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Helene: Men det som er vanskelig eller blir vanskelig med det diktet her er å koble det
opp mot bærekraftighet da. Men det greier vi.
[…]
Nora: Ja det kan jo bli litt vanskelig.
Helene: Men det er ikke så komplisert annet enn at det handler om at bærekraftig har
mange forskjellige betydninger. Bærekraftighet handler om å opprettholde en
viss bæreevne eller på en måte..
Siri:
Men bærekraftighet er noe som. Et forhold kan jo være bærekraftig.
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Sammendrag
Formålet med denne studien har vært å utforske hvordan norskfaget kan bidra til utdanning
for bærekraftig utvikling (UBU). Bærekraftig utvikling i norskfaget er et lite belyst felt, men
fagfornyelsen av kunnskapsløftet innebærer at dette temaet skal inn i alle fag i år 2020.
Bærekraftig utvikling som begrep er i kontinuerlig utvikling. Derfor er det et behov for å
tydeliggjøre hva dette begrepet rommer i en utdanningkontekst, men også spesifikt hva
norskfagets rolle i møte med UBU kan eller skal være. Litteratur om UBU vektlegger at
elevene skal utvikle nødvendig kunnskap og kompetanser for å delta som medborgere i et
bærekraftig demokratisk samfunn. Problemstillingen for studien har vært som følger:
Hvordan kan litterære samtaler i norskfaget bidra til utdanning for bærekraftig utvikling?
Ved å få et detaljert innblikk i hvordan en gruppe elever gjennomfører en litterær samtale om
et samtidsdikt knyttet til bærekraftig utvikling, har jeg kunne undersøke hvilke temaer som
bringes opp i samtalen, hvordan samtalen utfolder seg og hva læreren bidrar med i
gruppesamtalen. Studien har et kvalitativt forskningsdesign, der jeg har vært til stede i
klasserommet og samlet inn videomateriale fra en dobbelttime i norsk på Vg1-trinn. Her sitter
elevene i grupper, der hver gruppe tolker et utvalgt dikt sammen. Denne case-studien baserer
seg på interaksjonsanalyse av utvalgte sekvenser fra videomaterialet, hvor sekvensene er av
én fokusgruppe med fire elever.
Jeg har funnet ut at elevene i stor grad evner å utforske et komplisert samtidsdikt med lite
veiledning fra læreren. De bringer inn mange temaer som på ulike måter kan knyttes til
bærekraftig utvikling, forutsatt at man legger en vid forståelse til grunn for begrepet. Elevene
skaper mening av diktet ved å være aktive deltagere i samtalen og ved å balansere en
analytisk tilnærming til diktet med ulike koblinger til erfaringer, kontekst og læreren. En
hovedkonklusjon er at utforskende samtale egner seg til arbeid med bærekraftig utvikling,
fordi arbeidsformen kan bidra til at elevene utvikler samarbeidsevner og viktige kompetanser
som etisk og kritisk literacy. Studien viser også at arbeidsformen og diktet bidrar til elevenes
engasjement, og at å utnytte det dialogiske potensialet i litterære samtaler er en god måte å
utforske tolkningsrommet i lyrikk. Studien peker på at læreren bør delta på elevenes premisser
i samtalen, gjøre elevenes bidrag til det sentrale i tolkningen og tørre å presentere elevene
med utfordrende tekst og autentiske oppgaver, slik at elevene selv må være aktive, analysere
og gjøre koblinger i tolkningsarbeidet.
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1 Innledning
Å arbeide med lyrikk kan være spennende og interessant, men noen har nok også andre
erfaringer fra diktanalyser fra sin egen skolegang. Det ligger en utfordring i å finne
tolkningsrommet i et dikt og oppleve genuin interesse og engasjement som følge av
utforsking og meningsskaping. I norskfaget skal elevene presenteres for et bredt utvalg av
tekster. I arbeidet med litteratur ligger det et stort potensial til å oppleve, forstå og sette
spørsmål ved komplekse erfaringer og sammenhenger i en verden i endring. I denne oppgaven
søker jeg å forstå hvordan en litterær samtale om samtidslyrikk kan være en inngang til arbeid
med et stort og sammensatt tema – nemlig bærekraftig utvikling.

1.1 Bakgrunn og tema
Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er en av måtene FNs Organisasjon for utdanning,
vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) arbeider mot en mer bærekraftig framtid.
UBU innebærer blant annet at utdanning verden over utvikler kunnskap, ferdigheter, verdier
og handlingsmønstre som trengs i fremtiden (UNESCO, 2017, s. 7). FN erklærte 2005-2014
for tiåret for UBU. Norge ligger langt fremme internasjonalt i arbeidet med UBU, men det er
et paradoks at det også her ligger et stort ubrukt potensial i å implementere bærekraftig
utvikling i undervisningen, spesielt i fagene som ikke er natur- eller miljøfag (Straume, 2016).
Norske skoler på generell basis kan altså ikke hevde at de har implementert UBU i
tilstrekkelig grad. Ludvigsen-utvalgets offentlige rapport, Fremtidens skole, NOU2015:8
vektlegger bærekraftig utvikling som et av tre flerfaglige temaer som må bli viktig fremover
og komme tydelig frem i læreplanverket. Dette kommer også frem av Stortingsmelding 28,
som beskriver fornyelsen av Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet [KD], 2016).

1.1.1 Norskdidaktisk relevans og personlig motivasjon
Foreløpig foreligger det ikke ressurser som gjør det tydelig hvordan UBU kan implementeres
i norskfaget. I oppstarten av denne oppgaven pratet jeg med mange ulike norsklærere for å
finne informanter. Jeg fikk inntrykk av at arbeid med UBU i norskfaget ofte begrenser seg til
skoler som gjennomfører store tverrfaglige prosjekter, der for eksempel klima kan være tema.
På bakgrunn av dette ville jeg undersøke hvordan UBU kan utforskes i et rent norskfaglig
undervisningsopplegg. Jeg har søkt etter relevante studier som belyser utforsking eller
1

generell bruk av bærekraftig utvikling i norskfaget, men av hva jeg kan finne er det lite
forskning på dette feltet. Derfor håper jeg at denne oppgaven kan kaste lys over et tema som
vil være viktig i årene som kommer, spesielt etter fagfornyelsen av Kunnskapsløftet, som er
planlagt å tre i kraft i år 2020 (Utdanningsdirektoratet [UDIR], 2017). Mitt utgangspunkt er å
gå fra bunnen og opp – altså studere hva som foregår i klasserommet og så knytte det opp mot
et større didaktisk og pedagogisk perspektiv.
Ved å være praksislærer på ungdomsskole så jeg at klima, fattigdom, sosial urettferdighet og
andre temaer som kan knyttes til bærekraftig utvikling engasjerte mange elever. Dette gjorde
at jeg ønsket å undersøke hvordan norskfaget kan bidra i arbeidet med bærekraftig utdanning.
Jeg ønsker ikke å undergrave tverrfaglige prosjekter, men samtidig mener jeg at det er
interessant og viktig å forstå hvordan bærekraftig utvikling kan implementeres i et norskfaglig
undervisningsopplegg. En antagelse i oppgaven er at norskfagets kvaliteter kan bidra til en
annen inngang til UBU enn andre fag i skolen. Jeg har valgt å se på hva en skjønnlitterær
tilnærming til bærekraftig utvikling kan bidra med. I denne oppgaven undersøker jeg hvordan
elever gjennom en litterær samtale bygger på og utvikler hverandres kunnskap om tekst og
temaer knyttet til bærekraftig utvikling.

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål
Jeg ønsker altså å forstå hvordan elever kan arbeide med temaet bærekraftig utvikling
gjennom en litterær samtale i et rent norskfaglig undervisningsopplegg. Dette delkapittelet
avgrenser forskningsområdet og omfanget av oppgaven ved å peke på konkrete aspekter ved
den litterære samtalen som skal besvares ut fra tre forskningsspørsmål. Jeg følger en klasse
som arbeider med samtidslyrikk, der gruppene i klassen tolker hvert sitt dikt. Den gruppa jeg
har valgt som fokusgruppe har valgt diktet «Abjekta», som er å finne i diktsamlingen I CIVIL
av forfatteren Amalie Smith. Elevene leser en utgave av diktet som er hentet fra I SIVIL som
er en gjendikta versjon på nynorsk av Siw-Anita Kirketeig. Jeg undersøker hvordan
fokusgruppa snakker sammen og skaper mening av dette diktet. Problemstillingen
er: Hvordan kan litterære samtaler i norskfaget bidra til utdanning for bærekraftig utvikling?
Problemstillingen er brutt ned i tre forskningsspørsmål som skal besvares gjennom oppgavens
analyse- og diskusjonsdel:
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1. Hvilke temaer bringer elevene inn i samtalene, og hvordan kan disse temaene knyttes
til bærekraftig utvikling?
2. Hvordan samtaler elevene for å skape mening, og hvordan kan denne type samtale
bidra til å bygge kompetanser som er sentrale for bærekraftig utvikling?
3. Hvordan bidrar læreren i samtalen, og hvordan bidrar han til elevenes forståelse for
bærekraftig utvikling?
Studien undersøker altså samtalens innhold og form, men ser også på lærerens rolle i
samtalen. Interaksjonsanalysen i kapittel fire, fokuserer på hvilke temaer elevene bringer inn,
hvordan elevene samtaler for å skape mening og hvordan læreren bidrar i samtalen. Hvordan
de disse tre aspektene av samtalen kan forstås i lys av UBU, fremkommer i størst grad i
diskusjonskapittelet.

1.3 Studiens gang
Selv om det ikke er forsket mye på UBU i norskfaget er det likevel internasjonal forskning
som knytter UBU til språk- og litteraturfag. Et kvalitativt casestudium som dette må gå inn i
en større faglig kontekst for at man kan trekke slutninger om elevers læring. Denne oppgaven
benytter tilgjengelig forskning på feltet spesielt innen UBU, elevsamtaler, interaksjonsanalyse
og videoobservasjon. Jeg har også hatt fortløpende samtaler med læreren knyttet til
undervisningen og hospitert i to norskøkter i den aktuelle klassen før jeg gjennomførte
videoobservasjonen. Informasjon og inntrykk jeg har dannet meg gjennom dette vil ikke
inngå i metode og analyse, men vil supplere hypoteser, antagelser og valg av fokusgruppe for
den litterære samtalen.
I neste kapittel vil jeg gå gjennom det teoretiske rammeverket og den tidligere forskningen
brukt i denne oppgaven. I kapittel tre gjør jeg rede for hvilken metode og fremgangsmåte jeg
har benyttet i studien. I analysekapittelet undersøker jeg forskningsspørsmålene ved å svare
på hvordan elevene skaper mening sammen, hvordan læreren bidrar til elevenes
meningsskaping og hva elevene selv velger å legge vekt på når tolkningen legges frem for
resten av klassen. Samtalens tilknytning til UBU kommenteres underveis i analysekapittelet,
men blir hovedsakelig diskutert i kapittel fem. Her diskuteres funnene fra analysen i lys av
teori og tidligere forskning. I det avsluttende kapittelet av oppgaven presenterer jeg
3

konklusjonen på problemstillingen, de didaktiske implikasjonene for oppgaven, samt forslag
til hvordan norskfaget i møte med UBU kan forskes videre på.
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2 Teori
I dette kapittelet gjør jeg rede for den teoretiske innrammingen og den tidligere forskningen
som jeg bruker som bakgrunn for oppgaven. Kapittelet begynner med en beskrivelse av
hvordan UBU er uttrykt i den planlagte fornyelsen av læreplanene i Kunnskapsløftet – LK06
(UDIR, 2017). Delkapittel 2.1 avslutter med å se på ulike aspekter av bærekraftig utvikling
som kan knyttes til klasserommet – spesifikt for denne oppgaven. Etter dette gjør jeg et forsøk
på å beskrive norskfagets rolle i møte med UBU. Litterære samtaler er et av hovedfokusene i
oppgaven og vil også bli knyttet til sosiokulturell læringsteori og dialog i klasserommet.
Utvikling av etisk og kritisk literacy er to mål med undervisningen som går igjen i kapittelet.

2.1 Utdanning for bærekraftig utvikling
I dette delkapittelet gir jeg først en beskrivelse av hvordan UBU fremkommer i nasjonale
styringsdokumenter, men i sammenlikning med hvordan dets opprinnelige begrep Education
for Sustainable Development (ESD) fremkommer i dokumenter fra UNESCO. Deretter ser jeg
på sentrale temaer og kompetansemål innen UBU som er relevante for min studie.

2.1.1 Internasjonalt arbeid og fagfornyelse i norsk skole
UBU er et ledd for å nå FNs bærekraftsmål (UNESCO, 2017). FNs 17 bærekraftsmål er en
variert oversikt over temaer med ulike delmål, som verden må arbeide sammen om for å
oppnå en bærekraftig fremtid (UNESCO, 2017). I stortingsmelding 28 «Fag – Fordypning –
Forståelse. En fornying av Kunnskapsløftet», er UBU et av tre planlagte tverrfaglige temaer
som skal innføres i generell del av læreplanverket og som skal være en del av læreplanene for
fag der det er relevant (2015, s. 24). Denne meldingen bygger videre på NOU 2015: 8
«Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanse» der klima, miljø og bærekraftig
utvikling anbefales som et av tre flerfaglige tema som utvalget mener vil være særlige viktige
i fremtidens skole. FN erklærte allerede 2005-2014 for tiåret for UBU, men bærekraftig
utvikling har hatt en mer forpliktende stilling i resten av Skandinavia enn i norsk skole
(Sinnes & Straume, 2017, s. 1). Foreløpig er det ingen tydelig bestilling til norske lærere om
hvordan de skal implementere UBU i undervisningen.
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Selv om bærekraftig utvikling som begrep har vært allment brukt etter Brundtlandkommisjonen i 1987, skriver UNESCO at dette er et «emerging concept» av to grunner:
«because it is relatively new and evolves as we learn to grasp its wide implications for all
aspects of our lives, and, second, because its meanings emerge and evolve according to local
contexts» (UNESCO, 2010). Med andre ord utvikler bærekraftbegrepet seg fordi vi utvikler
vår forståelse for hvilke implikasjoner det har for menneskelig livsførsel, og fordi forståelsen
av begrepet er knyttet til ulike lokale kontekster.
I den nye fastsatte «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» kan man
lese en definisjon av bærekraftig utvikling der begrepet bygger på forståelsen av
sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold (KD, 2017a, s. 14). Der
legges det blant annet vekt på menneskers levesett og fremtidige generasjoners muligheter til
å dekke sine behov (KD, 2017a, s. 14). De presiserer at gjennom arbeid med temaet skal
elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og til å handle etisk
og miljøbevisst (KD, 2017a, s. 14).
I UNESCO sin definisjon av UBU legges det også vekt på å forandre samfunn, gjennom at
individer skal utvikle evne til å reflektere over egne handlinger, men også endre atferd:
ESD [Education for Sustainable Development] aims at developing competencies that
empower individuals to reflect on their own actions, taking into account their current
and future social, cultural, economic and environmental impacts, from a local and global
perspective (UNESCO, 2017, s. 7).
Begge definisjonene legger vekt på ansvarliggjøring og handling. Sinnes skriver at det må
være et mål i undervisningen om bærekraftsmålene at vi ansvarliggjør oss selv og forsøker å
ta utgangspunkt i hvordan våre handlinger kan bidra til å nå målene som FN har blitt enig om
at er de viktigste å nå i årene fremover (2015, s. 99).
FNs mål for bærekraftig utvikling gir store muligheter for å lage dagsaktuelle, tverrfaglige
undervisningsopplegg, og det er ikke er mange av læreplanenes mål som ikke kan knyttes opp
mot ett eller flere av dem (Sinnes, 2015, s. 99). UBU rommer problemstillinger knyttet til
miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi
og utdanning (KD, 2017a, s. 14). UNESCO skriver at UBU skal være integrert gjennom å
være holistisk og påvirke læringsutbytte, pedagogikk og læringsmiljø (2017, s. 7).
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Beskrivelsene av UBU og ESD åpner for mange ulike måter å arbeide med temaet på i skolen,
og det er utarbeidet veiledende ressurser for bruk i klasserom tilknyttet bærekraftsmålene
(UNESCO, 2017). Med beskrivelsene av UBU og bærekraftsmålene som utgangspunkt,
innebærer en helhetlig forståelse av bærekraftig utvikling å strekke seg ut over direkte miljøog klimarelaterte spørsmål og utfordringer. Bærekraftig utvikling angår for eksempel en rekke
moralske og etiske aspekter ved menneskets livsførsel. Klein peker for eksempel på at å løse
den økologiske krisen krever en ny måte å se verden på, som blant annet baserer seg på
gjensidig avhengighet istedenfor hyper-individualisme (2015, s. 462). På denne måten
argumenterer Klein for hvordan økonomiske og sosiale aspekter ved samfunnet er i samspill
med miljø- og klimarelaterte spørsmål.
Den første nøkkelkompetansen for bærekraftighet som listes opp i UNESCOs «Education for
Sustainable Development Goals» (heretter ESD Goals), er:
Systems thinking competency: the abilities to recognize and understand
relationships; to analyse complex systems; to think of how systems are
embedded within different domains and different scales; and to deal with
uncertainty (2017, s. 10).
Denne formen for systemtenkning der man skal forstå relasjoner i ulike former og takle
usikkerhet, kan forstås ut fra et menneskelig aspekt. Samfunn og menneskelig livsførsel består
nettopp av komplekse relasjoner, der ulike faktorer kan bidra til usikkerhet. Den nye
overordnede delen av læreplanverket presiserer at UBU handler om å se sammenhenger
mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og at UBU rommer problemstillinger
knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling,
demografi og utdanning (KD, 2017a, s. 14). UNESCOs ESD Goals knytter UBU til alle FNs
bærekraftsmål (2017). Dette innebærer at en rekke temaer, som for eksempel fred og
rettferdighet, samarbeid og bærekraftige samfunn kan utforskes i norskfaget dersom
undervisningen skal utforske bærekraftig utvikling.
I formålsparagrafen i Opplæringsloven og ny overordnet del av læreplanverket legges det vekt
på å utvikle elevenes kritiske tenkning og sette dem i stand til å handle etisk bevisst (1998, §
1, 2017, s. 7). Dette er to ønskede fremtidige kompetanser som også reflekteres i ESD Goals,
der kritisk tenkning løftes frem som en nøkkelkompetanse og etisk kompetanse løftes frem
under flere av delmålene knyttet til undervisning (UNESCO, 2017, s. 10, 30, 36). Evnen til
kritisk tekning og kritisk behandling av tekst presiseres også blant annet av Organisasjonen
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for økonomisk samarbeid og utvikling og deres prosjektgruppe «Definition and Selection of
Competencies» (DeSeCo) (OECD, 2005 s. 5).
Literacy er et komplekst begrep, men er fellesbetegnelsen for mangfoldig tekstkompetanse og
dreier seg om å skape mening i egne og andres tekster (Blikstad-Balas, 2016). Der
bærekraftsmålene settes i sammenheng med literacy, handler dette ofte om å sikre alle evner
til å lese og skrive, da dette blant annet er en driver for bærekraftig utvikling (UNESCO,
u.å.a). Literacy blir også forstått som en måte å identifisere, forstå, tolke, skape og
kommunisere i en økende digital, tekst-mediert og informasjonsrik verden i rask endring
(UNESCO, u.å.a). En tilnærming til literacy bygger på Paolo Freires pedagogikk om kritisk
literacy (UNESCO, 2014, s. 14). Kritisk literacy innebærer «å kunne møte tekster med
motstand og kritikk, og å kunne gjenkjenne underliggende holdninger, motiver og ideologier»
(Blikstad-Balas, 2016, s. 29). Kritisk literacy, slik Freire uttrykker det, er et mål som kan
oppnås delvis gjennom å engasjere seg i tekster ved å tolke, reflektere, stille spørsmål ved,
lage teorier, undersøke, utforske, utprøve, handle og utvikle seg gjennom dialog (UNESCO,
2006. s. 152).
For at elever skal utvikle kritisk tenkning bør de også delta i dialog (Kuhn & Crowell, 2011, s.
545). Kuhn & Crowell undersøker elevers utvikling av resonnerende og argumenterende
ferdigheter i en komparativ studie over tre år (2011, s. 545). De finner at
intervensjonsgruppene som gjennomførte dialogisk metode, utviklet sine argumenterende
ferdigheter mer enn kontrollgruppene som gjennomførte omfattende øvelser i essay-skriving
og helklassesamtaler. Elevene som gjennomførte den dialogiske metoden, overførte
ferdigheter de hadde lært gjennom dialog til skriving av argumenterende tekst, og viste
generelt høyere kvalitet på sine argumenter enn kontrollgruppen. Kuhn og Crowell
konkluderer med at dialog virker å være en viktig metode for å utvikle kognitive ferdigheter
som bidrar til resonnerende og argumenterende ferdigheter (Kuhn & Crowell, 2011, s. 545).
Etisk literacy er i denne oppgaven hentet fra Frank og Osbecks forståelse for begrepet i boken
Ethical Literacies and Education for Sustainable Development (2017). Der forstås begrepet i
relasjon til sosiokulturelle perspektiver for utvikling av moral, og at ethical literacy er knyttet
til repertoarene av diskurser som individet har tilgang til i den praksisen personen er aktiv i –
altså hvilke diskurser som blir brukt i en spesifikk kontekst (2017, s. vii-viii). Med andre ord
ses utvikling av moral i tilknytning til hvordan elevene er aktive og prater om ulike
fenomener og temaer, som for eksempel bærekraftig utvikling (Frank & Osbeck, 2017, s. 58).
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Sosiokulturelle perspektiver på utvikling av moral innebærer at språk, konsepter og diskurser
ses på som verktøy for moralsk funksjon (Frank & Osbeck, 2017, s. 58). Utvikling av etisk
literacy har en retning bestemt av hva som blir ansett som en kompetent deltager i aktiviteten
elevene gjennomfører (Frank & Osbeck, 2017, s. 58).
Fiksjonslesning er en måte å utvide de diskursene som blir ansett som passende i en gitt
situasjon (Frank & Osbeck, 2017, s. viii). Dette henger sammen med at fiksjonslesning er en
måte å forstå erfaringer man selv mangler (Frank & Osbeck, 2017, s. 58). Hvordan
utviklingen av etisk literacy kan foregå gjennom litterære samtaler behandles i delkapittel 2.3.
Etisk literacy kan også ses i sammenheng med kritisk literacy ved å se på elevenes diskurser i
klasserommet. Ved å kritisk forstå informasjon og historier som omgir elevene, og lære
ferdighetene til å handle, kan elever skape alternative diskurser (Beach, Share & Allen, 2017,
s. 1). Det er altså viktig å sikre elevene kritisk literacy og handlingskompetanse i en
komplisert tekstverden.
Et annet ønsket læringsutbytte med UBU er «collaboration competency», som blant annet
innebærer å lære fra andre og samarbeide på en deltagende måte (UNESCO, 2017, s. 10).
OECD-landene er gjennom prosjektet «Learning Framework 2030» i ferd med å utarbeide en
felles forståelse og et rammeverk for hvilken kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier
som er nødvendige for å forme fremtiden (OECD, 2018, s. 3). De første resultatene fra dette
arbeidet konkluderer med at undervisningsdesignet må inneholde autentisitet: «Learners
should be able to link their learning experiences to the real world and have a sense of purpose
in their learning» (OECD, 2018, s. 7). Elevene skal altså realisere kunnskapen de tilegner seg
i sine egne livsverdener, noe som krever arbeid som legger opp til samarbeid (OECD, 2018, s.
8). Noen andre faktorer som fremmes for fremtidsrettet undervisning i dette prosjektet, er
engasjement, kommunikative ferdigheter, samarbeidsevne, empati, utvikling av identitet,
rettferdighet og tillit (OECD, 2018, s. 18).
Ut fra beskrivelsene ovenfor, er kritisk tenkning, etisk bevisstgjøring, å ta avgjørelser
sammen, og å ta ansvar for nåværende og fremtidige generasjoner viktige mål for UBU
(UNESCO, 2017, s. 7, 10, 30, 36). Sinnes har samlet ulike kompetanser som blir vektlagt i
forskjellig UBU-litteratur, blant annet av DeSeCo-prosjektet med deres definisjon av 21st
century skills og av Ludvigsen-utvalget (Sinnes, 2015, s. 39). Noen av disse kompetansene er
kritisk tenkning, kommunikasjons- og samarbeidskompetanse og handlingskompetanse (2015,
s. 40). I denne oppgaven utforsker jeg om samtaler om en skjønnlitterær tekst kan bidra til at
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elevene utvikler kompetanse for kritisk tenkning, etisk bevissthet og i å ta avgjørelser
sammen. Samtaler om tolkning av tekst som leder til en presentasjon, er en måte å øve på å ta
avgjørelser sammen fordi elevene er nødt til å legge frem sitt resonnement etter samtalen.

2.1.2 Sentrale temaer for denne oppgaven
Som nevnt tidligere innebærer bærekraftig utvikling å ta hensyn til behovene til fremtidige
generasjoner. Da blir spørsmålet hva disse behovene er både sosialt, økonomisk og
miljømessig, ettersom UBU skal ses i sammenheng med alle disse dimensjonene (KD, 2017a,
s. 14). Den sosiale dimensjonen handler om at alle mennesker får et godt og rettferdig
grunnlag for et anstendig liv, noe menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for å
sikre (FN, 2018). De ulike temaene som er mest relevante for denne studien går under den
sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling. Et av disse temaene er identitet. Refleksjon om
identitet er interessant i et UBU-perspektiv, og ulike studier har interessert seg for elevenes
utvikling av identitet gjennom arbeid med UBU-relaterte temaer (Lundegård & Wickmann,
2009).
Arbeid med identitet vektlegges i ESD Goals. «Socio-emotional learning objectives»
innebærer blant annet at elevene er i stand til å reflektere over utviklingen av egen identitet,
og at de forstår hvilken rolle naturlige, sosiale og tekniske omgivelser har hatt i utviklingen av
deres identitet og kultur (UNESCO, 2017, s. 32). Forståelsen av identitet og utvikling av
denne i forbindelse med omgivelsene rundt ses på som et viktig ledd i å jobbe mot
bærekraftige samfunn. Elevene kan også arbeide med hva som utgjør tilhørighet og
identitetsskaping (UNESCO, 2017, s. 35). Siden etikk kan betraktes som en viktig del av
identitetsutvikling (Lundegård & Wickmann, 2009), kan både identitet i utvikling og etikk ses
på som viktige aspekter ved de sosiale behovene som inngår i bærekraftige samfunn.
Et annet relevant tema for denne oppgaven er maktforhold mellom kjønn. I rapporten som
omtaler Freires pedagogikk om kritisk literacy, «Literacy and Education for Sustainable
Development and Women Empowerment», oppfordres menn og kvinner til å reflektere over
tradisjonelle kjønnsroller og -relasjoner som et utgangspunkt for kollektiv handling
(UNESCO, 2014, s. 14). Artikkelen fokuserer også på at kjønn må ses i lys av maktrelasjoner;
at man må avdekke utfordringer knyttet til makt i utdanningsinnholdet, klasseromspraksis og
strukturer og ideologier som bestemmer kvinners liv (2014, s. 14). Selv om dette i første
rekke kanskje er rettet mot en mer overordnet organisatorisk dimensjon i land der kvinner står
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i en annen stilling enn i Norge, er det en klar overførbarhet til innholdet i undervisningen i et
norsk klasserom: Elevene kan utvikle kritisk literacy ved å reflektere over kjønnsroller,
relasjoner og maktforhold mellom kjønnene med utgangspunkt i tekst. Å stimulere til kritisk
tenkning, kan fremme evnen og motet som trengs for å heve en kritisk og selvstendig røst, og
dette kan være et viktig ledd i å utvikle forståelse for andre menneskers situasjoner
(Nussbaum, 2016, s. 210). Likestilling av kjønnene utgjør det femte punktet av FNs
bærekraftsmål (2018). Bærekraftsmålene fokuserer mest på land med liten grad av likestilling,
men det er ikke grunn til å si at et kjønnsperspektiv på utvikling ikke er gjeldene i norsk
kontekst.
Skolen skal legge til rette for at elevene kan utvikle seg til kompetente og ansvarlige
samfunnsborgere (KD, 2017a, s. 9). I delmål 4.7 for bærekraftig utvikling står det blant annet
at verden innen 2030 skal sikre alle elever og studenter nok kunnskap til å fremme globalt
borgerskap (FN, 2015, s. 17). UBU fremmes som en måte verden kan nå bærekraftsmålene
ved at elevene skal delta som informerte borgere (UNESCO, 2017, s. 8). Nussbaum forklarer i
Litteraturens etikk litteratur som borgerdannelse (2016, s. 29). Her forklares menneskets
bevissthet over egne svakheter som en nødvendighet for god samfunnskompetanse. Hun
beskriver hvordan et barn er avhengig av foreldrene og at det har et behov for å bli ledet i en
produktiv retning (2016, s. 198). Barnets skamfølelse over egen hjelpeløshet, ses i
sammenheng med avsky over eller vemmelse over den egne kroppens avfallsprodukter:
«Psykologer som har utført eksperimenter knyttet til avsky, er enige om at når vi tar avstand
fra disse avfallsproduktene, mestrer vi vår egen redsel for å ha, og i siste instans også være,
avfallsprodukter, og dermed også dyriske og dødelige» (Nussbaum, 2016, s. 199). På denne
måten knyttes avsky og forståelsen av egen kropp til barnets oppdragelse og til utvikling som
samfunnsborger.
Studier av avsky forteller den samme fortellingen om hvordan menneskelige samfunn skaper
utgrupper som stigmatiseres som avskyelige (Nussbaum, 2016, s. 200). Likevel finnes det
mange kilder til variasjon som påvirker utfallet av denne fortellingen, og som på ulike måter
former menneskers holdninger til svakhet, behov og gjensidig avhengighet (Nussbaum, 2016,
s. 200). Stigmatisering av andre kan forstås som en reaksjon på engstelse over egen svakhet
og sårbarhet, og derfor kan ikke slik atferd endres uten at man går nærmere inn på den dypere
engstelsen (Nussbaum, 2016, s. 200). Dette kan man gjøre ved å lære praktisk
samfunnskompetanse (Nussbaum, 2016, s. 200). Istedenfor å skyve bort menneskers
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svakheter bør man forholde seg til de med støtte: «Jean-Jacques Rousseau anså læring om
menneskers grunnleggende svakhet som helt sentral i hele oppdragelsesprosjektet sitt, og
hevdet at det først er når vi erkjenner denne svakheten at vi blir sosiale og menneskekjærlige»
(Nussbaum, 2016, s. 201). Hun mener at skam, avsky og medfølelse utgjør noe av kjernen til
en oppdragelse til demokratisk borgerskap (Nussbaum, 2016, s. 206). For at barnet skal
utvikle omsorg og tanke for andre, kan man lære barnet ikke å skamme seg over sine egne
behov og ufullstendighet, men å se dette som et utgangspunkt for samarbeid og gjensidighet
(Nussbaum, 2016, s. 210). I denne oppdragelsesrollen av samfunnsborgeren der usårbarhet
ikke skal være et ideal, er det viktig å fremme elevens egne kritiske og selvstendige røst, og
her vil skolen være en viktig påvirkningskilde (Nussbaum, 2016, s. 210).

