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Sammendrag 

Denne masteroppgaven i religions- og etikkdidaktikk har tatt utgangspunkt i 

problemstillingen: Hvilken funksjon og plass har kritisk literacy i læreplanen og i læreverk 

for KRLE-faget på ungdomstrinnet? Formålet med studien har vært å undersøke hvordan 

kritisk literacy kommer fram i læreverk og i læreplanen i KRLE-faget for ungdomstrinnet. 

Oppgaven tar utgangspunkt i et teoretisk rammeverk med fokus på Paulo Freires forståelse av 

kritisk literacy, i tillegg til å utforske teori om blant annet kritisk literacy, tekstkompetanse, 

læreplaner og lærebøker. Jeg har brukt metoden kritisk diskursanalyse som den er basert på 

Norman Faircloughs forståelse. I analysen tar jeg for meg temaene islam og filosofi og etikk i 

tre læreverk og læreplanen. I tillegg undersøker hvilken funksjon og plass kritisk literacy har i 

de ulike elementene.  

Analysen ble strukturert i to hovedområder: læreplananalysen og læreverkanalysen. 

Læreplananalysen tok for seg John L. Goodlads fem punkter om læreplannivåer: den 

ideologiske læreplanen, den formelle læreplanen, den oppfattede læreplanen, den 

gjennomførte læreplanen og den opplevde læreplanen. Læreverkanalysen har tatt for seg 

læreverkene Horisonter, Store spørsmål og KRLE-boka med fokus på analysekategoriene 

lesbarhet, kontekster og diskurser.  

Funnene i oppgaven viser at det ikke ofte blir spurt eksplisitt etter kritisk refleksjon og 

tenkning i brødteksten og oppgavene i læreverkene og læreplanen. Det er mer en ferdighet 

som det er forventet at elevene skal inneha. Læreplanen legger til en viss grad vekt på kritisk 

refleksjon og tenkning. Den nåværende generelle delen av læreplanen og den nye overordnede 

delen fokuserer mer eksplisitt på kritisk tenkning. Framstillingen av islam i de tre læreverkene 

og læreplanen legger hovedvekten på de punktene som alle muslimer har til felles, og det 

nevnes veldig lite om nasjonale og lokale variasjoner. Framstillingen av etikk og filosofi i de 

tre læreverkene og læreplanen fokuserer på faktakunnskaper, men også på diskusjon, da 

særlig i margtekster og oppgaveformuleringer.  
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1 Innledning  

1.1 Et tekstbasert samfunn   
 

«Literacy is, finally, the road to human progress and 

the means through which every man, woman and child  

can realize his or her full potential» 

- Kofi Annan 

I dagens samfunn møter vi et mangfold av tekster hver dag. En av skolens viktigste oppgaver 

er å forberede elevene på de teksttypene de vil møte i samfunnet, noe som står i læreplanene. 

KRLE er et fag som krever mye tekstkompetanse av elevene. I dette faget møter elevene et 

mangfold av både fagtekster og religiøse tekster, noe som kan skape både muligheter og 

utfordringer. Kompetansen og ferdigheten for å kunne tolke disse tekstene kalles literacy, og 

begrepet handler om hvordan vi skaper mening med egne og andres tekster (Blikstad-Balas, 

2016, s. 10). I tillegg handler språk om makt og sosiale forhold og hvordan vi kommuniserer 

med hverandre. Kritisk literacy er en del av literacy-forskningen som omhandler kritisk 

forståelse av tekster og skepsis til det man leser. I tillegg handler kritisk literacy om forholdet 

mellom språk, tekster og diskursive strukturer (Barton, 2007). Kritisk literacy er også særlig 

opptatt av å studere ulike versjoner av virkeligheten som framstilles i tekster og å vurdere 

graden av sannhet og troverdighet i tekstene.  

Læreboka er den viktigste kilden til kunnskap for elever i den norske skolen (Skrunes, 2010, 

s. 216). Av den grunn har jeg valgt å analysere tre lærebøker med vekt på hvilken funksjon og 

plass kritisk literacy har og samtidig hvordan dette kommer fram i læreplanen i KRLE-faget. 

For å begrense oppgaven har jeg valgt å fokusere på temaene «islam» og «filosofi og etikk» i 

læreverkene og i læreplanen. Jeg vil også ta for meg de digitale delene av læreverkene for å få 

et bredere bilde av fagstoffet som presenteres. De læreverkene jeg har valgt er Horisonter 8-

10 (Holt & Deschington, 2006; Holt, Kallevik & von der Lippe, 2007; Holt & Kallevik, 

2008), KRLE-boka 8-10 (Wiik & Bakke Waale, 2016) og Store spørsmål 8-10 (Hove, 

Jørgensen, Rasmussen & Sandboe, 2015; Hove, Jørgensen & Sandboe, 2016; Hove, 

Jørgensen & Sandboe, 2017). Et av disse verkene (KRLE-boka 8-10) har alt fagstoffet samlet 

i en bok, mens i de to andre læreverkene er fagstoffet fordelt over tre bøker.  
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1.2 Formål og bakgrunn for valg av tema 

Et av formålene med denne masteroppgaven er å bidra med ny kunnskap om kritisk literacy i 

læreverk og i læreplanen i KRLE-faget. Dessuten vil jeg skape diskusjon rundt læreverks 

relevans i undervisningen og læreplanens relasjon til verkene som brukes. Læreverkene er 

utformet forskjellig og elevene får dermed ulike tilnærminger til fagstoffet. En viktig faktor 

her er hvordan virkeligheten i lærebøker framstilles og hvorvidt elever får tilgang på andre 

tekster og kilder som forteller om en annen virkelighet enn den som framstilles i læreboka. I 

skolen kan det være slik at lærere føler at de må bruke læreboka som hovedkilde i 

undervisningen fordi læreboka er en stabil faktor i undervisningen og i planleggingen. Noen 

ganger kan lærere også føle at læreboka ikke dekker et tema godt nok og de må da ut på leting 

etter andre kilder. Nyutdannede lærere trenger derfor kompetanse om hvordan man bruker 

læreboka på en god måte og hvordan man kan søke etter og bruke andre kilder.  

Kjell Lars Berge omtaler læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) som en literacy-reform 

(Berge, 2007). Dette innebærer at LK06 er en plan som skal fremme fem grunnleggende 

ferdigheter som skal være inkludert i alle fag (regning, lesing, skriving, muntlighet og digitale 

ferdigheter) (Utdanningsdirektoratet, 2007). Disse ferdighetene kan beskrives som literacy-

kompetanse. En slik kompetanse er nødvendig for å kunne fungere og delta i samfunnslivet. I 

denne oppgaven vil jeg altså ta utgangspunkt i tre læreverk og læreplanen for å se hvilken 

funksjon og plass kritisk literacy har her.  

Kunnskapsløftet er det gjeldende læreplanverket som ble iverksatt fra høsten 2007. I tillegg til 

læreplanene i de enkelte fagene, er det en overordnet og generell del. Det har blitt laget en ny 

versjon av den generelle delen av læreplanverket som har blitt fastsatt av regjeringen, men 

den har ikke trådd i kraft ennå. Disse ferdighetene kan sammenfattes som literacy. Literacy 

kan forstås som en sammensatt kompetanse, noe som innebærer å produsere, lese og tolke 

tekster i utvidet forstand (Blikstad-Balas, 2016, s. 33). Ifølge en slik forståelse kan vi si at 

kritisk literacy er en ferdighet som må oppøves slik at elever kan møte tekster i samfunnet og 

videre studier med noen verktøy som kan hjelpe dem videre i livet.  

Et annet formål med denne masteroppgaven er å tilføre ny kunnskap til religions- og 

etikkdidaktikken og KRLE-undervisningen ved å undersøke hvordan kritisk literacy 

fremstilles i læreverk og i læreplanen i KRLE-faget på ungdomsskolen. Årsakene for at jeg 

valgte å belyse et slikt tema er mange. Først og fremst har jeg vært interessert i bruk av ulike 



 

 

 

 

3 

tekster i religionsundervisningen siden jeg begynte på lektorprogrammet. Som religions- og 

norsklærer er jeg også opptatt av elevers tekstkompetanse og litterasitet, og hvordan man kan 

tilrettelegge for gode og kritiske samtaler rundt og om tekster i klasserommet. Samfunnet 

krever dessuten at elever har en viss tekstkompetanse for å kunne fungere godt. Derfor er det 

også viktig at lærere har kompetanse i ulike tekstkulturer slik at de kan veilede elevene på 

best mulig måte. Lærebøker er noe som er et element i alle fag i skolen. Derfor kan denne 

studien også være relevant for andre fagområder, som for eksempel norsk, samfunnsfag og 

naturfag. Dette gjelder både for ungdomsskolen og videregående, nettopp fordi lærebøker er 

et såpass viktig element i undervisningen.  

Læreboka er et viktig element i all undervisning, men samtidig finnes det også flere andre 

kilder til gode tekster og kunnskap. Læreplanen er også et viktig element her nettopp fordi 

dette er det dokumentet alle lærebøker baseres på. I 2020 skal det komme nye læreplaner i 

alle fag, noe som innebærer at KRLE-faget kanskje vil bli seende litt annerledes ut. Uansett 

hvilke temaer som prioriteres i den nye læreplanen vil kritisk tenkning og refleksjon alltid 

være relevant. Kunnskap om kritisk literacy kan bidra til elever opparbeider seg evne til å 

reflektere og tenke kritisk om tekster de møter i sin skolehverdag. Jeg mener også at min 

studie kan aktualiseres utfra KRLE-fagets framtidsutsikter og samfunnets utvikling. Kritisk 

literacy vil fortsette å være viktig i tiden som kommer fordi kritisk tenkning, forståelse og 

tekstkompetanse alltid vil være relevant i et tekstbasert og digitalt samfunn. I tillegg er 

kunnskap om kritisk literacy viktig fordi kunnskap om tekster og framstillinger av 

virkeligheten vil alltid måtte tolkes og analyseres, noe kritisk literacy kan bidra til.  

1.3 Problemstilling  

Jeg bestemte meg tidlig for å skrive om læreboktekster, læreplanen og kritisk literacy i 

KRLE-faget, og brukte god tid på å finne en problemstilling som jeg synes er aktuell og har 

utviklingspotensial. Læreverk og læreplan er to viktige elementer i dagens skole, og derfor 

mener jeg det er viktig og relevant å undersøke mer om dette. 

Min problemstilling for denne oppgaven er som følger:  

Hvilken funksjon og plass har kritisk literacy i læreplanen og i læreverk for KRLE-faget på 

ungdomstrinnet? 
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Denne problemstillingen rommer mange tolkningsmuligheter fordi den inneholder flere 

elementer. Først og fremst fokuserer den på hvilken funksjon og plass kritisk literacy har i 

læreverk og i læreplanen, altså hvilket forhold som eksisterer mellom disse to delene og 

hvorvidt de skaper grunnlag for kritisk literacy i KRLE-faget. Ifølge Barton (2007), Blikstad-

Balas (2016) og Kulbrandstad (2018) er kritisk literacy et felt som inneholder flere komplekse 

elementer. Jeg vil trekke fram noen av disse elementene i denne oppgaven. Problemstillingen 

min kan altså bidra til å undersøke noen av disse elementene. Samtidig kan problemstillingen 

bidra til en større og bredere forståelse av hvordan kritisk literacy framtrer i læreplanen og i 

læreverk i faget, samt gi et innblikk i hva som prioriteres i de ulike læreverkene og hvordan 

det kommer fram.   

Religionsfaget i grunnskolen har en lang historie for å være et fag som skal fremme toleranse, 

respekt og mangfold. Dette kommer også til uttrykk i læreplanen, både i formålsdelen og i 

kompetansemålene. Læreplanen i KRLE-faget for ungdomstrinnet er som nevnt tidligere, delt 

inn i de tre hovedområdene 1) kristendom, 2) jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet 

religiøst mangfold og livssyn og 3) filosofi og etikk (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 3). 

Disse hovedområdene skal altså legge grunnlaget for elevenes utvikling innen kritisk tenkning 

og refleksjon i religionsfaget, i tillegg til faktakunnskapene. KRLE-faget har få timer i uka, og 

av den grunn kan det virke som en umulig oppgave å skulle komme seg gjennom alt som står 

i læreplanen. Samtidig er det også viktig at læreplanen skal være et dokument som sikrer en 

opplæring som ikke er forkynnende eller krenkende på noen måte. KRLE er et komplekst fag 

nettopp fordi det er så mange nyanser til stede, og fordi religionslæreren har som oppgave å 

gjøre barn og unge klare for et liv i et pluralistisk og mangfoldig samfunn. Dette krever mye 

av både elevene, læreren og av tekstene som brukes i undervisningen.  

1.4 Redegjørelse for sentrale begreper   

Før jeg begynner på selve oppgaven ser jeg det som hensiktsmessig å definere og gjøre rede 

for noen begreper som kommer til å være sentrale i den videre framstillingen. Disse 

begrepene er blant annet literacy, kritisk literacy, tekstkompetanse, tekstkultur, teksthendelse, 

tekstpraksis og diskurs. Disse begrepsavklaringene kan bidra til å danne et bedre 

forståelsesgrunnlag. Samtidig kan det også være nyttig å nevne at flere av disse begrepene 

utfyller hverandre og inneholder mye av det samme stoffet.  
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Det finnes flere ulike definisjoner og forståelser av hva literacy egentlig er. UNESCOs 

definisjon av begrepet lyder som følger:   

“Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and 

compute, using printed and written materials associated with varying contexts. 

Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve his or her 

goals, develop his or her knowledge and potential and participate fully in community 

and wider society” (UNESCO, 2013).  

 

Dette er en av de mest brukte definisjonene på literacy og gir en bred forståelse av begrepet. 

Definisjonen legger også vekt på at det er en læringsprosess som er i sentrum her. Med dette 

kan vi at literacy er en prosess som handler om mer enn lesing og skriving, men som også 

muliggjør samfunnsdeltakelse og demokratiforståelse. Det å oppøve kritisk literacy er også 

sentralt her fordi det er nettopp det å være kritisk til tekster vi møter, og til det vi leser, som er 

en del av vår utvikling som språklige og kommuniserende individer.  

Jeg vil også trekke fram en mye brukt norsk definisjon av literacy fra Kjell Lars Berge som 

lyder slik:  

«Begrepet (literacy) viser til de meningsskapende aktivitetene der vi skaper mening 

med og i tekster ved hjelp av skrift, og hvordan disse meningsskapende aktivitetene 

kan virke inn på tenkemåtene våre og på hvordan samfunnet er organisert» (Berge 

2006, s. 61).  

Denne definisjonen innebærer at literacy handler om språk i en sosial setting. Literacy eller 

literacies er begreper som er sentrale innen sosiokulturelle teorier om lesing og 

tekstkompetanse. Literacy har tidligere blitt forstått som lesekompetanse, men i senere tid har 

det blitt utvidet til å også handle om skriftlige, muntlige og digitale tekster. Begge de nevnte 

definisjonene har til felles at de handler om literacy som et sosialt fenomen. Ifølge 

førstelektor Vigdis Rosvold Alver ved Høgskolen i Bergen, er det vanskelig å oversette 

literacy til norsk (Rosvold Alver, 2013, s. 9). Dette mener også flere andre norske forskere på 

feltet. I internasjonal forskning bruker man gjerne begrepet «literacies», nettopp for å 

understreke at det finnes mange forskjellige typer litterasitet (Blikstad-Balas, 2008, s. 12). Vi 

kan for eksempel trekke fram fagspesifikk literacy, scientific literacy, media literacy og 
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religious literacy. Disse begrepene viser at literacy kan tolkes på en bred måte og at det kan gi 

oss et bilde av hvordan virkeligheten blir oppfattet.  

De to definisjonene av literacy jeg har nevnt over har flere fellestrekk. Først og fremst 

vektlegger de det sosiale aspektet ved literacy, og at fenomenet literacy er noe som er til stede 

i alle deler av samfunnet. Samtidig kan vi si at literacy er viktig for videre studier og 

arbeidsliv nettopp på grunn av mangfoldet som finnes i begrepet. Det kan også være 

hensiktsmessig å nevne at literacy blir mer og mer aktuelt i framtiden nettopp fordi det kan 

bidra til en bedre forståelse av samfunnet, tekster og virkeligheten.  

Begrepet kritisk literacy har flere likheter med literacy. I tillegg til de elementene vi ser ved 

literacy, kan kritisk literacy også beskrives som å møte tekster med skepsis og motstand, samt 

å vurdere graden av sannhet i tekster (Barton, 2007). En definisjon på kritisk literacy er at det 

«innebærer å kunne møte tekster med motstand og kritikk, og kunne gjenkjenne 

underliggende holdninger, motiver og ideologier» (Blikstad-Balas, 2016, s. 29). Kritisk 

literacy handler altså om å forholde seg til flere perspektiver, kontekster og maktrelasjoner i 

tekster man leser. Dette gjelder også i skolen og i KRLE-faget. Det å kunne lese tekster på en 

kritisk, reflekterende og mangfoldig måte er viktig for å kunne følge med i utviklingen av 

fagenes språk, terminologi og tekstkultur. I KRLE-faget er det spesielt viktig at elevene 

utvikler evnen til å analysere, tolke og reflektere rundt både religiøse og sekulære tekster. 

Ifølge Barton (2007) handler kritisk literacy om å finne frem og forstå et tekstlandskap. Innen 

kritisk literacy handler det samtidig om å vise og lære elevene hvordan man stiller spørsmål 

til tekster. Og da er det ikke bare snakk om hva som står der, men også om alt som ikke er 

med i teksten. Dessuten er det også viktig å forsøke å skape en tekstkultur der man lærer å 

finne meningen og budskapet i tekster, samt å gi elever muligheten til å selv kunne reflektere 

seg fram til svaret.  

Tekstkompetanse eller tekstforståelse vil også være et sentralt begrep i denne oppgaven, og 

kan beskrives som å forholde seg til tekster gjennom lesing og skriving. I tillegg kan vi nevne 

kompetanse om muntlige tekster som relevant innenfor dette fagområdet. Noen forskere 

bruker tekstkompetanse som en norsk oversettelse av ordet literacy, men mange velger å 

bruke det engelske ordet. I KRLE-faget er muntlighet høyt vektlagt både i læreplanen og i 

ulike læreverk, nettopp fordi muntlige framstillinger og aktiviteter kan bidra til en større 

forståelse av forhold ved ulike religioner og livssyn. Ifølge Kulbrandstad (2018, s. 266) er det 

«viktig å skille mellom informasjon som er direkte og indirekte uttrykt i en tekst når vi skal 
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kategorisere spørsmål som kan brukes for å utforske og undersøke tekstforståelse». Det å 

kunne «lese mellom linjene» er en viktig egenskap for å kunne utvikle lese- og 

tekstforståelsen, og det kan skape motivasjon og glede hos elever. I religionsundervisningen 

kan læreren også bidra til dette ved å legge grunnlaget for samtale og diskusjon rundt tekster.  

Diskurs er også et sentralt begrep som jeg kommer til å bruke i denne oppgaven. Dette er et 

begrep som kan bli forstått og brukt på ulike måter. Diskurs viser til det konkrete som blir 

sagt, og til rammene for hva som er rimelig å mene og tro innenfor et gitt fellesskap (Bratberg 

2017, s. 34). Den britiske språkforskeren Norman Fairclough skiller ifølge Skrede (2017, s. 

26) mellom tre måter å bruke dette begrepet på:  

1. Meningsdannelse som et element av sosiale prosesser.  

2. Språk knyttet til et spesielt sosialt felt eller en sosial praksis. 

      3.   En måte å konstruere deler av verden på som er assosiert med et visst samfunnsmessig     

            perspektiv.  

(Fairclough 2009, s. 162-163, i: Skrede 2017, s. 26) 

Disse måtene å forstå begrepet diskurs på innebærer at språk, sosiale prosesser og samfunnet 

er tett tilknyttet til hverandre. I denne masteroppgaven vil diskurs bli brukt i sammenheng 

med analysen av de tre læreverkene og læreplanen. Det finnes flere typer diskurser i dagens 

samfunn. Skolediskursen består av et stort mangfold av skriftlige og muntlige tekster som skal 

forberede elevene på ulike tekster de vil møte i samfunnet. En analyse av læreplanen og noen 

læreverk vil på ingen måte gi et fullstendig bilde av kritisk literacy i KRLE-faget, men en slik 

undersøkelse kan derimot gi et lite innblikk i hvordan kritisk literacy framtrer i to viktige 

faktorer ved religionsundervisningen i ungdomsskolen og hvordan de er i relasjon til 

hverandre.  

Det kan også være nyttig å nevne begrepene tekstkultur, teksthendelse og tekstpraksis her. 

Disse begrepene inneholder mange av de samme elementene, men de har også særegne trekk. 

Samtidig kan det også være hensiktsmessig å nevne at disse begrepene utfyller hverandre og 

inneholder mye av det samme stoffet. De tre begrepene er en del av en felles sammenheng. 

De handler om mye av det samme, og man kan også si at de på en måte tar opp ulike sider av 

samme sak.  



 

 

8 

 

Tekstkultur kan beskrives som «en gruppe mennesker som samhandler gjennom tekster ut fra 

et noenlunde felles normsystem» (Tønnesson 2008, s. 58). En tekstkultur kan også beskrives 

som det sosiale livet til en tekst. Dette innebærer at vi altså må se en tekst i den konteksten 

den inngår i, men også i den kulturen den er skrevet i. En tekst er dessuten alltid i bevegelse 

på den måten at den blir tolket på ulike måter av de menneskene som leser den. Denne tanken 

om at en tekst er et dynamisk fenomen, er noe som har kommet til i de senere årene, da særlig 

innenfor sakprosaforskningen (Tønnesson 2008). Samtidig kan vi også trekke fram at det 

finnes forskjellige tekstkulturer i ulike deler av samfunnet, som for eksempel innen 

naturvitenskapelige fagområder, medisin og samfunnsfag.  

Teksthendelse kan defineres som «alle typer hendelser der det skriftlige spiller en rolle» 

(Barton 2007, s. 35, min oversettelse). Vi møter skrift i ulike former hver dag, noe som også 

kan knyttes til det digitale samfunnet vi lever i. Både i skolen og i samfunnet generelt har det i 

de senere årene blitt enda mer viktig å ha digital kompetanse og ferdigheter. Digitale 

ferdigheter er også nedfelt i læreplanverket for Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 

2015, s. 4). I tillegg er digitale ferdigheter en av de fem grunnleggende ferdighetene som skal 

integreres i alle fag. Dagens samfunnsmessige forhold tilsier at elever bør ha grunnleggende 

kunnskap om teknologiske og digitale verktøy som kan være til hjelp i videre deltakelse i 

samfunnet.  

Tekstpraksis kan beskrives som «sosiale praksiser der skrift inngår» (Blikstad-Balas 2016, s. 

46). Vi kan finne flere tekstpraksiser i en teksthendelse, noe som innebærer at det er en 

sammenheng mellom dem og teksten de står i. I denne oppgaven vil disse tre begrepene bli 

brukt på den måten at de vil være en del av analysen av læreverkene og læreplanen. Barton 

(2007) understreker at både teksthendelser, tekstkulturer og tekstpraksiser er tre elementer 

som utfyller hverandre, noe man bør være oppmerksom på i analyser av tekster.  

1.5 Oppgavens struktur  

Oppgaven er delt inn i seks kapitler. I det første kapitlet har jeg presentert formål, bakgrunn 

for tema, problemstilling og begrepsdefinisjoner. Her blir viktige, sentrale og rådende 

elementer for hele oppgaven presentert, samt definisjoner på begreper som er sentrale i 

oppgaven. I det andre kapitlet vil jeg gjennomgå de viktigste litteratursøkene jeg 

gjennomførte, samt tidligere empirisk forskning rundt literacy, kritisk literacy, 
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tekstkompetanse og KRLE-faget, læreplanen og læreverk. Jeg vil trekke fram både 

internasjonal og norsk forskning om relevante temaer. I kapittel tre vil det teoretiske 

rammeverket for oppgaven bli presentert og det vil bli trukket fram teori som vil være 

relevant for og sentral gjennom hele oppgaven. I det fjerde kapitlet vil jeg gjøre rede for 

metoden som har blitt brukt i denne oppgaven - kritisk diskursanalyse. I kapittel fem 

presenteres analysen av læreverkene og av læreplanen. Her blir det foretatt en kritisk 

diskursanalyse av hvilken funksjon og plass kritisk literacy har i tre læreverk og i læreplanen i 

KRLE-faget. I det sjette og siste kapitlet kommer drøftingen og noen tanker om videre 

forskning. I dette siste kapitlet vil jeg også oppsummere studien og nevne noen implikasjoner 

funnene kan ha i et fagdidaktisk perspektiv og i en undervisningssammenheng. Her vil jeg 

også komme med noen tanker om veien videre og hvordan man kan forske videre på kritisk 

literacy i læreverk og i læreplanen.   
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2 Tidligere forskning 

I dette kapitlet gjør jeg rede for tidligere empirisk forskning som er relevant for oppgaven 

min. Jeg vil først trekke fram noen av litteratursøkene jeg foretok i begynnelsen av 

masteroppgaveperioden og deretter komme inn på noen studier som kan være relevante for 

min undersøkelse. I tillegg vil jeg gjøre rede for internasjonal forskning om kritisk literacy og 

nærliggende temaer. Deretter vil jeg ta for meg norsk forskning på området. På slutten 

kommer en oppsummering om de viktigste momentene i tidligere forskning om kritisk 

literacy og relaterte temaer.   

2.1 Litteratursøk  

Jeg startet mitt litteratursøk med å søke opp tidligere læreplan- og lærebokstudier i databasene 

ERIC, Oria og Taylor & Francis Online. I tillegg har jeg søkt opp artikler og bokkapitler om 

kritisk literacy, både på norsk og engelsk. Jeg har blant annet brukt søkeordene «critical 

literacy in religious education», «textbooks in religious education» og «curriculum studies». 

Mine søk genererte mange resultater og jeg har valgt å fokusere på noen av dem i dette 

delkapitlet.  

For å vise relevant internasjonal empirisk forskning omkring relaterte temaer, vil jeg trekke 

fram en taiwansk studie, «Critical literacy helps wipe away the dirt on our glases: Towards 

an understanding of reading as ideolgical practice», av Shin-Ying Huang (2011) ved 

National Taiwan Normal University. Denne studien ble gjennomført i en engelskklasse og 

handler om lesing av læreboktekster og tenåringsmagasiner. Jeg mener denne studien er 

relevant for min forskning fordi den handler om kritisk literacy og lesing, og hvordan lesing 

også er en ideologisk praksis. Forfatteren argumenterer for at lesing handler om at teksten blir 

konstruert mens man leser. Studien handler også om at det bør tenkes nytt om kritisk literacy 

og lesing, og hvordan man bruker det i klasserommet.  

