnlitteratur, må dette også 

sees i sammenheng med at elevene i hovedsak leser efferent og i mindre grad estetisk.  

Ved en estetisk lesing er leseren åpen for virkningen av tekstens estetiske sider, og leserens 

oppmerksomhet er rettet mot selve opplevelsen av å lese teksten, mens den efferente lesingens 

fokus vil være på hva som skal være resultatet av å lese teksten (Rosenblatt, 1986, s. 124). 

Elvene var i stor grad fokusert på hva som skulle være resultatet av lesingen, og de la liten 

vekt på tekstens estetiske sider eller på selve den estetiske opplevelsen av å lese 

skjønnlitteratur.  

At elevene leser efferent, var er et trekk ved elevenes lesing som blant annet viste seg ved at 

elevene i timene ofte spurte om det de jobbet med, skulle vurderes. I tillegg var det et tydelig 

fellestrekk i intervjuene med elevene, først og fremst ved at det i stor grad var et fravær i 

elevenes svar av henvisninger til det estetiske eller opplevelsen av å lese teksten.  

På relativt åpne spørsmål, for eksempel om hvordan de syntes det var å lese Folket på Vinje, 

velger de å fokusere på innholdet. Dette er typisk for en efferent lesing, mens svar som bygget 

på en estetisk lesing, ville kunne vist til leseropplevelsen for å begrunne hvorfor boken var 

enkel eller vanskelig å jobbe med.  

Den efferente lesingen virket å være en grunnholdning hos elevene, og dette var spesielt 

tydelig når elevene fikk spørsmål om det er viktig å lese bøker. Det mente de at det var og 

Julie begrunnet det med at «[…] man tar til seg masse fakta som man kanskje ikke merker.», 

mens Martin mente at «Det kan nok være lurt å lese bøker. Fordi man får en sterkere faglig 

kunnskap.» Det viktige for dem var helt åpenbart hva de kan oppnå ved å lese bøker, og 

hvilken fakta- eller fagkunnskap de kan tilegne seg. Dette fokuset på konsekvensene av 

lesingen er ikke bare et kjennetegn ved efferent lesing, men ifølge Steffensen også ved den 

faktive leseformen (2005, s. 107). 

Det må imidlertid understrekes at dette ikke er et utvetydig funn, men heller en tendens i 

materialet. At det ikke er et tydelig funn kan skyldes flere faktorer. Blant annet understreker 

Rosenblatt at den estetiske og den efferente lesingen ikke er absolutter, men befinner seg på 
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en skala (1986, s. 124). Det vil dermed være vanskelig, om ikke umulig, å utvetydig slå fast at 

elevene har lest på den ene eller den andre måten. I tillegg påpeker hun at den estetiske 

lesingen er høyst individuell og er vanskeligere enn den efferente lesingen å artikulere 

(Rosenblatt, 1986). Det er derfor også mulig at grunnen til at den estetiske lesingen er lite 

synlig i materialet ikke skyldes at elevene ikke leser estetisk, men at de ikke greier å artikulere 

dette. Dette er et poeng som jeg senere skal drøfte nærmere.  

Vi har nå sett hvordan elevene hovedsakelig leser Folket på Vinje faktivt og kobler teksten til 

virkeligheten, men vi har også sett at Folket på Vinje er en roman som legger opp til denne 

typen lesing, samtidig som det er en litterær fortelling. Vekslingen mellom fakta og fiksjon 

skaper en usikkerhet når elevene skal lese. Denne usikkerheten svarer elevene på ved å 

plassere seg i en slags mellomposisjon, hvor det leser faktivt samtidig som de åpner for en 

fiktiv lesing. Videre i dette kapittelet skal vi se at hvordan elevene knytter teksten til 

virkeligheten, har betydning for hvordan de leser den, og hva de legger vekt på.    

5.2 I et tekstorientert perspektiv 

Funnene i denne studien tyder på at elevene i liten grad leser tekstorientert. Dette ser vi først 

og fremst ved at elevene i liten grad viser til den litterære teksten. Når de får spørsmål om hva 

de la spesielt merke til da de leste, er det ingen som viser til konkrete litterære virkemidler i 

teksten. Heller ikke ved andre spørsmål viser elevene i særlig grad til teksten eller eksempler 

fra teksten.  

Skarðhamar påpeker at man innenfor den nykritiske og tekstorienterte retningen ikke har vært 

interessert i tekstens kobling til virkeligheten. Derfor har blant annet forfatterens intensjon og 

forfatterens bruk av modeller fra virkeligheten vært av lite interesse i tekstorienterte lesinger 

av skjønnlitterære tekster (Skarðhamar, 2011, s. 26).  

I motsetning til den tekstorienterte lesingen, slik den er beskrevet av Skarðhamar, legger 

elevene vekt på romanens kobling til virkeligheten og de leser hovedsakelig faktivt.  

Siden man i en tekstorientert lesing ikke er interessert i eventuelle virkelighetskoblinger, men 

i teksten og tekstens egen verden, fordrer den tekstorienterte lesingen at man ikke tar 

utgangspunkt i virkeligheten, men at man leser fiktivt. Når elevene derimot hovedsakelig leser 

faktivt, indikerer dette dermed at de ikke leser tekstorientert. Det er imidlertid interessant å se 

nærmere på hva det kan skyldes at de ikke leser tekstorientert. 
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Da elevene fikk spørsmål om hva som er forskjellen på en skjønnlitterær tekst og en saktekst, 

var det ingen av elevene som kunne sette ord på dette i intervjuene. I elevenes tekster svarte 

de noe mer på dette spørsmålet, men også da var svarene preget av omtrentlighet, og de var 

svært generelle. Det var derfor tydelig at elevene slet med å formulere hva som kjennetegner 

en skjønnlitterær tekst. Dette kan enten skyldes at de i liten grad har et metaspråk for å snakke 

om litteratur, eller at de mangler den nødvendige kompetansen.  

Når det gjelder språket, er dette ifølge Skarstein avgjørende for hvordan elever møter litterære 

tekster (2013, s. 287). Elever med et sterkt utviklet metaspråk for å snakke om lesing og 

litteratur, har også flere muligheter i møtet med litterære tekster. De har et større 

handlingsrom og kan posisjonere seg på flere måter i relasjon til tekster. Om det er slik at 

elevene i denne studien ikke har et slikt metaspråk, vil det dermed begrense dem i møte med 

Folket på Vinje, og det vil begrense mulige måter å forstå romanen.  

Når det gjelder kompetanse, skriver Culler om litterær kompetanse at det handler om at man 

ikke må tilnærme seg den litterære teksten uten forventninger, men heller med tydelige 

forventninger og oppfatninger om hvordan teksten kan leses som litteratur (2002, s. 132). 

Steffensen bygger videre på dette og knytter litterær kompetanse til å kunne anvende den 

fiktive leseformen og dens ulike konvensjoner (2005, s. 117). Jeg har allerede drøftet noen av 

de konvensjonene som omhandler forholdet mellom tekst og virkelighet, men den fiktive 

leseformen består av flere ulike konvensjoner. Å gå nærmere inn på alle disse vil være for 

omfattende innenfor denne studiens rammer, så jeg vil i denne sammenhengen konsentrere 

meg om konvensjonen litterær fordobling.  

Ifølge Drangeid er litterær fordobling evnen til å se forbi det konkrete i teksten og til det 

allmenne som teksten dreier seg om, kjernen i litterær kompetanse (2014, s. 77). Når elevene 

fikk spørsmål om å kjenne seg igjen i litterære tekster og å kjenne seg igjen i Folket på Vinje, 

viste de til at man kan kjenne seg igjen i de konkrete situasjonene og hendelsene. De ser 

dermed ikke overføringsverdien fra det spesifikke som teksten handler om, til det abstrakte 

ideinnholdet eller tematikk. Dette er det tydeligste eksemplet på at elevene i liten grad leser 

med litterær fordobling.   

Det er imidlertid også slik at noen av elevene nevner det som kan betraktes som overordnede 

temaer. Blant annet trekker Julie frem urettferdighet og kvinners posisjon i samfunnet.  
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Dette er allikevel ikke et fremtredende trekk i materialet, men viser at det er nyanser i 

elevenes lesing av boken.  

Selv om elevene ikke benytter litterær fordobling i særlig grad, er det ikke åpenbart hva dette 

skyldes. Er det elevene som ikke ser tekstens doble betydning eller er det teksten som ikke 

inviterer til litterær fordobling? Mye kan tyde på at det er en blanding av de to.  

Når det gjelder teksten, har den et relativt konkret innhold, og den er skrevet i et nokså enkelt 

språk. Dette lukker ifølge Drangeid ikke i seg selv muligheten for litterær fordobling (2014, s. 