2.2 Norskfagets rolle i møte med bærekraftig utvikling
Det er viktig å svare på hva norskfaget skal bidra med i arbeidet med bærekraftig utvikling og
hvordan dette kan gjøres. Norskfaget som språk-, danningsfag og forvalter av tekster kan ha
en særegen vinkling på sin tilnærming til bærekraft og dermed bidra til en mer helhetlig
forståelse for en bærekraftig fremtid. Norskfaget er en arena for dialog, refleksjon og
deltagelse der elevene lærer å utvikle evnen til kritisk tenkning (UDIR, 2013, s. 2). Faget kan
også bidra til økt forståelse for mennesker både like og ulike elevene selv gjennom
leseopplevelse. Innlevelse gjør at vi kan utforske og nesten erfare andre menneskers liv
(Frank & Osbeck, 2017, s. 59). Som norsklærer har man mulighet til å engasjere og inspirere
elever til å bli involvert i å skape en bærekraftig fremtid. I dette delkapittelet går jeg gjennom
hvordan norskfaget kan bidra til bærekraftig utvikling ut fra fagets mer generelle
styringsdokumenter og hvordan skjønnlitteraturen i faget kan utforskes.

2.2.1 Norskfaget som humanistisk fag
I artikkelen «Hvor ble det av humaniora?» kommenterer Kvamme hvordan naturfaglige
miljøer har stått for realfagsstrategien som var Norges nasjonale satsning på bærekraftig
utvikling i skolen under FN-tiåret 2005-2014 (2017). Han påpeker at nesten ingen av
aktivitetene her er rettet mot humanistiske fag, til tross for at UNESCO slår fast at
kulturdimensjonen har en avgjørende integrerende dimensjon knyttet til identitet, verdier og
praksiser:
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Men en hovedoppgave i de humanistiske fagene er å gjøre kulturen synlig for elevene
som utgangspunkt for innlevelse, diskusjon og kritikk. […] Det er ikke minst dette
kjerneelementet som er disse fagenes bidrag i et tverrfaglig arbeid (Kvamme, 2017).
Kulturdimensjonen nevnes ikke i sammenheng med UBU i ny overordnet del av
læreplanverket (KD, 2017a). I Ludvigsenrapporten derimot listes kultur opp som en
underdimensjon av bærekraftig utvikling og på UNESCOs hjemmesider står det presisert:
«No development can be sustainable without including culture […] Culture is both an enabler
and a driver of the economic, social and environmental dimensions of sustainable
development» (NOU2015: 8, s. 50; UNESCO, u.å.b).
Kvamme peker på to utfordringer ved Stortingsmelding 28: At bærekraftig utvikling kun skal
inngå i de fagene der det er «en sentral del av innholdet», og at meldingen ikke omtaler
«helse» og «medborgerskap og demokrati» som nøkkelområder innenfor bærekraftig
utvikling slik det forstås av FN, men heller at de sammen med UBU listes opp som tre ulike
temaer (Kvamme, 2017; KD, 2016). Om fagfornyelsen ser bærekraftig utvikling som en
sentral del av innholdet i norskfaget gjenstår å se, men ved å dele opp temaene i tre separate
punkter vil sammenhengen mellom disse temaene kunne bli underkommunisert.
Stortingsmelding 28 understreker at norskfaget er og skal være både et språkfag og sentralt
fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling, men viser også til at
humaniorameldingen skal tydeliggjøre de humanistiske fagenes plass i skolen (KD, 2016, s.
49, 54). Humaniorameldingen, Stortingmelding 25, etterlyser de humanistiske fagenes rolle i
møte med de store samfunnsutfordringene (KD, 2017b). Meldingen går blant annet gjennom
norskfagets relevans og historie i norsk skole og legger vekt på at fagfornyelsen skal reduserer
stofftrengselen og legge til rette for dybdelæring i fagets kjerneelementer innenfor språk,
kultur og litteratur (KD, 2017b, s. 108). Noen beskrivelse av UBU i norskfaget finner man
ikke, men meldingen uttrykker kulturarvens rolle i forbindelse med bærekraftig
ressursforvaltning (KD, 2017b, s. 43). Det står også om humanioras rolle i verdi- og
interessekonflikter; at humaniora kan bidra til bedre forståelse av underliggende forhold som
interesser, natursyn, verdier og kultur: «Vi trenger en dypere forståelse av hvorfor motstand
og konflikter knyttet til endring oppstår og hvordan man kan håndtere konfliktene slik at man
ender opp med en løsning som fungerer» (KD, 2017b, s. 84).
I boken Teaching Climate Change to Adolescents blir engelskfaget i engelske skoler
undersøkt. «Our classrooms are a space to use imagination to understand climate change not
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only as science, but in its human meaning and social complexity» (Beach, Share & Allen,
2017, s. 6, 14). Det er interessant at forfatterne her legger vekt på forestillingsevne og å forstå
miljørelaterte utfordringer ut fra en sosial dimensjon. De finner at å undervise i
klimaforandringer er noe som inspirerer og styrker elevenes bruk av literacy som et
meningsfylt verktøy til forandring (Beach et al., 2017, s. 9). Dette vil si at arbeid med
bærekraft kan engasjere elevene til å utvikle sin kompetanse som tekstbrukere.
Klimaforandringer er et eksempel på en fremstilling av virkeligheten som elevene møter både
i og utenfor skolen. I forbindelse med alle aspektene som potensielt kan inngå i utviklingen av
en bærekraftig fremtid, er det mange ulike tekster som kan være relevante i arbeidet med
bærekraftig utvikling. En av norskfagets særegne sider er nettopp tekstmangfoldet elevene
skal orientere seg i, både med tanke på ulike sjangre og økende grad av kompleksitet (UDIR,
2013, s. 11).

2.2.2 Skjønnlitterære kvaliteter
Skjønnlitteraturen har ulike kvaliteter som egner seg for arbeid med bærekraftig utvikling. En
måte å tilpasse et undervisningsopplegg i norskfaget er å kommentere direkte klima- og
miljørelaterte problemer. Økokritisk lesning handler ofte om å se litteratur i lys av hvordan
den beskriver natur og miljø. Et eksempel på økokritisk lesning av litteratur er en
masteroppgave ved Universitetet i Oslo som undersøker hvordan Gert Nygårdshaugs roman
Mengele Zoo formidler et økokritisk budskap (Bogen, 2016). En studie finner at økokritisk
tilnærming til undervisning i lyrikk kan skape klare sammenhenger mellom lære å utvikle seg
som poet og å lære om natur, miljø og lokale områder (Matthewman, 2013, s.71). Økokritisk
lesning kan være en måte å utforske UBU i klasserommet på der man trekker verket direkte
opp mot miljø- og klimautfordringer, for eksempel ved å lese dystopier knyttet til
klimaforandringer. Samtidig finnes det som sagt andre dimensjoner ved en bærekraftig
fremtid, som for eksempel inkluderer helse og medborgerskap. I denne oppgaven ligger en
vid forståelse av sammenhenger for bærekraftig utvikling til grunn.
Aase stiller spørsmålet om norskfaget er skolens fremste danningsfag (2005b, s. 69).
Norskfagets danningspotensial ligger blant annet i faget som språkfag, faget som forvalter av
tekster – samtidens og fortidens, faget som arena for utforsking av skriftlige tekster, i
potensialet for kritisk tenkning og for blikket på språket og ulike kulturformer (Aase, 2005b,
s. 69). Spesielt for norskfaget er blant annet at det behandler skjønnlitteratur, en tekstform
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som ofte begrunnes ved at den utvikler forståelse for andre menneskers situasjoner og
erfaringer (Frank & Osbeck, 2017, s. 58). Lyrikk er et eksempel på språk som overskrider
dagligspråket, og det er nødvendig for dannelsesprosessen å våge å forholde seg til
utfordrende kunst, fordi det utfordrer vår hang til enkle forklaringer av verden (Aase, 2005b,
s. 81). Samtidig må elevene få hjelp til å forstå verdien av det poetiske språket (Aase, 2005b,
s. 81). En del av elevenes lesekompetanse handler nettopp om å forstå hvorfor man
oppvurderer tekster som ikke er umiddelbart tilgjengelige. Dermed blir norskfaget en viktig
arena fordi dette er det eneste faget som behandler kunstneriske tekster på norsk språk (Aase,
2005b, s. 81).
Lyrikk innehar et stort rom for tolkning og utforsking av språket: «Of all written genres,
poetry is perhaps the most amenable to creative and playful exploitation of the potentialities
of language» (Myhill, 2013, s. 49). Studier viser at mange elever i engelsk skole mangler
grunnleggende kompetanse i å forstå lyrikk, noe som resulterer i at den emosjonelle og
intellektuelle gleden eleven kan få ut av sjangeren er begrenset (Whitley, 2013, s. 43). En
måte å utvikle denne kompetansen på er ved å skape sosiale og profesjonelle forutsetninger i
skolen for at lyrikk kan oppdages for glede og interesse, ikke som et pensum som skal pugges
(Whitley, 2013, s. 44). En case-studie viser at mange lærere i engelske skoler har personlige
dårlige erfaringer med tolkning av lyrikk, og derfor mangler de selvtillit til å ville innføre
sjangeren i klasserommet (Whitley, 2013, s. 44). Dette kan tale til fordel for en utforskende
tilnærming til lyrikk, spesielt i elevenes tidligste arbeid med sjangeren. For å oppdage lyrikk
med engasjement kan man vektlegge de muntlige måtene å arbeide med lyrikk på (Whitley,
2013, s. 45).

2.3 Litterære samtaler
Når jeg omtaler litterære samtaler i denne oppgaven gjelder dette i hovedsak faglige samtaler,
både gruppesamtaler mellom elever med og uten lærer, men også lærerledede
helklassesamtaler. Disse samtalene har et undersøkende eller analyserende formål, men tar
ofte utgangspunkt i personlig erfaringer og personlig opplevelse av å lese teksten som er
gjenstand for samtale. En enkel definisjon av litterære samtaler kan være at en gruppe
diskuterer en litterær tekst, og hensikten med en litterær samtale vil alltid være at lesere
sammen snakker om tekster på en opplyst, personlig og reflektert måte (Hennig, 2012, s. 27).
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Litterære samtaler uttrykker leseerfaringer, og har som hensikt å undersøke litterære tekster
med utgangspunkt i disse erfaringene (Aase, 2005a, s. 107). Leserfaringene kan være ulike,
noe som passer godt med at klasserommet kan være en møteplass for ulike stemmer, fra både
tekstene og elevene (Aase, 2005a, s. 106; Dysthe, 1995). Den litterære samtalen i praksis
søker ikke en meningssannhet som er konkluderende, men man forsøker «å avdekke stadig
nye og mer nyanserte meningsnivå og meningssammenhenger, i teksten, mellom teksten og
«verden», og mellom de som deltar i samtalen» (UDIR, 2015). Som fenomen kan vi forstå
litterære samtaler som utforsking av tekst sammen, men man kan også begrunne litterære
samtaler ved at de gjennom det sosiale fellesskapet som samtalen skaper, kan motivere
elevene til å bli mer aktive og utøvende lesere (Hennig, 2012, s. 30).
Skolen har et ansvar for å bidra til elevenes intellektuelle utvikling gjennom å samtale om
etiske og eksistensielle spørsmål, men har også et ansvar for at elevene skal utvikle
kompetanse til å handle etisk og miljøbevisst (Bommarco, 2006, s. 213; KD, 2017a, s. 14). I
en studie gjort av Lundegård og Wickmann som undersøker elevers utvikling av identitet i
samtale om bærekraftig utvikling, forklarer de identitet som noe som er situert og i endring i
sosiale interaksjoner (2009, s. 465). De benytter begrepet etisk rom som en faktor for
identitetsdannelse. Lundegård og Wickmann anser ethvert møte mellom mennesker som et
«ethical encounter», og når et menneske godtar deltagelse ved å si seg enig eller motsi et
annet menneskes synspunkt, så har diskursen også skapt et rom for den personen til å være til
stede og til å ta ansvar i dette etiske rommet (2009, s. 465). Med denne forståelsen av hvordan
etikk utspiller seg i interaksjoner som omhandler lesning av fiksjonslitteratur, blir en litterær
samtale viktig for dannelse av både identitet og etisk literacy.

2.3.1 Litterære samtaler i læreplanen
I den observerte økta skal elevene lese, forstå og samtale om diktet med sin gruppe. Å samtale
om litteratur kan knyttes til flere kompetansemål både på ungdomsskolen og videregående
skole (UDIR, 2013). I denne oppgaven er observasjonsklassen fra Vg1-trinn. I norskfagets
kompetansemål står det blant annet at de skal «lese et representativt utvalg samtidstekster,
skjønnlitteratur (…)» og «gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare
hvilken funksjon de har» (UDIR, 2013, s. 10). De norskfaglige kompetansemålene i muntlig
kommunikasjon innebærer blant annet å «lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon
og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner», «bruke norskfaglige kunnskaper og
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begreper i samtaler om tekst og språk», «bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget
utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og
arbeidsliv» og «mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner»
(UDIR, 2013, s. 10). Litterære samtaler egner seg med andre ord godt for å dekke flere
kompetansemål i læreplanen.
Lesing som grunnleggende ferdighet i norskfaget er definert som:
Å kunne lese i norsk er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg
sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers
tanker, opplevelser og skaperkraft. […] Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og
forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer
komplekse tekster i ulike sjangere (UDIR, 2013, s. 5).
I beskrivelsen vektlegges meningsskaping. Elevenes engasjement fremstår også som viktig og
settes i sammenheng med blant annet andre menneskers tanker og opplevelser. Elevene skal
tolke komplekse tekster i ulike sjangre, noe som også uttrykkes i beskrivelsen av de
grunnleggende muntlige ferdighetene i norskfaget. Der vektlegges at elevene skal skape
mening gjennom å lytte aktivt, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker
(UDIR, 2013, s. 5). De muntlige ferdighetene innebærer også at norskfaget har et særlig
ansvar for at elevene skal planlegge og fremføre presentasjoner av ulik art (UDIR, 2013, s. 5).
Til tross for at litterære samtaler fremstår som en egnet arbeidsmetode for å dekke både
kompetansemål og arbeid med grunnleggende ferdigheter, finner noen studier at bruken av
klasseromsamtaler og diskusjon har vært relativt sjelden (Klette, 2003, s. 59). En studie finner
også at litterære samtaler ikke benyttes som sentrale didaktiske redskaper (Skarstein, 2013, s.
282).

2.3.2 Forutsetninger for den litterære samtalen
Leserens rolle i forståelsen og møtet med teksten er viktig både i norskfagets læreplan og i
litteraturteori med et sosiokulturelt utgangspunkt. I definisjonen av leseferdigheter i
læreplanen, står det at eleven skal skape mening og engasjere seg, noe som innebærer en aktiv
forståelse av en leser. Leseren som meningsskapende part finner vi blant annet igjen i
resepsjonsteori (Hennig, 2012, s. 28). Med dette synet må litteraturen aktiveres og realiseres
av en leser – da vil det foregå en transaksjon mellom leseren og teksten (Hennig, 2012, s. 28).
En følge av dette er at leseren ses på som en meningsskapende part i transaksjonen, og derfor
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er en litterær samtale et godt utgangspunkt for møtet mellom ulike måter å forstå et litterært
verk på.
Nussbaum forsvarer litteraturens evne til å vekke følelser, og følelsenes betydning i lesning av
litteratur: «Følelser og sinnsbevegelser er ikke bare rimelige reaksjoner på innholdet i
litterære verker, de er bygd inn i verkenes struktur og bidrar til at vi retter oppmerksomheten
mot selve den litterære formen» (2016, s. 167). Selv om følelser ikke alltid gir en korrekt
rettesnor for hva som er riktig handling og at kritisk granskning av det litterære verket er
uunnværlig, kan følelser blant annet gjøre at vi erkjenner behov og egen manglende
selvstendighet (2016, s. 179, 194). Hun mener at den litterære forestillingsevnen er en viktig
forberedelse for moralsk samhandling og samfunnsdeltagelse, og at den bidrar til at vi
engasjerer oss i teksten (2016, s. 31).
Penne understreker at det autonome individet er et mål for undervisning og oppdragelse, men
i en av hennes studier utfordrer hun tilliten til dialogen i norske klasserom, mer presist
hverdagsdiskursen: «Få elevene ut av hverdagsspråket og de endeløse subjektive og
emosjonelle referansene og inn i nye og fremmede verdener» (2009, s. 14). Pennes studie
omhandler riktignok fortellinger, men i tolkningen av skjønnlitteratur står læreren ovenfor
utfordringen om hvordan elevene på best måte skal komme inn i teksten. Skarstein refererer
til Ziehe når han kritiserer egosentrisme i pedagogisk identitetsdiskurs: «Skolens oppgave er å
motvirke egosentrismen; motstanden eller ubehaget over det nye» (2013, s. 68).
Når skolens faglige innhold ikke skiller seg fra unge menneskers hverdagskunnskap,
innsnevres potensialet for utvikling av elevenes erfarings- og identitetsmuligheter og da
også mulighetene for å utvikle refleksjon som redskap for selvdannelse. Selvdannelsen
handler nettopp om å kunne tre ut av «egne» verdener, ha selvdistanse og å kunne skifte
perspektiv (Skarstein, 2013, s. 69).
Dette innebærer at aspekter ved undervisningens faglige innhold som valg av tekst, oppgaver
og lærerens bruk av fagbegreper er viktig for elevenes muligheter for refleksjon, dannelse og
dialogen i klasserommet.
Den litterære samtalen har et stort potensial for kunnskap og tekster som ligger utenfor
elevenes vanlige tekstreportoar (Aase, 2005a, s. 117; Bommarco, 2006, s. 215). Gjensidig
påvirkning kan omforme og berike elevenes litterære erfaring og gjøre dem til mer effektive
lesere – de som gjør aktiv bruk av sin litterære kompetanse (Hennig, 2012, s.33, 35). Hvis
samtalen mellom elevene skal berike deres litterære erfaring, er det likevel utfordringer
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knyttet til å diskutere litteratur med lite styring fra læreren. I min observasjon studerer jeg en
gruppesamtale der elevene nemlig leser og diskuterer seg imellom før de samtaler med
læreren. I litterære samtaler i skolen er lærerens grad av involvering interessant, fordi det kan
legge føringer på hvordan samtalen utarter seg. Skolens innhold og språk bør utfordre elevene
(Penne, 2009, s. 15; Skarstein, 2013, s. 298). Dette handler blant annet om at elevene skal ha
mulighet til å strekke seg med tanke på både type tekst og tema. Selv om for eksempel
populærmusikk er noe som engasjerer mange elever, er det ikke sikkert at en enkel tekst av
deres favorittartist er det beste utgangspunktet for en litterær samtale, fordi elevene må løftes
ut av hverdagsdiskursen (Penne, 2009, s. 14). Hvordan den litterære samtalen utarter seg
handler altså blant annet om potensialet som ligger i den valgte teksten.
Samtidig er det viktig med en balanse mellom kontroll og frihet i elevenes valg av tekst, fordi
elevenes erfaringer bør behandles med respekt (Bommarco, 2006, s. 221). Læreren har likevel
et ansvar i å se mulighetene for hva ulike tekster kan romme, og læreren skal vurdere hva
elevene har godt av å lese, enten det er lystlesing eller å finne frem ny og ukjent litteratur som
kan utfordre elevene (Hennig, 2012, s. 84). I Bommarcos studie finner hun at det ikke oppstod
diskusjoner eller dypere samtaler om romanene der elevene hadde fritt tekstvalg (2006, s.
221). Mangelen på diskusjon, kan i den studien være en følge av at alle elevene hadde ulike
tekstreferanser og at det dermed ble vanskelig å gjennomføre en litterær samtale. Det kan
derfor være fordelaktig at elevene som deltar i den litterære samtalen leser samme tekst.
Uavhengig av tekstvalg er det også viktig at samtaleemnene som diskuteres kan komme fra
elevene (Hennig, 2012, s. 39). Selv om elevene blir presentert for en utfordrende tekst, er det
derfor viktig at de selv ser hvilke temaer som kan løftes frem. Bommarco finner at elevene i
hennes studie har et sterkt ønske om å diskutere interessante emner, og at de i samtale om
emner som berører dem, ønsker å uttrykke egne tolkninger og lære seg å argumentere for sine
standpunkt (2006, s. 213, 214).
Forutsetningene for å lykkes med en litterær samtale henger sammen med elevenes litterære
kompetanse. Dette skyldes at den litterære samtalen er en institusjonsbunden
kommunikasjonsform som må læres gjennom sosial praksis i skolen, fordi en slik samtale
impliserer bruk av et begrepsapparat fra litteraturvitenskapen og et sett strategier for lesing og
fortolking (Aase, 2005a, s. 108). Andre studier presiserer også dette behovet for rammer eller
redskaper for litterære samtaler i undervisning (Rødnes, 2014, s. 366). Det er med andre ord
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mange ulike aspekter ved en litterær samtale læreren bør ta høyde for, fordi et dialogisk
klasserom kan være utfordrende å legge til rette for (Dysthe, 1995, s. 209).
Klette påpeker at gode lærere generelt klarer å balansere emosjonell, undervisningsrettet og
organisatorisk støtte til elevene (2013, s. 142). En form for organisatorisk støtte er
gruppestørrelsen under samtalen.Bommarco forklarer at hun synes det var vanskeligere å få
alle elevene aktive i en litterær samtale desto flere elever som var med i gruppa, og at i hennes
klasse fungerte smågruppesamtaler best, både med og uten lærer (2006, s. 222). Et annet
prinsipp for å lykkes med litterære samtaler kan være at læreren bør støtte samtalen faglig,
men også dempe sin rolle i samtalen (UDIR, 2015, s. 2). På denne måten kan han bidra med
faglig støtte, mens elevene får mulighet til å være aktive og komme med egne bidrag.
Formålet med samtalen trenger ikke være kunnskapskontroll eller vurdering, men læreren –
når det er behov – skal støtte elevene og hjelpe dem med å utvikle sine forestillingsverdener
(Bommarco, 2006, s. 215). På denne måten ses den litterære samtalen som en utviklende
prosess der læreren har en støttende rolle.
Dersom elevene lar seg styre av andre i litterære samtaler, kan det føre til at elevenes særegne
stemmer ikke kommer frem. Et eksempel på dette er en studie der en gruppe gutter ønsker å
opprettholde et gruppefellesskap, noe som begrenser utforsking ved at ulike tolkninger blir
avvist (Asplund, 2010, s. 194). Dette innebærer at læreren har en viktig rolle i å gi støtte der
det er behov for at elevene utdyper tanker og resonnementer som kan være utforskende for
den litterære samtalen. Emosjonell støtte fra læreren kan bestå av verdsetting av elevinitiativ,
noe som utdypes i delkapittel 2.4.2 (Klette, 2013, s. 187). Undervisningsrettet støtte kan være
faglig støtte som kan bestå av begrepsliggjøring, utdypende spørsmål og eksplisitt
understreking av hvordan tekstmeningen utvides underveis i samtalen (UDIR, 2015).
Elevene på sin side kan oppsummere og reflektere over samtalen i ettertid (UDIR, 2015).
Mange klasserom benytter seg med fordel av samtaleregler, som for eksempel: Alle lytter og
bidrar, er forberedt, forsøker å holde seg til saken, er oppmerksomme, er høflige og
vennligsinnede, viser respekt, stiller spørsmål, gir hverandre nødvendig ventetid og har ansvar
for å drive samtalen videre (Hennig, 2012, s. 130). Disse rådene er generelle og handler ikke
først og fremst om litterære samtaler, men sammenliknet med Mercers beskrivelse av
utforskende samtale i delkapittel 2.4.1 har de mange fellestrekk (2008). Reglene kan være
viktige for måten elevene samtaler sammen. Slik kan den litterære samtalen bli et møte
mellom ulike stemmer ved at alle bidrar og lytter aktivt. Den gode samtalen bygger på
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samspill mellom deltagerne og respekt for de tanker og idéer som legges frem (Bommarco,
2006, s. 213). Elevene i Bommarcos studie verdsetter den litterære samtalen, og flere av dem
uttrykker at den bidrar til å utvikle forståelsen for verket som diskuteres, blant annet ved å
oppklare deler av teksten der elevene er usikre (2006, s. 212). En av elevene i studien, som
ikke deltar så mye muntlig i samtalene, forteller også at hun lærer å kjenne klassekameratene
bedre gjennom de litterære samtalene (Bommarco, 2006, s. 213).

2.3.3 Elevenes meningsskaping av tekst
Hvordan elever skaper mening av tekst henger sammen med deres litterære kompetanse, som
kan deles inn i fire deler: kunnskap om tekst, kontekst og lesing og litterær leseferdighet
(Hennig, 2012, s. 18). Litterær leseferdighet handler blant annet om evnen til å danne
forestillingsverdener og fylle tomrom i teksten, mens de mer kunnskapsorienterte
kompetanseområdene er knyttet til litterære virkemidler og begreper, intertekstualitet og
kunnskap om lesestrategier med mer (Hennig, 2012, s. 18, 19).
Elevenes litterære kompetanse henger også sammen med hvordan eleven tilnærmer seg en
tekst. En måte å nærme seg en tekst på er den erfaringsbaserte og personlige som legger vekt
på leserens opplevelse av teksten (Rødnes, 2014, s. 351). Elever kan ha ulike
erfaringsbakgrunner og varierende fortrolighet med ulike litterære sjangrer (Sommersvold,
2011, s. 36). Læreren kan derfor ikke forvente at alle skal føle seg hjemme i en skapt
forestillingsverden i klassen, men at det er formålstjenlig å skape klasseromskulturer som gir
plass både for utforsking, uenighet og fantasi (Sommersvold, 2011, s. 40). Når elevene bruker
egne erfaringer i tolkningen av skjønnlitterære tekster kan dette bidra til engasjement og
innsikt. Derfor er spørsmålet om hvordan elevene bruker erfaringer i tolkningsarbeidet av
tekst interessant. Et eksempel på hvordan elevenes erfaringer projiseres på lesningen av
norskfagets tekster kan man lese i Skarsteins avhandling der en elev vurderer Albertines død,
i Christian Krohgs novelle, som et resultat av hennes individuelle og frie valg (2013, s. 281).
Dette viser hvordan eleven, ut fra egne erfaringer, tolker verket på en annen måte enn hva
undervisningen legger vekt på i fremstillingen av naturalisme og determinisme.
Flere studier peker samtidig på at det ikke alltid holder med erfaringsbaserte lesninger, fordi
erfaringsnære samtaler kan begrense utforskingen av litteraturen (Hennig, 2012, s. 50-51;
Rødnes, s. 359, 364). En annen, mindre dokumentert måte å tilnærme seg tekst på, og som
reflekteres i læreplanen, er en mer analytisk tilnærming til teksten (Rødnes, 2014, s. 351). En
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tekstanalytisk tilnærming handler ofte om å holde fast ved et referansepunkt i teksten. Her
prøver man for eksempel å forstå virkemidler brukt i teksten og meninger på ord og
setningsnivå. Et prinsipp for å lykkes med litterære samtaler kan være å utvikle en
tekstforståelse som er dynamisk og åpen gjennom å nærlese og diskutere enkeltmomenter i
teksten, og utforske disse i forhold til teksten som helhet (UDIR, 2015, s. 2). Erfaringsbasert
lesning kan bidra til litterær kompetanse, men bør altså balanseres med en tekstnær
tilnærming til analysen.

2.4 Sosiokulturell læringsteori
I denne oppgaven undersøker jeg hvordan elevene snakker sammen i en litterær samtale, for å
belyse hvordan norskfaget kan bidra til økt forståelse for bærekraftig utvikling. Dette bunner i
en forståelse av at mennesker lærer gjennom språklig interaksjon med andre – at elevene
skaper mening gjennom dialog. Oppgaven baserer seg på et sosiokulturelt syn på læring og
utvikling, der dette skjer gjennom bruk av språk og deltagelse i sosial praksis – et syn som er
godt etablert og mye brukt i norsk skoleforskning (Ottesen, 2009, s. 114). Derfor vil jeg
begrense utgreiingen om denne teorien, selv om den danner det teoretiske rammeverket for
oppgaven. Vygotskij så på læring som sosial og kognitiv; at språket har stor betydning for
kommunikasjonsprosessen, men at språket også er en individuell kognitiv prosess (Dysthe,
1995, s. 55, 204). Språk og tenkning er her tett forbundet som uatskillelige prosesser
(Skodvin, 2001, s. 9; Vygotskij, 2001, s. 218). Samtale i sosiokulturell læringsteori ses på
som et verktøy for kollektiv meningsskaping, og dette ligger til grunn når jeg observerer
elevsamtaler, for å undersøke hvordan elevene bruker dialog til å utforske en utvalgt tekst
(Mercer & Littleton, 2007, s. 6). I sosiokulturelt læringssyn er læring situert, altså at
kunnskapsinnholdet og læringsprosessene må forstås ut fra situasjonen læreprosessen foregår
i (Ottesen, 2009, s. 114).