Dessuten søkte jeg også opp avhandlinger og artikler skrevet i Norge ved å bruke 

utdanningsinstitusjonenes databaser. Her fant jeg flere avhandlinger og tekster om bruk av 

tekster i undervisningen, da særlig i norskfaget. Når det gjelder KRLE-faget, så fant jeg et 

bokkapittel skrevet av Camilla Stabel Jørgensen & Ola Erik Domaas i boka «Skriving i alle 

fag – innsyn og utspill» (2010). Kapitlet heter «Kritisk literacy i elevers skriving i RLE» og 
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tar opp hvordan skriveoppgaver i KRLE kan fremme kritisk literacy. Forfatterne vektlegger at 

kritisk literacy i KRLE-faget kan fremmes ved skriving og at skriveoppgaver bør formuleres 

slik at elevene blir i stand til kritisk refleksjon (Jørgensen & Domaas, 2010, s. 91). I tillegg 

fant jeg studie av Geir Winje og Bente Aamotsbakken om elevers lesing av fagtekster i RLE 

på 8.trinn (Aamotsbakken & Winje, 2010). Denne studien argumenter blant annet for at lesing 

av fagtekster er en kompleks affære, og at elevene føler at det er kunstig når tekstene forsøker 

å relatere seg til elevene. Funnene viser blant annet at tekster med bilder, tekstbokser og andre 

elementer kan engasjere elevene, og at der er forskjell på tekster om islam og tekster om 

etikk, og hvordan dette framstilles.  

2.2 Kritisk literacy, læreplaner og lærebøker i 

internasjonal kontekst 

Literacy er et stort og bredt forskningsfelt, og det forskes mye på dette rundt om i verden. 

Noen forskere innenfor dette feltet som kan være nyttige å nevne er Allan Luke, David Barton 

og Hilary Janks. Disse forskerne har på ulike måter påvirket den internasjonale konteksten 

ved forskning på kritisk literacy, lærebøker, læreplaner og relaterte temaer. Det finnes mye 

internasjonal forskning på disse feltene, og flere forskere er opptatt av hvordan lærebøker 

brukes og passer inn i klasserommet og fremmer kritisk tenkning og refleksjon, samt hvordan 

undervisning kan knyttes bedre til læreplanene som er grunnlaget.  

David Barton vektlegger at det foregår flere former for literacy i skolen. Barn og unge leser 

tegneserier, skriver på pulten, sender lapper og forteller hemmeligheter til vennene sine 

(Barton, 2007, s. 177). Dessuten snakkes det mye om tekster i skolen på ulike måter. I tillegg 

kan multimodalitet være et nyttig begrep å trekke fram her. Multimodale, eller sammensatte, 

tekster kan også være hensiktsmessig å nevne her. Det som kjennetegner slike tekster er 

samspillet mellom de ulike uttrykksmåtene eller modalitetene (Løvland, 2010). Sammensatte 

tekster er en del av skolehverdagen og derfor er det viktig at elever lærer seg å mestre slike 

tekster. Dessuten kan sammensatte tekster bidra til en bedre forståelse av fagstoffet og gi flere 

perspektiver.  

Når det gjelder internasjonal læreplan- og lærebokforskning, vil jeg nevne en artikkel av 

Berisha, Jashari og Thaqi (2014) ved navn: «A Mismatch between Curriculum Intentions and 

Textbook Design». Denne artikkelen omhandler en studie fra Kosovo hvor forfatterne 
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undersøkte forholdet mellom læreplanen og lærebøker i matematikkfaget for ungdomsskolen. 

De fant ut at lærebøkene ikke fremmer motivasjon og engasjement hos elevene, at de ikke 

bruker pedagogiske verktøy for å fremme kritisk tenkning og refleksjon hos elevene, og at 

lærebøkene er virkelighetsfjerne. Dette kan til en viss grad relateres til norske forhold på den 

måten at lærebøker og læreplanen også her bør kobles sammen. Lærebokforfattere og lærere 

må forholde seg til den gjeldende læreplanen og forsøke å bruke den. Jeg valgte denne 

artikkelen fordi den sier noe om forholdet mellom læreplan og lærebøker, noe som er relevant 

for de fleste land i verden. Den er kanskje satt litt på spissen for å kunne gjelde for det norske 

skolesystemet, men jeg mener at det likevel tar opp noe viktig, og derfor er den tatt med.  

2.3 Kritisk literacy, læreplaner og lærebøker i norsk 

kontekst  

Det har vært gjort noe forskning på kritisk literacy i KRLE-faget, blant annet innenfor 

grunnleggende ferdigheter og forholdet mellom læreplanen og læreboka når det gjelder 

elevenes utvikling av kritisk literacy. I dette delkapitlet vil jeg gå gjennom den forskningen 

jeg mener har størst relevans for min masteroppgave. Det er skrevet en del artikler og bøker 

om tekstkompetanse, skriving og lesing. Jeg vil i dette delkapitlet ta for meg noen tidligere 

studier og forskning om kritisk literacy og andre relaterte emner.  

Lise Iversen Kulbrandstad har forsket mye på lesing og skriving, da særlig i en 

andrespråkskontekst. I begynnelsen av 2018 gav hun ut 2.ugave av boka «Lesing i utvikling. 

Teoretiske og didaktiske perspektiver» (Kulbrandstad, 2018). Denne boka tar for seg ulike 

sider ved lesing i skolen og i samfunnet. I tillegg trekkes det fram at lesing og literacy er en 

sosial aktivitet, noe som innebærer at det beste er å lese sammen med andre. Forskningen til 

Kulbrandstad bekrefter også, som flere andre studier gjør, at jenter leser mer enn gutter og at 

lesingen av digitale tekster øker (Kulbrandstad, 2018). Når det gjelder kritisk literacy, er det 

verdt å ta opp at de ulike fasene i lesinga også hører til her. Førlesefasen, lesefasen og 

etterlesingsfasen kan alle bidra til at elevene utvikler evnen til kritisk tenkning og refleksjon 

ved at de arbeider med en tekst på ulike måter (Kulbrandstad, 2018, s. 245).  

Kjell Lars Berge er også en forsker som har forsket mye på skriftkyndighet og 

tekstkompetanse i skolen. Han har blant annet skrevet flere bøker og artikler om dette. I 

artikkelen «Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve – ideologi og 
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strategier» tar han opp hvordan det økende kravet til skriftkyndighet og komplekse 

språkferdigheter – altså literacy – i alle sektorer er en del moderniteten (Berge, 2005, s. 4). 

Dette kan knyttes til kritisk literacy ved at skriftkyndighet og komplekse språkferdigheter 

også kreves for å jobbe med tekster i KRLE-faget på ungdomsskolen, som er fokus for denne 

masteren.  

En annen forsker som har forsket mye på literacy og bruk av tekster i klasserommet er 

førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo. Hun har hovedsakelig 

fokusert på norskfaget, men KRLE-faget og norskfaget har som sagt mye til felles. Derfor 

vurderer jeg det slik at hennes forskning er relevant for min studie. I artikkelen «Lærebokas 

hegemoni – et avsluttet kapittel?» (2014a) trekker Blikstad-Balas fram forskning om bruk av 

lærebøker i norske klasserom. Denne artikkelen gir et bilde av at læreboka fortsatt er viktig i 

undervisningen, men at andre læremidler også har kommet inn i skolen. Det er da særlig 

snakk om digitale læremidler og andre kilder. Forfatteren argumenterer for at flere lærere ikke 

forholder seg direkte til læreplanen, men til læreboka. På den måten kan vi si at for at lærere 

skal kunne bruke andre kilder enn læreboka i undervisningen, er det viktig at de har 

kunnskaper om dette.  

Camilla Stabel Jørgensen og Ola Erik Domaas har skrevet om skriving i KRLE i relasjon til 

kritisk literacy i boka «Skriving i alle fag – innspill og utspill». De har undersøkt to 

skriveoppgaver og utvalgte elevtekster fra mellom- og ungdomstrinnet for å vise hvordan 

oppgaveformuleringer kan påvirke elevers utvikling av kritisk skriving i KRLE (Jørgensen & 

Domaas, 2010, s. 89). De fant ut at elevene på ungdomstrinnet har vanskeligheter med å 

utvikle kritisk literacy fordi skriveoppgavene ikke er eksplisitte nok med tanke på hva elevene 

skal skrive. Forfatterne fant også ut at hvis elevene får bruke en annen kilde til kunnskap i 

tillegg til læreboka, så kan de utvikle kritisk literacy fordi kildene utfordrer hverandre.  

Jon Magne Vestøl, professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet 

i Oslo, har skrevet en del om bruk av lærebøker i religionsundervisningen. Han gjennomførte 

en studie ved navn: «Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian 

Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members» (2016). Denne studien 

handlet om forholdet mellom hverdagsreligion og den framstillingen av religion som man 

møter i læreboka. Fokuset her var katolsk og lutheransk kristendom. Metoden var 

gruppeintervju og informantene var mellom 17 og 18 år. Vestøl fant at det var både likheter 

og forskjeller mellom hvordan lærebøkene framstilte kristendom og hvordan informantene 
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opplever religionen. Først og fremst var det at læreboka fokuserte på et vitenskapelig og 

akademisk språk, mens informantene hadde et hverdagslig språk når de snakket om 

lærebøkene og hverdagsreligion. Denne studien mener jeg er relevant for min undersøkelse 

fordi ulike framstillinger og forståelser av forholdet mellom hverdagsreligion og religionen i 

læreboka kan bidra til at elevene utvikler evnen til kritisk literacy ved at de må undersøke 

troverdigheten til de ulike lærebøkene og samtidig se det opp mot hvordan de selv praktiserer 

religionen.  

2.4 Relevant lærebokforskning  

I boka «Lærebokforskning. En eksplorerende presentasjon med særlig fokus 

Kristendomskunnskap, KRL og Religion og etikk» (2010) presenterer Njål Skrunes flere 

masteroppgaver og større forskningsprosjektet om lærebøker i internasjonal og skandinavisk 

kontekst. Boka tar blant annet for seg hvordan man kan analysere lærebøker, hvilken 

forskning som finnes på feltet og lærebokas posisjon i dagens skolesystem. Forfatteren bruker 

eksempler fra KRLE/Religion og etikk-læreverk og funnene hans viser at selv om lærebøkene 

har forandret form og innhold i løpet av årene, så har ikke selve grunntanken i læreverkene 

eller i faget blitt endret. Skrunes argumenterer for at det er vanskelig å definere hva en 

lærebok er og at denne definisjonen vil påvirke hvordan man forsker på temaet. I boka finner 

vi også en gjennomgang av godkjenningsordningen for lærebøker, og en drøfting rundt 

konsekvensene av at den ble avviklet i 2000. Det blir understreket at selv om ikke ordningen 

eksiterer lenger, så kan ikke lærebokforfattere skrive hva de vil, men de må forholde seg til et 

overordnet rammeverk.  

I rapporten «Læremiddelforskning etter LK06. Eit kunnskapssyn» (Juuhl m.fl, 2010) finner vi 

en oversikt over nyere læremiddelforskning i en norsk kontekst. Rapporten oppsummerer 

forskningen og kommer til den konklusjonen at læreboka fremdeles star sterkt i skolen (Juuhl, 

m.fl., 2010, s. 5). I denne rapporten blir også KRLE-faget trukket fram. Geir Winje og Bente 

Aamotsbakken har undersøkt læreverk for andre, femte og åttende trinn, og funnet ut at 

tekstene blir oppfattet og lest ulikt av elever i samme klasse. I tillegg viser deres forskning at 

noen læreverk i religionsfag inneholder en del distanserende språklige markører som gjør at 

det blir snakket om oss og «De Andre». Tekster om etikk og filosofi har derimot ofte et mer 

inkluderende språk, noe som en blant annet kan se i bruken av pronomen (Aamotsbakken & 

Winje, 2010). Ifølge Reichenberg (2007, s. 83) er en skriftlig tekst i stor grad overlatt til 
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leseren og hans eller hennes tolkninger av den. Dette innebærer at det dannes ulike tolkninger 

og refleksjoner rundt teksten. Eleven trenger derfor verktøy og redskaper for å kunne tolke og 

analysere de ulike teksttypene man kommer over. Slike verktøy kan elevene lære seg for 

eksempel ved hjelp av oppgaveformuleringer og grunnleggende ferdigheter.  

Prosjektet «Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene» (2007-2009) 

omhandlet intervjuer med elever om læreboktekster i KRLE-faget (den gangen het faget 

KRL, men jeg bruker den nåværende termen) (Aamotsbakken & Winje, 2010). Denne studien 

tok for seg 16 intervjuer med 32 elever og gikk ut på at de skulle lese to tekster, en som var 

kjent og en som var ukjent. Funnene fra denne studien viser at det er et skille mellom 

engasjerende og distanserte tekster, og at elevene syntes læreboktekstene var kunstige og lite 

aktualiserende (Aamotbakken & Winje, 2010, s. 80).  

2.5 Relevant læreplanforskning  

Det er forsket en del på læreplaner opp gjennom årene. I KRLE-faget har det vært tre 

læreplaner siden innføringen i 1997. Alle disse læreplanene har hatt innflytelse på 

religionsundervisningen i skolen. En læreplan er dynamisk i det at tolkningen av den endres 

mens elevene lærer om de forskjellige temaene. I løpet av årene fra 2007 da Norge og KRL-

faget ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og til i dag, har man forsøkt å 

gjøre religionsfaget i grunnskolen mer objektivt og pluralistisk og mindre forkynnende (Lied, 

2008). Den nåværende læreplanen i faget tar høyde for at det finnes ulike måter å utvikle 

kritisk tenkning og refleksjon på. Samtidig skaper den også rom for ulike forståelser av de 

fenomenene som preger samfunnet.  

Britt Engelsen har forsket mye på læreplaner, utdanningsreformer og fagdidaktikk, og har 

blant annet skrevet boka «Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner – hva, hvordan og 

hvorfor?» (2012). I denne boka presenterer Engelsen metoder for å arbeide med læreplaner og 

hvordan ulike læreplanteoretiske perspektiver påvirker skolesystemet. I tillegg har Engelsen 

skrevet flere artikler om læreplanteori, som for eksempel «Lærer – kjenn ditt læreplanfag?» 

(2010). I denne artikkelen tar hun opp at læreres fagkunnskap basert på læreplanen er 

grunnlaget for undervisningen, og hvordan man skal tolke det handlingsrommet lærere har når 

det gjelder kompetansemålene i læreplanen (Engelsen 2010).  
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2.6 Tidligere avhandlinger   

For å gi et større oversiktsbilde av norsk forskning innenfor kritisk literacy, tekstkompetanse 

og grunnleggende ferdigheter, vil jeg gå gjennom noen avhandlinger som kan være relevante 

for min studie.  Det er skrevet noen avhandlinger om grunnleggende ferdigheter, literacy i 

norskfaget, lesing og skriving i ulike sammenhenger og analyse og bruk av lærebøker.  

En forsker som også har undersøkt en del om læreplaner er Svein-Erik Andreassen. Han skrev 

i 2016 en doktorgradsavhandling med navn «Forstår vi læreplanen?» (Andreassen, 2016b) 

om hvordan læreplaner blir forstått og hvilke perspektiver som finnes i Kunnskapsløftet. 

Andreassen tar blant annet også opp hvordan Freires frigjørende pedagogikk kan knyttes til 

kunnskapsløftet på den måten at en sterk ekstern styring og innhold kan oppleves som 

fremmed for eleven, men det er også viktig å forstå at hver elev er unik (Andreassen 2016b, s. 

74). Analysen hans gikk ut på intervjuer med lærere og rektor ved en skole, og en tekstanalyse 

av politiske utredninger, nasjonal læreplan og veiledningsmateriell. Avhandlingens funn 

består av 21 prinsipper for lokalt læreplanarbeid med LK06 (Andreassen, 2016b).  

Jeg vil også trekke fram en masteroppgave ved Høgskolen i Sørøst-Norge knyttet til kritisk 

literacy i norskfaget. KRLE og norskfaget har flere likheter når det gjelder lesing av tekster, 

så derfor har jeg vurdert at denne oppgaven er relevant for min studie. Oppgaven ble skrevet 

av Anders Eilertsen i 2017. Eilertsen tar for seg kritisk literacy i vg3 i norskfaget ved å 

undersøke hvordan elever viser kritisk literacy i forståelsen av en historisk saktekst. Metoden 

er todelt med en kritisk diskursanalyse og semi-strukturerte intervjuer med fire vg3-elever. 

Funnene til Eilertsen viser at elevene har mye kunnskap rundt kritisk tenkning og refleksjon, 

men de mener at lesere har utviklet seg gjennom tiden (Eilertsen, 2017).  

Som jeg nevnte i innledningen, så har det vært gjort relativt lite forskning på kritisk literacy i 

læreplanen og i læreverk i KRLE, men det er noen som har skrevet om relaterte temaer. Therese 

Hagen har for eksempel skrevet en masteroppgave om grunnleggende ferdigheter i RLE-læreverk 

for 8.trinn (2011) hvor hun trekker fram at de grunnleggende ferdighetene vektlegges i varierende 

grad i lærebøkene. Hagens funn viser at grunnleggende ferdigheter ikke alltid er til stede på den 

måten man kanskje skulle ha ønsket. Samtidig skriver Bredilid (2014) at tekstkompetanse og 

metabevissthet er relevant i religionsundervisningen.  

Førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas skrev i 2014 en doktoravhandling som omhandler 

tekster i skolen, som heter: «Redefining school literacy. Prominent literacy practices across 
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subjects in upper secondary school» (Blikstad- Balas, 2014). Den består av tre artikler som 

belyser temaet. I denne doktoravhandlingen hevder Blikstad-Balas at måten skolen snakker 

om og bruker tekster på har blitt endret. Hun argumenterer for at elevene må få denne 

kunnskapen slik at de kan utvikle kritisk tenkning. Funnene hennes viser blant annet at de 

ulike litterasitetspraksisene som er en del av skolehverdagen for elevene i studien er a) 

individuelle heller enn institusjonelle, b) de er vanligvis basert på digitale tekster og c) de er 

impliserte og ofte usynlige, og ikke en eksplisitt del av diskursen i klasserommet.  

Blikstad-Balas skrev også en masteroppgave i 2008 ved Høgskolen i Hedmark med tittelen 

«Å lese fakta, fortellinger og tall. En studie av litterasitetshendinger og litterasitetspraksiser i 

naturfag, norsk og matematikk på åttende trinn» (Blikstad-Balas, 2008). I denne 

masteroppgaven fokuserer forfatteren på sosiokulturelle begreper for å definere og bruke 

litterasitet i fagene norsk, matte og naturfag. Hun kommer fram til at elevene i undersøkelsen 

manglet kompetanse og erfaring i å problematisere egne tekster og lesevaner. Elevene deltar i 

flere litterasitetshendinger på skolen, men de har ikke nok kunnskaper til å forstå og sortere 

disse. Litterasitetshendinger og litterasitetspraksier blir da en del av den daglige 

skolehverdagen, noe som gjør at begrepene blir integrert.  
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3 Studiens teoretiske rammeverk  

I dette kapitlet presenteres noen teoretiske perspektiver som bli brukt i denne oppgaven. Jeg 

har valgt å legge vekt på teoretiske perspektiver rundt kritisk literacy, tekstkompetanse, 

lærebok- og læreplanteori og grunnleggende ferdigheter. Alle disse elementene kan knyttes til 

kritisk literacy og noen vil gli over i hverandre. I tillegg vil jeg også trekke fram relevant 

fagdidaktisk teori siden dette også er en fagdidaktisk oppgave. Under lesingen av de ulike 

teoretiske perspektivene, kommer det fram at mye har endret seg når det kommer til bruk av 

læreboka og andre tekstkilder i klasserommet. Før var det læreboka som var hovedkilde til 

kunnskap i skolen, og den er til dels det fremdeles. Men samtidig har også kommet nye kilder 

til kunnskap. De ulike teoretiske perspektivene som blir presentert i det følgende vil ta for seg 

ulike sider ved kritisk literacy og relaterte emner.  

3.1 Kritisk literacy: språk, skole og samfunn 

Alle fagområder har sine særegne tekstkulturer, tekstpraksiser og teksthendelser. Dette 

innebærer at hvert enkelt fag har sitt eget språk og sin egen terminologi. I innledningen trakk 

jeg fram noen begreper og definisjoner som jeg vil komme inn på videre i oppgaven. Når det 

gjelder kritisk literacy, så er noen flere elementer som er til stede. Først og fremst handler det 

om å lese med og mot teksten (Janks, 2010, s. 22). Dette kan forstås som å skape mening i 

teksten, at man har spørsmål til tekstens innhold og at man utvikler en metakognitiv 

bevissthet til hvilke holdninger som kommer fram i teksten. Man kan dermed også si at kritisk 

literacy dreier seg om evnen til å gjenkjenne underliggende ideologi i en tekst, å utfordre 

tekstens konstruksjoner av verdier og virkelighetsbilder og utforme alternativer til disse 

(Skovholt, 2014, s. 19). Begrepet kritisk literacy dreier seg altså om kritisk tenkning og 

refleksjon om og rundt ulike tekster (Fjørtoft, 2016, s. 87). Nyere læreverk vektlegger 

gjengivelse av informasjon, noe som kan gjøre at drøfting og kritisk tenkning blir 

nedprioritert. Hvis elever ikke kan tenke og reflektere kritisk om ulike tekster de møter, kan 

de møte problemer senere i livet ved jobb, studier og samfunnsdeltakelse (Bråten, 2007, s. 

11).  

Barton & Hamilton (1998) vektlegger at tekster alltid vil være dynamiske i det at de utvikler 

seg i takt med lesingen, og med måten de blir lest på. Dette innebærer at det vil være ulike 

måter å forstå tekster på, og hvordan man kan utvikle evne til å tolke dem kritisk. Det som er 
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sentralt i forbindelse med kritisk literacy er at elever ikke bare tilegner seg kunnskap og kultur 

slik den er i dag, men også settes i stand til å videreutvikle den (Jørgensen & Domaas 2010, s. 

95). Dette innebærer at skolen har et spesielt ansvar for å ivareta og veilede elevene på en slik 

måte at de utvikler denne kompetansen. Samtidig møter barn og unge tekster også utenfor 

skolen, og en konsekvens av dette er at elevene trenger tekstkompetanse for å fungere generelt 

i samfunnet. Elevene får tilgang til fagene gjennom ulike tekstkulturer, tekstpraksiser, 

terminologier og verdier (Blikstad-Balas 2016, s. 110). Dette innebærer at elevene må få 

muligheten til å lese og utforske tekster som kan skape kritiske assosiasjoner og belyse temaer 

fra andre perspektiver enn lærebøker.   

I dagens skole er det et fokus på hvordan man kan gjøre det bra på tester som viser hvor 

elevene ligger an i forhold til kompetansemålene i de ulike fagene. Allan Luke (2012, s. 7) 

argumenterer for at meningen med skolen bør være at elevene skal få muligheten til å lære i 

en sosial setting. Luke fremmer tanken om at kritisk literacy baseres på en sosiokulturell 

tankegang og avviser ideen om at kunnskap eksisterer i et vakuum (Luke, 2012). Denne 

tankegangen er også sentral i forskningen til blant andre Freire (1999), Blikstad-Bals (2016) 

og Jørgensen & Domaas (2010) som alle argumenterer for at læring er noe som skjer i 

fellesskap med andre og at tekster forandres mens de leses. I KRLE-faget handler kritisk 

literacy om at meningssystemene som tilbys i skolen ikke er nøytrale eller objektive, noe som 

også kan overføres til andre fag (Jørgensen & Domaas, 2010, s. 91). Når vi leser tekster, vil 

tolkningen av den baseres på vår egen forkunnskap og opplevelser. Dette kan også knyttes til 

kritisk literacy fordi kritisk tenkning og refleksjon vil også baseres på ens egen 

bakgrunnskunnskap og personlige tilnærminger til teksten (Blikstad-Balas, 2016; Janks, 2010; 

Lillevangstu, Tønnessen & Dahll-Larssøn (red.), 2007).  

Med utgangspunkt i dette kan man også komme inn på den samfunnsmessige siden ved kritisk 

literacy. Her handler det om at tekstkompetanse er viktig for å kunne fungere godt som 

samfunnsborger, og at tolkning og analyse av språk og tekster er viktig både i en nasjonal og i 

en global kontekst. Ifølge Aamotsbakken (2008, s. 68) er tekstene i KRLE-faget preget av en 

høy grad av kompleksitet. Hun peker på at kombinasjonen av mye bilder og tekst gjør at 

elevene må ha en viss tekstkompetanse som gjør at de kan tolke og analysere tekster de møter.  
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3.2 Paulo Freire og kritisk literacy  

Begrepet kritisk literacy kan i en pedagogisk kontekst føres tilbake til Paulo Freire og hans 

bok «De undertryktes pedagogikk» (1999). Den kom ut på portugisisk i 1968 og på norsk i 

1974. Boka kom i ny norsk utgave i 2003. Jeg vil i denne masteroppgaven benytte meg av den 

norske utgaven fra 1999 som er oversatt av Sissel Lie. Freire omdefinerer pedagogiske 

perspektiver på en slik måte at de kan benyttes i en større kontekst enn tidligere, og tar opp 

begreper som banking-undervisning, frigjøring og dialogbasert undervisning. «The banking 

model of education» handler om at elevene bare er oppbevaringsbeholdere for den 

kunnskapen som de får fra læreren (Freire, 1999, s. 55). I denne tanken om læring er det et 

skille mellom mennesket og tilværelsen. Mennesket er bare i tilværelsen, ikke en del av 

tilværelsen eller sammen med andre. Dette krever ikke noe kritisk tankegang eller refleksjon 

fra elevene (Freire, 1999, s. 59). Denne tankegangen innebærer at skolen bare skal gi elevene 

kunnskap og teste om de har forstått det, og det skal ikke kreves noe kritisk tenkning og 

refleksjon. En slik tankegang har nok kanskje preget det norske skolesystemet til en viss grad. 

Etter at Kunnskapsløftet kom til, har det nok blitt et større fokus på kritisk literacy enn 

tidligere. Kritisk refleksjon har i en viss forstand også tidligere hørt hjemme i religionsfaget, 

men i Kunnskapsløftet tales det eksplisitt om «kritisk» undervisning.  

