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Sammendrag 
I 2017 ble debatten «Hva er galt med norskfaget?» vist på NRK2. Under denne debatten ble  

det diskutert ulike formeninger om hva litteraturundervisningen burde inneholde. Dette 

gjorde meg nysgjerrig på hvilke fokusområder norsklærere har i sin litteraturundervisning, og 

hvilke tekster de velger ut. Studiens problemstilling har dermed vært: Hva vektlegger 

norsklærere i sin litteraturundervisning? Gjennom seks semistrukturerte intervjuer med tre 

ungdomsskolelærere og tre lærere fra videregående skole har jeg fått innsikt i det min 

problemstilling har som formål å belyse. For å utforske problemstillingen har jeg valgt å 

forholde meg til følgende tre forskningsspørsmål: 1) Hva ønsker lærerne å oppnå med 

litteraturundervisningen?, 2) hva påvirker lærernes tekstvalg og hvilke skjønnlitterære 

tekster velger de ut?, og 3) hvordan legger lærerne opp arbeidet med kanontekster? 

 

Gjennom en tematisk analyse av datamaterialet har jeg funnet ut at lærerne i min studie 

ønsker å oppnå engasjement og dannelse. Når det gjelder engasjement, er lærerne opptatt av 

at tekstene som leses skal ha en relevans for elevene, og at arbeidsmåtene skal forsterke 

tekstenes relevans og være varierte. Lærerne er også opptatt av dannelse i relasjon til 

litteraturundervisningen, og samtlige mener at litteraturundervisningen har et 

danningspotensial. Analysen viser deretter at informantene vektlegger arbeid med korte 

kanontekster. Årsaken til at lærerne hovedsakelig prioriterer arbeid med korte tekster  

har en sammenheng med den begrensede tiden man har til rådighet i norskfaget. At lærerne 

vektlegger arbeid med kanontekster fremgår både av intervjuene og innsamlede notater fra 

lærernes litteraturundervisning. Analysen peker dernest på at lærerne er opptatt av å bruke tid 

på å gjennomgå kanontekstene. Dette gjør de ved å sette tekstene i kontekst og aktualisere 

dem, noe de gjør for at litteraturen skal gi mening for elevene.  
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Forord 
«Punktum» nå setter jeg deg. Enten du vil det eller ikke! 

Denne skriveprosessen har vært en berg- og dalbane med opp- og nedturer. Prosessen har 

vært spennende og lærerik, men den har også vært utfordrende og intens. Jeg vil derfor takke 

alle som har støttet meg gjennom prosessen, veiledet meg og gitt meg gode råd.  

 

Først vil jeg takke de seks flotte lærerne som har deltatt i denne studien. Takk for innsikt i 

spennende temaer og lån av tiden deres. Jeg vil også takke «Lektorjentene» for fem flotte år 

på Blindern. En stor takk går så til venner og familie for oppmuntring og støtte – dere er 

enestående! Jeg må også takke for at dere korrekturleste, mamma og pappa. Uten dere ville 

ordet videre stått alt for mange steder i oppgaven. Takk til Elisabeth for alle skrivestundene 

sammen dette året med hver vår masteroppgave. Jeg vil også rette en stor takk til min kjære 

venninne Camilla. Takk for gjennomlesning, råd, motivasjon og for at du er du. En stor takk 

går også til min fantastiske kjæreste Kjell. Du holder ut med meg i tykt og tynt, og gir meg 

støtte, oppmuntring og kjærlighet hver eneste dag.  

 

En siste takk går til veileder Kari Anne Rødnes for god hjelp under hele masterprosessen. 

Takk for konstruktive tilbakemeldinger, litteraturtips og gode faglige diskusjoner. Jeg er 

svært takknemlig for alle timene du har lagt ned i veiledning av denne skriveprosessen.  

 

  

Hanne Grestad  
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1 Introduksjon 
«Hvis litteraturen ikke fantes, ville mange tanker forbli usynlige» forteller Lars Saabye 

Christensen (u. å). Dette får meg til å mimre tilbake til mitt første møte med Ibsens Et 

dukkehjem. Jeg satt på første rad og var oppslukt av handlingen. Den hadde nemlig gjort 

inntrykk på meg, og jeg syntes det var spennende å diskutere dramaet med læreren. Jeg 

husker at læreren stilte meg spørsmål som: «Hva tror du forfatteren prøver å si? Hva er dette 

et bilde på?». Mens jeg gikk på ungdomsskolen og videregående reflekterte jeg imidlertid 

aldri over hvorfor lærere stilte meg de spørsmålene de gjorde. Jeg reflekterte aldri over hva 

lærerne mine ønsket å oppnå, eller hvorfor de valgte de skjønnlitterære tekstene de gjorde. 

Av og til syntes jeg også at litteraturundervisningen var kjedelig. Likevel er jeg glad for at 

lærerne mine presenterte meg for de skjønnlitterære tekstene de gjorde. Det gjorde nemlig 

mange tanker synlige for meg.  

 

I denne oppgaven vil jeg rette oppmerksomhet mot norsklærere og hva de vektlegger i sin 

litteraturundervisning. Målet er å få et innblikk i hva noen norsklærere på ungdomstrinnet og 

på videregående skole ønsker å oppnå med denne delen av norskfaget, og hvorfor de handler 

som de gjør. Mye av forskningen som eksisterer knyttet til litteraturundervisning berører 

elevers møte med skjønnlitteratur, og det er derfor spennende å lytte til læreres erfaringer.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema  
1. mars 2017 inviterte NRK ytring til debatt med overskriften «Hva er galt med norskfaget?» 

(NRK2, 2017). Debatten ble direktesendt fra Parkteatret i Oslo, og kunnskapsminister 

Torbjørn Røe Isaksen og litteraturkritikeren Knut Hoem var blant de som deltok i debatten. 

Et av temaene som ble diskutert var blant annet om de såkalte klassikerne fortsatt inngår i 

norskfaget, og ulike synspunkt på hva litteraturundervisningen burde inneholde ble ytret. 

Knut Hoem mente for eksempel at litteraturundervisningen i norskfaget nedprioriterer 

kanontekster, og at læreplanen i norskfaget mangler innhold (NRK2, 2017). Etter å ha sett 

dette programmet ble jeg nysgjerrig på hva norsklærere vektlegger i sin 

litteraturundervisning, og det var på bakgrunn av denne nysgjerrigheten at jeg bestemte meg 

for valg av tema til masteroppgaven.  
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Litteraturundervisningen i norsk skole har hatt en lang tradisjon for å være fokusert mot det 

nasjonale dannelsesaspektet (Kjelen, 2013; Steinfeld, 2005). Det var ikke uvanlig å tenke at 

den nasjonale dannelsen måtte ligge til grunn for den allmenne (Steinfeld, 2005). 

Litteraturundervisningen skulle være nasjons- og felleskapsbyggende, og man så gjerne på 

litteraturen som en vei inn i den nasjonale kulturen (Kjelen, 2013; Steinfeld, 2005). Fokuset 

på det særnorske står imidlertid ikke like sentralt i norskfaget etter innføringen av LK06, og 

lærere har fått stor frihet med tanke på hvilke forfatterskap og tekster som skal benyttes i 

undervisningen (Eide, 2006). Lærere har ikke lenger en liste med forfatterskap og klassiske 

verk å forholde seg til. Det eneste kravet som stilles er at man skal kunne argumentere godt 

for de valgene man tar (Eide, 2006; Kunnskapsdepartementet, 2013). Derfor er det interessant 

å undersøke hva norsklærere ønsker å oppnå med litteraturundervisingen, og hvilke valg de 

tar. Man kan også stille spørsmål knyttet til hvorvidt de verdsetter friheten de har med tanke 

på tekstvalg. Eller om de i likhet med Knut Hoem skulle ønske at læreplanen fortsatt la sterke  

føringer for skjønnlitteraturen som velges ut.  

 

Siden det har skjedd en endring i målformuleringene som omhandler litteratur i LK06, er det 

interessant å se på hvordan tidligere læreplaner omtaler litteratur i sine målformuleringer. I 

avsnittene som følger vil jeg sammenligne den nåværende læreplanen med læreplanene på 

1990-tallet.  

 

1.2  Læreplaner i norskfaget  
Læreplanen danner grunnlaget for undervisningen i norskfaget. LK06 favner alle årstrinn fra 

1-13, og de samme formålene gjelder for alle trinn (Kunnskapsdepartementet, 2013). I denne 

læreplanen er det ikke like mye fokus på innhold som i de gamle læreplanene, og man 

vektlegger i større grad ferdigheter og kompetanse (Bakken, 2008; Kunnskapsdepartementet, 

2013). I avsnittene som følger ønsker jeg å sammenligne målformuleringene som omhandler 

litteratur i 90-talls planene med LK06.  

 

Fokuset på den nasjonale arven og det særnorske stod sentralt i lærerplanene på 1990-tallet, 

og planene la sterke føringer for hvilken litteratur som skulle inngå i faget (Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet, 1993; Det kongelige kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996). Ifølge Jonas Bakken (2008) var visjonen til tidligere 

utdanningsminister Gudmund Hernes at skolen skulle fungere som et nasjonalt lim ved å tilby 
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elevene et sett av felles kulturelle referanser (s. 19). I forordet til L97, som gjaldt den tiårige 

grunnskolen, står det følgende: «Språket, litteraturen og historia til ein nasjon skaper ein 

felleskap som spenner over grupper og generasjonar» (Det kongelige kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996, s. 111). Avstanden i ordlyden er stor med tanke på målene 

som omhandler litteratur i L97 og LK06. Et av læreplanmålene i L97, som gjaldt for 9.trinn, 

var at elevene skulle: «Lese eit utval tekstar av forfattarar som til dømes Camilla Colett, 

Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie, Alexander Kielland og Amalie Skram og få eit visst bilete 

av tida dei levde i og kva dei var opptekne av»  (Det kongelige kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996, s. 127).  

 

Til sammenligning er ordlyden i kompetansemålet for K06 endret til: «Presentere tema og 

uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur»	 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 9). Eksempelet illustrerer at opphøyingen av den 

kanoniske kulturarven ikke er like sterk, fordi det kun oppgis at man skal kjenne til tema og 

uttrykksmåter i noen klassiske tekster i norsk litteratur.  

 

Når det gjelder kompetansemålene for videregående skole er målene som berører norsk 

kulturarv og litteraturhistorie flere enn på ungdomstrinnet. På Vg2 finner en blant annet 

følgende kompetansemål: «Beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til 

uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 11). På Vg3 finner man også et kompetansemål som 

omhandler litteraturhistorie: «Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og 

noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette 

dem inn i en kulturhistorisk sammenheng» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 12). Imidlertid 

stod det særnorske sterkere i den forrige læreplanen som gjaldt videregående opplæring. I 

innledningen til R94 står det følgende:  

 

Norskfaget er ein viktig formidlar av den norske kulturarven. Faget har som ei 

oppgåve å formidle innsikt i norsk språk og litteratur frå norrøn og opp til vår tid. I 

faget skal elevene få møte viktige verk av høg litterær kvalitet, som gir elevene ein 

kulturhistorisk dimensjon, overfører kunnskap frå fortida og utviklar eit kollektiv 

medvit. Opplæringa skal skape innsikt i vårt eige, om verdiar, idear og førestillingar 

som er viktige for den norske veremåten, og om nokre av de mange referansane som 
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litteratur i vid meining har gitt oss (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 

1993, s. 4-5) 

 

Det er ingen tvil om at den nåværende læreplanen er mindre detaljstyrt enn læreplanene på 

1990-tallet. Hovedforskjellen er at norsklærere etter innføringen av K06 står fritt til å velge ut 

de skjønnlitterære tekstene de ønsker. Det er derfor interessant å undersøke hva som påvirker 

lærernes tekstvalg, hvilke skjønnlitterære tekster de velger ut, hvordan de arbeider med dem, 

og hva de ønsker å oppnå med litteraturundervisningen. I denne oppgaven ønsker jeg å belyse 

disse temaene.  

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål  
Hensikten med den aktuelle studien er å kunne si noe om læreres tanker om egen 

litteraturdidaktisk praksis. Det rettes fokus mot hvilke tanker og erfaringer norsklærere på 

ungdomstrinnet og videregående skole har med skjønnlitteratur i norskfaget. Studiens 

problemstilling er: Hva vektlegger norsklærere i sin litteraturundervisning? Studien har som 

formål å undersøke hvilke målsettinger lærerne har med litteraturundervisningen, hvilke 

skjønnlitterære tekster de velger ut, hvilke faktorer som styrer tekstvalgene, og hvordan de 

arbeider med kanontekster. For å kunne undersøke dette har jeg utarbeidet følgende 

forskningsspørsmål:  

 

1. Hva ønsker lærerne å oppnå med litteraturundervisningen?  

2. Hva påvirker lærernes tekstvalg, og hvilke skjønnlitterære tekster velger de ut? 

3. Hvordan legger lærerne opp arbeidet med kanontekster?  

 

1.4 Oppgavens struktur 
I dette kapittelet har jeg redegjort for hvorfor jeg har valgt å undersøke hva norsklærere 

vektlegger i sin litteraturundervisning. Jeg har også presentert hvordan læreplanen i norsk 

omtaler litteratur i sine målformuleringer, og jeg har presentert studiens problemstilling og 

forskningsspørsmål. Oppgavens neste kapittel tar for seg teori og tidligere forskning som 

berører litteraturundervisning. Forskningsgjennomgangen viser til hva lærere vektlegger i sin 

litteraturundervisning, og hvordan elever opplever møtet med skjønnlitteratur i sitt 

morsmålsfag. Hensikten med kapittelet er å skape en ramme for analyse- og diskusjonsdelen. 
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I kapittel tre vil den metodiske tilnærmingen i studien gjennomgås og diskuteres. Kapittelet 

inneholder en begrunnelse for valg av datainnsamlingsmetode, og beskriver utvalgsprosessen. 

Analysemetoden vil også diskuteres og det vil rettes oppmerksomhet mot etiske betraktninger 

og studiens kvalitet.  

 

I kapittel fire vil funnene fra den tematiske analysen presenteres. Kapittelet er strukturert 

under tre hovedtemaer som er utarbeidet med utgangspunkt i studiens forskningsspørsmål.  

Innenfor hvert hovedtema ligger et av studiens tre hovedfunn. I kapittel fem diskuteres 

funnene fra den tematiske analysen opp mot teori og tidligere forskning. I det avsluttende 

kapittelet vil studiens hovedfunn oppsummeres i lys av problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Jeg vil også peke på didaktiske implikasjoner, før jeg avslutter med å 

løfte frem forslag til videre forskning.  
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2 Teori og tidligere forskning  
 

2.1 Innledning  
Målet med dette kapittelet er å skape et bakteppe for studiens analyse- og diskusjonsdel, som 

har som formål å utforske problemstillingen: «Hva vektlegger norsklærere i sin 

litteraturundervisning?». Kapittelet er delt inn i tre hovedtemaer: 1) Hensikten med 

litteraturundervisningen, 2) tekstutvalg, og 3) litteraturarbeid i klasserommet. Jeg ønsker å 

presisere at mye av forskningen angående litteraturundervisning er knyttet til elevers 

erfaringer og opplevelser. Hva tidligere forskning sier om elevers møte med skjønnlitteratur, 

er likevel relevant for hva lærere vektlegger i sin litteraturundervisning. Det finnes lite 

forskning knyttet til læreres holdninger til litteraturundervisning. Hallvard Kjelen (2013) og 

Kulbrandstad, Vesteraas, Sommervold og Syversen (2005) er blant de få som har forsket på 

hva lærere vektlegger i litteraturdelen av norskfaget. Disse studiene vil derfor tillegges stor 

vekt i denne oppgaven.  

 

2.2 Hensikten med litteraturundervisningen 
Norskfaget består av ulike hovedområder. Et av hovedområdene er språk, litteratur og kultur 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Når det gjelder litteratur skal elevene lese og reflektere 

over et utvalg tekster i ulike sjangre. Tekstene skal være både fra nyere og eldre tid, og 

elevene skal få kjennskap til ulike tradisjoner i norsk teksthistorie. Elevene skal også se 

teksthistorien i lys av både fortid og nåtid med et sammenlignende perspektiv 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). I likhet med andre fag har norskfaget også et  

ansvar for elevenes dannelse (Utdanningsdirektoratet, 2006). Språk og tekst er norskfagets 

kunnskapsområde, og det er innenfor dette området faget kan gi et bidrag til skolens 

dannelsesoppdrag (Utdanningsdirektoratet, 2006, s. 29). I forbindelse med denne 

dannelsestekningen ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot dannelse i forbindelse med 

skjønnlitteratur, i tillegg til å diskutere hva som ligger i begrepet.  

 

2.2.1 Dannelse som målsetting?  
Dannelse har vært et viktig aspekt ved norskfaget helt siden 1896. Tradisjonelt har begrepet 

vært knyttet til en nasjonal og kulturell dannelse, og kanonlitteratur har vært et sentralt 
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middel for å erverve nasjonal- og kulturhistorisk innsikt (Eriksen, 1996; Steinfeld, 2013). 

Hva som menes med «kanon» og «kanonlitteratur» presenteres senere i teorikapittelet. 

Norskfaget blir fremdeles ansett som et dannelsesfag, noe som blant annet kommer frem i 

forordet til kunnskapsløftet (2006) der det heter at:  

 

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og 

identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og 

unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske 

prosesser. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne 

stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 2). 

 

I senere tid har Trond Berg Eriksen (1996) argumentert for en modernisering av 

dannelsesbegrepet. En slik modernisering av dannelsesbegrepet gjenspeiler seg i forordet til 

kunnskapsløftet (2013) som presenteres ovenfor. Her nevnes dannelse i sammenheng med 

demokratiske prosesser. En annen side ved dannelsesbegrepet kan dermed være demokratisk 

medborgerskap. Denne forståelsen av begrepet kan knyttes til Laila Aases (2005b) definisjon 

av dannelse. Hun definerer dannelse som: «En sosialiseringsprosess som fører til at man 

forstår, behersker og kan delta i de vanlige, oppvurderte kulturformer. Dette involverer 

tenkemåter, handlingspotensial og kunnskaper innenfor et variert felt» (Aase, 2005b, s. 17). 

Gjennom en dannelsesprosess skal elevene altså erverve forståelse, tankemønstre og 

kunnskap som gjør at de blir demokratiske medborgere i stand til å handle i tråd med 

samfunnet og kulturen.  

 

Videre hevder Aase (2005b) at et premiss for at norskfaget skal være dannende er at det 

oppstår et møte mellom eleven og fagstoffet slik at eleven blir berørt (Aase, 2005b). Ut fra 

dette kan man argumentere for at en tredje side ved dannelsesbegrepet er knyttet til 

identitetsutvikling. I forbindelse med skjønnlitteratur innebærer dette at elever lærer å forstå 

seg selv i verden i lys av tekster som treffer dem. Penne (2001) redegjør for at dannelse er 

sterkere knyttet til identitetsbegrepet nå enn tidligere. I utdraget fra forordet til 

Kunnskapsløftet (2013) står det også at norskfaget skal være en arena der eleven får mulighet 

til å finne sin egen stemme. I tillegg står det at norskfaget er et sentralt fag for 

identitetsutvikling (Kunnskapsdepartementet, 2013). Dette kan knyttes opp mot 

identitetsbegrepet, som ifølge Penne (2001) handler om en «personlighetsfølelse, jeg-følelse» 

(s. 55). Aase (2005b) påpeker imidlertid at man ikke kan sette et likhetstegn mellom dannelse 
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og identitetsutvikling, selv om identitetsutvikling er en del av dannelsesprosessen. Hun 

understreker at dannelse har en individuell side i tillegg til den kollektive, og at: «[...] den 

enkelte utvikler og endrer sin bevissthet og dermed identitet i danningsprosessene» (78).  

 

Ut fra det som belyses ovenfor er det ingen tvil om at det har skjedd en modernisering av 

dannelsesbegrepet. Det kan derfor være vanskelig å komme med en presis definisjon. Slik 

begrepet benyttes i dag virker det imidlertid som at de tre sidene ved dannelsesbegrepet, som 

er presentert ovenfor, er sentrale. For å oppsummere kan dannelsesbegrepet blant annet 

romme følgende tre aspekter: En nasjonal- og kulturhistorisk, en samfunnsmessig- og en 

individuell form for dannelse. Det er denne forståelsen av dannelsesbegrepet som benyttes i 

denne studien.  

 

For å kunne diskutere hvorvidt lærere ser på dannelse som en målsetting for arbeidet med 

skjønnlitteratur i norskfaget, er det relevant å se nærmere på hva tidligere studier sier om 

dannelse i relasjon til litteraturundervisning. I arbeidet med sin doktorgradsavhandling har 

Kjelen (2013) gjennomført individuelle intervjuer med 18 norsklærere på ungdomstrinnet. 

Lærerne jobbet ved 10 forskjellige skoler på Nordlandet, og enkelte av lærerne arbeidet på 

samme skole. Det overordnede formålet med denne studien er å undersøke hvilke syn på 

litteratur og dannelse som gjenspeiler seg i norsklæreres fortellinger om egen 

litteraturundervisning. Et av funnene til Kjelen (2013) er at samtlige lærere opplever 

litteraturen som viktig, og at de anser skjønnlitteraturen som et sentralt danningsmedium (s. 

202). Flere av lærerne i studien hans betrakter utviklingen av empati og evnen til å se ting fra 

ulike perspektiver som en sentral del av dannelsesutviklingen (Kjelen, 2013). Med andre ord 

ser det ut til at lærerne er opptatt av den individuelle- og samfunnsmessige formen for 

dannelse. En av informantene i studien påpeker at det viktigste målet med 

litteraturundervisningen er at elevene utvikler seg. Han uttrykker at denne utviklingen skjer 

gjennom innsikt i hvordan andre mennesker tenker og hvordan samfunnet fungerer (Kjelen, 

2013, s. 197).  

 

Enkelte av informantene i studien til Kjelen (2013) er også opptatt av den nasjonale- og 

kulturhistoriske formen for dannelse. Disse lærerne mener at det å formidle kulturarv og 

kanontekster er det viktigste ansvaret en norsklærer har (Kjelen, 2013). Senere i kapittelet vil 

det diskuteres hvordan skjønnlitteraturen kan fungere som et danningsmedium.  
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2.2.2 Leseopplevelse som målsetting?  
Å gi elever en god leseopplevelse ser ut til å være en viktig målsetting for flere norsklærere. 

En studie basert på intervjuer med 10 norsklærere på ungdomstrinnet handler blant annet om 

hva slags erfaringer lærerne har med skjønnlitterære tekster i klasserommet (Kulbrandstad, 

Vesteraas, Sommervold & Syversen, 2005). I intervjuene ble samtlige lærere stilt følgende 

spørsmål: «Når det gjelder arbeid med litteratur på ungdomstrinnet – hva vil du si at du 

legger mest vekt på?» (Kulbrandstad et al., 2005, s.105). Dersom lærerne ikke svarte med en 

gang fikk de en liste over målsettinger de kunne benytte seg av for å gi et svar:  

 

• Å forstå/nærlese teksten  

• Å lære om forfatteren/ litteraturhistorie  

• Å lære om tekstsjanger og litterære virkemidler  

• Å gi elevene gode leseopplevelser  

• Å lære om et tema/ emne (Kulbrandstad et al., 2005, s.105) 

 

Syv av ti lærere svarer at det viktigste målet for dem er å gi elevene en god leseopplevelse 

(Kulbrandstad et al., 2005). En av lærerne gir også uttrykk for dette uten å se på listen. For en 

annen lærer er det å gi elevene en god leseopplevelse avgjørende for å kunne arbeide med 

teksten på andre måter. Hun poengterer at litteraturundervisningen kan bli vanskelig dersom 

man ikke klarer å vekke elevenes interesse (Kulbrandstad et al., 2005).  

 

Også i Kjelens (2013) studie uttaler tre av lærerne på den ene forskningsskolen at det å vekke 

leselyst hos elevene er en viktig målsetting. En av disse lærerne poengterer at dette målet er 

viktigere for henne enn dannelsesmålsettingen. Hun er opptatt av at elevene  

skal finne litteratur som treffer dem og gir dem leselyst (Kjelen, 2013, s.102). For en annen 

av lærerne er leselyst og dannelse to sidestilte målsettinger. Den tredje læreren trekker også 

frem opplevelsesaspektet som en målsetting. Hun uttaler at det er viktig for henne å få 

elevene interessert i å lese litteratur, og at de gjennom litteraturen kan utvikle både fantasi og 

empati. Med andre ord ser det ut til at også hun vektlegger både leselyst og dannelse som to 

viktige målsettinger med litteraturundervisningen.  

 

Selv om funnene fra disse studiene ikke kan generaliseres er det interessant å se at både 

lærere i studien til Kulbrandstad et al. (2005) og lærere i studien til Kjelen (2013) trekker 
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frem det å vekke leselyst og gi elevene en god leseopplevelse som en viktig målsetting med 

litteraturundervisningen. Det er videre interessant å rette oppmerksomhet mot hvilke 

skjønnlitterære tekster lærere ofte velger ut, og hvordan de kommer frem til utvalget. I 

delkapittelet som følger vil oppmerksomheten rettes mot dette. En av faktorene som påvirker 

læreres tekstvalg ser ut til å være knyttet til tanker om hvilke tekster som kommer til å vekke 

elevenes interesse, noe som henger nært sammen med leseopplevelse som målsetting  

(Kjelen, 2013; Kulbrandstad et al., 2005; Olin-Scheller, 2006).  

 

2.3 Tekstutvalg  
I innledningskapittelet ble det redegjort for friheten lærere har med tanke på hvilke litteratur 

de inkluderer i litteraturundervisningen. Et av mine forskningsspørsmål er rettet mot læreres 

tekstutvalg. I avsnittene som følger vil fokuset rettes mot hva som påvirker læreres tekstvalg, 

og hvilke tekster som velges ut. Det er også interessant å se på hvordan lærere betrakter 

friheten de har med tanke på tekstvalg, og det er spesielt studien til Kjelen (2013) som sier 

noe om dette.  

 

2.3.1 Hva påvirker læreres valg av skjønnlitterære tekster?  
Det er flere faktorer som ser ut til å påvirke læreres tekstvalg. Læreres kjennskap til tekstene 

er en av disse faktorene. Når det gjelder denne faktoren påpeker Kjelen (2013) at det er snakk 

om tekster lærerne føler seg trygge på, og som de kan fra før. Disse tekstene er gjerne tekster 

som lærerne har fått kjennskap til gjennom utdanningen sin. En av lærerne uttaler også at hun 

ofte velger tekster hun kjenner til fremfor tekster som står i læreboka (Kjelen, 2013).  

 

Kjelen (2013) konkluderer med at tilgangen til tekster har mye å si for utvalget til lærerne, 

noe som kan indikere at læreboka i noen grad styrer tekstutvalget til informantene hans. 

Ifølge Askeland, Maagerø og Aamotsbakken (2013) viser forskning at lærebøker er mye 

brukt i undervisning på tross av at dagens skole har et mangfold av læringsressurser (s. 11). 