2.4.1 Dialog i undervisningen
Sosiokulturelt læringssyn har mange likheter med et konstruktivistisk og interaksjonistisk syn
på kunnskap, der kunnskap blir skapt gjennom språket og der sosialt samspill vil hjelpe
elevene til å gjøre kunnskapen til sin egen. Her ses også språk på som et verktøy for
meningsdanning (Dysthe, 1995, s. 47, 48). Denne måten å forstå språk på har spesielt tre
implikasjoner for praksis klasserommet: Informasjon blir til kunnskap først når eleven
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integrerer det i tidligere kunnskapsstrukturer, og dette skjer først og fremst gjennom språket;
Verdier og holdninger er en integrert del av kunnskapskonstruksjonen; Kunnskap må
forankres i elevens livsverden fordi «det endelige målet med læring er å sette elevene i stand
til å forstå seg selv, å forstå verden rundt seg og å bedømme og handle som et individ og som
et medlem av ulike sosiale grupper» (Dysthe, 1995, s. 48).
I sosiokulturell læringsteori blir kvaliteten på dialog i undervisningen løftet frem som en
suksessfaktor, istedenfor kun å fokusere på elevers eller lærerens individuelle styrker (Mercer,
2004, s. 139). Jeg benytter meg av et utvidet dialogbegrep, der også skriftlig kommunikasjon
inngår (Dysthe, 1995, s. 61). Dette innebærer at elevenes interaksjon med teksten, så vel som
med hverandre, oppfattes som dialog, og at elevene skaper mening mens de leser. Slik kan
gjensidighet og aktiv forståelse knyttes til dialog i klasserommet (Dysthe, 1995, s. 69). En
mer passiv forståelse av læring kan beskrives som det monologiske klasserommet, der det
legges vekt på å formidle, reprodusere og teste kunnskap, og der kunnskapen stort sett er
fastlagt forut for timen (Dysthe, 1995, s. 205). Det er bare når den dialogiske funksjonen
dominerer, at elevene får rom til selv å være meningsproduserende i samspill med hverandre
og med læreren (Dysthe, 1995, s. 208).
Et dialogisk klasserom har langsiktige mål, nemlig å utvikle forståelse, innsikt og verdier så
vel som elevenes evne til å tenke og handle (Dysthe, 1995, s. 229). Det kan være mer
utfordrende å skape et dialogisk enn et monologisk klasserom, men dersom elevenes
forståelse er aktiv og sosial kan forskjellen og konfrontasjonen mellom de ulike stemmene i
klasserommet hjelpe elevene til å finne sin egen stemme og dra nytte av læringspotensialet
som ligger i flerstemmigheten (Dysthe, 1995, s. 209, 212). Dersom kunnskap kan diskuteres
bør det bli presentert på en dialogisk måte, både på bakgrunn av elevenes utvikling og
læringspotensial, men også fordi et dialogisk klasserom er en modell for hvordan mennesker
fungerer i et demokratisk samfunn (Dysthe, 1995, s. 230). Det dialogiske potensialet bør også
utnyttes i fasene før en muntlig fremføring (Jers, 2011, s.134). Cecilia Olsson Jers finner at
man i undervisningen hopper over viktige deler av arbeidsprosessen frem mot presentasjoner,
og at elever etterspør muligheten til å forberede seg sammen (2011, s. 132). En slik
forberedelse kan styrke elevenes evne til å ytre seg og bli hørt.

2.4.2 Lærerens rolle
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Læreren er viktig for elevenes læring, og engasjement, deltaking og høye forventninger er
vilkår for høyt læringspotensial (Dysthe, 1995, s. 221). Substansielt engasjement kan ses på
som at elevene er opptatt av og engasjert i selve innholdet, emnet og problemstillingene som
danner temaet for en undervisningssekvens – interaktive læringsmåter er noe som bidrar til
dette (Dysthe, 1995, s. 220). Betingelsene for ekte engasjement ser ut til å være at læreren
mener at elevene har noe å bidra med og signaliserer dette, at elevene ser en forbindelse med
læringsinnholdet og sitt eget liv og at elevene har en viss kontroll over læringsmål eller midler
(Dysthe, 1995, s. 220). Hun finner også andre faktorer med innflytelse på elevenes
engasjement, som er tett knyttet sammen med elevdeltaking: kvaliteten på gruppesamspillet,
selve oppgaven og lærerens stillasbygging og personlige engasjement (Dysthe, 1995, s. 220).
Når læreren har høye forventninger til elevenes bidrag og benytter elevenes innspill, så
oppmuntrer det elevene til å tenke selv og til stadig å prøve å integrere ny informasjon
(Dysthe, 1995, s. 222, s. 223).
Et analysebegrep for dialogisk diskurs i klasserommet, er autentiske spørsmål, altså spørsmål
uten svar som er gitt på forhånd, formet som åpne spørsmål (Dysthe, 1995, s.57). Opptak er et
annet analysebegrep som handler om hvordan læreren følger opp elevsvar ved å inkorporere
svaret i følgende spørsmål, noe som signaliserer til eleven at elevens innspill er godkjent og
fører samtalen naturlig videre i samme spor (Dysthe, 1995, s. 58). Lærerens mangel på opptak
vil kunne skape brudd i samtalen. Høy verdsetting betyr at læreren verdsetter elevenes svar
ved å bygge videre på det i undervisninga, og på denne måten ser læreren eleven som en kilde
til kunnskap og tar innspillene i klassen på alvor (Dysthe, 1995, s. 59).

2.4.3 Utforskende samtaler
Utforskende samtale beskrives som en måte å resonnere sammen på (Mercer & Littleton,
2007, s. 59). I begrepet utforskende ligger en forståelse av at man kan skape og dele kunnskap
sammen gjennom samtale (UDIR, 2016). Samtaleformen kan beskrives som at deltagerne
bygger både kritisk og konstruktivt på hverandres bidrag, og kommer med forslag som
vurderes sammen (Mercer, 2004, s. 146). Samtidig er muntlige ferdigheter en forutsetning for
utforskende samtaler (UDIR, 2016). Dette vil si at dersom elevene skal utnytte det dialogiske
potensialet i samtalen, fordrer dette grunnleggende muntlige ferdigheter. I tillegg til å avhenge
av grunnleggende muntlige ferdigheter, vil en utforskende litterær samtale kreve annen
kunnskap og kompetanse hos elevene. Dette handler om at muntlig kompetanse i norskfaglig
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kontekst er mer enn rene ferdigheter, redskaper for læring og presentasjon av fagkunnskaper
(Aase, 2005b, s. 81). I en litterær samtale trenger elevene tekstkompetanse som er knyttet til
kontekst, sjangerforståelse og meningskonstruksjon – dermed blir det å snakke her til en
kompleks kulturelt betinget kompetanse (Aase, 2005b, s. 81). Litterære samtaler i den
videregående skolen skal være utforskende faglige samtaler som hjelper frem elevenes
tekstkompetanse, derav også elevenes tekstanalytiske kompetanse (Rødnes, 2014, s. 365).
Mercers sosiokulturelle diskursanalyse skiller seg fra vanlig samtaleanalyse blant annet ved at
den sosiale og kulturelle konteksten er tatt med i betraktning. I Mercers diskursanalyse viser
han hvordan man kan vurdere kvaliteten på elevsamtaler ved å se i hvilken grad samtalen tar
form av tre ulike samtaletyper: exploratory, cumulative og disputational (Mercer, 2004, s.
146). For å gi en karakteristikk av samtalen som blir observert i min studie, velger jeg å
benytte meg av disse samtaletypene, der jeg har oversatt hans definisjon av exploratory talk til
utforskende samtale. Beskrivelsene av samtaletypene er ment for å forstå samtale, ikke
kategorisere, grunnet samtalens kontekstualiserte og dynamiske natur (Mercer, 2004, s. 146).
Samtaletypene er altså ikke ment for å redusere samtalen. Dette handler blant annet om at
samtalen endrer seg over tid, at en samtale som i denne oppgaven på mange måter er unik og
kompleks og at noen av kriteriene har glidende overganger til hverandre. Det er altså mange
ulike aspekter man kan velge å beskrive i en slik analyse.
Utforskende samtale er en samtaleform der man deltar kritisk, men konstruktivt til hverandres
idéer (Mercer, 2004, s. 146). Alle deltagerne har mulighet til å vurdere uttalelser og forslag,
som også kan utfordres, men da med begrunnelser og mulige alternative hypoteser. Alle deltar
aktivt og meninger blir betraktet før avgjørelser blir tatt i fellesskap. Andre kjennetegn på
denne er at alle lytter aktivt, deltagerne stiller spørsmål, elevene deler relevant informasjon,
alle oppfordres til å bidra, idéer og meninger behandles med respekt, det er en følelse av
mening i arbeidet, bidragene bygger på tidligere innspill og at samtalen bærer preg av tillit
(Mercer, 2008, s. 1). Sammenliknet med disputerende og kumulativ samtale blir kunnskap
mer offentlig ansvarliggjort og resonnementene er tydeligere i samtalen. Disputerende
samtale kjennetegnes av uenighet og individualisert beslutningstaking (Mercer, 2004, s. 146).
Her er det få forsøk på å dele ressurser, å tilby konstruktiv kritikk eller å komme med forslag.
Samtalen kjennetegnes ofte av korte bestemte ytringer. Kumulativ samtale derimot
kjennetegnes av at deltakerne bygger positivt, men ukritisk på hverandres ytringer (Mercer,
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2004, s. 146). I denne samtaletypen bygger man en felles kunnskap og den kjennetegnes av
repetisjon, bekreftelse og utdypning.

2.5 Sammenfatning av kapittelet
De teoretiske aspektene og den tidligere forskningen som utgjør studiens rammeverk dekker
UBU, norskfaget, litterære samtaler og sosiokulturell læringsteori. Bærekraftig utvikling skal
forstås ut fra dets økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjon og innebærer å sikre gode
levevilkår nå og for fremtiden. UBU er en av måtene FN ønsker å nå bærekraftsmålene på, og
dette innebærer å implementere bærekraftig utvikling i alle fag, noe som også vil skje i norsk
skole når fornyelsen av Kunnskapsløftet trer i kraft. Elevene skal utvikle kompetanse som
gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Noen av faktorene
som vektlegges for å lykkes med UBU er engasjement, tillit og autentisk undervisning.
Det er viktig å forstå hva norskfagets kvaliteter har forutsetninger for å bidra med i arbeidet
med bærekraftig utvikling. Samtidig er det ingen klare instrukser foreløpig på hvordan temaet
skal arbeides med i norskfaget. Med en vid forståelse av bærekraftbegrepet er det mange
temaer og arbeidsmåter som er relevante for faget. Mange norskfaglige tekster berører temaer
som kan inngå i den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling, som for eksempel
menneskelige relasjoner, identitet og kjønn. Arbeid med litteratur og litterære, utforskende
samtaler har et potensiale for at elevene kan utvikle forståelse for bærekraftig utvikling, men
også for at arbeidet kan bidra til viktige kompetanser som vektlegges av litteratur knyttet til
bærekraftig utvikling. Jeg har i denne oppgaven løftet frem etisk og kritisk literacy og
samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Lyrikk egner seg for utforskende, litterære samtaler der det dialogiske potensialet i arbeidet
utnyttes. I et sosiokulturelt perspektiv på samtale skaper elevene kunnskap sammen og
språket er et verktøy for meningsskaping. Utforskende samtale kjennetegnes her blant annet
ved at elevene deler sine idéer og bygger aktivt og konstruktivt på hverandres bidrag. Elevene
bør ha en viss følelse av frihet ved valg av tekst og samtaletema, men læreren må samtidig
evne å utfordre elevene slik at de møter tekstlig innhold og språk som muliggjør utvikling av
kunnskap og ferdigheter. Dette må balanseres med nødvendig støtte og verdsetting av
elevenes bidrag.
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3 Metode
I denne studien har jeg gjennomført en videoobservasjon av en økt i en klasse der elevene
arbeider i grupper med å analysere et dikt. Jeg har valgt ut perioder av denne økta der jeg har
gjennomført interaksjonsanalyse (IA). Datamaterialet består først og fremst av videopptak
med lyd, men også feltnotater. Valget av kvalitativ metode skyldes et personlig ønske om å
samle informasjon på et klassenært nivå, men også fordi forskningsspørsmålene krever en
dybdeanalyse av hvordan elevene interagerer sammen. Studien baserer seg på datamateriale
fra ett gruppearbeid i løpet av én økt i én klasse, og er derfor en case-studie. En fordel med
case-studier av klasserommet er at forskeren kan undersøke interaksjon i dens naturlige
omgivelser, dermed blir også viktige sider ved konteksten for interaksjonen ivaretatt (Yin,
2009, s. 4). En annen implikasjon med slike case-studier er knyttet til utvalg og liten grad av
etterprøvbarhet, noe som får konsekvenser for overførbarheten av funnene. Videoobservasjon
innebærer at jeg kan analysere ut over den verbale kommunikasjonen i situasjonen. Uten et så
rikt og stabilt datamateriale ville jeg ikke hatt mulighet til å gjennomføre en dyptgående IA. I
dette kapittelet gjør jeg rede for fremgangsmåten og kvalitetsmessige styrker og svakheter ved
studiens metode, som innebærer både datainnsamling og IA.

3.1 Bakgrunn for valg av metode
Det er gjort lite forskning på UBU i norskfaget. Min studie handler om å undersøke hvordan
UBU kan utforskes i norskfaget, spesielt gjennom litterære samtaler om samtidslyrikk, men
også hva som kjennetegner disse samtalene. Å samle inn datamateriale selv passet godt med
at jeg hadde et personlig ønske om å være tett på klasserommet med elevene og læreren, men
også å opparbeide stor kjennskap og eierskap til datamaterialet. Læreren i
forskningsprosjektet som har sagt seg villig til å delta, står for gjennomføringen og designet
av undervisningsopplegget. Økta som er observert er en ordinær dobbelttime i norskfaget
hvor kompetansemål skal dekkes på samme måte som i resten av undervisningsåret. Noe av
utgangspunktet for masterprosjektet blir her synlig ved at studien undersøker om bærekraftig
utvikling kan utforskes uten at det går på bekostning av et ellers presset norskfag med tanke
på innholdsmomenter og tid. Selv om det kunne vært fruktbart å gjøre ulike intervjuer med
elever og lærere, har jeg av kapasitetsmessige årsaker kun valgt å fordype meg i IA av
videomateriale til én fokusgruppe. Problemstillingen søker ikke å generalisere eller se
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mønster over tid. Dermed er det ikke nødvendig med en komparativ eller longitudinell
analyse.
Implisitt i oppgaven er en antagelse om at verifiserbar observasjon gir best mulig grunnlag for
analytisk kunnskap om verden (Jordan & Henderson, 1995, s. 41). Jeg ønsker å undersøke
hvordan elevene kommuniserer og hva som ligger til grunn for at de forstår hverandre og
bygger ny kunnskap. Seleksjon av datamateriale gjøres for å opparbeide data for analyse
(Derry et al., 2010, s. 9). Fenomenet som skal undersøkes – litterære samtaler knyttet til UBU
– er et stort tema. Derfor velger jeg et induktivt utgangspunkt for analysen der jeg først
vurderer videomaterialet i sin helhet og deretter går i dybden på utvalgte sekvenser i
undervisningsøkta (Derry et al., 2010, s. 9). Dette er fordi jeg tilnærmer meg materialet med
åpne forskningsspørsmål og ikke en sterk teori om utfallet av undervisningsøkta, noe som
kunne gitt utgangspunkt for en deduktiv tilnærmingsmåte (Derry et al., 2010, s. 10).

3.2 Utvalg
Jeg var i oppstarten av studien åpen for klassesammensetning, type skole og lærer, men jeg
har også tatt ulike valg i prosessen med å finne utvalg. Dette er fordi min bestilling ga mye
rom for valgfrihet i designet av undervisningsopplegget, og derfor var det opp til læreren
hvordan undervisningen ble gjennomført. Jeg ville gjerne ta tak i undervisning som kunne
bidra til en mest mulig konstruktiv diskusjon om funnene. Derfor ønsket jeg kontakt med en
lærer som hadde tanker rundt hvordan man kan arbeide med litteratur i tilknytning til
bærekraftig utvikling.

3.2.1 Kriterier og rekruttering
Creswell skriver at hensikten med forskningen bestemmer utvalget og at forskeren her må ta
stilling til de fire aspektene setting, deltagere, type hendelse og prosess (2014, s. 189).
Settingen er bestemt av det norskfaglige klasserommet, og type hendelse er bestemt av
problemstillingen som etterspør litterære samtaler. Prosjektet er relevant både for
videregående skole og ungdomsskole. For å finne et utvalg kontaktet jeg først alle norsklærere
jeg hadde kjennskap til med et ønske om å komme i kontakt med lærere som tidligere har
arbeidet med bærekraftig utvikling, både i norskfaget alene og i tverrfaglige prosjekter. Jeg
ønsket god praksis som et utvalgskriterium og derfor spurte jeg om tidligere erfaring med
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arbeid med bærekraftig utvikling, men det var vanskelig å finne lærere som ønsket å delta. De
fleste syntes prosjektet mitt var interessant, men mange mente de hadde for presset årsplan
allerede. De få som planla arbeid med bærekraftig utvikling skulle gjennomføre store
tverrfaglige prosjekter. Etter å ha pratet med ansatte ved Institutt ved lingvistiske og nordiske
studier ved UiO, fikk jeg et tips om en lærer som har vist interesse for økokritisk lesning.
Gjennom denne læreren ble jeg satt i kontakt med en kollega av henne, som har gjennomført
liknende undervisning tidligere, der han selv har vært fornøyd med utfallet. Han sa seg villig
til å gjennomføre et opplegg der bærekraftig utvikling ble utforsket gjennom arbeid med
litteratur i en vanlig norskfaglig økt.
Jeg avtalte et møte med lærer der vi gikk gjennom utgangspunktet for masteroppgaven, og der
han fortalte sine planerer om undervisningsopplegget. Her fikk jeg et hefte med diktene som
skulle bli brukt i undervisningsøkta, samt arbeidsplanen for økta (vedlegg C). Dette møtet
handlet om at jeg skulle forberede han på hva mitt prosjekt innebar og at jeg skulle bli trygg
på at lærers prosess om å bringe bærekraftig utvikling inn i norskfaget ville gjøre at
datamaterialet egnet seg til analyse. Den eneste føringen jeg ga til læreren var at temaet
bærekraftig utvikling skulle kunne utforskes i litterære samtaler mellom elevene. Jeg ville
begrense min innvirkning på undervisningsdesignet og kom derfor ikke med videre forslag til
innhold eller aktiviteter. Dette handler om min rolle som distansert forsker der jeg ønsker å
begrense min påvirkning på studien. At jeg ikke ga flere føringer handler også om respekt for
at dette er en lærer som har undervist i flere år og som har mer kjennskap til klassen, den
undervisningsmessige konteksten og arbeid med bærekraftig utvikling i faget enn hva jeg har.
Læreren jobber på en videregående skole i Oslo med høye inntakskrav, og utvalget for
observasjon er en klasse han underviser til vanlig på første trinn studiespesialisering. Basert
på uttalelser fra lærer og min egen observasjon, fremstår klassen som en gruppe med faglig
sterke elever. De er 33 elever som til vanlig sitter jevnt fordelt på 8 grupper i klasserommet.
Alle elevene er enten 15 eller 16 år. Jeg gjorde etterhvert et utvalg av klassen som jeg valgte å
fokusere datainnsamlingen på. Resten av klassen er også med i datamaterialet, men i analysen
er de kun kontekst for fokusgruppa sin samtale. Læreren valgte selv hvilken økt han skulle
gjennomføre undervisningsopplegget. Valget av økt falt på en dobbelttime norsk tidlig i
høstsemesteret, og er elevenes første møte med lyrikk på videregående. Læreren mente
dermed at denne økta skulle fungere som en smakebit på videre arbeid med lyrikk. Han
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ønsket at økta skulle bidra til interesse blant elevene og motivere til at de kunne velge dikt
selv ved en senere anledning.
To uker før observasjonen fant sted, introduserte jeg meg for klassen og forklarte at jeg var
masterstudent ved lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Her la jeg frem prosjektet
muntlig for elevene. De fikk vite hva prosjektet innebar for hver enkelt elev og at jeg ønsket å
undersøke hvordan man kan utforske bærekraftig utvikling i litterære samtaler. Se delkapittel
3.5.4 for en mer detaljert beskrivelse av presentasjonen av prosjektet. Etter denne
presentasjonen delte jeg også ut informasjonsbrev og samtykkeskjema (vedlegg A). Disse ble
levert inn i løpet av tiden før observasjonen fant sted.

3.2.2 Valg av fokusgruppe
På grunn av kapasitet og tilgang på tekniske ressurser, hadde jeg ikke mulighet til å filme hver
eneste elevsamtale i klassen. Transkripsjon av en times lydopptak, uten video, til bruk for
analytiske formål krever alene mellom 10 og 20 timer (Jordan & Henderson, 1995, s. 49). Til
analysen trengte jeg kun en samtale, og jeg ønsket å observere en gruppe på fire eller fem
elever. Dette var fordi flerstemmigheten skulle bli bevart i gruppa, men også fordi alle skulle
ha forutsetninger for å delta ved at gruppa ikke ble for stor. Ettersom jeg kun skulle gjøre
interaksjonsanalyse av en gruppe elever spurte jeg lærer om hvilke gruppe han mente var mest
hensiktsmessig å observere for en litterær samtale. Læreren mente alle gruppene ville egne
seg til fokusgruppe da samtlige elever var vant til muntlig samarbeid i de gruppene de var
plassert i, alle tekstene som skulle tolkes var valgt på bakgrunn av tematisering av bærekraftig
utvikling og fordi at alle elevene hadde levert underskrevne samtykkeskjemaer. Valget av
sekvenser for analyse ville jeg gjøre i ettertid, etter at jeg hadde sett alt datamateriale fra hele
økta. Dette er beskrevet i delkapittel 3.4.1.
For å velge fokusgruppe ville jeg basere meg på hvem som var plassert lettest tilgjengelig
med tanke på det audiovisuelle utstyret, hvem som bidro muntlig i klassen og hvem som viste
engasjement for prosjektet mitt. De fleste elevene i klassen bidro muntlig de gangene jeg var
til stede før observasjonen. Elevene i en av gruppene var plassert som bokstaven L rundt
pultene sine, noe som gjorde det mulig å filme hele gruppa med nærbilde fra ett kamera
(vedlegg D). De satt også slik at jeg kunne fange dem godt fra en annen vinkel med et annet
kamera jeg brukte på hele klassen. To av elevene fra denne gruppa stilte meg også spørsmål
om prosjektet før observasjonen, og de viste på denne måten interesse for studien. De nevnte
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årsakene avgjorde valget av fokusgruppe. Lærer kommenterte i ettertid at fokusgruppa var
faglig ressurssterke elever som hadde fått mye ut av sin diktanalyse. I denne oppgaven
representerer elevene seg selv fordi elevene er valgt gjennom en strategisk og målretta
utvalgsmetode (Cohen et al., 2011, 156). Dette innebærer at utvalget ikke trenger være så stort
som mulig, men at deltagerne som er med kan gi mest mulig relevant informasjon for å svare
på problemstillingen.

3.3 Gjennomføring av videoobservasjon
Selv om videobservasjonen kun var en økt i en klasse, inngår observasjonen i en lengre
prosess. Observasjonen krevde at jeg hadde gjort nødvendige forberedelser. Jeg visste på
forhånd planen for på dobbelttimen og hvordan utstyret skulle plasseres for å observere både
klasse og den valgte fokusgruppa. På selve observasjonsdagen møtte jeg opp i god tid,
ettersom slike situasjoner kan by på tekniske utfordringer. Gjennom å stille med flere
kameraer og lydopptakere, i tilfelle noe ikke skulle fungere, sikret jeg helhetlig datamateriale
fra hele økta. Jeg visste hvem jeg skulle observere og hvilken aktivitet, men jeg hadde en
tentativ tilnærming til observasjonen ved ikke å benytte observasjonsskjemaer eller faste
forhåndsbestemte kategorier for interaksjonen. Dermed var gjennomføringen en
semistrukturert observasjon (Choen et al., 2011, s. 457).

3.3.1 Teknisk gjennomføring
For å gjennomføre videoobservasjonen fikk jeg låne utstyr fra Teaching Learning Video Lab
ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Uiversitetet i Oslo. Jeg brukte to
kameraer av typen GoPro Hero HD 2 med 170 graders filmvinkel, der ett av de var koblet til
en mikrofon som er spesialisert til å kun ta opp lyd fra de nærmeste omgivelsene, og derfor
ble plassert på bordet til fokusgruppa. Ett av GoPro-kameraene fanget kun fokusgruppa forfra,
mens det andre fanget opp klassen i sin helhet med læreren bakfra. Ett kamera av typen Zoom
Q2 Handy kamera ble plassert på pulten til læreren for å fange hele klassen forfra, og to
digitale lydopptakere av typen ICD-UX530, ble plassert rundt i klasserommet for å få med
hva som ble sagt av læreren og andre elever enn fokusgruppa. En illustrasjon over
klasserommet og plassering av det tekniske utstyret er lagt ved oppgaven (vedlegg D).
Software som ble brukt på Teaching Learning Video Lab var hovedsaklig Interact for koding
av film, og InqScribe for transkripsjon.
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3.3.2 Observatørrolle
Under min tilstedeværelse i klasserommet inntok jeg en rolle som «observer-as-participant»
(Cohen et al., 2011, s. 457). I dette tilfellet innebærer det at elevene var klar over min
tilstedeværelse og rolle som forsker, og at jeg ikke deltok i fagsamtaler. En av elevene lurte på
hva jeg så etter i datamaterialet. Her refererte jeg til informasjonsskrivet med
samtykkeskjemaet og beskrivelsen for hva prosjektet mitt gikk ut på. Som kvalitativ forsker
må man være bevisst sin tilstedeværelse og jeg ønsket å være mest mulig nøytral og holde en
analytisk distanse. Jeg ønsket å opprettholde en mest mulig naturlig undervisningssituasjon til
tross for tilstedeværelsen av meg og det tekniske utstyret. Derfor var jeg, i løpet av de to
ukene som ledet opp til videobservasjonen, til stede i to dobbelttimer i norsk hos den aktuelle
klassen før jeg gjennomførte videoobservasjonen. På denne måten gjorde jeg de nødvendige
forberedelsene før observasjonen tok sted. Min tilstedeværelse over tid i klassen handlet også
om å gjøre elevene mer vant og komfortable med å bli observert før selve observasjonen, men
også om at jeg skulle bli bedre kjent med kulturen i klasserommet uten å forstyrre
læringssituasjonen med teknisk utstyr.
Lærerens tilstedeværelse i klasserommet inngår også i analysen. Derfor fortalte jeg ikke ham
om analysens kriterier og lot ham være så selvstendig som mulig i sin planlegging av
undervisningsopplegget. Jeg har likevel hatt fortløpende samtaler med læreren både før og
etter observasjonen der han har fortalt om klassen, hans undervisning og hans forståelse av
bærekraftig utvikling. Etter observasjonen hadde vi en samtale om hvordan han syntes økta
hadde vært og ulike momenter knyttet til bærekraftig utvikling i norskfaget. Informasjon og
inntrykk jeg har dannet meg gjennom samtaler med læreren og tilstedeværelse i klassen vil
supplere hypoteser og antagelser i diskusjonen.

3.4 Fremgangsmåte ved IA som analyseverktøy
IA slik det er brukt i denne oppgaven, er hentet fra Brigitte Jordan og Austin Henderson
(1995). De beskriver metoden som en måte å undersøke menneskelige aktiviteter som
samtale, ikke-verbal kommunikasjon og bruk av teknologi og gjenstander i klasserommet
(Jordan & Henderson, 1995, s. 39). Jeg henter også inspirasjon fra Mercers sosiokulturelle
diskursanalyse (2004). Ettersom begrepet diskurs har ulike assosiasjoner innenfor ulike
fagfelt, velger jeg heller å benytte meg av begrepet interaksjon som fokus for analysen. Det
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teoretiske grunnlaget for IA er at kunnskap og handling er fundamentalt sosiale i sine
utgangspunkt, organisering og bruk (Jordan & Henderson, 1995, s. 41). En konsekvens av
dette er at IA bruker data fra sosiale interaksjoner i naturlige situasjoner (Jordan &
Henderson, 1995, s. 41). På denne måten blir tilgjengelige gjenstander også viktige fordi de
åpner eller lukker for ulike aktiviteter (Jordan & Henderson, 1995, s. 41).
Hermeneutikk handler om forståelsen av meningsfulle fenomener (Gilje & Grimen, 1993, s.
143). For å forstå et fenomen i min studie benytter jeg meg av den hermeneutiske sirkel. Dette
innebærer at helheten av økta må forstås i lys av detaljene i økta, men også omvendt – at
detaljene forstås i lys av helheten (Gilje & Grimen, 1993, s. 15). Det er altså viktig å bevege
fortolkningen mellom helhet og del. Med andre ord vil forståelsen av fenomenet som er
studert hele tiden fornye seg gjennom arbeidet, og her er konteksten som økta inngår i viktig.
Enhver interaksjon hvor mennesker skal løse et problem har et historisk og et dynamisk
aspekt (Mercer, 2004, s. 140). Det historiske aspektet handler om den institusjonelle og
kulturelle konteksten samtalen utspiller seg i, og dette kommer frem fra inntrykk og kunnskap
jeg har dannet meg av klassen og læreren. Det dynamiske aspektet handler om at vår felles
kunnskap som ligger til grunn for felles forståelse, konstant er i forandring. Fordi felles
kunnskap kan innebære mange flere sider enn hva jeg som en utenforstående forsker kan
registrere, gjør jeg i denne oppgaven et begrenset forsøk på å beskrive hvilken kontekst som
ligger til grunn for samtalen. Jeg vil likevel trekke inn hvilke rammer og krav det er til
samtalen, hva jeg vet om elevene og hvilken utdanningssituasjon økta inngår i. På denne
måten vil jeg kommentere situasjonell, kulturell og tekstuell kontekst for interaksjonen, noe
som vil kunne danne et bilde av Mercers historiske og dynamiske aspekt.