En sentral grunntanke innen for Freires forståelse av kritisk literacy er at språk aldri er 

nøytralt, men innebærer at brukeren har et bestemt syn på verden og samfunnet. 

Maktperspektiver og ulike diskurser er en del av vår hverdag, og det er noe som elever bør få 

kunnskap om i skolen. KRLE-faget kan være en møteplass for å kunne samtale om slike 

maktrelasjoner og hvordan de påvirker samfunnet vårt. Freire argumenterer for at 

«realiseringen av en frigjørende undervisningsform krever politisk makt» (Freire 1999, s. 36). 

Maktperspektivet er også relevant med tanke på læreplanen i KRLE-faget. I forslag til nye 

kjerneelementer i faget understrekes det at «kritisk tenkning og evne til å reflektere over 

maktperspektiver og normer inngår i faget» (Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette betyr blant 

annet at slike perspektiver allerede er en del av faget, men at det må fokuseres mer på.  

Samtidig som Freires forståelse av kritisk literacy har vært rådende i mange år, så har det i de 

senere årene kommet nye forståelser rundt dette. Blant annet argumenterer både Hilary Janks 

(2010) og Allan Luke (2012) for at språk, makt og samfunn er tett knyttet til identitet. Freire 

er opptatt av at kritisk tenkning og refleksjon er en del av en sosial rettferdighet som bør være 

til stede i et samfunn. Han vektlegger også viktigheten av at dialog er nøkkelen til kritisk 
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tenkning og refleksjon på flere måter. I en større kontekst kan dialog bidra til en bedre 

forståelse av fagstoffet og gjøre elevene klare for et samfunn med store forventninger og 

mange teksttyper.  

3.3 Tekst, språk og makt  

Når vi leser en tekst, tolker vi den med utgangspunkt i våre egne opplevelser, erfaringer og 

kunnskap. Denne forkunnskapen er avgjørende for hvordan vi forstår en tekst. Tekster blir 

mer og mer avanserte og lesere trenger ferdigheter på tvers av ulike semiotiske perspektiver 

for å kunne analysere og tolke slike tekster (Janks, 2010, s. 205). Språk, makt og 

kommunikasjon er noe svært sentralt i ethvert samfunn, og det er noe vi møter hver dag. I en 

skolesammenheng er språk også veldig viktig. Fra man begynner i første klasse til man går ut 

av grunnskolen møter man flere forskjellige typer tekster og språk. Dette innebærer at elevene 

trenger redskaper for å kunne navigere i mangfoldet av tekster som finnes.  

Alle tekster er del av en diskurs og en tekstkultur og en del av de maktrelasjoner som til 

enhver tid råder i samfunnet (Tønnesson, 2008). Dette handler om hvordan språk, samfunn, 

makt og sosiale praksiser er knyttet sammen, og hvordan språk kan bidra til ulike forståelser 

av samfunnet (Tønnesson, 2008). En stor del av kritisk literacy handler nettopp om å møte 

tekster med motstand, men samtidig lese tekster som en del av en kontekst. Dette innebærer 

dermed at man leser og tolker en tekst som en del av en helhet. Det er viktig at elevene får 

tilgang til et større utvalg av tekster enn det læreboka kan tilby (Husebø & Rønneberg, 2014, 

s. 136). På mange måter kan man si at språket og framstillinger i lærebøker kan tolkes på 

ulike måter fordi alle elever er forskjellige og har ulike forutsetninger for å kunne lese og 

forstå en læreboktekst. Det har lenge vært en erkjennelse innen flere vitenskapsfelt at språk er 

en sosial prosess og praksis, og at språk handler om og er makt (Janks, 2010). Dermed kan vi 

at språk og samhandling er to sider av samme sak og derfor også en viktig del av 

skolehverdagen.  

3.4 Fagdidaktiske og pedagogiske perspektiver  

I dette delkapitlet vil jeg gjennomgå noen fagdidaktiske perspektiver som er sentrale i den 

videre analysen av læreverkene og læreplanen. De områdene som vil bli presentert er KRLE-

fagets relasjon til læreplanen, lærebokas plass i undervisningen, tekstkompetanse i KRLE-
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faget, grunnleggende ferdigheter som kritisk literacy og bruk av tekster i undervisningen. 

Fagdidaktiske perspektiver kan bidra til en bredere og mer oversiktlig forståelse av temaene 

og perspektivene som tas opp. I tillegg kan fagdidaktikk være et nyttig verktøy når man skal 

analysere og tolke store mengder med tekst. Det fagdidaktiske og pedagogiske feltet beskrives 

gjennom ulike typer litteratur, både forskningslitteratur og mer formidlingsrettet faglitteratur i 

tillegg til offentlige dokumenter som læreplaner og lignende. I dette delkapitlet benytter jeg 

alle disse typene kilder for å gi en beskrivelse av det feltet som min undersøkelse finner sted 

innenfor.  

3.4.1 KRLE-faget, dannelse og læreplanen 

KRLE er et obligatorisk fag i grunnskolen fra 1.-10 trinn, og med et timeantall på 427 timer 

for 1.-7.trinn og 153 timer for 8.-10.trinn (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 4). Det varierer fra 

skole til skole hvordan religionsundervisningen blir gjennomført og hvilken struktur den skal 

ha. Men læreplanen er altså den overordna retningssnora for undervisningen i faget. 

Læreplanen i KRLE-faget ble revidert i 2015 og det ble laget noen nye læreverk. Ingen av 

kompetansemålene ble endret som følge av denne revisjonen, men kristendom skulle omfatte 

50% av undervisningstiden. Det betyr at læreren må tilpasse undervisningen slik at dette 

oppfylles, noe som kan gjøres på ulike måter, som for eksempel å ta for seg kristendom i 

relasjon til andre religioner og livssyn.  

KRLE-faget kan også beskrives som et dannelsesfag. Med dette som utgangspunkt kan vi si at 

KRLE-faget kan være med på å styrke elevers forståelse og kunnskap om kultur og religion 

som viktige momenter i dagens samfunn. Andreassen (2016a, s. 128) vektlegger at det er 

viktig å ha et skille mellom innenfra- og utenfraperspektiv når man snakker om framstillingen 

av religion. Et innenfraperspektiv innebærer at man presenterer en religion gjennom de 

troendes øyne. Dette perspektivet kan gi en annen vinkling på religionen enn 

utenfraperspektivet. Først og fremst handler det om at en troende har et annet syn på religion 

enn det en religionslærer har. Utenfraperspektivet er i større grad beskrivende og har en klar 

avstand til det som beskrives enn innenfraperspektivet. Andreassen argumenterer for at 

innenfraperspektivet ofte baserer seg på én representasjon, mens utenfraperspektivet 

vektlegger at det finnes mange representasjoner innenfor hver enkelt religion (2016a, s. 128-

129). Dannelsesperspektivet er også viktig her fordi de to sidene ved religionsundervisning 

kan begge bidra til at elevene utvikler evnen til kritisk literacy.  
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Læreplanen er utgangspunktet for hva elever skal lære i alle fag, og er et juridisk dokument 

som lærere og lærebokforfattere forholder seg til. KRLE-faget har vært sentrum for mye 

kritikk opp gjennom årene. I 2007 ble Norge og KRLE-faget dømt i 

menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for at religionsundervisningen i grunnskolen var 

forkynnende (Lied 2008). Siden da har faget endret navn fra KRL, RLE og til dagens KRLE. 

Beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter i læreplanen for KRLE-faget inneholder flere 

eksempler på at kritisk literacy er viktig, blant annet blir det understreket at lesing som 

grunnleggende ferdighet innebærer «å innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde 

seg saklig og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimodal 

formidlingsform» (Utdanningsdirektoratet, 2015).  

3.4.2 Lærebokas rolle i undervisningen  

Når lærere skal planlegge undervisningen, har de flere muligheter for å skape engasjement og 

motivasjon hos elevene. Det samme gjelder for lærebokforfattere. Læreboka blir ofte brukt 

som hovedkilde i planleggingen og under gjennomføringen av timen. Skrunes (2010) 

argumenterer for at læreboka skaper en trygghet for læreren og gir stabilitet slik at man kan 

planlegge undervisningen på best mulig måte. I løpet av de siste årene har det blitt større krav 

til tekstene som elevene skal lese i skolen. Dette kan bidra til at fokuset flytter seg fra 

lærebøker i trykt form til lærebøker i digital form. (Skrunes 2010; Blikstad-Balas 2016).   

Lesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene som Utdanningsdirektoratet har fastsatt, 

og som er sentral i å utvikle kritisk literacy. Som jeg nevnte i innledningen er læreboka en 

viktig kilde til kunnskap i skolen. I forrige kapittel tok jeg opp forskningen til Kulbrandstad 

(2018), som fokuserer på lesing i skolen. I læreplanen til KRLE-faget blir lesing beskrevet på 

denne måten:  

«Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å 

innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig og analytisk til 

fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimodal formidlingsform» 

(Utdanningsdirektoratet, 2015).   

Alle lærere er lese- og skrivelærere. Dette betyr at alle lærere i alle fag må implementere 

lesing og skriving i undervisningen. Samtidig innebærer det også at lærebokforfattere må 

koble sammen de grunnleggende ferdighetene i de ulike læreverkene. Reichenberg (2007) 
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skriver at lærebøker ofte er skrevet på en akademisk måte som kan gjøre det utfordrende for 

elevene å forstå fagstoffet. Lærebokteksten har også et språk, og språket skal tjene både 

innhold og undervisningssituasjon (Skrunes 2010, s. 65). Kritisk literacy er også relevant her 

på den måten at kritisk tenkning og refleksjon på bakgrunn av læreboktekster kan bidra til en 

større forståelsesramme.  

Alle læreverk skrives i en kontekst. Som regel blir denne konteksten fastsatt av nasjonale 

retningslinjer. Læreboktekster vil sjelden gi et bredt nok tekstgrunnlag for å belyse et tema fra 

flere synsvinkler. Dessuten vil elevene ha godt av å bli utfordret til å finne sin egen stemme 

gjennom å sammenfatte informasjon fra et bredt utvalg tekster. Bråten (2007, s. 83) 

vektlegger at læreboktekster er vanskelige å lese av flere årsaker. Først og fremst er det fordi 

at læreboka har et skriftlig språk, noe som gjør at tolkningen av teksten er opp til eleven. I 

fagdidaktikken er lesing også et viktig tema. Lesedidaktikk og den andre leseopplæringen er 

noe som kommer til uttrykk i flere fagområder i lærerutdanningen og i skolen. Roe (2014) 

vektlegger samtidig at det er vesentlig at elever har en vesentlig lesekompetanse for å kunne 

jobbe med tekster i de ulike fagene, og at det er viktig at læreren har kompetanse til å se 

hvilke elever som sliter med lesingen.  

En læreboktekst er skrevet med sikte på bruk i en pedagogisk kontekst og vil derfor alltid 

være preget av pedagogiske valg (Skrunes, 2010, s. 65). Digitale læremidler og tekster tas mer 

og mer i bruk i norsk skole. Det multimodale aspektet er viktig for å skape variasjon, 

engasjement og interesse i undervisningen. Samtidig kan bruk av digitale læremidler skape 

utfordringer, særlig for noen eldre lærere som føler at den teknologiske utviklingen går fort i 

skolen. Det er et faktum at digitale tekster har blitt en stor del av vår hverdag. Skolen må 

gjøre elevene klare til å delta i et samfunn preget av teknologi og digitale midler. Det er flere 

måter å gjøre dette på. Først og fremst er det viktig at elevene blir vant til å bruke PC som en 

del av skolehverdagen. Dersom elevene mestrer å bruke PC i undervisningssituasjoner, kan 

det gjøre det lettere å finne stoff til innleveringer, prøver og eksamener. Blikstad-Balas (2012, 

s. 1) hevder at «ved å gi elevene tilgang til Internett, så svekkes grensene mellom det som er 

skolens tekster og andres tekster, og hva som er en del av skolens literacy blir vanskelig å 

definere». Dette innebærer at elevene får en annen tilgang til kunnskap og informasjon enn 

det som tidligere var vanlig.  
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3.4.3 Tekstkompetanse i KRLE 

Tekstkompetanse handler om hvordan man leser, tolker og analyserer tekster (Blikstad-Balas, 

2016 og Kulbrandstad, 2018). I klasserommet stiller tekstene store krav til elevene på den 

måten at de består av komplekse uttrykksformer og språklige trekk som krever kompetanse 

hos elevene. Lesing i religionsfagene har en opplevelseskomponent i tillegg til 

kunnskapsdelen. Elevene skal oppleve tekstene og reflektere over dem. Med dette menes det 

at elevene skal utforske ulike sider ved tekstene og lære om hvorfor de ble til, og hvordan de 

uttrykker ulike sider ved religioner og livssyn.  

Kravet til lærebøker og tekster i skolen har økt de siste årene. I KRLE-faget vil elevene møte 

både religiøse tekster og fagtekster, og da er det viktig at elevene vet hvordan de skal lese 

slike tekster og hvordan man skal forholde seg til dem. Et bidrag til dette er studier av Jon 

Magne Vestøl som har undersøkt hvordan lærebøker framstiller religiøse tekster, film og 

Internett som læringsressurser. Vestøl (2014) framstiller disse ressursene som kulturelle 

redskaper som potensielt vil kunne inngå i elevenes læringsarbeid, og dermed også bidra til 

kritisk literacy. I artikkelen «Text interpretation and educational design in Norwegian 

textbooks of religious education» argumenterer Vestøl (2014) blant annet for at lærebøker er 

gjenstander i religionsundervisningen og at oppgavene i bøkene bruker ulike metoder for å 

skape et tolkningsrom av religiøse tekster på bakgrunn av krav i læreplanen.  

Blikstad-Balas (2017) vektlegger at tekster forandres når de kommer inn i klasserommet. Med 

det menes at alle tekster elever leser i alle kontekster vil ha en ideologi bak seg. Slik er det i 

alle fag, fra språkfag og samfunnsfag til realfag. Tekstkompetanse i KRLE består av flere 

elementer. Det handler om å kunne tolke, analysere og reflektere, samt å tenke kritisk rundt 

tekster. Samtidig kan tekster i KRLE også være en inngangsport til andre sjangre, som for 

eksempel drama, skjønnlitteratur og andre estetiske arbeidsmåter (Utdanningsdirektoratet, 

2015). I tillegg handler det også om muntlige tekster. I KRLE-faget kan elevene komme opp i 

muntlig eksamen på slutten av tiende trinn. Dette gjør at lærere kanskje prioriterer muntlige 

aktiviteter i undervisningen fremfor skriftlige. Selvsagt er det viktig å gjøre elevene kjent og 

vant med den muntlige eksamensformen, men det er også viktig med variasjon. Ifølge 

«Rammeverk for grunnleggende ferdigheter» (Utdanningsdirektoratet, 2012) er muntlige 

ferdigheter viktige for å kunne bli i stand til å mestre stadig mer komplekse lytte- og 

talesituasjoner.  
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Grunnleggende ferdigheter skal altså implementeres i alle fag og i KRLE-faget er særlig 

ferdighetene lesing, digitale ferdigheter, skriving og muntlige ferdigheter relevant. Kjell Lars 

Berge (2007) trekker fram at disse ferdighetene utfyller hverandre og legger grunnlaget for 

utvikling av kritisk tenkning og refleksjon. Samtidig stiller Hodne (2016) spørsmål om 

hvorvidt lærebøkene legger opp til arbeid med grunnleggende ferdigheter, noe som også 

inkluderer kritisk literacy. Andreassen (2016a) argumenterer også for at lærebøker bør 

fokusere på en objektiv og beskrivende framstilling av religioner og livssyn slik at elevene 

kan få med seg forskjellige perspektiver. I KRLE handler lesing altså om noe mer enn å kun 

forstå ordene i teksten. Tallaksen & Hodne (2014) vektlegger at lærere benytter seg mye av 

lærebøker i planlegging av undervisning, men at dannelses- og holdningsaspekter står sterkere 

i fagforståelsen enn i selve læreplanen og lærebøkene.  

I KRLE har muntlige ferdigheter stått sentralt. Dette kommer nok av at det er en muntlig 

eksamensform på slutten av 10.trinn. KRLE-faget er uten tvil et fag der drøfting, refleksjon 

og kritisk tenkning er relevant. I dokumentet «Rammeverk for grunnleggende ferdigheter» 

(Utdanningsdirektoratet, 2012) blir de fem grunnleggende ferdighetene beskrevet på fem 

nivåer. Disse fem ferdighetene kan tilrettelegge for at elevene kan utvikle kritisk literacy. 

KRLE-faget har lange tradisjoner for bruk av tekster i undervisningen. Slike tekster er en del 

av faget nettopp fordi elevene skal lære om ulike religioner og livssyn.  
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4 Metode 

Jeg vil i dette kapitlet gjøre rede for og begrunne metoden jeg har benyttet for å besvare denne 

oppgavens problemstilling, som altså lyder «Hvilken funksjon og plass har kritisk literacy i 

læreplanen og i læreverk for KRLE-faget på ungdomstrinnet?». I denne masteroppgaven har 

det blitt brukt tekstanalyse som metode og det har blitt foretatt en kritisk diskursanalyse av tre 

læreverk og læreplanen for KRLE-faget på ungdomstrinnet. Tekstanalyse kan bidra til å gi en 

kritisk belysning av fagstoffet og gi en bredere forståelse av temaet. Bratberg (2017, s. 11) 

understreker at tekster også kan gi kunnskap og informasjon om faktiske, konkrete forhold i 

verden og i tekster. Samtidig er det et viktig anliggende i kritisk diskursanalyse at fakta og 

informasjon inngår i virkelighetsforståelser som også representerer maktposisjoner, og som en 

kritisk diskursanalyse vil sette søkelys på og eventuelt utfordre.  

4.1 Valg av metode    

Da min problemstilling retter seg mot hvilken funksjon og plass kritisk literacy har i læreverk, 

har jeg valgt et kvalitativt forskningsdesign i form av en kritisk diskursanalyse. Fokuset i 

denne oppgaven er på hvordan de tre læreverkene og læreplanen legger opp til å utvikle 

kritisk literacy hos elevene. I den sammenheng vil jeg blant annet undersøke fagordbruk i 

brødteksten, bildetekster, oppgaveformuleringer og margtekster. Da er det hensiktsmessig å 

benytte kritisk diskursanalyse for å få et innblikk i hvordan språket blir brukt for å belyse 

maktrelasjoner i teksten.  

Kritisk diskursanalyse kan også beskrives som en tekstanalyse. Det er en kvalitativ 

forskningsmetode som man kan bruke for å undersøke noe konkret om verden og 

virkeligheten. Jeg vil bruke Norman Faircloughs forståelse av denne metoden slik den gjengitt 

hos Skrede (2017). Han er en britisk språkforsker som har hatt stor innflytelse på forskning 

innen språk og pedagogikk. Faircloughs tilnærming legger vekt på meningsdannelse, språk og 

virkelighetskonstruksjon som sosiale prosesser knyttet til sosiale felt eller praksiser. Kritisk 

diskursanalyse er også en analysemetode som også kan bidra med ny kunnskap ved at den handler 

om hvordan vi skal forholde oss til verden (Bratberg 2014, s. 35). Samtidig kan vi si at 

tekstanalyse og kritisk diskursanalyse kan belyse ny kunnskap på en annen måte enn andre 

analyser.  
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Kritisk diskursanalyse er en metode som kan brukes i kvalitativ forskning når man arbeider 

med sammenhengen mellom språk, sosiale prosesser og samfunnsmessige forhold. Denne 

metoden handler om at forskeren undersøker relasjonen mellom ulike institusjoner, 

organisasjoner, samfunnsmessige strukturer, osv. (Skrede, 2017, s. 27). Dessuten kan kritisk 

diskursanalyse samtidig være med på å belyse ulike sider ved forholdet mellom språk, sosiale 

prosesser og samfunnet. I en læreplananalyse vil det være aktuelt å undersøke slike språk- og 

prosesselementer på ulike beslutnings- og handlingsnivåer. I en lærebokanalyse vil det på 

lignende måte være aktuelt å undersøke språk og potensielle prosesser både innenfor den 

enkelte teksten og i møter mellom ulike kontekster og diskurser som samspiller i og med 

teksten.  

4.2 Utvalg  

I forbindelse med det gjeldende læreplanverket Kunnskapsløftet fra 2006 har det blitt laget 

noen nye læreverk i KRLE. Etter revideringen av læreplanen i 2015 kom det i tillegg to nye 

læreverk i faget. Som det ble nevnt i innledningen har jeg valgt å bruke tre læreverk i denne 

oppgaven; Horisonter 8-10 (Holt & Deschington, 2006; Holt, Kallevik & von der Lippe, 

2007; Holt & Kallevik, 2008), KRLE-boka 8-10 (Wiik & Bakke Waale, 2016) og Store 

spørsmål 8-10 (Hove, Jørgensen, Rasmussen & Sandboe, 2015; Hove, Jørgensen & Sandboe, 

2016; Hove, Jørgensen & Sandboe, 2017). Jeg har valgt å ta med lærebøker for hele 

ungdomstrinnet. Grunnen er at åttende trinn er et viktig overgangsår med tanke på den andre 

leseopplæringen. Derfor kan det være nyttig å også ta med tekster beregnet på elever på 

åttende trinn. Jeg har valgt å også ta med nettsidene til de ulike læreverkene i analysen, men 

ikke lærerveiledningene. Dette er fordi dette er en 30 studiepoengs masteroppgave, noe som 

innebærer at jeg har begrenset med både tid og antall sider.  

Som det nevnes i forrige avsnitt, har jeg valgt å inkludere Horisonter 8-10 som en del av 

utvalget i denne oppgaven selv om dette læreverket ikke er skrevet ut fra den nyeste 

læreplanen i faget. På grunn av at jeg vil fokusere på sidene som omtaler «islam» og «filosofi 

og etikk» i læreverkene, så mener jeg at Horisonter 8-10 er relevant fordi kompetansemålene 

i læreplanen ikke ble endret under revisjonen i 2015. Derfor er Horisonter fremdeles i bruk i 

religionsundervisningen i dag. I tillegg kan det også være nyttig å ha en så stor bredde på 

datamaterialet som mulig.  
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Når det gjelder analysen av læreplanen, så har jeg valgt å ta utgangspunkt i de 

kompetansemålene som omhandler hovedområdene «islam» og «filosofi og etikk» i 

læreplanen. Dette er for å skape en kontinuitet gjennom hele oppgaven. Det er fem 

kompetansemål under hovedområdet «islam» og ni kompetansemål under hovedområdet 

«filosofi og etikk». I tillegg har jeg valgt å ta med to andre dokumenter i analysen av 

læreplanen. Den ene dokumentet er «Den generelle delen av læreplanen» (UDIR, 2005) og 

den andre dokumentet er den nye overordnede delen av læreplanverket som ble vedtatt høsten 

2017.  

Alle tre læreverkene er preget av multimodalitet og har både illustrasjoner og margtekster. 

Multimodalitet innebærer at tekstene er sammensatt av flere modaliteter, altså ulike 

elementer. Dette kan for eksempel være bilder, tekst og lyd (Løvland 2007). Slike tekster kan 

også beskrives som sammensatte tekster. Videre vil plassmengde knyttet til de ulike temaene i 

lærebøkene bli tatt opp i analysen og drøftet i kapittel 6.  

4.3 Læreplananalyse   

Da jeg skulle analysere læreplanen, foretok jeg først en gjennomgang av de 

kompetansemålene som var relevante for min studie. Jeg har kun tatt for meg disse 

kompetansemålene i analysen på grunn av begrensning på både plass og tid. I tillegg vil jeg ta 

for meg formålsdelen og beskrivelsen av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Dette er 

for å få et bredt og oversiktlig inntrykk av læreplanens ord og begreper. Formålet med denne 

analysen var å undersøke hvilken plass og funksjon kritisk literacy har i læreplanen. Kritisk 

diskursanalyse kan bidra til dette på flere måter. Først og fremst så kan kritisk diskursanalyse 

gjøre det lettere å forstå formuleringene i læreplanen, og begrepene mer håndterbare for de 

som bruker dem. I tillegg kan kritisk diskursanalyse bidra til en bedre forståelse av 

tekstmateriale.  

Som tidligere nevnt er det Faircloughs perspektiver på meningsdannelse, språk og 

virkelighetskonstruksjon som er basis for analysetilnærmingen i denne masteroppgaven. I 

læreplananalysen vil det være av betydning å skjelne mellom ulike nivåer som denne 

meningsdannelsen og virkelighetskonstruksjonen foregår på. I denne sammenheng framstår 

den læreplanforståelsen utviklet av John L. Goodlad som velegnet. Ifølge Engelsen (2012) 

skjelner Goodlad mellom fem ulike nivåer for læreplanfortolkning.   
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1) Den ideologiske læreplanen: slik den framkommer i rådende ideer og ideologier som 

debatteres i samfunnet.  

2) Den formelle læreplanen: slik den framkommer i de offisielle styringsdokumentene 

som utgjør rammeverket for undervisningen i norsk skole.  

3) Den oppfattende læreplanen: hvordan personer som har sin tilknytning til skoleverket 

tolker, forstår og oppfatter den formelle læreplanen, for eksempel lærebokforfatternes 

tolkning av læreplanen som blir avspeilet i verket.  

4) Den gjennomførte læreplanen: slik den framkommer i skolens og lærerens praksis i 

klasserommet.  

5) Den opplevde læreplanen: slik foreldrene og elevene opplever læreplanen, og 

eventuelt hvordan den blir opplevd i samfunnet.  

(Engelsen 2012, s. 28)  

Disse nivåene kan knyttes til det overordnede diskursperspektivet og Freire på ulike måter. 

Det sentrale poenget vil være hvordan spørsmålet om diskurser og makt relaterer seg til de 

ulike nivåene som Goodlad beskriver. Imsen (2009) har laget en framstilling av Goodlads 

læreplanteori som kan gi et innblikk i hvordan denne teorien kan spille en rolle i 

klasserommet og i undervisningen:  
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Goodlads læreplanteori som framstilt av Imsen (2009) 

I Imsens modell er ikke lærebøker og lærebokforfattere omtalt, men de vil eksempelvis 

komme inn i mellomrommet mellom læreplaner og lærerens tolkning. Imsens modell 

illustrerer hvordan det er ulike aktører som berøres av maktrelasjoner innenfor og mellom de 

ulike nivåene, som for eksempel politikere, fagforeningsledere, foreldre, lærere, elever og 

altså også lærebokforfattere. Skrunes (2010) vektlegger at kritisk diskursanalyse kan bidra til 

å skape orden i et «kaos» av tekster og tanker. En tekstanalyse kan bidra til en større og 

bredere forståelse av fagstoffet. I tillegg er tekstanalytiske metoder også egnet til å forstå 

samfunnet og virkeligheten på en annen måte enn andre analysemetoder (Bratberg 2014).   