Hvilke tekster som står i læreboka kan derfor være en faktor som påvirker læreres 

tekstutvalg.  Dette er imidlertid ikke tilfellet i studien til Kulbrandstad et al. (2005). Lærerne i 

denne studien ble bedt om å fortelle om en tekst de har hatt god erfaring med fra 

litteraturundervisningen sin i norskfaget. Blant lærerne i studien uttaler åtte av lærerne at 

teksten de har valgt ut ikke er hentet fra læreboka (Kulbrandstad et al. 2005).  
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En tredje faktor som styrer læreres tekstutvalg ser ut til å være kollegasamarbeid. Denne 

faktoren har stor betydning for utvalget til informantene i studien til Kjelen (2013). Flere av 

lærerne uttaler at de samarbeider i norskteam. Lærerne ser imidlertid ut til å ha delte 

oppfatninger om hvor fornøyde de er med samarbeidet. En av lærerne uttaler at han synes 

samarbeidet begrenser friheten han har med tanke på tekstutvalg (Kjelen, 2013). De tre andre 

lærerne på samme skole uttrykte imidlertid ingen frustrasjon over å samarbeide i team 

(Kjelen, 2013).  

 

Tanker om hvilke tekster som kommer til å treffe elevene ser ut til å være en fjerde faktor 

(Kjelen, 2013; Kulbrandstad et al., 2005; Olin-Scheller, 2006). Kjelen (2013) uttrykker at 

oppfatninger om hva som vil fenge elevene har mye å si for lærernes tekstutvalg. Knyttet til 

dette påpeker lærerne i studien hans at de er opptatt av at elevene skal bli engasjerte, og at 

teksten skal gripe dem og skape diskusjon (Kjelen, 2013, s. 166). Lærerne mener altså at 

tekstene som leses må ha en verdi for elevene.  

 

Svenske Christina Olin-Scheller (2006) fant tilsvarende resultater i sin 

doktorgradsavhandling Mellan Dante och Big Brother. Studien hennes omhandlet hvordan 

elever utvikler kunnskap om fiksjonstekst og lesing gjennom litteraturundervisningen i 

svenskfaget, og et av hovedspørsmålene hennes var om elevers tekstverden og skolens 

tekstverden er i dialog med hverandre. Studien var basert på deltakende observasjon i fire 

svenskklasser over en lang tidsperiode, og hun gjennomførte intervjuer med elever og lærere. 

Selv om studien først og fremst handlet om elevers møte med litteratur, hadde hun også et 

ønske om å forstå hvilke oppfatninger lærere har om svenskfaget og hvilke tanker som ligger 

bak undervisningen. Gjennom seks semistrukturerte intervjuer fremgår det blant annet at 

lærerne prioriterer kjente tekster, og unngår tekster som er kjedelige (Kulbrandstad et al., 

2005). Med andre ord kan det virke som at lærerne i undersøkelsen også er opptatt av at 

tekstene skal ha en verdi for elevene.  

 

Studien til Kulbrandstad et al. (2005) peker også i samme retning. Samtlige lærere i 

undersøkelsen begrunner tekstvalgene sine ut fra tanker om at tekstene som velges må føre til 

en opplevelse hos elevene (Kulbrandstad et al., 2005). Opplevelsen de sikter til er enten i 

form av en ren emosjonell opplevelse, en opplevelse i form av gjenkjennelse eller en 

opplevelse i form av aktualitet. Når det gjelder en ren emosjonell opplevelse sikter lærerne til 

skjønnlitterære tekster som har gjort et inntrykk på elevene, og som gjerne er sterke. Dette 
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kan knyttes opp mot det som ble diskutert under overskriften «Leseopplevelse som 

målsetting». Det er tydelig at det å gi elevene en god leseopplevelse både er en målsetting, og 

en faktor som styrer tekstvalgene i stor grad. Opplevelse i form av gjenkjennelse er videre 

knyttet til hvorvidt elevene klarer å identifisere seg med noen i teksten, eller at de ser en 

overføringsverdi til sitt eget liv med noen av innholdsmomentene. Disse innholdsmomentene 

kan for eksempel være knyttet til moralske overveielser eller at elever finner igjen sine 

eksistensielle funderinger i teksten. Enkelte av lærerne i studien brukte ordet «gjenkjennelse» 

direkte, mens andre brukte ord som «aha-opplevelse» eller «det å kunne identifisere seg med 

noe av innholdet i teksten». Lærerne uttaler også at opplevelser i form av aktualitet kan være 

knyttet til hendelser og debatter på skolen eller i samfunnet. Et eksempel de viser til er at 

elevene ofte opplever tekster med en rettferdighetstematikk som aktuelle (Kulbrandstad et al., 

2005).  

 

Hvorvidt det finnes en filmatisering av en skjønnlitterær tekst eller ikke ser også ut til å være 

en faktor som påvirker læreres tekstutvalg (Kjelen, 2013; Kulbrandstad et al., 2005). 

Kulbrandstad et. al (2005) fant at lærerne ofte velger ut skjønnlitterære tekster som det finnes 

filmatiseringer av. For tre av lærerne i studien spiller det en avgjørende rolle at en tekst 

knyttes opp mot andre medier (Kulbrandstad et al., 2005). En av lærerne i studien til Kjelen 

(2013) påpeker at han er begeistret for å vise elever filmatiseringer av romaner. Trolig har 

dette en sammenheng med at det er populært blant elever å se filmatiseringer av 

skjønnlitterære tekster.   

 

En siste faktor som ser ut til å påvirke læres tekstutvalg i stor grad er tid (Kjelen, 2013, 

Kulbrandstad et al., 2005). Lærerne i studien til Kulbrandstad et al. (2005) uttaler at 

novellesjangeren er en sjanger de har god erfaring med, og at en fordel med å velge noveller 

er at man har mulighet til å rekke å både lese og diskutere en novelle i løpet av en dobbeltime 

(Kulbrandstad et al., 2005). Dette samsvarer med funnene til Kjelen (2013) som fant at: «Av 

dei 35 tekstane som lærarane meiner har fungert godt i en undervisningssituasjon, er det over 

20 noveller» (s. 160). Når det gjelder årsaken til at lærerne vektlegger arbeid med noveller, 

viser også Kjelen (2013) til at dette er et spørsmål om tid.  

 

Kjelens (2013) studie viser til at de som regel bare leser utdrag av romaner, fordi det tar for 

lang tid å lese hele. Flere lærere er imidlertid også skeptiske til å kun lese utdrag av romaner, 

fordi de mener at man ikke får en helhetlig forståelse av hva teksten handler om.  
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Det er altså flere faktorer som påvirker læreres tekstvalg, som blant annet: Personlig 

kjennskap, læreboka, kollegasamarbeid, tanker om hvilke tekster som vil treffe elevene, det å 

kunne benytte andre medier og tid. Det er også viktig å stille spørsmål knyttet til hvilke 

tekster lærere tar med i litteraturundervisningen sin. Informantene i studiene til Brink (2006), 

Kjelen (2013) og Kulbrandstad et al. (2005) ser ut til å vektlegge arbeid med kanontekster.  

I avsnittene som følger vil fokuset rettes mot dette, men først vil jeg redegjøre for hva som 

menes med den skjønnlitterære kanon og kanontekster.  

 

2.3.2 Den skjønnlitterære kanon og kanontekster  
Ordet kanon stammer fra det greske ordet «kanon» som betyr målestang (Harris, 1991). Dette 

begrepet var opprinnelig knyttet til religiøs litteratur (Aamotsbakken, 2003). Begrepet «den 

litterære kanon» ble først brukt av David Ruhnken, da han i 1768 foretok et forfatterutvalg 

(Harris, 1991). Torill Steinfeld (2009) påpeker at kanonbetegnelsen kom inn i amerikanske 

bibliografier og litteraturfaglige oppslagsverk på 1980-tallet, og at det ble kjent i norsk 

offentlighet i midten av 1990-årene. Hun redegjør også for at begrepet har erstattet 

betegnelser som: «[…] nasjonallitteratur, verdenslitteratur og, til dels, klassikere» (Steinfeld, 

2009, s. 172). I norsk kontekst handler begrepet om et forfatterutvalg som inngår i en 

nasjonallitteratur. Et verk som inngår i denne nasjonallitteraturen kan betraktes som en 

kanontekst. Geir Knudsen (2013) definerer kanonbegrepet på følgende måte: «En litterær 

kanon består av de forfattere og tekster som anses som en nasjonal felleseie. Akademiske 

institusjoner, skolens læreplanleggere og forlag arbeider sammen når det gjelder å etablere og 

opprettholde den litterære kanon» (s. 178). Det å anse forfattere og tekster som inngår i en 

litterær kanon som en nasjonal felleseie kan knyttes til den nasjonale- og kulturhistoriske 

formen for dannelse.  
 

Faktorer som tilhørighet og representasjon spiller også en viktig rolle når man avgjør om et 

verk fortjener en plass i kanonlitteraturen (Eriksen, 1996). Berg Eriksen (1996) påpeker at de 

tekstene som har inngått i en norsk litterær kanon har tilfredsstilt kulturelle-, innholds- og 

kvalitetsmessige betingelser: 
 

En kanon er en erklæring om hva man vil skal gjelde som formål og innholdsmessig 

målestokk, samtidig som den skal være representativ og avgi en erklæring om 
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tilhørighet. Uten en kanon vil man mangle en rettesnor for kvalitet og konkretisering 

av hva man forstår med «den norske litteraturen» (s. 19). 

 

Ifølge Ove Eide (2006) eksisterer det gode argumenter både for og imot en litterær kanon. Et 

av argumentene for en litterær kanon er følgende: «Eit fellesskap av tekstar bidreg til å binde 

ein nasjon saman, og skape kulturelle referanserammer som er nødvendige i eit samfunn» 

(Eide, 2006, s. 40). I rapporten Fremtidens norskfag er et av hovedargumentene for en 

litterær kanon knyttet til nettopp dette med felles kulturelle referanserammer, og at det har 

vært viktig å sikre at elevene får ta del i samme tradisjon (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2006, s. 31). Når det gjelder argumenter mot en litterær kanon 

problematiserer Eide (2006) at en liste med ulike tekster og forfatterskap som opphøyes kan 

være uttrykk for kulturell makt. Han påpeker: «Men kven skal gjere utvalet, og kva skal 

veljast vekk? Kven sin smak skal dominere?» (Eide, 2006, s. 40). Som nevnt i 

innledningskapittelet var den litterære kanon sterkt forankret i læreplanene på 1990-tallet, 

hvor man var opptatt av felles kulturelle referanserammer. Dette har imidlertid endret seg noe 

etter innføringen av LK06, selv om det fortsatt står oppgitt at man burde ta med noen 

klassiske tekster i litteraturundervisningen.  

 

Når det gjelder det første argumentet presentert ovenfor er det verdt å nevne at skolen er den 

arenaen der flest stifter bekjentskap med kanontekster, og det er ikke sikkert at folk får 

kjennskap til kanontekster dersom de ikke leses i skolen (Aamotsbakken, 2003). 

Aamotsbakken (2013) redegjør for at det både finnes en generell litterær kanon, og noe hun 

omtaler som «skolens kanon». Forskjellen mellom disse er at skolens kanon er en type 

allemannseie, mens den generelle litterære kanon fremstår som elitistisk. Ifølge 

Aamotsbakken (2013) finnes det argumenter for at kanontekstene som leses i skolen mister 

noe i overføringsprosessen fra den generelle litterære kanon. Dette kan ha en sammenheng 

med at læreren spiller en vesentlig rolle i presentasjonen av tekstene for at elevene skal få 

leselyst. Tekstene blir med andre ord kommentert, og får ikke en plass i form av egen 

kvalitet. Hun redegjør for at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom skolens kanon og 

den generelle litterære kanon. Dette kan forklares med at skolens kanon blir påvirket av 

mønstrene i den generelle litterære kanon, mens kanontekstene som leses i skolen igjen 

påvirker den generelle kanon (Aamotsbakken, 2013).  
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I min studie brukes begrepene «den litterære kanon» og «kanonlitteratur». Begrepet 

«litteraturhistorie» vil også bli brukt. Per Thomas Andersen (2011) definerer litteraturhistorie 

på følgende måte: «Når vi lager litteraturhistorie, henter vi fram bestemte fenomener, 

litterære tekster, og trer dem på en lang snor, slik at de fordeler seg mer eller mindre jevnt ut 

over tiden» (s.11). Selv om det er en sammenheng mellom kanon og litteraturhistorie, trenger 

ikke kanonarbeid å være litteraturhistorie. Man kan arbeide med en kanontekst uten å knytte 

den til en litterær epoke og plassere verket i en litteraturhistorisk sammenheng.  

 

2.3.3 Hvilke skjønnlitterære tekster tar lærere med i 

litteraturundervisningen?  
Det er flere studier som har undersøkt hvilke skjønnlitterære tekster lærere tar med i 

undervisningen. Når lærerne i studien til Kjelen (2013) får spørsmål om å nevne 

skjønnlitterære tekster som har fungert godt i undervisningen er det mange som trekker frem 

kanontekster. Et dukkehjem av Henrik Ibsen, Vildanden av Henrik Ibsen, Faderen av 

Bjørnstjerne Bjørnson, Karens Jul av Amalie Skram og Et Spøkelse av Knut Hamsun er blant 

tekstene som nevnes. Når det gjelder tekster skrevet i nyere tid blir Eg står her og skal slå 

opp med ei jente av Rune Belsvik, Yatzy av Harald Rosenløw Eeg, Doppler av Erlend Loe og 

Idealtid av Lars Saabye Christensen nevnt. Lærerne ser altså ut til å i stor grad ekskludere 

samtidslitteratur. Kjelen påpeker at lærerne velger tradisjonelle tekster, selv om den nye 

læreplanen gir stor frihet (Kjelen, 2013, s. 166). Selv om funnene ikke kan generaliseres, ser 

man at lærerne trekker frem mange kanontekster som ble nevnt i læreplanene på 90-tallet 

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1993; Det kongelige kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996). Imidlertid påpeker Kjelen (2013) at det ligger en motsetning 

her. For selv om lærere vektlegger arbeid med kanontekster, er det ikke dette de begrunner 

tekstvalgene ut fra. Som nevnt er det tanker om hva som kommer til å fungere i klasserommet 

som styrer tekstvalget mest (Kjelen, 2013). Kjelen (2013) forklarer at årsaken til at arbeid 

med kanontekster vektlegges kan ha en sammenheng med skolens kanon. Han understreker 

blant annet at kanontekstene som tradisjonelt har blitt brukt i skolen har noen strukturelle 

trekk som illustrerer ulike poeng (Kjelen, 2013, s. 164).  

 

Lærerne i studien til Kulbrandstad et. al (2005) viser også tilbøyelighet til å prioritere arbeid 

med kanontekster, fremfor nyere litteratur. Som nevnt fikk lærerne i studien til Kulbrandstad 

et al. (2005) beskjed om å fortelle om en tekst som har fungert godt i deres 
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litteraturundervisning. Kulbrandstad et al. (2005) fant da at de fleste tekstene lærerne nevnte 

ble skrevet på 1800-tallet, eller tidlig på 1900-tallet. Den nyeste teksten som ble nevnt var 

novellen Tone-16 av Bjørn Vik, som ble utgitt i 1973 (s. 91). Et fellestrekk blant 

informantene i dette tilfellet er altså at ingen forteller om tekster som er fra samme tiår som 

intervjuene fant sted (Kulbrandstad et al., 2005). Dersom man argumenterer for at tekstene 

skrevet på midten av 1900-tallet kan betraktes som kanontekster, kan man også argumentere 

for at lærerne i dette tilfellet vektlegger arbeid med slike tekster (Kulbrandstad et al., 2005). 

At lærerne hovedsakelig forteller om kanontekster samsvarer altså med funnene fra Kjelens 

(2013) studie.  

 

Det kan være flere årsaker til at lærere trekker fram kanontekster. En årsak til at lærerne i 

studien til Kulbrandstad et al. (2005) trekker frem flest slike tekster kan være at studien ble 

gjennomført før innføringen av K06. Gjennom intervjuene fortalte lærerne også om andre 

tekster de har hatt god erfaring med, og ni av tekstene lærerne trekker frem som 

teksteksempler er skrevet av forfattere som er opplistet i L97. Kulbrandstad et al. (2005) 

redegjør også for andre faktorer som kan være med på å forklare hvorfor lærerne trekker frem 

flest kanontekster som eksempler. En av forklaringene de viser til er lærernes eventuelle 

forventninger om hva de tror intervjuerne ønsker å høre (Kulbrandstad et. al., 2005). De 

nevner også at en forklaring kan være at lærerne vet at tekstene fungerer godt i klassen, og at 

de derfor velger disse tekstene om igjen (Kulbrandstad et. al., 2005). Dette samsvarer med 

Kjelens (2013) forklaring om at kanontekster kan ha noen strukturelle trekk som illustrerer 

ulike poeng.  

 

En svensk undersøkelse gjennomført av Lars Brink i 2006 peker også i retning av at lærere 

vektlegger arbeid med kanontekster. Han gjennomførte en spørreundersøkelse der 75 svenske 

lærere deltok (Brink, 2006). Hensikten med spørreundersøkelsen var at lærerne skulle rangere 

hva de betraktet som det viktigste ved tekstinnholdet i sin litteraturundervisning. Av lærerne 

som deltok var 25 av dem gymnaslærere i svenskfaget. Resultatene viser at lærerne er mest 

opptatt av at tekstinnholdet skal gi elevene en bred nasjonal kulturarv. Den brede nasjonale 

kulturarven retter seg mot kanoniserte vestlige tekster og forfattere (Brink, 2006).  
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De tre studiene presentert ovenfor indikerer alle at lærere vektlegger arbeid med 

kanontekster. Utvalget i studiene er imidlertid ikke stort nok til å være representativt. 

I neste avsnitt vil fokuset rettes mot hvordan lærere opplever friheten sin med tanke på 

tekstvalg.  

 

2.3.4 Læreres opplevelse av frihet 
Det ser ut til at lærere har varierende opplevelser av friheten knyttet til tekstutvalg. Enkelte 

av lærerne i studien til Kjelen (2013) er skeptiske til de åpne målformuleringene i LK06. 

Disse lærerne legger vekt på at litteraturen skal danne et grunnlag for diskusjoner om 

samfunn og historie, og at litteraturen skal fungere som et sosialt lim. Enkelte av lærerne ser 

ut til å mene at elevene eksempelvis burde kjenne til de samme kanontekstene (Kjelen, 2013). 

En av lærerne uttrykker at det blir feil hvis elever på forskjellige skoler ikke får like 

kulturelle referanserammer. En annen lærer i studien er imidlertid fornøyd med friheten hun 

har med tanke på tekstvalg, selv om hun ser fordelene ved å ha en liste å forholde seg til. En 

tredje lærer forteller at de er like styrt nå med tanke på tekstutvalg (Kjelen, 2013). Hun 

presiserer at hun tror at meningen med LK06 er at man ikke skal være like styrt som man var 

før, men at forskjellen nå er at læreboka styrer tekstvalgene (s. 153).  

 

Det er tydelig at lærerne i studien til Kjelen (2013) har delte oppfatninger om hvordan de 

betrakter friheten med tanke på tekstutvalg. Enkelte er positive til de åpne målformuleringene 

i LK06, mens andre er redd for at elever ikke skal få like referanserammer. I delkapittelet 

som følger rettes fokuset mot hva tidligere forskning sier om litteraturarbeid i klasserommet.  

 

2.4 Litteraturarbeid i klasserommet 
Delkapittelet ovenfor redegjør for hva som styrer læreres tekstvalg, og hvilke tekster de tar 

med i litteraturdelen av norskfaget. Videre i kapittelet vil fokuset rettes mot hvordan lærere 

legger opp arbeidet med tekstene i litteraturundervisningen sin, og hva tidligere forskning sier 

om elevers møte med skjønnlitteratur. Knyttet til elevers møte med skjønnlitteratur vil 

kapittelet både ta for seg elevers møte med skjønnlitteratur generelt og elevers møte med 

kanontekster.  
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2.4.1 Arbeidsmåter 
Når det gjelder hvilke arbeidsmetoder norsklærere vektlegger er det spesielt studien til 

Kulbrandstad et al. (2005) som sier noe om dette. Som nevnt fikk lærerne i denne studien 

beskjed om å tenke på en skjønnlitterær tekst som har fungert spesielt godt i undervisningen 

(Kulbrandstad et al., 2005). I forbindelse med dette fikk de også spørsmål om hvordan de 

arbeidet med teksten. Lærerne nevner forskjellige arbeidsmetoder, men det er noen tendenser 

som går igjen. Flere av lærerne vektlegger å fortelle noe om forfatteren eller den litterære 

perioden teksten ble skrevet i, før de går i gang med å lese teksten. En av lærerne som valgte 

ut Henrik Ibsens Et dukkehjem, forteller at hun innledet undervisningen med å fortelle litt om 

Ibsen og teksten. Hun begrunner dette med at en slik introduksjon kan hjelpe elevene inn i 

lesingen (Kulbrandstad et al., 2005). Følgende sitat eksemplifiserer dette: «For det kan være 

litt vanskelig, kanskje, for elever nå å forstå. Så hvis du forklarer litt på forhånd og på en 

måte gjør det litt enkelt, så synes de at de skjønner mer» (Kulbrandstad et al., 2005, s. 64).  

 

Norsklærerne i studien til Kulbrandstad et al. (2005) nevner også andre arbeidsmåter. 

Høytlesing, gruppearbeid, rollespill, skriveoppgaver, tverrfaglig arbeid og det å trekke inn 

flere medier er blant arbeidsmåtene som nevnes. Selv om de fleste lærerne ikke påpeker at de 

vektlegger variasjon i litteraturundervisningen, redegjør de fleste lærerne for at de veksler 

mellom plenumssamtaler, individuelt arbeid og gruppearbeid (Kulbrandstad et al., 2005). 

Ifølge Kulbrandstad et al. (2005) ser imidlertid variasjon ut til å være et viktig stikkord for 

spesielt en av lærerne. Denne læreren uttrykker at han varierer litteraturundervisningen ved å 

knytte tekstene til ulike temaer og fag.  

 

En studie som ble gjennomført av Svend Skriver i 2011 peker også i retning av at variasjon 

kan være et stikkord for læreres tilnærming til arbeidet med skjønnlitterære tekster. Skriver 

(2011) fulgte undervisningen til en Vg2-klasse i Nordjylland som jobbet med romanen 

Lykke-Peer av H. C. Andersen. Klassen ble observert i to undervisningsøkter som hadde en 

varighet på 100 minutter hver. Læreren startet den første økten med å åpne for en diskusjon 

om romanen. Han ønsket at elevene skulle fortelle om sine umiddelbare oppfattinger og 

tanker om teksten. Etter hvert som elevene koblet seg på temaet, satt læreren i gang med 

analysearbeidet. Elevene fikk utdelt et spørsmålsark og jobbet i grupper. Oppsummeringen av 

gruppearbeidet fant sted i starten av andre undervisningsøkt, hvor klassen engasjerte seg i en 

plenumssamtale (Skriver, 2011). Denne studien er et godt eksempel på en variert 
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undervisningsøkt om skjønnlitteratur, hvor det veksles mellom individuelt arbeid, 

gruppearbeid og plenumssamtaler. Ifølge Atle Skaftun og Per Arne Michelsen (2017) er det 

positivt med varierte arbeidsmetoder i litteraturundervisningen om skjønnlitteratur. De 

presiserer at lærere bør variere mellom plenumssamtaler, individuelt arbeid og par- og 

gruppearbeid, fordi det kan skape en ønskelig progresjon. Skaftun og Michelsen (2017) 

påpeker også at: «Det vil være klokt å være tålmodig og aksepterende til innspill fra elevene i 

starten, og gradvis stramme forventningene til presisjon ved å bli mer utfordrende som lærer» 

(Skaftun & Michelsen, 2017, s. 221). De gir altså uttrykk for at det er hensiktsmessig at 

elevene opplever en jevn læringskurve, hvor de gradvis får en større forståelse av teksten.  

 

En siste tendens i forbindelse med Kulbrandstad et al. (2005) sine funn om arbeidsmetoder, 

er at de litterære samtalene ser ut til å prege lærernes litteraturundervisningen mest. 

Hovedvekten ligger altså på samtaler og diskusjoner om de ulike skjønnlitterære tekstene 

(Kulbrandstad et al., 2005). Kulbrandstad et al. (2005) uttrykker blant annet at en av lærerne i 

studien prøver å lokke frem det elevene mener om teksten, og at hun er opptatt av hva 

elevene har å si. De fremhever også at hun er opptatt av å vise elevene at det ikke finnes noen 

fasitsvar på hvordan man skal forstå en tekst, og at elevene får se at en tekst kan tolkes på 

mange måter gjennom klassesamtalen. Om arbeidet med novellen Karen av Alexander 

Kielland påpeker læreren i dette eksempelet at hun erfarer at elevene syns det er spennende å 

tolke og lete etter meningen ved teksten (Kulbrandstad et al., 2005, s. 82).  

 

Når det gjelder litterære samtaler er det interessant å diskutere utbyttet elever kan få av dem. 

Som nevnt ovenfor forteller en av informantene i studien til Kulbrandstad et al. (2005) at 

elevene lærer at man kan ha ulike innfallsvinkler til en tekst gjennom en klassesamtale. I det 

første delkapittelet ble det diskutert hvorvidt dannelse er et overordnet mål med 

litteraturundervisningen. Oppmerksomheten ble imidlertid ikke rettet mot hvordan 

skjønnlitteraturen kan være dannende. Aase (2005a) legger vekt på at skjønnlitteraturen kan 

være dannende gjennom litterære samtaler. Hun uttrykker at man gjennom samtaler om 

litteratur tvinges til å møte andres tolkninger og forståelse av teksten. Ut fra det Aase (2005a) 

poengterer kan man argumentere for at man gjennom litterære samtaler spesielt kan utvikle 

en samfunnsmessig og en individuell form for dannelse. Gjennom å delta i slike samtaler 

lærer man å se andres perspektiver. Ved å ta stilling til andres perspektiver utvikles evnen til 

å tenke analytisk og kritisk. Dette kan føre til at man erverver en forståelse for samfunnet slik 
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at man lærer å leve i tråd med det. Gjennom å teste ut egne meninger kan man også få en 

dypere forståelse av hvem man er (Aase, 2005a).  

 

Oppsummert viser tidligere studier at lærere vektlegger varierte arbeidsmetoder i 

litteraturundervisningen, men litterære samtaler ser ut til å være det som preger 

litteraturundervisningen mest. I avsnittene som følger rettes oppmerksomheten mot hva 

tidligere forskning sier om elevers møte med skjønnlitteratur.  

 

2.4.2 Elevers opplevelser i møte med skjønnlitteratur  
Flere studier har undersøkt hvordan elever opplever møtet med skjønnlitteratur. Resultatene 

indikerer at elever ofte opplever litteraturundervisningen som kjedelig (Olin-Scheller, 2006; 

Molloy, 2002; Bergman, 2007). Det er derfor interessant å se nærmere på hva som trengs for 

å engasjere elevene i arbeidet med litteratur. I denne sammenheng har mange studier påpekt 

viktigheten av at elevene opplever tekstene som relevante og meningsfulle. John T. Guthrie 

(2008) er en av dem som legger vekt på at elevene må oppleve tekstene som meningsfulle. 

For å oppnå dette understreker han at relevans er et nøkkelord. Dersom elevene opplever 

teksten som relevant, er det enklere å oppfatte teksten som meningsfull (Guthrie, 2008).  

 

Olin-Scheller (2006) påpeker at sammenhengen mellom elevenes verden og skolens 

tekstverven må settes i dialog for å skape en opplevelse av mening. Som nevnt tidligere i 

kapittelet har hun gjennomført en studie som omhandler hvordan elever utvikler kunnskap 

om fiksjonstekst og lesing gjennom litteraturundervisningen i svenskfaget. Det virker som at 

Olin-Scheller (2006) mener at det er gjennom en dialog mellom elevens verden og skolens 

verden at elevene kan finne en tekst meningsfull og relevant. Hun påpeker nemlig følgende: 

«För de allra flesta av eleverna tycks den känslomässiga upplevelsen vara textens viktigaste 

funktion» (s. 225). Olin-Scheller (2006) uttrykker at elevene trolig vil oppleve 

litteraturundervisningen som kjedelig dersom undervisningen ikke har en relevans for dem. 