77). Han påpeker imidlertid at en av de litterære elementene som inviterer til fordobling og 

tolkning, er metaforen (Drangeid, 2014, s. 79). Folket på Vinje er en roman som ikke 

inneholder mange metaforer eller andre elementer som inviterer til tolkning, og vi kan dermed 

si at det er en roman hvis formål primært ikke er det litterære. Forfatteren skriver selv i 

forordet at hans fremste mål har vært å formidle lokalhistorien (Rørtveit, 2008, s. 9).  

Det samme gjelder nok for mye annen lokal litteratur som har en sterk geografisk og 

lokalhistorisk forankring, og som sjangermessig er både lokal litteratur og historisk roman. 

Når teksten ikke inviterer til litterær fordobling betyr imidlertid ikke dette at det ikke er mulig 

å lese den med fordobling. Det er åpent for å lese ulike temaer i Folket på Vinje, som vi også 

har sett at noen av elevene gjør, og på denne måten kan også denne teksten si noe mer enn den 

konkrete handlingen.  

At elevene ikke i særlig grad leser teksten med litterær fordobling, synes dermed ikke bare å 

skyldes at teksten i liten grad inviterer til en slik lesing, men også at elevene tilsynelatende 

ikke har den litterære kompetansen som kreves for å lese teksten på denne måten. Vi har sett 

hvordan elevene fokuserer på det konkrete i teksten og i liten grad løfter det konkrete til noe 

allment, og de har som nevnt også problemer med å sette ord på hva en skjønnlitterær tekst er.  

På tross av at elevene ikke setter ord på hva en skjønnlitterær tekst er, behøver ikke dette å 

bety at elevene ikke har kunnskap om de litterære konvensjonene og om å lese litterære 

tekster. Det kan også bety at elevene ikke er vante med å snakke om litteratur og sette ord på 

hvordan litteraturen virker på dem. Dette ser vi når både Sofie og Julie viser til måten boken 

er skrevet på for å begrunne sin vurdering av romanen, men i liten grad greier å konkretisere 

hva de mener eller gi eksempler. Vi ser det også når Martin og Johan begrunner sin vurdering 

av Folket på Vinje ved å vise til følelsen boken gav dem, men ikke svarer på hva denne 

følelsen skyldes.    
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Om det er tilfelle at elevene i liten grad er i stand til å snakke om litteratur de har lest, er det et 

problem, siden læreplanen slår fast at elevene etter 10. klasse skal kunne: «[…] samtale om 

form, innhold og formål i litteratur […]» (Kunnskapsdepartementet, 2013). Det er også mye 

forskning som understreker den sentrale betydningen å inneha et metaspråk for å snakke om 

litteratur (Rødnes, 2014). Det må derfor være et mål for læreren at elevene ikke bare kjenner 

til de litterære konvensjonene og kan anvende disse, men at de også kan snakke om hvordan 

de har lest.   

Det står uansett klart at elevene i denne studien i liten grad leste tekstorientert, og at dette har 

sammenheng med at elevene liten grad anvendte de litterære konvensjonene i sin lesing av 

Folket på Vinje. Vi har imidlertid også sett at Folket på Vinje i liten grad legger opp til en 

litterær lesing.  

Utfordringen med lesingen av litterære tekster som ikke inviterer til en litterær lesing, er at 

den ikke bidrar til utviklingen av litterær kompetanse hos elevene. De litterære tekstene som 

man leser, er ifølge Møller et al. av vesentlig betydning for å lære å lese litterært, og 

utviklingen av litterær kompetanse krever utfordringer fra den litterære teksten (2010, s. 18).  

Teksten må innby til en litterær lesing, og den må også utfordre elevene. I dette tilfellet kan 

det virke som at Folket på Vinje ikke gjorde dette, og dermed var lite egnet til utvikling av 

litterær kompetanse hos elevene.  

5.3 I et erfaringsorientert perspektiv 

Et alternativ til å lese tekstorientert, er å lese erfaringsorientert. Som jeg tidligere har redegjort 

for, er dette en leserorientert måte å forstå litteraturlesing på. Å forstå litteraturlesingen på 

denne måten er ifølge Steffensen å se at det særlige ved skjønnlitteraturen ikke er å finne i 

teksten, men i møtet mellom leser og tekst (2005, s. 85). Konkret betyr dette at teksten vil 

fremstå ulikt for ulike lesere med ulik bakgrunn, erfaringer og kunnskap, men det betyr også 

at en leser som leser erfaringsorientert vil knytte teksten til seg selv. Det vesentlige 

spørsmålet for leseren blir da ikke hva teksten betyr, men: Hva betyr teksten for meg?  

Ut ifra et leserorientert perspektiv er det et interessant funn at elevene leser Folket på Vinje til 

dels ulikt. Dette ser vi først og fremst ved at elevene legger vekt på ulike momenter og trekker 

frem ulike elementer fra boken når de snakker og skriver om den. Her kan vi se antydningen 

til den postmoderne diskursen som ifølge Penne preger litteraturundervisningen, og som 
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innebærer at det ikke finnes en felles forståelse eller en felles fortelling, men mange ulike 

stemmer (2009). 

Samtidig er det en del elementer som leses likt av flere elever. Et eksempel på dette er at alle 

elevene leser stedene i boken som faktiske steder knyttet til virkeligheten og ikke som fiktive 

steder. Dette kan skyldes at det i klassen har vokst frem et tolkningsfellesskap i 

skjæringspunktet mellom ulike elevers lesing og lærerens lesing. Skarðhamar skriver at et 

slikt tolkningsfellesskap vil kunne føre til at det etableres en felles lesing og felles tolkning av 

teksten (2011, s. 48). I dette tilfellet virker det imidlertid som at det er etablert et 

tolkningsfellesskap, samtidig som elevene også holder fast ved sin egen tolkning og sitt eget 

møte med teksten. 

At elevene leser erfaringsorientert viser seg ikke bare ved at de leser den samme teksten på 

forskjellige måter og forstår den ulikt, men også ved at de, som vi har sett, i liten grad viser til 

selve teksten når de skal begrunne sine meninger om teksten. I stedet henviser de til egen 

lesing, erfaringer og assosiasjoner.  

Et eksempel på dette er når Julie skriver om Sult og Folket på Vinje: «I begge bøkene får man 

se hvor urettferdig livet kan være for noen, uten at de egentlig har gjort noe for å fortjene 

det.» Dette er imidlertid et poeng som ikke er entydig i noen av bøkene. I Sult kan man i løpet 

av innledningen ikke vite hva hovedpersonen har gjort, og om situasjonen er fortjent eller 

ikke. Når det gjelder Folket på Vinje, er urettferdighet ikke et fremtredende tema i romanen 

eller noe som er eksplisitt nevnt. Ulykkene som inntreffer, er skapt av naturen og er på samme 

måte som naturen en konstant tilstedeværelse. Et hovedpoeng i romanen er at naturen og 

livsvilkårene kan man ikke styre, men heller møte med styrken i seg selv. Disse er ikke 

urettferdig, de bare er. Allikevel leser Julie urettferdighet inn i romanen. Selv om 

urettferdighet ikke har en fremtredende plass i teksten, men allikevel oppstått som et vesentlig 

element i møte mellom Julie og Folket på Vinje. Dette kan forklares med at hun ikke leser 

analytisk, men knytter lesing til egne opplevelser og erfaringer. Da vil ikke det vesentlige 

være hva som eksisterer i teksten, men hva som oppstår i møte mellom tekst og leser.  

Også et annet av Julies svar er et godt eksempel på dette. I sin lesing av Folket på Vinje 

trekker hun frem kvinners svake posisjon i samfunnet. Kvinners posisjon har en sentral plass i 

romanen, men teksten legger vekt på kvinners sterke posisjon. Selv skriver forfatteren i 

forordet: «[…] selv om mye av det jeg har skrevet, spesielt har handlet om min oldemor og 
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tippoldemor, så har de ikke vært enestående, snarere representert en hærskare av sterke 

kvinneskikkelser som har holdt hele kystsamfunn sammen.» (Rørtveit, 2008, s. 10).  

Dette betyr ikke at Julie tar feil, men at hun ikke leser teksten på den mest åpenbare måten.  

Hun legger i mindre grad vekt på teksten og tekstens innhold, og vektlegger heller de 

assosiasjonene hun får når hun leser. Dette er gjennomgående ved elevenes lesing av teksten, 

og de trekker som vi har sett, inn så ulike assosiasjoner som Avatar og Jo Nesbø når de skal 

snakke om Folket på Vinje. 

At elevene leser erfaringsorientert, kan også sees i sammenheng med at de leser faktivt.  