I denne analysen blir det fokusert på hvilke begreper og uttrykk som blir brukt, som for 

eksempel hvilke verb som benyttes, hvordan framstillingen av de grunnleggende ferdighetene 

er og om det skapes et grunnlag for at elevene kan utvikle evnen til kritisk tenkning og 

refleksjon. De ulike analysekategoriene jeg har benyttet meg av for å analysere læreplanen er 

preget av en viss bredde i måten de er bygd opp på. Analysen forholder seg til ulike nivåer av 

læreplanforståelse og forsøker å undersøke hvordan kritisk literacy kommer fram i læreplanen 

på de ulike nivåene.  

4.4 Læreverkanalyse   

Lærebøker er et interessant datamateriale på grunn av måten de presenterer og formidler 

informasjon på. Dessuten vil det alltid være et tolkningsperspektiv i en slik analyse fordi det 

er flere metoder for å undersøke lærebøker. Analysearbeidet startet med å finne ut av hva som 

blir tatt opp om «filosofi og etikk» og «islam» i de ulike læreverkene og hvordan det 

fremstilles, samt hvordan temaene framstilles i læreplanen. Jeg foretok en innledende 

gjennomgang av læreverkene og læreplanen hvor jeg noterte ned ting som virket relevante. 

Læreplaner Lærerens tolkning 

av læreplanen 

Virksomheten 

i klasserommet 
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Jeg hadde noen tanker om hva jeg ville se etter i læreverkene, men jeg var også oppmerksom 

på at mine forutanelser kunne endre seg etter hvert som jeg jobbet med stoffet.  

Skrunes (2010) nevner noen måter å analysere lærebøker på, som for eksempel pedagogisk 

analyse, innholdsanalyse og språklig analyse. I denne oppgaven utgjør kritisk diskursanalyse 

en overordnet tilnærming, men innenfor blir det også fokusert på elementer av faglig innhold 

og pedagogiske prinsipp som vil ha trekk fra både språklig og pedagogisk analyse. I en slik 

analyse vil det også være en glidende overgang mellom analysekategoriene, slik at noen 

punkter kan komme over i hverandre. Innenfor et kritisk diskursperspektiv peker Skrede 

(2017) på at analysekategoriene bør være så konkrete at de gjennomførbare, men også så vide 

at de gir mulighet for flere tolkninger. Det har jeg forsøkt å gjøre i denne undersøkelsen. Jeg 

har lagt vekt på å gi et mest mulig sakssvarende bilde av fagstoffet ved å være så presis som 

mulig både i analysen og senere i drøftingen.  

I likhet med læreplananalysen tar også lærebokanalysen utgangspunkt i Faircloughs 

perspektiver på meningsdannelse, språk og virkelighetskonstruksjon som sosiale prosesser 

knyttet til sosiale praksiser. I lærebokanalysen vil dette kunne gjenfinnes på ulike nivåer. Dels 

handler det om språk og mulige prosesser knyttet til den enkelte tekst, og dels handler det om 

hvordan teksten inngår i ulike kontekster og diskurser. I denne oppgaven brukes kritisk 

diskursanalyse i samsvar med dette på den måten at jeg laget analysekategorier som jeg har 

benyttet på de tre læreverkene. Disse analysekategoriene vil være lesbarhet, kontekst og 

diskurser.  

- Lesbarhet:  

For å undersøke lesbarhet, ser jeg på bruk av fagord, oppgaver (formuleringer og 

nivåer), illustrasjoner, bruk av eksempler, margtekster, differensiering og i hvilken 

grad teksten er gjort tilgjengelig for elever slik at de kan utvikle evnen til selvstendig 

forståelse.  

- Kontekst:  

Under dette punktet vil jeg undersøke hvilke grep lærebøkene tar (eller ikke tar) for å 

knytte kunnskapen i brødtekst, bilder og oppgaver til kontekster som er gjenkjennelige 

for elever, eller eventuelt kunnskapskontekster som vil være mer fremmede for 

elevene. I tillegg vil jeg undersøke i hvilken grad det er en sammenheng og et forhold 

mellom læreverket og læreplanen. De tre læreverkene kan ha forskjellige kontekster 
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som sier noe om hvordan kritisk literacy blir framstilt. Samtidig vil jeg også komme 

inn på hvordan elevers egne kontekster kan knyttes til boka.  

- Diskurser:  

Her vil jeg komme inn på diskursiv praksis (hvilket samspill teksten har til andre 

tekster), maktrelasjoner (mellom læreverkene og læreplanene), i hvilken grad tekstene 

og oppgavene inviterer elevene med inn som dialogpartnere, i hvilken grad de åpner 

for ulike syn og forståelser som elever kan reflektere over og i hvilken grad de lukker 

framstillinger inn mot en enhetlig forståelse. Jeg vil også undersøke i hvilken grad 

lærebøkene presenterer verktøy for analyse og refleksjon som elevene kan anvende 

selvstendig i arbeid med fagstoffet.  

Dette er tre områder og perspektiver som er sentrale for å kunne få informasjon om hvilken 

funksjon og plass kritisk literacy har i de ulike læreverkene. Disse tre kategoriene kan bidra til 

å synliggjøre og undersøke om læreverk legger opp til at eleven skal bli selvstendiggjort som 

kritisk aktør på den måten at begrepene både er avgrenset og vide og at de undersøker flere 

områder samtidig.  Kritisk diskursanalyse er altså en mangfoldig og innholdsrik metode som 

gir muligheter for å kunne belyse et tema fra flere ulike perspektiver og på ulike måter.  

4.5 Forskningsetiske perspektiver  

Som kvalitativ forsker er det noen faktorer jeg bør tenke over når jeg foretar denne 

forskningen. Maxwell (2013, s. 7) understreker at etiske hensyn bør tas i alle deler av et 

forskningsprosjekt. Dette er for å sikre at forskningen holder god kvalitet. Et annet punkt er 

dette med framstillinger av virkeligheten i lærebøkene. Det er ulike framstillinger av 

virkelighet det er snakk om her. Lærebokforfatteren har en oppfatning, læreren har sin 

oppfatning og eleven har også en oppfatning. Det at det til en hver tid er ulike oppfatninger 

om lærebøker til stede i et klasserom, gjør at det kan oppstå utfordringer hvis elever ikke er 

enige i det som står i læreboka eller med det læreren sier. Samtidig kan det også være 

hensiktsmessig å nevne at disse tre perspektivene kan utfylle hverandre på den måten at de 

kan bidra til en mangfoldig undervisningssituasjon og utvikle elevers evne til kritisk tenkning 

og refleksjon.  

I tillegg kan det være nyttig å trekke fram noen hermeneutiske prinsipper. Dette er prinsipper 

som nevnes både i Maxwell (2013) og i Brinkmann & Kvale (2015). Dette går ut på at den 
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kvalitative forskeren alltid må tenke på perspektivet om del-helhet. Dette innebærer at et 

element alltid er en del av noe større. Vi kan for eksempel trekke fram at lærebøker bør sees 

som en del av den konteksten de er skrevet i og i lys av offentlige dokumenter, og at 

læreplaner bør sees som en del av utdanningskonteksten og i lys av samfunnets spenninger og 

tolkninger. Ingen forskning vil være helt objektiv. Det vil alltid være elementer av 

subjektivitet, men jeg har lagt vekt på å være så selvkritisk i forhold til min egen 

tolkningsprosess og forforståelse som mulig. Det som også vil være viktig når fagstoffet 

presenteres, er å holde en sammenhengende tråd gjennom hele oppgaven. Samtidig vil det 

også være sentralt å være oppmerksom på at jeg som forsker har et åpent sinn når jeg 

presenterer analysen min.  

4.6 Studiens pålitelighet, troverdighet og relevans 

Når man skal gjennomføre en forskningsstudie, er det viktig at man er påpasselig på at 

forskningen er pålitelig og troverdig. Som kvalitativ forsker er det noen områder jeg må være 

oppmerksom på. Først og fremst bør man forsikre seg om at man ikke lar sin egen 

forforståelse eller bias ødelegge undersøkelsen. Jeg har allerede nevnt litt om studiens 

relevans i det første kapitlet. Når det gjelder valg av metode, så er kritisk diskursanalyse en 

fin metode for å undersøke noe som omhandler språk, samfunn og tekster. Jeg har også bare 

benyttet meg av en form for datainnsamling, noe som kan true studiens validitet. Ifølge 

Maxwell (2013, s. 45) kan det da oppstå en bias og en misforståelse av stoffet. I stedet har jeg 

valgt grundige beskrivelser av mine funn både i analysen og i drøftingen. Dette kan gjøre opp 

for at jeg kun bruker én metode i oppgaven. På den ene siden kan det være lurt å ha mer enn 

én innsamlingsmetode nettopp fordi det gir en større bredde i analysen. På den annen side kan 

man derimot si at fordypning i én metode kan gi en mer grundig og dyp forståelse av temaet 

og fagstoffet.  
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5 Analyse av læreplanen og 

læreverkene 

I dette kapitlet vil jeg presentere funnene i analysen av læreplanen og de tre læreverkene. 

Først vil funnene i læreplananalysen bli presentert og deretter funnene i læreverkanalysen. I 

drøftingskapitlet litt senere i oppgaven vil disse to analysene bli koblet sammen. Læreverkene 

lages på bakgrunn av læreplanen, noe som innebærer at det er forfatternes tolkninger av 

læreplanen som elevene møter i læreverkene. Jeg har valgt å fokusere på en oversiktsanalyse 

av tre læreverk framfor å gå dypere i dybden. Dette er på grunn av masterprosjektets 

begrensninger i tid og omfang, men også fordi jeg vil undersøke hvilken plass og funksjon 

kritisk literacy har i et utvalg av noen læreverk og i læreplanen. En dypere og mer grundig 

studie kunne også blitt foretatt om dette temaet, noe jeg vil kommentere nærmere i 

drøftingsdelen.  

De tre læreverkene jeg vil ta for meg i denne oppgaven er Horisonter 8-10 fra Gyldendal 

Forlag (Holt & Deschington, 2006; Holt, Kallevik & von der Lippe, 2007; Holt & Kallevik, 

2008), KRLE-boka 8-10 fra Cappelen Damm (Wiik & Bakke Waale, 2016) og Store spørsmål 

8-10 fra Aschehoug (Hove, Jørgensen, Rasmussen & Sandboe, 2015; Hove, Jørgensen & 

Sandboe, 2016; Hove, Jørgensen & Sandboe, 2017). Alle tre læreverkene har kapitler som 

omtaler temaene «islam» og «etikk og filosofi», som er temaene det blir fokusert på i denne 

analysen. Jeg vil også ta med nettsidene til læreverkene i analysen. Dette er fordi jeg vil ha et 

så korrekt og riktig bilde som mulig av hvordan læreverkene framstiller de ulike temafeltene. 

Nettsidene kan også gi et annet perspektiv på læreverkene og fagstoffet enn bøkene.  

I problemstillingen stiller jeg spørsmål om hvilken funksjon og plass kritisk literacy har i 

læreverk og i læreplanen. I denne analysedelen vil det bli brukt tre analysekategorier som skal 

forsøke å undersøke hvordan tre læreverk fremstiller kritisk literacy: lesbarhet, kontekst og 

diskurser. Disse kategoriene er mer utfyllende forklart i metodekapitlet. Når det gjelder 

analysen av læreplanen, har jeg valgt å bruke Goodlads (1979) læreplanteoretiske 

perspektiver og hans fem punkter om læreplaner. Dette er beskrevet i teoriedelen og 

metodedelen. Goodlad (1979) framstiller flere aspekter ved læreplanen, fra idé til realitet. Jeg 

har også valgt å undersøke bruken av ulike begreper i læreplanen, som for eksempel verb, 

drøftingsbegreper og begreper som kan fremme kritisk tenkning og refleksjon.  
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I et diskursanalytisk perspektiv kan læreplaner og lærebøker forstås som konstruksjoner av en 

virkelighet som dannes i møtet mellom lærerne og elevene på den måten at de blir forandret, 

snakket om og er i en dynamisk prosess. Når det gjelder hvilke diskurser kommer som til 

uttrykk i tekstene og hvordan forholdet er mellom dem, så kan det være sentralt å trekke fram 

på hvilken måte læreplanen er det overordna dokumentet både lærebokforfattere og lærere 

forholder seg til. Et eksempel på hvordan endringer i læreplanen kan skape utfordringer, er da 

(K)RLE-faget ble revidert i 2015 og K-en kom tilbake.   

I tillegg til at analysen skal ta for seg ulike kategorier som omhandler kritisk literacy, vil jeg 

også trekke fram maktbegrepet. Dette begrepet er viktig i både kritisk diskursanalyse og 

kritisk literacy. I analysen handler det egentlig om hvilke maktrelasjoner som er til stede i en 

tekst og mellom tekster (Blikstad-Balas 2016; Janks 2014; Tønnesson 2008). Denne studien 

søker altså å belyse hvilken plass og funksjon kritisk literacy har i læreverk og i læreplanen. 

Til sist i kapitlet gir jeg en oppsummering av sentrale elementer og perspektiver i dette 

kapitlet, samt noen sentrale funn jeg vil gå videre med i drøftingen.   

5.1 Læreplananalyse   

I dette delkapitlet vil den kritiske diskursanalysen av læreplanen i KRLE-faget presenteres. 

Jeg vil gå gjennom de delene av læreplanen som har særlig relevans for islam og filosofi og 

etikk og se etter hvilken plass og funksjon kritisk literacy har i dem. Jeg vil også ta for meg 

den overordnede delen av læreplanen – både den nåværende og den nye.  

Jeg vil nå presentere den kritiske diskursanalysen av læreplanen med utgangspunkt i de fem 

dimensjonene fra Goodlad (1979): den ideologiske læreplanen, den formelle læreplanen, den 

oppfattede læreplanen, den gjennomførte læreplanen og den opplevde læreplanen. I tillegg vil 

jeg undersøke bruken av begrepet kritisk/kritikk i læreplanen.  

5.1.1 Den ideologiske læreplanen 

Når det gjelder den ideologiske læreplanen slik den framkommer i rådende ideer og 

ideologier som debatteres i samfunnet, så er det noen forhold som er vesentlige her. Som et 

offentlig styringsdokument blir læreplanen bestemt av myndighetene og fagfolk. Læreplanen 

legger opp til at alle elevene skal gjennom det samme fagstoffet og få de samme impulsene 

fra faget slik at de har det samme grunnlaget når de går ut fra tiende trinn. Grunntanken i 

dagens skole er at alle skal få muligheten til å lære det samme fagstoffet, men det ikke alltid 



 

 

 

 

37 

slik at elevene ender opp med det samme resultatet eller har det samme utgangspunktet for 

læring.  

Den ideologiske læreplanen kan bli forandret fordi samfunnet og skolediskursene er 

dynamiske. Med det mener jeg at den ideologiske siden av læreplanen påvirkes av samfunnet 

den eksisterer i. Med andre ord er den ideologiske læreplanen utsatt for de endringer som 

skjer i skolen og i samfunnet generelt. De ulike debattene i den politiske diskursen påvirker 

tilfang og utvalg av læreplanelementer på forskjellige måter. Noen elementer er stabile, som 

verdensreligionene og filosofi og etikk, mens andre er dynamiske, som for eksempel 

hendelser som skjer og påvirker mange mennesker. Den nåværende overordna delen av 

læreplanen forsøker å balansere forholdet mellom det kollektive og det individuelle ved at det 

fokuseres på forholdet mellom å ivareta tradisjoner samtidig som kritisk nyskapning er til 

stede. Den nye overordna delen fokuserer også på kritisk tenkning og etisk bevissthet blant 

annet ved tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Et eksempel på en slik beskrivelse kan 

være: «Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, 

metoder, argumenter, erfaringer og bevis» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 7). Dette 

innebærer at elever må få kunnskap om hvordan de skal gå fram for å gjøre dette og hvordan 

de kan lese tekster på en kritisk måte.  

5.1.2 Den formelle læreplanen 

Den formelle læreplanen slik den framkommer i de offisielle styringsdokumentene som utgjør 

rammeverket for undervisningen i norsk skole, er et omfattende fagfelt. I tillegg til læreplanen 

finnes det også diverse lover som gjelder for skolen, og det har kommet flere lover de siste 

årene. Den formelle læreplanen handler altså om de vedtatte dokumentene som gjelder for 

skolen. Kompetansemålene i læreplanen for KRLE-faget er laget for lærere, men også for 

foreldre og andre som er interesserte.  

 

Her kan vi også trekke fram opplæringsloven som et viktig verktøy for alle som jobber i 

skolen. Opplæringsloven er selve grunnmuren for undervisningen i norsk skole, og det er her 

vi blant annet finner informasjon om tilpasset opplæring, spesialundervisning og psykososialt 

miljø i skolen. Læreplanverket har fått status som juridiske forskrifter, noe som aktualiserer 

forholdet mellom en juridisk diskurs og en pedagogisk diskurs. I KRLE-faget kommer dette 

blant annet til uttrykk i formålsdelens formulering: «objektiv, kritisk og pluralistisk» 
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(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2), som er hentet direkte inn fra opplæringslovens paragraf 

2-4 og som læreplanen forsøker å gi en pedagogisk fortolkning av. 

Et annet element av betydning er bruken av verb i læreplanen. I flere kompetansemål finner vi 

verb som drøfte, reflektere, beskrive, forklare og presentere. Disse verbene kan danne 

grunnlaget for videre kritisk tenkning og refleksjon på ulike måter. Denne framstillingen kan 

skape en tettere sammenheng mellom læreplanen og læreboka. I tillegg til formålsdelen 

fokuserer læreplanen i KRLE på kompetanser og ferdigheter. Bruken av 

kompetansebeskrivende verb kan vel da sees som en slags bro mellom kompetanser og 

ferdigheter siden de peker mot aktiviteter hvor kunnskap bearbeides og brukes på ulike måter. 

På samme måte kan vi nevne at den nye overordnede delen av læreplanen fremmer at 

«kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning» 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 11).  

5.1.3 Den oppfattede læreplanen  

I de tre læreverkene som blir presentert i denne masteroppgaven blir læreplanen nevnt flere 

ganger. Når det gjelder hvordan læreplanen blir forstått og oppfattet i de ulike verkene, er 

dette varierende. Den oppfattede læreplanen innebærer hvordan elevene oppfatter fagstoffet 

som er i læreboka og som er basert på læreplanen. Det oppfattede læreplanen er også en del 

av konteksten som råder i skolen. Elever kan oppfatte de ulike normene og verdiene i 

læreplanen og læreboka på forskjellige måter. Lærebøker kan også ha ulik oppfatning av 

læreplanen, for eksempel ved at religioner framstilles på forskjellige måter i ulike lærebøker.  

Når det gjelder den oppfattede læreplanen i forhold til elevene, er det mest relevant her å 

trekke fram hvordan de forstår læreplanen. Elevene kan ha ulik oppfattelse av læreplanen og 

hvordan den kan brukes i undervisningen. Læreplanen kan bli presentert for elevene på 

forskjellige måter, som for eksempel i lærebøker eller som læringsmål som en del av 

undervisningen. Det vil variere hvilket grunnlag elevene har for å kunne danne seg en 

selvstendig forståelse av læreplanen uavhengig av lærebokas og lærerens tilrettelegging av 

den. Et annet moment er at i og med at læreplanen er forskriftsfestet kan elever og foresatte 

stille krav om at undervisningen gir elevene den kompetansen som er beskrevet. Dette 

innebærer at foresattes oppfatning av læreplanen også er potensielt relevant. Fritaksparagrafen 

i opplæringsloven kan være hensiktsmessig å trekke fram her. Denne paragrafen gir elevene 

muligheten til å søke om fritak fra deler av undervisningen som «dei ut frå eigen religion eller 
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eige livssyn opplever som utøving av ein annen religion eller tilslutning til eit anna livssyn, 

eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande» (Lovdata.no). 

Denne fritaksparagrafen har vært mye diskutert, men den kan også ha bidratt til å stimulere 

lærebokforfatteres, elevers og foreldres kritiske refleksjon med tanke på religionsutøvelse og 

religionsundervisning.  

5.1.4 Den gjennomførte læreplanen  

Under dette punktet vil jeg ta for meg lærebøkenes operasjonalisering og hvordan ord og 

begreper fra læreplanen formulert. Med dette kan vi også trekke fram de tre sidene ved 

læreplanen: læreplanens substansielle side, læreplanens sosiopolitiske side og læreplanens 

teknisk-profesjonelle side (Goodlad, 1979). De ulike sidene ved læreplanen gir et bilde av 

hvordan læreplanens forskjellige perspektiver møtes, og hva som skiller framstillinger i 

lærebøkene og elevenes opplevelse og forståelse av lærebøker. Læreplanens substansielle side 

går ut på innholdet i planen, blant annet kompetansemål og arbeidsmåter. Den sosiopolitiske 

siden handler om de prosessene som ligger til grunn for de ideologiske strømningene, og 

hvordan de er begrunnet. Den teknisk-profesjonelle siden innebærer hvordan de andre 

perspektivene blir iverksatt og gjennomført i praksis. Disse tre sidene utfyller hverandre på 

den måten at de gir et bredere oversiktsbilde av læreplanen og de ulike sidene som eksisterer.  

Den gjennomførte læreplanen kan også belyse hvordan læreplanen blir gjennomført i de tre 

læreverkene. Læreplanen nevnes i alle verkene – i varierende grad, og framstillingen blir 

påvirket av diverse faktorer som for eksempel hvordan planen er presentert og i hvilken grad 

den brukes aktivt i læreboka. Den gjennomførte læreplanen blir også påvirket av de ulike 

rammefaktorene som er i den skolepolitiske atmosfæren. Hvordan en lærebokforfatter og en 

lærer bruker læreplanen til å vite om hva slags kunnskap elevene skal ha når de går ut av 

grunnskolen, kan også baseres på deres forkunnskaper og erfaringer.  

5.1.5 Den opplevde læreplanen  

Dette læreplannivået ligger formelt sett utenfor min analyse fordi det vil kreve tilgang til 

empiriske data fra elever og eventuelt foreldre, noe denne oppgaven ikke har fokus på. Jeg vil 

likevel forsøke å si litt om hva som kan kjennetegne hvordan man opplever læreplanen. Den 

opplevde læreplanen kan beskrives slik foreldrene og elevene opplever læreplanen, og 

eventuelt hvordan den blir opplevd i samfunnet. Læreboka er også viktig her siden den er en 

tolkning av læreplanen. Lærere vil, i ulik grad, bruke kompetansemål fra læreplanen direkte i 
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undervisningen. Læreboka operasjonaliserer læreplanen på ulike måter som legger premisser 

for hvordan elevene kan komme til å forstå og ta i bruk de kunnskaper og ferdigheter som 

læreplanen omtaler. Stoffvalg og vinkling er viktige premisser for å undersøke lærebøker på 

denne måten, men oppgaveformuleringer kan også være en metode lærebøkene benytter seg 

av for å legge føringer for elevenes oppfatning av de ulike kunnskapsfeltene.  

5.1.6 Kritisk literacy i læreplanen  

I læreplanen er det, som jeg har nevnt noen ganger gjennom denne oppgaven, flere 

formuleringer som berører kritisk literacy. Det er to hovedformer for aktivering av literacy, 

nemlig kompetansebeskrivelser og bruken av begrepet «kritisk/kritikk». Noen av 

kompetansemålene under de relevante hovedområdene kan også bidra til at elever utvikler 

evnen til å tenke og reflektere kritisk. Et eksempel på et kompetansemål som kan bidra til 

dette er et mål fra hovedområdet Islam: «Drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon» 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 8). Her får vi et innblikk i drøftingsbegrepet, som blir nevnt 

tolv ganger gjennom alle kompetansemålene i læreplanen. Dette er en avansert ferdighet som 

krever at man har inne faktakunnskaper før man begynner å diskutere og drøfte.  

Samtidig er det også verdt å trekke fram at begrepet kritisk/kritikk nevnes to ganger i 

læreplanen, i formålsdelen og under hovedområdet «Livssyn». Det at dette begrepet kun 

nevnes to ganger kan være uttrykk for flere ting, som for eksempel kan det indikere at det 

ikke er helt avklart hvor stor rolle en kritisk tilnærming skal ha i kompetanseverbet drøfte. 

Kritisk er en referanse til opplæringslovens formulering om at undervisningen i faget skal 

være «objektiv, kritisk og pluralistisk». Dette fortolkes i neste setning i formålsdelen slik at 

undervisningen skal være saklig og upartisk og behandle alle religioner og livssyn med 

respekt. Jeg forstår dette som at begrepet kritisk ikke får noen selvstendig posisjon, men 

underordnes begreper som framhever at man skal tilstrebe en saklig balanse og unngå å 

favorisere. Det gjør det derimot ikke tydelig hvilken rolle kritisk literacy skal ha som en 

distinkt og profilert kompetanse. Læreplanen reiser også et ubesvart spørsmål om hva 

forholdet skal være mellom kritikk og respekt. En måte å tolke dette på er at kritikken skal 

være saklig. Omtalen av religionskritikk i læreplanen reiser også noen spørsmål. Elevene skal 

ifølge kompetansemålet presentere religionskritikk, men det sies ikke noe om hvorvidt faget 

skal gi rom for at elevene selv skal utvikle og øve seg i kritisk refleksjon og tenkning om 

religioner og livssyn.  
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5.1.7 Den nåværende generelle delen av læreplanverket  

Som en del av læreplanverket er KRLE-planen underlagt den generelle delen av læreplanen. 

Her finner vi prinsippene for opplæringa i skolen, og det verdimessige, kulturelle og 

kunnskapsmessige grunnlaget for skolen. I den nåværende generelle delen av læreplanen er 

det fokus på sju ulike mennesketyper. Disse er det meningssøkende mennesket, det skapende 

mennesket, det arbeidende mennesket, det allmenndannende mennesket, det samarbeidende 

mennesket, det miljøbevisste mennesket og det integrerte mennesket. Disse syv 

mennesketypene angir en tone for hvordan undervisningen bør være og hvilke egenskaper 

elevene bør ha når de går ut av skolen.  