Hun påpeker at elevenes erfaringer og interessefelt burde innlemmes i 

litteraturundervisningen. I tillegg understreker hun at undervisningen i de fire klassene, som 

er med i studien, ikke får elevene til å oppleve at litteraturen som leses er relevant for deres 

liv (Olin-Scheller, 2006).  
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Gunilla Molloy (2002) har fulgt fire svenskklasser gjennom et feltarbeid over tre år. Studien 

hennes har som formål å undersøke hva som skjer i møtet mellom læreren, litteraturen og 

eleven (Molloy, 2002). I tillegg ønsker hun å undersøke hvordan elevene oppfatter lærerens 

intensjoner med litteraturundervisningen. Den empiriske studien baserer seg på intervjuer 

både med lærere og elever, spørreundersøkelser og innsamlede tekster fra elevene. Noe av det 

Molloy (2002) finner ut er at det oppstår ulike konflikter mellom elevene og læreren i 

samtaler om skjønnlitteratur. Elevene er opptatt av å kjenne seg igjen i litteraturen som leses 

og de bruker egne erfaringer for å tillegge litteraturen mening. Med andre ord er elevene mer 

opptatt av hva en tekst kan bety for dem enn kunnskap om teksten. Kunnskap om tekst kan 

for eksempel gjelde forfatteren og tidsperioden teksten ble skrevet i, eller språktrekk og 

virkemidler. Det er nettopp her det ifølge Molloy (2002) kan oppstå konflikter i møtet 

mellom læreren, litteraturen og eleven. På den ene siden er lærerne opptatt av å åpne opp for 

at elevene kan kjenne seg igjen i litteraturen, men på den andre siden er det ut fra elevenes 

kunnskap om teksten at de gjerne blir testet. Molloy (2002) mener derfor at undervisningen 

ikke bare kan ta for seg kunnskap om litteratur, men at samtalene bør åpne opp for at 

relasjonene mellom samfunn, kultur og litteratur diskuteres. I tillegg påpeker hun at lærerne 

burde vite hvilke spørsmål tenåringer har med seg på skolen, slik at disse spørsmålene også 

kan være gjenstand for diskusjoner i forbindelse med litteraturen. Trolig kan slike samtaler 

føre til at elevene stiller flere spørsmål, som igjen kan gjøre tekstene mer relevant for dem 

(Molloy, 2002).  

 

Lotta Bergman (2007) finner også at litteraturundervisningen blir kjedelig for elevene dersom 

man i for stor grad fokuserer på kunnskap om tekst. Studien hennes er basert på intervjuer og 

klasseromsobservasjoner i fire svenskklasser. Bergmans (2007) overordnede formål er å 

undersøke hvorfor svenskundervisingen ser ut som den gjør i de klassene som er med i 

studien. Når det gjelder litteraturundervisningen uttaler flere av elevene at de ikke forstår 

hvorfor skjønnlitteraturen har en så stor plass i svenskfaget, og at fokuset på kunnskap om 

teksten reduserer deres evne til å oppleve litteraturen som meningsfull (Bergman, 2007, s. 

336). Bergman (2007) foreslår derfor at litteraturundervisningen burde gi elevene muligheten 

til å utforske de sosiale relasjonene mellom erfaring og tekst (s. 338). Flere av elevene i 

studien uttaler at litteraturundervisningen burde være mer variert, og de mener at 

litteraturundervisningen burde inneholde noe mer enn en kronologisk gjennomgang av 

litteratur fra eldre til nyere tid. En av elevene påpeker også at det hadde vært en fordel om 

tekstene var mer aktuelle for dem (Bergman, 2007, s. 121).  
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Imidlertid er det ikke slik at alle elever er negative til å arbeide med kunnskap om tekst. 

Aslaug Fodstad Gourvennec (2016) har skrevet en artikkel som baserer seg på to 

gruppeintervjuer med høytpresterende elever som er midt i sitt siste semester i videregående 

skole. Elevene i denne undersøkelsen er ikke negative til å arbeide med kunnskap om tekst, 

og de viser til en analyseoppskrift de fikk tildelt i Vg1 (Gourvennec, 2016). En av elevene 

trekker frem at denne oppskriften har gitt dem et begrepsapparat som sitter under huden på 

dem. Selv om elevene ikke er negative til de analytiske verktøyene de har tilegnet seg, 

opplever de imidlertid også at verktøyene kan virke begrensende dersom de ikke klarer å 

løsrive seg fra dem. Flere av elevene påpeker eksempelvis at litteraturhistorisk kunnskap kan 

bli et hinder for en estetisk opplevelse. Elevene er med andre ord opptatt av å komme med 

egne tolkninger (Gourvennec, 2016). Mot slutten av artikkelen trekker Gourvennec (2016) 

frem flere positive sider ved å åpne opp for et felleskap der ulike tolkninger av 

skjønnlitterære tekster ønskes velkomne. Hun presiserer at elevene kan få oppleve 

meningsfulle situasjoner som gir mersmak dersom de får være med å spille en rolle, være 

med å forme og bli formet av andres tolkninger (Gourvennec, 2016).  

 

Med utgangspunkt i studiene ovenfor er det nærliggende å tenke at det for mange elever blir 

viktig å kjenne seg igjen i litteraturen for at de skal oppleve at tekstene er relevante. Selv 

høytpresterende elever ser ut til å være opptatt av hva en tekst kan bety for den enkelte. Flere 

forskere påpeker imidlertid at det å lese erfaringsnært kan være problematisk (Penne, 2010; 

Rødnes, 2014; Ullström). Erfaringsbaserte tilnærminger til lesing har røtter i resepsjonsteori 

(Rødnes, 2014). Resepsjon handler om leserens rolle i møte med teksten, og et trekk ved 

resepsjonsteori er at leseren blir vurdert som en del av teksten (Gitte, 2012). Yanling Shi 

(2013) viser til Iser, som mener at det eksisterer et tomrom i teksten som må fylles av leseren. 

Dette kan relateres til gjenkjennelse, og det å bruke tidligere erfaringer i møte med ulike 

skjønnlitterære tekster.  

 

Sylvi Penne (2010) mener at elever leser med for mye nærhet, og at grensene mellom fakta 

og fiksjon ofte blir uklare. Hun hevder at dette ikke skaper erkjennelser ut fra teksten i seg 

selv (Penne, 2010). Sten-Olof Ullström (2009) understreker videre at teksten i seg selv kan 

havne i bakgrunnen hvis man bruker egne erfaringer for å gi teksten mening. Han påpeker at 

flere svenske undersøkelser viser at elevene mister muligheten til å gjøre oppdagelser i 

tekster, nettopp fordi de bruker egne erfaringer for å gi teksten mening (Ullström, 2009).  
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2.4.3 Elevers holdninger til kanontekster og litteraturhistorie 
Flere studier sier også noe om elevers holdninger til kanontekster og arbeid med 

litteraturhistorie. Olin-Scheller (2006) finner i sin doktorgradsavhandling at elever opplever 

litteraturhistorie som kjedelig. Elevene opplever at undervisning som omhandler kunnskap 

om tekst holder den estetiske dimensjonen tilbake (Olin-Scheller, 2006). 

 

En annen studie peker imidlertid ikke i helt samme retning som studien til Olin-Scheller 

(2006). Sylvi Penne (2010) fulgte tre klasser på ungdomstrinnet over to år, og gjennomførte 

52 elevintervjuer. Bakgrunnen for studien var å undersøke hvordan elever konstruerer 

identitet, selvforståelse og mening i litteraturdelen av norskfaget. Funnene viser at elevene i 

den ene klassen er begeistret overfor å lese litteratur fra 1800-tallet fordi de vil lære om 

mennesker og miljøer fra tidligere tider. Elevene i den andre klassen viser også begeistring 

for litteratur skrevet på 1800-tallet fordi de har en forventning om at litteraturen skal gi 

mening. I tillegg mener elevene i denne klassen at man burde kjenne til tekster av Ibsen og 

hans samtidige (Penne, 2010, s. 98). 

 

Jon Smidt (1988) argumenterer for at lesing av kanontekster forutsetter at man klarer å lese 

med en viss distanse. Han påpeker at den distanserte måten å forholde seg til litteraturen på 

kan føre til at elevene opplever litteraturen som kjedelig. Samtidig mener han at denne 

distansen kan virke positivt fordi den skaper den avstanden som trengs for tolkning og 

innlevelse (Smidt, 1998). Imidlertid ser det ikke ut til at elever nødvendigvis klarer å forholde 

seg til skjønnlitteratur på en distansert måte. Penne (2010) redegjør for at elevene i den tredje 

klassen er negative til kanonlitteratur. Elevene i denne klassen leser på en mer erfaringsbasert 

måte, og viser mest interesse for litteraturen de synes er gøy. Penne (2010) forteller også at to 

av de flinkeste jentene i denne klassen foreslår å bytte ut de gamle kanontekstene med 

ungdomsblader (Penne, 2010, s. 84). I motsetning til elevene i denne klassen fant Nora 

Almestad Stene (2016) i en studie at elever kan ha et positivt syn på kanontekster. Hun 

påpeker imidlertid at dette forutsetter at tekstene vekker noe i dem. Dette fant hun i en 

spørreundersøkelse med 189 elever fra studieforberedende utdanningsprogram.  
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2.5 Hovedpoeng 
I dette kapittelet har jeg presentert teori og tidligere forskning som er relevant for analysen og 

diskusjonen av funnene i denne studien. Det er spesielt noen poeng som er viktige.  

 

Når det gjelder overordnende mål med litteraturundervisningen peker tidligere studier på at 

lærere er opptatt av dannelse og leseglede. Det vil være interessant med en ytterligere 

diskusjon knyttet til læreres overordnede mål med litteraturundervisningen, i tillegg til å 

diskutere om det er noen sammenhenger mellom målene. I forbindelse med dannelse har et 

sentralt spørsmål vært knyttet til hvordan litteraturundervisningen kan fungere dannende. 

Studien til Kulbrandstad et al. (2005) viser at litterære samtaler er det som preger 

litteraturundervisningen mest, og det har blitt stilt spørsmål knyttet til hvorvidt elever kan 

oppnå dannelse gjennom litterære samtaler.  

 

Flere studier viser at tanker om hva som kommer til å treffe elevene er det som styrer læreres 

tekstvalg mest. I denne sammenhengen er det interessant å se at flere studier peker i retning 

av at elever trenger å se en relevans i litteraturen som leses for å oppleve den som 

meningsfull. En kan derfor stille spørsmål om hvorvidt elevenes engasjement overfor 

skjønnlitteratur avhenger av at lærere velger ut tekster som har en relevans for elevene.  

 

Mangel på tid er også en faktor som styrer læreres tekstvalg i stor grad. Lærere vektlegger 

derfor arbeid med korte tekster som noveller. Blant tekstene lærerne velger ut viser flere 

studier at lærere ofte tar med flest kanontekster. En kan stille spørsmål om hvilke årsaker som 

påvirker denne prioriteringen og det kan være interessant med en større diskusjon rundt dette. 

Når det gjelder arbeid med kanontekster viser forskning at lærere er opptatt av å bruke tid på 

å gjennomgå kontekst. Tidligere studier som berører elevers møte med skjønnlitteratur, 

indikerer imidlertid at elever ikke nødvendigvis motiveres av litteraturundervisning som 

vektlegger kunnskap om tekst. Kunnskap om tekst kan blant annet innebære arbeid med 

litteraturhistorie. Et interessant spørsmål er dermed knyttet til hvorfor lærere vektlegger 

arbeid med konteksten til kanontekstene.  
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3 Metode   
3.1 Innledning 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for ulike sider ved den metodiske tilnærmingen. Hensikten 

med forskningsprosjektet har vært å undersøke hva norsklærere vektlegger i sin 

litteraturundervisning. Målet har vært å få et innblikk i læreres holdninger og erfaringer med 

skjønnlitteratur i norskfaget. Ifølge Tove Thagaard (2013) er samtalen et godt utgangspunkt 

for å forstå hvordan enkeltpersoner reflekterer og opplever sin verden. Siden det er lærernes 

opplevelse og perspektiv på egen undervisning som er fokuset i denne studien har jeg valgt å 

gjennomføre kvalitative intervjuer med lærere på forskjellige skoler. Hver informant har også 

skrevet et notat fra en litteraturundervisningsøkt. Notatene bidrar med ytterligere informasjon 

om hvordan lærerne arbeider med skjønnlitterære tekster, og de inngår systematisk i 

analysen.  

 

Kapittelet innledes med en begrunnelse for valget om å anvende en kvalitativ tilnærming. 

Deretter redegjør jeg for utvalgsprosessen og hvordan intervjuene ble gjennomført. Jeg 

kommer også til å si noe om hvordan intervjuene transkriberes og analyseres. Dernest retter 

jeg fokuset mot prosjektets kvalitet ved å diskutere den aktuelle studiens styrker og 

svakheter. Først vil jeg ta stilling til etiske dilemmaer, og deretter retter jeg 

oppmerksomheten mot forskerrollen ved å problematisere betydningen av forforståelse. 

Kapittelet avsluttes med en diskusjon av kvaliteten ved studiet.  

 

3.2 Hvorfor kvalitativ metode? 
Ifølge Kleven, Tveit og Hjardemaal (2011) starter forskning alltid med et spørsmål, som 

resulterer i at man går aktivt inn for å besvare eller å få økt kunnskap om det man undres 

over. Spørsmålene man ønsker å besvare eller å få økt kunnskap om blir til problemstillinger, 

og når disse er bestemt finner man ut av hvilke forskningsmetoder som er best egnet som 

fremgangsmåte (Kleven, Tveit & Hjardemaal, 2011).  

 

Målet med denne studien har vært å undersøke hvilke tanker og erfaringer lærere har knyttet 

til skjønnlitteratur i norskfaget. Temaene og spørsmålene undersøkelsen søker å få økt 

kunnskap om retter seg mot læreres opplevelse av egen praksis. Dette utgangspunktet kan 

både knyttes til fenomenologi og sosialkonstruksjonisme (Thagaard, 2013; Tjora, 2012). 
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Disse tilnærmingene er knyttet til kvalitative metoder i forskningssammenheng (Creswell, 

2014).  

 

Fenomenologiens opphavsmann var Edmund Husserl, og filosofiformen ble grunnlagt rundt 

år 1900 (Kvale & Brinkmann, 2010; Tjora, 2012). Filosofiformen ble relevant innenfor 

sosiologien gjennom Alfred Schütz (1970) som hevdet at faget burde rette seg mot hvordan 

enkeltindidet forstår verden rundt seg (Tjora, 2012). Det er den subjektive erfaringen og 

opplevelsene til enkeltmennesket fenomenologien søker å forstå̊, og man ønsker å beskrive 

tilværelsen slik den oppleves av de som studeres (Thagaard, 2013). Fenomenologien er også   

nært beslektet med sosialkonstruksjonisme. Innenfor dette perspektivet tar man avstand fra 

tanken om at samfunnet kan betraktes som en objektiv størrelse (Tjora, 2012). Dersom man 

har et slikt perspektiv som utgangspunkt forstår man at mennesker kan ha ulike meninger om 

samme fenomener, og at disse meningene formes av ulike sosiale faktorer (Tjora, 2012).  

 

Det at utgangspunktet for min studie kan knyttes til fenomenologi og sosialkonstruksjonisme, 

er en begrunnelse for valget om å forske kvalitativt. En annen begrunnelse er at man gjennom 

kvalitativ forskning kan skape en nærhet som gir kunnskap av en dypere art enn den man får 

gjennom en del kvantitative metoder (Kleven et al., 2011, s. 19). Siden problemstillingen for 

prosjektet retter seg mot læreres subjektive erfaringer og perspektiver anser jeg en kvalitativ 

tilnærming som hensiktsmessig. Imidlertid var valget om å rette masterprosjektet mot 

litteraturundervisning i utgangspunktet knyttet til et ønske om å få innblikk i hvilke 

holdninger lærere har til den litterære kanons plass i norskfaget. Dersom dette fokuset ikke 

hadde endret seg underveis i forskningsprosessen kunne man argumentert for at en 

kvantitativ tilnærming ville vært mer hensiktsmessig. Kvantitative tilnærminger gir nemlig 

bedre grunnlag for generaliseringer (Cohen, Manion & Morrison, 2011; Maxwell, 2013; 

Kleven et al., 2011). Gjennom en spørreundersøkelse kunne jeg fått innsikt i hvilke 

holdninger en større andel lærere har til den litterære kanons plass i norskfaget. Det hadde 

imidlertid blitt vanskelig å få utfyllende informasjon om læreres tanker og erfaringer med 

skjønnlitteratur i norskfaget generelt. Siden prosjektets vinkling har endret seg underveis i 

forskningsprosessen tok jeg en beslutning om å forske kvalitativt. Thagaard (2013) 

argumenterer for at man gjennom kvalitativ forskning kan oppnå fyldig data.  

 

Et tredje argument for valg av kvalitativ metode er at en slik tilnærming gjerne brukes på 

områder hvor det mangler teori (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). Dette er tilfellet når det 
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gjelder hva norsklærere vektlegger i sin litteraturundervisning. Når det gjelder valg av 

datainnsamlingsmetode har jeg valgt å benytte meg av intervju. Thagaard (2013) påpeker at 

deltakende observasjon og intervju er de vanligste datainnsamlingsmetodene innenfor 

kvalitativ forskning. I forbindelse med kvalitativ forskning er det ofte vanlig å benytte seg av 

både intervju og observasjon (Maxwell, 2013). På mange måter ville det vært hensiktsmessig 

om jeg hadde valgt å observere litteraturundervisningen til lærerne. Metodene utfyller 

hverandre, og det å anvende både intervju og observasjon kan betraktes som 

metodetriangulering (Cohen et al., 2011; Maxwell, 2013). Gjennom observasjon kunne jeg 

fått et innblikk i hvorvidt informasjonen fra intervjuene samsvarer med hva lærerne gjør i 

praksis (Maxwell, 2013). Siden jeg i utgangspunktet hadde tenkt å intervju åtte lærere ved 

forskjellige skoler anså jeg det imidlertid for tid- og ressurskrevende å observere 

undervisning i åtte forskjellige klasser ulike steder i landet. For å få et inntrykk av hvordan 

lærerne jobber i klasserommet, og hva de vektlegger, valgte jeg derfor å benytte meg av 

logger i stedet. Likevel besluttet jeg underveis i forskningsprosessen at et utvalg på seks 

informanter var tilstrekkelig. I utgangspunktet kunne dette gjort det lettere å observere 

lærernes litteraturundervisning. Da jeg tok valget om at seks informanter var tilstrekkelig, var 

jeg imidlertid kommet langt i forskningsprosessen. Dette gjorde det vanskelig å gå i gang 

med observasjon. I tillegg hadde det vært vanskelig å få et helhetlig inntrykk av hva lærerne 

vektlegger i undervisningen ved å kun observere noen timer i hver klasse. I tillegg har målet 

hovedsakelig vært å forstå aktørenes perspektiv og mål, ikke å sjekke om informasjonen 

samsvarer med hva lærerne gjør i praksis. Valget om å ikke observere problematiseres også i 

delkapittel «3.8».   

 

Som nevnt innledningsvis har imidlertid hver informant skrevet et notat fra en 

litteraturundervisningsøkt. Notatene har inngått systematisk i forbindelse med analysens siste 

hovedtema. Lærerne ble spurt om å føre logg over en litteraturundervisningsøkt hvor de 

arbeidet med en eller flere skjønnlitterære tekster. De skulle blant annet beskrive hvordan de 

arbeidet med tekstene i litteraturundervisningen. Informasjonen fra notatene har skapt en 

mulighet til å kunne sammenligne lærernes beskrivelser av arbeidet med en eller flere tekster, 

med informasjonen de ga i intervjuene. Hensikten var å få et rikere og mer konkret bilde av 

hvordan lærerne arbeider med tekster i litteraturundervisningen. En nærmere redegjørelse for 

bruken av de innsamlede notatene blir presentert i delkapittel «3.4».  
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3.3 Utvalg  
I de følgende avsnittene vil jeg redegjøre for ulike aspekter ved utvalgsprosessen i denne 

studien. Det å komme frem til utvalget er en prosess hvor det må gjøres en rekke valg.  

Først vil jeg si noe om hvilke kriterier som har påvirket utvalget, deretter vil jeg redegjøre for 

utvalgets størrelse etterfulgt av en beskrivelse av rekrutteringsfasen. Jeg vil også gi en 

presentasjon av informantene som har deltatt i denne studien.  

 

3.3.1 Utvalgskriterier  
Informantene ble rekruttert med en kombinasjon av strategisk utvalg og tilgjengelighet. 

Ifølge Joseph A. Maxwell (2013) innebærer et strategisk utvalg at informantene inkluderes 

fordi de kan svare på studiens problemstilling. For å øke sannsynligheten for dette var et av 

utvalgskriteriene at lærerne skulle ha utdanning i norsk og undervise en eller flere klasser i 

faget skoleåret 2017-2018. Lærerne som deltok i den aktuelle studien tilfredsstilte dette 

kravet, og alle har egnet erfaring til å kunne belyse studiens problemstilling. Utvalget kan 

derfor betegnes som strategisk. Videre har tilgjengelighet hatt mye å si for utvalget. Lærerne 

som deltok i studien ble rekruttert gjennom kjennskap og kontakter. Thagaard (2013) 

betegner et tilgjengelighetsutvalg som en fremgangsmåte hvor tilgjengeligheten informantene 

har for forskeren bestemmer utvalget.  

 

Et utvalgskriterium har også vært variasjon. Dette kan være et viktig kriterium for å sikre en 

viss heterogenitet i utvalget (Maxwell, 2013; Ryen, 2002). På den måten kan man få ulike 

innfallsvinkler og perspektiver på det som studeres (Jacobsen, 2005). Variabler i dette 

utvalget har bestått av alder, kjønn, utdanning, arbeidserfaring og arbeidsted. Når det gjelder 

arbeidssted har det variert om lærerne har arbeidet på ungdomsskolen og videregående, i 

tillegg til at det har vært en spredning knyttet til hvor i landet lærerne arbeider. Imidlertid kan 

ikke utvalget betraktes som representativt (Jacobsen, 2005; Ryen, 2002).  

 

3.3.2 Hvor stort skal utvalget være?  
Et aspekt ved utvalgsprosessen har vært knyttet til hvor stort utvalget skal være. Dag Ingvar 

Jacobsen (2005) poengterer at et utvalg ofte har en øvre grense på 20 informanter. Han 

understreker at dette både har en sammenheng med at intervjuet som forskningsmetode tar 

tid, og at dataene man får inn er så rike på opplysninger at det å analysere datamaterialet på 

en fornuftig måte er vanskelig dersom man analyserer for store mengder (Jacobsen, 2005, s. 



	 29	

171). I samråd med veileder kom jeg i utgangspunktet frem til at jeg skulle foreta et utvalg på 

åtte informanter. Tanken var å intervjue fire lærere på hvert trinn, for å se om det utpekte seg 

tendenser til forskjeller mellom lærerne som arbeider på ungdomstrinnet og videregående. 

Underveis i forskningsprosessen så jeg imidlertid en viss metning, og jeg bestemte meg 

derfor for at et utvalg på seks informanter var tilstrekkelig (Thagaard, 2013). Samtlige 

intervjuer varte rundt en time, og informantene ga utfyllende informasjon om temaene jeg 

ønsket å få innsikt i. Mer presist opplevde jeg at utvalget var stort nok til å få innsikt i det min 

problemstilling har som formål å undersøke.  

 

3.3.3 Rekrutteringsfasen 
Som nevnt har tilgjengelighet hatt stor betydning for utvalget i denne studien, og jeg har 

benyttet meg av anbefalinger fra personlige kontakter i prosessen med å rekruttere passende 

norsklærere. Noen av informantene har jeg også kommet i kontakt med fordi jeg har hatt 

personlig kjennskap til dem, uten at dette har vært i form av nære relasjoner. Ved to tilfeller 

var det også gjennom kjennskap til rektor ved skolene at jeg kom i kontakt med aktuelle 

norsklærere som ønsket å delta i studien. Lærerne som har deltatt i studien ble alle kontaktet 

per e-post med informasjon om masterprosjektet. Etter at informantene sa seg villig til å delta 

i studien avtalte vi tidspunkt for intervju.  

 

3.3.4 Presentasjon av informanter  
Utvalget i den aktuelle studien har bestått av seks norsklærere, som alle jobber ved 

forskjellige skoler. Tre av lærerne arbeider på ungdomstrinnet, og tre jobber på videregående. 

Fire av informantene arbeider ved skoler på Sørlandet, mens to av informantene arbeider ved 

skoler på Østlandet. Av informantene som arbeider på Østlandet har jeg intervjuet en lærer på 

ungdomstrinnet og en på videregående. Gjennom analyse- og diskusjonskapittelet vil 

informantene som jobber på ungdomstrinnet bli referert til med navn som starter på 

bokstaven  «A», mens lærerne som jobber på videregående vil bli referert til med navn som 

starter på bokstaven «B». Årsaken til dette er at det skal være enkelt å skille mellom hvem 

som arbeider på ungdomstrinnet og videregående. Analysen indikerer at det blant annet er 

forskjell mellom lærerne som arbeider på ungdomstrinnet og videregående, knyttet til det 

første hovedfunnet i studien. I tillegg har de fiktive navnene blitt tildelt av hensyn til 

anonymitet. Analysen indikerer ikke at det er noen forskjell mellom lærerne knyttet til hvor i 
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landet de arbeider. Det tydeliggjøres derfor ikke om informantene arbeider på Sørlandet eller 

Østlandet i analysen.  

 

Nedenfor presenteres det en tabell med oversikt over informantene. Tabellen inneholder 

informasjon om alder og hvor lenge lærerne har arbeidet som norsklærere. I tillegg oppgis det 

om lærerne arbeider på skoler på Sørlandet eller Østlandet. 
 
 
Tabell	1:	Oversikt	over	informantene		
 

Navn Arbeidssted Alder Antall år som norsklærer Landsdel 

Aksel Ungdomstrinnet 60 år 20 år Østlandet 

Anders Ungdomstrinnet 67 år 41 år Sørlandet 

Andrea Ungdomstrinnet 38 år 7 år Sørlandet 

Beate Videregående skole 25 år 3 måneder Østlandet 

Berit Videregående skole 29 år 5 år Sørlandet 

Britt Videregående skole 62 år 27 år Sørlandet 

 

Tabell 1 illustrerer at det er variasjon i utvalget med tanke på kjønn, alder, arbeidsted og hvor 

lenge de har arbeidet som norsklærere. Når det gjelder skolene norsklærerne arbeider på, 

jobber de fleste på skoler der det er variasjon i det faglige nivået til elevene. Både Aksel og 

Britt arbeider på skoler med mange minoritetsspråklige og har elever i sine norsklasser som 

ikke har bodd i Norge lenge. Det faglige nivået blant elevene på skolene der Berit og Beate 

jobber er forholdsvis høyt. Dette kommer av at det er et høyt opptakskrav for å komme inn på 

skolene.   