Ved å koble teksten til seg selv, kobler elevene den også til virkeligheten. Dette er det flere 

eksempler på i datamaterialet, blant annet når Martin sier om boken: «[…] Det blir ekstra 

spennende når det er i lokal … rett ut i Vestbygda, så på en måte kjenner til plassene og … 

[…] når jeg har vært der ute på Vinje og, så …». Her ser vi at han knytter sin egen lesing av 

boken til erfaringer han har ved å ha vært på et faktisk sted. Den litterære teksten, leserens 

erfaring og det virkelige stedet flettes sammen. 

Elevenes lesing er en type opplevelseslesing hvor teksten blir som et speil for leseren.  

Ved å knytte seg selv, sin egen erfaring og sine egne assosiasjoner til teksten, ser ikke leseren 

hovedsakelig teksten, men seg selv. Steffensen kaller dette for en primær projektiv lesing 

(2005, s. 53). I denne typen lesing står identifikasjon sentralt.  

Vi har allerede sett hvordan identifikasjon er noe som elevene mener er viktig, og at de mener 

at det er viktig å kjenne seg igjen i skjønnlitteraturen man leser. Identifikasjonen er i dette 

tilfellet tett knyttet til stedet, og elevene mener da også at det er viktig å kjenne til Øksnes og 

øksnesværinger for å forstå Folket på Vinje. Selv om Folket på Vinje er en roman, og stedet 

og karakterene dermed er fiktive, forstår elevene dem i lys av det virkelige stedet og de 

virkelige menneskene som bor på dette stedet.   

For å skape en sammenhengende tekst fyller elevene teksten ved hjelp av sin egen mentale 

kontekst, i tråd med hvordan Drangeid beskriver prosessen med utfylling av litterære tekster 

(2014, s. 69). Ved blant annet å knytte tekstens steder til Øksnes, kan elevene skape seg et 

sammenhengende bilde av stedene i boken, inkludert stedene som er sparsomt beskrevet i 

teksten. Det samme gjelder karakterene i boken. Som vi har sett, beskriver elevene 

virkelighetens øksnesværinger ved å vise til egenskaper som engasjement og åpenhet.  
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Den samme forestillingen om øksnesværinger kan elevene utfylle øksnesværingene i boken 

med.  

Elevenes lesing av Folket på Vinje må imidlertid også sees i lys av teksten. Er Folket på Vinje 

en litterær tekst som innbyr til erfaringsorientert lesing? Jeg vil argumentere for at den langt 

på vei er det. Dette skyldes først og fremst tekstens tette tilknytning til virkeligheten.  

Denne tilknytningen henleder elevene til å lese teksten i lys av sin egen virkelighet og 

erfaringer med denne virkeligheten. Folket på Vinje er også en tekst som på grunn av store 

sprang i tid og en lite skildrende skrivestil, har store tomrom som må fylles ut av leseren. 

Dette er også et moment som inviterer til en erfaringsorientert lesing. For å fylle ut 

tomrommene i teksten tar elevene i bruk egne assosiasjoner, erfaringer og kunnskap.  

De skaper sin egen tekst i møte med den litterære teksten.  

Jeg har når skissert hvordan elevenes lesing av Folket på Vinje kan forstås innenfor et 

erfaringsorientert litteraturdidaktisk perspektiv. Det er tydelig at Folket på Vinje er en bok 

som i høy grad innbyr til denne typen lesing. Vi ser også at elevene i leseprosessen knytter 

teksten til egne opplevelser, erfaringer og assosiasjoner, og at elevene fyller ut teksten med 

deres egne mentale kontekster. I denne prosessen blir teksten i møte med elevene også tett 

knyttet til virkeligheten.  

5.4 I et økokritisk perspektiv 

Bioregonalismen introduserer et tredje perspektiv for å forstå litteraturlesing. Mer enn selve 

lesingen er man innenfor et slikt perspektiv interessert i resultatet av lesingen. Armbruster et 

al. skriver om dette: «[w]orks of literature and art can also provide models for how to 

reinhabit a bioregion or otherwise transform our relationships to places.» (2012, s. 13). 

Formålet med skjønnlitteratur innenfor et slikt perspektiv er dermed å virke transformerende 

på forholdet mellom menneske og sted, samt skape og endre stedsfølelse. Armbruster et al. 

skriver videre at bioregionale tekster er tekster som: «[…] enable residents of a place to 

recognize their bioregions as culturally and ecologically distinct and value them as such.» 

(2012, s. 13). Dette kan blant annet oppnås ved at forfatteren vektlegger og fremhever det som 

er unikt for stedet.  

I tilfellet med Folket på Vinje er det akkurat dette Rørtveit gjør. Han skriver i forordet at det 

er kystkulturen han er opptatt av å formidle (Rørtveit, 2008, s. 9), og selve ordet kystkultur 
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signaliserer at handler om et spesielt område – kysten. Gjennom beskrivelser av folk, natur, 

dagligliv og kultur, samt bruk av stedsspesifikke ord og uttrykk, løfter han frem det spesielle 

og unike ved området han skriver om. Folket på Vinje er derfor en bok som tydelig innbyr til 

en bioregional lesing.  

Før jeg drøfter elevenes lesing av Folket på Vinje i et bioregionalt perspektiv, vil jeg se 

nærmere på elevenes forhold til stedet, slik det kommer til uttrykk gjennom intervju og 

elevenes tekster. Som jeg har redegjort for tidligere, gjør Rose en tredeling av stedets 

påvirkning på menneskers identitet, ved at hun peker på at mennesker kan identifisere seg 

med et sted, mot et sted eller forholde seg likegyldig til et sted (1995).  Identifisering er derfor 

vesentlig for å forstå elevenes relasjon til stedet. 

Alle elevene i denne studien bygger identitet på felles lokale symboler og stedsmyter.  

Dette gjør de både ved å identifisere seg med og mot disse symbolene og forestillingene.  

Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke er enten mot eller med, men et kontinuum, en 

skala hvor elevene befinner seg en plass mellom med og mot. Allikevel er det et vesentlig 

skille mellom informantene, ved at jentene i størst grad identifiserer seg mot, mens guttene i 

større grad identifiserer seg med symbolene og stedsmytene. 

Vi har tidligere sett at elevene er nokså samstemte i sin vurdering av Øksnes og hva som er 

typisk for øksnesværinger. Dette tyder på at det eksisterer en felles stedsmyte som elevene har 

internalisert. Den eneste av elevene som utfordrer denne fellesforestillingen, er Julie.  

Hun protesterer på det grunnleggende premisset i oppgaven, at man kan si noe generelt om 

hva som er typisk for øksnesværinger. Hun skriver allikevel noe om hva som kan kjennetegne 

en øksnesværing og i denne beskrivelsen legger hun vekt på mange av de samme trekkene 

som de andre elevene. Dette viser at hun i alle fall kjenner til de etablerte forestillingene og 

kan henvise til dem, selv om hun ikke ukritisk godtar dem.  

Når de tre andre elevene er såpass positive til forestillingen om hva Øksnes og 

øksnesværingen er, tyder det på at de identifiserer seg med den etablerte stedsmyten.  

I elevenes svar har vi sett at det var spesielt to ting de trakk frem etter at de hadde lest Folket 

på Vinje. Det første var selve livsvilkårene som karakterene lever under, og det andre var det 

unike ved Øksnes som sted. Begge disse momentene kan forstås innenfor et bioregionalt 

perspektiv.  
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Kirkpatrick Sale understreker at en vesentlig del av bioregionalismen er at mennesker må 

«learning the lore» (1985, s. 45), det vil si å bli kjent med stedets unike historie, slik den er 

skapt av både natur, mennesker og samspillet mellom naturen og menneskene. Gjennom å 

kjenne stedets historie kan mennesker også få tilgang til tradisjonell kunnskap knyttet til 

hvordan mennesker har levd i relasjon til stedet tidligere (Sale, 1985, s. 45).  

Når elevene i denne studien leser Folket på Vinje, kan det argumenteres for at det er dette som 

skjer. Livsvilkårene som karakterene lever under, handler om historien til stedet og 

menneskene på stedet, og hvordan menneskene har levd på et sted med svært krevende 

naturgitte forhold. Det er denne historien som elevene er blitt mer oppmerksom på. De har 

med Sales ord «learnt the lore». 

En annen vesentlig del av bioregionalismen er forestillingen om at mennesker bør tilegne seg 

en dyp forståelse og kjennskap til stedet de bor på. Sale skriver om dette: «[…] any one of us 

can walk the territory and see what inhabits there, become conscious of the birdsong and 

waterfalls and animal droppings, follow a brooklet to a stream and down to a river […].» 