I den siste delen av dokumentet i kapitlet om det integrerte menneske, finner vi en punktliste 

som oppsummerer skolens oppdrag som en balansering av de doble formålene som skisseres 

opp i punktene. Som jeg har beskrevet under punktet om den ideologiske læreplanen, så kan 

denne balansen tolkes som en blanding mellom det kollektive og det individuelle, mellom 

tradisjon og kritisk nyskaping. I disse kulepunktene finner vi også at kritisk refleksjon og 

tenkning er sentralt og kan relateres til flere av punktene. På bakgrunn av dette kan vi også 

trekke en tråd til læreplanen i KRLE-faget i det at kompetansemålene og disse kulepunktene 

har en del likheter. De tar for eksempel opp noen av de samme temaene og fremmer kritisk 

literacy ved å skape tankeprosesser og engasjement, som for eksempel «Drøfte etiske 

spørsmål knyttet til menneskeverd, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i 

kjente forbilder» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s.9).  

5.1.8 Den nye overordnede delen av læreplanverket 

Hele læreplanverket er i ferd med å fornyes. I september 2017 kom det en ny overordnet del 

av læreplanverket, men den har ikke trådd i kraft ennå. Den vil tre i kraft i forbindelse med 

innføringen av de nye læreplanene i 2020. I denne nye overordnede delen finner vi noen nye 

områder som undervisningen skal baseres på, blant annet tverrfaglig samarbeid, bærekraftig 

utvikling og demokratiforståelse.  

I denne nye overordnede planen finner vi også flere eksempler på at fagene skal ha et tettere 

samarbeid og at det skal utvikles temaer som går på tvers av fagene. Et slikt eksempel er de 

tre tverrfaglige temaene som er nevnt: folkehelse og livsmestring, demokrati og 

medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Disse tre temaene kan relateres til læreplanen i 

KRLE-faget. Vi kan finne et kompetansemål som sier: «Reflektere over filosofiske temaer 
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knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt» 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 9), og et annet som lyder: «Drøfte verdivalg og aktuelle 

temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, 

fredsarbeid og demokrati» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 9). Her ser vi at temaene som 

nevnes i den nye overordna delen av læreplanen allerede finnes i læreplanen i KRLE-faget. 

Disse kompetansemålene bruker ord som reflektere og drøfte, som peker i retninger av 

aspekter ved kritisk literacy. Folkehelse og livsmestring kan vi koble til kritisk literacy ved at 

man kan tenke kritisk om identitet, natur, kultur og liv og død. Når det kommer til demokrati 

og medborgerskap, er dette også relevant med tanke på kritisk literacy ved at man kan skape 

kritisk refleksjon og tenkning om ulike temaer som har med dette å gjøre. Når det gjelder 

bærekraftig utvikling, kan man koble kritisk literacy inn her ved at elevene kan utfordres til å 

tenke kritisk i forhold til det samfunnet man er en del av og i forhold til egen livsstil og eget 

forbruksmønster. Kritisk literacy har altså flere dimensjoner enn det å lese lærebøker.  

I den nye overordnede planen finner vi at kritisk tenkning og etisk bevissthet er en del av 

planens verdigrunnlag. Det står følgende om dette: «Skolen skal bidra til at elevene blir 

nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk 

bevissthet» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 7). Videre blir det poengtert at elevene skal 

kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og at de skal tenke kritisk om hvordan kunnskap 

utvikles (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 7). Kritisk tenkning er nødvendig for å kunne lære, 

noe som også fremheves i denne nye overordnede delen. Kritisk og vitenskapelig tenkning er 

en del av det å se sammenhenger og oppdage nye ting, og det «å bruke fornuften på en 

undersøkende og systematisk måte» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 7). Den nye 

overordnede planen viderefører fokuset på vitenskapelig tilnærming, men synes å fokusere 

enda tydeligere på kritisk tenkning og refleksjon som en grunnleggende kompetanse. Et viktig 

spørsmål blir da om det også betyr at KRLE-faget må tydeliggjøre sitt forskningsmetodiske 

grunnlag og om lærebøkene bidrar til dette. Slike forskningsmetodiske perspektiver kan for 

eksempel hentes fra religionsvitenskap, antropologi, fenomenologi og filosofi.  

5.1.9 Oppsummering av læreplananalysen  

Her vil jeg kort sammenfatte det jeg har funnet knyttet til kompetansebeskrivelser og bruk av 

begrepet kritisk/kritikk i læreplanen, den nåværende generelle delen og den nye overordnede 

delen av læreplanverket. Ved å ta for meg de fem nivåene til Goodlad (1979) og fokusere på 
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hvilken funksjon og plass kritisk literacy har her, har jeg forsøkt å skape et overblikk over 

hvordan kritisk literacy opptrer på tvers av ulike tolkningsnivåer.  

De fem nivåene viser ulike sider ved læreplanen. Min undersøkelse viser at 

kompetansebeskrivelsene i læreplanen framstiller kritisk tenkning og refleksjon ved bruk av 

verb, som for eksempel drøfte, reflektere, beskrive, forklare og presentere. Disse verbene 

brukes også i læreverkene, og på den måten er det en sammenheng mellom læreplanen og de 

ulike læreverkene. Funnene mine viser også at det er en sammenheng mellom den nåværende 

generelle delen av læreplanen og den nye overordnede delen. Først og fremst handler det om 

at elevene skal utvikle evnen til kritisk literacy på ulike måter, som for eksempel gjennom 

vitenskapelige prosesser og etisk bevissthet. En av forskjellene mellom de to planene er at den 

nye overordnede planen fokuserer mer eksplisitt på kritisk tenkning og temaer som går over 

faggrensene. Når det gjelder begrepene kritisk/kritikk, så nevnes det to ganger i læreplanen – i 

formålsdelen og om religionskritikk under hovedområdet «Livssyn». Læreplanen tar opp 

drøftingsbegrepet tolv ganger og dette viser at kritisk literacy har ulike kunnskapsområder.  

5.2 Læreverkanalyse 

5.2.1 Horisonter 8-10. Gyldendal Forlag.  

Læreverket Horisonter 8-10 ble skrevet for læreplanverket Kunnskapsløftet av flere 

forfattere. Boka for åttende trinn ble skrevet av Gunnar Holt og Hilde Deschington (2006); 

boka for niende trinn ble skrevet av Gunnar Holth, Marie von der Lippe og Kjell Arne 

Kallevik (2007) og tiende klasse boka ble skrevet av Gunnar Holth og Kjell Arne Kallevik 

(2008). I tillegg til læreboka, så vil analysen ta for seg elevnettstedet til læreverket. Det finnes 

også en smartbok-versjon av bøkene og et lærernettsted, men jeg vil ikke ta for meg disse 

elementene av hensyn til avgrensningen av prosjektet.  

Horisonter 8 består av ni kapitler, og følgende kapitler behandler de temaene som jeg 

fokuserer på i denne studien: kapittel 1 (Å undre seg, å tro, å tenke), kapittel 4 (Islam) og 

kapittel 8 (Rett og galt). Horisonter 9 består av åtte kapitler, og her er følgende kapitler 

relevante for denne studien: kapittel 5 (Liv og død) og kapittel 9: (Menneskerettigheter, 

fredsarbeid og demokrati). Horisonter 10 består av ni kapitler pluss et kapittel med et 

tilbakeblikk og oppsummering fra tre års pensum om verdensreligionene. Følgende kapitler 

fra denne boka er relevante for denne studien: kapittel 1 (Valg, ansvar og utfordringer) og 
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kapittel 7 (Ungdomstid og seksualitet), i tillegg er to sider i det siste kapitlet om 

oppsummering av religionene relevant.  

Når det gjelder fordelingen av fagstoffet i dette læreverket, så er det grunn til å peke på at 

«Islam» bare tas opp i boka for åttende trinn, i tillegg til oppsummeringen i det siste kapitlet. 

«Islam» blir altså tatt opp i boka for åttende trinn og blir litt repetert i 10.trinnsboka, mens 

«filosofi og etikk» blir tatt opp i bøkene for alle tre trinnene. Når temaene er fordelt på denne 

måten, kan man se dette i lys av læreplanen i faget. Det er dobbelt så mange kompetansemål 

under hovedområdet «Filosofi og etikk» som det er under hovedområdet «Islam».  Dette kan 

ha hatt innflytelse på forfatternes vektlegging av de ulike temaene.  

5.2.1.1 Lesbarhet  

Horisonter 8-10 er et læreverk som ble utgitt i 2006-2008 etter at Kunnskapsløftet ble 

iverksatt. Språket i store deler av læreverket er tilpasset elevgruppen på det aktuelle trinnet. 

Det er brukt ord som ungdom kjenner igjen og om de kan relatere seg til, noe som kan gjøre at 

elevene har et bedre grunnlag for å forstå fagstoffet, som for eksempel «superhelt, musikk og 

medier».  

Det benyttes selvsagt en del fagord og begreper i Horisonter. Jeg vil gi noen eksempler på 

dette. I kapitlet om «filosofi og etikk» i boka for åttende trinn blir vi kjent med fagord og 

begreper som for eksempel «filosofi», «etikk», «eksistensielle spørsmål», «den filosofiske 

samtalen», «påstand», «myter» og «Odin og Mime». Dette er begreper som noen elever kan 

ha utfordringer med å forstå. I kapitlet om «islam» finner vi også en del fagbegreper som 

elevene trenger å forstå før man begynner med drøfting og sammenlikning. Allerede på 

forsiden til kapitlet møter elevene begreper som trenger forklaring; moske, fredagsbønn, 

Mekka, bønneteppe og Koranen. Videre i kapitlet kommer fagbegreper som for eksempel 

«underkastelse», «umma», «profet», «de fem søylene», «sunni», «sjia», «kalif» og 

«kalligrafi».  

Jeg vil gå i dybden på to av disse fagbegrepene og reflektere over hva slags premisser 

lærebøkene legger for elevenes tolkningsrom. Det første begrepet jeg vil ta for meg er 

«underkastelse». Dette er et begrep som kan være egnet til å vekke negative forestillinger og 

kritiske assosiasjoner hos elevene. Horisonter 8 sin forklaring på dette begrepet er: «Selve 

ordet islam kommer av ordroten slm, som kan bety både fred, underkastelse og lydighet. 
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Islam vil at mennesker skal underkaste seg Guds vilje på alle områder i livet» (Holt & 

Deschington, 2006, s. 72). I tillegg tilbyr boka en grundigere forklaring av begrepet 

underkastelse; «Overgi seg, la seg bli styrt av. Her betyr ordet å sette Guds vilje høyere enn 

sin egen og bare tilbe ham» (Holt & Deschington, 2006, s. 72). Lærebokforfatterne velger her 

å knytte forklaringene til en religiøs virkelighetsforståelse. På denne måten legger læreboken 

premisser for forståelsen som vil kunne framstå ganske ulikt for elever med og uten en 

religiøs bakgrunn. Det vil dermed også kunne gi ganske ulike premisser for elevenes utvikling 

av religiøs literacy i møte med lærebokas framstilling av begrepet. I en temadel gir læreboka 

eksempler på islamsk livsførsel. Dette kan potensielt gi elevene innsikt i at det finnes ulike 

forståelser innenfor islam av hva det betyr konkret å «underkaste seg Guds vilje på alle 

områder i livet» (Holth & Deshcington, 2006, s. 72).  

Det andre begrepet jeg vil ta for meg er «sunni». For en del elever på åttende trinn kan dette 

være et utfordrende begrep, men det kan også være utgangspunkt for å snakke om og 

diskutere de ulike retningene innenfor islam. Dette er et arabisk ord og et teologisk begrep fra 

islam som for noen elever vil være kjent og for andre et rent fremmedord selv om også ikke-

muslimske elever også kan ha fått kjennskap til det i ulike sammenhenger, som for eksempel 

fra nyhetene eller hjemmefra. Bokas forklaring på begrepet lyder slik: «Sunna betyr tradisjon 

og sunnimuslimer legger hovedvekt på læren og tradisjonen etter Muhammad og de fire første 

kalifene» (Holth & Deschington 2006, s. 81). Når det gjelder dette begrepet, så er nok 

elevenes tolkningsrom noe begrenset fordi det et fremmed begrep for mange. Læreboka gir 

videre en framstilling av de historiske forskjellene og likhetene mellom sjia- og 

sunnimuslimer, men går ikke nærmere inn på begrepet «sunni». Et poeng er her at læreboka 

dermed ikke gir elevene noen referansepunkter for å forstå begrepene religiøs tradisjon og 

religiøs lære. Videre kan vi også trekke fram det faktum at det nevnes veldig lite om nasjonale 

og lokale variasjoner innad i islam, unntatt mellom sunni-muslimer og sjia-muslimer. En slik 

avgrensning av hvilke sider ved religionen elever får tilgang til, kan begrense i hvilken grad 

de utvikler evnen til å tenke kritisk og reflektert om islam.  

I boka for niende trinn finner vi i kapittel fem om liv og død, fagbegreper som for eksempel 

«liv», «død», «sorg», «lidelse», «hva som skjer etter døden», «de dødes ånder», «urfolk», 

«spiritisme», «gjenfødsel», «Bhagavadgita», «livets kretsløp», «den tibetanske dødeboka», 

«nirvana» og «nær-døden-opplevelser».  Noen elever vil kanskje ha utfordringer med disse 

fagbegrepene, på samme måte som jeg sa om de andre fagbegrepene jeg har gjennomgått.  
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Jeg vil nå gå dypere i dybden på to av disse begrepene. Det første begrepet jeg vil ta opp er 

«sorg». Dette kan være et utfordrende begrep å snakke om for barn og unge. Mange elever har 

nok opplevd sorg på en eller annen måte i løpet av livet. Boka skriver dette om sorg: «Angsten 

for å stå ansikt til ansikt med døden, og sorgen over å miste noen, er dypt menneskelig. Dette 

gjelder de fleste, uansett tro og livssyn» (Holth, Kallevik & von der Lippe, 2007, s. 132). 

KRLE-faget rommet temaer og fenomener som kan berøre elever ganske personlig og 

eksistensielt. Læreplanen inneholder «liv og død» som et temafelt under hovedområdet 

«Filosofi og etikk». Et forhold er da hvordan læreboka velger å håndtere slike tema, og om 

kritisk literacy blir noe annet i forhold til slik personlige spørsmål enn det blir i forhold til 

spørsmål om læresetninger og praksiser. «Sorg» er altså noe menneskelig som angår oss alle 

og som er relevant innenfor alle religioner og livssyn.  

Det andre begrepet jeg vil si noe om er «den tibetanske dødeboka». Dette er et tema og begrep 

som få elever har hørt om, men det kan også starte en samtale etter at læreren har forklart hva 

det betyr. Boka forklarer hva den tibetanske dødeboka er slik: «Den tibetanske dødeboka 

skildrer det som skjer med den døde i mellomtilstanden før den nye gjenfødselen, eller før 

frigjøringen (nirvana). På denne krevende reisen vil du møte både fredelige og fæle bilder, 

ifølge den tibetanske buddhismen. De er alle sammen uttrykk for ditt eget sinn. Det gjelder å 

gjenkjenne disse symbolske bildene og forstå at de handler om deg selv» (Holth, Kallevik & 

von der Lippe, 2007, s. 138). Her synes læreboka å være i ganske tydelig kommunikasjon inn 

mot leserne, altså elevene, både ved å bruke tiltaleformen «du» og omtalen av fredelige og 

fæle bilder som foregriper en potensiell lesers opplevelse av boka. Den avsluttende setningen 

i sitatet nærmest forutsetter at elevene selv anvender dødebokas symbolspråk på seg selv. En 

tolkning av dette kan være at læreboka her beveger seg i et grenseland mot forkynnelse. 

Læreboka kommuniserer fagstoffet på en levende måte, men man kan spørre seg om hvilken 

rom dette gir elevene for å opptre selvstendig kritisk.  

I kapittel syv om menneskerettigheter og menneskeverd er det også mange nye fagord- og 

begreper, som for eksempel «menneskerettigheter», «universell», «de forente nasjoner», 

«verdenserklæringen om menneskerettigheter», «barnesoldater», «elevmekling», 

«konfliktløsning», «demokrati», «ytringsfrihet» og «krenkelse». Et fagbegrep som kan være 

verdt å undersøke mer grundig er «ytringsfrihet». Ytringsfrihet blir beskrevet i boka på 

følgende måte: «Ytringsfrihet er en av menneskerettighetene» (Holth, Kallevik & von der 

Lippe, 2007, s. 194). Læreboka forklarer begrepet ved å trekke fram at det er både viktig og 
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problematisk. Dette kommer også fram en av oppgavene: «Forklar kort hvorfor ytringsfrihet 

er en problematisk rettighet. Kan du komme på et eksempel på dette som ikke er nevnt i 

boka?» (Holth, Kallevik & von der Lippe, 2007, s. 195). Læreboka nevner ikke kritikk og 

krenkelse av religioner, men sier derimot noe om at ytringsfrihet er selve bærebjelken i 

demokratiet og hvor grensene for ytringsfrihet skal gå, hvis det skal være grenser.  

Boka for tiende trinn har også mange fagbegreper, som kan være både kjente og ukjente for 

elevene. I kapittel 1 om valg, ansvar og utfordringer kan vi blant annet for eksempel finne 

fagordene «etikk», «konsekvensetikk», «pliktetikk», «moralske holdninger», «ansvarsetikk», 

«moralfilosofi», «naturfilosofi» og «økosofi». Jeg vil si litt mer om ett av disse begrepene, 

som er «konsekvensetikk». I boka blir konsekvensetikk beskrevet slik: «Riktige handlinger er 

de som gir et godt resultat» (Holth & Kallevik, 2008, s. 9). Bare dette gir elevene et stort 

tolkningsrom når man skal diskutere etiske problemstilling og lignende temaer. Begrepet 

kobles sammen med «pliktetikk» gjennom analyse av en fortelling om en gutt som var på en 

hjemmealene-fest der en dyr gjenstand hadde forsvunnet.  

I det siste kapitlet om tilbakeblikk: fakta og repetisjon finner vi to sider om islam (s. 236-

237). Dette er det eneste om islam i boka for tiende trinn. På disse sidene finner vi tekstavsnitt 

under overskriftene «utbredelse», «historisk bakgrunn», «typiske trekk ved islam», «noen 

viktige høytider» og «hovedretninger i islam». Her er det også en repetisjon av fagbegreper 

fra kapitlet om islam i Horisonter 8. Disse to sidene kan fungere som en inngangsport til 

repetisjonen av islam på slutten av tiende trinn. Man kan også bruke punktene til å ta opp 

temaene og diskutere dem på en ordentlig måte. Kritisk tenkning og refleksjon kan også 

fremmes hos elevene ved at man for eksempel skriver en tekst om islam med hjelp av 

begrepene som finnes på disse sidene.  

På slutten av flere kapitler i læreverket Horisonter et det noen sider som kalles «innblikk». 

Dette er en videre fordypning innenfor temaet som har blitt tatt opp i kapitlet. I boka for 

åttende trinn er det et innblikk jeg vil trekke fram. I kapitlet om islam handler innblikket om å 

være muslim i Europa og om mangfold og utfordringer knyttet til dette. I dette innblikket får 

elevene et objektivt og mangfoldig perspektiv på islam og hvordan islam utfolder seg i 

Vesten. Flere steder i innblikket finner vi eksempler på ord og begreper som kan skape 

kritiske assosiasjoner og refleksjoner hos elevene, som for eksempel «minoritet», 

«sekulariserte» og «hijab». Innblikket skjærer noen steder mange muslimer over en kam, som 
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i det følgende sitatet: «Mange muslimer i Europa strever med å venne seg til den åpne og 

kritiske måten å diskutere religion på» (Holth & Deschington, 2006, s. 91).  

I boka for niende trinn er det ingen innblikk knyttet til de kapitlene jeg tar for meg i denne 

masteroppgaven. Når det kommer til boka for tiende trinn, er det et innblikk som et relevant. 

Oppgavene i kapitlene i de tre bøkene er delt inn i ulike nivåer ved at de er plassert under 

hverandre og de er skilt av med en strek mellom faktaoppgavene og de mer kreative 

oppgavene. Det finnes ulike typer av oppgaver gjennom alle tre bøkene, og de utfyller 

hverandre på en måte som kan bidra til kritisk tenkning og refleksjon hos elevene.  

5.2.1.2 Kontekster   

Den andre analysekategorien handler om kritisk literacy knyttet til de kontekster som 

læreboktekstene etablerer. Ett slikt kontekstaspekt er referanse til andre tekster. Horisonter er 

et læreverk hvor vi finner flere eksempler på at det blir referert til andre tekster, som for 

eksempel Bibelen, Koranen, Toraen og ulike mediatekster. Jeg vil komme tilbake til dette 

senere i oppgaven. Samtidig er det noen grep læreverket tar for å knytte kunnskapen i 

brødtekst, bilder og oppgaver til kontekster som er gjenkjennelige for elever. Blant annet så 

brukes temaer som elevene kan relatere seg til fra dagliglivet og andre kjente settinger. Ulike 

kontekster vil kunne bidra til kritisk literacy ved at elevene får tilgang til et større 

kildemateriale.  

I Horisonter er det også fokus på hvordan de ulike religionene og livssynene kan være 

utgangspunkt for mangfold, kommunikasjon og samarbeid. Dette er synspunkter som kan 

bidra til kritisk tenkning og refleksjon hos elevene på flere områder. Først og fremst handler 

det om hvordan man fremstiller de ulike religionene og at det blir gjort på en slik måte at det 

kan fremme kritisk tenkning og refleksjon hos elevene, men også at det skaper en positiv 

stemning og at man er nysgjerrig på å lære mer.  

Et kontekstaspekt er bruken av eksempler på en slik måte at det gjør språket levende og 

forståelig. Det blir brukt blant annet mediatekster, tekster fra hellige skrifter og andre kilder. 

Kapitlet om «filosofi og etikk» er gjort tilgjengelig for elever slik at de kan utvikle evnen til 

selvstendig forståelse på den måten at det er referanser til hverdagslige ting som ungdommer 

forstår, som for eksempel venner, familie, materielle ting og mobil. I tillegg fokuseres det 

mye på den filosofiske samtalen, eller det undersøkende fellesskap som de kaller det, i boka 
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for åttende trinn. Her vektlegges det også at elever må lære dette tidlig og det er en 

«oppskrift» på hvordan man kan gjennomføre en slik samtale.  

Videre er det også noen dikt i dette læreverket. Vi kan for eksempel trekke fram diktet 

«Kanskje» av Ingrid Sjøstrand i Horisonter 10 (Holth & Kallevik, 2008, s. 7). Dette skaper en 

fin innledning og begynnelse på kapitlet om filosofi og etikk. Man kan bruke det på flere 

måter, som for eksempel en innledning til temaet ved å snakke om det, eller man kan la 

elevene lese det stille og tenkeskrive om hva de tror budskapet og meningen med diktet er. 

Diktet står på forsiden til kapitlet om filosofi og etikk, og handler om at vi alle angår 

hverandre. Skjønnlitteratur som diskursiv kontekst kan innebære at man trer ut av 

vitenskapelige literacy og inn i et annet literacy-modus, som for eksempel i passasjen om sorg 

og aktivering av eksistensielle spørsmål tidligere i analysen av Horisonter.  

5.2.1.3 Diskurser  

Den tredje analysekategorien handler om det jeg har valgt å kalle diskurser. Her vil jeg 

komme inn på diskursiv praksis (hvilket samspill teksten har til andre tekster), maktrelasjoner 

(mellom læreverkene og læreplanene), i hvilken grad tekstene og oppgavene inviterer elevene 

med inn som dialogpartnere, i hvilken grad de åpner for ulike syn og forståelser som elever 

kan reflektere over og i hvilken grad de lukker framstillinger inn mot en enhetlig forståelse. 

Jeg vil også undersøke i hvilken grad lærebøkene presenterer verktøy for analyse og 

refleksjon som elevene kan anvende selvstendig i arbeid med fagstoffet.  

Når det gjelder hvordan tekstene og oppgavene inviterer elevene med inn som dialogpartnere 

og i hvilken grad de åpner for ulike syn og forståelser som elever kan reflektere over, vil jeg 

trekke fram at islamkapitlet i Horisonter 8 sitt innblikk om det mangfoldige i islam. 

Oppgavene her kan være nyttige å trekke fram. Jeg vil særlig nevne oppgave 7 og 8 (Holth & 

Deschington, 2006, s. 95). Disse to oppgavene går ut på at elever skal finne avisartikler og ta 

stilling til noen påstander. Dette er oppgaver som kan skape debatt, kritisk tenkning og 

refleksjon på den måten at all ungdom kan være med på dette. Både de med en ikke-religiøs 

bakgrunn og de som kommer fra en religiøs familie kan delta og jobbe med disse oppgavene 

med de samme forutsetningene. Her er det altså læreboka som aktivt legger opp til at elevene 

skal utforske ulike sider ved islam. Et spørsmål som kan stilles her er om læreboka tilbyr 

tilstrekkelig med redskaper for elevene eller om den i noen grad overlater dette til elever og 

lærere.  
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I Horisonter 8, der elevene blir kjent med begrepet homofili, kan framstillingen kan helle litt 

mot det negative. Her finner vi blant annet formuleringen: «En jente kan for eksempel ha 

sterke følelser for en venninne i en periode, og en stund etterpå er hun forelsket i en gutt. 

Sannsynligvis blir hun ganske forvirret og usikker av dette. Men forvirringen vil gå over etter 

hvert, slik at hun blir trygg på sin egen identitet» (Holth & Deschington, 2006, s. 109). Dette 

utsagnet kan tolkes slik at det er en forvirring å være forelska i en av samme kjønn og så bli 

forelska i en av det motsatte kjønn. Dessuten er det ikke mye skrevet i boka om bifile. Dette 

er en gruppe mennesker som blir uglesett fordi flere mener at man bør kunne bestemme seg 

for om man er homofil eller heterofil, at det er rart å være bifil. Når en lærebok gir lite 

informasjon om et slikt tema, unnlater den å meddele informasjon som kan gi elever grunnlag 

for å forholde seg kritisk til fordommer mot seksuelle minoriteter.  