 

3.4 Datainnsamling 
Datainnsamlingsmetoden i dette masterprosjektet har vært det kvalitative 

forskningsintervjuet. Denne metoden er mye brukt innenfor kvalitativ forskning. Hilde Sollid 

(2013) påpeker at intervjuet som forskningsmetode er mer komplekst og krevende enn det 

kan virke som. Hun uttrykker følgende om metoden: «[...] Den stiller store krav til forskeren 

om fagkunnskap, analytiske ferdigheter, utholdenhet og menneskelig nærvær gjennom hele 

forskningsprosessen» (s. 125). 
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Valget om å anvende det kvalitative forskningsintervjuet som metode for innhenting av data, 

kan begrunnes med at et kvalitativt forskningsintervju har som formål å forstå̊ verden 

gjennom informantens øyne (Kvale & Brinkmann, 2010; Thagaard, 2013). Kvale og 

Brinkmann (2010) uttrykker følgende: «Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er 

å forstå sider ved intervjupersonens dagligliv, fra hans eller hennes eget perspektiv» (s. 43). 

Som nevnt i innledningskapittelet legger ikke LK06 noen føringer for litteraturen som skal 

inngå i norskundervisningen, verken når det gjelder samtidslitteratur eller kanontekster. Dette 

gir lærere stor frihet. Litteraturen elevene blir presentert for i norskfaget avhenger av læreres 

valg. For å forstå bakgrunnen for valgene anså jeg det kvalitative forskningsintervjuet som 

godt egnet. Ved å føre samtaler med informantene kunne jeg få utfyllende informasjon om 

hva lærerne tenker om egen litteraturdidaktisk praksis og tekstvalgene sine. I tillegg kunne 

jeg få innblikk i hvordan de begrunner valgene de tar.  

 

Som nevnt har jeg også valgt å samle inn notater fra lærernes litteraturundervisning for å få 

konkrete eksempler på hvordan lærere arbeider med skjønnlitterære tekster. Hver lærer har 

ført en logg over en litteraturundervisningsøkt hvor de har beskrevet arbeidet med en eller 

flere skjønnlitterære tekster. Loggen tok utgangspunkt i fire spørsmål som lærerne fikk 

tilsendt på mail (se vedlegg fire ). Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke tekster 

lærerne forteller om i loggene.  

 
					 	Tabell	2:		Oversikt	over	tekstene	lærerne	forteller	om	i	loggene		

 

	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

Informant  Tekster  Forfattere 
 Aksel   Jeg ser Sigbjørn Obstfelder 
Anders   Ingen har skylda 

  Jeppe på Bjerget 
  Roger Moore er død 

Joachim Nielsen 
Ludvik Holberg 
Britt Karin Larsen 

Andrea  Et dukkehjem Henrik Ibsen  
Beate   Den norske verdien: «Å få  

  en sjanse til» 
Abid Raja 

Berit  
 

  Det tornede træ 
 
  Til Foraaret 

Johan Sebastian 
Welhaven 
Henrik Wergeland 

Britt    Sjøfuglen 
 
  For trykkefriheten 

Johan Sebastian 
Welhaven 
Henrik Wergeland 
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Tabell 2 ovenfor viser at fem av lærerne valgte å føre logg over en litteraturundervisningsøkt 

hvor de arbeidet med en eller flere kanontekster. Fem av loggene inngår derfor som et tillegg 

til intervjudataen i forbindelse med det siste hovedfunnet. En av informantene har valgt å føre 

logg over en litteraturundervisningsøkt hvor de arbeidet med artikkelen Den norske verdien: 

«Å få en sjanse til» av Abid Raja. Undervisningsøkten informanten forteller om er rettet mot 

retorikk, og jeg har derfor valgt å se bort i fra denne loggen. Årsaken til at de andre loggene 

kun inngår i forbindelse med det siste hovedtemaet er at jeg ønsket å bruke dem systematisk. 

Siden loggene beskriver hvordan lærerne la opp arbeidet med en eller flere kanontekster ble 

det også naturlig å anvende loggene i forbindelse med det siste hovedtemaet. Når det gjelder 

valget om å samle inn notater er det viktig å påpeke at dette ikke kan betraktes som 

metodetriangulering (Cohen et al., 2011). Informasjonen fra notatene gir ikke tilgang til en 

annen synsvinkel enn lærernes (Cohen et al., 2011).  
	

3.4.1 Det semistrukturerte livsverdensintervjuet 
Intervjuformen jeg har valgt å bruke er det semistrukturerte livsverdensintervjuet. Denne 

intervjuformen bygger på fenomenologiske holdninger, og det er informantenes opplevde 

verden som er i fokus (Kvale & Brinkmann, 2010; Tjora, 2012). Forskerens mål er å se 

verden gjennom hans eller hennes øyne (Kvale & Brinkmann, 2010; Tjora, 2012). Ifølge 

Aksel Tjora (2012) anvender man et slikt intervju når man ønsker å studere erfaringer, 

meninger og holdninger. Under delkapittel «Bakgrunn for metode» redegjorde jeg for at 

hensikten med prosjektet har vært å undersøke læreres opplevelse av egen pedagogisk 

praksis. Det semistrukturerte livsverdensintervjuet egner seg altså godt for å få et innblikk i 

hva som er viktig for lærerne i deres litteraturundervisning, hvordan de velger ut tekster, og 

hvordan de arbeider med dem.  

 

Et semistrukturert livsverdensintervju bærer preg av åpenhet rundt spørsmålene som stilles 

(Kvale & Brinkmann, 2010) . Det vil si at man står fritt til å dykke ned i interessante svar og 

perspektiver som måtte dukke opp underveis, selv om samtalene skal berøre sentrale temaer 

som forskeren har bestemt på forhånd. Ved at spørsmålene bærer preg av åpenhet er det også 

enklere å fange opp individuelle forskjeller mellom informantene (Howitt, 2013).  

 

 

 



	 33	

3.4.2 Pilotintervju 
I forkant av intervjuene gjennomførte jeg et pilotintervju med en medstudent. Dennis Howitt 

(2013) påpeker at det å gjennomføre kvalitative intervjuer krever forberedelser fra forskeren. 

For å kunne forberede meg på intervjusituasjonene jeg hadde i vente anså jeg det som 

hensiktsmessig å gjennomføre et pilotintervju. Dette var både for å teste ut intervjuguiden, og 

for å trene meg på rollen som intervjuer. Pilotintervjuet ble også tatt opp på båndopptaker slik 

at jeg kunne lytte til hvordan jeg stilte spørsmålene i etterkant.  

 

Før pilotintervjuet ba jeg om å få tilbakemeldinger på spørsmålene og måten jeg fremsto på 

som intervjuer. Cohen, Manion og Morrison (2011) påpeker at dette er en viktig funksjon ved 

det å teste ut spørsmålene. En av tilbakemeldingene jeg fikk var at jeg var litt ledende i måten 

jeg stilte spørsmålene på, noe Cohen et al. (2011) understreker at det er viktig å få 

kommentarer på etter et pilotintervju. Denne innsikten gjorde meg mer oppmerksom på dette 

i de faktiske intervjusituasjonene. Jeg passet på at de fleste spørsmålene ble stilt på en åpen 

måte. Kvale & Brinkmann (2010) påpeker imidlertid at det ikke alltid er negativt å stille 

ledende spørsmål, og at det av og til er nødvendig for å få den informasjonen man ønsker. De 

uttrykker blant annet at: «Det avgjørende er ikke hvorvidt intervjueren skal lede eller ikke 

lede, men hvor intervjuspørsmålene skal lede, og hvorvidt de vil lede i riktige retninger som 

vil gi ny, troverdig og interessant kunnskap» (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 184). Ved noen 

tilfeller anså jeg det som nødvendig å stille ledende spørsmål for å få den innsikten jeg 

ønsket. Spørsmålene er imidlertid oppgitt i intervjuguiden, slik at leseren får mulighet til å 

vurdere spørsmålets betydning for forskningsfunnene (Kvale & Brinkmann, 2010).  

 

Jeg fikk også tilbakemelding på at jeg burde stille flere innledende og generelle spørsmål for 

å ikke bevege meg for fort inn på spørsmålene om litteraturundervisning. Jeg valgte derfor å 

flette inn et spørsmål knyttet til lærernes interessefelt i norskfaget. I de faktiske 

intervjusituasjonene førte dette til at samtalene fikk en naturlig flyt.  

 

3.4.3 Intervjuguide 
Etter at piloteringen var gjennomført bearbeidet jeg intervjuguiden, og fikk deretter 

tilbakemeldinger på den av veileder. Etter noen justeringer var jeg klar til å gå i gang med 

intervjuene. Et mål jeg satte på forhånd av hvert intervju var at de skulle bære preg av tillitt. 

Dette er noe flere påpeker viktigheten av (Jacobsen, 2005; Thagaard, 2013). I de ulike 



	34	

intervjusituasjonene passet jeg på å innta en lyttende posisjon, i tillegg til å komme med 

positive reaksjoner. Thagaard (2013) påpeker at det å komme med positive tilbakemeldinger 

kan være avgjørende for å skape en god dialog (s. 109).  

 

Intervjuguiden er strukturert under ni hovedtemaer, og under hvert hovedtema er det en rekke 

forslag til oppfølgingsspørsmål. Spørsmålene knyttet til de to første hovedtemaene er 

nøytrale og retter seg blant annet mot informantenes arbeidserfaring og arbeidssted. Ifølge 

Thagaard (2013) er det en fordel å starte med nøytrale emner som det er lett å svare på, og så 

kan man gradvis bevege seg inn på de emnene man egentlig er ute etter å innhente 

informasjon om (s. 110). Som nevnt var dette en tilbakemelding jeg fikk etter 

gjennomføringen av pilotintervjuet. Etter de innledende emnene beveget intervjuene seg over 

i samtaler som omhandlet litteraturundervisning generelt, og deretter mot den litterære kanon 

spesielt. Før jeg innledet samtalene om den litterære kanon brukte jeg litt tid på 

begrepsavklaring. Dette var for å sammenligne forståelsene våre, og for å sjekke om vi 

oppfattet begrepet likt. Ifølge Jacobsen (2005) er en styrke ved kvalitative studier at de ofte 

har en høy begrepsgyldighet, og at de ofte får frem den riktige forståelsen av et fenomen.  

 

Jeg avsluttet hvert intervju med å signalisere at jeg hadde fått den informasjonen jeg var ute 

etter. Imidlertid var det viktig for meg at samtalene avsluttet på en naturlig måte, og jeg 

ønsket ikke at informantene skulle sitte igjen med noe på hjertet. Jeg spurte derfor 

informantene om de hadde noe å legge til, som de ikke hadde fått uttrykt gjennom 

intervjuene. Jacobsen (2005) betegner det å stille et slikt spørsmål som en «sikkerhetsventil». 

I tillegg påpeker Thagaard (2013) viktigheten av å avslutte samtalene med et nøytralt 

spørsmål.  

 

3.4.4 Gjennomføring av intervju  
Samtlige intervjuer ble gjennomført på skolene hvor informantene arbeidet. De fleste 

intervjuene fant sted i grupperom, mens to av intervjuene fant sted på lærernes personalrom. 

Ifølge Jacobsen (2005) er det å gjennomføre en samtale på informantenes arbeidsted en 

naturlig setting for intervjuobjektene, noe som gjør det enklere for informanten å være 

komfortabel i intervjusituasjonen.  
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Hvert intervju ble innledet med en gjennomgang av informasjonsskrivet, og lærerne ble bedt 

om å signere på en samtykkeerklæring. Dette informasjonsskrivet ble også sendt til lærerne 

på mail i rekrutteringsfasen, før de sa ja til å delta i studien. Lærerne ble informert om at alle 

opplysninger skulle behandles konfidensielt, at navn skulle anonymiseres og at de når som 

helst kunne trekke seg fra deltagelsen. Informantene ble også informert om at intervjuene 

skulle tas opp på bånd, noe alle lærerne viste seg å være komfortable med. Dersom jeg skulle 

notert for hånd kunne mange språklige formuleringer gått tapt. Kvale og Brinkmann (2010) 

påpeker at intervjuerens hukommelse har åpenbare begrensinger, og at det er enklere å huske 

intervjusituasjonenes atmosfære enn nøyaktige språklige formuleringer (s. 188).  

 

3.4.5 Transkribering 
Når man transkriberer et intervju skifter datamaterialet form og går fra muntlig til skriftlig 

tale (Kvale & Brinkmann, 2010). Kvale og Brinkmann (2010) redegjør for at det ofte er andre 

enn forskeren selv som transkriberer et intervjuopptak. I dette tilfelle er det imidlertid 

forskeren selv, altså jeg, som har transkribert opptakene og tatt beslutninger knyttet til 

hvordan dette skal gjennomføres. Det å transkribere datamaterialet selv har noen fordeler 

(Kvale & Brinkmann, 2010). En fordel er at man blir bedre kjent med materialet, og ofte 

begynner analysen allerede her (Kvale & Brinkmann, 2010).  

 

Jeg valgte å transkribere intervjuene i sin helhet. Dette valget ble tatt fordi jeg ikke ønsket å 

vurdere hva som var relevant for studiens problemstilling tidlig i forskningsprosjektet 

(Howitt, 2013). Jeg noterte ned ikke-verbale hint i parentes, fordi mye ofte går tapt i 

transformasjonen fra muntlig til skriftlig tale. Både latter og tenkelyder som «ehe» ble notert i 

de første transkripsjonene. Kvale og Brinkmann (2010) påpeker imidlertid at dette ikke er 

nødvendig i vanlige intervjuprosjekter som er knyttet til meningsanalyse. For å gjøre 

transkripsjonene mer lesbare og egnet for meningsanalyse, ble de ikke-verbale hintene fjernet 

fra de endelige transkripsjonene.  

 

Et tredje valg jeg tok var etter hvert å fjerne gjentakelser eller ord uten meningsinnhold fra  

informantenes utsagn. Valget om å overføre samtalen til en litterær stil ble tatt for å gjøre det 

enklere å formidle meningen med lærernes historier til leserne (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Her har jeg gjort en skjønnsmessig vurdering, og jeg har kun fjernet deler av utsagn som 
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mangler meningsinnhold. Sitatene er altså fremstilt omtrent ordrette, for å unngå ulike 

tolkningsalternativer (Kvale & Brinkmann, 2010).  

 

3.5 Dataanalyse  
Datamaterialet i denne studien er analysert tematisk. I en tematisk analyse er det temaene 

som er i sentrum, og man sammenligner informasjon fra informantene om hvert tema (Braun 

& Clarke, 2006; Thagaard, 2013). Denne analysemetoden er godt egnet når målet er å 

identifisere tematikk som gjentar seg i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006; Larkin, 2015). 

Det har vært et mål med denne studien som omhandler hva norsklærere vektlegger i sin 

litteraturundervisning. Ifølge Braun og Clarke (2006) er analysemetoden også fleksibel med 

tanke på hvordan den brukes, og man må ikke følge et bestemt rammeverk. De vektlegger 

også at det er mulig å gjøre en gjøre en god tematisk analyse selv om man har lite erfaring 

med kvalitativ forskning. For å klare å gjøre en god analyse beskriver de videre ulike steg 

forskeren kan følge. Det første steget de beskriver handler om å gjøre seg kjent med 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Ved å transkribere alle intervjuene og lese over 

transkripsjonene flere ganger, gjorde jeg meg godt kjent med datamaterialet. I en tematisk 

analyse deles analysen videre inn i kategorier som representerer sentrale temaer i 

undersøkelsen (Braun & Clarke, 2006; Thagaard, 2013). Etter at jeg hadde gjort meg kjent 

med datamaterialet begynte jeg prosessen med å identifisere mønstre i datasettet og utarbeide 

temaer. Gjennom analyseprosessen vurderte jeg også temaene mange ganger, og jeg har både 

endret på hovedtemaer, flyttet på underkategorier og slått noen av dem sammen. Ifølge Braun 

& Clarke (2006) er dette et av stegene i analyseprosessen.  

 

Analysen i denne studien er delt inn i tre hovedtemaer, og innenfor hvert hovedtema er det to 

eller tre underkategorier med tematikk som kan relateres til det overordnede temaet i 

hovedkategorien. Utarbeidelsen av de tre overordnede temaene startet allerede tidlig i 

forskningsprosjektet, og kan knyttes til studiens forskningsspørsmål. Underkategoriene er 

videre basert på tendenser i datamaterialet og intervjuspørsmål.  

 

Når det gjelder analyse- og fortolkningsprosessen i denne studien har den hatt en 

hermeneutisk tilnærming. Dette vil blant annet si at man forstår delene i lys av helheten 

(Thagaard, 2013). Konteksten har mye å si for den meningen man tillegger et fenomen, og et 

aspekt ved en hermeneutisk tilnærming er at man må plassere tolkninger i den 
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sammenhengen fenomenene forekommer i (Gilje & Grimen, 1993). Imidlertid virker delene 

også tilbake igjen på helheten, og i analysearbeidet har jeg beveget meg frem og tilbake 

mellom deler og helhet. Denne prosessen betegnes som den «hermeneutiske sirkel» (Kvale & 

Brinkmann, 2010).  

 

Det er hovedsakelig datamaterialet fra intervjuene som vektlegges i analysen. Som nevnt har 

imidlertid fem av de innsamlede notatene blitt anvendt i forbindelse med det siste 

hovedtemaet. Fem av lærerne har ført en logg over en litteraturundervisningsøkt hvor en eller 

flere kanontekster inngår. Læreren som ikke gjorde dette førte en logg over en 

undervisningsøkt hvor de arbeidet med retorikk, og teksten hun fortalte om er en artikkel. Jeg 

har derfor valgt å se bort i fra denne loggen i analysen. Informasjonen fra de andre loggene 

har blitt analysert tematisk. De brukes for å understreke ulike poeng og for å styrke 

troverdigheten ved informantenes utsagn.  

 

3.6 Etiske betraktninger 
I en intervjuundersøkelse møter man på mange etiske og moralske spørsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2010). Det første spørsmålet jeg tok stilling til var om forskningsprosjektet 

skulle meldes inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD). Jeg tok derfor en meldeplikttest, 

som resulterte i at jeg måtte søke om godkjenning fra NSD. I søknaden fylte jeg ut et 

meldeskjema med en detaljert beskrivelse av forskningsprosjektets tematikk og metodiske 

tilnærming. Noen uker senere mottok jeg godkjenning fra NSD, med noen retningslinjer (se 

vedlegg to). I avsnittene som følger rettes oppmerksomheten videre mot andre retningslinjer 

og spørsmål, som Kvale og Brinkmann (2010) understreker at man burde reflektere over.  

 

3.6.1 Informert samtykke  
Det er viktig at man forsikrer seg om at informantene i et forskningsprosjekt får tilstrekkelig 

med informasjon om prosjektet, og at de deltar frivillig (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Informantene må også bli informert om hvilke risikoer eller fordeler en potensiell deltakelse i 

studien kan innebære. I forkant av intervjuene mottok informantene i min studie et 

informasjonsskriv på mail med informasjon om studiens formål og prosedyre (e.g., 

datainnsamling og oppbevaring av data). Som nevnt fremgikk det også av 

informasjonsskrivet at informantene når som helst kunne trekke seg fra undersøkelsen. Jeg 

hadde også med informasjonsskrivet til intervjuene for å kunne gjennomgå det sammen med 
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lærerne, og for å be dem om å signere. Jeg ønsket å forsikre meg om at informantene forstod 

hva jeg var ute etter å undersøke, og hva de var med på (Kvale & Brinkmann, 2010).  

 

3.6.2 Konfidensialitet  
Ifølge Thagaard (2013) bygger konfidensialitet på et prinsipp om rett til beskyttelse av 

privatlivet sitt. Alle opplysninger i dette forskningsprosjektet er behandlet på en måte som 

gjør at opplysningene om informantene ikke kan spores tilbake til dem. Som nevnt er 

informantenes navn erstattet med fiktive navn, og det oppgis ikke hvilke skoler informantene 

jobber på. Transkripsjonene er skrevet inn på datamaskin etter innhentingen av 

datamaterialet, og de innsamlede notatene har også vært lagret på maskinen. Datamaskinen er 

imidlertid passordbeskyttet, og ingen har hatt tilgang til den under forskningsprosessen. Navn 

fremkommer ikke på lydopptakene, og samtlige opptak vil bli slettet når forskningsprosjektet 

er avsluttet.  

 

3.7 Forskerrollen  
I et kvalitativt forskningsintervju er forskeren selv det viktigste redskapet til innhenting av 

kunnskap, og det stilles derfor en rekke krav til forskeren (Kvale & Brinkmann, 2010). Kvale 

og Brinkmann (2010) løfter frem følgende aspekter som spesielt viktige når det gjelder 

forskerens rolle i en intervjusituasjon: « […] forskerens integritet – hans eller hennes 

kunnskap, erfaringer, ærlighet og rettferdighet […]» (s92). De vektlegger videre at man må 

holde en profesjonell avstand til informantene, slik at informanten ikke forteller noe han eller 

hun ikke har lyst til å fortelle (Kvale & Brinkmann, 2010). Som forsker i en 

intervjusituasjonen har det vært viktig for meg å opprettholde en slik distanse, i tillegg til å 

være bevisst på aspektene nevnt ovenfor.  

 

Jeg har allerede gjort rede for hvordan jeg har gått frem i de ulike fasene i 

forskningsprosjektet, både i arbeidet før og etter innsamlingen av data. Det jeg imidlertid ikke 

har diskutert er hvilken betydning forforståelsen min har hatt for forskningsprosjektet. I 

avsnittet som følger vil jeg diskutere dette.  
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3.7.1 Forforståelse  
Etter innhentingen av data forlater forskeren kontakten med informantene, og beveger seg 

over i en analysefase (Thagaard, 2013). I denne fasen har forskeren stor innflytelse og den 

forforståelsen en forsker har vil prege måten man forstår resultatene sine (Thagaard, 2013).  

Måten jeg har analysert datamaterialet på kan for eksempel være farget av hva jeg vet om 

tidligere forskning knyttet til litteraturundervisning. I tillegg kan forforståelsen også ha styrt 

hvilke spørsmål som ble stilt. Min forforståelse om at lærere vektlegger arbeid med 

kanontekster i litteraturundervisningen, kan for eksempel ha påvirket utarbeidelsen av 

intervjuguiden. Det er dermed viktig å reflektere over hvordan forforståelsen kan ha påvirket 

funnene, slik at man har et bevisst forhold til det (Kleven et al., 2011).  

 

3.8 Kvalitet i studien 
Ifølge Jacobsen (2005) må kvalitative studier, i likhet med kvantitative undersøkelser, 

diskutere om konklusjonene er gyldige og troverdige. Han påpeker at flere har argumentert 

for at begreper som reliabilitet og validitet ikke hører hjemme i kvalitativ forskning, fordi de 

tilhører en kvantitativ logikk. Jacobsen (2005) understreker imidlertid at det ikke handler om 

å dra inn en kvantitativ logikk i kvalitative undersøkelser, men at det handler om viktigheten 

av å forholde seg kritisk til kvaliteten på de innsamlede dataene. I avsnittene som følger vil 

jeg diskutere ulike styrker og svakheter ved studien, og jeg ønsker å rette oppmerksomheten 

mot studiens validitet, generaliserbarhet og reliabilitet.  

 

3.8.1 Validitet  
Begrepet validitet kan defineres på følgende måte: «[…] korrektheten eller kredibiliteten til 

en beskrivelse, konklusjon, forklaring eller fortolkning» (Maxwell, 2013, s. 122, egen 

oversettelse). Videre påpeker Cohen et al. (2011) at validitet handler om i hvilken grad 

forskerens analyser stemmer overens med datamaterialet (Cohen et al., 2011). Mer presist 

handler det om funnenes gyldighet. Det første man må ta stilling til med tanke på validiteten 

ved en studie er om metoden er egnet til å undersøke det den skal undersøke (Kvale & 

Brinkmann, 2010). I starten av kapittelet redegjorde jeg for hvorfor jeg anså det det 

semistrukturerte livsverdensintervjuet som en egnet metode for å samle inn data. Det må 

imidlertid problematiseres at en svakhet ved studien kan være at den mangler 

observasjonsdata. Dersom jeg også hadde valgt å anvende observasjon kunne jeg fanget opp 

aspekter ved lærernes undervisningspraksis som ikke har kommet frem gjennom intervjuene 
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(Maxwell, 2013). Som nevnt var imidlertid den opprinnelige planen å intervjue åtte lærere, 

noe som gjorde at jeg anså det som tidkrevende å skulle observere. I tillegg har det ikke vært 

et konkret mål å sjekke om informasjonen fra intervjuene stemmer overens med det som 

foregår i klasserommet. Likevel anså jeg det som hensiktsmessig å samle inn notater fra 

lærernes litteraturundervisning, for å få et mer konkret bilde av hvordan lærerne legger opp 

arbeidet med skjønnlitteratur. Selv om notatene ikke gir tilgang til en annen synsvinkel enn 

lærernes, kan de styrke troverdigheten ved informantenes utsagn. Informasjonen fra loggene  

har vist seg å samsvare med det lærerne forteller i intervjuene. Mer presist samsvarer 

informasjonen fra notatene med hvordan lærerne beskriver arbeidet med kanontekster i 

intervjuene.  

 

I forbindelse med validitet er det også viktig å ta stilling til mulige validitetstrusler. En slik 

validitetstrussel kan være det Maxwell (2013) betegner som «bias». Bias handler om hvorvidt 

forskerens forventninger kan ha påvirket de slutningene som trekkes ut fra datamaterialet. 

Tidligere i kapittelet redegjorde jeg for hvordan min forforståelse kan ha påvirket funnene fra 

den tematiske analysen. At tidligere forskning knyttet til litteraturundervisning understreker 

viktigheten av at elever opplever en tekst som relevant, kan ha gjort meg ekstra oppmerksom 

på dette ved gjennomlesningene av transkripsjonene. Forventningen min om at lærere er 

opptatt av dannelse i relasjon til litteraturundervising kan også ha påvirket valget om å løfte 

dette frem i analysen.  

 

En annen validitetstrussel retter seg mot hvordan forskeren påvirker informantene og 

intervjusituasjonen, og betegnes som reaktivitet (Maxwell, 2013). I en intervjusituasjon vil 

forskeren ha stor innflytelse og makt over hvordan intervjuet utspiller seg. Mange av 

spørsmålene jeg stilte i intervjuet rettet seg mot lærernes erfaringer og opplevelser med den 

litterære kanon og kanontekster. Det er derfor viktig å stille seg kritisk til om informantene 

vektlegger arbeid med slike tekster like mye som de uttaler at de gjør. Det er ikke utenkelig at 

informantene kan ha latt seg påvirke av fokuset på kanonlitteratur, og derfor kommet på flere 

kanontekster enn samtidslitterære. Kvale og Brinkmann (2010) påpeker imidlertid at det 

finnes strategier for å sikre et godt intervju, og de viser til ulike kriterier. Et av kriteriene de 

fremhever er at forskeren ikke burde ta for stor plass i intervjuet. Som nevnt tidligere i 

kapittelet var det viktig for meg å innta en lyttende posisjon i de ulike intervjusituasjonene. 

Jeg deltok kun i samtalen når jeg stilte informantene spørsmål og definerte begreper. Videre 

viser de innsamlede notatene, som nevnt, at fem av lærerne har valgt å skrive om en 
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litteraturundervisningsøkt hvor de har gjennomgått en eller flere kanontekster. Det ble ikke 

lagt noen føringer for notatet lærerne skrev, annet enn at det skulle inneholde en beskrivelse 

av hvilken tekst de arbeidet med, hvordan de arbeidet med den, og hvordan elevene 

responderte på teksten. Med andre ord stod lærerne fritt til å føre et notat fra en 

litteraturundervisningsøkt hvor en samtidslitterærtekst var på agendaen. Dette er med på å 

styrke troverdigheten ved funnet om at lærerne vektlegger arbeid med kanontekster. 