3.4.1 Analytisk fremgangsmåte
I analysen av datamaterialet fra observasjonen har jeg arbeidet i ulike faser (Jordan &
Hendersons, 1995):

1. Innholdslogg
For å få en oversikt over de ulike delene av økta og notere enkelte sekvenser av interesse,
laget jeg en innholdslogg av datamaterialet mens økta fortsatt var friskt i minne (Jordan &
Hendersons ,1995, s. 43). Helt konkret så jeg i denne fasen gjennom videopptaket i sin helhet,
og lagde oversikter. Jeg delte inn materialet i tematiske nøkkelord for hvorfor jeg syntes
33

utvalgte sekvenser var interessante, og utelukket hva jeg mente ikke var interessant for
oppgaven. Nøkkelordene bestod av hva temaene for samtalen bestod av, men også om
hvordan samtaleformen utartet seg.

2. Samarbeid
I steg to så jeg utvalgt datamateriale med veileder. Begrunnelsen for dette er beskrevet mer
utfyllende i dekapittel 3.5.1. Selv om jeg hadde noen tanker om hva jeg så etter i materialet,
ønsket jeg et åpent blikk på dataene. Dette er fordi ulike kategorier i materialet kan komme
frem gjennom en dypere forståelse for interaksjonen som blir analysert (Jordan & Henderson,
1995, s. 43). Jeg spilte av utvalgte videoklipp og stoppet hver gang en av oss fant noe
interessant. Her kommenterte vi med observasjoner og hypoteser om aktivitetene i materialet.
Antagelser om deltagernes tanker, intensjoner, forståelse og andre interne aspekter ble notert
kun dersom det var bevis i handlingsmønsteret til deltageren, for eksempel gjennom stemmeeller kroppsbruk (Jordan & Henderson, 1995, s. 46).

3. Endelig utvalg av sekvenser
Her begynte jeg delvis å transkribere utvalgte deler av datamaterialet. De hendelsene jeg
valgte å se på ble arbeidet mer grundig med. Etterhvert kunne jeg se mulige hypoteser i
studien og vurdere hvilke observasjoner som kan tyde på ulike mønstre (Jordan & Henderson,
1995, s. 46). Dette ble gjort ved å se observasjonen i sin helhet for å se om samme
observasjon går igjen flere ganger. Etterhvert fikk jeg et tydelig bilde av hvilke sekvenser jeg
ønsket å bruke til analysen. Valget for fokus under transkripsjonen danner grunnlaget for hva
som er tilgjengelig senere i analysen, derfor hadde jeg klare retningslinjer for hva jeg ville
analysere før jeg begynte den endelige transkripsjonen. Kriteriene for de utvalgte sekvensene
er knyttet til sekvenser der jeg mener elevene diskuterer de mest sentrale sidene ved sin
tolkning. Sekvensene er der elevene snakker eksplisitt om bærekraft, der de tydeligst utforsker
diktets tematikk, der de viser tydelige tegn på meningsdanning gjennom samtale, der lærer
bidrar til økt forståelse for diktet og der de presenterer funnene og tolkningen foran resten av
klassen.
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4. Transkripsjon
Hvor detaljerte og utdypende de ulike transkripsjonene er, avhenger av min analytiske
interesse. Som et minimumskrav i oppgaven har jeg med tale, men noen steder er det tilføyd
nonverbal oppførsel (se 3.4.2 for detaljer). Alle sosiale og materielle egenskaper ved
situasjonen som kan være relevante for analysen, kan inkluderes i transkripsjonen (Jordan &
Henderson, 1995, s. 48). I Mercers transkripsjoner av interaksjoner er talen gjengitt uten
mange detaljer – derfor har jeg lagt til noen endringer i min transkripsjonsnøkkel der jeg fant
dette hensiktsmessig (s. 147, s. 2005). Forskningsspørsmålene bestemmer valg for
transkripsjonen, og hva som skrives i transkripsjonen er det forskeren bedømmer til å ha
kommunikativ funksjon (for eksempel overraskelse, enighet og andre reaksjoner) (Mercer,
2005 s. 147). I gjengivelsen av samtalen i analysekapittelet er det derfor utelatt transkripsjon
av varierende lengde mellom utdragene. Transkripsjonene er stort sett gjengitt slik de
forekommer i videomaterialet, med eventuelle grammatiske feil. Der jeg har redigert teksten
er dette kommentert. Under følger transkripsjonsnøkkelen som er brukt i analysen – med
inspirasjon fra Mercer (2005, s. 147).

Transkripsjonsnøkkel
[

]

Utydelig tale dersom det ikke står noe mellom parentesene. Lengde vises med
avstand mellom hver parentes.

(ORD) Bevegelser og handlinger i samtalen.
[ORD] Overlappende samtale.
««

Direkte sitering fra diktet. Dersom første bokstav er liten begynner siteringen ett
sted i setningen.

ORD

Trykktungt ord.

ORD!

Emfatisk trykk, når noe fremheves ekstra som et utrop.

.

Vanlig grammatisk organisering av setningen.

,

Vanlig grammatisk organisering av setningen.

..

Pause

-

Avbrutt ord

[…]

Deler av transkripsjonen er fjernet grunnet mangel på relevans

Illustrasjon 1: Transkripsjonsnøkkel.
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3.4.2 Hva ser jeg etter?
Selv om det er viktig å være kritisk til egne funn, er et utgangspunkt for studien at jeg ønsker
å fokusere på hva elevene får til. Dette er fordi jeg mener at det vil være mest hensiktsmessig
for å si noe om god undervisning – altså hva som fungerer i klasserommet. For å dele inn
materialet i ulike sekvenser med tidsmarkører, ser jeg etter intuitive tegn på nye hendelser i
interaksjonen. Den intuitive tilnærmingen handler om at interaksjon i elevsamtaler kan være
både kompleks og variert. Overganger mellom sekvensene ble viet mye oppmerksomhet fordi
de indikerer hvilke ressurser som er viktige i sekvensen, og fordi det i slike overganger ofte
oppstår viktige interaksjoner (Jordan & Henderson, 1995, s. 58). Evnen til å gjøre det tydelig
ovenfor seg selv og andre når overganger i interaksjoner skjer, er en av måtene mennesker
viser at de er medlemmer av et praktiserende samfunn (Jordan & Henderson, 1995, s. 61). På
denne måten kan man analysere deltakelsen til de ulike elevene og få et innblikk i deres
sosiale praksis. Samtidig er det noen momenter som går igjen i ulike forskningsprosjekter som
viktige. En forsker innen IA bør være oppmerksom på: rytme, tur-taking, deltagelse,
problemløsning og bruk av rom og objekter (Jordan & Henderson, 1995, s. 56-78). I min
studie ser jeg både på hvordan tale og kroppsspråk, som blikkontakt, gestikulering og bruk av
fysiske gjenstander, inngår som meningsskapende del av samtalen.
Jeg ønsker å undersøke hvordan språk blir brukt til å tenke sammen i utdanningssituasjoner. I
samtalen benytter elevene ulike meningsskapende strategier i samtalen. En av disse
strategiene, som jeg undersøker, er hvilke nye temaer elevene bringer inn i samtalen. Her ser
jeg på innholdet i samtalen. Ettersom det ikke er noen klar enighet om hva en tematisk
analyse er eller hvordan man gjør dette, velger jeg en intuitiv tilnærming når jeg ser etter det
tematiske innholdet i den litterære samtalen (Braun & Clarke, 2006, s. 79).
Andre meningsskapende strategier elevene benytter, handler i større grad om samtalens form.
Mercers forskningsprosjekt om sosiokulturell diskursanalyse er langt mer omfattende enn hva
jeg har mulighet til å gjennomføre i mitt forskningsprosjekt (2004). Likevel ønsker jeg å
benytte meg av samtaletypene knyttet til dialogisk klasseromsundervisning og elevsamtaler,
slik det er beskrevet i delkapittel 2.4.3. Dette er fordi de egner seg godt for
observasjonsanalyse av kommunikasjon i klassen. Jeg ønsker å se om elevene klarer å føre
dialogiske utforskende samtaler (Hennessy & Rojas-Drummond, 2016). For å beskrive
interaksjonen i detalj, ser jeg spesielt etter sekvenser som kan svare på følgende kriterier: om
elevene bygger på hverandres bidrag, utdyper sine egne bidrag eller inviterer
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samtalepartnerne til å utdype resonnementer, meninger og holdninger; om de deltar kritisk,
men konstruktivt til hverandres idéer; om de deltar aktivt og lytter til hverandre; hvordan de
posisjonerer seg; om de reflekterer over dialog og aktivitet; hvordan de gjør koblinger, om de
er engasjerte; om de merkbart styrer retningen på samtalen og hvilke andre ressurser de
benytter for oppgaven, for eksempel tekstuell kontekst, verden utenfor eller egne personlige
erfaringer. Temaene elevene bringer opp og formen på samtalen er med på å danne grunnlag
for diskusjonen av problemstillingen i diskusjonskapittelet.
I analysen legger jeg mest vekt på gruppesamtalen mellom elevene, men samtalen ses også i
lys av om læreren bidrar til elevenes økte forståelse av diktet. For å undersøke utnyttelsen av
det dialogiske potensialet i klasserommet ser jeg etter sekvenser der samtalen viser tegn på
Dysthes begreper for dialogiske klasserom: høy verdsetting, opptak og autentiske spørsmål,
beskrevet i delkapittel 2.4.2 (Dysthe, 1995, s. 57-59). Jeg ser på hvordan læreren lokker frem
innspill og hvordan han gir respons (bekreftelse, repetisjon, utbrodering, reformulering,
verdsetting etc.) (Mercer, 2004, s. 145). Læreren er til stede i klasserommet og inngår som en
del av den situasjonelle og kulturelle konteksten for samtalen, fordi hans påvirkning på
elevene kan gi føringer for hvordan gruppearbeidet tar form. Dette handler blant annet om hva
han vektlegger som viktigst i analysen av diktet og hvilke redskaper elevene får for å komme
inn i teksten. Hvordan læreren deltar i samtalen er viktig for tolkningen av funnene i
gruppesamtalen fordi dette er med på å vise hvilke verktøy elevene blir utstyrt med.
Strukturen på undervisningsøkta vil også bli gjengitt i analysen for å sette gruppesamtalen inn
i dens situasjonelle kontekst.

3.5 Kvalitet
Alle sidene ved forskningsdesignet vil ha innvirkning på prosjektets kvalitet. For å kunne
beskrive overførbarheten til funnene og implikasjonene i den kvalitative studien må forskeren
redegjøre for studiens validitet og reliabilitet. Forskeren må svare på hvorfor leseren skal tro
på funnene, men også om studien er etterprøvbar. Troverdigheten, også kalt reliabiliteten, i
kvalitativ forskning bestemmes av hvor konsistent forskerens tilnærming er på tvers av andre
prosjekter og forskere (Creswell, 2014, s. 201). Den kvalitative forskningens validitet handler
om studiens funn kan sies å være gyldige, og krever at forskeren implementerer ulike
strategier for å oppnå dette (Creswell, 2014, s. 201). Jeg har oppsøkt en naturlig setting for å
få så autentisk materiale som mulig, men jeg må klargjøre den intervensjonen jeg gjør i
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undervisningen. I dette delkapittelet går jeg gjennom viktige kvalitetsmessige sider ved
studien gjennom å identifisere prosjektets styrker og svakheter ved å beskrive studiens
validitet, overførbarhet, reliabilitet og etiske betraktninger.

3.5.1 Validitet
Validitet handler som sagt om at studiens funn kan sies å være gyldige, og dette kan forklares
med at slutningene som trekkes i oppgaven skal være gjeldende (Creswell, 2014, s. 201).
Validiteten i en kvalitativ studie innebærer at forskeren utfordrer alle punktene i studien der
resultatene og konklusjonene kan tenkes å være feil (Maxwell, 2013, s. 4). Creswell beskriver
ulike strategier forskeren kan benytte seg av for å sikre studiens validitet. Jeg har benyttet
meg av disse strategiene: Gi rike beskrivelser for å formidle funn, presenter informasjon som
går imot funnene, bruk utvidet tid i feltet, benytt en partner til å gå gjennom funn og
tydeliggjør eventuelle bias (Creswell, 2014, s. 201, 202). Det finnes flere strategier for å sikre
en slik studies validitet, for eksempel «member-checking» (Creswell, 2013, s. 252). Grunnet
hensyn til elevene som allerede har en hektisk skolehverdag og at videoanalyser er
tidkrevende har jeg valgt de strategiene jeg fant mest hensiktsmessige for studien.
Forskning, og spesielt kvalitativ forskning, vil ofte ha en påvirkning på den naturlige
situasjonen man prøver å beskrive. Jeg ønsker å gjøre min påvirkning begrenset, men
samtidig gjøre denne påvirkningen mest mulig synlig i forskningen og til gjenstand for
drøfting. Det handler om å forstå påvirkningen og bruke den produktivt (Maxwell, 2013, s.
125). Jeg ønsker med andre ord å beskrive de områdene der jeg kan ha potensiell påvirkning
eller bias gjennom hele prosjektets prosess: I innsamlingen av data, i analyseprosessen og i
tolkningen av funnene.
Den unike styrken ved observasjon er at forskeren kan samle data fra naturlige sosiale
situasjoner, uten at man må stole på gjenfortellinger (Cohen et al., 2011, s. 456). En styrke
ved videobservasjon som forskningsmetode er at forskeren, alene eller sammen med andre,
kan gå tilbake til observasjonen og bekrefte eller eventuelt avkrefte antagelser (Jewitt, 2012,
s. 4; Jordan & Henderson, 1995, s. 52). Gjennom videoanalyse slipper forskeren å
rekonstruere aktiviteten gjennom notater, og man kan eliminere forskjellen mellom hva folk
sier at de gjør, og hva de faktisk gjør (Jordan & Henderson, 1995, s. 50). I denne studien
kunne jeg og min veileder se og høre hva som foregikk i undervisningsøkta med egne sanser,
istedenfor at innholdet i økta skulle formidles gjennom meg eller andre informanters
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forståelse, for eksempel gjennom intervjuer. Dersom jeg hadde gjennomført observasjon gjort
kun med notater ville min fremstillingsevne vært en større faktor å ta med i gjengivelsen av
hendelsene. Videomaterialet kan minske forskningsmessig tilsløring av det empiriske
datamaterialet og gjøre at det holder seg mer likt sin opprinnelige form. Ved å dele min
forståelse av materialet med veileder kunne hun bekrefte eller motsi oppfatninger jeg hadde
om viktige hendelser, overganger og temaer. Dermed utfordret jeg eventuelle personlige bias
som kan gjøre utslag ved individuell analyse (Erickson, 2006; Derry et al., 2010, s. 9). Som
kvalitativ forsker må jeg være klar over egen bekreftelsestendens, som er knyttet til hva jeg
ønsker å se.
Tematisk analyse er en tilgjengelig og teoretisk fleksibel måte å analysere kvalitative data på
(Braun & Clarke, 2006, s. 77). Samtidig ønsker jeg å opprettholde en profesjonell tilnærming
til funn av temaer i samtalen. Dette sikres ved at temaene blir analysert, at jeg ikke har
forutbestemte temaer jeg leter etter, ved at jeg har et rikt materiale som viser alle temaene som
diskuteres og at tolkningene er i samsvar med det teoretiske rammeverket for oppgaven
(Braun & Clarke, 2006, s. 95).
En annen styrke ved videoanalyse er at datamaterialet kan tilby rikere og mer kompleks
empirisk data om interaksjon enn hva kun forskeren med sine notater kan gjøre (Jordan &
Henderson, 1995, s. 52; Jewitt, 2012, s. 6). Den multimodale sammensetningen av video- og
audio-opptak fra flere vinkler og posisjoner fanger for eksempel opp hvem som har ordet til
enhver tid. Dersom jeg kun hadde benyttet observasjonsnotater ville ikke IA i denne
oppgaven vært gjennomførbart: «Only electronic recording produces the kind of electronic
data corpus that allows the close interrogation required for Interaction Analysis» (Jordan &
Henderson, 1995, s. 39).
Til tross for at video- og lydopptak brukt i observasjon kan gi en mer reell fremstilling av økta
enn hva kun mine notater kan gjøre, er audiovisuelt datamateriale fortsatt en begrenset
fremstilling av virkeligheten og kan aldri gjengi alle detaljene som oppstår gjennom økta.
Audiovisuelt opptak mister informasjon grunnet forskerens avgjørelser knyttet til bruk av
teknisk utstyr og begrensningene som ligger i selve teknologien som benyttes (Jordan &
Henderson, 1995, s. 53). Plassering av utstyr, kameravinkel, zoom og lydinnstillinger vil
bestemme hva som blir observert gjennom økta, og utstyret fanger ikke opp andre
sanseinntrykk som mennesket er utviklet til å registrere. Hva vi fanger opp av lyd og bilde
trenger heller ikke være tilsvarende med hva deltagerne oppfatter. På bakgrunn av dette
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krever metoden teknisk og visuell forståelse av forskeren slik at aktivitetene til de som filmes
blir gjengitt på best mulig og mest hensiktsfull måte. For å møte utfordringen med å få med
både detaljer og kontekst brukte jeg flere stasjonære kameraer som filmet samtidig fra
forskjellige vinkler. På denne måten fikk jeg en helhetlig oversikt over hva som foregikk i
klassen og hvilken undervisningssituasjon gruppesamtalen jeg hadde valgt som fokus inngikk
i (Jordan & Henderson, 1995, s. 54).
Et aspekt ved validiteten som er viktig å være bevisst på, er hvordan innsamlingen av data
påvirker den observerte situasjonen. Kameraeffekten på deltagerne innebærer hvordan
utvalget reagerer på tilstedeværelse av opptaksutstyr i klasserommet. Videopptak er faktisk en
av de få metodene hvor man systematisk kan undersøke om deltagerne gir oppmerksomhet til
kameraet, kommenterer kameraet, unngår kameraet eller om de endrer atferd når kameraet
blir et tema i samtalen (Blikstad-Balas, 2017, s. 4). Fordi jeg hospiterte i klassen før
kameraene var til stede kan jeg, basert på feltnotater, merke meg om det er en synlig endring i
atferd i klassen. Samtidig viser erfaringer fra andre studier at deltagerne, spesielt når kamera
står uten kameraoperatør, fort blir vant til tilstedeværelse av opptaksutstyr (Jordan &
Henderson, 1995, s. 56). Andre klasseromstudier viser at deltagerne gir lite oppmerksomhet
til kameraet, og kameraene får mindre oppmerksomhet ettersom tiden går under
observasjonen (Blikstad-Balas, 2017, s. 4). I tillegg var opptagerutstyret jeg brukte lite,
trådløst og mobilt. På denne måten kunne jeg plassere både audio- og videoopptakere diskret
forskjellige steder i klasserommet.

3.5.2 Overførbarhet
Den ytre validiteten, eller den analytiske generaliserbarheten, i en case-studie handler om
hvorvidt funnene kan overføres til andre situasjoner (Cohen et al., 2011, s. 295). Studiens
overførbarhet handler om studien har relevans til andre situasjoner, altså elevgrupper med
liknende trekk som den som er studert. En case-studie vil også kunne være en del av en
voksende mengde data der flere studier bidrar til mer generaliserbarhet (Cohen et al., 2011, s.
294). Bærekraftig utvikling er enda ikke et tema som inngår i læreplanene. Dette kan knyttes
til oppgavens validitet fordi det derfor er naturlig å anta at mange norsklærere ikke benytter
seg av dette temaet i sin undervisning. Likevel, på bakgrunn av at UBU i den observerte økta
brukes som et alternativ for å dekke andre kompetansemål i læreplanen og at UBU er tillagt så
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mye oppmerksomhet i den planlagte fagfornyelsen, taler dette for at resultatene er relevante
for andre klasser og lærere enn i denne oppgaven – spesielt i årene som kommer.
Den største potensielle trusselen for studiens ytre validitet er at dette er en casestudie hvor
kun en økt i en klasse blir observert. For å styrke validiteten kunne studien brukt et
longitudinelt design og inkludert flere klasser, men dette er ressurskrevende. Dersom det
samme forskningsdesignet hadde blitt gjennomført på andre klasser ville man kunne fått ulike
utfall. I en casestudie som denne, er jeg ute etter analytisk generalisering, der presentert teori
er med på å støtte opp under overførbarheten av funnene. Kvale og Brinkmann beskriver dette
målet som overføring av kunnskap fra en situasjon til en annen (2012, s. 128). Denne
overførbarheten skiller seg fra statistisk generalisering brukt i kvantitative studier som
generaliserer til bestemte populasjoner.
Hvordan fokusgruppa fremstår i sammenheng med resten av utvalget handler om indre
generalisering (Maxwell, 2013, s, 137). Med tanke på at jeg kun har én fokusgruppe kan jeg
ikke ta for gitt at de andre gruppesamtalene i klassen har samme mønster. Fordi jeg oppholder
meg i klassen under økta og fordi både video og lyd av hele klassen og læreren blir fanget
med teknisk utstyr, kan jeg sammen med kommentarer fra læreren etter økta, si noe om
inntrykket av fokusgruppa sammenliknet med de andre gruppene, slik det er antydet i
delkapittel 3.2.2. Det er likevel viktig å merke seg at jeg ikke kan bevise hvordan fokusgruppa
fremstår sammenliknet med resten av klassen gjennom analysen.
Blikstad-Balas skriver at metodekritikken knyttet til videoobservasjon i utdanning, må
diskutere kontekstualisering, forstørring og representasjon – disse henger sammen og er
momenter som ofte blir oversett i slike studier (2017, s. 2). Uansett hvor godt jeg prøver å
fange opp undervisningskonteksten innenfor dette klasserommet for akkurat denne økta, er
det vanskelig å knytte en læringssekvens opp mot alle andre kontekster hvor læring kan skje.
Derfor må jeg være forsiktig med å antyde overførbarheten av funnene. Datamaterialet for
denne studien er begrenset, og derfor må jeg passe på muligheten for at jeg potensielt kan
forstørre sekvenser som ikke er representative for deltagerne og ikke del av et større mønster
(Blikstad-Balas, 2017, s. 6). Jeg vet med andre ord ikke om hendelsen er noe som skiller seg
ut i denne eller andre klasser, eller om hendelsen faktisk er representativ for undervisningen.
Likevel vil kontekstualiseringen av gruppesamtalen innenfor hele økta og
kontekstualiseringen av økta innenfor en serie av tre andre økter, forebygge faren ved
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forstørring av enkeltsekvenser. Når det gjelder representasjon av datamaterialet, er en måte å
forhindre resultater i å bli brukt på en reduksjonistisk måte, å kvantifisere den kvalitative
forskningen gjennom koding av datamaterialet (Blikstad-Balas, 2017, s. 9). Samtidig vil min
studie av kun en økt ikke kunne gi nok kodet materiale til å kommentere relasjonen mellom
hendelsen som er analysert og den vide undervisningskonteksten den inngår i. Derfor benytter
jeg i denne oppgaven kun kvalitativ metode, der analysen vil kunne si mye om
gruppesamtalen i akkurat denne økta, i akkurat denne klassen. Diskusjonen vil bidra til å løfte
funnene til andre undervisningssituasjoner.

3.5.3 Reliabilitet
Reliabilitet er synonymt med pålitelighet og handler om presisjon (Cohen et al., 2011, s. 199).
Reliabilitet dreier seg altså om datakvalitet. Her er det viktig hvorvidt datainnsamlingen er
ryddig gjennomført og mer generelt hvordan forskeren har arbeidet. Dette handler om å sikre
studiens etterprøvbarhet (Cohen et al., 2011, s. 295; Creswell 2013, s. 203). I kvalitativ
forskning som dette, der forskeren spiller en stor rolle og situasjonen på mange måter er unik,
er det vanskelig å påvise at man ville fått samme resultater dersom man gjentok et
forskningsprosjektet igjen med liknende utvalg og kontekst (Cohen et al., 2011, s. 193).
Samtidig er et av målene i metoden å sikre reliabilitet gjennom at begrepsapparatet er så
tydelig og transparent som mulig. Både videoobservasjonen og IA i denne oppgaven er godt
forankret i fagfeltet og på denne måten bringer jeg ikke nye metoder til bordet. Studiens
begrepsvaliditet handler om operasjonaliseringen av forskningen, og innebærer at studien
faktisk undersøker det den skal undersøke (Cohen et al., 2011, s. 295). Her er det viktig at
aspekter ved prosjektet som begreper, metodisk fremgangsmåte, og kriterier er akseptert for
hensikten med studien. Prosedyrene for datainnsamling og analyse er redegjort for i
oppgaven. Jeg har også beskrevet utvalg og kontekst og nødvendige ressurser for analysen er
lagt ved oppgaven. På denne måten vil andre forskere kunne bruke og bygge videre på
begrepsapparatet brukt i denne oppgaven, og leseren vil få en forståelse for hvordan
datamaterialet er hentet inn og på hvilket grunnlag slutninger og antagelser er tatt.
Leseren skal forstå hvordan analysen er gjort, og hvilke slutninger som er gjort (Creswell,
2013, s. 203). Leseren skal altså selv kunne avveie om funnene er gyldige. Et spørsmål
forskeren må ta stilling til er hvor mye materialet skal reduseres i den endelige fremstillingen
for at leseren fortsatt skal kunne få tilstrekkelig mening ut av min studie. Videopptak erstatter
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til en viss grad forskerens bias med maskinens bias, og denne følger et fast mønster ved at den
fanger mange detaljer istedenfor å legge vekt på de viktigste momentene i observasjonen.
Derfor er analysen i seg selv reduksjonistisk ved at kun enkelte elementer blir gjenstand for
gjengivelse og diskusjon, og her vil forskeren kunne være subjektiv i hva man mener er viktig
i datamaterialet. Når jeg innledningsvis i behandlingen av datamaterialet har en intuitiv og
åpen tilnærming til IA, åpner dette for en subjektiv vektlegging av funn, og dette ønsker jeg å
motvirke ved å utarbeide tydelige begrunnede kriterier til analysen. Det er en balanse for
forskeren å underbygge sine antagelser, samtidig som eksemplene fra forskningen skal gjøre
det mulig for leseren å avveie om antagelsen er plausibel (Blikstad-Balas, 2017, s. 8; Derry et
al., 2010, s. 14). I analysen viser jeg frem utdrag fra samtalen, slik at leseren kan lese
transkripsjon av dataene og vurdere om tolkningen virker valid.

3.5.4 Etiske betraktninger
Elever i norsk skole er godt sikret når det gjelder forskningsmessig bruk av personlige
opplysninger. Dataene som samles inn gjør det mulig å identifisere deltakerne, og derfor må
man som forsker søke om godkjenning og følge klare retningslinjer fra Norsk senter for
forskningsdata (NSD, vedlegg B). Etter godkjenning fra NSD informerte jeg utvalget muntlig
om prosjektet og delte ut informasjons- og samtykkeskjema til samtlige (vedlegg A). Da jeg
informerte elevene om studien forklarte jeg at observasjonen var en del av forskningen i min
masteroppgave, der jeg undersøker elevers litterære samtaler om bærekraftig utvikling. Jeg la
vekt på at deltagelse ikke vil ha noe å si for elevenes karakterer eller vurdering i faget, at
deltagelse var frivillig og at alt oppsamlet datamateriale sikres på en passordbeskyttet server
på UiO, der kun jeg og min veileder kan se innholdet. Jeg la også vekt på at materialet ved
masterprosjektets slutt vil slettes og dermed ikke benyttes i eventuelle senere prosjekter og at
all personidentifiserende informasjon ville bli anonymisert i den endelige fremstillingen av
økta i masteroppgaven. Elevene og skolen skal dermed ikke kunne gjenkjennes.
Etter dette samlet jeg inn skriftlig samtykke fra elevene, med foreldrenes underskrift der
elevene var under 16 år. Samtlige 33 elever i klassen, leverte ferdige utfylte
samtykkeskjemaer før observasjonen. Selve videodatamaterialet fra observasjonen har vært
sikkert oppbevart, slik jeg informerte klassen om. Dette materialet har jeg kun hatt tilgang til
når jeg har vært fysisk til stede ved Teaching Learning Video Lab. Alle transkripsjoner er
anonymiserte. Navn på utvalget og alle andre personidentifiserende opplysninger som skolens
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navn, er utelatt eller gitt fiktiv navn. De oppsamlede dataene vil bli slettet etter at oppgaven er
levert.
Etiske betraktninger bør involveres i alle aspekter av forskningsdesignet (Maxwell, 2013, s.
7). Selv om det anonymiserte datamaterialet behandles konfidensielt og baserer seg på
informert samtykke, er det viktig at materialet benyttes til noe det er verdt å forske på
(Maxwell, 2013, s. 27). Mitt prosjekt har påvirkning på klasserommet jeg observerer i, og
dermed er det viktig at jeg begrenser denne påvirkningen av respekt for elevenes integritet
samtidig som jeg benytter det oppsamlede datamaterialet mest mulig hensiktsmessig og til det
formålet det er intendert til.
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4 Analyse
Kapittelet inneholder en interaksjonsanalyse av en litterær samtale. Videobservasjonen som
analysen baserer seg på, følger en fokusgruppe på fire elever som tolker et samtidsdikt
sammen. I kapittelet gir jeg en oversikt over økta og samtalen som er observert, før jeg
undersøker hvordan elevgruppa utvikler forståelse for diktet sammen, hvordan læreren bidrar
til elevenes meningsskaping og hva gruppa legger vekt på når de presenterer diktet for resten
av klassen. Disse hovedpunktene danner også strukturen for kapittelet. De viktigste funnene
ved interaksjonen er gjengitt i oppsummeringen, strukturert etter forskningsspørsmålene i
oppgavens innledning. Funnene fra oppsummeringen blir behandlet videre i
diskusjonskapittelet i lys av teori og tidligere forskning.

4.1 Forløpet av økta
Tittelen på arbeidsplanen som elevene fikk utdelt av læreren denne timen var «Arbeid med
samtidslyrikk» (vedlegg C). Her skisseres syv ulike faser elevene skal gjennomføre i løpet av
timen. Økta veksler mellom lærers instruksjoner og elevenes arbeid i grupper. Her følger jeg
en fokusgruppe med fire elever som jeg har valgt å kalle Helene, Siri, Filip og Nora. Hvordan
timen forløp i praksis er gjengitt i illustrasjonen under. Logg (fase syv) ble utelatt fra
undervisningsopplegget grunnet tidsnød, og to av de andre gruppene måtte gjennomføre
presentasjon (fase seks) for resten av klassen den påfølgende timen. Gruppene gjennomførte
fasene simultant ved at lærer initierte og stoppet hver fase i plenum. Læreren ga også lengre
instrukser i plenum mellom hver fase. Under fasene lyttet han til og var i samtale med de
forskjellige gruppene. Alle gruppene analyserte et dikt hver gjennom hele økta. Tabellen på
neste side viser innhold og varighet av hovedhendelsene i undervisningsøkta. Gul markering
betyr at transkripsjon fra denne fasen er benyttet i analysen.
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Varighet
7 min,
25 sek
5 min,
54 sek
44 sek

6 min,
18 sek
1 min,
43 sek

Læringsaktivitet
Oppstart.