Et sentralt punkt å trekke fram er religionskritikk. Det står under hovedområdet «Livssyn» i 

læreplanen at elevene skal kunne «presentere eksempler på religionskritikk fra ulike 

livssynstradisjoner» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 9), men begrepet er også relevant for de 

kompetansemålene jeg har tatt for meg og for analysen av læreverket. Dette er et svært viktig 

og relevant begrep i dagens tid fordi vi lever i et mangfoldig og pluralistisk samfunn, noe som 

betyr at man må kunne se flere sider ved religionene – både det gode og det mindre gode. I 

Horisonter 8 finner vi at religionskritikk blir nevnt i forbindelse med kapitlet om profetene i 

Det gamle testamente og i kapitlet om «islam». Her forsøker forfatterne dels å gi eksempler 

på religionskritikk innenfor den jødisk-kristne tradisjonen og dels å nøytralisere 

massemedienes framstilling av islam. Det hjelper oss å se ulike sider ved religion og få en 

bredere og større forståelse av fagstoffet.   

I Horisonter 8 finner vi også åpne framstillinger av islam. Med dette mener jeg at måten islam 

er framstilt på i boka, gir et annet bilde av religionen enn det som er i media. Ensformede og 

snevre framstillinger av diverse fenomener kan virke ødeleggende og ikke være til nytte når 

man skal utvikle evnen til kritisk tenkning og refleksjon, noe denne læreboka har tatt høyde 

for. I innblikket i kapitlet om islam, som ble omtalt under punktet lesbarhet, blir det presentert 

ulike perspektiver og tenkemåter om islam. Her gjøres det mye for at elevene skal få 

kjennskap til og kunnskap om forholdet mellom majoritet og minoritet med tanke på islams 

rolle i den vestlige verden.  
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5.2.1.4 Elevnettstedet til Horisonter 8-10 

Elevnettstedet til Horisonter er delt inn i tre nivåer etter årstrinnene fra 8.-10.trinn. Det første 

man kommer til er temaene sortert etter hvordan kapitlene er i boka. På forsidene til hvert 

kapittel er det en film som forteller noe om temaet som tas opp. Når man går inn på 

nettsidene, får du et valg om hvilken bok og hvilket årstrinn du vil arbeid med. Trykker man 

på en av bøkene, kommer en til kapitteloversikten. Den er helt lik som den i boka, slik at 

elevene møter noen kjente elementer. Når det gjelder lesbarhet, kan det være hensiktsmessig å 

nevne hvordan det multimodale kan skape andre betingelser for utvikling av kritisk literacy. 

Elevene har mulighet til å jobbe med oppgavene på ulike nivåer, individuelt eller i grupper. 

Oppgavene på elevnettstedet er preget av ulike vanskelighetsgrader, modaliteter og elementer. 

I tillegg finner vi arbeidsark, filmer og interaktive oppgaver på nettsiden.  

På nettsiden er det også videre fordypning i innblikkene til de ulike kapitlene. Et eksempel er 

innblikket om islam, der det handler om at elevene skal sette seg inn i konflikter som har rot i 

religionsforskjeller. Her blir det også oppfordret til å tenke kritisk om framstillingen av disse 

konfliktene i mediene. I tillegg til bilder og illustrasjoner som kan gi elevene assosiasjoner til 

kritisk tenkning og refleksjon, er det også en del spørsmål på nettsiden. Innenfor kontekster 

kan vi ta opp at det brukes lenker til avisartikler og andre kilder, og skaper et utvidet 

perspektiv for refleksjon.  

5.2.1.5 Oppsummering av læreverket  

Når det gjelder lesbarhet i Horisonter, vil jeg trekke fram følgende som det mest sentrale. Det 

benyttes flere avanserte fagord og uttrykk i alle tre bøkene, og de forklares på forskjellige 

måter. Disse fagordene er skrevet på en slik måte at de kan skape kritisk tenkning og 

refleksjon hos elevene. I Horisonter er det innblikk på slutten av flere kapitler. Her blir det 

presentert en dypere forståelse av temaet fra kapitlet. Når det gjelder islam-kapitlet, nevnes 

det lite om nasjonale og lokale variasjoner innad i islam. I Horisonter 8 nevnes det noe om at 

blant mange muslimer er det uenighet om hvordan man skal leve, men ikke mer. En så kort 

framstilling kan begrense i hvor grad elevene utvikler kritisk literacy.  

Den andre analysekategorien om kontekster kan vi også si noe om. Her vil jeg særlig trekke 

fram bruken av eksempler fra andre tekster, som for eksempel fra Bibelen, Koranen og 

avisartikler. Horisonter bruker flere slike eksempler og dagligdagse ord og uttrykk som kan 
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skape en relasjon til elevene. Dessuten er det noen dikt i læreverket, noe som kan utvikle 

elevers evne til kritisk literacy på en annen måte enn andre kilder.  

Den siste analysekategorien er diskurser. De mest sentrale punktene derfra er blant annet at 

innblikket i islamkapitlet i Horisonter 8 gir elevene muligheten til å utforske ulike sider ved 

islam som kan legge til rette for utvikling av kritisk literacy. I tillegg nevnes religionskritikk 

som et viktig tema, samtidig som det er framstillinger som bidrar til å gi en nyansert og åpen 

forståelse av islam. Dette kan være for å gi et annet inntrykk av islam enn det som kommer 

fram i media.  

Elevnettstedet til læreverket Horisonter 8-10 gir elevene mulighet til videre fordypning ved at 

elevene undersøker flere perspektiver ved de ulike temaene. Det multimodale perspektivet er 

viktig her fordi det kan skape andre betingelser for utvikling av kritisk literacy. Nettsidene 

fremmer også differensiering ved at elevene kan jobbe på ulike nivåer med oppgavene.  

5.2.2 KRLE-boka 8-10. Cappelen Damm.  

Læreverket KRLE-boka 8-10 er et ettbindslæreverk, som ble skrevet etter den reviderte 

læreplanen i KRLE-faget i 2015. Forfatterne av læreverket er Pål Wiik og Ragnhild Bakke 

Waale. Boka starter med et introduksjonskapittel som sier noe om KRLE-faget, de fem 

verdensreligionene, filosofi og etikk, samt hva som vektlegges i undervisningen når man 

bruker boka. «Filosofi og etikk» er det første kapitlet etter innledningskapitlet. Dette er det 

nest største kapitlet i læreboka, etter kristendoms-kapitelet. Islam-kapitlet kommer som 

kapittel nummer 5.  

5.2.2.1 Lesbarhet  

Jeg vil starte med analysen av kapitlet om «filosofi og etikk», som altså er det første kapitlet i 

læreboka. Kapitlet starter med å nevne kompetansemål fra Kunnskapsløftet for hva elevene 

skal lære. I kapitlet er temaene delt inn med underoverskriftene «hvem er du?», «familie og 

venner», «har alle mennesker samme likeverd?», «likeverd og likestilling», «rett og galt», «i 

gode og onde dager», «livet og døden», «demokrati og fredsarbeid», og «kritikk av religioner 

og livssyn». Disse underoverskriftene sier noe om hva som er prioritert av fagstoffet, og 

hvordan det blir presentert.  
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Når det gjelder lesbarhet, så vil jeg trekke fram hvordan KRLE-boka har tatt grep for å gjøre 

tekstene tilgjengelige for elevene slik at de kan utvikle evnen til selvstendig forståelse og 

kritisk tenkning og refleksjon. Først og fremst preges kapitlene av mange korte avsnitt som 

skilles av overskrifter. I tillegg er det noen biografiske opplysninger i margen. I kapitlet om 

filosofi og etikk finner vi mange fagbegreper som er med på å belyse informasjonen som blir 

formidlet. Disse fagbegrepene finner vi både i brødteksten og i margtekstene.  

Når det gjelder differensiering, er det spørsmål på hver side som kan skape refleksjon og 

diskusjon blant elever, som for eksempel «Hvilke verdier har du fått med deg hjemmefra? 

Hvem andre påvirker deg i ditt syn på verden?» (Wiik & Bakke Waale, 2016, s. 21). Ved å 

bruke denne typen oppgaver legger læreboka opp til refleksjonsøvelser som trolig vil fungere 

godt på alle tre klassetrinn i ungdomsskolen. Dette med korte avsnitt kan også bidra til 

differensiering i en klasse der elevene har ulikt utgangspunkt og faglig nivå. I slike oppgaver 

og spørsmål kan elevene svare på sin egen måte, og bruke sine egne forutsetninger. KRLE-

boka er preget av slike oppgaver, og dette er noe som kan fremme kritisk literacy på flere 

måter. Først og fremst handler det om at elevene kan svare med ulik grad av bruk av fagord 

eller drøfting, det kan også besvares veldig enkelt.   

Gjennom hele kapitlet er det ulike margtekster, som for eksempel spørsmål, små setninger og 

definisjoner på begreper som nevnes. Mange slike små margtekster kan krydre språket og 

skape debatt og diskusjon blant elevene. Dette er også tilfelle i KRLE-boka. Når det gjelder 

kritisk literacy, så kan vi også trekke fram hvordan disse bildene, margtekstene og 

bildetekstene kan bidra til å skape en kritisk debatt eller samtale rundt temaene.  

Kapitlet om islam er oppbygd litt annerledes enn kapitlet om «filosofi og etikk». Den 

viktigste forskjellen er at det er vesentlig kortere. I boka er alle kapitlene om de ulike 

verdensreligionene, unntatt kristendom, bygd opp på samme måte med fokus på religionen i 

praksis, de hellige tekstene og religionen i dag og hva de tror på. I dette kapitlet blir det 

understreket at i Norge er muslimer i minoritet, og at religionen derfor i hovedsak blir 

praktisert i hjemmet (Wiik & Bakke Waale, 2016, s. 267). Men selv om muslimer er i 

minoritet blir det fremhevet at det er svært mange nyanser og stort mangfold innad i islam.  

I kapitlet om islam finner vi også selvsagt mange fagbegreper. Her er fagbegrepene brukt slikt 

at det skapes en basis slik at elevene får med seg det de skal og for å legge grunnlaget for 

videre læring om temaet. Noen eksempler på slike fagbegreper er «å resitere», «Allah», 
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«Koranen», «trosbekjennelsen», «moské», «bildeforbud», «hadith» og «overgangsriter». Jeg 

vil nå gi en grundigere beskrivelse av to av disse begrepene. De begrepene er bildeforbud og 

Koranen. Begge disse to begrepene kan skape kritisk refleksjon og tenkning hos elevene på 

ulike måter. Først og fremst tenker jeg på at de kan være utgangspunkt for videre samtale og 

diskusjon, men også kreative oppgaver som for eksempel gruppearbeid og prosjektarbeid. I 

læreboka blir disse to begrepene framstilt på litt ulike måter. Bildeforbud blir det forklart litt 

om slik: «Muslimene har, akkurat som jøder, bildeforbud. Gud kunne ikke avbildes, og derfor 

utviklet muslimer andre kunstformer for å vise Gud og skaperverket» (Wiik & Bakke Waale, 

2016, s. 273). Dette er alt som står i dette læreverket om bildeforbud i islam. Framstillingen 

sammenligner islam med jødedommen, noe som også kan skape kritiske assosiasjoner hos 

elevene, og legge til rette for videre samtale og diskusjon og gruppearbeid. De to kapitlene er 

gjort tilgjengelige for elevene slik at de kan utvikle evnen til kritisk forståelse av fagstoffet 

ved at temaene er gjenkjennelige for dem, og at de kan bruke mange av sine egne erfaringer 

når de løser oppgaver og leser tekstene. I islam-kapitlet nevens det lite om nasjonale og lokale 

variasjoner innad i islam, noe som kan legge begrensninger på elevers utvikling av kritisk 

literacy fordi de ikke får tilgang til flere sider ved religionen.  

Oppgavene i læreverket er tredelt i «husker du», «til ettertanke» og «til videre arbeid». Det 

kommer oppgaver etter hvert tema. Husker du-oppgaver spør etter kunnskaper fra teksten fra 

de foregående sidene. Dette er rene faktaoppgaver som spør etter elevens kunnskaper innen et 

bestemt tema, som for eksempel «Hva er moral?» (Wiik & Bakke Waale, 2016). Til 

ettertanke-oppgaver går et steg lenger og vil utvikle elevens evne til kritisk tenkning og 

refleksjon. Et eksempel på en slik oppgave kan være «Skriv en tekst der du uttrykker din 

mening om vold i et parforhold. Velg om du er gutt eller jente» (Wiik & Bakke Waale 2016, 

s. 43). Til videre arbeid-oppgaver er mer kreative oppgaver som skal utvikle elevenes evne til 

kritisk tenkning og refleksjon. Et eksempel på en slik oppgave kan være «Lag en oversikt 

over frivillige organisasjoner som finnes på hjemstedet ditt, og der ungdom kan være 

medlemmer. Presenter en av dem for klassen» (Wiik & Bakke Waale, 2016, s. 72). Denne 

oppgaven kan også være utgangspunkt for differensiering i klassen i det at elever kan løse den 

på ulike måter og på forskjellig nivå.  

Når det gjelder samarbeid og diskusjoner, så er det nesten ingen av oppgavene i KRLE-boka 

som eksplisitt sier at elevene skal arbeide sammen. Det er en oppgave i kapitlet om filosofi og 

etikk som kan tolkes som en samarbeidsoppgave: «Forbered og gjennomfør en dramatisering 
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for klassen der begrepene religion, kritikk og respekt er viktige» (Wiik & Bakke Waale, 2016, 

s. 83). Her er elevenes tolkningsrom stort og det legger til rette for at de kan utvikle kritisk 

literacy ved at de bruker ulike kilder i oppgaven.  

5.2.2.2 Kontekster 

KRLE-boka ble altså skrevet etter den reviderte læreplanen i faget. Dette betyr at kristendom 

skal omfatte omlag halvparten av undervisningen i faget. I denne delen om kontekstene i 

læreverket vil det blant annet bli trukket fram hvordan læreverket blir påvirket av strømninger 

utenfra, hvordan lærebokas kontekster og elevenes kontekster henger sammen, og hvordan 

man kan knytte elevenes forkunnskaper til de kontekstene vi finner vi læreverket.  

En kontekstaspekt vi kan trekke fram er den mellom læreverket og læreplanen. Hvert kapittel 

starter med en liten tekstrute som sier noe om hva elevene skal lære. Disse målene er basert på 

læreplanens kompetansemål, som for eksempel et punkt i kapitlet om islam: «fortelle om de 

viktigste høytidene i islam» (Wiik & Bakke Waale 2016, s. 266). Dette målet er kort og 

konsist og gir informasjon om hva elevene skal lære.   

KRLE-boka kjennetegnes av et spørrende og reflekterende språk som kan skape nysgjerrighet 

hos elevene. I tillegg har læreverket spørsmål på nesten hver side som kan fremme kritisk 

tenkning og refleksjon hos elever. Flere av disse spørsmålene handler om ting elevene kan 

relatere seg til, som for eksempel «Hvordan vil det oppleves verken å spise eller å drikke fra 

soloppgang til solnedgang?» (Wiik & Bakke Waale, 2016, s. 267). Dette spørsmålet kan virke 

litt utfordrende for noen elever, men det kan også skape diskusjon. Slike framstillinger finnes 

det flere av i læreverket. I tillegg er det små vet du-bokser på nesten hver side som har 

interessante faktaopplysninger som kan bidra til at elevene forstår mer av teksten, som for 

eksempel «Vet du at kjønnsidentitet betyr at man føler seg som jente eller gutt eller ingen av 

delene. Da snakker vi om «det tredje kjønn», eller transperson» (Wiik & Bakke Waale, 2016, 

s. 19). Dette kan gi elevene en større forståelse av fagstoffet. KRLE-boka tar blant annet opp 

ungdomstid og forelskelse. Dette temaet kan ungdom relatere seg til på flere måter. 

Framstillingen av slike temaer i dette læreverket er preget av et respektfullt og objektivt språk 

som inviterer elevene inn som dialogpartnere og skaper engasjement.  

Sammenhengene mellom kontekstene i KRLE-boka er ganske slående på ulike måter. Først og 

fremst handler det om at elevene blir bedt om å forholde seg til temaer og emner som kan 
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være veldig utfordrende og som kan skape spenninger i klasserommet, som for eksempel 

likestilling, homofili og religionskritikk. I tillegg er det også en del kontekster som elevene 

kjenner igjen fra kristendom og jødedom, det er dette med overgangsriter. Dette er noe som er 

relevant for alle religioner og livssyn, og noe som elevene kan ta med seg videre i 

sammenligningen og drøftingen på slutten av ungdomsskolen. KRLE-boka tar også for seg 

riter som blant annet barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.  

5.2.2.3 Diskurser   

Den tredje analysekategorien jeg vil ta for meg er diskurser. KRLE-boka er preget av et språk 

med korte avsnitt, mange spørsmål som kan sette i gang tankeaktivitet hos elever og 

margtekster på flere av sidene i kapitlet. Læreverkets oppgaver inviterer elevene i varierende 

grad inn som dialogpartnere og det er mange bilder som elever kan kjenne seg igjen i. 

Forfatterne har forsøkt å få masse stoff inn i kapitlene, noe som har ført til at det kanskje kan 

virke ganske overveldende for en 8.klassing å skulle lese denne boka. Når det gjelder 

samspillet mellom dette læreverket og andre tekster, er det noen punkter vi kan nevne. Først 

og fremst vil jeg nevne at læreverket henviser blant annet til både Koranen og Bibelen. I 

tillegg henviser læreverket til sitater fra antikkens filosofer og andre personer, noen dikt (blant 

annet Den gode vennen av Ragnhild Bakke Waale), diverse undersøkelser, 

menneskerettighetene og utdrag av taler.  

Når det gjelder i hvilken grad lærebøkene presenterer verktøy for analyse og kritisk refleksjon 

som elevene kan anvende selvstendig i arbeid med fagstoffet, handler det først og fremst om 

læreboka som grunnlag for videre tenkning og refleksjon. Et eksempel på et slikt analytisk 

verktøy kan være skriving – at elevene blir bedt om å for eksempel skrive en dagboktekst, et 

essay eller en historie for så å bruke denne teksten til videre samtale rundt temaet.  

5.2.2.4 Elevnettstedet til KRLE-boka 8-10 

Elevnettstedet til KRLE-boka er sammensatt av flere elementer, som for eksempel bilder, 

tekst og film. Helhetsinntrykket er at det er en ganske grei nettside med et enkelt layout. 

Oppgavene på elevnettstedet til KRLE-boka er formet på den måten at det på venstre side er 

en meny hvor temaene er sortert etter rekkefølgen i læreboka. Det er tre oppgavesamlinger 

med flervalgsoppgaver under hvert tema. I tillegg til oppgaver og illustrasjoner, finner vi også 

en ordbank på elevnettsiden. Her kan elevene finne forklaringer på ord som er sentrale i 
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læreverket. Selve inntrykket av elevnettstedet til dette læreverket er at det er et nettsted som er 

tilpasset brukergruppen. En ting som kanskje kunne vært med er lydbøker av lærebøkene. Da 

hadde læreverket vært enda mer tilpasset til de elevene som sliter med lese- og skrivevansker.  

5.2.2.5 Oppsummering av læreverket  

KRLE-boka 8-10 er et ettbindsverk med et moderne og ungdommelig språk. Det at læreverket 

består av kun ett bind kan legge noen begrensninger på formidlingen av fagstoffet. Først og 

fremst handler det om hvordan man skal fordele fagstoffet over tre år. Læreverket er også 

preget av et fokus på grunnleggende ferdigheter, noe som er et skille fra for eksempel 

læreverket Horisonter på den måten at KRLE-bokas oppgaver utvikles gjennom de 

grunnleggende ferdighetene. Innenfor lesbarhet vil jeg trekke fram hvordan læreverket bruker 

fagbegreper til å legge grunnlag for videre lesing. Dessuten er det varierende vanskegrad i 

oppgavene, noe som også kan gjøre at elevene kan jobbe på sitt eget nivå. Når det gjelder 

islam, så er det lite om nasjonale og lokale variasjoner innad i religionen. Dette kan legge 

begrensninger på elevers utvikling av kritisk literacy.  

Når det gjelder kontekster, så er språket i læreverket KRLE-boka ungdommelig og 

reflekterende. Mange av oppgavene handler også om temaer som elevene kan relatere seg til. 

I tillegg tar læreverket opp temaer og hendelser som kan skape kritiske tanker og refleksjoner 

hos elevene.  

Diskursene i læreverket går ut på at det er korte avsnitt med ordforklaringer på siden. Siden 

det er et ettbindsverk er det store kapitler med flere oppgaver som man kan jobbe med over tre 

år. Et eksempel på et analytisk verktøy elevene blir bedt om å bruke gjennom læreverket, er 

skriving. Dette er en ferdighet som gjør at elevene kan sammenfatte kunnskap og utvikle sine 

kritiske tanker og refleksjoner. Oppgavene i læreverket inviterer også elevene inn som 

dialogpartnere. Samspillet med andre tekster er også viktig her i det at de ulike diskursene i 

dem kan gjøre elevene oppmerksomme på andre sider ved fagkunnskapen og dermed legge 

grunnlaget for kritisk literacy.  

Elevnettstedet er greit og oversiktlig med engasjerende bilder og margtekster som kan bidra 

til kritisk tenkning og refleksjon. Selve utformingen av elevnettstedet er litt forvirrende og det 

tar litt tid å finne fram der. Men det faglige er bra og innholdet er fint. Ordbanken er også fin 

å bruke i undervisningen slik at elevene kan få et større utbytte av læreringen.  
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5.2.3 Store spørsmål 8-10. Aschehoug.   

Læreverket Store spørsmål ble skrevet etter den reviderte læreplanen i KRLE i perioden 

2016-2018. Forfatterne av boka for åttende trinn er Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen og Jarle 

Rasmussen (2015). Bøkene for niende og tiende trinn er skrevet av Olav Hove, Jørg Arne 

Jørgensen og Marit Sandboe (2016/2017). Når det gjelder fordeling av temaene i de ulike 

bøkene, så tas «filosofi og etikk» opp i boka for åttende trinn. «Islam» tas ikke opp i denne 

boka, men det kommer i boka for niende trinn. Store spørsmål er et læreverk som legger vekt 

på fortellingen som muntlig aktivitet i klassen. Muntlighet fremgår også i læreplanen som 

sentralt i læreverket.  

Når det gjelder hvilke kapitler som er relevante for denne analysen, så vil jeg gå gjennom det 

nå. I Store spørsmål 8 er det det siste kapitlet, kapittel 5 (Etikk og dialog), som er relevant. I 

Store spørsmål 9 er det kapittel 3 (Islam) og kapittel 5 (Etikk og filosofi) som er sentrale. I 

Store spørsmål 10 er det kapittel 3 (Etikk og filosofi) og åtte sider fra kapittel 5 (Fem 

verdensreligioner) som jeg skal ta for meg.  

Temaet om islam blir nevnt i Store spørsmål 9 og dukker opp på slutten av Store spørsmål 10 

på to sider. Et annet punkt som kan være nyttig å trekke fram er margtekster. Margtekster kan 

være nyttig i en lærebok på flere måter. I tillegg er det en del spørsmål, visste du at-tekstruter, 

definisjoner på fagord og biografiske opplysninger. Alle disse småtekstene kan være med på å 

skape en bedre forståelse av og krydre språket i læreboka. På den ene siden er margtekster et 

nyttig verktøy for å krydre det akademiske språket i læreboka. Men margtekster kan muligvis 

også virke forvirrende, særlig for de elevene som sliter med lese- og skrivevansker. For disse 

elevene kan margtekster gjøre vondt verre. Derfor er det viktig at lærebokforfattere tilstreber å 

ha en balanse mellom tekst, bilder og andre elementer.  

5.2.3.1 Lesbarhet  

Læreverket Store spørsmål 8-10 starter hver av de tre bøkene med å stille 8, 9 og 10 store 

spørsmål. Disse spørsmålene kan brukes på forskjellige måter, som for eksempel i 

gruppearbeid, tenkeskriving eller idémyldring på begynnelsen av året. Dette er spørsmål som 

for eksempel: «Har alle mennesker noe de tror på?», «Finnes det en Gud?», «Har vi 

mennesker fri vilje?», «Hva er et godt menneske?», «Finnes det en mening med livet?» og 

«Er religion noe mennesker har funnet på?». Slike spørsmål kan ha ulike implikasjoner for 
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utvikling av kritisk literacy hos elevene, som for eksempel at de får en bedre forståelse av 

KRLE-faget, men også av hva læreboka fokuserer på.  

Det er også illustrasjoner og margtekster på nesten hver side i kapitlene. På begynnelsen av 

underkapitlene er det først en definisjon av begrepet eller temaet som tas opp. Disse 

definisjonene eller begrepsavklaringene er skrevet med en annen farge enn selve brødteksten. 

Dette kan tolkes som at elevene bør lese dette ekstra nøye og at det er viktig for en videre 

forståelse av teksten. Kapitlet om filosofi og etikk starter med å forklare hva begrepet etikk 

betyr og hvor det kommer fra. Her møter eleven også målene for hva som skal læres i dette 

kapitlet. De ulike temaene vi møter i dette kapitlet er samvittighet, leveregler, empati, 

livsverdier og dialog – den gode samtalen. Temaet om filosofi og etikk går igjen i alle tre 

bøkene. Dette viser at forfatterne av verket har lagt vekt på at dette er et viktig tema i 

religionsundervisningen.  

I filosofi og etikk-kapitlet i Store spørsmål 8 finner vi finner vi blant annet følgende sentrale 

fagbegreper: «samvittighet», «etos», «den gylne regel», «livsverdier», «menneskerettigheter» 

og «dialog». Jeg har valgt å fokusere på de to begrepene «samvittighet» og «livsverdier». 

Dette er begreper som elevene ikke nødvendigvis har en klar formening om hva betyr. Boka 

har følgende beskrivelse av begrepet samvittighet: «Ordet samvittighet, «samvit» på nynorsk, 

kommer av «å vite med selg selv at noe er rett eller galt» (Hove, Jørgensen, Rasmussen & 

Sandboe, 2015, s. 160). Framstillingen av samvittighet i læreboka trekker tråder til forskjellen 

mellom mennesker og dyr, Sokrates og om samvittigheten er medfødt eller tillært. Det er noen 

oppgaver knyttet til dette temaet. En oppgave lyder slik «Maleren Vincent van Gogh sa en 

gang: «Samvittigheten er menneskets kompass». Hva tror du han mente med det?» (Hove, 

Jørgensen, Rasmussen & Sandboe, 2015). Her er elevenes tolkningsrom stort fordi man kan få 

mange forskjellige svar og det kan bli en spennende og interessant samtale. Implikasjonene 

for utvikling av kritisk literacy her er at elevene får kunnskap om hvordan man kan snakke 

om troverdighet og samvittighet, og utvikle analytiske verktøy for dette.  