Imidlertid kan det hende at informantene valgte å føre en logg over en undervisningsøkt hvor 

de inkluderte en eller flere kanontekster, fordi de i intervjuene oppfattet at jeg var spesielt 

opptatt av den litterære kanon.  

 

3.8.2 Generaliserbarhet  
Det er vanlig å dele inn validitetsbegrepet i indre og ytre validitet (Cohen et al., 2011). Det 

som diskuteres ovenfor er knyttet til studiens indre validitet. Studiens ytre validitet handler 

om hvorvidt funnene kan generaliseres (Cohen et al., 2011). I kvalitativ forskning handler 

generaliserbarhet om i hvilken grad funnene kan overføres til lignende mennesker og 

situasjoner (Cohen et al., 2011; Maxwell, 2010). Kleven et al. (2011) påpeker at en studie har 

god ytre validitet dersom funnene kan overføres til andre situasjoner og mennesker som er 

relevante ut fra undersøkelsens problemstilling.  

 

Kvale og Brinkmann (2010) understreker at en vanlig innvending mot intervjuforskning er at 

funnene ikke kan generaliseres, som en følge av at utvalget ikke er stort nok. Overførbarhet 

har imidlertid ikke vært et mål med denne studien. Hensikten har vært å bidra til innsikt om 

hva norsklærere vektlegger i sin litteraturundervisning. Likevel har jeg gjort noen grep for å 

styrke studiens ytre validitet. Et av disse grepene er at ingen av informantene arbeider på 

samme skole, i tillegg til at de arbeider i to forskjellige landsdeler. Jeg har også forsøkt å 

sikre en viss variasjon blant lærerne med tanke på kjønn, alder og erfaring. Det er imidlertid 

vanskelig å argumentere for at funnene kan ha en overføringsverdi, nettopp fordi utvalget er 

snevert. Et annet grep man kan gjøre for å styrke validiteten er imidlertid å diskutere egne 

funn opp mot tidligere forskning, for å se om funnene samsvarer med eller motsier tidligere 

forskning (Yin, 1994). Dette har jeg gjort i denne studien, og funnene mine ser til dels ut til å 

bekrefte det tidligere forskning har vist. Robert Yin (1994) betegner dette som «analytisk 

generalisering». Han påpeker at dette handler om hvorvidt funn fra en undersøkelse kan bidra 

til vitenskapelig utvikling gjennom å knytte funnene opp mot eksisterende teori (Yin, 1994).  
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3.8.3 Reliabilitet   
I forbindelse med det kvalitative forskningsintervjuet handler reliabilitet om hvorvidt 

informantene ville ha endret på svarene sine dersom de hadde blitt intervjuet av en annen 

forsker (Kvale & Brinkmann, 2010). Med andre ord handler reliabilitet om funnenes 

troverdighet. Kvale og Brinkmann (2010) understreker at spørsmålet om reliabilitet spesielt 

diskuteres i sammenheng med ledende spørsmål. Tidligere i kapittelet redegjorde jeg for at 

dette var noe jeg ble bevisst på etter gjennomføringen av pilotintervjuet. Som nevnt fikk jeg 

tilbakemeldinger på at noen av spørsmålene jeg stilte var litt ledende, og disse 

tilbakemeldingene førte til at jeg var ekstra oppmerksom på dette i de faktiske 

intervjusituasjonene. Det å være bevisst på å ikke stille ledende spørsmål kan dermed være et 

grep for å styrke funnenes reliabilitet. Likevel kan det være vanskelig å reprodusere funnene 

fra denne studien, nettopp fordi jeg som forsker i en intervjusituasjon er det viktigste 

redskapet til innhenting av informasjon. Kvale og Brinkmann (2010) påpeker imidlertid at det 

å fokusere for mye på studiens relabilitet kan hindre kreativ tenkning. Ved å beskrive de ulike 

stegene i denne forskningsprosessen nøye har jeg likevel forsøkt å imøtekomme kravet om 

reliabilitet. Gjennom kapittelet har jeg redegjort for de metodiske valgene som er gjort, og jeg 

har rettet oppmerksomhet både mot etiske dilemmaer og kvaliteten ved studiet.  
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4. Analyse  
4.1 Innledning 
I dette kapittelet presenteres resultatene fra analysen, med et formål om å øke forståelsen for  

hva norsklærere på ungdomstrinnet og videregående vektlegger i sin litteraturundervisning.  

Analysen av intervjuene er delt inn i tre hovedkategorier som tar utgangspunkt i studiens 

forskningsspørsmål. Hovedkategoriene handler om 1) hva lærerne ønsker å oppnå med 

litteraturundervisningen, 2) deres tekstutvalg, og 3) hvordan de legger opp arbeidet med 

kanontekster. Innenfor hver hovedkategori presenteres kategoriens hovedfunn, etterfulgt av 

underkategorier med tematikk som kan relateres til det overordnede temaet i 

hovedkategorien. Under den siste hovedkategorien vil også funn fra de innsamlede notatene 

anvendes for underbygge funnene fra intervjuene. I neste kapittel diskuteres hovedfunnene 

med utgangspunkt i teori og tidligere forskning. 

 

4.2 Innledende kommentarer  
Intervjuene ble innledet med spørsmål om lærernes arbeidserfaring og om elevmassen på 

skolen de arbeider ved. Svarene viser at lærerne har ulik alder, utdanning og fartstid i skolen. 

I tillegg viser svarene at de fleste lærerne arbeider på skoler hvor det faglige nivået blant 

elevene varierer. Tidlig i intervjuene ble lærerne også spurt om hvorfor de ønsket å bli 

norsklærere, og hva de liker best ved det å undervise i faget. Over halvparten av lærerne 

svarte at de ønsket å undervise i norsk fordi de er glad i litteratur, og at det beste med faget er 

litteraturdelen av det.  

 

Som nevnt ble både lærere fra ungdomsskolen og videregående skole intervjuet. Bakgrunnen 

for dette var et ønske om å kartlegge eventuelle likheter og forskjeller mellom lærerne fra 

ungdomsskolen og videregående skole. Analysen indikerer at det er noen forskjeller mellom 

lærerne som jobber på ungdomsskolen og lærerne som arbeider på videregående skole. Jeg 

vurderer det derfor som relevant å tydeliggjøre hvor lærerne jobber. Lærerne som jobber på 

ungdomsskolen har fått fiktive navn som begynner på bokstaven A, mens lærerne som jobber 

på videregående skole har fått fiktive navn som begynner på bokstaven B. Det er imidlertid 

viktig å presisere at noen av forskjellene mellom lærerne ikke ser ut til å være påvirket av 

hvorvidt lærerne arbeider på ungdomsskolen eller på videregående skole. Samtidig indikerer 

analysen at det også er noen tendenser som går igjen blant lærerne, og disse tendensene er 



	44	

ikke nødvendigvis påvirket av arbeidssted og fartstid i skolen. Lærerne arbeider også i to 

forskjellige landsdeler, men det ser ikke ut til å være noen forskjeller mellom lærerne knyttet 

til hvor i landet de arbeider.  

 

4.3 Hva ønsker lærerne å oppnå med 

litteraturundervisningen?  
Et av de overordnede målene med denne studien er å undersøke hva lærerne ønsker å oppnå 

med litteraturundervisningen sin. Hovedfunnet i denne sammenheng er lærernes ønske om at 

elevene skal oppleve litteraturundervisningen som engasjerende og dannende. Dette kommer 

til uttrykk på flere måter. Når det gjelder engasjement er lærerne opptatt av å velge 

skjønnlitteratur som er relevant for elevene, og de er opptatt av at arbeidsmetodene skal 

engasjere. Mer presist vektlegger lærerne 1) at litteraturen som velges ut skal være relevant 

for elevene, 2) at arbeidsmetodene som brukes skal engasjere elevene, og 3) at 

litteraturundervisningen skal ha betydning for elevenes dannelse. Videre beskrives funnene i 

mer detalj. 

 

4.3.1 Fokus på at litteraturen skal være relevant for elevene   
Samtlige lærere har en tanke om hva de ønsker å legge vekt på i litteraturundervisningen sin. 

Et hovedfokus blant lærerne er at litteraturen skal være relevant for elevene. Denne tendensen 

går igjen uavhengig av om lærerne jobber på ungdomsskolen eller videregående skole. Hva 

lærerne legger i begrepet «relevans» ser imidlertid ut til å avhenge av hvor de arbeider. 

Lærerne som jobber på ungdomsskolen beskriver relevans som det å kjenne seg igjen i 

litteraturen som leses. De gir uttrykk for at elevene må kunne relatere seg til temaene for at 

tekstene skal bli interessante. På spørsmålet om hva hun vektlegger i litteraturundervisningen 

svarer Andrea: 

 

Temaer elevene synes er interessante. Men det er jo mange temaer man kan relatere 

seg litt til uansett hvilken tid da, ikke sant […]. Større temaer som kjærlighet, for 

eksempel.  
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Aksel er også opptatt av at elevene skal kjenne seg igjen i tekstenes tema. Mer presist virker 

det som om han ønsker å bruke tekster hvor budskapet passer til problemstillinger elevene 

selv kan stå overfor. Han forteller blant annet at hvilke samtidslitterære tekster han  

benytter i undervisningen avhenger av hvilke problemstillinger han ser i de ulike 

norskklassene sine. For eksempel bruker han ofte tekster av Saabye Christensen og Karpe 

Diem, fordi de tar for seg utfordringer knyttet til det å vokse opp. Aksel presiserer:  

 

[…] Det er derfor jeg bruker Saabye Christensen, fordi han fokuserer på at alle møter 

utfordringer når man vokser opp. Karpe Diem har også mange gode tekster, der de tar 

opp våre nye tospråklige, og hva slags utfordringer de møter i forbindelse med 

hudfarge, språk, kultur og alt mulig. Og jeg har jo mange av dem i klasserommet mitt, 

så jeg bruker slike tekster ganske bevisst. 

 

Anders prater mindre om at elevene skal kjenne seg igjen i tekstenes tematikk enn de andre 

lærerne, men forteller at tekstene han velger ut i litteraturundervisningen i flere tilfeller tar for 

seg problemstillinger som er relevant for elevenes hverdag: «Vi leser jo historier som handler 

om det ene og det andre fra deres hverdag […]».  

 

Samtlige lærere på ungdomsskolen er altså opptatt av at de skjønnlitterære tekstene i 

litteraturundervisningen skal være relevant for elevene. Med relevans mener de at elevene 

skal kunne kjenne seg igjen i tekstene de leser. Lærerne på videregående skole er også opptatt 

av at litteraturen skal være relevant for elevene. Til forskjell fra lærerne på ungdomsskolen 

betyr ikke det nødvendigvis at elevene skal kjenne seg igjen i tekstene de leser. For lærerne 

på videregående skole handler relevans mer om at tekstene skal ha en verdi for elevene, og at 

elevene skal ha et utbytte av å lese tekstene. På spørsmålet om hva hun vektlegger i 

litteraturundervisningen svarer Berit: 

 

At tekstene har en slags verdi for dem, og at de skjønner teksten […]. Samtidig er det 

viktig å velge tekster som faktisk har en eller annen funksjon for elevene. Enten 

læremessig, motivasjonsmessig eller et eller annet.  
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Hun presiserer også:  

 

Nei, ikke nødvendigvis at de skal kjenne seg igjen i det. Men at de skal kjenne igjen 

noe i det. Altså å se en eller annen form for relevans i det. Å kunne se at dette har en 

relevans for noen andre enn meg, det er jo også en fin øvelse.  

 

I motsetning til lærerne på ungdomsskolen er altså ikke Berit like opptatt av at elevene skal 

kjenne seg personlig igjen i tekstene som leses. Hun er likevel opptatt av at elevene kjenner 

igjen noe ved teksten. Det virker som om Berit ønsker at elevene skal klare å se forbi seg 

selv, og forstå at noe kan være viktig for noen andre – selv om det ikke oppleves som viktig 

for en selv. Britt gir uttrykk for mye av det samme som Berit, og hun ønsker at tekstene som 

leses skal ha en funksjon for elevene. Imidlertid vektlegger hun også leseglede:  

 

Jeg ønsker å gi elevene en god leseopplevelse og innsikt. Det er slik jeg ønsker at det 

skal være, hvert fall. Jeg vil at de skal føle: «Nå fikk jeg noe nytt å ta med meg 

videre», på en måte som de ikke visste fra før.  

 

Beate mener også at det ikke burde være nødvendig for elevene å kjenne seg personlig igjen i 

tekstene for at de skal oppleve tekstene som relevante. Hun påpeker likevel at det å kjenne 

seg personlig igjen i tekstene kan gjøre det enklere for elevene å føle noe rundt teksten. For 

Beate er det imidlertid elevenes leseglede som er det viktigste, men hun tenker ikke at 

tekstene må ha en funksjon for elevene. Hun ønsker at elevene skal lese fordi de synes det er 

gøy, og for opplevelsens skyld. På spørsmålet om hva hun legger vekt på i 

litteraturundervisningen svarer Beate: 

 

Jeg syntes at norsk var allright, fordi det var gøy å lese. Og jeg ønsker vel på mange 

måter å overføre det litt til elevene. Det at man kan lese bare fordi det er gøy, og ikke 

nødvendigvis fordi det alltid har en nytteverdi.  

 

Oppsummert indikerer utsagnene at samtlige lærere er opptatt av at tekstene som benyttes i 

litteraturundervisningen skal være relevante for elevene, enten det er i form av gjenkjennelse, 

ny innsikt eller leseglede. For lærerne på ungdomsskolen betyr relevans at elevene skal 

kjenne seg igjen i tekstenes problemstilling og tematikk. For lærerne på videregående skole 

handler relevans mer om leseglede og at tekstene skal ha en slags verdi for elevene. 
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Eksempelvis ved at elevene får en god opplevelse av å lese en tekst og lærer noe nytt om 

samfunnet.  

 

4.3.2 Fokus på at arbeidsmetodene skal engasjere  
Samtlige lærere har også en tanke om hva som skal til for å engasjere elevene i arbeidet med 

litteratur. Et hovedfokus blant lærerne er at arbeidsmetodene i litteraturundervisningen må 

bidra til å få frem tekstenes relevans for elevene dersom elevene skal bli engasjerte. Det er 

altså ikke nok at tekstene i seg selv er relevante for elevene. Arbeidsmetodene må også bidra 

til å synliggjøre relevansen som finnes i tekstene. Andrea er opptatt av at av å bruke god tid 

på å formidle tekstenes relevans og nytteverdi til elevene. I denne sammenheng trekker hun 

frem viktigheten av at læreren hjelper elevene med å tolke tekstene. Hvis læreren stiller åpne 

spørsmål som skaper rom for refleksjon blir det trolig enklere for elevene å se likhetstrekk 

mellom innhold i teksten og eget liv. På spørsmålet om hva som engasjerer elevene i 

litteraturundervisningen svarer Andrea: 

 

Jeg føler det dummeste man kan gjøre er å ikke bruke tid. Ja, at man bruker tid, 

stopper litt opp og får folk til å leve seg inn i det […]. Det er veldig viktig at man ikke 

suser gjennom, men at man stiller en del spørsmål. At man spør: «Hvordan ville du 

følt det? Hva tror dere den personen føler nå? Hvordan ser du det? Hvordan merker 

du det?». At man hele tiden tolker personen eller det som skjer. 

 

Lærerne forteller også at de fokuserer på å variere mellom ulike arbeidsmåter for å forsterke 

tekstens relevans. De fleste arbeidsmåtene forutsetter at elevene deltar aktivt i 

undervisningen. Mer presist handler det om å unngå for lange sekvenser hvor læreren prater 

og elevene er passive, men også om å unngå at undervisningsøkten blir for monoton. Andrea 

påpeker at hun legger mye vekt på at litteraturundervisningen skal være variert, noe Aksel 

også understreker. På et spørsmål om hva som engasjerer elevene i litteraturundervisningen 

svarer Aksel:  

 

[…] Ikke for lange sekvenser med prat fra meg, og ikke for lange sekvenser hvor de 

skal jobbe. Det må stykkes opp på en passe måte. Sånn at de må engasjeres. De må 

være engasjerte. De må på en måte forstå hva de holder på med.  
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Utsagnet ovenfor indikerer at variasjon er viktig for at elevene til Aksel forblir engasjerte 

gjennom en litteraturundervisningsøkt, og at de selv må gå aktivt i møte med teksten. For at 

litteraturundervisningen ikke skal bli monoton prøver samtlige lærerne å variere mellom ulike 

undervisnings- og arbeidsmetoder. I løpet av intervjuene nevner de blant annet tekstanalyse i 

plenum, stillbilder, gruppearbeid og diktstafett. Fire av lærerne forteller også at det alltid er 

suksess å se filmatiseringen av en roman. Når det gjelder tekstanalyse i plenum og stillbilder 

er det spesielt Aksel som trekker frem denne arbeidsmetoden: 

 

Vi begynner med å se etter én ting da. Når vi skriver tekster så har vi kanskje jobbet 

mye med skildringer. Ikke sant. Da ser vi litt etter det, også jobber vi litt med andre 

deler av teksten […]. Jeg begynner alltid med tekster som er lettfattelige, og det bør 

være ganske tydelig for elevene hva forfatteren prøver å få frem. Også hjelper jeg 

dem mer i starten, men etter hvert så blir de jo flinkere […].  

 

Sitatet indikerer at Aksel i starten av åttende klasse bruker mye tid på å diskutere ulike deler 

av en tekst. Han ønsker altså at elevene skal fokusere på én ting av gangen når de leser. Dette 

kan være en strategi for å sikre at tekstene ikke blir for overveldende. I forlengelse av denne 

tanken påpeker Aksel at han hjelper elevene mye med tolkningen av tekstene i begynnelsen, 

og at han alltid starter med tekster hvor budskapet kommer tydelig frem. Videre forteller han 

at det å skape stillbilder er en arbeidsmetode han bruker mye i litteraturundervisningen. Aksel 

mener at metoden gjør elevene i stand til å se essensen i et dikt. Elevene jobber i grupper for 

å lage stillbildene. Aksel presiserer: 

 

Vi kan plukke fra hverandre et dikt som for eksempel har fem strofer. Så deler jeg 

dem inn i grupper og sier at: «Dere skal lage stillbilde av første strofen, uten at de 

andre vet hva dere skal gjøre». Så skal de andre gjette hva de prøver å få frem, og da 

må de jo bruke både hvordan de står overfor hverandre og ansiktsuttrykk. Da må de ta 

tak i det som virkelig er essensen i diktet, og skjønne hva greia er. For hvis de ikke 

har skjønt hva greia er, så klarer de heller ikke å vise det i et stillbilde.  

 

Andrea og Beate trekker også frem gruppearbeid som en viktig arbeidsmåte når elevene skal 

jobbe med litteratur. Andrea forteller at hun tenker gjennom gruppesammensetningen og gir 

oppgaver av ulik vanskelighetsgrad til de forskjellige gruppene. Videre varierer det hvorvidt 
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elevene skal fremføre eller bare fortelle om det de har jobbet med. Det understreker lærernes 

fokus på variasjon, også i gruppearbeidet. Andrea forteller: 

 

Kanskje de skal fremføre det. Kanskje de skal fortelle om det. Også har jeg variert litt, 

og gitt noen grupper en type spørsmål, og kanskje tenkt på nivået i gruppa. Så ser de 

kanskje på ulike virkemidler, også må de fortelle hvordan de underbygger temaet. Det 

er veldig gøy når de får det til, for de får en dypere forståelse av teksten. 

 

Beate uttaler noe lignende og forteller dessuten at hun gir elevene tydelige instrukser, og at 

elevene alltid vet hva de skal lete etter når de begynner å analysere tekstene. Ofte gir hun 

elevene ansvar for forskjellige oppgaver: 

 

Jeg synes det fungerer best hvis elevene får veldig klare instrukser. Vi jobber en del i 

grupper. Ofte har én på hver gruppe én arbeidsoppgave i gruppearbeidet. At liksom en 

tar notater, en har et fokusansvar, mens en annen er ordstyrer. Det synes jeg fungerer 

bra, når man strukturerer det veldig tydelig.  

 

Berit forteller at det undervisningsopplegget som har fungert best i litteraturundervisningen er 

diktstafett. Diktstafetten er en slags natursti, men med dikt på hver post. Stafetten krever at 

elevene forflytter seg fysisk fra post til post. Berit opplever at elevene blir engasjert av å være 

i bevegelse, og at de reflekterer bedre når de er i aktivitet. Hun forteller også at selv lærerne 

på skolen synes det er gøy å prøve diktstafetten. Berit presiserer: 

 

Vi har en sånn diktstafett. Det har vi brukt på Vg2 og Vg3. Det er en stafett der vi har 

en slags natursti, med et dikt på hver post. Det er veldig rart altså, men hvis du får 

blodet litt i gang, så er det akkurat som at kunnskapen også strømmer litt fortere. Så i 

dette her, i den stafetten, så er det noen poster. Du ser det at det er ikke noe fancy-

pants. Men så står det for eksempel: «Les diktet høyt i gruppen. Gjentakelse er brukt i 

stor grad i dette diktet. Hvorfor tror dere forfatteren…». Få dem til å reflektere litt, da.  

 

Andrea, Anders, Aksel og Britt forteller videre at de har hatt suksess med å se filmatiseringen 

av romaner. Alle lærerne som jobber på ungdomsskolen opplever at det fungerer godt å lese 

boka først, og deretter se filmatiseringen. Andrea har inntrykk av at elevene husker innholdet 

i romanen lenger dersom de både leser boka og ser filmen. Hun påpeker også at hun har god 
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erfaring med å vise den gamle versjonen av Et Dukkehjem. Andrea virker litt overrasket over 

at den gamle versjonen fenger elevene, men gir uttrykk for at det fungerer dersom man klarer 

å stille de rette spørsmålene: 

 

De husker det enda lengre hvis vi gjør begge deler. Vi leser utdrag, også ser vi filmen, 

og da får man jo et helhetsinntrykk av tematikken og sånt. Også ser vi jo Et 

Dukkehjem, med den gamle versjonen faktisk. De synes faktisk det er OK […] Det 

har vært ganske vellykket. De har husket ganske mye av det. Ja, utrolig nok så funker 

den hvis du stiller de rette spørsmålene.  

 

Britt forteller også om et undervisningsopplegg som resulterte i at de så en filmatisering i 

litteraturundervisningen:  

 

I fjor hadde vi et kurs på Kragerø Resort, og da lagde vi undervisningopplegg i små 

grupper. Vi lagde et opplegg om Hedda Gabler. Da tok vi mange replikker hulter til 

bulter, også skulle elevene finne ut hvem som sa hva, i hvilken sammenhengen og 

sånt […]. Til slutt så vi filmen, for det er et vanskelig, men veldig interessant stykke. 

 

Oppsummert indikerer utsagnene at samtlige lærere prøver å variere litteraturundervisningen 

for å forsterke tekstenes relevans for elevene, og dermed engasjere dem i litteraturen. I løpet 

av intervjuene nevner lærerne flere undervisnings- og arbeidsmetoder. Eksempler på de ulike 

metodene er tekstanalyse i plenum, stillbilder, diktstafett og gruppediskusjoner. Felles for alle 

lærerne er fokuset på at undervisnings- og arbeidsmetodene skal appellere til elevene, men at 

de også må fungere godt i praksis. Delkapittel «4. 5» tar også for seg hvordan lærerne legger 

opp arbeidet med skjønnlitteratur, men retter seg kun mot arbeidet med kanontekster.  

 

4.3.3 Fokus på at litteraturundervisningen skal være relevant for elevenes 

dannelse  
Samtlige lærere er opptatt av at skjønnlitteratur kan fungere som et danningsmedium, og at 

litteraturundervisningen skal være relevant for elevenes dannelse. For de fleste lærerne 

handler dannelse om å leve i tråd med samfunnet. På spørsmålet om hvordan 

skjønnlitteraturen kan være dannende trekker de frem ulike aspekter. Det ene kan relateres til 

enkeltindividet og dets plass i samfunnet, det andre kan relateres til å utvikle en generell 
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forståelse av hvordan samfunnet fungerer, mens det tredje handler om hvordan 

skjønnlitteraturen kan gi elevene en nasjonal- og kulturhistorisk innsikt. Aksel påpeker at 

dannelse er et stort begrep. Han trekker inn alle de tre aspektene i sin forståelse av 

dannelsesbegrepet: 

 

Dannelse, det handler vel om å bli et menneske som fungerer i samfunnet. Å bli et 

menneske som klarer å jobbe med andre nå på ungdomskolen, som vil fungere også 

senere i livet når man skal utdanne seg videre og få jobb. Det handler om å lære at vi 

alle er like, men at vi er like på en ulik måte. Altså, det har noe med forståelsen av 

verden rundt oss å gjøre, og det handler om å få inn litt historie. Det handler også om 

å forstå hvem du er. Dannelse er for meg et veldig stort begrep.  

 

Andrea, Berit, Beate og Britt deler også lignende forståelser av begrepet. Britt presiserer: 

 

Det er et veldig fint ord for meg. Det inneholder viktige elementer med verdier og 

holdninger som bør formidles til eleven. Ikke sånn at alt må være så gammeldags, 

eller noe. Men det at en har en substans inni her et sted (peker på brystet sitt) som blir 

en del av en, som man møter verden med. Det skal jo gjøre at man kan leve sammen 

på en god måte, det handler om kommunikasjon. At man kjenner hverandre igjen på 

et vis, fordi at en har noen kjøreregler innarbeidet i identiteten sin. Og det med 

kunnskap og viten er jo veldig viktig for dannelse, så vidt jeg ser det da. 

Medmenneskelighet og sånt også selvfølgelig, og det med det sosiale […]. Det er 

veldig synd om man ikke går litt dypere inn enn å bare se på sånne reality-serier, fordi 

da blir det liksom ingenting å måle seg eller å rette seg etter.  

 

Sitatene ovenfor indikerer at lærerne er opptatt av at elevene skal erverve de uskrevne reglene 

i samfunnet som gjør at man kan opptre i tråd med samfunnets normer og verdier. Selv om de 

fleste lærerne påpeker at skjønnlitteraturen kan være dannende på ulike måter, virker det som 

om de er særlig opptatt av enkeltindividet og dets plass i samfunnet, og at elevene skal 

utvikle en generell forståelse av hvordan samfunnet fungerer. Beate forteller at dannelse 

handler om å være en positiv bidragsyter i samfunnet, og om å være et godt menneske: 

 

Dannelse handler om å bli en positiv bidragsyter i det demokratiske samfunnet vårt. 