(1985, s. 44). Armbruster et al. nyanserer Sales perspektiv og understreker at man ikke 

behøver å kjenne på jorden og vannet for å oppnå denne dype forståelsen, men at den også 

kan komme gjennom litteratur. Litteraturen kan gi informasjon om stedet, reflektere stedet, 

fremheve det unike ved stedet og feire stedets unike karakter (Armbruster et al., 2012, s. 12).  

Om det er slik at elevene er blitt mer oppmerksomme på det unike ved Øksnes etter at de har 

lest Folket på Vinje, så har litteraturen satt i gang den prosessen som Armbruster et al. 

beskriver. Gjennom å lese en tekst som både gir informasjon om Øksnes og fremhever det 

unike ved Øksnes, er elevene blitt mer oppmerksomme på Øksnes som sted og hvordan 

mennesker har levd på dette stedet før og nå.  

Det er imidlertid ikke slik at oppmerksomhet er det samme som den dype forståelsen som 

Sale fremhever. Den dype forståelsen er ifølge Sale kjennetegnet av at den er en ny måte å se 

stedet på, og at den bryter med etablerte konvensjoner (1985, s. 48). Dette skjedde ikke med 

elevene i denne studien. Tvert imot er mange av de momentene de trekker frem etter å ha lest 

Folket på Vinje, de samme som de trakk frem før de leste romanen. De har muligens blitt mer 

oppmerksom på sider ved Øksnes, men de ser ikke Øksnes på en ny måte.  
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Dette samsvarer med funn fra Skarsteins forskning. Han fant i sin avhandling at for de fleste 

elevene i hans studie hadde litteraturen ikke bidratt til å åpne for nye forståelser eller endre 

synspunkt, men at de tvert imot fikk bekreftet allerede eksisterende forståelse (Skarstein, 

2013, s. 281). Dette knytter Skarstein til en individualisering av læringen, hvor elevene i stor 

grad blir satt til selvstendig arbeid med teksten og dermed ikke møter andre meninger eller får 

utfordret egne meninger (2013, s. 283). Når elevene i denne studien i stor grad trekker frem 

det samme etter å ha lest Folket på Vinje som de trekker frem før de leste romanen, tyder mye 

på at elevene i denne studien opplever det samme som elevene i Skartsteins studie.  

De får ikke åpnet ny forståelse, men får heller bekreftet eksisterende forståelse.  

Når det gjelder hvilken forståelse elevene har av Øksnes, og hvordan de ser Øksnes, kan en 

parallell trekkes til Wes Berry og hans studenter. Han opplevde at studentene ikke hadde en 

dyp forståelse til stedet de bodde på, men heller bare henviste til symbolene som til sammen 

utgjorde den etablerte stedsmyten. Berry skriver at det var: «[…] far easier for them to see 

their home state as a collection of symbols than as a network of particular regions with unique 

plants and animals, soil formations, language and economics.» (2012, s. 368). Når elevene i 

denne studien skal trekke frem momenter etter å ha lest Folket på Vinje, nevner de, i likhet 

med studentene til Berry, etablerte symboler som er sentrale for stedsmyten knyttet til 

Øksnes. Dette kan tyde på at å lese Folket på Vinje ikke har gitt elevene en utvidet 

forståelseshorisont, men heller har bidratt til å sementere stedsmyten som elevene på forhånd 

gav uttrykk for.  

Formålet med skjønnlitteratur innenfor bioregionalistisk perspektiv er som tidligere nevnt å 

virke transformerende på forholdet mellom menneske og sted, samt skape og endre 

stedsfølelse. Selv om det er tydelig at elevene i denne studien gjennom å lese Folket på Vinje 

fikk informasjon om Øksnes og hvordan mennesker har levd i Øksnes, er det lite som 

indikerer at lesingen har virket transformerende på elevenes forhold til stedet.  

Heller enn å virke transformerende, tyder resultatene fra denne studien på at lesingen av 

Folket på Vinje har virket sementerende på de forestillingene som elevene hadde om stedet på 

forhånd.  

Datamaterialet i denne studien er i liten grad egnet til å avdekke hvorfor lesing av Folket på 

Vinje i dette tilfellet ikke virket transformerende, men Berry argumenterer for at en 

bioregional tilnærming til undervisning både krever tid og en spesiell pedagogisk og didaktisk 

tilnærming (2012, s. 369). Det vil i så fall samsvare med funnene fra denne studien, som viser 
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at det ikke er nok med en tekst som innbyr til en bioregional lesing for at elevene faktisk skal 

lese bioregionalt.  

5.5 Litteraturdidaktiske begrunnelser for lokal 

litteratur 

Sylvi Penne har undersøkt litteraturundervisningen, og især begrunnelsene som lærere gir for 

litteraturundervisningens utforming og plass i skolen. Et tydelig funn er at lærere har en 

tendens til ikke å begrunne egen litteraturundervisning ut ifra læreplanmål eller didaktiske 

kriterier (Penne, 2012). Dette er også en potensiell fallgruve for lærere som vil bringe lokal 

litteratur inn i klasserommet, og inkluderingen av lokal litteratur må derfor ha en solid 

didaktisk forankring.  

Inntil nå har jeg drøftet denne studiens resultater i lys av tre ulike litteraturdidaktiske 

perspektiver. Nå vil jeg knytte disse sammen og drøfte hvilke begrunnelser for lokal litteratur, 

og skjønnlitteratur generelt, denne studiens resultater gir. Selv om blant andre Kvale og 

Brinkmann poengterer at man normalt skal være varsom med å generalisere fra kvalitative 

studier som denne (2015, s. 289), mener jeg denne studien kan fungere som en inngangsport 

til å drøfte hvilke spesielle muligheter for litteraturundervisningen lokal litteratur åpner.  

Det er mange måter å begrunne litteraturundervisning på, og Kjelen finner i sin 

doktoravhandling at det er en rekke faktorer som spiller inn når lærere velger tekster til 

undervisningen (2013, s. 155). Å drøfte alle disse ville imidlertid sprengt rammene for denne 

oppgaven, så jeg vil derfor fokusere på de begrunnelsene for litteraturundervisning som 

indirekte allerede er brakt inn i oppgaven, hvorav den første er utviklingen av litterær 

kompetanse.    

Litterær kompetanse er avgjørende for å kunne lese skjønnlitteratur. Culler skriver om dette: 

«Anyone lacking this knowledge, anyone wholly unacquainted with literature and unfamiliar 

with the conventions by which fictions are read, would, for example, be quite baffled if 

presented with a poem.» (2002, s. 132). Uten litterær kompetanse vil man kanskje kunne lese 

noen skjønnlitterære tekster, fordi de lar seg lese faktivt, men tekster som krever en fiktiv 

lesing, krever også litterær kompetanse. Når et mål for elevene i norskfaget er at de skal: 

«[…] kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i ulike 
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sjangere» (Kunnskapsdepartementet, 2013), er en forutsetning at de kan forstå og tolke 

fiksjon som fiksjon. Da behøver de litterær kompetanse.  

At man behøver litteraturundervisningen for å kunne lese litteratur, er muligens korrekt, men 

en slik sirkulær argumentasjon vil raskt kunne imøtegås med at den er selvsentrert og snever. 

Poenget er imidlertid at dette er kunnskap som er overførbar til andre situasjoner og områder. 

Litterær kompetanse kan sette elevene i stand til bedre å forstå kompliserte faglige tekster, 

skrive bedre tekster selv og forstå tekster med fiktive aspekter som de møter rundt seg i 

hverdagen, for eksempel på internett eller i gatebildet. 

Om formålet med litteraturundervisningen er at elevene skal utvikle litterær kompetanse, 

tyder funnene i denne studien på at lokal litteratur ikke nødvendigvis egner seg for å utvikle 

denne kompetansen. Folket på Vinje innbyr til en faktiv lesing, og vi har sett at elevene også 

langt på vei leser teksten som sakprosa. Dette fører i liten grad til utvikling av litterær 

kompetanse.  

Det er imidlertid usikkert om dette alene skyldes den lokale litteraturen, eller om det bunner i 

en mer vidtrekkende utfordring for litteraturundervisningen generelt. I sin gjennomgang av 

empiriske undersøkelser knyttet til litterær kompetanse konkluderer Steffensen med at mange 

elever kan bruke den fiktive leseformen, men at de mangler den litterære kompetansen som 

skal til for å anvende den i egen lesing (2005, s. 191). Blant elevene i Skarsteins studie var det 

flere elever som manglet et metaspråk for å snakke om litteratur (2013). Begge disse viser at 

manglende utvikling av litterær kompetanse ikke nødvendigvis er et problem spesielt knyttet 

til lokal litteratur, men en generell utfordring. Spørsmålet bør derfor ikke være om lokal 

litteratur er et godt utgangspunkt for utvikling av litterær kompetanse, men om denne typen 

litteratur er et bedre utgangspunkt enn annen skjønnlitteratur. Funnene i denne studien tyder 

på at svaret er nei. Om lokal litteratur skal ha en plass i norskundervisningen, må den dermed 

begrunnes på en annen måte enn med henvisning til utvikling av litterær kompetanse. En slik 

alternativ begrunnelse kan være å finne innenfor et økokritisk og bioregionalt perspektiv.  