Det andre begrepet, livsverdier, blir beskrevet på følgende måte: «Livsverdier er verdier som 

gjør at livet blir godt, og de kan ikke måles i kroner og øre (vennskap, kjærlighet, å få bruke 

evnene sine, trygghet), osv.» (Hove, Jørgensen, Rasmussen & Sandboe, 2015, s. 168). For å 

skape en forståelse knytter lærebokforfatterne dette begrepet til ting som elevene kjenner 

igjen fra hverdagen, som for eksempel matpakken og dyr. I tillegg nevnes 

menneskerettigheter og verdier rundt abort. Til slutt tas terroren på Utøya opp som et 
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eksempel på at livsverdiene kan bli truet. Her trekker boka fram den svært store støtten fra 

hele landet til ofrene og at det er viktig at fellesskapet og demokrati er to av de viktigste 

verdiene våre. En oppgave knyttet til dette temaet er: «Hva menes med livsverdier? Gi 

eksempler». (Hove, Jørgensen, Rasmussen & Sandboe, 2015, s. 176). Her får elevene øvd seg 

på kritisk tenkning ved å måtte finne eksempler på livsverdier.  

I kapitlet om etikk og dialog i Store spørsmål 8 finner vi tre oppgaver som eksplisitt ber 

elevene om å diskutere for å komme fram til et svar. Dette kan da tolkes som en 

samarbeidsoppgave. En av disse oppgavene er: «Tror du samvittigheten din blir svekket av å 

spille voldelige dataspill? Diskuter, og begrunn svaret» (Hove, Jørgensen, Rasmussen & 

Sandboe, 2015, s. 167). Det at det er så få oppgaver som eksplisitt ber elevene om å diskutere 

kan tolkes på forskjellige måter, for eksempel at lærebokforfatterne er prioritert at elevene 

skal få inn faktakunnskaper om temaet.  

I kapitlet om islam i Store spørsmål 9 finner vi blant annet følgende sentrale fagbegreper: «in 

sha Allah», «monoteistisk», «sendebud», «Gabriel», «Koranen», «hadith», «sunna», «eid», 

«fundamentalisme», «islamisme» og «ahmadiyya». Jeg vil ta for meg begrepene 

«monoteistisk» og «fundamentalisme». Begrepet «monoteistisk» blir framstilt på følgende 

måte i læreboka: «Muslimer tror på én Gud. Islam er derfor en monoteistisk religion» (Hove, 

Jørgensen & Sandboe, 2016, s. 96). Dette setningen sier mye om islam og er derfor en fin 

måte å innlede om dette temaet på. Man kan også diskutere hvordan dette kan relateres til de 

andre verdensreligionene. Det andre begrepet jeg vil si noe om er «fundamentalisme». Dette 

er et ladet begrep som noen elever kan ha sterke meninger om. Det er religionslærerens ansvar 

å sørge for at elevene får en balansert framstilling av slike begreper og lærer måter å 

argumentere på. Lærebokforfatterne skriver: «Fundamentalister ønsker å gå tilbake til det de 

mener er den opprinnelige religionen» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2016, s. 131). Her man 

også tolke og analysere på flere forskjellige måter, både skriftlig og muntlig. Læreboka 

forsøker å gi et nøytralt og balansert bilde av islam ved å se ulike sider ved religionen, men 

den tar også opp temaer som kan skape debatt, som for eksempel terror og hijab. Islam nevnes 

også kort i boka for tiende trinn. Her finner vi en oppsummering av det viktigste elevene har 

lært om islam, om tro, Koranen, historie, å leve som muslim og om vold. Dessuten får elevene 

kjennskap til Faten Mahdi Al-Hussaini som lever under politibeskyttelse fordi hun ytret seg 

på en demonstrasjon foran Stortinget mot IS. Her får elevene altså kunnskap om hvordan det 

er å engasjere seg mot terror, og hva man må gi opp ved å være en offentlig person. I dette 
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kapitlet finner vi også en oppgave som ber elevene om å sammenligne likheter mellom tre 

fortellinger: «Her har du lest fortellinger om Amina og barnet hun skulle føde. Tidligere har 

du lest om jomfru Maria og Jesusbarnet og Siddhartas fødsel. Ser du noen likhetstrekk 

mellom historiene?» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2016, s. 106). Her kan implikasjoner for 

utvikling av kritisk literacy være at elevene leser historier fra andre kilder enn læreboka og at 

de må inneha en viss kompetanse for å kunne se likheter og forskjeller mellom dem.  

I kapitlet om etikk og filosofi i Store spørsmål 9 finner vi blant annet disse fagbegrepene: 

«etisk tankegang», «kardemommeloven», «Immanuel Kant», «John Stuart Mill», 

«holdningsetikk», «konsekvensetikk», «pliktetikk» og «globalisering». Jeg vil nå komme 

nærmere inn på begrepet «globalisering». «Globalisering» blir framstilt på følgende måte i 

læreboka: «Gjennom sosiale medier, økonomi, politikk, kultur og teknologi knyttes vi tettere 

og tettere sammen med land og mennesker langt unna» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2016, s. 

192). Elevene blir blant annet kjent med det som skjedde med bygningen Rana Plaza i 

Bangladesh 24.april 2013. Med dette som utgangspunkt, kan elevene diskutere og tenke og 

reflektere kritisk rundt etisk handel og det med å kjøpe varer fra fattige land. En oppgave som 

knyttes til denne teksten er: «Les historien om Rana Plaza på nytt. Hva ville Kant, Aristoteles 

og Mill sagt om det å kjøpe klær fra fabrikken der?» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2016, s. 

196). Et slikt tema kan ha innflytelse på elevers oppfatning av læreboka og framstillingen. 

Kritisk literacy kan her utvikles ved at elevene får muligheten til å drøfte ulike implikasjoner 

ved denne hendelsen. I tillegg kan eksemplet potensielt også tilføre noen tilleggsdimensjoner 

som innlevelse og empati.  

På slutten av filosofi og etikk-kapitlet i Store spørsmål 9 finner vi en underoverskrift som 

lyder: «Nye tider – trenger vi en ny etikk?». I dette delkapitlet finner vi noe som ikke nevnes 

verken i Horisonter eller KRLE-boka – dette om menneskets makt over naturen og om etiske 

spørsmål som kan knyttes til oljeboring og jakt. I dagens samfunn er dette svært relevante 

temaer, og det er viktig at elever får kunnskaper om dette. Læreboka legger opp til at elevene 

kan diskutere fagstoffet og gjøre oppgaver knyttet til dette.  

I kapitlet om etikk og filosofi i Store spørsmål 10 finner vi blant annet disse fagbegrepene: 

«filosofi», «Platon», «hulelignelsen», «Rene Decartes», «etikk», «fosterdiagnostikk», 

«eutanasi», «legning», «urbefolkninger», «likestilling» og «dyrerettigheter». De to 

fagbegrepene jeg vil undersøke mer grundig er hulelignelsen og eutanasi. Hulelignelsen blir 

framstilt på denne måten i Store spørsmål 10: «I hulelignelsen forsøker Platon å forklare 
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innholdet mellom verden vi kan se rundt oss, og det han mente var en usynlig, men 

fullkommen idéverden» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2017, s. 106). Her er det noen ord som 

krever forklaring, som for eksempel idéverden. Tolkningsrommet til elevene er stort her fordi 

hulelignelsen kan sette i gang forskjellige assosiasjoner hos elevene, noe som kan kobles til 

for eksempel skriftlige oppgaver. Selve lignelsen blir fortalt og det blir brukt kjente og 

hverdagslige momenter for å skape en forståelse, som for eksempel pepperkakeformer til å 

sammenligne med Platons idéverden og sanseverden. I dette kapitlet finner vi også en 

oppgave som eksplisitt ber elevene om å jobbe sammen: «Velg fosterdiagnostikk eller 

eutanasi. Let etter argumenter for og imot. Lage en liste. Sett dere i grupper og lag en «for og 

imot-plakat» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2017, s. 136).  

På slutten av hvert kapittel er det et sammendrag som sier noe om det viktigste i kapitlet. 

Disse sammendragene kan fungere som øving til prøve eller muntlige aktiviteter, eller gi en 

kort introduksjon før man begynner med et tema. Oppgavene i læreverket er delt inn i to 

kategorier: finn svaret og gå videre. Disse to oppgavetypene er litt ulike. Finn svaret-

oppgaver er faktaspørsmål der elevene finner svaret i teksten de har lest. Et eksempel på en 

slik oppgave er: «Hva betyr ordet menneskeverd?» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2017, s. 

135). Gå videre-oppgaver går et steg videre ved at de fokuserer mer på grunnleggende 

ferdigheter og er mer omfattende. Et eksempel på en slik oppgave kan være: «Lag en digital 

historie eller en tegneserie der du forklarer og viser eksempler på hva som menes med 

menneskeverd» (Hove, Jørgensen & Sandboe, 2017, s. 136).  

5.2.3.2 Kontekster  

I islam-kapitlet er en del kontekstaspekter jeg vil trekke fram. Her finner vi at islam blir 

framstilt både på en nøytral og kritisk måte. Den kritiske måten islam blir framstilt på går ut at 

man får fram sider ved religionen som har blitt framstilt negativt i samfunnet og særlig i 

media, det være seg «kvinnesyn», «sharia» og «menneskesyn». Her er det også 

sammenligninger med kristendom og jødedom på den måten at vi får et innblikk i hvordan vi 

kan se de tre monoteistiske religionene under ett og at elevene lærer at det faktisk er flere 

likheter mellom dem. Implikasjonene for elevenes utvikling av kritisk literacy her kan være at 

elevene kan få et annet perspektiv på islam enn hvis man ikke hadde sammenlignet 

religionene. Det kan også være nyttig å trekke fram forholdet mellom lærebokas framstilling 

av islam og hvordan media framstiller islam. I Store spørsmål 9 fremheves det at religion 

handler om fellesskap og at moskéene også er møteplasser i tillegg til gudshus. I kapitlet om 
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islam blir også historien til Malala Yousafzai trukket fram. Her finner vi også et sitat fra boka 

hennes, «Jeg er Malala» (Yousafzai, 2013).  

I læreverket Store spørsmål er det en del bilder, tabeller og kart. Disse kan bidra til en samtale 

om et tema eller det kan fungere som en innledning til et tema. Et annet punkt er hvordan 

læreverket knytter kunnskapen i brødtekst, bilder og oppgaver til kontekster som er 

gjenkjennelige for elevene. Her brukes det mange avisartikler som kilder, som for eksempel 

om «Gutten i den røde skjorta» (s. 122 i Store spørsmål 10) og «Når man ønsker å dø» (s. 120 

i Store spørsmål 10). I tillegg brukes fabler og andre fortellinger for å illustrere viktige poeng 

fra brødteksten.  

Et annet aspekt ved kontekstkategorien er det som omhandler hvordan elevene kan bruke sine 

egne kontekster og livserfaringer når de bruker læreboka. I Store spørsmål blir elevene ofte 

oppfordret til å bruke sine egne erfaringer når de skal jobbe med tekster og løse oppgaver. Når 

det gjelder språklige forhold i boka, er det noen ting som kan være hensiktsmessig å nevne. 

For det første vil jeg komme inn på bruken av pronomen og hvordan det brukes. I læreboka 

brukes det et personlig og nært språk, med mange personlige pronomen. Det kan synes som 

om lærebøkene bruker dette for å skape et forhold mellom lærebokteksten og eleven som leser 

den. I teksten brukes det pronomen som for eksempel «jeg», «du», «dere» og «vi». Dette er 

ord som kan skape en nærhet mellom eleven og teksten. En slik nær og dialogisk språkform 

kan virke både åpnende og begrensende for elevers selvstendighet fordi det kan gjøre at 

elevene ikke får et analytisk og objektivt språk om religioner og livssyn.  

Med utgangspunkt i dette, som det også ble nevnt i avsnittene om de to andre læreverkene, 

kan vi også hevde at elevenes egne kontekster er minst like viktige som lærebokas kontekster. 

I Store spørsmål er det bilder, margtekster og oppgaver som kan legge grunnlaget for at 

elevene kan bidra med sine egne livserfaringer og kunnskap. En slik metode kan bidra til en 

større forståelse av fagstoffet og hvordan man kan jobbe med de ulike temaene.  

5.2.3.3 Diskurser  

Den tredje analysekategorien jeg vil trekke fram er diskurser. Når det gjelder diskursive 

praksiser, kan vi trekke fram hvordan læreverket forholder seg til andre tekster. I dette 

læreverket blir det referert til flere avisartikler, fortellinger og hendelser som på en eller måte 
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har relevans til temaene som det kommes inn på. På begynnelsen av hvert kapittel nevnes det 

også hvilke læreplanmål som er relevant i det aktuelle kapitlet.  

I denne oppgaven har jeg benyttet meg av bøkene for alle tre årene for å få et bedre bilde av 

fagstoffet og hvilken funksjon og plass kritisk literacy har. Et slikt oversiktsbilde kan gi en 

bredere forståelse av fagstoffet enn en dypere analyse, selv om dette også kunne vært gjort 

her.  Læreverket Store spørsmål er preget av at det legges vekt på hvordan elevene kan 

utvikle evnen til kritisk tenkning og refleksjon med hjelp av oppgaver og tekster. Først og 

fremst er framstillingene av temaene preget av at de er basert på ungdom, lærebokforfatterne 

forsøker altså å gjøre vanskelige temaer lettere å forstå og skaper en nøytral og positiv 

stemning når man lærer om temaer som kan skape debatt. Vi finner også noen verktøy 

elevene kan anvende selvstendig i arbeid med fagstoffet, som for eksempel at elevene skal 

diskutere og skrive tekster.  

Når det gjelder framstillinger av ulike momenter, som for eksempel islam, kan det være nyttig 

å trekke fram hvordan denne religionen blir framstilt nesten uten kritiske konnotasjoner. Det 

gjøres mye for å skape en positiv stemning rundt islam. Store spørsmål er et læreverk som 

fokuserer på fortellingen som muntlig aktivitet. Når det gjelder diskursene vi finner her, kan 

vi også trekke fram at læreverket inviterer elevene med som dialogpartnere ved at 

fortellingene kan være en innledning til et nytt tema eller en problemstilling. Med dette som 

utgangspunkt, kan vi trekke fram språklige forhold ved læreverket. Språket i læreverket er 

tilpasset aldersgruppen, selv om det også er en del utfordrende ord og begreper. I tillegg er en 

noen retoriske spørsmål, noe som kan bidra til at elevene egnes opplevelser også kan trekkes 

inn. I islam-kapitlet finner vi veldig lite om nasjonale og lokale variasjoner innad i islam. Det 

er kun én setning i Store spørsmål 9 som sier noe om at det er stor variasjon hvordan 

muslimer praktiserer islam. Dette kan legge begrensninger på elevers utvikling av kritisk 

literacy fordi de ikke får tilgang til ulike sider ved religionen.  

5.2.3.4 Elevnettstedet til Store spørsmål 8-10 

Innenfor punktet lesbarhet vil jeg trekke fram elevnettstedets bruk av ulike modaliteter. Først 

kommer man til en hovedside der man velger hvilket årstrinn som det skal jobbes med. 

Deretter er det et fast oppsett av oppgaver som gjelder for alle kapitlene for de tre årstrinnene. 

Disse oppgavene er: kan du det nå, kryssord, test deg selv, tekstoppgave og sammendrag. På 

elevsidene for åttende og tiende trinn er det også en side med plakater under hvert kapittel 
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som er relevante for temaet. Kan du det nå-oppgaver handler om en påstand er sant eller 

usant. Kryssord-oppgaver går ut på at elevene skal fylle ut sentrale ord fra kapitlet. Test deg 

selv-oppgaver er at man skal sette ord og forklaring sammen. Tekstoppgaver innebærer at 

elevene skal lese en tekst, en tabell eller se på et bilde og gjøre noen oppgaver knyttet til dette. 

Sammendrag er ofte en liten filmsnutt som oppsummerer viktige ting fra kapitlet. Når det 

gjelder de ulike kontekstene som finnes, kan vi trekke fram at det er en del linker til andre 

kilder her. Et eksempel er FNs menneskerettighetserklæring, som er fokus for tekstoppgaven 

under nettstedets framstilling av kapitlet om etikk og filosofi.  

Innenfor de diskursene som finnes på elevnettstedet, kan vi ta opp at det på siden for niende 

trinn legges opp til at elevene skal undersøke og finne ut mer om den islamske kalenderen. På 

siden for samme trinn, finner vi i kapitlet om etikk og filosofi at elevene skal gå dypere ned 

og undersøke hva såkalte klimaskeptikere mener og hvordan de begrunner sine syn. Dette er 

temaer som kan utvikle kritisk literacy ved at elevene må undersøke andre kilder enn 

læreboka og på den måte utøve kildekritikk. I tillegg finner vi filmsnutter og bilder som også 

kan skape kritiske assosiasjoner.   

Man kan også få opplest alle tre bøkene i læreverket som lydbok. Dette kan være nyttig for 

elever som sliter med lesing og skriving, og det er også et verktøy læreren kan bruke innen 

tilpasset opplæring i faget. Tilpasset opplæring står det, som sagt, en del om i formålsdelen av 

læreplanen i faget. Nettstedet er tilpasset ungdom og inviterer til bruk ved at det er enkelt å 

bruke og har mange illustrasjoner.  

5.2.3.5 Oppsummering av læreverket  

Når det gjelder den første analysekategorien, lesbarhet, har læreverket Store spørsmål mange 

fagbegreper som kan skape kritisk refleksjon og tenkning hos elevene. 

Oppgaveformuleringene kan også bidra til dette ved at de er av ulik vanskegrad og krever at 

elevene bruker forskjellige former for kunnskap. I tillegg lærer elevene om samfunnsaktuelle 

temaer og hendelser som kan bidra til elevene utvikler analytiske verktøy for å skape kritiske 

refleksjoner og tanker. Under den andre analysekategorien, kontekster, er det viktigste at 

læreverket forsøker å nøytralisere forholdet mellom framstillingen av islam i media og i 

læreboka. Samtidig bruker læreboka ord og begreper som gjør at elevene kan bruke sine egen 

personlige kontekster for å forstå fagstoffet. I tillegg brukes språket på en slik måte at det kan 

skape en relasjon mellom læreboka og eleven. Den tredje og siste analysekategorien, 
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diskurser, preges av at læreverket refererer til andre tekster, som for eksempel avisartikler, 

fortellinger og sentrale hendelser. I tillegg er framstillingen av islam preget av at det er flere 

vers fra Koranen som bygger opp brødteksten i kapitlet. Derimot er det lite om nasjonale og 

lokale variasjoner innad i islam, noe som kan legge begrensninger på elevers kritiske literacy. 

Læreverket inviterer også elevene med inn som dialogpartnere ved at det stilles retoriske 

spørsmål og at muntlige aktiviteter er vektlagt.  

Elevnettstedet til læreverket bruker ulike modaliteter for å gi elevene muligheter til en videre 

utvikling av temaene. Her finner vi flere oppgaver som krever at elevene går utenfor boka for 

å finne svaret, noe som gjør de må bruke andre kunnskaper og ferdigheter enn hvis de bare 

skulle benyttet læreboka. På nettstedet er det også en del filmsnutter og bilder som kan være 

med på å gi en god forståelse av fagstoffet.  

5.3 Oppsummering av analysen av læreplanen og 

læreverkene 

I dette kapitlet har jeg tatt for meg tre læreverk og læreplanen i KRLE-faget for å forsøke å 

finne ut hvilken plass og funksjon kritisk literacy har. I dette delkapitlet vil jeg oppsummere 

noen av de viktigste og mest sentrale funnene fra analysen. Noen momenter fra analysen av 

læreverkene og læreplanen vil gli over i hverandre. De tre læreverkene har forskjellige 

kontekster som sier noe om hvordan de relaterer seg til læreplanen og til elevene. Både 

læreplanen og læreverkene viser tendenser til kritisk literacy, men det er ikke så mange 

eksplisitte eksempler på det. Derimot finner jeg at kritisk literacy er en forventet egenskap og 

et krav til elevene i lærebøkene med tanke på oppgaveformuleringene og spørsmålene i 

margene.  

De tre analysekategoriene lesbarhet, kontekster og diskurser i læreverkene viser at det er 

variasjoner når det gjelder hvilken plass og funksjon kritisk literacy har. KRLE-boka og Store 

spørsmål har et større fokus på grunnleggende ferdigheter. Når det gjelder samarbeid- og 

diskusjonsoppgaver, så er dette til stede i alle tre læreverkene, men særlig framtredende i 

Horisonters oppgaver. I alle de kapitlene som har relevant stoff for min analyse finner jeg 

flere oppgaver som eksplisitt ber elevene om å diskutere eller samarbeide med andre. Det at 

de to andre læreverkene ikke har formulert oppgavene på samme måte, kan tolkes på ulike 

måter. En tolkning kan for eksempel være at oppgavene i de to andre læreverkene har en mer 
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åpen formulering som ikke eksplisitt ber om samarbeid, men som kan løses på forskjellige 

måter.  

Når det gjelder framstillingen av islam, kan vi finne at de tre læreverkene velger å ta for seg 

det viktigste ved religionen og ikke fokusere på nasjonale og lokale forskjeller. Dette er en 

viktig side ved islam, da det finnes mange forskjellige uttrykk og praktiseringer av religionen 

i de ulike landene. Min analyse viser at det nevnes noe om variasjon innad i islam i Store 

spørsmål 9 og i Horisonter 8. I KRLE-boka nevnes noen forskjeller mellom sjia-islam og 

sunni-islam, men ikke noe om nasjonale eller lokale variasjoner. For at elever skal kunne 

utvikle evnen til kritisk literacy, er det viktig at de får tilgang til tekster som kan skape 

kritiske assosiasjoner og at de kan få lære om flere sider ved religioner og livssyn.   

Et annet viktig tema som nevnes er klima og miljø, som er svært relevant i dagens samfunn. 

Miljøetikk nevnes i både Store spørsmål 9 og Horisonter 10. I tillegg sies det noe i Store 

spørsmål 9 om situasjonen i Lofoten og Vesterålen, noe som ikke nevnes i verken Horisonter 

eller KRLE-boka. Analysen av læreplanen viser, som med læreverkene, at kritisk literacy-

begrepet ikke nevnes eksplisitt. Derimot finner vi flere eksempler på ord og begreper som kan 

knyttes til kritisk tenkning og refleksjon. Selv om disse tre læreverkene er preget av ulike 

ting, er det viktig å belyse at islam og filosofi og etikk blir framstilt på en respektfull og 

tolerant måte i alle tre verkene. Noe svært sentralt ved både læreverkene og læreplanen er 

språklige forhold. Læreverkene kjennetegnes av at de forsøker å bruke et nøytraliserende, 

objektivt og enkelt språk for at elevene skal få med seg fagstoffet. Formidlingen av fagstoffet 

preges også av dette. Elevnettstedene til de tre læreverkene har mye til felles, men her er det 

også noen ulikheter. Et element Horisonter og Store spørsmål har til felles er at man kan få 

lest opp alle tekstene i alle kapitelene, noe som skiller dem fra KRLE-boka. Dette er et bra 

verktøy for de elevene som sliter med lese- og skrivevansker og som trenger litt ekstra hjelp 

til å forstå tekstene. Lydbøker kan også bidra til at disse elevene kan følge med i fagstoffet på 

lik linje med de andre elevene.   
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6 Drøfting  

6.1 Innledning 

Min problemstilling i denne masteroppgaven har vært følgende: Hvilken funksjon og plass har 

kritisk literacy i læreplanen og i læreverk for KRLE-faget på ungdomstrinnet? For å 

undersøke dette har jeg analysert tre læreverk og læreplanen i KRLE-faget for 

ungdomstrinnet. Jeg har hatt som mål å undersøke i hvilken grad læreplanen og læreverkene 

tilrettelegger for elevenes utvikling av kritisk literacy.  

I denne drøftingsdelen vil jeg presentere resultatene av analysen og drøfte dem i lys av 

tidligere forskning og teoretiske perspektiver. Målet med drøftingen er å forsøke å belyse de 

hovedfunnene som er relevante for min problemstilling med utgangspunkt i tidligere 

forskning og teoretiske perspektiver. Gjennom denne oppgaven har fokuset vært rettet mot 

om hvorvidt læreverkene og læreplanen legger til rette for å fremme kritisk literacy hos 

elevene, og i så fall på hvilken måte de gjør dette.  

Mine funn viser at det er de to nyeste læreverkene som på noen områder har en bedre 

tilrettelegging når det kommer til kritisk literacy. Alle tre læreverkene har et språk som synes 

å være tilpasset alderstrinnet de retter seg mot. Videre viser de tre analysekategoriene 

lesbarhet, kontekster og diskurser at kritisk literacy på ulike måter blir framstilt i læreverkene. 

På den ene siden viser funnene mine at ferdigheter som kan knyttes til kritisk literacy blir 

særlig spurt etter i oppgaveformuleringene i læreverkene. Bråten (2007) argumenterer for at 

lærebøker fokuserer informasjonsformidling og faktakunnskaper i stedet for kritisk refleksjon 

og tenkning. I min studie har jeg funnet eksempler på at læreverkene også fokuserer på kritisk 

tenkning og refleksjon i brødteksten og i oppgavene, som det er vist i analysen av KRLE-

boka. På den annen side viser funnene mine også at det tas opp temaer i de tre læreverkene 

som på ulike måter kan skape kritiske refleksjoner hos elevene. Funnene mine viser også at 

læreplanen framstiller kritisk literacy på forskjellige måter, for eksempel gjennom bruk av 

kompetanseverb og gjennom formålsdelen. I analysen har jeg gjennomgått læreplanen i 

KRLE-faget, den nåværende generelle delen av læreplanen og den nye overordnede delen av 

læreplanen og vist hvordan kritisk literacy knytter seg til ulike nivåer av tolkning og 

realisering av læreplanen.  
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I KRLE-faget innebærer kritisk og religiøs literacy å kunne benytte seg av ulike kilder for å gi 

en balansert framstilling av et emne (Jørgensen & Domaas, 2010). Religionsfaget i 

grunnskolen er preget av helt spesielle menneskerettslige utfordringer, noe som blant annet 

medfører at man tilstreber å presentere religioner på en så saklig og nøytral måte som mulig 

(Aamotsbakken & Winje, 2010, s. 71). Dette er også sentralt når det kommer til kritisk 

tenkning og refleksjon hos elevene. I læreverkene kan dette relateres til at temaer som kan 

skape negative assosiasjoner hos elever, bør blir presentert så balansert som mulig.  