På mange måter handlet det om å være et godt menneske, eller et medmenneske.   
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Når det gjelder det nasjonale- og kulturhistorie aspektet ved dannelse er det spesielt Aksel 

som vektlegger dette. Han har lang fartstid i skolen, og har derfor forholdt seg til tidligere 

lærerplaner som fokuserte mer på dette aspektet. Aksel er opptatt av at elevene skal vite noe 

om hvem som har vært med på å forme det norske samfunnet, og påpeker at det er viktig å 

kjenne historien for å forstå hvordan samfunnet fungerer. Han nevner blant annet at man må 

vite noe om historien for å forstå hvorfor ting skjer. Aksel gir uttrykk for at dette prinsippet 

også gjelder i møte med mennesker, og at det en elev gjør i dag er et produkt av hva eleven 

har opplevd tidligere. Han presiserer: 

 

Jeg tenker jo at skal du bo i Norge, skjønne vår historie og ikke bli et nettroll som 

sitter og skriver alt mulig slags drit der, så må du på en måte kjenne til historien vår 

[…]. Altså, hvis jeg hadde hatt en problemelev her da, så kan ikke jeg bare kaste han 

ut og tenke «du er en drittsekk». Det er alltid en grunn til at elever er som de er. Det 

er min oppgave å forstå. Da må jeg skjønne at det kan ligge noe til grunn for hans 

oppførsel, også må jeg nøste opp i det. Så blir han sikkert OK. Og sånn er det jo med 

mange ting i livet. For å kunne forstå hvorfor noe skjer nå, så må du ha litt peiling på 

hva som har skjedd før. 

 

Selv om Aksel er den som er mest opptatt av at elevene skal erverve en nasjonal- og 

kulturhistorisk form for dannelse, ser det ut til at Beate og Britt også er opptatt av dette. Ved 

denne formen for dannelse er det imidlertid felles kulturelle referanserammer som er viktig 

for dem. De ønsker for eksempel at elevene skal kjenne til de samme kanontekstene, og 

begge opplever at friheten de har med tanke på tekstutvalg kanskje er for stor. Beate forteller 

at elevene på mange måter er prisgitt hvilken lærer de har, og at hun egentlig ikke ønsker at 

de skal være det. Hun påpeker også:  

 

[…] Jeg tenker jo det at det er viktig på mange måter at en større masse elever har et 

forhold til den samme litteraturen. For det skaper litteraturfellskap. […] Jeg tror 

hvilken som helst 20-åring du spør i dag om Henrik Ibsen vil kunne trekke frem flere 

av hans dramaer.  

 

Et sentralt spørsmål er imidlertid hvordan lærerne jobber for at elevene skal erverve de ulike 

formene for dannelse. Flertallet av lærerne ser ut til å skape diskusjon og refleksjon rundt de 
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litterære tekstene for at de skal være dannende. Lærerne forteller at man gjennom å diskutere 

innholdet i litteraturen også kan diskutere holdninger og verdier. Diskusjonen av holdninger 

og verdier blir et slags «verktøy» lærerne kan bruke for at skjønnlitteraturen skal fungere som 

et danningsmedium. Britt understreker følgende:  

 

Å lese litteratur er en fin måte å formidle grunnholdninger på, og hva som er et godt 

menneske. En del verdier er under press nå da. Men det er bra med sånne tekster man 

kan diskutere og undre seg over sammen, og som man ikke nødvendigvis forstår 

øyeblikkelig heller. Jeg har veldig sans for det å snakke om litteratur. Summen av det 

blir mye større enn hver enkelt kan få ut av det alene.  

 

Andrea påpeker imidlertid at slike diskusjoner krever at elevene klarer å forholde seg til 

tekstens holdninger og verdier. Først da kan elevene «skape seg selv» og få en felles 

forståelse av ting. Hun presiserer: 

 

I forbindelse med litteratur tenker jeg at dannelse betyr at man diskuterer verdier eller 

tenkemåter i tekster, og at man må forholde seg til det, og at man da kanskje skaper 

seg selv. Altså skaper verdier, eller skaper en felles forståelse av ting. 

 

På et spørsmål om hva hun legger mest vekt på i litteraturundervisningen trekker Andrea 

også frem det å diskutere litteratur:  

 

Jeg syns det er veldig gøy å ta opp temaer som man kan diskutere […] Derfor syns jeg  

det er gøy med tolkning fordi man kan se på hvordan mennesker har det og hvorfor de 

gjør som de gjør. Det handler liksom om å forstå verden.  

 

Ut fra sitatene til Andrea ovenfor ser det ut til at hun mener elever kan lære mer om både seg 

selv og samfunnet gjennom å diskutere litteratur. Beate deler også en lignende oppfattelse: 

«Ved å diskutere litteratur møter man andres synspunkter, og man kan lære mye om seg selv 

og sine egne synspunkter».  

 

Oppsummert indikerer utsagnene at samtlige lærere er opptatt av elevenes dannelse. Flertallet 

bruker diskusjoner av skjønnlitteratur i plenum som et viktig «verktøy» i denne sammenheng. 

Flere av lærerne påpeker at å diskutere litteratur vil øke elevenes evne til å betrakte 
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samfunnet fra flere perspektiver. Det ser også ut til å være en sammenheng mellom fokus på 

dannelse, og fokus på at litteraturen skal være relevant for elevene (se kapittel 4.2.1). Mer 

presist virker det som om lærerne ønsker å presentere elevene for tekster hvor de kan kjenne 

igjen seg selv eller aspekter ved samfunnet, og at de på denne måten får muligheten til å 

utvikle de ulike formene for dannelse; individuell, samfunnsmessig samt nasjonal- og 

kulturhistorisk. 

 

4.4 Hva påvirker lærernes tekstvalg, og hvilke 

skjønnlitterære tekster velger de ut? 
Et annet overordnet mål med denne studien er å undersøke hva som påvirker lærernes 

tekstvalg, og hvilke skjønnlitterære tekster de velger ut. Det viser seg at det er forskjeller 

mellom lærerne når det gjelder hvilke faktorer som styrer deres tekstutvalg, med unntak av at 

alle lærerne ofte velger ut korte tekster grunnet begrenset tid. Når det gjelder hvilke tekster 

lærerne velger ut ser lærerne ut til ta med flere kanontekster enn samtidslitterære tekster. 

Hovedfunnet i denne sammenhengen er dermed at lærerne velger ut flest korte kanontekster. 

Funnet innenfor denne kategorien deles inn i to undertemaer som handler om 1) hvilke 

faktorer som påvirker lærernes tekstvalg, 2) at lærerne ser ut til å inkludere flere kanontekster 

enn samtidslitterære tekster. Videre beskrives funnene i mer detalj.  

 

4.4.1 Faktorer som påvirker tekstvalgene 
Samtlige lærere forteller at det er forskjellige faktorer som avgjør hvilke tekster de tar med i 

litteraturundervisningen sin. En av faktorene som avgjør lærernes tekstutvalg er tid. Aksel er 

den eneste læreren som forteller at de leser hele romaner i timene: «Nei, vi leser ikke utdrag. 

Vi leser hele». De øvrige lærerne foretrekker å jobbe med korte tekster, som noveller, dikt og 

utdrag fra romaner. Årsaken til sistnevnte er at det tar for lang tid å lese romaner i sin helhet. 

Beate forteller at elevene kun leser hele bøker i forbindelse med særemnet: 

 

Vi har ikke lest noen hel roman i mine timer enda. Det er klart at skal man lese hele 

romaner så tar det veldig mye tid, så vi gjør det i liten grad egentlig. Nå har de jo et 

særemnet i tredjeklasse hvor de leser hele romaner, men utenom det så leser de ingen 

hele romaner. Ikke felles i timen. 
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Anders kommer med et lignende utsagn: 

 

Romanarbeidet er kanskje bare en gang i løpet av året. Mens disse novellene, kortere 

tekster og utdrag fra romaner og sånt, det leser vi støtt og stadig. Ja, kanskje en gang i 

uka. 

 

Britt forteller også at de stort sett jobber med utdrag fra romaner, og begrunner valget med at 

det er for tidkrevende å lese romanene i sin helhet. Hun påpeker imidlertid at elevene i noen 

tilfeller får se filmatiseringen av romanene slik at de kan få et mer helhetlig inntrykk av 

bokas handling. Hun understreker likevel at det å se filmatiseringen av en roman ikke er det 

samme som å lese hele boka: 

 

Ja, nei, det er lite hele verk... I hvert fall i år. […] Det eneste vi har lest hele av er jo 

«Gunnlaug Ormstunge». På VG3 leser elevene mer. Da er det jo denne 

fordypningsoppgaven også. Men jeg bruker film litt av og til, for det går jo mye 

raskere, men det blir jo ikke det samme da […].  

 

En annen faktor som påvirker lærernes tekstvalg er personlig kjennskap til teksten. Fire 

lærere forteller at de ofte inkluderer tekster de selv har et forhold til. På spørsmål knyttet til 

hvorfor de ofte inkluderer tekster de selv kjenner til gir lærerne forskjellige svar. Andrea 

begrunner valget ut fra lysten til å snakke om teksten. Aksel mener det er en fordel at han 

kjenner teksten fordi det blir enklere å vurdere om teksten er egnet eller ei med tanke på 

vanskelighetsgrad. Likevel innrømmer han at han godt kunne variert mer: 

 

For det første så velger jeg tekster jeg kjenner. Hvis ikke jeg skjønner teksten selv, så 

tenker jeg at da er det vanskelig for en ungdomsskoleelev å skjønne den. Det finnes jo 

så jækla mange gode tekster, og jeg kunne godt variert fra år til år. Men jeg liker å ta 

tekster som jeg selv har tatt før. 

 

Anders forteller at han etter mange års erfaring vet hvilke korte tekster som er gode, og at han 

derfor bruker de om igjen. Beate er mer opptatt av at det er tidsbesparende for henne som ny 

lærer fordi tekstbanken hennes ikke er så stor. Beate forteller:  
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Jeg velger jo tekster som jeg har et forhold til. Som jeg kan noe om, rett og slett fordi 

at det er arbeidsbesparende for meg. […] Jeg vet ikke om så mange tekster enda. Altså 

min tekstbank er ikke så stor, så jeg må gjerne ta det jeg vet om.   

 

Beate uttrykker også at det er vanskelig for henne å utvide «tekstbanken» sin fordi det finnes 

så mange valgmuligheter:  

 

[…] Det jo sånn at når man får så mange valgmuligheter, så blir det vanskeligere å 

velge. I hvert fall som helt ny. Det er veldig mye der ute som man egentlig har lyst til 

å ta med. Og det er vanskelig å velge ut noe, syns jeg. Rett og slett […].  

 

Andrea uttrykker også frustrasjon over at det finnes så mange valgmuligheter, og hun skulle 

ønske at hun fikk mer hjelp til å velge ut tekster:  

 

Jeg kunne ønske det var litt mer kurs […]. At vi fikk litt mer hjelp. Rett og slett hjelp 

til dette her. Hjelp til å velge hva vi skal trekke ut. Selv om jeg er rimelig fornøyd 

med det jeg velger ut selv, kunne jeg godt tenkt meg litt input. 

 

Selv om Anders og Aksel også uttaler at de hovedsakelig velger tekster de har kjennskap til 

fra før, opplever de ikke noen problematiske sider ved friheten de har med tanke på tekstvalg. 

Aksel uttrykker imidlertid at han er usikker på hvordan nyutdannede lærere opplever friheten:  

 

Friheten opplever jeg som superfin. […] Så for meg fungerer det jo veldig bra, men 

jeg er litt usikker hvis du er nyutdannet lærer […]. Altså noen ganger tenker jeg at det 

kunne vært smart om noen bare kunne styrt litt mer, men jeg liker ikke å bli styrt. 

 

En tredje faktor som avgjør lærernes tekstutvalg er lærerboka. To lærere forteller at 

lærerboka ha mye å si for hva slags tekster de benytter seg av i litteraturundervisningen sin. 

Britt forteller at hun ofte velger tekstene som står i læreboka fordi hun sparer tid. Berit 

forteller at hun ikke kan finne opp kruttet på nytt, og at hun er fornøyd med hvordan boka 

presenterer de ulike tekstene:  

 

De står i læreboka, neida. Men det er faktisk ikke helt tøys. Fordi man har ikke 

mulighet til å finne opp kruttet igjen, igjen og igjen. Og de tekstene som er valgt ut er 
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ofte ganske gode. Særlig i Intertekst, boka vi bruker, synes jeg de har gjort en ganske 

god jobb med hele innpakningen.  

 

En fjerde faktor som avgjør lærernes tekstutvalg er samarbeid med kollegaer. Tre av lærerne 

forteller at de samarbeider tett med kollegaer når de velger tekster til litteraturundervisningen 

sin. På skolen til Anders bruker de et felles undervisningsopplegg i undervisningen: 

 

I tiende, niende og til dels åttende har vi et «hovedverk» vi går igjennom. Og der har 

vi laget felles før- og etterarbeid. I tillegg så tipser vi hverandre om opplegg. På 

its’Learning har vi noe som heter «ressursmappa», og der legges det ut oppgaver, 

øvelser, prøver og alt. Så vi samarbeider en god del, ja […].  

 

Berit uttaler mye av det samme som Anders, og forteller at hun arbeider i team sammen med 

andre norsklærere. Hun påpeker: 

 

Ja, vi jobber veldig godt i team. Vi er jo en norskseksjon på fem eller seks 

norsklærere her. Husker ikke helt. […] Og vi prøver å se dette her som en helhetlig 

greie da, og vi vet litt hva de andre gjør. Ikke sant. Ja, vi samarbeider veldig mye 

faktisk. Og vi har ikke noe sånn personlig forhold til opplegg og utvalg. Altså mitt er 

ditt. Så, ja, de har mye å si for hva jeg velger. Men jeg har mye å si for hva de velger 

også.   

 

Beate uttaler også at hun arbeider sammen med andre norsklærere, og forteller i tillegg at hun 

til dels føler seg «låst» til hvilke tekster kollegaene velger: 

 

Nå jobber vi jo i team på skolen. Jeg står jo på mange måter fritt til å velge hva jeg vil 

gjøre i mine timer, men vi samarbeider en del. Og det er klart at… Altså, man blir jo 

litt låst til hva andre gjør. 

 

I motsetning til lærerne ovenfor uttrykker Aksel og Andrea at de samarbeider lite med andre 

om tekstutvalg. Aksel begrunner det manglende samarbeidet med at han har jobbet mye med 

ufaglærte lærere i norskfaget, mens Andrea forklarer at hun har jobbet mye med vikarer uten 

nok erfaring til å komme med tekstforslag. Hovedforskjellen mellom de to lærerne er i denne 



	58	

sammenheng at Andrea uttrykker frustrasjon over manglende kollegasamarbeid, mens Aksel 

ikke gjør det. Han presiserer: 

 

Nei. Jeg har stort sett bare jobbet med folk som ikke har hatt utdanning i norsk. Det er 

først i år jeg jobber sammen med to lærere som har norsk som fag.  

 

Andrea påpeker: 

 

Jeg syns vi samarbeider litt for lite om det, og jeg har egentlig etterlyst det litt. Men 

det er jo en liten skole. Vi er ikke så mange lærere […]. Også har det vært litt sånn at 

nå har jeg jobbet parallelt med noen som kanskje bare har kommet inn og vært 

vikarer. Og da har det vært jeg som har valgt. Hadde det kommet en med litt sterkere 

meninger, så hadde jeg sikkert tatt det de hadde hatt lyst til. Men jeg får ikke så 

mange forslag, siden de jeg jobber med er nye. 

 

Oppsummert indikerer utsagnene at lærerne lar ulike faktorer styre tekstvalget deres, og at 

det er forskjeller mellom lærerne med tanke på hva som styrer dem mest. Felles for alle er 

likevel at de velger korte tekster, som noveller, dikt og utdrag fra romaner, fordi det tar for 

lang tid å lese hele romaner. Fire lærere forteller også at personlig kjennskap til tekstene ofte 

påvirker hvilke tekster de velger. To lærere forteller at de hovedsakelig velger tekster som er 

inkludert i læreboka, mens tre lærere forteller at påvirkning fra kollegaer har mye å si for 

tekstutvalget. 

 

4.4.2 Lærerne legger mye vekt på kanontekster    
Samtlige lærere ser ut til å legge mer vekt på kanontekster enn samtidslitterære tekster i 

litteraturundervisningen sin. For en oversikt over hvilke tekster lærerne forteller at de bruker i 

undervisningen, se vedlegg fem og seks. Det må imidlertid påpekes at lærerne trolig er innom 

flere tekster enn det de nevner i løpet av intervjuene. På spørsmål om samtidslitteratur nevnes 

det få verk som er skrevet på 2000-tallet, og to av lærerne kommer ikke på noen 

samtidslitterære tekster de tar med i undervisningen. Tre av lærerne forteller at de 

hovedsakelig bruker novellene til Lars Saabye Christensen som samtidslitterære tekster. 

Anders synes ikke det er problematisk at disse novellene ikke er skrevet på 2000-tallet: 
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Dette er jo hans oppvekst på 60-tallet, men det spiller ikke så stor rolle, fordi de drev 

liksom med de samme tingene. Selv om omverdenen deres er litt annerledes så er ikke 

det så vanskelig å bryte igjennom.  

 

Aksel uttaler også at han bruker en del tekster av Saabye Christensen i 

litteraturundervisningen sin: 

 

Saabye Christensen bruker jeg mye. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes han har noen 

veldig gode noveller. Også tenker jeg at det er litt interessant for disse elevene å 

fordype seg litt i én forfatter. 

 

Andrea velger også ut tekster av Saabye Christensen i litteraturundervisningen sin, og nevner 

blant annet novellen Gugg og romanen Beatles. Hun forteller imidlertid at hun ikke vurderer 

det som veldig viktig at elevene skal lese samtidslitteratur, men påpeker samtidig at 

litteraturen ikke må gå over hodet på dem: 

 

Ja, ikke at de nødvendigvis skal det. Jeg tenker ikke at det er så viktig. Men det er jo 

ikke noe vits å lese litteratur som bare går over hodet på dem heller. Så vi må jo finne 

ting som passer.  

 

Aksel, Anders og Andrea bruker altså en del tid på noveller av Saabye Christensen. Anders 

løfter frem følgende som en forklarende faktor:  

 

Altså, jeg tror nok kanskje at de synes at noveller fra vår egen tid, eller hvert fall fra 

de nærmeste tiårene, er mer artig og mer morsomt. Det er jo det. Tekstene er jo 

skrevet på en annen måte enn de ble tidligere. Både språket, ord som brukes, innhold 

og alt tror jeg nok de synes er mer artig. Men jeg merker ikke noe motstand med 

tanke på at vi er nødt til å ta de store også. Jeg gjør ikke det.  

 

I utsagnet ovenfor gir Anders uttrykk for at tekster som er fra de nærmeste tiårene har et 

språk og innhold som fenger elevene, og som trolig gjør det enklere for dem å relatere seg til 

tekstene. Samtidig påpeker Anders at han ikke merker noe motstand mot å lese kanontekster. 

Han forteller imidlertid at litteraturhistorien tar mye tid, og at de ikke rekker innom så mange 
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samtidslitterære tekster. Han mener at man egentlig burde gått bakover i tid, og heller startet 

med samtidslitteratur:  

 

Egentlig skulle man jo begynt ved vår egen tid og gått bakover. Vi begynner jo med 

det eldste, også kommer vi liksom aldri helt frem. Ja, sånn er det for det meste altså. 

 

I likhet med Anders bruker Berit og Britt mye tid på litteraturhistorie. De trekker frem at  

friheten de har med tanke på tekstvalg ikke har ført til store endringer i praksis, og at de er 

innom mye av det samme som tidligere læreplaner la opp til. Som nevnt i underkapittel  

«4.4.1» velger begge ut tekster som står i læreboka. I forbindelse med dette  

uttaler Britt at læreboka hun bruker har med mange kanontekster:  

 

Det har jo ikke blitt noen endring nesten. Man tenkte jo: «Å, da kan man bare kutte ut 

alle disse store forfatterne, skal de bare glemmes?» Det var jo sånn diskusjonen gikk 

[…]. Det var jo det som var gjennomgangsmelodien, at alt kom til å bli ødelagt og 

sånt. Det var så revolusjonerende at de plutselig ikke skulle ha en selvsagt plass. Men 

de har jo det allikevel da, ser jeg her. Jeg kan jo ikke si hva andre skoler gjør, men 

ved å følge denne boka får vi alt med oss.  

 

Aksel følger ikke en lærebok som presenterer mange kanontekster, men han velger ofte ut 

slike tekster fordi han mener de belyser eller problematiserer sider ved samfunnet. Han 

uttaler følgende knyttet til hvorfor han legger vekt på arbeid med kanontekster: 

 

For det første så får de innblikk i hva tekstene tok opp. For de tok opp, hvis du spør 

meg, veldig relevante ting. De tok opp skjevheter i samfunnet, de tok opp hvordan 

samfunnet i Norge var. Ikke bare skjevheter, men hvordan ting var […] 

 

På spørsmål om kanontekster oppgir lærerne en rekke forfattere og verk som inkluderes i 

litteraturundervisningen. Forfattere som oppgis av mer enn én lærer er: Aleksander Kielland, 

Amalie Skram, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Henrik Wergeland, Knut Hamsun, 

Ludvig Holberg og Petter Dass. Tekster som oppgis av mer enn én lærer er: Et Dukkehjem, 

Faderen, Gunnlaug Ormstunge, Karens Jul, Sult og Victoria. Forfatteren og verket lærerne 

bruker mest tid på er imidlertid Henrik Ibsen og Et Dukkehjem. Aksel presiserer: 
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Vi legger opp Ibsen og er innom Et Dukkehjem, og den er vi grundig innom. Og vi 

snakker mye om Ibsen som person […].  

 

Berit gir også uttrykk for at hun bruker mye tid på Ibsen i sin litteraturundervisning:  

 

Altså, det er en... Det er en sånn selvskreven eller uskreven regel. Altså, det er bare så 

vidt det er en uskreven regel også. Ibsen må med. Sånn er det bare. Noen har bestemt 

at: «Sånn er det» […].  

 

Sitatet ovenfor indikerer at Berit betrakter Ibsen og hans forfatterskap som en selvsagt del av 

litteraturundervisningen. Anders mener videre at elevene må kjenne til forfattere og verk fra 

den norske gullalderen: 

 

Ja, altså, jeg er av den mening at de må kjenne til de største fra 1800-tallet og det som 

kalles for gullalderen. For da var jo Norge litt sånn ledende, når man kommer til 

realismen, litt ledende på litteraturfronten. Så jeg syns de burde kunne det, skjønt vi 

bruker som sagt ikke Bjørnson lenger og vi bruker heller ikke Jonas Lie. 

 

To av lærerne forteller også at de bruker tid på Wergeland, mens en av dem også er innom 

Welhaven. Berit legger stor vekt på at elevene skal kjenne til relasjonen mellom Wergeland 

og Welhaven. For å formidle at det var gnisninger mellom de to forfatterne bruker hun gjerne 

to tekster som har blitt utgitt i samme periode og årstall, som viser typiske trekk ved dikternes 

syn på dikterkunsten. Ofte er det tydelige kontraster mellom forfatterne i tekstene hun velger. 

Berit presiserer: 

 

Også har du jo Wergeland og Welhaven da. Man må innom dikter-fighten der altså. 

[…] Og da varierer det litt hvilke tekster man henter ut, men man pleier ofte å hente 

frem noe som er litt tydelig, litt sånn kontrast, som viser at de på en måte dreiv å 

kjeklet litt.  

 

Britt opplever videre at elevene klarer å relatere seg til Wergelands dikt: 

 

Jo, de Wergeland-diktene syns jeg kanskje de har klart å relatere seg til. «Min siste 

reis» og «Meg selv» og slikt. 
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I denne sammenheng ser man imidlertid et skille mellom lærerne som jobber på videregående 

og ungdomsskolen. Aksel og Andrea mener at diktene skrevet av Wergeland og Welhaven er 

for avansert for elevene på ungdomsskolen. Andrea presiserer: 

  

Jeg har droppet Wergeland og Welhaven den siste tiden på ungdomskolen, for jeg 

føler at de er helt utilgjengelige de dikta. 

 

Oppsummert indikerer utsagnene at lærerne legger mer vekt på kanontekster enn 

samtidslitterære tekster i litteraturundervisningen sin. Lærerne har til dels ulike oppfatninger 

angående hvilke kanonforfattere og tekster som burde inkluderes i undervisningen, men er 

enige om at man må bruke god tid på Henrik Ibsen og Et Dukkehjem. Videre forteller lærerne 

at arbeidet med samtidslitteratur gjerne blir nedprioritert til fordel for litteraturhistorie. To 

lærere klarer ikke å komme på noen samtidslitterære tekster de bruker i undervisningen, mens 

de andre forteller at de hovedsakelig bruker tekster av Saabye Christensen. 

 

4.5 Hvordan legger lærerne opp arbeidet med 

kanontekster?  
I intervjuene ble det mye prat om den litterære kanon, og som presentert tidligere ser det ut til 

at lærerne legger mer vekt på arbeid med kanontekster enn samtidslitterære. Oversikten over 

tekstene lærerne tar med i undervisningen sin illustrerer også at de bruker mye tid på 

kanontekster (se vedlegg fem og seks). Som nevnt har lærerne også ført en logg over en 

litteraturundervisningsøkt om et eller flere skjønnlitterære verk, og alle lærerne med unntak 

av Beate har valgt å føre en logg over en økt hvor en eller flere kanontekster er representert. 

Beate valgte å føre logg over en litteraturundervisningsøkt hvor Abid Rajas artikkel Den 

norske verdien «Å få en sjanse til» var på agendaen. Undervisningøkten hun beskriver er 

rettet mot retorikk og ikke mot skjønnlitteratur, og jeg har derfor valgt å se bort i fra hennes 

logg. Under overskriften «fokus på at arbeidsmetodene skal engasjere» ble det presentert 

hvilke arbeidsmetoder lærerne vektlegger for å engasjere elevene i litteraturundervisningen. I 

denne delen av analysen vil jeg gå nærmere inn på hvordan lærerne legger opp arbeidet med 

kanontekster. Hovedfunnet innenfor denne kategorien er at lærerne er opptatt av å bruke tid 

på formidlingen av kanonlitteraturen for at litteraturen skal gi mening for elevene. Dette 
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kommer til uttrykk på to forskjellige måter, og jeg har dermed valgt å dele inn kategorien i 

følgende undertemaer: 1) Kontekstens betydning, og 2) viktigheten av å aktualisere tekstene.  

 

4.5.1 Kontekstens betydning   
Samtlige lærere mener at kanontekster kan være meningsfulle for elever i dag. Imidlertid 

understreker lærerne at det er viktig å bruke god tid. På et spørsmål knyttet til hvorvidt 

kanontekster kan være meningsfulle for elever i dag, påpeker Andrea: «Jeg synes egentlig at 

det funker fint hvis man jobber mye. Man kan ikke bare kjøre igjennom. Man må være veldig 

nøye […] ».  Noe lærerne ser ut til å bruke mye tid på i denne sammenhengen er formidling 

av tekstenes kontekst. Andrea mener det er viktig at elevene kjenner til samtiden rundt 

kanontekstene hvis de for eksempel skal forstå hvorfor et problem ble satt under debatt, mens 

Beate sier at elevene noen ganger får en aha-opplevelse når de skjønner at man kan lære 

historie ved å lese litteratur. Beate presiserer: 

 

Jeg opplever faktisk at de synes det er spennende når man først ser på hvordan 

samtiden var på den tiden, også kan man finne igjen en del av de samme trekkene i 

litteraturen. Og noen av dem, i hvert fall i andre klasse, så har jeg opplevd at de har 

fått en slags aha-opplevelse når de ser det at litteratur og historie egentlig går hånd i 

hånd […].  

 

Andrea påpeker:  

 

Jeg føler jo at man må forklare hvordan det var. For hvis de skal skjønne, ja, la oss si 

realismen. Altså: «Hvorfor var dette et problem som ble satt under debatt?». 

 

Aksel uttaler videre at det ikke er umulig for elevene å analysere en tekst uten å kjenne til 

konteksten. På spørsmålet om han jobber med konteksten til kanontekster, svarer Aksel: 

 

Jaja, det gjør vi alltid. Før vi begynner å analysere en tekst, så sier jeg til dem at: «Det 

er to ting dere må kikke på først: Forfatteren, hvem var han og hva var han kjent for. 