Det er satt i gang en prosess for å utvikle læreplanene i norsk skole, og som en del av denne 

prosessen har Stortinget vedtatt tre tverrfaglige temaer som skal være en del av alle skolens 

fag. Kunnskapsdepartementet skriver at dette er temaer som det er spesielt viktig at arbeides 

med i flere fag, og ett av disse temaene er «bærekraftig utvikling» (Kunnskapsdepartementet, 
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2016). Det er enda ikke vedtatt hva dette konkret skal bety i norskfaget, men i det siste 

høringsutkastet til nye kjerneelementer, er bærekraftig utvikling i norskfaget formulert slik:  

Gjennom arbeid med språk og litteratur i norskfaget utvikler elevene forståelse for samspillet mellom 

mennesket og dets livsbetingelser. Gjennom fagets tekstmangfold, kritisk lesing og dialog kan elevene 

utvikle respekt for det å være annerledes og lære å samhandle, virke og utfolde seg i et variert miljø. 

(Utdanningsdirektoratet, 2018). 

Litteraturforståelsen som kommer til uttrykk i høringsutkastet samsvarer i stor grad med synet 

på litteratur som bioregionalismen står for. Ifølge Armbruster et al. kan en bioregional lesing 

av skjønnlitteratur skape nettopp den refleksjonen om livsbetingelser som høringsutkastet 

legger opp til at litteratur i norskfaget skal gjøre (2012, s. 12).  

Etter å ha lest Folket på Vinje var, som vi har sett, nettopp forholdet mellom mennesket og 

livsbetingelsene ett av de momentene som elevene trakk frem da de skulle snakke og skrive 

om romanen. Dette kan tyde på at teksten har virket slik som Utdanningsdirektoratet ser for 

seg at skjønnlitteratur skal kunne fungere i norskfaget og at lokal litteratur er en type tekst 

som kan fungere godt for denne typen formål.    

Ifølge Armbruster et al. skal en bioregional lesing av lokal litteratur kunne fremme forståelse 

for samspillet mellom mennesket og dets livsbetingelser (2012), men i denne studien ser det 

ut til at lesingen av Folket på Vinje i liten grad virket slik. Dette kan skyldes at lesingen av 

lokal litteratur i denne studien ikke i særlig grad førte til ny forståelse, men heller virket å 

sementere allerede etablerte forestillinger hos elevene.  

En bioregional tilnærming og bærekraft som et kjerneelement i norskfaget, kunne vært en 

begrunnelse for lokal litteratur i litteraturundervisningen, men funnene i denne studien tyder 

på at lesing av lokal litteratur ikke automatisk er et bedre utgangspunkt for å arbeide med 

bærekraft enn andre skjønnlitterære tekster. Begrunnelsen for denne typen litteratur må derfor 

finnes i noe annet.  

Kjelen finner i sin studie at samtidig som litterær kvalitet er et sentralt kriterium for lærernes 

utvalg av tekster til litteraturundervisningen, legger lærerne også vekt på at tekstene skal 

kunne fenge elevene (2013, s. 162). For lærerne i Kjelens studie er dermed en viktig 

begrunnelse for utvalget av tekster at de valgte tekstene skal kunne gi elevene en opplevelse.  

Dette er en begrunnelse som man kan finne støtte for i læreplanen, da denne åpner med 
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følgende setning: «Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og 

identitetsutvikling.» (Kunnskapsdepartementet, 2013). De fire områdene som nevnes i denne 

åpningen, er alle områder som avhenger av opplevelse, og i forlengelse av opplevelsen, 

erfaring.  

 Det må her understrekes at opplevelsen i aller høyeste grad kan knyttes til det faglige 

arbeidet. Ifølge Steffensen er det slik at: «Enhver opplevelse forudsætter eller er i sig selv 

også en fortolkning.» (2005, s. 52). Ved blant annet å hjelpe elevene til å gjøre fortolkningen, 

som Steffensen understreker at alltid er en del av lesingen, eksplisitt og uttrykt, vil 

opplevelsen kunne være et utgangspunkt for et faglig arbeid. Det er den ifølge Rødnes fordi 

den kan skape engasjement hos elevene (2014, s. 14). 

Elevene i denne studien gir alle uttrykk for at det har vært en god opplevelse å lese Folket på 

Vinje. Dette kan vi blant annet se ved at elevene bruker ord som «artig» eller «spennende» for 

å beskrive hvordan det var å lese romanen. Det er imidlertid også utsagn fra elevene som 

tyder på at det ikke var en spesielt engasjerende opplevelse. Det gjelder blant annet når Johan 

understreker at romanen ikke gav han en «wow-opplevelse», eller når Martin påpeker at den 

ikke var så veldig fengende.  

Steffensen poengterer at identifikasjon er en sentral forutsetning for litterær opplevelse og 

fasinasjon (2005, s. 42). Vi har allerede sett hvordan elevene gjennom projektiv lesing og en 

erfaringsorientert leserposisjon knytter seg selv, sin egen erfaring og sine egne assosiasjoner 

til teksten. Ved at elevene identifiserer seg med ulike deler av romanen, er en sentral 

forutsetning for litterær opplevelse oppfylt. Alle elevene gir da også uttrykk for at det var en 

god opplevelse å lese Folket på Vinje.  

På tross av dette er det tydelig at leseopplevelsen i dette tilfellet ikke ble det gode 

utgangspunktet for faglig arbeid, som den ifølge Rødnes og Steffensen kan være.  

Dette kan skyldes at elevene hovedsakelig leste Folket på Vinje efferent og ikke estetisk. 

Elevene manglet derfor en klart estetisk opplevelse, og uten en estetisk opplevelse av 

skjønnlitteraturen som man leser, vil det ifølge Rosenblatt være vanskelig for elevene å 

oppleve arbeidet med litteratur som meningsfylt (1986, s. 126).  

For å oppsummere vil jeg gripe tilbake til spørsmålet som dette underkapittelet ble åpnet med: 

Hvilke spesielle muligheter for litteraturundervisningen er det lokal litteratur åpner? 
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Datamaterialet knyttet til denne studien, tyder på at svaret er få, om noen, særskilte 

muligheter.  

Som utgangspunkt for en leseopplevelse tyder funnene på at Folket på Vinje fungerte relativt 

godt. Det er allikevel en utfordring at opplevelsen i liten grad fungerte som utgangspunkt for 

faglig arbeid med teksten. Den kunne for eksempel vært en overgang fra en estetisk 

opplevelseslesing, til en analytisk lesing som styrket elevenes litterære kompetanse, men 

funnene fra studien viser at dette i liten grad skjedde.  

Når det gjelder utvikling av litterær kompetanse, viser datamaterialet at Folket på Vinje ikke 

var spesielt egnet til dette formålet. Tvert imot virker det som at tekster som tydeligere innbyr 

til en fiktiv og estetisk lesing, vil fungere mer optimalt til dette formålet.  

Heller ikke som utgangspunkt for en bioregional lesing og arbeid med temaet bærekraft i 

norskfaget, er det tydelig at Folket på Vinje fungerte optimalt.  

Samlet sett er det derfor ikke mulig, ut ifra funnene i denne studien, å entydig slå fast at lokal 

litteratur bør ha en plass i litteraturundervisningen. Tvert imot viser elevenes lesing av Folket 

på Vinje at eventuell videre lesing av lokal litteratur i klasserommet vil trenge en tydelig 

didaktisk begrunnelse. Det er en begrunnelse som denne studien ikke har gitt.   

5.6 Oppsummering 

Jeg startet denne studien ved å spørre hvilke muligheter og utfordringer det kan være ved å 

benytte lokal litteratur i norskundervisningen. På tross av at det fortsatt er deler av dette 

spørsmålet som står ubesvart og vil behøve mer forskning, gir studiens datamateriale 

interessante indikasjoner som kan være til nytte i videre diskusjon av lokal litteratur i 

norskundervisningen og i læreres arbeid med tekstutvalg.  

Studiens tydeligste funn er at elevene hovedsakelig leser Folket på Vinje erfaringsorientert og 

faktivt. Dette ser ut til å skyldes både teksten og elevene. Når det gjelder romanen, så innbyr 

den til en erfaringsorientert og faktivt lesing ved at den legger seg tett opp til virkeligheten. 