Innhold
Lærer gir instruks for innholdet av økta og kort
introduksjon til hvordan gjennomføre diktanalyse:
Fase 1: Velge dikt.
Elevene arbeider i grupper og skal bestemme
hvilket dikt de skal analysere i denne økta.
Ny instruks fra lærer i plenum Elevene får 5 minutter til å beskrive motivet i
om oppgaven i neste fase.
teksten. De skal formulere noen setninger om hva
de ser i teksten.
Fase 2: Finne motiv.
Elevene skal finne motiv i teksten.

Ny instruks fra lærer i plenum Ukritisk idéfase. Elevene skal bryte ned teksten i
om oppgaven i neste fase og
flest mulig bestanddeler. Eksempler: symboler,
hensikten med denne.
metaforer, kontraster og assosiasjoner. Finn flest
mulig detaljer for å åpne tolkningen.
Elevene skal finne språklige virkemidler i teksten.
22 min, Fase 3: Finne språklige
virkemidler.
Elevene får også her tilgang på den originale
18 sek
diktsamlingen deres dikt er hentet fra.
2 min, Ny instruks fra lærer i plenum Elevene skal systematisere og organisere stoffet
om oppgaven i neste fase og
sitt. Hva kan de ulike funnene bety? Det er en
39 sek
hensikten med denne.
styrke å forstå teksten på ulike måter hvis det er
belegg for det.
Elevene skal organisere funnene fra fase 3.
8 min, Fase 4: Organisere funnene.
5 sek
Ny instruks fra lærer i plenum Finne argumentasjon for mulige resonnementer og
56 sek
om oppgaven i neste fase.
tematikker i teksten. Tematikken ikke det viktigste,
men å øve på argumentasjon.
10 min, Fase 5: Argumenter for mulig Elevene skal jobbe med tematikk dersom de har
tematikk.
kommet så langt i arbeidet.
52 sek
Ny instruks fra lærer i plenum «Om fire minutter tar vi en runde for å få høre
58 sek
om oppgaven i neste fase.
drypp fra gruppene»: Forfatter, tittel, motivet,
virkemidler og mulig tematikk. De bestemmer selv
om en eller hele gruppa legger frem.
7 min, Forberedelse til presentasjon. Elevene skal avklare innad i gruppene hvem som
skal legge frem diktanalysen for klassen og
18 sek
hvordan dette skal gjøres.
2 min, Ny instruks fra lærer i plenum Lærer presiserer at alle gruppene har fått «mye ut
om oppgaven i neste fase og
av kjempevanskelige tekster» og at de
5 sek
om tekstenes
sannsynligvis ikke vil møte vanskeligere tekster på
vanskelighetsgrad.
denne skolen. «Gi oss et lite innblikk i hva dere har
fått til».
11 min, Fase 6: Presentere funnene for Seks av åtte grupper legger frem sine tolkninger
for resten av klassen etter tur, med innvendinger
14 sek klassen
fra lærer.
Avslutning
Lærer spør om elevene husker timen til neste gang
37 sek
slik at klassen kan fullføre presentasjon av funnene
fra alle gruppene da.
Tabell 1: Innhold og varighet av hovedhendelsene i økta.
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Selv om jeg har undersøkt hele økta er mitt hovedfokus for analyse fase tre, der de er innom
de mest sentrale sidene ved sin tolkning. Oppgaven analyserer også fase én, der elevene
eksplisitt knytter diktet opp mot bærekraftighet, og fase seks der gruppene presenterer
hovedtrekk fra sin diktanalyse for resten av klassen. Jeg har valgt sekvenser der jeg mener
gruppas forståelse av teksten utvikles. Den foregående timen fikk elevene utdelt et hefte,
komponert av læreren, med et utvalg samtidslyrikk. I fase én av observasjonsøkta skulle
elevgruppene bestemme seg for hvilket dikt fra dette heftet de ville analysere gjennom økta.
Dette er elevenes første møte med lyrikk i norskfaget på videregående skole.

4.1.1 Rammene for samtalen
Lærer er tydelig ovenfor klassen på at økta ikke skal gi etterarbeid for elevene og at alle
diktene er kompliserte dikt, selv for de med god kjennskap til lyrikk. I samtale med meg
fortalte han at det primære målet med timen var utforskende samtaler om lyrikk. Han fortalte
også at bærekraftig utvikling var underordnet, men likevel et tematisk utvalgskriterium for
alle diktene. På denne måten skal alle diktene kunne knyttes til UBU. Lærer mente at diktet
som fokusgruppa valgte, var et vanskelig dikt i seg selv, men at det kunne knyttes til UBU
gjennom temaene identitet i utvikling og relasjonen mellom mor og barn. Denne tolkningen
fortalte han til meg, ikke elevene. Begrepet bærekraft kom ikke til uttrykk verken skriftlig i
arbeidsplanen eller muntlig gjennom instruksjon i timen. Slik skulle elevene stå fritt til å tolke
diktene ut fra sine egne oppfatninger. At elevene likevel eksplisitt knytter tolkningen av diktet
opp mot bærekraft må derfor antas å skyldes min tilstedeværelse, noe som behandles i
diskusjonskapittelet. I mitt informasjonsskriv til elevene (vedlegg A) står det eksplisitt at
forskningsprosjektet er knyttet til UBU, noe jeg også informerte muntlig om.
Lærer oppfordrer innledningsvis elevene til å skrive for hånd. Dette begrunner han med at han
vil ha så lite distanse som mulig mellom elevene og diktet. Elevene har likevel til enhver tid
tilgang på PC. Kun en av elevene bruker dette i fokusgruppa, og benytter denne til å søke opp
begreper i diktet som elevene er usikre på. Klassen har klokke på veggen, tydelige instrukser
på utdelt ark og muntlige instrukser fra læreren om hvor mye tid som settes av til de ulike
fasene. Likevel ser vi av tabell 1 at tidsbruken avviker noe fra planen. For at leseren av denne
studien lettere skal forstå analysen og lettere kan følge resonnementene til fokusgruppa, er
diktet som fokusgruppa analyserer inkludert i analysekapittelet. Jeg gjør ingen forsøk på å
analysere diktet selv, fordi det faller utenfor rammene for denne oppgaven. Diktet som er lagt
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ved på under er fokusgruppas dikt for analyse: «Abjekta», fra diktsamlingen I SIVIL (s. 6062, 2016), som er en nynorsk oversettelse av Amalie Smiths I CIVIL (2012).

Bilde 1 og 2: Fokusgruppas dikt for analyse: «Abjekta» (Smith, 2016, s. 60-62).
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4.2 Elevenes meningsskaping
I dette delkapittelet er det utdrag fra fase én og fase tre, der elevene først skal velge dikt og så
finne språklige virkemidler i det diktet gruppa har valgt. Delkapittelet tar for seg utdrag jeg
mener er av interesse med tanke på elevenes tematiske utforsking, men også på bakgrunn av
hvordan elevenes samtale utfolder seg. Delkapittelet viser at elevene i fase tre jobber med å
forstå hva diktet handler om, og at denne grunnleggende forståelsen ofte blir vektlagt av
elevene fremfor å svare på oppgaveinstruksen fra læreren, som er å finne tekstens virkemidler.
I løpet av samtalene utvikler elevene forståelser for hva diktet handler om – de ulike temaene
i diktet. Disse temaene er sentrale for elevenes forståelse, og derfor har jeg valgt ut disse
sekvensene for nærmere analyse. Temaene i samtalen danner også strukturen for
underoverskriftene i delkapittelet. I delkapittelet undersøker jeg derfor hva elevene prater om,
altså hvilke temaer de bringer inn i samtalen, men også hvordan forståelsen utvikler seg
gjennom måten de snakker sammen på. Der transkripsjonen viser «Mhm» er dette en
bekreftende markør fra elevene dersom ikke annet er presisert.

4.2.1 Hvordan knytter elevene diktet til bærekraft?
Under fase én skal elevene velge dikt sammen. Helene er tidlig ute med å foreslå hvilket dikt
og hva diktet handler om. Det er tydelig at Helene har lest noen av diktene på forhånd fordi
hun i videomaterialet viser at hun allerede har reflektert rundt to ulike dikts tematisering
innledningsvis i samtalen:
Helene:

Siri:
Nora:
Filip:
Siri:

«Felles Kropp» handler om kjærlighet, og det å ha bærekraftig
kjærlighet, å holde kjærligheten på et visst nivå, og ikke falle for dypt
inn i kjærligheten der det blir farlig. Og «Abjekta» handler litt om, det
her å være barn, og hvordan på en måte voksne påvirker barna sine i
væremåten og hvordan det er et slags symbol for noe som på en måte
går i arv.
Ja, jeg vil gjerne ta Abjekta, jeg leste det og syns det er skikkelig kult.
Ja, jeg tenker kanskje Abjekta.
Ja. (Nikker).
Liker ordspillet. Liksom, du er et abjekt.

Gruppa sier seg raskt enige om å velge «Abjekta» av Amalie Smith. I neste utdrag diskuterer
fokusgruppa, etter eget initiativ, eksplisitt hvordan diktet kan kobles opp mot bærekraftighet.
Den følgende transkripsjonen er en fortsettelse fra forrige utdrag.
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Helene:
Siri:
Nora:
Helene:

Siri:
Filip:
Helene:
Siri:
Helene:
Siri:
Nora:

Men det som er vanskelig eller blir vanskelig med det diktet her er å
koble det opp mot bærekraftighet da. Men det greier vi.
Skal vi koble det opp mot bærekraftighet?
Ja det kan jo bli litt vanskelig.
Men det er ikke så komplisert annet enn at det handler om at
bærekraftig har mange forskjellige betydninger. Bærekraftighet handler
om å opprettholde en viss bæreevne eller på en måte..
Men bærekraftighet er noe som. Et forhold kan jo være bærekraftig.
(Tar blikket vekk fra de andre og ser på diktet for seg selv)
Ja så det her handler jo om bærekraftige forhold da.. mellom barn og
forelder.
Hvordan det da funker.
Ja, for det handler jo om hvordan barnet oppdager seg selv som subjekt
og hvordan foreldrene former barnets bilde av seg selv litt tenker jeg.
Mhm.
Jaja det er veldig mange, mange foreldre er opptatt av at på en måte
barnet mitt skal være sånn som jeg var da jeg var ung.

Det er spesielt to aspekter ved denne sekvensen som illustrerer viktige kjennetegn ved
samtalen. For det første viser sekvensen hvordan Helene uttrykker en idé i møte med en
utfordring. I den første replikken initierer hun en samtale om en utfordring med oppgaven; at
diktet skal kobles opp mot bærekraftighet. Hun uttrykker samtidig forventninger og tillit til at
gruppa klarer denne koblingen når hun sier høyt «Men det greier vi». Det oppstår så litt
usikkerhet i om de skal knytte diktet til bærekraftighet, og Nora uttrykker at denne koblingen
kan bli litt vanskelig. Ved å berolige gruppa med at koblingen mellom diktet og
bærekraftighet «egentlig ikke er så komplisert» tar Helene til ordet for at de skal fortsette med
valget av dette diktet. Hun uttrykker så en forklaring om hva bærekraftighet er; at det handler
om å opprettholde en viss bæreevne. Nora og Siri bygger på Helene sitt resonnement og slik
viser de som gruppe en tillit til at de kan tolke diktet sammen.
Det andre denne sekvensen viser er hvordan elevene utforsker begrepet bærekraft og diktets
tematikk ved blant annet å aktivt lage koblinger mellom oppgaven og teksten. Siri bringer inn
noe nytt i samtalen når hun lager en kobling mellom bærekraft og relasjoner. Hun bygger
videre på Helene sitt innspill med idéen om at et forhold kan være bærekraftig. Helene, Siri
og Nora snakker deretter om hvordan bærekraftige forhold fungerer. Elevene benytter seg
altså av begrepet bærekraft utenfor den tradisjonelle bruken knyttet til klima- og
miljøutfordringer, men til relasjoner mellom forelder og barn. Helene foreslår at diktet
handler om hvordan barnet oppdager seg selv som subjekt, og kommenterer her implisitt
temaet identitet i utvikling. Helene og Siri utforsker diktets relasjon til bærekraft ved å bringe
inn nye idéer i samtalen, bygge på hverandres bidrag, stille åpne spørsmål og koble
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oppgaveinstruksen til diktet. Av gruppedynamikken ser man at Filip ikke deltar muntlig fordi
han er opptatt med å lese diktet selv. Nora gir et konkret eksempel på hvordan foreldre kan
forme barn; gjennom å være opptatt av hvordan foreldrene hadde det selv da de var unge. Her
bygger hun videre på resonnementene til Helene og Siri, og uttrykker mye iver og
engasjement for tolkningen gjennom kroppsspråket. Utdraget under fortsetter rett fra forrige
utdrag.
Helene: Men det står jo det at det er foreldrene som former eh former lissom barnet.
Siri:
Bærekraftighet er forholdet da hvis foreldrene former barnet for mye, vil barnet
da ta avstand og bryte med foreldrene.
Helene: Det er det som det handler om. Og subjektet er også å avgrense samlinga si
(peker på diktet).
Nora: Mhm.
Helene: Kanskje du blir litt mindre deg selv? Eller hvor er det lissom hvor går grensa?
Siri:
Mhm.
Nora: Ja.
Helene: Skal vi bare lese gjennom hver for oss?
Nora: Ja
Det første jeg ønsker å trekke frem ved denne sekvensen er hvordan elevene har en
tekstorientert tilnærming til diktanalysen. Ved å sitere fra diktet flytter Helene gruppas fokus
tilbake til teksten. Siri ser da på konsekvensene av en oppdragelse som ikke er bærekraftig, at
barnet vil ta avstand fra foreldrene. Hun foreslår her en konsekvens av koblingen mellom
bærekraftighet og relasjoner mellom foreldrene og barnet. Helene bekrefter Siris bidrag ved å
tydelig og engasjert si seg enig: «Det er det som det handler om». Her utforsker de hva
begrepet bærekraft kan bety i relasjon til diktet. Helene initierer deretter en utvidelse av
resonnementet ved å trekke inn et nytt element fra diktet; at «subjektet er å avgrense samlinga
si». Mellom de to tidligere utdragene er det et tydelig skille ved at samtalen går fra å utforske
en idé om diktets tematisering til å bli mer forankret i teksten. Helene styrer så gruppearbeidet
i en ny retning ved å foreslå en ny aktivitet – at alle leser diktet hver for seg. Dette er en
overgang alle uttrykker verbalt eller ved kroppsspråk at de ønsker. På denne måten blir
gruppearbeidet enda mer tekstorientert.
Med fokus på teksten bruker Helene åpne spørsmål for å utforske diktets tematikk. Hun spør
om man kanskje blir litt mindre seg selv, og om hvor grensa går. Her inviterer hun til
utdyping fra de andre, men samtalen stopper opp. Slik jeg forstår Helenes ytring, spør hun her
om barnet blir litt mindre seg selv dersom foreldrene former barnet for mye, og hvor denne
grensa for påvirkning av sitt eget barn går. Her knyttes identitet i utvikling til grenser som
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finnes i relasjonen mellom forelder og barn. Om vi knytter uttalelsene om bærekraftige
relasjoner til kommentarene om grenser og identitet, samtaler elevene her om at bærekraftige
relasjoner innebærer å respektere grenser ovenfor sitt eget barn slik at barnet kan utvikle seg
til et subjekt. Elevene knytter altså i denne samtalen bærekraft til relasjoner, grenser og
identitet.

4.2.2 Kropp
Transkripsjonene som følger i dette og de neste delkapitlene av 4.2 er hentet fra fase tre der
elevene har i oppdrag å finne språklige virkemidler i diktet. Datamaterialet viser at de i denne
fasen analyserer diktet utover oppgavens instruks; de diskuterer blant annet også diktets
tematikk. I utdraget under begynner elevene samtalen etter at læreren har gitt muntlige
instrukser til klassen i plenum om at de skal plukke teksten fra hverandre og finne språklige
virkemidler. I videomaterialet diskuterer elevene i to par. Filip og Nora snakker sammen, men
dette er ikke hørbart i opptaket da de prater litt lavere enn de to andre elevene. Fordi jeg ikke
har hatt mulighet til å høre Nora og Filip sine bidrag i parsamtalene, har jeg et noe begrenset
datamateriale av deres meningsskaping i sammenlikning med Helene og Siri. Samtidig viser
videomaterialet at hun og Filip prater aktivt sammen, og at de gir tydelige tegn på å snakke
om diktet ved at de peker på steder i diktet og ved at noen nøkkelord ved tolkningen er
hørbart i deres parsamtale: som for eksempel proteser, forhold, barnet og foreldre. Fokuset i
transkripsjonen under er av Helene og Siri.
Helene: Jeg tenker at vi kan begynne med proteser og snakke om falske ting hos
forfatteren.
Siri:
Ja, det er jo en grunn til at hun har.. Det høres ikke flott ut: Spytt, snørr, skit,
urin, oppkast, ørevoks, svette. Det er liksom ehh! Jeg tror ikke det er ment som
noe positivt.
Helene: Ja jeg er enig, men jeg tenker atSiri:
Og hvordan hun, plutselig kommer det sånne lange eksempler.
Helene: Ja men proteser, så snart de blir montert av.. et glass vann, et glassøye. Det
handler om det er noe du setter på kroppen og tar av, tar på kroppen, tar av.
Siri:
Du setter jo barnet på kroppen og på en måte. Liksom amming.
Helene: Skal vi snakke om at barnet er.. Det kan være et språklig virkemiddel på barn
da.
Siri:
Mhm.
Dette utdraget viser for det første hvordan «ekle» beskrivelser av kropp kan skape
engasjement hos elevene. Helene innleder samtalen med å foreslå at de kan snakke om
proteser og falske ting hos forfatteren. Her fokuserer hun samtalen og inviterer samtidig
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bidrag fra Siri. Siri svarer deretter delvis på Helenes invitasjon: «Ja», men nevner selv
kroppslige avfallsstoffer istedenfor proteser som er Helenes forslag. Utdraget av Helene og
Siri viser at disse to elevene har forskjellige måter å nærme seg diktet på. Helene har flere
steder i løpet av økten en mer oppgaveorientert tilnærming enn de andre elevene – i dette
tilfellet ser hun etter metaforer som språklige virkemidler i teksten. Siri sin måte å nærme seg
diktet på i utdraget, er å kommentere ord som vekker mest tydelige umiddelbare reaksjoner
hos henne selv. Siri uttrykker i utdraget en tydelig emosjonell reaksjon på deler av diktet som
er knyttet til menneskekroppen. Hun lager en opprørt grimase og legger mye trykk på «ehh»
etter å ha ramset opp flere kroppslige avfallsstoffer. Hun lar seg altså engasjere av diktet
gjennom vemmelse over beskrivelser av kropp, og sier selv at hun ikke tror dette er ment som
noe positivt i diktet. Begge elevene gestikulerer og viser stort engasjement for å tolke teksten.
Engasjementet for kroppslige avfallsstoffer kommer også frem senere i samtalen og er derfor
et viktig bidrag til tolkningen av diktet.
Et annet viktig aspekt ved utdraget er hvordan elevene, til tross for å dra samtalen i to ulike
tråder, er sammen om tolkningen. De utforsker og resonnerer ved å lage koblinger mellom
teksten og hverandres bidrag. Helene prøver igjen å fokusere samtalen på proteser, men blir
avbrutt av Siri som er tydelig engasjert i hvordan diktet beskriver menneskekroppen. Etter det
tredje forsøket der Helene prøver å styre samtalen inn på proteser, bygger Siri på Helene sitt
resonnement ved å knytte proteser til barn; at moren under amming setter barnet på kroppen.
Helene refererer tilbake til Siri sin ytring om barn og amming og knytter deretter Siris bidrag
til oppgaven om språklige virkemidler – protesene kan være språklige virkemidler for barn.
Her tematiserer elevene relasjonen mellom mor og barn. Helene og Siri prater innledningsvis
om to ulike aspekter ved teksten og begge styrer samtalen i hver sin retning. Likevel har
samtalen utforskende trekk fordi Siri bygger på Helene sin ytring og begge uttrykker enighet
om at de har funnet et språklig virkemiddel.

4.2.3 Kjønn og maktforhold
Utdraget under begynner rett etter utdraget i forrige delkapittel. De fire elevene snakker nå
ikke i par, men i full gruppe. Utdraget begynner med at Siri tar initiativ til å oppklare noe hun
ikke forstår i diktet. Her støter elevene på et problem som de prøver å løse gjennom felles
tolkning. Hun inviterer her de andre i gruppa til resonnering om en spesiell parentes i diktet.
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Ved å koble forståelsen for teksten sammen med felles og personlige erfaringer, utvider
gruppa tolkningen av diktet.
Siri:

Men en ting jeg ikke skjønner er den derre parentesen. «Eit barn blir skilt ut fra
kroppen til mora». For at det alltid er mora si kropp. Jeg skjønner jo det da
men. Det må jo være en grunn til å være der. Alle vet jo det at det er kvinner
som føder.
Filip: Ja hvorfor nevner hun kroppen til moren? Lissom mener hun da lissom da at
moren er det viktigste og faren ikke har så mye å si?
Siri:
Fremhever hun lissom morens rolle?
Helene: Alltid ja. At det er et slags bånd mellom mora og barnet.
Siri:
Spesielt moren. Alle vet jo at det er kvinner som føder så hun trenger ikke ha
med det med mindre det er noe spesielt hun vil si.
I dette utdraget viser elevene at de bruker åpne spørsmål for å løse et problem i teksten – å
forstå forfatterens intensjoner. Flere steder i videomaterialet trekker elevene forfatteren inn i
tolkningen, og jeg antar derfor at de ikke skiller på forfatter og forteller i diktet. Siri uttrykker
at alle vet at det er kvinner som føder, og på denne måten kobler hun forståelsen for diktet
sammen med deres felles erfaringer. Filip er her den første til å ta opp farens rolle i diktet.
Han bygger på Siri sitt bidrag ved å stille to ytterligere spørsmål til teksten der han lurer på
om diktets forfatter mener at faren har mindre å si for barnet enn moren. Siri påpeker at det
må være en grunn til at teksten fokuserer på morens rolle under fødselen – at det ikke ville
vært i teksten om det ikke ga teksten mening: «med mindre det er noe spesielt hun vil si».
Dette er en tekstanalytisk måte å tolke diktet på – hun holder fast ved og etterspør funksjonen
til en spesifikk del av teksten og hva formålet til forfatteren er med å inkludere dette i diktet. I
utdraget viser elevene tegn på utforskende samtale ved at de stiller hverandre spørsmål og
skifter mellom temaer som henger sammen: fødsel, foreldreroller og relasjoner. I dette
utdraget og det foregående, går elevene fra å diskutere ulike kroppslige metaforer på barn til å
tematisere kjønnets betydning for foreldreroller, der de først og fremst ser barnet fra morens
perspektiv. Utdraget under er en fortsettelse av det forrige.
Helene: Men kan barnet da ses på som eit abjekt for ho?
Filip: For hun stiller lissom det spørsmålet. Ja jeg vet ikke jeg.
Helene: Jeg synes det gir veldig oppklaring i teksten da.
Nora: Men det er sikkert fordi sånn ehhm faren gir jo ikke på samme, eller faren gir
jo på en måte noe av seg psykisk ikke fysisk.
Helene: Jajaja! (Oppstemt)
[…]
Siri:
Du har da kromosomer sammen med..
Helene: Eller kanskje det er annerledes for moren enn for faren når det gjelder det der
med abjekt. Fordi moren er liksom brystmelk, plopper ut.
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Nora: Men hun gir mer sånn ehhh ja sånn fysisk da.
Helene: Men kan barnet da ses på som «eit abjekt for ho»? Kanskje den teksten her
bare skildrer morens og barnets forhold.
Filip: Men fortsatt så er jo barnet femti prosent faren og femti prosent moren.
Siri:
Men juridisk.
Helene: Juridisk hundre prosent morens barn (ler). Sier det, jeg bare sier det.
Siri:
Det er jo forskjell på moren og faren (ser på Filip).
Filip: Jeg har ikke tenkt til å forklare hvordan man får barn lissom, men det er femtifemti.
Nora: Neinei jeg tenkte juridisk.
Filip: Åja sånn ja.
Dette utdraget er interessant fordi elevene utforsker et tema og utvikler forståelse ved å være
uenige. Helene siterer diktet og legger vekt på båndet mellom moren og barnet når hun spør
om barnet kan være et abjekt for mora. Nora foreslår at moren og faren til barnet har ulik
psykisk og fysisk påvirkning på barnet og bygger derfor på innspillene ved å bringe inn en ny
idé i samtalen. Helene siterer diktet igjen og kobler her eksplisitt gruppas resonnementer til
diktet. Ved å stille det som et spørsmål inviterer hun gruppas meninger om sitt eget bidrag, og
foreslår selv at dette diktet kanskje handler om kun morens og barnets forhold. Dette leder til
en diskusjon om foreldrenes rettigheter over barnet. Filip kommenterer på barnets genetiske
arv fra begge foreldre, mens de tre andre elevene mener at det er forskjell på foreldrenes
juridiske rettigheter over barnet.
Når Helene sier at barnet juridisk sett er hundre prosent morens, ler hun samtidig og det er
mulig at dette er en overdrivelse for å tilføye humor i samtalen og sette sitt poeng på spissen.
Siri og Nora er enige om at det er juridiske forskjeller på foreldrenes rettigheter over barnet.
Flere innspill begynner med «men» og samtalen viser motstridende meninger. Likevel viser
videomaterialet at elevene prater tilsynelatende åpent om sine synspunkter og gir hverandre
tid slik at alle får en stemme i samtalen ved delt turtaking. Samtalen utvikler seg ved at de
etterhvert skiller tydeligere på genetisk arv og juridiske rettigheter. Neste utdrag er en
fortsettelse av det forrige.
Filip:

Men dere, barnet er jo ikke juridisk sett moren sitt (knipser for å få
oppmerksomhet).

[…]
Helene: Nei men det er mer. Moren har flereSiri:
Fordeler.
[…]
Filip: Men ikke når barnet er født.
Helene: Jo fordi jeg har en onkel i USA som plutselig fikk en dame GRAVID og hun
ville ikke ta vekk barnet, og da var det sånn at55

Siri:
Hun kan jo for eksempel bestemme om hun vil ta abort.
Filip: Jaja, men det er før barnet blir født.
Helene: Hun er jo ikke på jobb, hun er rusmisbruker og sånn og det visste jo han. Og
hun hadde da gitt barnet bort til faren, for hun ville ikke ha noe med det å gjøre,
og hata det mer enn alt i verden. Og nå så er det fire år gammelt og hun vil ha
det tilbake.
Siri:
Mhm.
Helene: Da får hun det tilbake. Hun har aldri møtt kiden før.
Filip: Det er USA da. Det er litt mer fucked up.
Nora: Så hun kan bare ta det tilbake?
Helene: Ja det er jo restrictions, men hun får ta tilbake foreldre.. omsorgsretten.
Nora: Det her var litt sånn trist historie. Men faren får vel fortsatt ogsåHelene: Nei det som er greia, for hun hadde barn fra før av i tillegg, så han har fått
beskjed enten så tar du begge barna eller ingen
(lærer kommer til gruppa og leser notatarket deres)
For det første viser dette utdraget hvordan elevene må begrunne sine synspunkt fordi de stiller
hverandre kritiske spørsmål. Filip virker ikke overbevist om at foreldrene til et barn ikke har
like rettigheter ovenfor barnet etter at det er født. I den ytringen der han knipser for å få
oppmerksomhet, kommer han med en påstand og ber på denne måten de andre elevene om å
utdype sine tidligere ytringer. Helene innleder sin ytring med «Nei men», noe som er
forsvarende ovenfor sitt eget resonnement. Dette trenger ikke bety at samtalen er
disputerende, men at Helene her må utdype sitt resonnement. Helene påpeker at hun ikke
mener at barnet juridisk sett kun er morens, men at moren har flere fordeler enn faren.
Samtalen har utforskende trekk fordi den kjennetegnes av at deltagerne forholder seg kritisk
til hverandres ytringer og at elevene må begrunne disse. Ved at de begrunner ytringene
kommer det frem ny forståelse for foreldrerettigheter i samtalen, som er knyttet til Helenes
personlige erfaringer.
Det andre viktige aspektet med sekvensen er hvordan elevene kobler diktet til sin verden.
Gjennom personlige erfaringer begrunner Helene sitt synspunkt. Filip er fortsatt uenig med de
andre, og Helene forteller en erfaringsbasert historie om en omsorgssituasjon fra sin egen
familie. Jentenes holdning blir begrunnet med et eksempel fra den virkelige verden – dermed
løfter Helene diktet ut av klasserommet og realiserer det i sin egen livserfaring. Filip er
fortsatt ikke overbevist fordi eksempelet er hentet fra en amerikansk situasjonskontekst – en
kontekst han mener er «litt mer fucked up» enn den elevene beskriver ut fra diktet. Ut fra
videomaterialet kan man ikke si at gruppa blir enig i forståelsen av foreldrerettigheter, men
alle elevene deltar aktivt og tolkningen er åpen for diskusjon. Uenigheten som oppstår om
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foreldrenes juridiske rettigheter, blir viet mye tid, og Filip sin mening, som går imot de
andres, blir tatt seriøst, noe som er karakteristisk for utforskende samtale.