Og perioden, hva var perioden opptatt av. Og hvis dere ikke vet det, så er det nesten 

umulig å analyse. For da vet dere ikke noe om bakgrunnen». Det er litt som å gå på 

Munchmuseet, og ikke vite noe om Munch på forhånd. Istedenfor kan man lese boka 
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til Bjørnstad om Munch og så gå på Munchmuseet. Du vil jo se noe helt annet i 

bildene og skjønne det på en helt annen måte.  

 

Berit forteller at hvordan hun «pakker inn teksten» er avgjørende for hvordan elevene 

responderer på tekstene. Hun gir uttrykk for at elevene må vite noe om perioden teksten ble 

skrevet i for at de skal skjønne budskapet i en kanontekst:  

 

«Hvorfor skal vi lese dette her!?». Det er ofte den første reaksjonen hvis de får en 

tekst i fanget. Men hvis man starter med å si hvordan det var før. At i romantikken var 

alt fint og flott, så går man bort fra det i realismen, så kommer du til naturalismen og 

da er folk håpløse. Samfunnet er traurig og det er ikke håp. Er du født fattig, så blir du 

fattig. Hvis man legger litt vekt på det, også slenger Sjur Gabriel i fanget på dem, da 

er det noe annet. Så det handler om innpakning. 

 

Ut fra de innsamlede loggene kommer det også frem at lærerne er opptatt av kontekst. Berit 

har valgt å føre logg over en litteraturundervisningsøkt hvor de gjennomgikk diktene «Til 

Foraaret» av Wergeland og «Det tornede træ» av Welhaven. Hun begrunner valget om å ta 

med disse diktene med at det er to tekster som er utgitt i samme periode og i samme årstall, 

og at diktene viser typiske trekk ved dikterens syn på dikterkunsten. Dette indikerer at Berit 

har valgt å ta med tekstene fordi de arbeidet med litteraturhistorie og den litterære epoken 

som diktene kan plasseres i. Hun påpeker at begge diktene bruker naturen som utgangspunkt 

for billedbruken, noe som er typisk for dikt skrevet i romantikken. Hun redegjør også for at 

elevene skulle skrive en sammenligningsanalyse av de to diktene med utgangspunkt i ulike 

spørsmål. Et av spørsmålene elevene skulle besvare retter seg mot diktenes kontekst: «Når 

ble de skrevet, finnes det noe nyttig informasjon å trekke ut av disse årstallene?» Loggen til 

Britt peker videre i samme retning som Berits logg. Undervisningsøkten Britt har valgt å føre 

en logg over tar utgangspunkt i Welhavens dikt «Sjøfuglen». Valget om å ta med dette diktet 

i undervisningen begrunner hun ut fra at de i norsktimene har hatt om litteratur og kultur på 

1800-tallet med romantikken i fokus. I likhet med Berit har også Britt valgt diktet fordi det 

har en oppbygging og komposisjon som var typisk for romantikken. Med andre ord ser det ut 

til at konteksten til diktet er i sentrum, og hun redegjør for at de i timen sammenlignet 

Welhavens kontrollerte dikterform med Wergelands mer impulsive dikterkunst. Hun 

inkluderte derfor diktet «For trykkefriheten» av Wergeland for å kunne sammenligne.  
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Aksel har også ført en logg over en litteraturundervisningsøkt hvor fokus på kontekst står 

sentralt. I denne loggen understreker Aksel at konteksten hadde stor betydning for at  

diktet ga mening for elevene. Han redegjør for at han valgte å ta med diktet «Jeg ser» av 

Sigbjørn Obstfelder, fordi de nettopp hadde arbeidet med den industrielle revolusjonen i 

samfunnsfag. Han understreker at det ble enklere for elevene å forholde seg til diktet fordi de 

allerede kjente til konteksten. Loggen gir også et inntrykk av at de har brukt god tid på å 

gjennomgå diktet. Aksel skriver at de først leste teksten høyt i klasserommet to ganger, og at 

elevene deretter leste diktet hver for seg to ganger. Han beskriver også at elevene gikk 

sammen to og to for å diskutere hva diktet handlet om, og for å sette det opp mot det de visste 

fra før om den industrielle revolusjonen.  

 

Oppsummert viser både de innsamlede notatene fra noen av lærerne og intervjusamtalene at 

lærerne er opptatt av å bruke tid på å formidle konteksten til kanontekstene. Flere av lærerne 

påpeker blant annet at det blir umulig for elevene å analysere tekstene dersom de ikke vet noe 

om samtiden tekstene ble skrevet i. Med andre ord ser lærerne ut til å mene at det å kjenne til 

konteksten er avgjørende for utbyttet elevene får av å lese og arbeide med kanontekster.  

 

4.5.2 Viktigheten av å aktualisere tekstene  
Det andre hovedfokuset til lærerne er å bruke tid på å aktualisere innholdet når de 

gjennomgår kanontekster. Lærerne er med andre ord opptatt av at elevene skal klare å knytte 

tematikken i tekstene opp mot dagens samfunn. Beate uttaler følgende: «Det er mye som jeg 

kanskje synes er litt utdatert, men det er ganske mye av det jeg ser en verdi i. Men man må 

kunne gjøre det dagsaktuelt, ikke sant […]». Berit forteller videre at elevene på skolen 

fremfører et litterært program i 3. klasse, og at oppgaven ofte går ut på å aktualisere 

kanontekster. Beate presiserer:  

 

Det er jo et kompetansemål som heter at elevene skal sette sammen og fremføre et 

litterært program. Og det gjør vi her […]. De er i grupper, og de setter sammen et 

litterært program som skal fremføres på scenen. Og det er da denne kanon særlig blir 

koblet opp. Det er ofte at de sammenligner, eller moderniserer den litterære kanon. 

For eksempel at Nora i Et dukkehjem møter Noora i Skam. Den er jo en klassiker. Den 

har allerede blitt en klassiker. Og at Karens jul blir fremført som skyggeteater på den 
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ene siden, også har du den moderne «se så fint vi har det nå jul» på den andre siden. 

Da får man aktualisert disse tekstene.  

 

Aksel forteller at de ofte sammenligner novellen Faderen av Bjørnson med diktet Det haster 

av André Bjerke i hans litteraturundervisning, fordi tekstene tar opp mye av det samme. 

Diktet sirkulerer rundt dagsaktuelle problemstillinger, som menneskers jag etter lykke og 

materialistiske goder. Valget om å trekke inn diktet Det haster indikerer altså at Aksel er 

opptatt av å gjøre budskapet i kanontekster dagsaktuelt. Anders uttaler noe lignende, og 

forteller at de ofte sammenligner Jeppe på Bjerget, fra 1700-tallet, med nåtidstekster i 

litteraturundervisningen:  

 

Når det gjelder Ludvig Holberg så tar vi Jeppe på Bjerget, og da forteller vi historien. 

[…] Jeg setter dem inn i situasjonen, også ser de en fin dansk filmatisering av den. 

Når vi er ferdig med det så skjønner de historien, og vi sammenligner det litt med 

nåtidstekster. Så spiller jeg gjerne noen sanger av han Jokke, han som alltid satt på 

brune puber. Det blir litt sånn at de skjønner linken der, med hvorfor de drikker og 

sånt. Så vi forsøker å aktualisere det noe […] 

 

I loggen Anders førte over en litteraturundervisningsøkt beskriver han at de har lest novellen 

Roger Moore er død av Britt Karin Larsen, og at utgangspunktet for å ta med denne novellen 

er at de nettopp har hatt om skuespillet Jeppe på Bjerget. Anders påpeker at han ønsker å dra 

linjene fram til vår tid ved å bruke litteratur med samme rusproblematikk. Han nevner også at 

undervisningsøkten ble innledet med å spille av sangen Ingen har skylda av Jokke (Joachim 

Nielsen), fordi sangteksten handler om stor selvinnsikt hos en med rusproblemer.  

 

Andrea beskriver i loggen hun har ført over en litteraturundervisningsøkt at de så en 

filmatisering av Ibsens Et dukkehjem. Hun skriver at de stoppet filmen underveis slik at hun 

kunne stille elevene refleksjonsspørsmål. Spørsmålene hun stiller åpner opp for at elevene 

kan knytte problemstillingene opp mot temaer som er aktuelle i dag. Et av disse temaene kan 

eksempelvis være skilsmisse. Hun beskriver at hun blant annet stilte følgende spørsmål: «Var 

det riktig av Nora å forlate Thorvald?, og «Er det Thorvald sin feil at han blir forlatt av 

Nora?». Andrea redegjør også for at hun tror den litterære samtalen rundt Et dukkehjem 

gjorde inntrykk på elevene, noe som kan ha en sammenheng med at elevene opplevde 

temaene som aktuelle. I intervjusamtalen fremgår det at hun opplever at man gjennom å 
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diskutere tematikken i Et dukkehjem kan få elevene til å reflektere over grunnleggende 

verdier som er like aktuelle i dag:  

 

Et dukkehjem synes jeg også er veldig interessant å diskutere med elevene: «Ja det var 

kanskje frigjørende for en kvinne å skille seg, men hun reiste jo fra mannen og barna, 

hun ga ham ikke en sjanse i det hele tatt. Var det riktig?». At å stille spørsmålstegn 

ved grunnleggende verdier, det tenker jeg at er kjempeaktuelt.  

 

Oppsummert er lærerne også opptatt av å bruke tid på å knytte innholdet i kanontekster opp 

mot dagsaktuelle problemstillinger. Både intervjusamtalene og de innsamlede loggene peker i 

denne retningen.  

 

4.6 Oppsummering av kapittelet  
Hensikten med analysekapittelet har vært å presentere funnene som gir informasjon angående 

studiens problemstilling: «Hva vektlegger norsklærere i sin litteraturundervisning?». Det 

første forskningsspørsmålet er knyttet til hva lærerne ønsker å oppnå med 

litteraturundervisningen, og resultatene fra analysen viser at de ønsker å oppnå at 

undervisningen skal være engasjerende og dannende. Når det gjelder engasjement er lærerne 

opptatt av at litteraturen skal være relevant for elevene, samtidig som de er opptatt av at 

arbeidsmåtene skal engasjere. Det andre forskningsspørsmålet er knyttet til lærernes 

tekstvalg, og resultatene fra analysen viser at de fokuserer på arbeid med korte kanontekster. 

Det tredje forskningsspørsmålet er rettet mot hvordan lærerne legger opp arbeidet med 

kanontekster, og resultatene fra analysen viser at lærerne er opptatt av å bruke god tid på å 

arbeide med kanontekster for at litteraturen skal være meningsfull for elevene. Funnene viser 

at lærerne er opptatt av å bruke tid på å sette tekstene i kontekst og aktualisere dem.  
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5 Diskusjon   
5.1 Innledning   
Hovedmålet med den aktuelle studien har vært å undersøke hva lærerne vektlegger i sin 

litteraturundervisning. Mer presist har målet vært å undersøke hva lærerne ønsker å oppnå 

med litteraturundervisningen, hva som påvirker deres tekstutvalg og hvilke tekster de velger 

ut, samt hvordan de arbeider med kanontekster. Hensikten med dette kapittelet er å diskutere 

og drøfte studiens tre hovedfunn opp mot teori og tidligere forskning, som ble presentert i 

oppgavens andre kapittel. På mange måter samsvarer funnene mine med det tidligere 

forskning har vist, men de kan likevel bidra til å nyansere det bildet som tegnes av tidligere 

forskning. Studiens tre forskningsspørsmål danner strukturen for kapittelet.  

 

5. 2 Hva ønsker lærerne å oppnå med 

litteraturundervisningen? 
Oppgavens første hovedfunn er at lærerne ønsker å oppnå engasjement og dannelse i sin 

litteraturundervisning. Lærerne har to fokusområder for å klare å vekke elevenes engasjement 

i møte med skjønnlitteraturen. For det første er lærerne opptatt av at tekstene de velger skal 

ha en relevans for elevene. Dette kan være i form av gjenkjennelse, ny innsikt eller leseglede. 

For det andre er lærerne opptatt av at arbeidsmetodene i litteraturundervisningen skal 

engasjere, og et nøkkelord i denne sammenhengen ser ut til å være variasjon. Dette bidrar til 

noen interessante diskusjonspunkter opp mot teori og tidligere forskning.  

 

5. 2. 1 Gjenkjennelse  
Ungdomsskolelærerne i min undersøkelse er opptatt av at elevene skal kjenne seg igjen i 

litteraturen som leses. I intervjuet forteller Andrea at et av hennes mål med 

litteraturundervisningen er å velge ut tekster som inneholder temaer elevene syns er 

interessante. Hun trekker frem temaet kjærlighet som et eksempel, noe elevene trolig kjenner 

seg igjen i. Anders nevner at de leser tekster som inneholder momenter fra elevenes hverdag, 

og Aksel er opptatt av å velge ut tekster hvor budskapet passer til problemstillinger elevene 

selv står overfor. I denne sammenheng er det interessant å trekke inn at det å lese 

erfaringsnært kritiseres av flere (Penne, 2010; Ullström, 2009). Penne (2010) påpeker at en 

problematisk side ved det å lese erfaringsnært kan være at grensene mellom fiksjon og fakta 
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blir uklare. Hun mener altså at man kan gå glipp av oppdagelser ved teksten dersom man 

leser for mye av sin egen virkelighet inn i den (Penne, 2010). Ullström (2009) deler en 

lignende oppfatning. Han uttrykker at flere svenske undersøkelser indikerer at teksten i seg 

selv ofte kan havne i bakgrunnen dersom man leser for erfaringsnært (Ullström, 2009). Ut fra 

dette kan man stille følgende spørsmål: Er det problematisk at ungdomsskolelærerne i min 

studie er opptatt av at elevene skal kjenne seg igjen i tekstene de velger ut?  

 

Flere svenske undersøkelser understreker viktigheten av at elever opplever en tekst som 

relevant og meningsfull, og studiene indikerer at elever ofte opplever litteraturundervisning 

som kjedelig (Bergmann, 2007; Molloy, 2002; Olin-Scheller, 2006). Studiene peker på at 

elevene ikke alltid forstår hvorfor skjønnlitteraturen skal ha en stor plass i svenskfaget, og at  

arbeid med kunnskap om tekst reduserer deres evne til å oppleve litteraturen som relevant 

(Bergmann, 2007; Molloy, 2002; Olin-Scheller, 2006). For at elevene skal oppleve 

litteraturundervisningen som relevant og meningsfull foreslår både Olin-Scheller (2006) og 

Molloy (2006) at elevers interesser, tanker, spørsmål og erfaringer må settes i dialog med 

skolens forventinger og kunnskapskrav. Molloy (2002) redegjør også for at elevene i hennes 

undersøkelse er opptatt av å kjenne seg igjen i litteraturen som leses, og at de knytter 

skjønnlitteraturen opp mot egne erfaringer for å tillegge litteraturen mening. Derfor 

konkluderer hun med at litteraturundervisningen ikke kun kan rette seg mot tekstkunnskap 

(Molloy, 2002). Ut fra dette kan man argumentere for at det ikke er problematisk at 

ungdomsskolelærerne i min studie er opptatt av å velge ut tekster elevene kan kjenne seg 

igjen i. Imidlertid kan man stille spørsmål knyttet til hvorvidt gjenkjennelse er en 

nødvendighet for at elevene skal oppleve tekstene som relevante.  

 

5. 2. 2 Andre former for relevans   
Lærerne i min studie som arbeider på videregående er ikke like opptatt av at elevene skal 

relatere seg til tekstene i form av gjenkjennelse, men de er fortsatt opptatt av tekstene skal ha 

en relevans for elevene. Berit forteller at hun ikke vektlegger at elevene skal kjenne seg igjen 

i tekstene hun velger ut. Imidlertid ønsker hun at elevene skal kjenne igjen noe i teksten. For 

henne handler dette om at elevene skal lære å betrakte ulike temaer og fenomener fra andres 

perspektiv. Britt er heller ikke opptatt av at elevene skal kjenne seg personlig igjen i de 

skjønnlitterære tekstene hun tar med i litteraturundervisningen. Det viktigste for henne er at 

litteraturen skal være relevant i form av ny innsikt og leseglede. Beate er derimot mest 
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opptatt av leseglede, og hun tenker ikke at litteraturen må være relevant i form av ny innsikt. 

Tidligere forskning peker også i retning av at lærere er opptatt av å velge ut tekster som har 

en relevans for elevene, men at dette ikke nødvendigvis trenger å være i form av 

gjenkjennelse. Syv av lærere i studien til Kulbrandstad et al. (2005) trekker frem at det 

viktigste målet med litteraturundervisningen er å gi elevene en god leseopplevelse. En av 

lærerne i denne studien påpeker at det er avgjørende for videre arbeid med en tekst at elevene 

får en god opplevelse av å lese den (Kulbrandstad et al., 2005). Tre av lærerne i studien til 

Kjelen (2013) fremhever også opplevelsesaspektet som en av de viktigste målsettingene når 

det gjelder litteraturundervisning.  

 

Tidligere forskning viser også at lærere ofte begrunner tekstvalgene sine ut fra tanker om at 

tekstene kommer til å engasjere elevene (Kjelen, 2013; Kulbrandstad et al., 2005; Olin-

Scheller, 2006). Studien til Kjelen (2013) viser at lærerne i hans undersøkelse er opptatt av å 

velge ut tekster som kommer til å fungere godt i klasserommet, slik at elevene blir engasjerte. 

De ønsker at tekstene skal gripe elevene og skape diskusjon (Kjelen, 2013, s. 166). I 

forlengelsen av dette finner svenske Olin-Scheller (2006) i sin studie at lærerne unngår å ta 

med tekster som er kjedelige, noe som kan indikere at lærerne er opptatt av å bruke tekster 

som engasjerer elevene.  

 

Ut fra det informantene i min studie vektlegger, og det tidligere forskning peker på, ser det 

ikke ut til å spille noen rolle akkurat hvordan en tekst er relevant for elevene. Det viktigste er 

at tekstene lærerne i min studie velger ut engasjerer. Imidlertid er det et tydelig skille mellom 

lærerne som arbeider på ungdomstrinnet og videregående i min studie. Årsaken til dette kan 

være at det er viktigere for elevene på ungdomstrinnet at en tekst er relevant i form av 

gjenkjennelse.  

 

Som nevnt peker tidligere forskning også på at litteraturundervisningen ikke kun kan ta for 

seg kunnskap om tekst, men at litteraturundervisningen burde åpne opp for at elevers verden 

kan settes i dialog med skolens (Bergmann, 2007; Molloy, 2002; Olin-Scheller, 2006). Ut fra 

dette kan man argumentere for at lærere burde veksle mellom undervisning som retter seg 

mot kunnskap om teksten, og undervisning som åpner opp for et felleskap av ulike 

tolkninger.  
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Til tross for at lærerne i min studie er opptatt av at tekstene de velger ut skal ha en relevans 

for elevene, holder nok ikke dette for å engasjere elevene. Resultatene viser at lærerne også 

legger vekt på at arbeidsmetodene må være engasjerende, og at de må forsterke og synligjøre 

tekstens relevans. Andrea er opptatt av å hjelpe elevene med å tolke teksten, og hun stiller 

åpne spørsmål som gir rom for refleksjon: «[…] Hvordan ville du følt det? Hva tror dere den 

personen føler nå? Hvordan ser du det? Hvordan merker du det? […]» (punkt 4. 2. 1).  

 

5. 2. 3 Elevengasjement gjennom varierte arbeidsmetoder  
For å engasjere elevene i tekstarbeidet er lærerne i min studie opptatt av å anvende varierte 

arbeidsmetoder. Aksel fremhever at litteraturundervisningen må stykkes opp slik at 

undervisningen veksler mellom ulike aktiviteter. Han uttrykker at elevene må engasjeres og 

delta aktivt. Siden denne studien mangler observasjonsdata er det vanskelig å si noe om hvor 

variert undervisningen til norsklærerne faktisk er. Likevel er det ingen tvil om at lærerne er 

opptatt av at litteraturundervisningen skal være variert, og de nevner mange arbeidsmetoder. 

Førlesning, tekstanalyse i plenum, stillbilder, gruppearbeid og diktstafett er blant 

arbeidsmetodene som nevnes. At lærerne er opptatt av variasjon i litteraturundervisningen, 

samsvarer med tidligere studier (Kulbrandstad et al., 2005; Skriver, 2011). Lærerne i studien 

til Kulbrandstad et al. (2005) uttaler at de veksler mellom plenumssamtaler, individuelt 

arbeid og gruppearbeid i sin litteraturundervisning. Skaftun og Michelsen (2017) påpeker at 

det å variere arbeidsmetoder i litteraturundervisningen kan skape en ønskelig progresjon hvor 

elevene gradvis får en større forståelse av teksten.  

 

Lærerne i min studie ble også spurt om de hadde eksempler på et undervisningsopplegg som 

hadde fungert spesielt godt i litteraturundervisningen. Fire av informantene fortalte da at de 

hadde god erfaring med å se filmatiseringer av romaner. Dette samsvarer med tidligere 

forskning. Kulbrandstad et. al (2005) finner blant annet i sin studie at lærere ofte velger ut 

skjønnlitterære tekster som det finnes filmatiseringer av. En av informantene i studien til 

Kjelen (2013) uttrykker at det gir elevene noe ekstra dersom man også velger å se 

filmatiseringen av en roman. En av informantene i min studie påpeker at elevene ofte husker 

en tekst bedre dersom de også ser filmatiseringen: «Også ser vi jo noen filmatiseringer. Det 

kan være gøy. Da husker de det i hvert fall enda lengre, hvis vi har begge deler […]» 

(Andrea, punkt 4.2.2.).  
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Ut fra mine resultater og tidligere forskning virker det som at lærere opplever at det fungerer 

godt å se filmatiseringer av romaner. I forbindelse med dette kan man trekke en parallell 

mellom det å se filmatiseringer og engasjement som målsetting. Filmatiseringer av tekster 

kan også bidra til å gi elevene ny innsikt i tekstene de har lest. Utsagnet til Andrea ovenfor 

viser at hennes elever husker budskapet i en tekst lengre dersom de ser filmatiseringen av 

teksten. Det kan også hende at det er enklere for elevene å kjenne seg igjen i karakterene og 

temaene som tas opp, hvis handlingen i en tekst blir visuell. Møtet med handlingen i teksten 

kan også forsterkes i positiv retning, dersom man antar at elever er begeistret overfor å se 

film i undervisningssammenheng.  

 

5. 2. 4 Dannelse  
Det ser ut til at lærerne i min studie mener de kan oppnå engasjement gjennom tekster som 

treffer elevene, og gjennom varierte arbeidsmetoder som engasjerer dem i tekstarbeidet. Et 

interessant spørsmål knyttet til engasjement som målsetting, er hvorvidt det er en 

sammenheng mellom dette fokuset og dannelse. Selv om informantene ikke oppgir eksplisitt 

at dannelse er et overordnet mål med litteraturundervisningen, opplever samtlige at 

litteraturundervisningen kan være relevant med tanke på elevens dannelse.  

 

Det ser også ut til å være en sammenheng mellom hva informantene legger i begrepet 

dannelse, og hva de legger i at tekstene må ha en relevans for elevene. At lærerne er opptatt 

av at elevene skal kjenne seg igjen i litteraturen, samsvarer med at lærerne blant annet mener 

at dannelse handler om å finne seg selv. I tillegg mener lærerne at dannelse også handler om 

at elevene skal lære å leve i tråd med samfunnet, noe som kan relateres til at lærerne er 

opptatt av at litteraturen skal gi elevene ny innsikt. Imidlertid må en stille spørsmål knyttet til 

hvordan skjønnlitteraturen kan være dannende.  

 

Studien til Kulbrandstad et al. (2005) viser at litterære samtaler er det som preger 

litteraturundervisningen til lærerne mest. En av lærerne i denne studien uttrykker at hun 

prøver å lokke frem det elevene mener om teksten, og hun forteller at hun er opptatt av å 

ønske ulike tolkninger velkomne. Ved å åpne opp for at elevene kan komme med egne 

tolkninger, åpner man også opp for at de kan relatere seg til tekstene i form av gjenkjennelse.  

Elevene kan også lære å betrakte ulike temaer fra flere synsvinkler, fordi de må forholde seg 

til andres tolkninger. Ut fra dette kan man stille følgende spørsmål: Kan elevene erverve en  
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individuell- og en samfunnsmessig form for dannelse gjennom litterære samtaler? 

 

Lærerne i denne studien er opptatt av at man gjennom å diskutere innholdet i litteraturen også 

kan diskutere verdier og holdninger. Andrea påpeker: «I forbindelse med litteratur tenker jeg 

at dannelse betyr at man diskuterer verdier eller tenkemåter i tekster, og at man må forholde 

seg til det, og at man da kanskje skaper seg selv […]» (punkt 4. 2. 3). Dette sitatet indikerer 

at Andrea mener at man gjennom litterære samtaler kan erverve en individuell form for 

dannelse, fordi man tvinges til å reflektere over egne synspunkter. Hun påpeker også at man 

gjennom litterære samtaler også kan få en felles forståelse av ting. Her kan man trekke inn 

den samfunnsmessige formen for dannelse. Denne formen for dannelse handler om det å bli 

en demokratisk medborger som klarer å leve i tråd med samfunnets kjøreregler. I 

forlengelsen av dette ser Britt ut til å være opptatt av at man gjennom litterære samtaler kan 

erverve en samfunnsmessige form for dannelse: […] «Det er bra med sånne tekster man kan 

diskutere og undre seg over sammen. […] Jeg har veldig sans for det å snakke om litteratur. 

Summen av det blir mye større enn hver enkelt kan få ut av det alene» (punkt 4. 2. 3).  

 

Funnet om at lærerne ønsker å oppnå dannelse gjennom litteraturundervisningen, samsvarer 

med funnene til Kjelen (2013). Samtlige informanter i hans undersøkelse mener at 

skjønnlitteraturen kan fungere som et danningsmedium, og lærerne i studien hans ser ut til å 

være opptatt av den individuelle- og samfunnsmessige formen for dannelse (Kjelen, 2013). 

En av informantene i studien hans uttrykker at det viktigste målet med 

litteraturundervisningen er at elevene skal utvikle seg og finne seg selv. Denne informanten 

mener at man gjennom å møte andres tolkninger kan få kunnskap både om seg selv og andre, 

slik at man både finner sin egen stemme og utvikler forståelse for hvordan samfunnet 

fungerer (Kjelen, 2013, s. 197). Aase (2005a) uttrykker at skjønnlitteraturen kan være 

dannende gjennom litterære samtaler, og hun påpeker at man gjennom samtaler om litteratur 

tvinges til å møte andres tolkninger og forståelse av teksten.  

 

Det er også interessant å diskutere om elevenes engasjement for litteraturen kan føre til 

dannelse. På mange måter kan det tenkes at elevene får større motivasjon til å reflektere over 

tekster dersom de opplever at tekstene treffer dem. Som presentert viser tidligere forskning at 

elever må finne en relevans ved litteraturen som leses for å oppleve den som meningsfull. 

Dette er også noe som understrekes av Guthrie (2008) som hevder at relevans er et nøkkelord 

for at elever skal oppleve at litteraturen gir dem noe. Trolig vil det være vanskelig å oppnå 
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dannelse gjennom litteraturundervisningen, dersom elevene opplever litteraturen og 

undervisningen som meningsløs og kjedelig. Dette er imidlertid kun spekulasjoner, men det 

er likevel interessant å stille spørsmål om hvorvidt det er en sammenheng mellom elevenes 

engasjement overfor litteraturen, og danningspotensialet som ligger i arbeidet med ulike 

tekster.  