Dette er nok noe som gjelder for mye lokal, historisk litteratur.  I møtet med en slik tekst leser 

elevene, i tråd med blant annet prinsippet om minste avvikelse, med referanse til sin egen 

virkelighet.  
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Studien indikerer at om læreren ønsker at elevene skal lese teksten på en annen måte, for 

eksempel tekstorientert eller bioregionalt, må undervisning legge til rette for dette. 

Datamaterialet i denne studien er ikke tilstrekkelig til å si hva en slik undervisning bør bestå 

av eller hvordan undervisningen konkret påvirker elevenes lesing av lokal litteratur, men dette 

er et spennende utgangspunkt for videre forskning.   

5.7 Studiens reliabilitet og validitet 

Jeg vil nå redegjøre for de mest sentrale utfordringene knyttet til reliabilitet og validitet, som 

har blitt aktualisert i arbeidet med denne studien. Disse knytter seg spesielt til min egen rolle 

som forsker, økologisk validitet, utvalget av elever og momenter som er relevant for denne 

studien, men som ikke er inkluderte. 

Å gjennomføre en studie som denne har for meg vært et læringsprosjekt. Det betyr at jeg ikke 

hadde den samme kunnskapen og erfaringen da jeg startet arbeidet, som jeg har nå, og 

arbeidet med denne studien har nok også endret måten jeg tenker om litteraturundervisning 

generelt, og om bruk av lokal litteratur i skolen spesielt. 

 Maxwell påpeker at ingen forsker utfører forskning i et vakum (2013, s. 24). Man blir 

påvirket av omstendigheter, men også av egen erfaring, kunnskap og forforståelse.  I arbeidet 

med denne er det absolutt mulig at jeg er blitt påvirket av slike faktorer, og at disse har 

påvirket hvordan jeg har arbeidet. I mitt tilfelle er slike faktorer blant annet at jeg har et sterkt 

personlig forhold både til stedet og til skolen hvor studien er gjennomført, samt at jeg i 

utgangspunktet er svært positivt innstilt til lokal litteratur.  

Imidlertid poengterer Maxwell også at slike faktorer i noen grad alltid vil være til stede i 

forskningsarbeid, og at det vesentlige dermed ikke blir å skulle oppnå en nøytralitet som i 

realiteten er uoppnåelig, men å reflektere over hvordan faktorene påvirker (2013, s. 124). 

Derfor har jeg gjennom hele arbeidet med denne studien reflektert rundt min egen rolle og 

faktorer som påvirker meg. Disse har jeg så forsøkt å redusere betydningen av, blant annet 

ved å anvende triangulering, inkludere motstridende funn, nyansere og presentere 

datamaterialet på en måte som åpner for at andre kan trekke andre konklusjoner enn det jeg 

har gjort.  
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 Et annet moment som er verdt å drøfte nærmere, er studiens økologiske validitet. Ved at 

studien er basert på en intervensjon, har den i utgangspunktet lav økologisk validitet. 

Situasjonen som er utgangspunktet for undersøkelsen, har ikke naturlig oppstått i 

klasserommet, men er introdusert av meg som forsker. Dette øker sannsynligheten for at jeg 

som forsker, med de faktorene som påvirker meg, kan komme til å påvirke situasjonen, og 

dermed også resultatene.  

Dette er forsøkt imøtegått ved at den tilrettelagte situasjonen er holdt så nærme en autentisk 

skolesituasjon, i form og innhold, som mulig. I tillegg er det viktig å påpeke at denne studiens 

hovedformål ikke har vært å studere en gitt skolesituasjon, men møtet mellom elever og en 

spesiell skjønnlitterær tekst. Derfor har jeg vurdert det som nødvendig og forsvarlig å 

intervenere for at elevene skulle få lese denne romanen, selv om dette har senket den 

økologiske validiteten.  

Man kunne imidlertid tenkt seg andre typer forskningsdesign, hvor inngripenen hadde vært 

enda mindre og den økologiske validiteten hadde vært høyere. Dette kunne for eksempel vært 

om lærer og elever selv fikk velge hvilken bok klassen skulle lese, og om jeg ikke hadde 

bestemt hvilket undervisningsopplegg som skulle følges.  

Ved å fokusere på møtet mellom elevene og teksten, er det noen viktige momenter som stort 

sett er utelatt i denne studien. Dette gjelder først og fremst læreren og undervisningens 

betydning. Rødnes og Ludvigsen poengterer at ulike arbeidsformer fremmer ulike lesinger 

(2009), noe som da betyr at med et annet undervisningsopplegg, ville elevene muligens lest 

boken på en annen måte. Tidligere forskning, blant annet av Petra Hansson (2014), Mari 

Bjørnsdotter Vinjar (2015) og Nina Goga (2016),  har også vist betydningen av undervisning 

som støtter elevene i lesingen. Undersøkelse av undervisningen har imidlertid ikke vært en del 

av studien, og sammenhengen mellom lesing og undervisning har heller ikke vært undersøkt. 

Om disse sentrale sidene av lesing av lokal litteratur i klasserommet hadde vært inkludert, 

ville det bidratt til å øke studiens validitet, men det ville også blitt for omfattende i forhold til 

tilgjengelig tid og ressurser. Jeg valgte derfor å fokusere på elevenes lesing av teksten.    

Når det gjelder elevene som ble valgt ut til å delta, ble disse strategisk utvalgt med det 

formålet å få informanter som var mest mulig ulike, men dessverre ble det mulige utvalget 

begrenset av at noen elever ikke ønsket å delta. Det er min vurdering at de elevene som ikke 
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ønsket å delta, blant annet var de elevene som hadde et mindre positivt forhold til norskfaget 

og litteratur. Dette betyr at datamaterialet ble mindre variert enn det kunne blitt.  

For å motvirke dette kunne jeg som forsker tidligere i undersøkelsesperioden arbeidet mer 

målrettet for å motivere enkeltelever til å delta. Utvalget av informanter ville da kunne blitt 

bredere og datamaterialet kunne blitt enda mer variert.  

Til slutt vil jeg understreke at resultatene fra denne studien ikke kan generaliseres til andre 

undervisningssituasjoner, tekster eller elever. Intensjonen har hele tiden vært å undersøke et 

spesifikt møte mellom spesifikke elever i en spesifikk situasjon. Allikevel mener jeg at 

studien ville kunne være et godt utgangspunkt for refleksjon rundt praksis og for videre 

forskning. 

5.8 Implikasjoner for praksis 

Denne studiens hovedanliggende har ikke vært didaktisk praksis i klasserommet, men møtet 

mellom teksten Folket på Vinje og enkelte elever. Resultatene fra denne studien gir dermed 

ikke direkte svar for lærere som ønsker å vite hva de bør gjøre i sin egen praksis, men den kan 

imidlertid være et godt utgangspunkt for didaktisk refleksjon. I dette underkapittelet vil jeg 

derfor presentere noen av de refleksjonene jeg gjør meg på bakgrunn av denne studien.  

Denne studien har tydelig vist at hva som oppstår i møtet mellom en skjønnlitterær tekst og en 

leser i høy grad avhenger av både teksten og leseren. Dette kan virke innlysende, men fokuset 

i den litteraturdidaktiske forskningen, tyder på at det kanskje allikevel har vært undervurdert. 

Rødnes viser i sin gjennomgang av skandinavisk, litteraturdidaktisk forskning at 

erfaringsorienterte innganger til litteraturdidaktikken er i klart flertall i forskningsfeltet (2014, 

s. 3). Fokuset er da på hvordan elevene forstår tekstene i lys av seg selv og sine erfaringer, 

mens tekstens virkning på elevenes lesing får mindre oppmerksomhet.  

Når erfaringsbasert lesing står sterkt, fører dette til at relevans og potensial for gjenkjennelse 

hos elevene blir viktige kriterier i utvelgelsen av tekster til litteraturundervisningen.  

Tidligere forskning, blant annet av Kjelen (2013) og Syversen et al. (2005), har vist at dette er 

noe lærere legger mye vekt på. Dette er absolutt en viktig vektlegging, men denne studien har 

vist at det også er et annet vesentlig moment som bør vektlegges i utvelgelsen av tekster: 

hvorvidt teksten åpner eller lukker for ulike typer lesing.  
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I dette tilfellet så vi at Folket på Vinje er en tekst som innbyr til en erfaringsorientert lesing og 

en bioregional lesing, men som i mindre grad innbyr til en tekstorientert og litterær lesing. 

Romanen åpner også for en faktiv lesing, mens den i noen grad lukker for en fiktiv lesing.  