6.2 Studiens analyse møter tidligere forskning 

Min studie skiller seg fra den tidligere forskningen som er gjennomført både i tilnærming og 

når det gjelder resultatene. Jeg har fokusert på en undersøkelse av kritisk literacy i lærebøker 

og i læreplanen, mens tidligere studier har stort sett hatt fokus på framstillingen av bestemte 

temaer eller grunnleggende ferdigheter. En annen forskjell er at jeg har fokusert på en 

oversiktsstudie av tre læreverk og læreplanen, mens flere andre studier ofte fordyper seg i ett 

eller to læreverk.  

I analysen ser vi at språket i filosofi og etikk-kapitlene preges av nærhet og tilhørighet, noe 

som bekreftes av studien til Aamotsbakken & Winje (2010). Men samtidig finner jeg også at 

språket i kapitlene om islam også er preget av en nærhet til leseren og et forsøk på å skape en 

relasjon til leserne, dette som en motsetning til hva forskningen til Aamotbakken & Winje 

(2010) hentyder til. Tidligere forskning viser at multimodale tekster har en stor plass i skolen, 

noe som kan relateres til utviklingen av digitale ferdigheter som noe som skal inn i alle fag. 

Både Blikstad-Balas (2016), Vestøl (2014) og Jørgensen & Domaas (2010) tydeliggjør at det 

finnes andre kilder til kunnskap og tekster enn læreboka. En konsekvens av dette kan være at 

lærere bør få kunnskap om hvor man kan finne slike tekster, og at elevene bør ha en del 

kunnskap om kildebevissthet, noe som fremmes i læreplanen for KRLE-faget. Luke (2012) og 

Freire (1999) argumenterer begge dessuten for at maktrelasjoner i tekster er sentralt fordi det 

er slik tekstens dynamiske verden kan belyses. I tillegg vektlegger Luke (2012) at læring er 

noe som bør skje i en sosial kontekst, og ikke i et vakuum. Kritisk tenkning og refleksjon er, 

ifølge Luke (2012), noe som bør skje i samhandling med andre nettopp på grunn av læring er 

en dynamisk prosess som best skjer i fellesskap med andre.  
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Therese Hagens masteroppgave (2011) finner at grunnleggende ferdigheter ikke nødvendigvis 

blir framstilt i religionslæreverk i den grad man kanskje skulle ønske. Dette bekreftes også til 

en viss grad av analysen min i det at grunnleggende ferdigheter og kritisk tenkning ofte 

skyves til side til fordel for faktakunnskaper om temaene. Det er særlig i 

oppgaveformuleringene i de tre læreverkene at grunnleggende ferdigheter blir prioritert.  

Blikstad-Balas (2014) sin doktoravhandling finner blant annet at literacy er en implisitt del av 

skolehverdagen, men ofte ikke en eksplisitt del. Dette finner jeg også til en viss grad i 

analysen min, da kritisk literacy ofte ikke blir nevnt spesifikt, men at det er implisert i mange 

av kompetansemålene og i formålsdelen av læreplanen, samt i lærebøkene.  

6.3 Mine funn sett opp mot teoretiske perspektiver  

Et av mine funn i denne masteroppgaven er at kritisk literacy er til stede i læreverkene og i 

læreplanen, men i varierende grad. Jeg finner også at kritisk literacy er mer en forventet 

ferdighet som læreverkene krever at elevene allerede innehar. Likevel finnes det trekk ved 

lærebøkene som kan bidra til å utvikle den forventede ferdigheten videre. Husebø & 

Rønneberg (2014) argumenterer for at tekster i en pedagogisk kontekst bør utvikles ved å 

jobbe med såkalte sidetekster. Dette er tekster som kan skape en dypere forståelse av 

fagstoffet ved at elevene får jobbe med dem ved siden av arbeidet med læreboka. Dessuten 

kan elevene bidra med sine egne kontekster når de jobber med slike tekster (Husebø & 

Rønneberg, 2014, s. 138). Min studie viser også at elevene ofte blir invitert med som 

dialogpartnere i lærebokteksten og i oppgaveformuleringene ved at det blir spurt etter deres 

egne opplevelser og tanker om ulike temaer.  

Ifølge både Smidt (2018) og Barton (2007) handler kritisk literacy om bruk av tekster i 

sammenheng med ulike maktrelasjoner og hvordan disse speiles i samfunnet. På den ene 

siden har vi tekster som brukes som primærkilde til kunnskap, som for eksempel læreboka. 

Dette er tekster som er laget for skolen og har et pedagogisk perspektiv. På den annen side har 

vi tekster som ikke er laget spesielt for skolen, men som kan brukes som kunnskapskilde som 

et tillegg til læreboka. Dette kan for eksempel være tekster fra Internett, aviser eller hellige 

tekster. Min analyse viser at det refereres en del til andre tekstkilder i de tre læreverkene.  

I analysekapitlet benyttet jeg som før nevnt lesbarhet, kontekster og diskurser som 

analysekategorier i den kritiske diskursanalysen av læreverkene. Disse kategoriene kan er 
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utviklet med utgangspunkt i Faircloughs (2009) forståelse av kritisk diskursanalyse og viser at 

tekster har ulike dimensjoner. Min undersøkelse viser at de tre læreverkene har ulike 

dimensjoner og kontekster som har innflytelse i det at de fokuserer på ulike ting. Store 

spørsmål vektlegger fortellingen som en del av undervisningen, KRLE-boka fokuserer på 

grunnleggende ferdigheter og Horisonter fokuserer på selve tekster og samholdet mellom 

hellige tekster og læreboka. Forskere har også pekt på at lærebokas dominerende rolle i 

religionsundervisningen kan gjøre det vanskelig å undervise på en kontekstuell måte (Husebø 

& Rønneberg, 2014). Læreboka skaper en trygghet for lærere som kan gjøre at man faller litt 

inn i en fast rutine om hvordan man underviser om et bestemt emne.  

Det er verdt å merke seg at lærebokas stabilitet og autoritet i klasserommet kan skape en 

ensformet framstilling av ulike temaer (Skrunes, 2010). På den ene siden kan vi si at læreboka 

kan bidra til at læreren har trygge rammer rundt sin undervisning. Samtidig viser min analyse 

at læreboka kan skape en ensartet framstilling av bestemte temaer, som for eksempel 

seksuelle minoriteter og etikk knyttet til naturen. Freire (1999) argumenterer for at 

dialogbasert undervisning bør være en del av skolen, og at elevene bør få en bredere forståelse 

av fagstoffet ved å snakke om det. Mine funn kan også kobles til dette i det at diskusjons- og 

samarbeidsoppgaver, som trekkes fram i analysen av alle tre læreverkene, kan bidra til at 

elevene utvikler evne til kritisk literacy. Dette argumenterer også Blikstad-Balas (2016) og 

Barton (2007) for. Det kan bli argumentert, slik det er gjort av Blikstad-Balas (2016), Vestøl 

(2014) og Husebø & Rønneberg (2014), at bruk av ulike typer tekster i 

religionsundervisningen kan bidra til at elevene i større grad kan utvikle evne til kritisk 

tenkning og refleksjon enn hvis kun læreboka er den eneste kilden til kunnskap.  

6.3 Hvilken funksjon og plass har kritisk literacy i 

læreplanen og læreverk i KRLE? 

Kritisk literacy er et forskningsområde som berører mange fagområder, som for eksempel 

språk, pedagogikk og samfunnskunnskap. Som jeg nevnte i innledningen viser forskning at 

læreboka fremdeles er en viktig kilde til kunnskap i skolen (Tallaksen & Hodne 2014). 

Lærebøker har lenge vært en formidlingskanal for kunnskap, noe som fremdeles er tilfelle. 

Blikstad-Balas (2016) og Berge (2005) argumenterer begge for at kritisk tenkning og 

refleksjon er viktig for å kunne forstå fagenes språk og terminologi. Denne tanken finner vi 

også i UNESCOs definisjon på literacy, som ble nevnt i innledningen. Problemstillingen spør 
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etter hvilken funksjon og plass kritisk literacy har i læreverk og i læreplanen, noe som går 

utover en grunnleggende forståelse av fagstoffet.  

Både lesing og skriving er komplekse, kognitive prosesser som krever kunnskap og ulike 

ferdigheter (Bråten, 2007). I de første skoleårene er det fokus på avkodingen og forståelsen av 

bokstaver og ord. Etter denne perioden kommer det som omtales som den andre 

leseopplæringen. Lesing, skriving og tekstforståelse er en forutsetning for å kunne være et 

fungerende samfunnsmedlem (Roe, 2014). Dersom en elev ikke har god leseforståelse, kan 

det ha en negativ virkning på hvordan eleven mestrer fagene i skolen. Kritisk literacy handler 

altså om kritisk tenkning og refleksjon. Hvis en elev mangler leseforståelse, kan det bidra til 

at evnen til kritisk literacy ikke utvikles og at eleven sliter med å delta i studier og i videre 

samfunnsliv (Reichenberg, 2007).  

 

Det er flere områder man kan se nærmere på for å finne ut om en tekst er vanskelig eller 

tilgjengelig. I min masteroppgave har jeg sett på faktorer som for eksempel bruk av fagord, 

margtekster, ulike kontekster og diskursive praksiser. For å øve opp evnen til kritisk og 

selvstendig tenkning, er det grunn til å tro at det vil være til hjelp for elever å reflektere kritisk 

omkring tekster og oppgaver. Man kan si at for å oppnå dette bør elevene møte tekster som 

skaper assosiasjoner og gjøre oppgaver som fokuserer på grunnleggende ferdigheter. Da kan 

elevene utvikle et spekter av ferdigheter som kreves for å kunne fungere i samfunnet og ha 

noen verktøy for å møte teksttypene i samfunnet på best mulig måte.  

Hodne (2016) understreker at KRLE-læreverk har hatt en utvikling når det gjelder hvordan de 

framstiller ulike temaer. Det er ulike aspekter ved kritisk literacy og mulige grenseflater 

mellom kritisk literacy og andre former for literacy som gjør at flere elementer er til stede. 

Læreplanen har kunnskapsmål om hva elevene skal lære, noe som innebærer at 

lærebokforfattere og lærere formelt sett har klare retningslinjer, selv om tolkningen av disse 

vil bero på hvilke nivåer (Goodlad, 1979), kontekster og diskurser man leser dem i lys av. 

Formålsdelen av læreplanen nevner at: «Kunnskaper om religioner og livssyn og om den 

funksjonen disse har både som tradisjon og som aktuelle kilder til tro, moral og livstolkning, 

står sentralt i faget» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Her kreves det også at elevene kan 

benytte ulike verktøy for å kunne utvikle kritisk refleksjon og tekning om ulike temaer.  

Den nåværende generelle delen av læreplanen er i ferd med å endres. Dette skaper mange 

muligheter for det videre arbeidet med KRLE-faget, men det skaper også noen utfordringer. 

Ifølge Engelsen (2012) er læreplanverket Kunnskapsløftet preget av et analytisk språk. Den 
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nye overordna delen av læreplanen kan synes å forsterke fokuset på kritisk refleksjon som 

allerede er til stede i den nåværende. I analysen har jeg pekt på at kritisk tenkning og etisk 

bevissthet nevnes som et viktig mål for videre studier og samfunnsdeltakelse. De to planene 

har ulike fokus, men det er samtidig en sammenheng mellom dem i forhold til kritisk literacy. 

Den nåværende planen fokuserer på selve elevene som menneske, mens den nye planen 

fokuserer på hva elevene skal lære og hvilke temaer som skal gjelde for alle fag. Samtidig 

finner vi at kritisk tenking og refleksjon er sentralt i begge planene, som analysen av de ulike 

planene viser.  

Forholdet mellom kritisk literacy i læreplanene og i læreverkene er også et viktig moment. Et 

spørsmål vi kan stille oss er om læreplanene er tilstrekkelig tydelige til at lærebokforfatterne 

får grunnlag nok for å tydeliggjøre kritisk literacy i sine lærebøker. Videre kan vi også stille 

oss spørsmål om lærebøkene fortolker og operasjonaliserer de elementene av kritisk literacy 

som er uttrykt i læreplanene på en tydelig måte. Det er noe forskjell på kritisk literacy slik den 

er uttrykt i læreplanene og i lærebøkene i det at lærebøkene kommer med spesifikke oppdrag 

til elevene. På den måten kan vi si at læreverkene har mer konkrete eksempler på 

operasjonalisering av kritisk literacy enn det som framstilles i læreplanene.  

6.4 Tekster, samfunn og religionsdidaktisk praksis 

Tiden vi lever i er kjennetegnet av et stort mangfold og mange ulike teksttyper. Læreboka og 

læreplanen er elementer som er stabile enheter i en dynamisk skolehverdag (Skrunes 2010). 

Vi møter tekster hver eneste dag og vi må finne metoder for å tolke dem. I denne 

masteroppgaven har jeg fokusert på i hvilken grad tekster i lærebøker kan fremme kritisk 

literacy og hvordan kritisk literacy framstilles i læreplanen. I et samfunnsperspektiv handler 

kritisk literacy om hvordan vi tolker tekster og hvilke maktperspektiver som eksisterer i dem 

(Barton, 2007).  Eilertsen (2017) understreker at elevene har mye kunnskap om kritisk 

tenkning og refleksjon, mens Blikstad-Balas (2008) argumenterer for at elever ikke har 

kunnskap om litterasitetshendelser for å kunne analysere de tekstene de møter.  

Kritisk literacy i religionsundervisningen kan relateres til hvordan lærere bruker tekster i 

undervisningen og hvordan elevene leser dem, samt hvordan lærebøker framstiller dette. 

Barton (2007) understreker hvor viktig det faktisk er at lesing av tekster og utvikling av evnen 

til kritisk tenkning og refleksjon faktisk skjer på elevenes premisser. Kulbrandstad (2018) 
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kommer også inn på lesing av fagtekster som en ressurs i undervisningen, og understreker 

også at lesing må skje på elevenes premisser. Elevenes kontekster er viktig her nettopp fordi 

det handler om hvordan elevene oppfatter de ulike tekstene som brukes.  

Freire (1999), Blikstad-Bals (2016) og Jørgensen & Domaas (2010) argumenter alle for at 

læring i samarbeid er best. I tillegg understrekes det at tekster leses i fellesskap og at de 

endres mens de leses. Dette innebærer at elever bør jobbe sammen om tekster, noe læreverk 

da burde legge vekt på. I min analyse finner jeg få eksempler der elever eksplisitt blir spurt 

om å samarbeide om tekster. Det eneste eksemplet er fra kapitteloppgavene i kapitlet om etikk 

og filosofi i Horisonter 8.  

I skrivende stund er kjerneelementgruppen i ferd med å gjøre ferdig de nye kjerneelementene 

i KRLE-faget. Disse nye perspektivene og områdene vil være rådende innenfor 

religionsundervisningen i Norge i flere år framover. I tillegg er det også andre temaer som for 

eksempel bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring som kommer til å stå sentralt i 

norsk skole i årene som kommer. Bærekraftig utvikling og en forståelse av tekster som sosial 

praksis er tett knyttet sammen på den måten at kunnskap og diskusjon om naturen og tekster 

handler om sosial rettferdighet. Dette argumenterer Freire (1999) for og vektlegger at sosial 

rettferdighet bør være et mål for skolen.  

Innen religionsdidaktisk forskning og praksis finner vi at det er sentralt å trekke fram 

innenfra- og utenfra perspektivene når vi jobber med kritisk literacy. Som jeg nevnte i 

teorikapitlet, så handler dette om hvilket perspektiv elevene får møte. Et innenfra-perspektiv 

handler noe forenklet om å presentere en religion gjennom de troendes øyne, mens utenfra-

perspektivet handler om å gi en beskrivende og objektiv framstilling av religion og livssyn 

(Andreassen, 2016a, s. 128). Begge disse to perspektivene kan være nyttige i 

religionsundervisningen. Innenfra-perspektivet kan vise elevene hvordan en troende person 

tenker om religionen og gi et innblikk i hvordan det er å være religiøs. Et utenfra-perspektiv 

kan også knyttes til kritisk literacy fordi da får elevene en nøytral og beskrivende framstilling 

av religionene, noe som kan skape kritiske assosiasjoner hos elevene. Begge perspektivene er 

nyttige å benytte i religionsundervisningen, men hovedtanken skal være at religioner og 

livssyn skal framstilles «objektivt, kritisk og pluralistisk».   

 



 

 

 

 

75 

6.5 Utfordringer og muligheter for læreverk og 

læreplanen i KRLE  

Læreverkene har et mangfold av tekster, bilder og andre modaliteter som kan bidra til 

utvikling av kritisk literacy hos elevene. Læreplanen i KRLE-faget viser også preg av at 

elevene kan utvikle evnen til kritisk tenkning og refleksjon. Freire (1999) vektlegger at kritisk 

literacy er viktig for å skape en sosial rettferdighet i samfunnet. Dette vises også i mine 

resultater av analysen av læreverkene, der vi finner eksempler på at lærebøkene gjennom 

framstilling av en religion og tilhørende oppgaver forsøker å stimulere elevene til kritisk 

tenkning og refleksjon og utvikle grunnleggende ferdigheter i å forstå religiøse og etiske 

aspekter ved verden omkring seg. Det er flere muligheter innen KRLE-faget med tanke på 

læreboka og læreplanens posisjoner i skolen når det gjelder elevenes utvikling av kritisk 

literacy. Først og fremst handler det om at fagstoffet bør være skrevet på en forståelig måte og 

at det brukes hverdagslige eksempler slik at elevene kan kjenne seg igjen i det.  

Freire (1999) argumenterer for at læring bør skje på en slik måte at elevene får muligheten til 

å bearbeide fagstoffet og utvikler verktøy som kan bidra til at de kan tolke og analysere 

tekster de møter. Et begrep som trekkes fram i teorikapitlet er «the banking model of 

education», og går ut på at elever er oppbevaringsbeholdere for kunnskapen som lærere deler 

ut. Freire mener at denne formen for formidling ikke legger grunnlag for kritiske ferdigheter 

hos elevene fordi de ikke får en dypere forståelse av fagstoffet. Med utgangspunkt i dette kan 

vi også se en sammenheng med funnene i min analyse. I de tre læreverkene ser man at 

kunnskapen som formidles også skal bearbeides i oppgaver som i noen grad stimulerer til 

kritisk literacy.. I læreplanen finner vi også at de begrepene som benyttes, særlig verbene som 

nevnes i læreplananalysen tidligere i oppgaven, viser preg av det som Freire (1999) fokuserer 

på.  

Blikstad-Balas (2016), Freire (1999) og Jørgensen & Domaas (2010) vektlegger alle at tekster 

kan bidra til å forandre samfunnet og tiden vi lever i. Først og fremst handler dette om hvilken 

makt tekster har i samfunnet og i skolen. En utfordring for læreverk er også hvordan ulike 

momenter blir framstilt og om noen typer framstillinger kan være for ensrettede. Med dette 

mener jeg at det er grunn for å si at lærebokforfattere må tørre å skrive tekster som skaper 

debatt og diskusjon og ikke bare være opptatt av selve religionen, men også ta opp 

kontroversielle temaer innenfor religioner og livssyn.  
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I 2020 skal det innføres nye læreplaner i alle fag, og da får vi se hvordan KRLE-faget blir 

seende ut. I nåværende stund har kjerneelementgruppa laget siste utkast av forslag til 

kjerneelementer i faget før man skal begynne å jobbe med å lage nye kompetansemål og 

læreplaner. Kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementene i juni 2018. De foreløpige 

kjerneelementene for religionsfagene er forståelse for religioner og livssyn, utforsking av 

religioner og livssyn med ulike metoder, utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, kunne 

ta andres perspektiv og etisk refleksjon. Dette er områder som allerede er til stede i 

religionsundervisningen i læreverk og i læreplanen. Samtidig er det også noen av disse 

elementene som ikke nevnes i den nåværende læreplanen eller i læreverk, som for eksempel 

ulike metoder for utforsking av religioner og livssyn. De nye kjerneelementene kan i 

framtiden dermed være utgangspunkt for å kunne reflektere og tenke kritisk i KRLE-faget, 

både for elever og lærere.  

I NOU-en «Framtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser» (2015:8, s. 33) vektlegges 

det at kompleksiteten i samfunnet og den store tilgangen på informasjon gir den enkelte behov 

for å kunne gjøre kritiske vurderinger og håndtere ulike problemstillinger og problemer, i 

både arbeid, samfunn og privatliv. For å knytte dette til Freire (1999) kan vi trekke fram at 

disse kjerneelementene ikke er nøytrale, men at de viser hva noen fagfolk har tenkt er viktig. 

Det vil si at deres erfaringer og forkunnskaper har påvirket hvordan elementene er formulert. 

Dette er også sentralt i en skolesammenheng med tanke på at skolen er en av barnas viktigste 

arenaer gjennom mange år og fordi tekstene skolen benytter har innflytelse på elevene. Med 

dette som utgangspunkt kan vi hevde at læreboktekstene som ble analysert i denne 

masteroppgaven kan legge grunnlaget for starten på elevenes avanserte og faglige utvikling 

når det gjelder islam og filosofi og etikk. Rammene for undervisningen kan også bli påvirket 

av hvordan læreboka er oppbygd i det at ungdom trenger konkrete og relevante eksempler for 

å forstå teksten.  

6.6 Implikasjoner for undervisning og veien videre 

Min studie har vist at det er variasjon i hvilken funksjon og plass kritisk literacy har i 

læreverk og hvordan det blir framstilt i læreplanen. På den ene siden viser analysene av 

læreplanen og læreverkene at kritisk literacy er et begrep som ikke nevnes så ofte, men som 

ofte blir implisert. På den annen side viser oppgaveformuleringene i de tre læreverkene at 

kritisk tenkning og refleksjon er en ferdighet som det til en viss grad blir forventet at elevene 
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skal inneha. Kritisk literacy er kanskje ikke så fremtredende i brødtekstene i læreverkene, men 

kommer i stedet fram i oppgaveformuleringene. Faktakunnskaper som primært formidles i 

brødtekstene er viktige som grunnlag for videre samtale og diskusjon (Aamotsbakken & 

Winje, 2010), og dermed også som grunnlag for kritisk literacy. Utfordringer er om fakta får 

så høy prioritet i seg selv at de skaper for lite rom for kritisk refleksjon og tenkning.  

Avslutningsvis vil jeg sammenfatte funnene mine og forsøke å komme med noen tanker om 

veien videre innenfor dette feltet, og slik oppsummere hvordan jeg har valgt å svare på 

problemstillingen: Hvilken funksjon og plass har kritisk literacy i læreplanen og i læreverk 

for KRLE-faget på ungdomstrinnet?  

Funnene i denne masteroppgaven kan oppsummeres slik:  

• Det er variasjon hvorvidt og på hvilken måte kritisk literacy blir fremstilt i de tre 

læreverkene, og hvilken plass og funksjon det har. Både Horisonter, KRLE-boka og 

Store spørsmål framstiller kritisk literacy, men på forskjellige måter.  

• Kritisk literacy er i liten grad direkte signalisert i brødteksten i lærebøkene, men 

kommer sterkere fram i oppgaveformuleringene. Kritisk literacy kan synes å være mer 

en forventet ferdighet i læreverkene enn en ferdighet som læreverkene systematisk 

legger opp til å fremme. 

• Læreplanen legger til en viss grad vekt på kritisk refleksjon og tenkning, Eksplisitte 

omtaler av kritisk tilnærming finnes bare to ganger i KRLE-planen, en gang i 

formålsdelen og en gang under hovedområdet «Livssyn» om religionskritikk. Det står 

kun nevnt i formålsdelen at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk 

og under hovedområdet om livssyn skal elevene lære om religionskritikk. I nåværende 

generell del og kommende overordnet del av læreplanen er det et tydeligere fokus på 

kritisk refleksjon.  

• Framstillingen av islam i de tre læreverkene og læreplanen legger hovedvekten på de 

punktene som alle muslimer har til felles, og det nevnes veldig lite om nasjonale og 

lokale variasjoner. Elevene får dermed ikke tilgang til ulike sider ved religionen, noe 

som kan påvirke evnen til å utvikle kritisk literacy. Framstillingen av etikk og filosofi 

i de tre læreverkene og læreplanen fokuserer på faktakunnskaper, men også på 

diskusjon, da særlig i margtekster og oppgaveformuleringer.  
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En slik analyse som jeg har foretatt meg vil bare undersøke en avgrenset del, men jeg har 

forsøkt å bruke ulike analyseverktøy for å undersøke problemstillingen min og gi et 

oversiktsbilde av temaet. Det er flere ulike tilnærminger som kunne vært valgt for å 

undersøke et tema som kritisk literacy i læreverk og i læreplanen. Denne studien har bare 

undersøkt noen avgrensede felt av det omfattende temaet som er kritisk literacy. Når det 

gjelder KRLE-faget, så har forskning omkring kritisk literacy i læreverk og læreplanen så 

langt vært svært begrenset. Det har vært skrevet en del bøker, artikler og avhandlinger om 

nært relaterte temaer, men ikke mye direkte om kritisk literacy.  

Hvis man skal gjøre videre forskning på kritisk literacy i KRLE-faget, vil en mulig inngang 

være å la noen elever lese ulike tekstutdrag fra læreverkene og undersøke hvordan de leser 

tekstene og i hvor stor grad de tenker og reflekterer kritisk om disse. Når den nye læreplanen 

er utviklet, vil det også kunne være en idé å undersøke de nye kjerneelementene for faget og 

forsøke å finne ut av i hvilken grad de kan bidra til at elever kan utvikle evnen til kritisk 

literacy. Min studie har pekt på kritisk literacy som et viktig anliggende i 

religionsundervisningen og at det er behov for mer forskning, ikke minst rundt bruk av tekster 

i religionsundervisningen og hvordan læreplanen og lærebøker kan bidra til dette, siden dette 

er et fag der elevene skal bli kjent med tekster fra ulike religioner og livssyn. I tillegg skal de 

nye kjerneelementene legge grunnlaget for å lage nye læreplaner for religionsfagene og de 

skal få nye hovedområder og fokus. Kritisk literacy er en overordnet ferdighet som krever 

innsikt i egen læring og refleksjon. De nye kjerneelementene kan fremme kritisk literacy på 

ulike måter ved at de legger grunnlag for at elevene kan utvikle analytiske verktøy, kunnskap 

om metoder og forståelse for ulike sider ved religioner og livssyn.  
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