4.2.4 Grenser, frastøtelse og identitet
I videomaterialet diskuterer elevene igjen i par. Filip og Nora snakker lavt sammen, men dette
er ikke hørbart i opptaket. Fokuset er av hvordan Helene og Siri utforsker diktets tematisering
av grenser og identitet.
Siri:

«men å bli subjekt er også å avgrense samlinga di». Så å bli seg selv, å bli
selvstendig da avgrenser du samlinga di. Da avgrenser du det som er ditt.
Helene: Ja for du blir så påvirket av foreldrene dine. Du blir ikke deg selv, du blir en
mini-forelder.
Siri:
Ja men hvis du er et subjekt så.. da.. et subjekt kan også være seg selv men
hvordan avgrenser det da det som er ditt, hvis du blir mer deg selv?
Helene: Men kanskje du ikke blir deg selv da. Kanskje det er det, du blir jo ikke deg
selv, du blir foreldrene. Du blir de du vokser opp med. Du blir påvirket, du blir
en del, du blir også noe annet på en måte. Du blir på en måte aldri deg sjæl.
Siri:
Jaaa. For jeg trodde det var det abjektet var [
].
Helene: Kanskje det handler om ute eller inne, ytterlig påvirkning fra omverdenen da.
Hvordan du blir formet av omverdenen.
Helene: Jeg skriver opp det (noterer på et ark som senere blir brukt i presentasjonen).
Denne sekvensen viser igjen hvordan elevene bygger på hverandres ytringer. I denne delen av
samtalen prøver Siri og Helene å tolke «men å bli subjekt er også å avgrense samlinga di».
Siri foreslår idéen om at å bli et subjekt innebærer å bli seg selv og å bli selvstendig. Hun
foreslår også at samlinga er et begrep på det som er ditt. Helene bygger så videre på Siris
innspill ved å knytte barnets utvikling til et subjekt sammen med foreldrenes påvirkning på
barnet. Her bygger hun på resonnementet ved å bringe inn barnets relasjon til foreldrene, et
tema gruppa har diskutert tidligere i samtalen. Siri uttrykker at hun ikke helt forstår Helenes
resonnement og inviterer dermed til utdyping ved å stille et oppklarende spørsmål.
Utdraget viser igjen hvordan ulike forståelser av diktet kan bidra til utdyping av elevenes
innspill. I utdraget tematiserer Siri og Helene identitet i utvikling og grenser i tilknytning til
individet, uten at de bruker disse ordene selv. Helene tolker teksten som at dette handler om
hvordan man blir påvirket av omverdenen; at man da også avgrenser det som er ditt. Her har
de to elevene ulik oppfatning av det utvalgte fokuset i teksten. Det kan virke som at Siri ser
det som motsetningsfylt at et barn både blir mer seg selv og samtidig avgrenser samlinga si.
Helene utdyper videre sitt resonnement om at barnet egentlig ikke blir seg selv, men blir
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påvirket av foreldrene. Siri sier nølende at hun trodde det Helene beskriver handler om
abjektet, ikke subjektet som de nå diskuterer. Helene foreslår en tolkning om påvirkning fra
omverdenen, og skriver dette ned uten å få bekreftelse fra Siri. Beslutningstaking uten enighet
kan tyde på disputerende karakter på samtalen og at de ikke kommer seg videre i tolkningen
uten veiledning eller innspill fra andre. Notatarkets funksjon er noe uklar, men det virker som
om Helene skriver ned idéer hun ønsker å ta opp senere. Samtidig bidrar Siris kritiske
innvendinger til at Helene utdyper og begrunner sin forståelse gjennom utdraget.
I utdraget under prater de fire elevene sammen i hel gruppe igjen. Filip er den eneste som har
datamaskin tilgjengelig, og har hatt fokus på denne de siste minuttene.
Helene: Vi tar vare på det som faller fra oss. Vi tar vare på det som faller fra oss. Vi tar
vare på.. Vi tar jo vare på barna våre (Oppstemt). Og så tar vi vare på sånne
sære ting. Kanskje koble hvor sært det er at vi tar vare på hårrullene våre som
vi tar vare på [barnet vårt].
Filip:
[Tror dere lakris] kan være sånn derre (ler), når du har på deg sokker så er
det sånt sort imellom? For når jeg søker opp lakris fra tærne så kommer det opp
sånn.
Helene: SOKKELO!
Filip: Ja.
Nora: HÆ, gjorde det?
Filip: Ja.
Siri:
Nora, du vet på slutten av dagen når du skal ta av klærne dine (peker under sin
egen arm) så er det bare masse sånn svart i armhulen?
Nora: Så tror man at man har fått sånn jævlig hårete armer.
[…]
Filip: Skjer det?
[…]
Helene: Ja. Hvis du da har på deg deodorant så fester det seg til huden. Og så er det
sånn [EY!] (holder armene opp).
Nora:
[Ja] Så er det helt svart. ÆH! Hva er dette?
Helene: For det jeg tenker er at det her diktet skildrer hvordan vi tar vare på de
avfallsstoffene som kommer fra oss. Hvordan vi tar vare på håret og tennene
våre i esker og lakris fra tærne. Det er så rart hvordan vi velger å ta vare på
noen typer abjekt og [avfallsstoffer].
Siri:
[Men det er kanskje] et tegn på at vi ikke tør å gi slipp på
et eller annet.
Helene: Ja, det viser absurditeten over faktisk ta vare på barna. Er ikke det litt sånn
absurd hvordan vi tar vare på barna våre som egentlig er et avfallsstoff.
Dette utdraget viser at Helene her er på sporet av en ny forståelse i diktet, og hvordan dette
bidrar til engasjement i gruppa. Helene er veldig oppspilt under hennes bidrag innledningsvis,
der hun gjentar en linje i diktet flere ganger for så å lese barnet inn i betydningen av
setningen. Her foreslår hun eksplisitt å koble utdrag fra teksten til hvordan man tar vare på
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barn. Filip innvender med en detaljoppklaring fra diktet. Ved å benytte internett og søke opp
«lakris fra tærne», finner Filip ut hva begrepet kan bety. Dette fører til at jentene bygger på
med erfaringer fra barberte armhuler, deodorant og svarte gensere. Filip viser ikke kjennskap
til denne kroppslige erfaringen og inviterer til utdyping av Siris ytring ved å stille et
oppklarende spørsmål. Jentene prater høyt, gestikulerer og har et aktivt kroppsspråk. Dette
viser også at å relatere teksten til sitt eget liv og å samtale om det litt ekle – det man kanskje
vanligvis ikke snakker om – her skaper stort engasjement.
Utdraget viser også hvordan Helene kommenterer ulike enkelteksempler fra diktet og samler
det i en mer helhetlig forståelse for hva diktet skildrer – hvordan vi tar var på kroppslige
avfallsstoffer. Hun går fra detaljer til helhet og har her et overordnet blikk på diktet. Siri
bygger så videre på Helenes ytring. Siri bringer her inn et nytt element; at det vi tar vare på,
handler om at vi ikke tør å gi slipp på et eller annet. Dette er en ny idé i samtalen. Helene
bygger så videre på resonnementet ved å se barnet som et avfallsstoff vi tar vare på. Alle
elevene er aktive og alle kommer med innvendinger eller svarer på hverandres spørsmål, noe
som er karakteristisk for utforskende samtale.

4.3 Elevenes bruk av læreren som en ressurs
I dette delkapittelet analyserer jeg to utvalgte sekvenser der læreren er til stede i samtalen hos
fokusgruppa. Sekvensene er fortsatt hentet fra fase tre der elevene har i oppgaveinstruks å
finne språklige virkemidler. Jeg undersøker hvordan læreren bidrar til elevenes
meningsskaping i samtalen. Her blir det viktig at elevene tar i bruk originalutgaven av diktet
og hvordan de etterspør lærerens personlige erfaringer. Hovedfunnet for hvordan læreren
deltar i samtalen, er at han går inn i samtalen på elevenes premisser.

4.3.1 Bruk av tekstuell kontekst
I utdraget under har læreren kommet bort til gruppa og sier selv at han kun er der fordi han
lurer på hvilket dikt de har valgt. Filip og Nora prater lavt med hverandre om diktet, mens Siri
og Helene deltar i en samtale med læreren.
Siri:

Vi tok den der abjektet. Det er skikkelig kult. Ordspill, abjekt det er jo et spill i
seg selv.
Lærer: Også er det jo også.. Forfatteren, hun er jo også sånn litteraturforsker.
Hun driver og skriver om psykologisk litteratur.
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Helene: Ja det er veldig spennende, det kan bety så mangt.
Lærer: Ja også vil jeg bare legge til et lite poeng, forfatteren er også billedkunstner slik
at dette er ikke tilfeldige illustrasjoner som er lagt ved. Det er faktisk hennes
bilder som hun har laget kunst til det. Det er ikke bare illustrasjoner, men hun
mente selv da at det varHelene: Vet du hva det her er? (Peker på et av bildene som er lagt ved)
Lærer: Vent da jeg kan hente. (Går til kateteret og henter den originale diktsamlingen)
[…]
(Helene leser i diktsamlingen sammen med Siri).
Helene: «Limer sammen tenner».
Siri:
Uuhh! (Uttrykker at noe i diktsamlingen er ekkelt).
Denne sekvensen viser for det første at elevene engasjeres av diktet. I denne delen av
samtalen uttrykker både Siri og Helene ovenfor læreren at de liker diktet: «kult» og
«spennende». Denne holdningen kommer også frem av de samme elevene senere i samtalen,
når læreren ikke er til stede, med formuleringer som: «Dette diktet er ganske kult» og «Jeg
liker det veldig godt». At elevene uttrykker engasjement og positive holdninger til diktet kan
indikere at de har en indre motivasjon for å forstå diktet.
Læreren binder teksten til dens tekstuelle kontekst: Han påpeker at forfatteren både er
litteraturforsker som skriver om psykologisk litteratur, og at hun er billedkunstner som selv
har laget bildene som er en del av teksten. Han veileder elevene og har her en faglig støttende
funksjon. Likevel går han ikke inn i selve diktet og analyserer for elevene, og viser da
indirekte at han verdsetter elevenes forståelse av diktet. Sekvensen viser hvordan Helene
benytter læreren som en ressurs for å øke sin forståelse av diktet, ved å stille et konkret
oppklarende spørsmål: «Vet du hva det her er?». Læreren svarer med å hente den originale
diktsamlingen som diktet er hentet fra. Her får elevene et verktøy for å tolke diktet ut fra dets
tekstuelle kontekst. Helene og Siri leser i diktsamlingen og Siri uttrykker igjen en tydelig
umiddelbar reaksjon og vemmelse over deler av innholdet: «Uhhh!». Videomaterialet viser
etter utdraget ovenfor at gruppa leser fra diktsamlingen og finner informasjon om forfatteren,
ser på ulike bilder og kommenterer ulike overskrifter. Dette viser hvordan diktets kontekst
kommer til nytte, ved å bidra til elevenes engasjement.

4.3.2 Lærerens rolle i samtalen
I utdraget under har læreren kommet bort til fokusgruppa. Han sitter på huk ved siden av
Helene som har innledet en samtale med han om foreldres ønske om å ta vare på hår og
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melketenner fra sine egne barn. Filip og Nora prater seg imellom, mens Siri har gått ut av
klasserommet og er ikke til stede i denne sekvensen.
Helene: Men følte du da en trang til å ta vare på det som er ditt? På håret?
Lærer: Jeg føler veldig trang til å ta vare på det fra barna. Tenner. Litt artig nok. Og de
også har sånne bokser der de tar vare på melketennene sine. Fordi de føler at de
mister en liten del av seg tror jeg.
[…]
Helene: Åja sønnen din har veldig langt hår? Men føler du da hvis han klipper
[seg-]
Lærer: [Å det] vet du hva, det var jo en frisør som nei, kona mi følte at identiteten gikk
tapt når min lille sønn. Nei det var ordentlig. De kom hjem og da gråt både
kona mi og sønnen min. Det var ordentlig krise.
Helene: (Ler) Fordi de hadde klippet håret?
[…]
Lærer: Men det handler jo om det, det handler om de prosessene, og da er det jo den.
Dere er jo inne på det sentrale. Hva er det den prosessen egentlig beskriver? Er
det på en måte noe som går igjen i livet? Og man kan jo ikke på en måte bli noe
nytt uten å gi fra seg noe.
Dette utdraget viser igjen hvordan Helene benytter læreren som en ressurs for å forstå diktet
ved å stille åpne spørsmål. Sekvensen viser også hvordan læreren gir respons på elevenes
bidrag og hans rolle som veileder i samtalen. Elevene har snakket mye om begrepet abjekt og
å ta vare på kroppslige avfallsstoffer, men har enda ikke i stor grad knyttet dette til identitet.
Helene inviterer læreren til å dele sin erfaring som far, ved å spørre om han tar vare på sitt
eget barns kroppslige avfallsstoffer. Læreren prater åpent om sine opplevelse av emnet, først
uten tilknytning til diktet.
Etterhvert gir læreren støtte til gruppas tolkning: «Dere er jo inne på det sentrale». Her
bekrefter han gruppas tolkning, men peker også på hva som er det sentrale i teksten. På denne
måten styrer han samtalen i større grad enn tidligere. Han sier her eksplisitt at det sentrale i
tolkningen av diktet er en prosess knyttet til kroppslige avfallsstoffer. Han antyder også at
prosessen kan gjelde ut over barndommen og at frastøtelse, eller det å gi slipp på noe, er
sentralt for utvikling av identitet. Det er likevel elevenes svar læreren bygger på og som
gjøres til det sentrale i lærerens syn på tolkningen av diktet. Slik jeg oppfatter det, stiller han
også et autentisk spørsmål om hva denne prosessen egentlig beskriver. Med andre ord er han
ute etter elevenes resonnering. Utdraget som følger er en fortsettelse fra forrige utdrag.
Helene: Men når du opplevde å få et barn. Du så på det som noe sammensatt? Noe
annet som kommer ut av deg da som spytt liksom. Du så på det som et
menneske liksom?
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Lærer: Ja, det var veldig, ja. Det hadde jo da vært inne i kona mi i mange måneder. For
det var jo, jeg visste jo at det var noe annet, men det var i praksis henne, og så
var [det noe eget].
Helene:
[Ja, noe rart]. Det virker veldig sært.
Lærer: I psykologien beskriver man jo den prosessen som barnets første opplevelse av
frastøtelse, er på en måte.. Av alle prosesser man skal bli seg selv da handler
om at man må ta avstand fra noe, så lenge man er.. Et barn må bli født før det
blir noe eget. Et barn må klippe navlestrengen både fysisk og mentalt for å
kunne bli seg selv. Sånn som dere [
] som er en slags sånn frastøtelse.
Helene: Så man starter ganske tidlig med å bli eget da?
Dette utdraget viser også hvordan læreren responderer på elevenes innspill. Helene fortsetter
med å stille læreren spørsmål knyttet til diktet og inviterer til mer utdyping om foreldres syn
på et nyfødt barn. Ved å sitte ned sammen med gruppa og ta seg tid på å være i samtale med
dem, viser læreren at han er interessert i og verdsetter deres tolkning. Identitet i utvikling er et
tema som kommer frem implisitt ved at lærer belyser «prosessen om å bli seg selv» fra et
psykologisk perspektiv og knytter det til begrepet frastøtelse. Læreren hjelper her gruppa, i
første rekke Helene, til å se koblingen mellom utvikling av identitet og frastøtelse. I denne
lærer-elev-samtalen er det eleven som står for spørsmålene og dermed invitasjon til utdyping,
mens læreren bidrar med utdyping av sitt synspunkt. Helene stiller enda et spørsmål, men da
har læreren begynt å bevege seg til nabogruppa. Filip og Nora har vært opptatt i samtale med
hverandre. Utdraget under begynner når Helene henvender seg til resten av fokusgruppa for å
oppsummere innholdet i den foregående samtalen med læreren.
Helene: Men jo lærer snakket om frastøtelse. I psykologien så beskriver man en slags
vei til egen identitet er å ta valg som velger bort noe annet. Eh for eksempel
hvis du velger å haaa.. klippe navles.. du klipper navlestrengen da for
eksempel. Da har du allerede tatt en slags frastøtelse fra moren din på en måte.
Filip: Ja.
Nora: Mhm, det høres så vondt ut. Bare sånn klippe den lissom.
Helene: Ja det er liksom sånn psykisk og fysisk greie.
Dette avsnittet viser hvordan elevene benytter seg av lærers veiledning. Helene initierer her en
ny sekvens med resten av gruppa, men samtalen blir avbrutt raskt fordi lærer tar ordet i
plenum for å innlede en ny fase av økta. Gjennom samtalen med læreren har Helene hatt
størst fokus på hvordan foreldrene ser på barnet: «Men føler du hvis han klipper seg […]» og
«Du så på det […]». I Helenes samtale med læreren styrer han samtalen inn på barnets
opplevelse og hvordan det oppdager seg selv: «barnets første opplevelse av frastøtelse» og
«for å kunne bli seg selv». I det siste spørsmålet til læreren skifter også Helene fokus: «Så
man starter ganske tidlig med å bli eget da?». Her ligger fokuset på individets utvikling av
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identitet, ikke hvordan foreldrene oppfatter barnet. Dette fokuset tar Helene med seg til de
andre i gruppa etter læreren har gått, der hun refererer til samtalen med læreren og beskriver
en «vei til egen identitet» ut fra psykologisk teori. Læreren veileder altså ved å bygge på
Helenes innspill og flytte fokus fra foreldrenes blikk til barnets opplevelse av seg selv. Helene
tar deretter med seg innholdet i samtalen til gruppa. Samtidig er det viktig å påpeke at det er
Helene som stiller spørsmål til læreren, mens han bidrar med faglig støtte ut fra hennes
premisser.

4.4 Hva vektlegger elevene under presentasjonen?
Dette delkapittelet inneholder transkripsjon og analyse av fokusgruppas presentasjon.
Sekvensen er inkludert i analysen for å få frem hva elevene vektlegger og ønsker å løfte frem
for læreren og de andre elevene i klassen, men også for å undersøke om elevene er enige i
tolkningen – om de har vært sammen om meningsskapingen av diktet. Presentasjonen inngår i
fase seks der alle gruppene skal dele sin tolkning av sitt dikt. Nøling og gjentagelser er utelatt
fra transkripsjonen, ellers er gruppas presentasjon gjengitt i sin helhet. I sekvensene under
legger fokusgruppa frem mange sider ved sin tolkning, som alle er knyttet til diktets
tematisering av relasjonen mellom forelder og barn og barnets utvikling av identitet. Av
temaer som kom frem i fokusgruppas samtaler under fase tre, er relasjoner, identitet, grenser
og maktforhold viet mest oppmerksomhet i presentasjonen. Temaene fra fase tre som elevene
har unnlatt å ta med i presentasjonen er kjønn og bærekraft. Presentasjonen er i noen grad
planlagt og har andre ytre krav enn resten av økta, noe som påvirker formen på samtalen.
Mellom siste utdrag i forrige delkapittel og presentasjonen har det gått omtrent 33 minutter
der elevene har fortsatt å samtale i grupper og fått tid til å strukturere presentasjonen. I
utdraget som følger har fokusgruppa akkurat hørt på fremføring av tre andre grupper. Under
sin egen presentasjon, sitter gruppa som de har gjort resten av økta. Blikkene deres er rettet
mot læreren som står i midten av klassen.
Helene: Vi valgte et dikt eller lyrikk da, som heter Abjekta, av Amalie Smith, som er et
veldig interessant dikt, som vi tror handler om veldig mye. For vi tenker at det
handler både om oppdragelse, psykologi og frastøtelse, og liksom psykologien
bak det, identitet og omverden, og hvordan vi blir formet av omverden som vi
selv lager oss selv, maktforhold og hva som betyr noe for oss. Hva som skiller
spytt fra et barn, fordi hun bruker veldig mye abjekt som da er liksom mellom
subjekt og objekt, noe som skilles ut fra kroppen. Så hvor går da forskjellen på
hva vi ser på som betydelig. Hår som vi mister fra hodet er noe som kommer
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fra oss, men også et barn kommer fra en mor. Så hvorfor har vi et helt annet
forhold til det barnet enn andre ting [da]?
Lærer:
[Ja].
Siri:
Jeg vil ikke si at det var så mye bilder og sånn, for hun skrev som at det var en
prosess. Det var ikke et bilde på noe mer, liksom hvordan ting skjer og hvorfor,
men et bilde vi fant var for eksempel hun sammenliknet andre abjekter. Hun
skapte ordet abjekt. Noe vi støter fra oss er jo for eksempel en protese som vi
bruker på armen, som vi tar av og på, vekk fra kroppen og til kroppen. Og det
kunne vi se på som et bilde på barn. Fordi man bruker protese for å føle seg
hel, og det er vel også en funksjon barn kan ha for foreldre. Så da ser man litt
på barns behov for foreldrene, men også på foreldres behov for barn og hvor
den grensa går for når du skal gi slipp, sette barnet fri.
Helene: Og folk som bruker en protese ser ofte på den protesen som en del av seg, og
man kan ofte se på barn som en del av deg. Men hun er billedkunstner, så det er
mange bilder til teksten, selv om det ikke er så mye språklige bilder, men
veldig mye sånn symbolikk (gir Nora sitt notatark).
Dette utdraget viser spesielt hvilke temaer ved tolkningen som gruppa velger å løfte frem.
Helene innleder presentasjonen og legger vekt på følgende momenter: oppdragelse, frastøtelse
og psykologien bak dette, identitet og påvirkning fra omverdenen, maktforhold og siste punkt
som hun også velger å forklare mest i dybden; hva som betyr noe for oss. Analysen fra
utdragene fra fase tre viser at gruppa har vært inne på disse temaene tidligere. Det har altså
ikke kommet frem nye temaer som de ønsker å ta opp. Temaet oppdragelse kommer frem i
relasjonen eller forholdet som elevene beskriver mellom foreldrene og barnet. Selv om gruppa
ikke eksplisitt bruker ordet oppdragelse i utdragene i delkapittel 4.2 og 4.3, er dette et tema
som går igjen: Bærekraftige forhold mellom foreldre og barn, mors og fars ulike påvirkning
på barnet og lærers erfaringer som far.
Hva mennesker vektlegger som viktig, «hva som betyr noe for oss», kommer frem i utdraget
på side 52 og 58, der gruppa samtaler om diktets beskrivelser av abjekter: De sammenlikner
proteser og barn, de sammenlikner barn med kroppslige avfallsstoffer og de diskuterer hva
man velger å ta vare på. I samtalen med læreren, på side 61, snakker Helene også om hva man
velger å ta vare på, men læreren knytter dette da til frastøtelse – hvordan man må gi slipp på
noe – og utvikling av identitet. Spørsmålene Helene stiller i presentasjonen virker mer som
åpne spørsmål til ettertanke skapt gjennom forståelsen for diktet, enn spørsmål hun søker svar
på fra gruppa eller tilhørerne.
Utdraget viser også hvordan Siri bygger videre på Helene sitt innslag ved å utdype bruken av
ordet abjekt; at forfatteren bruker det som et språklig bilde. Her ser det ut til at Siri har
utviklet sin forståelse for diktet ved at hun mener diktet beskriver en prosess, noe som ikke
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kommer frem fra tidligere utdrag. Hun kobler så proteser sammen med diktets bruk av ordet
abjekt og tematiserer på denne måten gjensidig avhengighet mellom forelder og barn, men
også frastøtelse og grenser knyttet til denne relasjonen. Det språklige bildet hun bringer frem
her – om barn som proteser – begrunner hun grundig og selvsikkert, noe som indikerer at hun
har en mer reflektert forståelse for diktet nå enn ved fase tre.
Det er interessant at Helene bringer inn forfatterens bakgrunn som billedkunstner og bildene
som tilhører teksten. Forfatteren tilhører tekstens kontekst. Helene forklarer ikke bildenes
sammenheng med diktet, men kommenter at bildene kan være en grunn til at det ikke er flere
språklige bilder i teksten. Når Helene kommer inn på diktets symbolikk gir hun ordet til Nora,
ved å sende henne sitt notatark og peke på et spesielt sted på arket.
Nora: Snakket vi om symbolikk nå, eller om?
Helene: Ja, det er under der. (Peker på arket)
Nora: Ja, hun bruker også det som kontrast når hun snakker om objekt og subjekt. Og
det er ganske uvanlig å ha noe imellom kontrasten, men det bruker hun som da
er abjekt. Hun bruker også veldig mye symbol. Blant det hun bruker i tillegg til
protese, så bruker hun et glassøye, som også er noe som man kan ta inn og ut.
Og at et barn, selv om et barn vokser opp så er det alltid en del av deg, og det
kommer tilbake til deg selv om det etterhvert utvikler seg til et [subjekt da].
Lærer:
[Ja. Mhm]
Helene: Hun diskuterer litt hvor absurd identitet og barn er, og hvordan det forekommer
og hvordan det blir [til].
Lærer:
[Mhm]
Siri:
Og eierskap, liksom om du eier barnet ditt og når du slutter å eie det på en
måte, og om det i det hele tatt burde eies.
Helene: [Ja]
Lærer: [Ja]. Det er spennende for det er jo klart genetisk så er barnet femti prosent mor
og femti prosent far, men så blir det jo også hundre prosent noe annet
[kanskje].
Filip: [Fordi] en stor del av det hun beskriver er hvordan barnet går fra abjektet, som
egentlig bare kom ut av moren og var en slags del av moren, men sakte men
sikkert utvikler seg til et subjekt og vekk fra moren.
Lærer: Mhm, mhm. Dette må bli det nye konfirmasjonsdiktet, som man kan lese for
konfirmanten. Takk (alle i fokusgruppa smiler, Helene og Siri ler).
I dette utdraget kommer det frem at elevene har vært felles om tolkningen. De deler på
notatarket og alle får muligheten til legge frem funn for klassen. Nora forklarer at forfatteren
har valgt å bruke ordet abjekt som betegnende for noe mellom kontrastene subjekt og objekt,
noe som ikke kommer frem fra det hørbare videomaterialet fra fase tre. På denne måten
bygger hun videre på resonnementet om diktets bruk av ordet abjekt. Nora avslutter sitt
innlegg med at barnet er en del av deg som forelder, til tross for at barnet utvikler seg til et
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subjekt. Tematisk kobler hun her sammen utvikling av identitet og barnets avhengighet av
moren. Helene kommenterer videre på barns utvikling av identitet, og Siri følger opp med å
dreie samtalen inn på foreldres eierskap over barn. Her stiller hun nok et åpent spørsmål til
klassen – om barn burde eies. De tre elevene kommenterer her ulike aspekter ved diktet, men
de viser samtidig et fellesskap i tolkningen ved at Helene sitt bidrag kan tematisk assosieres
med Nora sitt bidrag, og at Siri begynner setningen med «Og», som i at hun vil tilføye et siste
funn i tolkningen.
Utdraget viser at elevenes tolkning er forankret i teksten, til tross for at de viser tegn på
usikkerhet rundt bruken av symbol- og bildebruk i diktet. Helene sier tidligere at det ikke
finnes mange språklige bilder i diktet, men at det er mye symbolbruk. Samtidig mener Siri at
protese er et språklig bilde på barn, mens Nora mener at et glassøye har samme egenskaper
som proteser, men at dette er et symbol. Likevel viser elevene også her at de er tekstorienterte
i sin analyse ved at de løfter frem ulike enkeltmomenter i teksten i lys av tekstens tematikk.
I denne sekvensen ser man også hvordan Filip benytter seg av lærerens innspill. Som en
kommentar til barnets utvikling av identitet, uttrykker læreren en idé om at barnet blir hundre
prosent noe annet, til tross for sin genetiske arv. Filip avslutter her gruppas presentasjon med
å oppsummere det han mener er: «En stor del av det hun skriver». Ved å oppsummere
gruppas tolkning, sier han seg også enig med gruppas meningsskaping. Han utdyper innspillet
til læreren, men ved å beskrive barnets utvikling fra abjekt til subjekt, oppsummerer han også
gruppas resonnement om barnets utvikling av identitet. Filip forteller implisitt at dette
innebærer en frastøtelse fra moren. Lærer ender så presentasjonen med å bekrefte tolkningen
av diktet som en tematisering av barnets utvikling, ved at diktet «må bli det nye
konfirmasjonsdiktet». Andre måter læreren viser verdsetting av gruppa på er ved at han gir de
den tiden de selv ønsker til presentasjonen, og at han er bekreftende gjennom flere
anerkjennende ytringer som «mhm», «ja» og «takk» og kroppsspråk som nikking med hodet.

4.5 Oppsummering
I dette delkapittelet oppsummerer jeg hovedfunnene fra analysen strukturert etter
forskningsspørsmålene i oppgavens innledning. Disse funnene benyttes så videre i neste
kapittel.
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4.5.1 Funn 1: de ulike temaene
Et av hovedfunnene i analysen er at fokusgruppa i utdragene bringer inn flere temaer i
samtalene, og disse er hovedsakelig relasjoner, oppdragelse, grenser, kropp, identitet,
maktforhold og kjønn. Elevene knytter bærekraft til diktets beskrivelser av forholdet mellom
foreldre og barn og å oppdage seg selv som subjekt. Disse to temaene har jeg valgt å omtale
som relasjoner og identitet i utvikling. De andre mest fremtredende temaene som kommer
frem i samtalen er også benyttet som underoverskrifter i delkapittel 4.2: Kropp, kjønn,
maktforhold, grenser og frastøtelse. I presentasjonen vektlegger gruppa temaene identitet og
påvirkning, maktforhold, frastøtelse og psykologien bak, oppdragelse, hva som betyr noe for
oss, gjensidig avhengighet og eierskap over barn. Oppdragelse er nært knyttet til temaene i
4.2 og 4.3, men nevnes ikke eksplisitt før i presentasjonen. Under presentasjonen, i omtalen
av hva som betyr noe for oss, kommer også temaet kropp og kroppslige avfallsstoffer frem.