Dette betyr at dersom Folket på Vinje, eller annen lokal litteratur, skal leses i klasserommet, 

må læreren ha et klart definert formål med å bringe denne typen litteratur inn i 

undervisningen. Drangeid poengterer det samme når han understreker at tekstutvalg bør 

bygge på lærerens analyse og at denne analysen: «[…] skal sirkle inn tekstenes utfordringer 

og muligheter som estetisk læremiddel» (2014, s. 117).  

Denne studien har vist at Folket på Vinje sine muligheter ligger i det erfaringsorienterte og 

bioregionale, mens utfordringen er at den i liten grad innbyr til tekstorientert, litterær og fiktiv 

lesing. Det samme gjelder naturligvis ikke automatisk for all annen lokal litteratur, men denne 

studien peker på muligheter og utfordringer som også kan gjelde for annen lokal litteratur.  

Muligheter og utfordringer er potensial som utløses i møte med elevene. På hvilken måte 

dette potensialet utløses, er avhengig av elevene, og tidligere forskning har vist at både 

elevenes bakgrunn og kompetanse er bestemmende for hvordan elevene møter litterære 

tekster (Penne, 2006; Skarstein, 2013).  

I et didaktisk perspektiv er bakgrunn en faktor som i liten grad kan påvirkes, men det er 

allikevel et moment som må med i lærerens analyse. Når det gjelder denne studien, er for 

eksempel en vesentlig faktor at elevene har et forhold til stedet hvor romanen utspiller seg. 

Lesingen påvirkes av dette, siden elevene i tråd med prinsippet om minste avvikelse knytter 

det de leser, til den virkeligheten de kjenner fra før. 

Når det gjelder kompetanse, er det didaktiske spillerommet vesentlig større for læreren, og 

dette er et handlingsrom som læreren må benytte. Denne studien har vist at det ikke er 

tilstrekkelig at teksten innbyr til en spesiell type lesing. For eksempel var det tydelig at selv 

om Folket på Vinje innbyr til en bioregional lesing, førte ikke dette til at elevene leste 

romanen på denne måten. Dette er også i tråd med hva tidligere studier har vist (Goga, 2016; 

Hansson, 2014; Vinjar, 2015).  

Dette betyr at læreren må hjelpe elevene til å utvikle kompetansen som behøves for å lese 

litterære tekster på ulike måter. Med Skarstein kan man si at kompetanse gir elevene 

handlingsrom i møte med litterære tekster (2013). Når elevene har kompetanse, får de også 
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mulighet til å velge om de vil lese skjønnlitteratur bioregionalt, tekstorientert, 

erfaringsorientert, eller på en helt annen måte. Kompetansen og handlingsrommet vil 

imidlertid for de færreste oppstå av seg selv. Det må hjelpes frem.  

Etter å ha gjennomført denne studien, står det klart for meg at mitt opprinnelige utgangspunkt 

og mine forventninger til møtet mellom Folket på Vinje og elevene var i overkant naive og 

optimistiske. Det er ikke slik at man ved å introdusere lokal litteratur umiddelbart skaper 

engasjement, motivasjon og refleksjoner hos elevene. Imidlertid kan lokal litteratur kanskje 

være et godt utgangspunkt for refleksjoner, men denne studien indikerer at litteraturen da må 

følges av undervisning som fremmer kompetanse og elevenes handlingsrom i møte med 

litteraturen.   

5.9 Videre forskning 

Arbeidet med denne studien har gitt en del svar, men det har også åpnet for nye spørsmål. 

Hovedformålet har vært å undersøke møtet mellom elever og en spesifikk, lokal roman, og 

fokuset har vært på elevenes lesing og refleksjon. Arbeidet har vært basert på hva elevene selv 

har sagt, og det er dermed elevenes syn som kommer til uttrykk i datamaterialet. Dette fokuset 

har ført til at datamaterialet i mindre grad har vært egnet til å drøfte noen av de momentene 

som i arbeidet med studien etter hvert har trådt frem som vesentlige for elevenes lesing.  

Blant annet gjelder dette undervisningens betydning for hvordan elevene leser og reflekterer 

omkring Folket på Vinje. I tillegg ville det vært interessant å kunne sett elevenes lesing og 

refleksjoner i sammenheng med deres bakgrunn og forhold til stedet.   

I løpet av arbeidet med denne studien har det blitt tydelig at min forventning i starten av dette 

arbeidet, om at lokal litteratur i seg selv skulle virke transformerende på elevenes lesing, var i 

overkant optimistisk. Det har heller vist seg at elevene i stor grad leser lokal litteratur på 

samme måte som annen skjønnlitteratur. Bare fordi teksten innbyr til bioregional lesing, 

begynner ikke elevene plutselig å lese bioregionalt. Det som denne oppgaven imidlertid ikke 

svarer på, er om en annen undervisning ville kunne ført til at elevene leste teksten på en annen 

måte. Videre forskning vil kunne belyse om det er slik at lokal litteratur også bør følges av en 

spesiell type undervisning og arbeid med teksten.  

Videre vil det være interessant å se om ulik lokal skjønnlitteratur leses på forskjellig måte av 

elevene. Folket på Vinje er en historisk roman og er sterkt knyttet til virkeligheten, men vil en 
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annen type lokal litteratur, med en tydeligere fiktiv handling, leses på en annen måte? Og hva 

med lokal poesi? For å svare på dette, ville det vært nyttig med en type komparativ studie, 

hvor elever leser ulik lokal litteratur, slik at det er mulig å sammenlikne på tvers.  

Undervisningen og teksten er elementer som kan endres for å undersøke betydningen av 

forskjellig input, mens elevenes bakgrunn og status i større grad er statisk. Denne studien har 

så vidt berørt overflaten av dette, men dette er noe som ville vært interessant å studere 

nærmere. Hvilken betydning har for eksempel hvorvidt elevene identifiserer seg med eller 

mot stedet for hvordan de reflekterer omkring teksten? Og har ulik kjennskap til en felles 

stedsmyte betydning for hvordan lokal litteratur leses? Dette er spørsmål hvor flere svar enn 

denne studien kan gi, ville gitt dypere innsikt i bruk av lokal litteratur i klasserommet.  

I min gjennomgang av forskningsfeltet påpekte jeg at det er gjort få studier knyttet til stedets 

betydning i litteraturdidaktikken, og derfor står denne studien litt alene i forskningsfeltet.  

Det betyr også at det på forhånd var vanskelig å vite hva som ville bli viktig, noe som har ført 

til at denne studien er relativ bred. Den bør derfor ikke sees på som et ferdig svar, men som et 

utgangspunkt for videre forskning. Dette vil da være forskning som i enda større grad kan gå i 

dybden på temaer som er reist i denne studien.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Intervjuguiden er en oversikt over en tenkt struktur for elevintervjuene, med temaer og 

spørsmål. Spørsmålene er formulerte i denne guiden, men vil i størst mulig grad 

omformuleres i intervjusituasjonen, slik at de passer til situasjonen og slik at intervjuet ikke 

bare blir spørsmål lest opp av et ark. Også temaene og rekkefølgen er veiledende, siden flere 

av spørsmålene kan plasseres under flere temaer.  

Det er noen spørsmål som kan besvares med ja/nei. Disse spørsmålene vil da bli etterfulgt av 

et oppfølgingsspørsmål, hvor eleven blir bedt om å begrunne eller utdype svaret.  

Tidsrammen for hvert intervju er 20-30 minutter.  

 

1. Informere eleven om intervjuet 

a. Takke for at hen stiller opp 

b. Understreke anonymitet 

c. Kan trekke seg når som helst uten konsekvenser 

d. Forklare at intervjuet blir tatt opp og hvordan opptaket skal brukes 

e. Noen spørsmål? 

 

2. Om elevene (for å få noe bakgrunnsinformasjon, samt starte med «enkle» 

spørsmål) 

a. Hvor mye leser du til vanlig?  

b. Hvilket fag på skolen liker du best?  

c. Hva ønsker du å gjøre etter VGS? 

 

3. Om forholdet til Øksnes 

a. Ser du for deg å bo i Øksnes i fremtiden? 

b. Er det viktig at leseren kjenner til Øksnes for å forstå romanen? 
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4. Om å lese Anna på Vinje 

a. Hvordan likte du boken? Terningkast?  

b. Hvordan synes du det var å jobbe med denne romanen? 

c. Hvordan vil du beskrive personene i romanen?  

 

5. Om erfaringsbasert eller analytisk lesing 

a. Var det noen ting i teksten du la ekstra merke til? 

b. Når du leste denne boken, hvordan kunne du merke at det var en roman? 

c. Noe spesielt du la merke til angående ord, språk eller form i boken? 

d. Tror du mange kan kjenne seg igjen i denne romanen?  

 

6. Om faktiv eller fiktiv lesing 

a. Synes du det er forskjell på Øksnes i dag og Øksnes i romanen? 

b. Tror du forfatteren har funnet på handlingen eller at det han skriver om 

faktisk har skjedd? 

c. Tror du det viktig å vite at romanen er basert på virkelige hendelser og 

personer, for å forstå romanen? 

 

7. Om å lese lokal litteratur 

a. Synes du det er viktig å kjenne seg igjen i litteratur man leser? 

b. Hvordan synes du det var å lese denne typen litteratur i klassen? 

 

8. Avslutning 

a. Er det noe du vil si eller legge til, som jeg ikke har spurt deg om? 

b. Takke for deltakelse 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeskjema 

Forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjektet 
 ” Om elevers møte med det litterære stedet i lokallitteratur” 

Bakgrunn og formål 

Dette prosjektet er en del av min masteroppgave ved Universitetet i Oslo.  

I dette prosjektet skal jeg undersøke hva som skjer i møtet mellom elever og en lokal roman, 

det vil si en roman som utspiller seg på det stedet elevene bor. Hva synes elevene om en slik 

roman? Og hva synes de om å lese en slik roman?  

For å finne svar på disse spørsmålene, skal jeg undersøke følgende problemstilling:  

Hvordan opplever elever det litterære stedet i en roman når det litterære stedet sammenfaller 

med det fysiske stedet hvor elevene bor? 

Klassen som jeg ønsker å undersøke er valgt fordi romanen som jeg ønsker at elevene skal 

lese utspiller seg i det området hvor elevene i denne klassen bor.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Problemstillingen vil bli undersøkt ved innsamling og analyse av leselogger skrevet av 

elevene. I tillegg vil jeg intervjue noen av elevene i klassen. Disse intervjuene vil tas opp som 

lydopptak.  

Spørsmålene til både leseloggene og intervjuene vil omhandle elevenes lesing av romanen og 

hvordan de opplever denne.  

Det at elevene deltar i denne studien vil ikke ha innvirkning på en eventuell 

vurderingssituasjon underveis i prosjektet. Jeg kommer heller ikke til å diskutere innholdet i 

leseloggene eller intervjuene med lærere eller andre ansatte på skolen. Disse får heller ikke 

høre lydopptakene. 
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Deltakerne vil anonymiseres gjennom 

bruk av fiktive navn, slik at det ikke er mulig å se hvem som er med i studien.  

Leselogger og opptak fra intervju vil kun leses og høres av meg og min veileder ved 

Universitetet i Oslo, og både leselogger og intervjuopptak vil lagres offline på en minnepinne. 

Navneliste vil også lagres adskilt fra øvrig data.   

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.2017. Etter dette slettes og makuleres alt materiell 

fra undersøkelsen.  

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 Jonas Nilsen:  

Tlf. 41576193 

Epost: Jonaslnilsen@gmail.com 

Veileder for prosjektet, Jonas Bakken, kan også kontaktes:  

Tlf. 22845848 

Epost: jonas.bakken@ils.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 på følgende: 

 

 Jeg samtykker til å delta i intervju 

 Jeg samtykker til å delta med leselogg 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

mailto:Jonaslnilsen@gmail.com
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Vedlegg 3: Undervisningsopplegg 

Undervisningsopplegg 

Kompetansemål: 

• bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk 

• lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og 

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

• gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon 

de har 

Tirsdag 10/10 – 90 min 

• Presentasjon og formalia: Presentere meg for elevene, lære meg navn til elevene, 

presentere prosjektet og formalia (skjema som må signeres av elevene), presentere 

kompetansemål/læringsmål.  

• Hva er litteratur?: Elevene får spørsmål om hva litteratur er. Tenker for seg selv, 

snakker i par og deler i plenum til slutt.  

• Spørsmål om litteratur: Elevene får et ark med spørsmål om deres forhold til 

litteratur. Svarer skriftlig.  

• Lese høyt fra innledningen til boken: Lærer leser innledningen til boken høyt.  

• Oppsummere dagens time  

Tirsdag 17.10 – 90 min 

• Oppstart: Oppsummere hva vi gjorde forrige gang og snakke om hva vi skal gjøre 

denne timen  

• Lesesummering: Diskutere det elevene har lest siden sist og hva de tror skjer videre. 

Elevene får spørsmål og svaralternativer. Svaralternativene «plasseres» ulike steder i 

klasserommet, slik at elevene må plassere seg på det de mener  

• Hva vet vi om det historiske?: Vise noen historiske bilder/video for å knytte boken 

til en historisk kontekst. Grieg spiller: 

https://www.youtube.com/watch?v=HwMxAXIaVGA (kanskje spille mens elevene 

kommer inn i klasserommet).  

• Litterære detektiver: Hva kan vi vite fra romanen om hvordan mennesker levde i 

tidsperioden? Finnes det noe i teksten så langt som sier noe om det? Elevene jobber i 

par med å finne spor i teksten (fiktiv/faktiv lesing). Oppsummere i plenum.  

• Tankekart om karakterene: I par lager elevene tankekart med de viktigste 

karakterene og deres karaktertrekk. Lager et tankekart i plenum med utgangspunkt i 

elevenes tankekart  

https://www.youtube.com/watch?v=HwMxAXIaVGA
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• Oppsummere dagens time  

Torsdag 19.10 – 90 min 

• Oppstart: Oppsummere hva vi gjorde forrige gang og snakke om hva vi skal gjøre 

denne timen  

• Kahoot: Kahoot med spørsmål om romanen  

• Øksnesværingen: Skriveoppgave hvor elevene får spørsmål om hva som 

kjennetegner den typiske øksnesværingen  

• Øksnesværingen 2: Elevene sitter i grupper og skal sammen komme frem til ett ord 

per gruppe som de mener er det beste ordet for å beskrive øksnesværingen. Ordet 

skrives på tavlen  

• Øksnes: Skriveoppgave hvor elevene får spørsmål om hva som kjennetegner den 

typiske Øksnes  

• Øksnes 2: Elevene sitter i grupper og skal sammen komme frem til ett ord per gruppe 

som de mener er det beste ordet for å beskrive Øksnes. Ordet skrives på tavlen  

• Tankekart om karakterene: Vi gjør ferdig tankekartet fra forrige time  

• Sammenheng mellom tankekart og stikkord om Øksnes/øksnesværingen: Nå står 

tankekartet på skjermen og stikkordene på tavla. Forhåpentligvis er det noen av de 

samme ordene som er brukt og jeg kan spørre elevene om de ser en sammenheng. 

Helklassesamtale  

• Oppsummere timen  

Tirsdag 24.10 – 90 min 

• Oppstart: Oppsummere hva vi gjorde forrige gang og snakke om hva vi skal gjøre 

denne timen  

• Idemyldring: Ukas spørsmål og overordnede tema er: «Kunne dette skjedd et annet 

sted?». Poenget er å bevisstgjøre elevene på romanens stedlige dimensjon. Som 

oppvarming idémyldrer elevene om eksempler på litteratur hvor stedet er viktig  

• Sted i litteratur: Snakke med elevene om stedets betydning  

• Kjennetegn ved stedet i Anna på Vinje: Elevene skal i par finne tre kjennetegn ved 

stedet i Anna på Vinje. Skrives på Padlet og gjennomgås etterpå i plenum  

• Sammenlikning av tankekart og stikkord: Sammenlikne tankekartet og stikkord om 

øksnesværingen. Er det likheter? Er det forskjeller? Elevene diskuterer i par, og 

deretter oppsummering i plenum  

• Kunne dette skjedd et annet sted?: Elevene skal i par finne frem til tre grunner til at 

handlingen kunne skjedd et annet sted og tre grunner til at det ikke kunne skjedd et 

annet sted. Skrives på Padlet og gjennomgås etterpå i plenum  

• Presentere Sult, og lesetid  

• Oppsummere timen  



96 

 

Torsdag 26.10 – 90 min 

• Oppstart: Oppsummere hva vi gjorde forrige gang og snakke om hva vi skal gjøre 

denne timen  

• Kahoot: Spørsmål knyttet til det elevene har lest siden sist  

• Om å sammenlikne: Gi elevene en kort innføring i hvordan man kan sammenlikne 

litterære tekster  

• Første tanker: I små grupper diskuterer elevene likheter og forskjeller mellom 

innledningen til Sult og innledningen til Anna på Vinje. Oppsummere i plenum 

Skriveoppgave: Elevene skriver om forskjeller og likheter mellom de to 

innledningene  

• Oppsummering og farvel: Oppsummering av hva vi har gjort de siste tre ukene. 

Takke elevene for at jeg har fått være hos dem  

 

 