4.5.2 Funn 2: aktiv deltagelse, analytisk tilnærming og ulike koblinger
Et annet hovedfunn i analysen er at elevene i samtalene skaper mening av diktet gjennom
aktiv deltagelse, analytisk tilnærming til teksten og ved å gjøre ulike koblinger. Analysen av
interaksjonen i gruppa, viser at elevene sammen utforsker diktet, at fokusgruppa har tillit til
egne tolkninger og at de har tro på at de kan skape mening av en komplisert tekst.
Presentasjonen viser også at elevene fremstår som samlede i sin tolkning. Gruppedynamikken
viser at elevene deltar på ulike måter, men formålet med studien er ikke å karakterisere
elevenes individuelle bidrag, men å undersøke samtalen som helhet. Selv om gruppa noen
steder deler seg opp i par, fremstår alle elevene som aktive deltagere i samtalen. For å forstå
hvordan samtalen utfolder seg, har jeg sett på hvordan gruppa utvikler forståelse for diktet.
Disse funnene henger ofte sammen, men for å beskrive de ulike måtene gjør jeg et forsøk på å
dele de opp. Et av funnene er altså hvordan elevene deltar aktivt i samtalen. I utdragene
bygger gruppa på hverandres bidrag, og slik utvikler de felles resonnementer. Samtalen viser
at elevene tør å dele sine tanker og idéer med hverandre og holde fast ved sine synspunkt.
Elevene stiller hverandre oppklarende og åpne autentiske spørsmål, de lytter til hverandre og
de begrunner sine innspill.
Elevene skaper også mening ved å ha en analytisk tilnærming til teksten. Flere steder
forankrer samtalen seg i diktet – de holder på denne måten fast ved teksten. Her bringes ofte
et nytt element fra teksten frem i tilknytning til resonnementet, noe som ofte bidrar til nye
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temaer i samtalene. Eksempler på dette er når Helene tar opp bruken av proteser, som fører til
samtalen om kropp og der Siri innleder samtaleutdragene i 4.2.3 og 4.2.4 ved å sitere teksten
(s. 52). Elevene forholder seg hovedsakelig tekstanalytisk i tolkningen av diktet, med noe
bruk av fagbegreper som «symbol», «virkemiddel» og «i psykologien». Der Siri retter fokus
på «Eit barn blir skilt ut fra kroppen til mora», holder hun fast ved et punkt i teksten for å få
oppklaring (s. 54). At elevene retter fokus inn mot diktet, er også med på å holde samtalen
faglig. Et sted det oppstår engasjement, er der elevene retter fokus på diktets beskrivelser av
kroppslige avfallsstoffer. Her viser spesielt Siri tydelige reaksjoner på at hun synes teksten er
ekkel, men hun kommenterer også flere steder i datamaterialet at hun liker diktet.
Et viktig funn i analysen er hvordan gruppa skaper mening sammen ved aktivt å gjøre
koblinger i tolkningen av diktet, for eksempel mellom diktet og temaet bærekraft. De ulike
koblingene i samtalene gjøres hovedsakelig på tre ulike måter: til egne erfaringer, kontekst og
læreren. Gruppa kobler sammen resonnementene med personlige erfaringer fra deres virkelige
verden. Dette kommer blant annet frem av Helenes historie om sin onkel i USA og elevenes
kroppslige gjenkjennelse av lo mellom tær og under armer. Begge disse eksemplene bidrar til
mye engasjement blant samtlige elever i gruppa. Noen personlige erfaringer bidrar også til
erfaringsbaserte tolkninger av diktet, for eksempel der gruppa diskuterer hva man tar vare på
av kroppslige avfallsstoffer. Den andre koblingen gruppa gjør – som er mellom tekst og
kontekst – kommer spesielt frem der elevene benytter diktets originalsamling for å forstå
bildenes rolle i diktet. At gruppa får se i den originale diktsamlingen som diktet er hentet fra
bidrar også til mer engasjement da de finner flere kroppslige beskrivelser og bilder de
reagerer på. Her skaper diktets tekstuelle kontekst engasjement hos elevene. Situasjonene som
skaper engasjement har til felles at de styrer retningen på elevenes samtale. Gruppa retter også
spørsmål til læreren. Spesielt Helene benytter læreren som en ressurs ut fra egne behov ved å
stille oppklarende og åpne autentiske spørsmål knyttet til diktets tematikk. Læreren inngår
som en del av den situasjonelle konteksten for økta, og resonnementene i samtalen blir koblet
sammen med lærerens ytringer.

4.5.3 Funn 3: lærerens deltagelse i samtalen
Et siste, men viktig funn er at læreren bidrar i samtalen på elevenes premisser. Læreren har en
bekreftende, men også faglig støttende rolle i de sekvensene der han deltar i samtale med
gruppa. Han lytter, svarer på spørsmål og gjennom opptak av elevenes bidrag gjør han deres
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tolkning til det sentrale i diktet. Han stiller autentiske spørsmål knyttet til temaene som blir
diskutert, og bygger faglig på elevenes bidrag, for eksempel der han tar opp utvikling av
identitet gjennom å fokusere på psykologisk teori om frastøtelse. Analysen viser at gruppa
utvikler økt forståelse for diktet gjennom samtale med læreren.
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5 Diskusjon
Forskningsspørsmålene og funnene fra analysekapittelet danner strukturen for dette kapittelet,
der jeg drøfter samtalens relevans for UBU ut fra teori og tidligere forskning. Diskusjonen
søker å besvare oppgavens problemstilling: Hvordan kan litterære samtaler bidra til
utdanning for bærekraftig utvikling?
Jeg har som nevnt tidligere fokusert på hva elevene mestrer, fordi jeg mener dette er mest
hensiktsmessig for å bidra i diskusjonen om hva god undervisning er. Samtidig har jeg under
analysen vært kritisk til egne funn, og benyttet ulike strategier for å sikre studiens validitet
(delkapittel 3.5.1). Studiens funn gjelder i utgangspunktet kun for denne case-studien, men det
avsluttende kapittelet løfter frem oppgavens ulike didaktiske implikasjoner. Som en
overordnet konklusjon fra analysen, viser denne case-studien at gruppa i stor grad takler
oppgaven for økta og vanskelighetsgraden på diktet. Dette underbygger argumentet om at
skolen skal være en arena for å møte inntrykk elevene ikke får utenfor skolen (Skarstein,
2013, s. 69). Gruppesamtalen som er undersøkt i min studie underbygger at den litterære
samtalen som arbeidsform har et stort potensial når det gjelder tekster som ligger utenfor
elevenes vanlige tekstreportoar (Aase, 2005a, s. 117; Bommarco, 2006, s. 215). Funnene
underbygger også Dysthes poeng om at læreren bør ha høye forventninger til elevene, da dette
er et vilkår for høyt læringspotensial (Dysthe, 1995, s. 221).
Et annet vilkår for høyt læringspotensial er at elevene engasjerer seg i skolearbeidet (Dysthe,
1995, s. 221). Analysen viser nettopp at elevene lar seg engasjere av det utfordrende diktet og
arbeidsformen. Engasjement blir vektlagt i diskusjonen, fordi det ses på som en viktig faktor
for fremtidsrettet utdanning av OECD, men også fordi engasjement vektlegges i arbeidet med
grunnleggende leseferdigheter i norskfaget i LK06 (OECD, 2018, s. 18; UDIR, 2013, s. 5).
Den utforskende karakteren på samtalen og tolkningen av diktet, innebærer at ulike deler av
læreplanen for norskfaget dekkes i løpet av undervisningsøkten (s. 77). Derfor er det
interessant om økta også dekker viktige aspekter innen UBU. To av disse aspektene er
utvikling av kompetansene etisk og kritisk literacy. Disse to kompetansene diskuteres både ut
fra samtalens innhold og form.
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5.1 Hvordan kan temaene i samtalen knyttes til UBU?
I de analyserte samtaleutdragene av fokusgruppa, er elevene hovedsakelig inne på følgende
temaer: relasjoner, oppdragelse, grenser, kropp, identitet, maktforhold og kjønn. I dette
delkapittelet diskuterer jeg forskningsspørsmål 1: Hvilke temaer bringer elevene inn i
samtalene, og hvordan kan disse temaene knyttes til bærekraftig utvikling?
Begrepet bærekraft kom, som nevnt tidligere, ikke til uttrykk verken skriftlig i arbeidsplanen
eller muntlig gjennom instruksjon i timen. At fokusgruppa eksplisitt knytter tolkningen av
diktet opp mot bærekraft må antas å være grunnet min tilstedeværelse. I mitt
informasjonsskriv til elevene (vedlegg A) står det eksplisitt at forskningsprosjektet er knyttet
til UBU, noe jeg også informerte muntlig om. Innledningsvis i samtalen diskuterer gruppa om
de skal knytte diktet opp mot bærekraft (s. 50). Dette viser hvor lite instruks elevene trengte
for å gjøre nettopp denne koblingen. I min diskusjon om hvilke temaer som kan knyttes til
bærekraftig utvikling, er det ikke avgjørende om elevene selv kobler temaene til bærekraft. At
elevene gjør en eksplisitt kobling til bærekraft er interessant, likevel er det mer interessant for
meg å undersøke hvilke temaer elevene generelt bringer inn i samtalen, og om disse kan bidra
til at elevene utforsker aspekter som er sentrale for bærekraftig utvikling.
Elevenes eksplisitte kobling til bærekraft handler også om at en utvidet forståelse for
bærekraftbegrepet kan problematiseres, noe som er formulert som en didaktisk implikasjon
for studien. Fokusgruppa sier selv at forhold kan være bærekraftige (s. 50). Slik jeg forstår
samtalen handler et bærekraftig forhold, slik gruppa omtaler det, om en fungerende relasjon
mellom mor og barn. Et spørsmål som må stilles til en utvidet forståelse av bærekraftbegrepet,
er om begrepet mister sitt innhold dersom det kan benyttes på aspekter som ikke er direkte
knyttet til klima- og miljøutfordringer, eller dersom det ikke eksplisitt listes opp under FNs
bærekraftsmål. Hvordan læreren kan legge opp til at elevene arbeider mer eksplisitt med
bærekraftig utvikling kommer også frem av oppgavens didaktiske implikasjoner. I dette
delkapittelet viser jeg at man kan utforske bærekraftige temaer i norskfaget gjennom å tolke
samtidslyrikk, uten å fokusere på bærekraft.

5.1.1 Utvikling av identitet gjennom relasjoner, oppdragelse og grenser
Gruppa samtaler om diktets tematisering av relasjonen mellom foreldre og barn, og knytter
dette selv opp mot bærekraft (delkapittel 4.2.1). Denne koblingen kan ses i sammenheng med
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at bærekraftig utvikling innebærer å ta hensyn til behovene til fremtidige generasjoner (KD,
2017a, s. 14). På denne måten tematiserer diktet oppdragelse, der barnet kan ses på som en
representant for fremtidige generasjoner. For å bedre forstå hvilken plass temaet relasjoner har
for UBU, kan man undersøke barnets og de fremtidige generasjoners sosiale behov (KD,
2017a, s. 14; FN, 2018). Nussbaum skriver at et barn gjennom god oppdragelse og skolegang
vil utvikle forståelse for andre og andres behov, men også forstå viktigheten av gjensidighet
(2016, s. 198, 203). I samtalen kommenterer Siri morens og barnets behov for hverandre (s.
64), og på denne måten er hun inne på hva Nussbaum vektlegger i oppdragelsen av
samfunnsborgeren, nettopp å forstå egne og andres behov.
Utdragene viser hvordan elevene utforsker relasjoner, oppdragelse og menneskers gjensidige
behov (delkapittel 4.4 og 4.5.1). Klein skriver at gjensidig avhengighet er en nødvendighet for
at verden skal utvikle seg til bærekraftige samfunn, fordi hyper-individualisme går på
bekostning av bæreevne (2015, s. 462). Gruppa er altså inne på et viktig tema for en
bærekraftig fremtid – nemlig menneskers gjensidige behov for et godt livsgrunnlag. Gruppa
uttaler selv at barn – i likhet med proteser – kan bidra til at en forelder føler seg mer hel (s.
64). Videre uttrykker gruppa at diktet tematiserer hva mennesker anser som betydelig, altså
betydningsfullt, og de ser foreldrenes behov ovenfor barnet i lys av hvor grensa går for når
man skal slippe barnet fri. I samtalen om behov, viser gruppa tydelige tegn på engasjement.
Nussbaum vektlegger viktigheten av det følelsesmessige engasjementets betydning for
lesning – blant annet fordi leserens forestillingsevne på denne måten kan erkjenne egne behov
(2016, s. 31, 167, 179, 194).
Gruppa diskuterer altså foreldrenes påvirkning på barnets utvikling som subjekt, beskrevet i
analysen som barnets identitet i utvikling. Å respektere grenser ovenfor barnet kan ses på som
å respektere barnets autonomi. Under «Socio-emotional learning objectives» i ressursheftet
ESD Goals står det at eleven skal reflektere over utviklingen av sin egen identitet og forstå
blant annet hvilken rolle det sosiale miljøet har hatt på denne utviklingen (UNESCO, 2017, s.
32). UNESCO uttrykker her at forståelsen av identitet og utvikling av denne i forbindelse med
omgivelsene rundt er et viktig ledd i å jobbe mot bærekraftige samfunn. Hvilken rolle det
sosiale miljøet spiller på et menneskes utvikling av identitet, har utvilsomt noe med kultur å
gjøre. I tillegg presiserer humaniorameldingen at fagfornyelsen skal legge til rette for
dybdelæring i norskfagets kjerneelementer innenfor språk, kultur og litteratur, og
formålsparagrafen for norskfaget vektlegger at faget skal være en arena for identitetsutvikling
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(KD, 2017b, s. 108; UDIR, 2013, s. 2). Selv om kulturdimensjonen av bærekraftig utvikling
ikke nevnes i ny overordnet del av læreplanen, er utvikling av identitet altså et sentralt tema
innenfor den sosiale dimensjonen som kan inngå i norskfaget (Kvamme, 2017; KD, 2017a;
UNESCO, 2017, s. 32; NOU2015: 8, s. 50; UNESCO, u.å.b). Ved at den litterære samtalen
lar elevene diskutere grensesetting og hva som påvirker identitetsutvikling, kan slike samtaler
bidra til økt bevissthet om den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling. Dersom elevene
overfører holdninger og verdier til egne liv kan man også diskutere om samtalene bidrar til
økt handlekraft.
Gruppas tolkning handler om moren og barnet i diktet og ikke eksplisitt om elevenes egen
identitet. Samtidig løftes skjønnlitteraturen ofte frem for sin evne til å fremme leserens
forståelse for andre, og interaksjonistisk teori vektlegger hvordan samtaler kan bidra til at
elevene forankrer kunnskap i sitt eget liv (Nussbaum, 2016, s. 210; Dysthe, 1995, s 47-48).
Under foreslåtte emner i ESD Goals, står det at elevene skal arbeide med hva som utgjør
tilhørighet og identitetsskaping (2017, s. 35). Å diskutere hva som utgjør og bidrar til
identitetsutvikling og hvilke begrensninger foreldre kan utgjøre i denne prosessen, er temaer
som kan inngå i arbeid med bærekraftig utvikling i norskfaget – et fag som kanskje er skolens
fremste danningsfag (Aase, 2005b, s. 69). Etikk betraktes også som en viktig del av
identitetsutvikling (Lundegård & Wickmann, 2009). Det innebærer at elevenes arbeid med
temaet identitet også vil være et arbeid med deres etiske kompetanse. Å handle etisk bevisst er
et av hovedmålene i arbeidet med bærekraftig utvikling (KD, 2017a, s. 14). Etisk literacy kan
forstås ut fra sosiokulturelle perspektiver for utvikling av moral (Frank & Osbeck, 2017, s.
vii). Dette betyr at der elevene samtaler om grenser i forbindelse med utvikling av identitet,
vil dette kunne utvide elevenes bevissthet om temaet og dermed styrke elevens etiske literacy.

5.1.2 Kropp, avsky og medborgerskap
Beskrivelsene av kropp er nok det som vekker mest engasjement hos elevene, og man kan se
tydelig fra videomaterialet hvordan noen kroppslige beskrivelser vekker avsky. Siri forfølger
og prøver å forstå de kroppslige bekrivelsene hun reagerer på (s. 52). Hun kommenterer også
hvordan hun tror at dette er ment som noe negativt i diktet, altså ordenes språklige
virkemiddel. Gruppas reaksjoner på de kroppslige beskrivelsene kan knyttes til Nussbaums
argument om at litteratur skal vekke følelser og til hennes argument om studier av avsky – at
elever må lære å forstå sine egne svakheter for å utvikle empati og forståelse for andre (2016,
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s. 179, 194, 205). Psykologisk teori finner at mennesker må anerkjenne og ta avstand fra sine
avfallsprodukter (Nussbaum, 2016, s. 199). Ved at gruppa samtaler om diktet og forstår
beskrivelsene av personenes grenser og svakheter, kan elevene altså utvikle forståelse for sine
egne grenser og svakheter (Nussbaum, 2016, s. 205).
Det er også interessant hvordan gruppa kommenterer med sine egne kroppslige erfaringer
(beskrevet nærmere i delkapittel 5.2.2). Et eksempel er hvordan de beskriver lo under armene,
noe som følger etter at de har tolket bruken av «lakris fra tærne» (s. 58). Et av punktene som
vekker mest engasjement hos elevene er nettopp der de realiserer diktet i sine egne liv ved å
fortelle om egne erfaringer knyttet til tolkningen av diktet. Bærekraftsmålene legger vekt på å
sette elevene i stand til å delta som informerte borgere i en globalisert verden (FN, 2015, s.
17; UNESCO, 2017, s. 8). Denne informasjonen eller kunnskapen elevene skal utvikle, vil
også være rettet mot elevene selv – en form for økt selvinnsikt som kan bidra til forståelse for
andre (Nussbaum, 2016, s. 210). Avsky og medfølelse kan ses på som noe av kjernen til en
oppdragelse til demokratisk borgerskap (Nussbaum, 2016, s. 206). Undervisningen bidrar til
praktisk samfunnskompetanse fordi gruppa i stor grad lar seg engasjere i samtale om
kroppslige avfallsstoffer – noe som vekker avsky – og ved at elevene realiserer disse
beskrivelsene i sine egne liv (Nussbaum, 2016, s. 199, 200). I denne samtalen forholder
elevene seg til ekle ting ved mennesket istedenfor å støte det fra seg (Nussbaum, 2016, s.
201). Selvinnsikt og empati er viktig i skolens mandat om å utvikle kompetente medborgere
for et demokratisk, men også globalt samfunn (Nussbaum, 2016, s. 206; KD, 2017a, s. 9; FN,
2015, s. 17).

5.1.3 Kjønn og maktforhold
Likestilling mellom kjønnene er et av FNs bærekraftsmål og en problemstilling den nye
overordnede delen av læreplanverket eksplisitt kommenterer under beskrivelsen av UBU
(2018; KD, 2017a, s. 14). Derfor vil tematisering av kjønnsrelaterte maktforhold være viktig i
klasserommet. Elevgruppa diskuterer morens og farens ulike relasjoner til barnet og ulike
juridiske foreldrerettigheter. Gjennom samtaler om kjønn og relasjoner kan elevene utvikle
kunnskap om et tema som inngår i en bærekraftig fremtid, men de kan også utvikle evnen til å
tenke kritisk (UNESCO, 2014). Evnen til kritisk tekning og kritisk behandling av tekst er en
viktig fremtidig kompetanse (UNESCO, 2017, s. 7; Sinnes, 2015, s. 39). Gruppa viser
tydelige tegn på kompetanse i kritisk literacy, noe som kommenteres videre i neste
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delkapittel. Et eksempel på kritisk literacy er at elevene møter teksten med motstand
(Blikstad-Balas, 2016, s. 29). De etterspør hva hensikten og den egentlige meningen til
forfatteren er, noe som kommer frem der Siri prøver å forstå hvorfor diktet presiserer at det er
kun moren som føder – at det må være en grunn til at dette er med i diktet (s. 54). Dette kan
være en måte å prøve å forstå underliggende motiver i teksten. Filip spør deretter om
forfatteren mener at faren ikke har noe å si i denne sammenhengen, noe som kan være en
måte å prøve å forstå underliggende holdninger i teksten.
Gruppa viser ikke tegn på at de blir enige i spørsmålet om foreldrerettigheter. Dette er et
spørsmål der elevene ved bruk av andre kilder, for eksempel lærer eller lovdata, kunne funnet
ut av foreldrerettigheter og på denne måten gått dypere inn i problemstillingen. Her er det
viktig som lærer å være bevisst den didaktiske hensikten med undervisningen og
problematisere tekstens rolle. Elevene kan forfølge idéen i diskusjonen, som her er juridiske
foreldrerettigheter over barn. Samtidig kan slike idéer være døråpnere for å forstå teksten og
noe som bidrar til øvelse i kommunikativ kompetanse og utvikling av kritisk literacy.
Uavhengig av hvilket standpunkt man tar ovenfor tekstens rolle, viser samtalen stor grad av
tillit ved at Filip, som eneste gutt, tør å utfordre de tre jentenes mening om morens fordeler i
foreldrettigheter over faren. Filip bringer inn poenger som gjør at gruppa tar tak i dette
temaet. Dette viser betydningen av ulike perspektiver i samtalene og at det kan lønne seg med
heterogene grupper. At samtalen utvikler seg på bakgrunn av ulike perspektiver handler om å
utnytte flerstemmigheten i samtalen (Dysthe, 1995, s. 209, 212).
Å stimulere til kritisk tenkning, kan fremme det som trengs for å heve en kritisk og
selvstendig røst, og dette kan være et viktig ledd i å utvikle forståelse for andre menneskers
situasjoner (Nussbaum, 2016, s. 210). UNESCO sitt arbeid med likestilling, innebærer
aktiviteter basert på Freires pedagogikk om kritisk literacy, der både kvinner og menn deltar i
diskusjoner som utfordrer kjønnsroller og relasjoner (UNESCO, 2014, s. 14). Å tørre å
forsvare sin forståelse for temaet som diskuteres er et kjennetegn på kritisk literacy, og ved å
utfordre hverandre utdyper elevene resonnementene. At de gir hverandre tid og tar hverandres
innspill på alvor er med på å bidra til at samtalen får utforskende karakter. Samtalens form
diskuteres videre i neste delkapittel.
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5.2 Kan utforskende samtale bidra til UBU?
I dette delkapittelet diskuterer jeg forskningsspørsmål 2: Hvordan samtaler elevene for å
skape mening, og hvordan kan denne typen samtale bidra til å bygge kompetanser som er
sentrale for bærekraftig utvikling? Hovedfunnet fra analysen på dette spørsmålet, er at
samtalen viser mange utforskende trekk. Derfor er det interessant å undersøke hvordan denne
utforskingen og meningsskapingen av diktet foregår, også med tanke på at elevene som sagt
tolker en vanskelig tekst. For å knytte formen på fokusgruppas litterære samtale til UBU,
velger jeg å se samtalen i lys av hvilke kompetanser UBU-litteraturen løfter frem som viktige
nå og i fremtiden.

5.2.1 Utforsking gjennom aktiv deltagelse
Som jeg har vist i analysen, skaper elevene mening ut av diktet ved å resonnere sammen.
Språket fungerer her som et verktøy for å skape mening, noe som underbygger hvordan språk
og tenkning er tett knyttet sammen (Skodvin, 2001, s. 9; Vygotskij, 2001, s. 218; Mercer &
Littleton, 2017, s. 6). En måte meningsskapingen foregår på, henger også sammen med
hvordan samtalen bærer preg av tillit, som nevnt i 5.1.3: De tør å dele og prøve ut egne idéer,
men også å utfordre hverandre. De bygger også på hverandres bidrag, utdyper sine egne
bidrag, de tar hverandres innspill seriøst og de stiller hverandre oppklarende eller åpne
autentiske spørsmål (delkapittel 4.5.2). Disse samtalekriteriene finner man igjen i Mercers
beskrivelse av utforskende samtale: alle deltar aktivt, man er kritiske, men konstruktive, man
begrunner, man tydeliggjør resonnementene, man stiller spørsmål og samtalen bærer preg av
tillit (Mercer, 2004, s. 146; Mercer, 2008, s. 1). Reglene for samtale som Hennig foreslår kan
også gjenkjennes i gruppa: Alle lytter og bidrar, viser respekt, stiller spørsmål og alle har
ansvar for å drive samtalen videre (2012, s. 130). Gruppa viser tegn på at de er effektive
lesere ved at de gjør aktiv bruk av sin litterære kompetanse (Hennig, 2012, s. 35). Gjennom
gjensidig deltagelse viser de også at de beriker hverandres litterære erfaring (Hennig, 2012, s.
33). Kvaliteten på gruppesamspillet er noe man kan anta at bidrar til elevenes engasjement i
samtalene (Dysthe, 1995, s. 220).
Elevene utvikler forståelse for teksten blant annet ved å være aktive deltagere i samtalen
(delkapittel 4.5.2). Når Helene og Siri kommer frem til at proteser kan være et språklig
virkemiddel på barn, er de felles om meningsdanningen selv om de innledningsvis fokuserer
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på ulike aspekter ved teksten (s. 52). At gruppa møter hverandres syn, stiller spørsmål,
begrunner, tolker, lager teorier, utforsker sammen og utvikler kunnskap gjennom dialog, er
faktorer man finner igjen i UNESCOs, men også i Blikstad-Balas sin beskrivelse av kritisk
literacy (UNESCO, 2006, s. 152; Blikstad-Balas, 2016, s. 29). Kuhn og Crowell vektlegger
nettopp at elever bør delta i dialog hvis de skal utvikle kritisk tenkning (2011, s. 545).
Samtalen viser altså tegn på at gruppa har kompetanse innen kritisk literacy og at de gjennom
den litterære samtalen arbeider med å utvikle denne videre. Arbeidet med kritisk literacy
underbygger at arbeidsformen egner seg for UBU (UNESCO, 2017, s. 10).
Gruppa finner også ulike språklige virkemidler i den utfordrende teksten, blant annet ved å
lytte til hverandre og bygge på hverandres bidrag. De utvikler ulike resonnementer gjennom
den litterære samtalen som de tar med seg til presentasjonen i slutten av økta. I
samtaleutdragene finner man igjen sentrale aspekter ved læreplanen i norsk: skape mening
gjennom å forstå, tolke og reflektere over en kompleks skjønnlitterær samtidstekst; gjøre rede
for språklige virkemidler; lytte aktivt til og vise åpenhet for andres argumentasjon; bruke
relevante og saklige argumenter i diskusjoner og bruke fagterminologi i samtaler, diskusjoner
og presentasjoner (UDIR, 2013, s. 5, 10). Delkapittel 5.1 taler også for at elevene utvikler
forståelse for andre menneskers situasjoner, noe man finner igjen i kompetansemålet «få
innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft» (UDIR, 2013, s. 10). At
samtalen er så godt forankret i læreplanen tydeliggjør at norskfaget og litterære samtaler kan
utforske UBU og samtidig dekke viktige kompetansemål, men det kan også gi en indikator på
hvilke områder i læreplanen som egner seg for arbeid med bærekraftig utvikling.
Elevene har ulike roller i samtalene som er analysert og noen av utdragene er kun er av Siri og
Helene. Likevel bærer gruppas samtaler i alt, mest preg av utforskende karakter, der alle
deltar. Presentasjonen støtter forståelsen som kommer frem av analysen av gruppesamtalene,
nemlig at de lytter til hverandre – de har vært felles om meningsskapingen. Elevene har
arbeidet muntlig sammen under hele tolkningsprosessen av diktet. Dermed har gruppa kunne
utnytte flerstemmigheten som ligger i det dialogiske potensialet i arbeidet som leder opp til
presentasjonen (Jers, 2011, s. 132; Dysthe, 1995, s. 209, 212). Presentasjonen er i noen grad
planlagt og har andre ytre krav enn samtalene i resten av økta, men alle fire elevene
kommenterer diktet under presentasjonen, og de fremstår som enige om den felles tolkningen
(delkapittel 4.5.2). I motsetning til Asplunds studie, viser ikke elevenes gruppefellesskap tegn
på å begrense utforskingen (2010, s. 194). De stedene elevene fremstår som uenige, bidrar
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dette som sagt til at elevene begrunner sine bidrag og på denne måten utvikler resonnementet,
noe som ses på som en god klasseromskultur (delkapittel 5.1.3; Sommersvold, 2011, s. 40;
Dysthe, 1995, s. 209, 212).
I presentasjonen viser elevene at de har arbeidet med og forstått mange ulike sider ved den
kompliserte teksten, og i løpet av den litterære samtalen viser de en rekke tegn på utforskende
samtale. Teksten og oppgaven har på denne måten fått elevene inn i nye og fremmede
verdener (Penne, 2009, s. 14). Denne case-studien viser dermed at utforskende samtale egner
seg til arbeid med lyrikk – en tekstform som innehar et stort rom for tolkning og utforsking av
språket (Whitley, 2013, s. 45; Myhill, 2013, s. 49). Nettopp derfor er det interessant å utnytte
flerstemmigheten i samtalen og oppdage lyrikk for glede og interesse, ikke som et pensum
som skal pugges (Whitley, 2013, s. 44). Studier viser nemlig at tolkning av dikt bør være
knyttet til engasjement (Whitley, 2013, s. 44). I delkapittel 5.1 kommer det frem hvordan
innholdet i samtalen utforsker bærekraft, men utforsking av temaer er kun ett argument for at
den utforskende litterære samtalen egner seg for UBU. Utforskende samtale er også en viktig
læringsaktivitet fordi elevene skal arbeide med og utvikle sine samarbeidsevner (UNESCO,
2017, s. 10).
Etisk literacy har vært utforsket gjennom elevers samtaler om tematisering av bærekraftighet i
litteratur (Lundegård & Wickmann, 2009, s. 465). Når et menneske godtar deltagelse ved å si
seg enig eller motsi et annet menneskes synspunkt, så har diskursen også skapt et rom for den
personen til å være til stede og til å ta ansvar i dette etiske rommet (2009, s. 465). På denne
måten har samtalen fokusgruppa gjennomfører dobbel relevans for utvikling av etisk literacy;
både formen på den utforskende samtalen og temaene fokusgruppa diskuterer bidrar til etisk
kompetanse. Denne tosidigheten er også gjeldende for elevenes utvikling av identitet.
Temaene i samtalen med sin tilknytning til UBU, kan bidra til at elevene reflekterer over sin
egen rolle i verden og hvordan deres identitet er knyttet til temaene i samtalen (delkapittel
5.1.1). Samtidig vil formen på samtalen bidra til at elevene utvikler identitet gjennom
deltagelse i det etiske rommet som samtalen skaper, fordi identitet kan forklares som noe som
er situert og i endring i sosiale interaksjoner (Lundegård & Wickmann, 2009, s. 465).
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5.2.2 Elevene resonnerer sammen gjennom analytisk tilnærming og ulike
koblinger
Flere steder i samtaleutdragene, holder elevene fast ved spesifikke referansepunkter i teksten,
for eksempel ved å sitere diktet. Denne metoden passer læreplanen som reflekterer en
analytisk tilnærming til teksten (Rødnes, 2014, s. 351). Samtalen veksler dermed mellom
utforskende tolkning og forankring i teksten, noe som løftes frem som god tekstkompetanse i
litteraturdidaktikken (Rødnes, 2014, s. 365). At de utforsker teksten gjennom samtale er en
måte å resonnere sammen på (Mercer & Littleton, 2007, s. 59). Analytisk kompetanse er et
tegn på kritisk literacy, fordi elevene på denne måten møter teksten med motstand ved å tolke,
undersøke og lage teorier (Blikstad-Balas, 2016, s. 29; UNESCO, 2006. s. 152). Å lære seg å
uttrykke seg kritisk er en viktig del av elevenes oppdragelse som samfunnsborgere
(Nussbaum, 2016, s. 210).
Det ser også ut som om elevene bruker analyse som et verktøy for utforsking – der elevene
forankrer seg i teksten både for oppklaring og for å finne nye temaer. Gruppesamtalen følger
UDIRs prinsipp for å lykkes med litterære samtaler – at man utvikler en tekstforståelse som er
dynamisk og åpen gjennom å nærlese og diskutere enkeltmomenter i teksten, og utforske
disse i forhold til teksten som helhet (UDIR, 2015, s. 2). Fokusgruppa fokuserer ofte på små
partier i diktet, for så å trekke tolkningen til et større perspektiv der de prøver å si noe om
teksten som helhet. Eksempler på dette er hvordan fokuset på proteser fører til en idé om at
diktet tematiserer forholdet mellom mor og barn. Et annet eksempel er der fokuset på
parentesen i diktet, som presiserer at moren alltid er den som føder, fører til en diskusjon om
kjønnenes betydning i diktet som helhet (s. 54).
Gruppa skaper også mening sammen ved at de i tolkningsarbeidet gjør koblinger mellom
teksten og egne erfaringer, kontekst og læreren (delkapittel 4.5.2). Et eksempel på at
fokusgruppa kobler teksten til egne erfaringer, er der de diskuterer de kroppslige
avfallsstoffene som er beskrevet i delkapittel 5.1.2. Gruppa viser altså hovedsakelig analytisk
tilnærming til teksten, men benytter også erfaringsbaserte tolkninger. Engasjementet i disse
sekvensene, kan være et produkt av at gruppa – gjennom å bringe inn egne erfaringer – i
større grad realiserer og aktiverer litteraturen. Ifølge reader-response-teorien vil det da foregå
en transaksjon mellom leseren og teksten (Hennig, 2012, s. 28). UBU-litteraturen vektlegger
autentisk undervisning – et ledd for å utvikle fremtidsrettede kompetanser (OECD, 2018, s.
7). Dette innebærer blant annet at elevene skal realisere kunnskapen de utvikler i
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undervisningen i sine egne liv (OECD, 2018, s. 7). Denne realiseringen begrunnes blant annet
med at elevene skal oppleve mening med arbeidet (OECD, 2018, s. 7). Om elevene opplever
mening kan ikke jeg konkludere med, men ved at de kobler funnene fra diktet til sine egne
erfaringer og på denne måten realiserer diktet i sine egne liv, oppstår engasjement.
Læringsteoretisk litteratur påpeker nettopp at å forankre tolkningen i egen livsverden, bidrar
til engasjement (Dysthe, 1995, s. 48, 220). Samtidig viser ulike studier at erfaringsbasert
lesning ikke er tilstrekkelig alene (Hennig, 2012, s. 50-51; Rødnes, 2014).
Elevene veksler som sagt mellom analytisk og erfaringsbasert tilnærming til teksten.
Vekslingen kan være en følge av at diktet er en komplisert tekst – at det ikke holder kun å
diskutere det ut fra erfaringer eller kun med virkemidler og tekstanalyse for å forstå det
tematiske innholdet i diktet. På denne måten kan man også si at diktet åpner for genuin
utforsking. Uansett vil samtalen jeg har analysert fremme ulike kompetanser og
bevisstgjøringer som vektlegges i UBU-litteraturen. Den litterære forestillingsevnen kan bidra
til at leseren engasjerer seg i teksten, og den kan fungere som en forberedelse til moralsk
samhandling og samfunnsdeltagelse (Nussbaum, 2016, s. 31). Samtalen har derfor et potensial
til å gjøre elevene i stand å handle med omtanke på deres sosiale og kulturelle innvirkning,
slik UNESCO uttrykker det, eller til å handle etisk, slik det fremkommer i opplæringsloven
(2017, s. 7; 1998, § 1; KD, 2017a, s. 14).
En tredje kobling fokusgruppa gjør er å bringe inn kontekst og andre ressurser i tolkningen,
som diktets tekstuelle kontekst, lærerens faglige støtte og hans personlige erfaringer som far.
Lærerens rolle i samtalen diskuteres nærmere i neste delkapittel. Gruppa blar i den originale
diktsamlingen og lar seg engasjere av andre dikt, bilder og biografisk informasjon om
forfatteren. De kommenterer også informasjon om forfatteren under presentasjonen og setter
dette i sammenheng med diktets bildebruk. Her viser elevene tegn på hva Hennig omtaler som
en del av litterær kompetanse: kunnskap om kontekst (2012, s. 18). Å bringe inn diktets
kontekst i tolkningen har flere sider. I dette tilfellet vekker det engasjement og en forståelse
for visuell og språklig bildebruk i teksten, men samtidig skiller ikke elevene mellom forteller
og forfatter, noe som kan være problematisk for hva man vektlegger som meningsbærende for
teksten som tolkes. Det er for eksempel ikke gitt at forfatteren skriver fra sitt eget personlige
synspunkt. Likevel er det et didaktisk spørsmål hvor detaljert man skal være i elevenes arbeid
ved første møte med lyrikk på videregående. Hvis diktets kontekst kan vekke engasjement og
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økt forståelse for teksten, kan dette være viktigere enn at de skal skille mellom forteller og
forfatteren av teksten.

5.3 Lærerens rolle i samtalen
I dette delkapittelet diskuterer jeg forskningsspørsmål 3: Hvordan bidrar læreren i samtalen,
og hvordan bidrar han til elevenes forståelse for bærekraftig utvikling? Jeg har tidligere i
diskusjonen begrunnet hvorfor litterære samtaler med den aktuelle tematikken for diktet,
ivaretar arbeid med bærekraftig utvikling – her er det lærerens oppgave å sikre oppgavens
autentisitet og at det dialogiske potensialet i samtalen utnyttes av elevene. Hvordan lærerens
rolle kan knyttes til UBU i denne oppgaven handler om hvordan han støtter elevenes
læringsprosess og samtidig ivaretar elevenes utvikling av kompetanser og kunnskap for
bærekraftig utvikling.

5.3.1 På elevenes premisser
I begge tilfellene hvor læreren veileder fokusgruppa, står han først ved siden av gruppa og
lytter til samtalen frem til elevene tar kontakt med han, noe som er med på å vise et
hovedfunn fra analysen: at læreren deltar i samtalen på elevenes premisser. Dette er et av
UDIRs prinsipper for å lykkes med litterære samtaler; at læreren bør støtte samtalen faglig,
men også dempe sin egen rolle i den (2015, s. 2). En måte elevene benytter seg av læreren
som en ressurs, er ved å stille konkrete spørsmål om diktets illustrasjoner: «Vet du hva dette
er?» (se 4.3.1). Dette fører til at han henter den originale diktsamlingen og elevene blar så i
denne for ytterligere informasjon, som beskrevet i 5.2.1. Dette er et eksempel på at et
oppklarende spørsmål leder til mer utforsking av diktet. En annen måte de henvender seg til
læreren er ved åpne autentiske spørsmål der de gjør koblinger mellom tolkningen av diktet og
lærerens personlige erfaringer. De utforsker temaet identitet ved å stille læreren autentiske
spørsmål om hans erfaringer som far, og de benytter seg av lærers faglige støtte gjennom å
stille konkrete og oppklarende spørsmål til veiledning. Å stille spørsmål til hverandre og å
lytte aktivt er tegn på utforskende samtale (Mercer, 2008, s. 1). Ved at elevene aktivt lytter og
tilpasser samtalen til læreren er dette uttrykk for muntlig kompetanse (UDIR, 2013, s. 5).
Selv om elevene benytter læreren som en ressurs ved å stille han spørsmål, er også læreren en
aktiv deltager i samtalene med elevene. Læring er situert, altså må kunnskapsinnholdet og
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læringsprosessene forstås ut fra situasjonen læreprosessen foregår i, og her vil læreren ha mye
å si i den situasjonelle konteksten (Ottesen, 2009, s. 114). Måten læreren støtter samtalen på
er interessant fordi han gjør elevenes bidrag til det sentrale i forståelsen av diktet. Et tydelig
eksempel på at han benytter seg av elevenes tolkning og oppfordrer de til å diskutere videre,
er i samtalen om identitet og frastøtelse: «Dere er jo inne på det sentrale. Hva er det den
prosessen egentlig beskriver?» (delkapittel 4.3.2). Dette er eksempel på hva Dysthe omtaler
som høy verdsetting av elevinnspill, noe som er viktig for elevenes engasjement, og et åpent
autentisk spørsmål (1995, s. 59). At læreren viser at elevene har noe å bidra med er generelt
en viktig faktor for elevenes engasjement (Dysthe, 1995, s. 220). Verdsettingen kan også ses
på som emosjonell støtte fordi det kan være med å styrke elevenes tro på egen tolkning
(Klette, 2013, s. 187). I dette utdraget er det faktisk Helene som stiller spørsmålene som styrer
samtalen, og derfor er det ut fra disse spørsmålene læreren viser at han verdsetter tolkningen.
Neste eksempel på lærerens rolle er der læreren svarer på Helene sitt spørsmål om hvordan
han som far så på sitt eget barn etter fødselen. Dette er et komplisert svar som tar opp
psykologien bak frastøtelse, og viser hvordan læreren bidrar med undervisningsrettet støtte
(Klette, 2013, s. 142). Han bekrefter tolkningen deres og gjennom opptak av deres innspill
styrer han samtalen inn på dypere faglig grunn (Dysthe, 1995, s. 57). Samtaleutdraget viser
også hvordan både elevene og læreren viser høye forventninger ovenfor hverandre (Dysthe,
1995, s. 221). Elevene forventer at læreren kan bidra til tolkningen, og læreren viser tiltro til
at de kan tolke diktet ut fra teori om psykologi, selv om Helene i utgangspunktet stiller
spørsmål om lærerens personlige erfaringer. De tre analysebegrepene: høy verdsetting, opptak
og autentiske spørsmål, viser at det tilrettelegges for en dialogisk diskurs i samtalen (Dysthe,
1995, s. 57). Jeg antar at den dialogiske diskursen der elevenes bidrag blir gjort til det sentrale
i forståelsen av diktet, bidrar til mer engasjement og innlevelse enn om undervisningen har et
tolkningsunivers og en retning forutbestemt av læreren (Dysthe, 1995, s. 205). Utnyttelsen av
det dialogiske potensialet i samtalen er også viktig, fordi et dialogisk klasserom er en modell
for hvordan mennesker fungerer i et demokratisk samfunn (Dysthe, 1995, s. 230).
I tillegg til at det legges til rette for en dialogisk diskurs, viser analysen at elevene berører
mange ulike temaer, men også at disse temaene ofte blir behandlet noe lett. Gruppa går ofte
raskt videre ved hjelp av koblinger eller ved å fokusere på andre steder i diktet. Lærerens rolle
for hvor dyptgående de enkelte temaene kan bli diskutert av gruppa, er blant annet knyttet til
hvilke ressurser læreren stiller med og tiden han har til å veilede hver enkelt gruppe. Litterære
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samtaler er en institusjonsbunden kommunikasjonsform som må læres gjennom sosial praksis
i skolen, og her spiller læreren en viktig rolle (Aase, 2005a, s. 108). Veiledningen fra læreren
viser at gruppa tar hans innspill med seg videre i tolkningen. Etter at læreren har veiledet om
psykologiske teorier om frastøtelse og identitetsutvikling, prøver Helene å oppsummere dette
for resten av gruppa og på denne måten bringe det inn i gruppas felles tolkning (s. 62). Helene
løfter også frem psykologien bak frastøtelse under presentasjonen (s. 63). Hvor dyptgående
temaene som tas opp blir diskutert er også knyttet til spørsmålet diskutert i 5.1.1 – hva
hensikten med undervisningen er. Økta i studien var ment som en introduksjon til dikt og
tolkning av dikt, for å vekke interesse til mer grundigere analyser senere i skoleåret. Hvis
hensikten med tolkning av dikt er å fremføre en helhetlig tolkning med vurdering fra lærer, vil
kanskje andre instrukser og rammer være gjeldende for undervisningen, noe som kan tenkes å
få konsekvenser for elevenes arbeid.
I diskusjonen om gruppas samtale, lærerens deltagelse og studiens overførbarhet, må det tas
med i betraktningen at denne fokusgruppa i stor grad var selvdreven og viste at de hadde
forutsetninger for å gjennomføre en litterær samtale med tanke på både muntlig og litterær
kompetanse. Når elevene er selvstendige i utforskingen av diktet og gjør aktiv bruk av
lærerens kompetanse åpner dette for at læreren kan tone ned sin egen rolle. I en annen
klassesituasjon med en annen kulturell kontekst vil funnene også kunne bli annerledes.
Gjennom arbeidsplanen som var utdelt (vedlegg C), lærerens muntlige instrukser og elevenes
tilgang på internett, hadde fokusgruppa allerede verktøy til å gjennomføre tolkningen av
diktet. Dette innebærer at læreren kunne fordele støtte til de åtte gruppene i klassen, etter hvor
det virket mest hensiktsmessig. Læreren har altså bidratt med nok organisatorisk støtte til at
fokusgruppa selv kan utforske diktet uten mye veiledning. Som vist i dette delkapittelet
balanserer læreren organisatorisk, emosjonell og undervisningsrettet støtte til elevene – med
mest vekt på undervisningsrettet støtte – noe som kjennetegner gode lærere (Klette, 2013, s.
142).
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6 Avsluttende kapittel
For å avslutte denne oppgaven og svare på studiens problemstilling, ønsker jeg å løfte frem
hovedfunnene på forskningsspørsmålene og konklusjonen fra diskusjonen. Etter dette vil jeg
antyde hvilke implikasjoner denne case-studien kan ha for praksis i skolen og for videre
forskning.

6.1 Hovedfunn og konklusjon
En hovedkonklusjon ved denne studien er at utforskende litterære samtaler er en aktivitet som
egner seg for arbeid med bærekraftig utvikling. Diskusjonen viser for det første at elevene
bringer inn mange ulike temaer som kan knyttes til bærekraftig utvikling dersom man legger
til grunn en vid forståelse av begrepet. Ettersom alle bærekraftsmålene kan utforskes i et
sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv, vil det i det faglige arbeidet med bærekraftig
utvikling, være mange mulige temaer som kan utforskes ut fra bærekraft.
Videre viser studien at fokusgruppa har mange utforskende trekk ved sine samtaler, som at de
er aktive deltagere og at de gjør ulike koblinger i tolkningen. Undervisningsdesign og
aktiviteter avhenger av hvilke kompetanser læreren er ute etter å arbeide med. Utforskende
samtale egner seg for å benytte det dialogiske potensialet som ligger i å tolke tekst – som her
er et samtidsdikt. Litterære samtaler med utforskende karaktertrekk kan styrke elevenes
samarbeidsevner, kommunikative kompetanse, empati, etiske og kritiske literacy og
bevissthet om identitet.
Studien viser viktige prinsipper for hvordan læreren legger til rette for elevenes utforsking av
teksten. Læreren går i denne studien inn i samtalen på elevenes premisser, gjør elevenes
bidrag til det sentrale i tolkningen og har en faglig støttende og verdsettende rolle ovenfor
elevene. Analysen og diskusjonen viser at dette er gode prinsipper for at elevene skal lykkes
med samtale om en vanskelig tekst. Elevene i denne studien kan antas å være faglig
ressurssterke elever. Derfor er det rimelig å anta at læreren bør ta høyde for elevenes
forutsetninger for muntlig samarbeid, samt deres litterære kompetanse og finne en balanse når
det gjelder utfordring ved valg av oppgave og tekst.
For at elever generelt skal ha mulighet til å arbeide med kompetanser for fremtiden, er en
mulighet at de jobber utforskende sammen med engasjerende og autentiske oppgaver der de
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møter høye forventninger og lite styring fra læreren. Denne case-studien viser at en
utfordrende tekst som setter krav til elevene om både å utnytte analytisk tilnærming til tekst
og gjøre koblinger til egne erfaringer, kontekst og læreren, muliggjør den utforskende
samtalen. På denne måten egner samtidslyrikk med stort tolkningsrom seg i denne oppgaven
til å utforske bærekraftig utvikling gjennom samtale.
For å svare sammenfattet på problemstillingen om hvordan litterære samtaler kan bidra til
utdanning for bærekraftig utvikling, ønsker jeg å løfte frem at man kan gjøre dette i
undervisningen uten å fokusere på bærekraft. Bærekraftig utvikling innebærer mange
sammensatte temaer og kompetanser, der flere kan arbeides med samtidig som man dekker
norskfagets læreplan i undervisningen. Utforskende samtaler med lite styring fra læreren,
egner seg på mange måter i arbeidet med bærekraftig utvikling, fordi arbeidsformen har
potensial for at elevene kan utvikle seg som bevisste og aktive deltagere i et bærekraftig
demokratisk samfunn.

6.2 Didaktiske implikasjoner for praksis
Litterære samtaler i norskfaget kan bidra til bærekraftig utvikling dersom det legges til rette
for samtaler som gjør det mulig å utforske den litterære teksten. Studien viser at elevene, uten
mye veiledning fra lærer evner å utforske et vanskelig dikt. En implikasjon av dette er at
utforskende samtaler egner seg til vanskelige tekster, og at læreren med fordel kan velge
utfordrende tekster for tolkning allerede på første videregående trinn. Diktet er komplisert
både når det gjelder form og innhold. Diktet inneholder flere abstrakte begreper og
betraktinger, det har et stort tolkningsrom ved å berøre mange ulike aspekter og det har ingen
tydelig form som fast rytme eller rim. Fordi diktet er relativt nylig utgitt samtidslyrikk
oversatt fra dansk, kan man anta at teksten også er uventet for elevene, at diktet ikke har en
klar plass i skolen og at det er få tilgjengelige ressurser og tolkninger av diktet på internett.
Dette bidrar til at oppgaven eleven skal utføre, kan tenkes å være mer autentisk fordi det ikke
foreligger noen klar fasit for tolkningen.
I hvor stor grad funnene kan tenkes å være overførbare til andre utvalg og situasjoner
avhenger blant annet av elevenes positive innstilling og tekstanalytiske- og kommunikative
kompetanse. Læreren bør ha en forestilling om hvor selvstendige elevene er i møte med en ny
og vanskelig tekst. Læreren i denne studien differensierer ved at elevene som gruppe, ut fra et
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hefte med utvalgt samtidslyrikk, får bestemme hvilket dikt de ønsker å tolke. Her er det
muligheter for å variere vanskelighetsgraden og hvor tilgjengelige diktene er. Dersom diktene
eksplisitt skal kobles sammen med bærekraftig utvikling, blir differensiering et viktig
didaktisk spørsmål, da det ikke er sikkert at alle elever deler samme forestillingsverden som
læreren om hvilke aspekter som kan inngå i en bærekraftig fremtid. Samtidig viser denne
case-studien at teksten har et stort tolkningsrom som elevene utnytter fordi det er en
samtalekultur i gruppa der det er lov å være spørrende. Studien peker også i retning av at
elevene bør ha tilgang til originalverket diktet er hentet fra. Dette kan bidra til engasjement
og, som deltagerne i denne studien viser, at elevene trekker inn diktets kontekst, som
forfatterbakgrunn, i tolkningen.
En implikasjon ved studien er at lærere må velge ut tekster som åpner for å diskutere temaer
som kan knyttes til bærekraft i vid forstand. Dette betyr at lærerens forståelse av bærekraftig
utvikling, kan ha noe å si for valg av tekst. For å finne temaer som er relevante for bærekraftig
utdanning har lærere et godt utgangspunkt i bærekraftsmålene og undervisningsverktøy
utarbeidet av UNESCO (2017). Læreren kan velge en oppgaveformulering til elevene som
etterspør koblingen mellom verket som tolkes og bærekraft tydeligere, men som vist i denne
studien er ikke dette nødvendig dersom man ønsker en friere tilnærming til arbeidet. En slik
bestilling til elevene, der læreren legger føringer i tolkningen, kan i verste fall være
hemmende for den utforskende samtalen, jamfør Dysthes beskrivelser av det monologiske
klasserommet der kunnskapen stort sett er fastlagt forut for timen (Dysthe, 1995, s. 205).
Læreren må stille seg spørsmålet om det er hensiktsmessig å diskutere teksten opp mot
bærekraft dersom det ikke bidrar til økt forståelse for begrepet og kun tøyer grensene for hva
begrepet innebærer. Kan tolkningen gi en bredere forståelse for bærekraft, ulike
sammenhenger og generelt være en god øvelse i utforskende samtale, eller vil sammenhengen
mellom for eksempel relasjoner og bærekraft, vanne ut bærekraftbegrepet og gjøre begrepet
vanskeligere å forholde seg til? Her er det viktig med bemerkningen til UNESCO om at
begrepet er i kontinuerlig utvikling (2010). For å være aktive deltagere av samfunnet, kan
derfor elevene delta i diskusjonen om hva en bærekraftig fremtid omfatter.
Dersom læreren ønsker å gjøre koblingen til miljø tydelig i arbeid med tekst, kan læreren og
klassen bruke et økokritisk blikk på teksten som skal tolkes (Bogen, 2016). En studie finner at
økokritisk tilnærming til undervisning i lyrikk kan skape klare sammenhenger mellom å lære
å utvikle seg som poet og å lære om natur og miljø (Matthewman, 2013, s.71). Altså kan
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læreren dra nytte av økokritikk i arbeidet med lyrikk, men også i arbeidet med å styrke
elevenes tekstkompetanse. Beach et al. finner at å undervise i klimaforandringer er noe som
inspirerer og styrker elevenes bruk av literacy som et meningsfylt verktøy til forandring
(2017, s. 9). Klasserommet er også en arena for å bruke forestillingsevnen til å forstå
miljørelaterte utfordringer ut fra en sosial dimensjon (Beach et al., 2017, s. 9). Selv om denne
case-studien har hatt utgangspunkt i en vid forståelse av bærekraftsbegrepet, finnes det også
muligheter for å utforske klima- og miljøspørsmål i norskfaget.
Dersom man ønsker å knytte fokusgruppas dikt tett opp mot et økoperspektiv kan for
eksempel de kroppslige avfallsstoffene ses på som en del av menneskers økologiske
fotavtrykk. Dette kan bidra til en diskusjon om hva som er nødvendige økologiske fotavtrykk
og hva som er et produkt av overforbruk. På denne måten kan denne diskusjonen være en
fortsettelse av et tema gruppa diskuterer: hva mennesker ser på som betydningsfullt og viktig.
Læreren i studien fortalte meg at han oppfattet den tradisjonelle naturvitenskapelige
forståelsen av bærekraft som begrensende. Han ønsket en mer inkluderende definisjonsbruk
der humanistiske fag blant annet kan bidra til refleksjon. Noen av temaene under
fokusgruppas samtaler er eksempler på temaer som man kan anta at i liten grad har vært
diskutert i tilknytning til bærekraft, fordi de ikke er direkte tilknyttet miljø- og klimaspørsmål.
En annen implikasjon med studien er at UBU innebærer kompetanseutvikling som inngår som
en naturlig del av norskfaget, spesielt med tanke på faget som formidler av ulike tekster og
som et språk- og danningsfag. Hvilke arbeidsmetoder som kan inngå i et UBU-relatert
undervisningsopplegg avhenger av hvilke kompetanser man ønsker å arbeide med. Denne
oppgaven argumenterer for at litterære samtaler kan styrke elevenes samarbeidsevner,
kommunikative kompetanse, empati, etisk og kritisk literacy og bevissthet om identitet.
Samtidig er det ulike faktorer som virker inn på samtalekvaliteten. Denne case-studien viser at
små heterogene grupper bestående av fire elever, egner seg for å få frem de ulike stemmene i
samtalen. Litterære samtaler egner seg som sagt, gjennom utforskende samtale, til å benytte
det dialogiske potensialet som ligger i å tolke tekst. Ettersom den litterære samtalen er en
situasjonelt avhengig diskurs elevene kanskje ikke er vant til, kan det derfor, uavhengig av
denne oppgaven, være hensiktsmessig å benytte regler for samtale.
Lærerens rolle i den litterære samtalen kan være en faglig støttende og verdsettende
samtalepartner på elevenes premisser, men dette beror også på at elevene benytter han som en
ressurs i arbeidet. Læreren kan ha en veiledende rolle, men samtidig dempe sin påvirkning for
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å la elevene styre samtalen. Elevene skal uttrykke sine egne tanker og idéer, men det krever
også at elevene kan følge grunnleggende prinsipper for utforskende samtale, slik at alle
deltagerne respekterer hverandre. Læreren har ulike måter å legge til rette for at elevene bidrar
i samtalen. En måte er å undervise i prinsipper for samtale, men en annen er også at læreren,
gjennom opptak av elevenes innspill, viser at elevenes tolkning verdsettes og gjøres sentral i
samtale med læreren. På denne måten kan samtalen også tilføyes mer faglig tyngde uten å
miste sin autentisitet. Selv om analyseverktøy kan være viktig for elevenes utforsking er det
viktig at elevene får mulighet til å forankre kunnskapen i sin egen livsverden, også gjennom
personlige erfaringer – spesielt hvis dette fører til engasjement.
Det skal ikke mye til for at læreren kan imøtekomme et fremtidig krav om å implementere
bærekraftig utvikling i undervisningen. Det handler om å benytte et sett «briller» på lesingen
for å forstå tekster i lys av bærekraft. Norskfaget er for eksempel forvalter av en rekke verk
som tematiserer menneskets forhold til naturen, blant annet nasjonalromantiske eller
fremtidsdystopiske tekster. Faget behandler også tekster som vekker eksistensielle spørsmål,
noe som kan være et godt utgangspunkt for å forstå menneskers plass i en bærekraftig verden.
Å utvikle etisk og kritisk literacy er heller ikke nytt for norskfaget. Istedenfor å bli
handlingslammet i møte med en utfordring som kan virke uoversiktlig og uoverkommelig,
kan norskfaget legge til rette for at elevene utforsker, diskuterer, oppfordres og gjøres i stand
til å handle bevisst med tanke på fremtiden.

6.3 Forslag til videre forskning
En viktig implikasjon av det arbeidet som er gjort med å finne tekster som belyser arbeidet
med bærekraftig utvikling i norskfaget, er at det er behov for studier som belyser dette feltet.
Det er også behov for forskning som belyser UBU i skolen generelt, men hvordan norskfagets
kvaliteter kan bidra i arbeidet med en bærekraftig fremtid, må belyses slik at man faktisk har
et tydeligere teoretisk og empirisk utgangspunkt når bærekraftig utvikling skal implementeres
i undervisningen. Dersom norskfagets potensielle bidrag ikke tydeliggjøres, kan man anta at
det også vil være utfordrende å forstå norskfagets rolle i tverrfaglige arbeid. Her har faget mer
å bidra med enn for eksempel å kun fokusere på språk eller tekststruktur.
Fordi det ikke foreligger mange studier gjort på UBU i norskfaget, er det mange aspekter som
kan være interessant å undersøke. Et punkt for videre studie kan være ulike læreres
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oppfatning av UBU. Man kan undersøke hvilke konsekvenser deres forståelse og holdninger
til temaet, har for deres implementering av bærekraftig utvikling i undervisning. Ettersom
bærekraftbegrepet er i stadig utvikling kan man anta at det finnes ulike forståelser av UBU
blant lærere, noe som på en eller annen måte vil gi føringer for hvordan bærekraftig utvikling
behandles og forstås i klasserommet. Før det foreligger en klar definisjon av hvilke
kompetanser og kunnskapsområder UBU skal dekke, er læreren i stor grad fri til å velge
tekster og metoder, fordi UBU-litteraturen dekker mange aspekter.
Denne oppgaven viser at elevene engasjerer seg i en utfordrende tekst. Studien har samtidig et
begrenset utvalg der elevene viser stor grad av muntlig og litterær kompetanse og kan derfor
ikke generalisere noe mønster. Et forslag til videre forskning er å undersøke hvordan flere
elevgrupper møter verk fra ulike litterære sjangre med bærekraftig utvikling som
utgangspunkt, for å se om temaene engasjerer på tvers av sjanger og faglige kompetanse.
Det vil også være interessant å undersøke hvordan utforskende samtale og utnyttelse av det
dialogiske potensialet i klasserommet virker inn på elevenes presentasjoner om tekster knyttet
til bærekraftig utvikling. Et eksperimentelt komparativt forskningsprosjekt vil kunne
undersøke hvordan en litterær samtale bidrar til elevenes tolkningsarbeid i de tidligste
arbeidsfasene før en presentasjon med vurdering av lærer. Her kan også lærerens rolle bli
undersøkt grundigere enn hva jeg har hatt kapasitet til i min studie, ved å undersøke hele økta,
inkludert oppstart av timen, og ved å analysere instrukser og oppgaveformuleringer.
Oppgaven antyder at læreren må gi klare instrukser dersom hensikten med undervisningen er
at elevene aktivt skal knytte verket til bærekraftig utvikling. Dersom hensikten er at elevene
skal diskutere temaene uavhengig av sammenhengen med bærekraftig utvikling viser
oppgaven at gruppa klarer dette i stor grad, men at de ofte går videre til neste tema uten å
fordype seg mer i det temaet de allerede diskuterer. Et siste forslag til videre forskning er å
sammenlikne hvordan elever tolker en tekst dersom de har en konkret oppgave om å gjøre det
ut fra et bærekraftsperspektiv og dersom de står fritt til å tolke diktet ut fra egne preferanser.
På denne måten kan man undersøke hvilke føringer et bærekraftsperspektiv får på det
tematiske innholdet i samtalen, men også hvordan samtalen utspiller seg. Når fagfornyelsen
trer i kraft i 2020 vil det forhåpentligvis foreligge flere studier om hva UBU i norskfaget
innebærer og flere ressurser på hvordan UBU kan implementeres i skolens ulike fag.
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