 

Oppsummert samsvarer mitt funn om at lærere ønsker å oppnå engasjement og dannelse til 

dels med tidligere forskning. Flere av informantene i studiene til Kjelen (2013) og 

Kulbrandstad (2004) oppgir at det å vekke leseglede er en overordnet målsetting med 

litteraturundervisningen. I tillegg ser informantene i studien til Kjelen (2013) på dannelse 

som et sentralt danningsmedium. I avsnittene som følger vil oppmerksomheten rettes mot 

lærernes tekstvalg.  

 

5.3 Hva påvirker lærernes tekstvalg, og hvilke 

skjønnlitterære tekster velger de ut?  
Tidligere læreplaner inneholdt detaljerte lister med anbefalinger om hvilken litteratur som 

burde velges ut i norskundervisningen, noe som spesielt gjaldt for læreplanene på 1990-tallet 

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1993; Det kongelige kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996). Målformuleringene i LK06 er imidlertid mer åpne, og det er 

ikke lagt noen føringer for hvilke forfattere og litterære tekster som burde inkluderes i 

litteraturundervisningen (Kunnskapsdepartementet, 2013). Lærere har med andre ord stor 

frihet når det gjelder tekstutvalget i norskfaget, og det er interessant å se på hvilke faktorer 

som styrer tekstvalgene lærerne gjør. Resultatene mine viser at lærerne nevner ulike faktorer 

knyttet til hva som styrer tekstutvalget, men samtlige lærere uttaler at de vektlegger arbeid 

med korte tekster. Blant de korte tekstene som leses tar lærerne med flest kanontekster, og det 

er tydelig at lærerne ikke legger vekt på arbeid med samtidslitteratur. Oppgavens andre 

hovedfunn er dermed at lærerne vektlegger arbeid med korte kanontekster.  

 

5. 3. 1 Faktorer som påvirker lærernes tekstvalg 
Årsaken til at informantene i min studie vektlegger arbeid med korte tekster som noveller, 

utdrag fra romaner, dikt og sangtekster, er ifølge lærerne et spørsmål om tid. Som vist i 

analysekapittelet sier Beate at de i hennes timer ikke har lest en hel roman enda. Grunnen til 
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dette er at det tar svært lang tid. Dette funnet samsvarer både med studien til Kulbrandstad et 

al. (2005) og med studien til Kjelen (2013). Informantene i studien til Kulbrandstad et al. 

(2005) vektlegger arbeid med noveller, og Kulbrandstad et al. (2005) hevder at dette har en 

sammenheng med tid. Noen av informantene i deres undersøkelse viser eksplisitt til fordelene 

ved at man rekker å både lese og arbeide med en novelle innenfor rammene av en dobbeltime 

i norsk (Kulbrandstad et al. 2005, s. 94). Lærerne i studien til Kjelen (2013) forteller om 

tekster som har fungert godt i undervisningen. Blant tekstene som nevnes er 20 av dem 

noveller. Lærerne i hans studie begrunner også dette ut fra mangel på tid (Kjelen, 2013).  

 

Fire av lærerne i min studie uttaler også at personlig kjennskap har mye å si for tekstvalget. 

Aksel uttaler at det finnes svært mange gode tekster, og at han derfor gjerne kunne variert 

hvilke tekster han bruker fra år til år. Likevel liker han å ta i bruk tekster han selv kjenner til 

og har jobbet med før. Lærere i studien til Kjelen (2013) trekker også frem at personlig 

kjennskap har mye og si for tekstutvalget. Kjelen (2013) redegjør for at årsaken til dette er at 

lærerne velger tekster de føler seg trygge på, og kan fra før. Han påpeker at lærerne ofte 

velger ut tekster som de har fått kjennskap til gjennom utdanningen sin (Kjelen, 2013). I 

denne sammenheng er det interessant å diskutere hvorvidt det er en sammenheng mellom at 

lærerne i min studie vektlegger arbeid med kanontekster, og at personlig kjennskap har mye 

og si for tekstvalgene. Det kan for eksempel hende at lærerne i min studie ble presentert for 

mange kanontekster under sin utdannelse, og at de derfor føler seg trygge på slike tekster. 

Beate forteller at hun syns det er vanskelig å velge ut tekster fordi det er så mye å velge 

mellom. Hun uttrykker også at det er arbeidsbesparende for henne som ny lærer å velge 

tekster som hun har et forhold til, og som hun kan noe om. 

 

En annen mulig forklaring er at lærerne i min studie vektlegger arbeid med tekster de kan noe 

om, som kanontekster, fordi de samarbeider lite med kollegaer. Det er nemlig varierende 

hvor mye lærerne samarbeider med kollegaer om tekstutvalg. Andrea og Aksel uttaler at 

kollegaer har lite å si for tekstene som velges ut, og at de ikke samarbeider med kollegaer om 

norskfaget. Berit og Beate forteller derimot at de samarbeider mye med kollegaer om 

tekstvalget de gjør, og at de jobber i team sammen med andre norsklærere. Selv om Berit og 

Beate samarbeider mye med kollegaer vektlegger de likevel arbeid med kanontekster. 

Lærerne i studien til Kjelen (2013) oppgir at samarbeid med kollegaer har mer å si for 

utvalget, enn det lærerne i min studie oppgir. Imidlertid ser lærerne i studien til Kjelen (2013) 

også ut til å prioritere arbeid med kanontekster.  



	76	

 

5. 3. 2 Fokus på kanontekster 
Når det gjelder hvilke korte kanontekster lærerne i min studie velger ut, uttrykker de at de 

bruker mye tid på tekster av blant annet Ibsen og Kielland. Imidlertid er en klar tendens at 

informantene legger vekt på arbeid med Ibsen og hans dramaer. I de innsamlede notatene fra 

litteraturundervisningsøktene til lærerne har fem av lærerne også valgt å fortelle om en 

litteraturtime hvor de har arbeidet med en eller flere kanontekster, noe som understøtter at 

lærerne i min studie vektlegger arbeid med slike tekster.  

 

Lærerne som arbeider på videregående uttrykker også at de ofte legger opp arbeid med dikt 

fra Wergeland og Welhaven. Ungdomsskolelærerne forteller imidlertid at de blant annet 

opplever at diktene til Wergeland er for avanserte for ungdomsskolen. En mulig forklaring på  

at ungdomsskolelærerne bruker mindre tid på dikt av Wergeland og Welhaven, er at det er 

flere kompetansemål som omhandler kanontekster og litteraturhistorie på videregående. Det 

er dermed nærliggende å anta at lærerne som jobber på videregående introduserer elevene for 

flere kanontekster enn det lærerne på ungdomsskolen gjør.  

 

Knyttet til samtidslitterære tekster uttaler flere av informantene at de tar med noveller og 

romaner av Saabye Christensen i sin litteraturundervisning. Siden Saabye Christensen skriver 

om hvordan det er å vokse opp på 60-tallet kan det diskuteres hvorvidt tekstene hans er å 

betrakte som samtidslitteratur. Med andre ord er det tydelig at lærerne ikke legger vekt på 

arbeid med nyere litteratur. Anders forteller at de sjeldent kommer til samtidslitteraturen fordi 

arbeid med litteraturhistorie tar lang tid. Med andre ord er Anders så opptatt av 

litteraturhistorie at dette styrer tekstvalgene. Imidlertid uttrykker han at det hadde vært bedre 

å starte med litteratur fra vår egen tid og så bevege seg bakover etter hvert. Ut fra dette kan 

man anta at informantene er opptatt av samtidslitteratur, men at de av ulike årsaker likevel 

vektlegger arbeid med kanontekster.  

 

At lærerne i min studie legger vekt på arbeid med kanontekster samsvarer også med tidligere 

studier (Brink, 2006; Kjelen, 2013; Kulbrandstad et al., 2005;). Som nevnt vektlegger 

informantene i studien til Kjelen (2013) arbeid med kanontekster. I forkant av 

intervjusamtalene med lærerne ble informantene hans bedt om å tenke på to tekster som 

hadde fungert godt i litteraturundervisningen. Blant disse tekstene trakk lærerne frem flest 



	 77	

kanontekster. Et dukkehjem, Villanden, Faderen, Karens Jul og Et Spøkelse er blant tekstene 

lærerne nevnte.  

	
Selv om lærerne i studien til Kjelen (2013) ser ut til å vektlegge arbeid med kanontekster  

begrunner de ikke utvalgene med at tekstene er kanontekster. Kjelen (2013) forteller at det 

ligger en motsetning her. På den ene siden vektlegger lærerne arbeid med kanontekster, på 

den andre siden er det ikke dette de begrunner tekstvalgene ut fra. Tanker om hva som 

kommer til å fungere i klasserommet er nemlig det som styrer tekstvalgene mest hos 

informantene til Kjelen (2013). For å forklare dette fenomenet trekker han inn skolens kanon, 

og hevder at det å endre et mønster er en treg prosess som må starte i lærerutdanningene. Han 

påpeker at kanontekstene som tradisjonelt har blitt brukt i skolen har noen strukturelle trekk 

som illustrerer ulike poeng (Kjelen, 2013, s. 164). En av informantene i min studie påpeker 

blant annet at kanontekster tar opp skjevheter i samfunnet:  

 

For det første så får de innblikk i hva tekstene tok opp. For de tok opp, hvis du spør 

meg, veldig relevante ting. De tok opp skjevheter i samfunnet, de tok opp hvordan 

samfunnet i Norge var. Ikke bare skjevheter, men hvordan ting var […] (Aksel, 4.4.1).  

 

Ut fra dette sitatet, og det Kjelen (2013) påpeker, kan man argumentere for at kanontekstene 

har en tematikk som egner seg for diskusjon, noe som kan forklare hvorfor lærerne opplever 

at kanontekster fungerer godt i klasserommet. Kjelen (2013) understreker at informantene i 

studien hans er svært opptatt av at en tekst må kunne egne seg for samtale og diskusjon.  

 

Funnene fra undersøkelsen til Kulbrandstad et al. (2005) viser at lærerne i undersøkelsen 

hovedsakelig forteller om kanontekster, når det gjelder tekster som har fungert godt i 

undervisningen. De gir også uttrykk for at ni av tekstene lærerne forteller om er skrevet av 

forfattere som er opplistede navn i L97. Som nevnt i teorikapittelet må det imidlertid 

understrekes at studien ble gjennomført før innføringen av LK06, noe som kan være en 

forklarende faktor. I tillegg påpeker Kulbrandstad et al. (2005) at en forklarende faktor kan 

være lærernes eventuelle forventninger om hva de tror intervjuerne ønsker å høre. Det er 

likevel interessant at lærerne i studien til Kulbrandstad et al. (2005) trekker frem flest 

kanontekster som eksempler på tekster som har fungert godt i undervisningen.  
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5. 3. 3 Frihet  
Det er også interessant å rette oppmerksomhet mot hvordan lærerne opplever friheten med 

tanke på tekstvalg. Lærerne i min studie har nemlig delte oppfatninger knyttet til hvordan de 

opplever friheten. Aksel forteller at han verdsetter friheten han har med tanke på tekstutvalg, 

men at han er usikker på hvordan yngre lærere opplever friheten. Her er det interessant å 

trekke inn at to av de yngre lærerne i studien opplever at det er vanskelig å velge ut tekster. 

Andrea påpeker at hun skulle ønske hun fikk flere litteraturtips. Britt og Berit påpeker videre 

at endringen i frihet knyttet til tekstutvalg ikke har ført til store endringer i praksis etter 

innføringen av LK06. De redegjør for at de omtrent tar med like mange kanontekster som 

tidligere læreplaner la opp til. Britt forteller at det har skjedd en endring i språklyden og i 

friheten, men at de fortsatt gjør mye av det samme. Enkelte av lærerne berører også 

spørsmålet om frihet i forbindelse med dannelse. Beate og Berit forteller at friheten muligens 

er for stor, i den forstand at elevene ikke nødvendigvis får de samme kulturelle 

referanserammene. Beate uttrykker at elevene til dels er prisgitt hvilken lærer de har, og at 

dette ikke nødvendigvis er positivt.  

 

At lærerne i min studie har delte oppfatninger om friheten de har med tanke på tekstvalg, 

stemmer overens med funnene fra studien til Kjelen (2013). Enkelte av lærerne i studien hans 

verdsetter friheten, mens andre er skeptiske til de åpne formuleringene i LK06 (Kjelen, 

2013). En av lærerne som er positive til friheten uttrykker at det på mange måter hadde vært 

greit å ha en liste å forholde seg til, slik at hun kunne krysset av hvilke forfattere og tekster de 

har vært gjennom. På den andre siden forteller hun at hun liker å ha ansvaret selv, fordi det 

krever at hun holder seg oppdatert og leser mye litteratur (Kjelen, 2013, s 153. ). Lærerne 

som er skeptiske til de åpne formuleringene i LK06 legger imidlertid vekt på at litteraturen 

skal danne et grunnlag for diskusjoner om samfunn og historie, og at litteraturen skal fungere 

som et sosialt lim (Kjelen, 2013). En av lærerne uttrykker at det blir feil hvis elever på 

forskjellige skoler ikke får like kulturelle referanserammer (Kjelen, 2013, s. 106). 

 

En annen informant i Kjelens (2013) studie påpeker at hun tror meningen med LK06 er at 

lærere ikke skal være like styrt som de var før. Hun hevder imidlertid at de er like styrt nå, og 

at endringen heller ligger i at det er læreboka som styrer og ikke læreplanen (Kjelen, 2013, s. 

153). Som nevnt mener to av informantene i min studie at det ikke har skjedd en stor endring 

i praksis, knyttet til hvilke tekster de tar med i undervisningen. Det er videre de samme 
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lærerne som oppgir at læreboka har mye å si for tekstvalget. Ut fra dette er det nærliggende å 

anta at en årsak til at lærere vektlegger arbeid med kanontekster er fordi læreboka lærerne 

bruker legger opp til det. Britt påpeker at kanontekstene fortsatt har en selvsagt plass i 

undervisningen dersom man følger læreboka: «[…] Men de har jo det allikevel da, ser jeg 

her. Jeg kan jo ikke si hva andre skoler gjør, men ved å følge denne boka får vi alt med oss».  

 

Oppsummert ser mitt funn om at lærere vektlegger arbeid med korte tekster ut til å samsvare 

med resultater fra studiene til Kjelen (2013) og Kulbrandstad et al. (2005). Når det gjelder de 

andre faktorene som lærerne oppgir, samsvarer resultatene fra min analyse også til dels med 

funn fra studiene deres. Det er også interessant å se at lærerne i disse studiene i likhet med 

lærerne i min studie vektlegger arbeid med kanontekster, selv om årsakene til dette kan 

diskuteres. Enkelte av lærerne i både min studie og i studien til Kjelen (2013) er også 

skeptiske til at lærere har stor frihet med tanke på tekstutvalg, noe som kan forklare hvorfor 

de vektlegger arbeid med kanontekster. I delkapittelet som følger vil fokuset rettes mot 

hvordan lærere legger opp arbeidet med kanontekster.  

	
5.4 Hvordan legger lærerne opp arbeidet med  

kanontekster?  
Lærerne i min studie vektlegger arbeid med kanontekster, noe som fremgår både av 

intervjuene og de innsamlede notatene. Oppgavens tredje hovedfunn er at lærerne er opptatt 

av å bruke tid på formidlingen av kanonlitteraturen, for at elevene skal oppleve litteraturen 

som meningsfull. Mer presist er lærerne opptatt av å bruke tid på kontekst og aktualisering.  

 

5. 4. 1 Kontekst  
Informantene i min studie mener at det er enklere for elevene å forholde seg til kanontekster 

dersom de kjenner til konteksten. De er opptatt av å bruke tid på forfatteren og samtiden 

forfatteren levde i. Med andre ord arbeider de ofte med litteraturhistorie og kanontekster 

parallelt. Aksel forteller at de alltid bruker tid på forfatteren og perioden teksten ble skrevet i 

før de starter å analysere en kanontekst. De bruker tid på å sette seg inn i hvem forfatteren var 

og hva han var kjent for, og de bruker tid på hva som kjennetegner perioden teksten ble 

skrevet i. At lærerne i min studie er opptatt av å bruke tid på formidling av kontekst, 

samsvarer med tidligere studier. Flere av lærerne i studien til Kulbrandstad et al. (2005) 

redegjør for at de ofte bruker tid på den litterære perioden teksten ble skrevet i og forfatteren, 
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før de går i gang med å lese teksten. Knyttet til en undervisningsøkt om Et dukkehjem 

forteller en av lærerne i studien til Kulbrandstad et al. (2005) at hun innledet undervisningen 

med å fortelle om Ibsen og teksten. Hun påpeker at det er enklere for elevene å forstå 

budskapet dersom de kjenner til forfatteren og konteksten (Kulbrandstad et al., 2005). Ut fra 

dette kan man stille spørsmål knyttet til hvorvidt det er avgjørende at man arbeider med 

konteksten til kanontekstene for at elevene skal oppleve litteraturen som meningsfull.  

 

Selv om lærerne i min studie mener at elevene får mer utbytte av arbeidet med kanonlitteratur 

dersom man bruker tid på kontekst, viser blant annet studien til Olin-Scheller (2006) at elever 

ofte opplever arbeid med litteraturhistorie som kjedelig. I tillegg fant Gourvennec (2016) i en 

undersøkelse at selv høytpresterende elever uttrykker et behov for å arbeide med noe annet 

enn litteraturhistorie. Elevene i hennes undersøkelse er ikke negative til å arbeide med 

kunnskap om tekst, men de påpeker likevel at litteraturhistoriskkunnskap kan virke 

begrensende. Dette er fordi de mener at den estetiske dimensjonen blir holdt tilbake. 

Imidlertid påpeker Smidt (1988) at lesing av kanontekster forutsetter at man klarer å lese med 

en viss distanse, selv om dette kan føre til at elevene ikke opplever litteraturundervisningen 

som spennende. Penne (2010) fant imidlertid i en studie at elevene i en klasse var begeistret 

for å lese litteratur fra 1800-tallet, fordi de ville lære om miljøer og mennesker fra tidligere 

tider. Med andre ord har elevene i dette eksemplet et ønske om å lære om konteksten til 

kanontekstene. En av informantene i min studie uttaler at noen av elevenes hennes får en aha-

opplevelse når de forstår at litteraturen og historien egentlig går hånd i hånd:  

 

Jeg opplever faktisk at de synes det er litt spennende når man først ser på hvordan 

samtiden var på den tiden, også kan man finne igjen en del av de samme trekkene 

faktisk i litteraturen. Og noen av dem, i hvert fall i andre klasse, så har jeg opplevd at 

de har fått en slags aha-opplevelse når de ser det at litteratur og historie egentlig går 

hånd i hånd (Beate, punkt 4.4.1).  

 

En kan diskutere om et argument for å arbeide med kanonteksters kontekst er at elevene skal 

erverve en nasjonal- og kulturhistorisk form for dannelse. Som nevnt er flere av lærerne i min 

studie opptatt av denne formen for dannelse. Beate løfter frem at det er fint dersom elever får 

felles kulturelle referanserammer, og Aksel uttaler at man burde kjenne til historien sin. 

Enkelte av lærerne i studien til Kjelen (2013) mener at det å formidle kulturarv og 

kanontekster er det viktigste ansvaret en norsklærer har. Disse lærerne er også opptatt av at 
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litteraturen skal være et sosialt lim, og gi elevene felles referanserammer (Kjelen, 2013). Ut 

fra dette kan man argumentere for at elever må bli presentert for kanontekster og konteksten 

rundt dem for at de skal erverve en nasjonal og kulturhistorisk form for dannelse. Imidlertid 

virker det som at arbeid med konteksten til enkelttekster ikke nødvendigvis engasjerer elever, 

og i denne sammenhengen kan man trekke inn diskusjonspunktene ovenfor om hvordan man 

kan engasjere elever i litteraturundervisningen (se delkapittel 5. 2). Både tidligere forskning 

og mine funn peker på at elever må finne en relevans ved litteraturen som leses for å vise 

engasjement.  

 

5. 4. 2 Aktualisering  
Et spørsmål man kan stille er om det er enklere for elevene å se en relevans ved 

kanonlitteraturen dersom tekstene aktualiseres? Studien til Bergmann (2007) viser at elever 

savner dagsaktuelle tekster, og de opplever litteraturundevisningen som lite fengende. Penne 

(2010) fant også i en studie at elevene foreslo å bytte ut de gamle kanontekstene med 

ungdomsblader. Det ser ut til at lærerne i min studie opplever at elevene enklere engasjeres i 

arbeidet med kanontekster dersom innholdet aktualiseres. Beate er blant lærerne som 

understreker viktigheten av at man gjør tekstene dagsaktuelle i intervjuet. Hun påpeker at det 

er flere kanontekster hun betrakter som utdaterte, men at hun også ser en verdi i mange av 

tekstene. Imidlertid understreker hun at man må gjøre tekstene dagsaktuelle. Berit forteller 

også at de i arbeidet med særemnet på VG3 ofte knytter kanontekster opp mot noe 

dagsaktuelt. Ved skolen hun arbeider på fremfører elevene særemnet i form av et 

teaterstykket, og Berit forteller at VG3-elevene et år fremførte et stykke hvor Nora i Et 

dukkehjem møtte Noora i Skam. Anders uttrykker også at han er opptatt av å gjøre 

kanontekstene dagsaktuelle, og han forteller at han ofte knytter Jeppe på Bjerget opp mot 

nåtidstekster i litteraturundervisningen. Han velger da ut noveller eller sangtekster som også 

handler om alkoholproblematikk. Almestad Stene (2016) fant i sin studie at elever kan ha  

ha et positivt syn på kanontekster dersom tekstene vekker noe i dem. I denne sammenheng 

kan man stille spørsmål knyttet til hvilket utbytte elevene får av å arbeide med de aktualiserte 

kanontekstene.  

 

Som nevnt er lærerne i denne studien også opptatt av at elevene skal erverve en individuell- 

og en samfunnsmessig form for dannelse. Det er derfor interessant å diskutere hvorvidt 

elevene kan erverve disse formene for dannelse gjennom arbeidet med kanontekster, forutsatt 
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at tekstene er knyttet opp mot temaer de kan relatere seg til. Tidligere forskning peker på at 

lærere ofte velger ut kanontekster fordi tekstene inneholder strukturelle trekk som illustrerer 

ulike poeng (Kjelen, 2013). Mer presist ser det ut til at lærere opplever at slike tekster egner 

seg godt for diskusjon. Det er derfor interessant å diskutere om lærerne i min studie opplever 

at det ligger et danningspotensial i samtaler om kanontekster, dersom tekstene knyttes opp 

mot dagsaktuelle problemstillinger.  

 

I notatet Andrea har ført over en litteraturundervisningsøkt forteller hun at de så en 

filmatisering av Ibsens Et dukkehjem. Hun beskriver at hun stoppet filmen underveis, og stilte 

elevene spørsmål som fikk dem til å reflektere over temaer knyttet til skilsmisse. Et av 

spørsmålene hun stilte var for eksempel: «Var det riktig av Nora å forlate Thorvald?». I 

intervjuet forteller Andrea at hun syns det er interessant å diskutere Et dukkehjem med 

elevene. Hun begrunner dette med at hun opplever det å stille spørsmåltegn ved 

grunnleggende verdier som aktuelt, og trekker frem skilsmissetematikk som eksempel. På 

mange måter ser det ut til at informantene i min studie opplever at kanontekstene er lærerike 

tekster som «reiser» på tvers av tid, og som elevene kan lære å forstå både seg selv og verden 

gjennom. Ut fra det informantene mine påpeker, er det imidlertid viktig at tekstene knyttes 

opp mot dagsaktuelle problemstillinger som elevene kan relatere seg til.  

 

Oppsummert viser både denne studien og tidligere forskning at lærere bruker tid på å 

gjennomgå konteksten til kanontekstene i undervisningen. Dette kan ha en sammenheng med 

at det er enklere for elevene å relatere seg til tekstene dersom de kjenner til konteksten. I  

tillegg kan lærernes fokus på kontekst også ha en sammenheng med at de ønsker at elevene 

skal erverve en nasjonal- og kulturhistorisk form for dannelse. Tidligere forskning, som 

omhandler elevers møte med skjønnlitteratur, indikerer imidlertid at elever ikke alltid 

opplever det givende å arbeide med kanontekster og kontekst. Derfor har jeg diskutert 

hvorvidt det er enklere for elever å relatere seg til kanontekster dersom innholdet også 

aktualiseres. Jeg har også diskutert om det ligger et danningspotensiale i arbeidet med 

kanontekster etter at tekstene er knyttet opp mot temaer elevene kan kjenne seg igjen i.  
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6 Avslutning 
6.1 Hovedfunn og konklusjon  
Målet med denne studien har vært å undersøke hva lærere vektlegger i sin 

litteraturundervisning. Gjennom studiens forskningsspørsmål har jeg innhentet informasjon 

om hva seks norsklærere ønsker å oppnå med litteraturundervisningen, hva som påvirker 

deres tekstutvalg og hvilke skjønnlitterære tekster de velger ut, samt hvordan de arbeider med 

kanontekster. Dette er et lite berørt felt innenfor skoleforskning, og jeg har derfor ønsket å 

komme med et bidrag. Hovedfunnene som presenteres i analysekapittelet kan knyttes til 

studiens tre forskningsspørsmål.  

 

Først viser analysen at lærerne i min studie ønsker å oppnå dannelse og engasjement. 

Gjennom litterære samtaler tror lærerne at elevene kan utvikle en individuell- og 

samfunnsmessig form for dannelse. Noen av lærerne er også opptatt av at elevene skal 

erverve en nasjonal- og kulturhistorisk form for dannelse, og en av lærerne påpeker 

viktigheten av at elevene lærer historien sin å kjenne. Når det gjelder engasjement er lærerne 

opptatt av å velge ut tekster som har en relevans for elevene, i tillegg til å benytte seg av 

varierte arbeidsmetoder som engasjerer og forsterker tekstens relevans. Det er imidlertid et 

skille mellom lærerne knyttet til hva de legger i ordet relevans. Lærerne som arbeider på 

ungdomsskolen er opptatt av at elevene skal kjenne seg igjen i litteraturen som leses. For 

lærerne som jobber på videregående skole er det mer viktig at tekstene er relevante i form av 

ny innsikt og leseglede.  

 

Studien viser også at det er forskjeller mellom lærerne når det gjelder hvilke faktorer som 

styrer tekstvalgene. Et unntak er imidlertid at alle lærerne blir styrt av den begrensede tiden 

man har til rådighet i norskfaget. Lærerne prioriterer derfor arbeid med korte tekster som 

noveller, dikt, sangtekster eller utdrag fra romaner. Kollegasamarbeid, læreboka og personlig 

kjennskap til tekster er videre faktorer som styrer lærernes utvalg. Blant tekstene som leses 

velger lærerne ut flest kanontekster. Et vesentlig funn er dermed at lærerne vektlegger arbeid 

med korte kanontekster.   

 

Til slutt indikerer analysen at lærerne er opptatt av å bruke tid på å gjennomgå kanontekstene 

for at de skal være meningsfulle for elevene. Dette kommer til uttrykk på to forskjellige 
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måter. For det første er lærerne opptatt av å sette tekstene i kontekst. For det andre er de 

opptatt av å aktualisere tekstene. Dette fremgår både av intervjuene og de innsamlede 

notatene.  

 

6. 2 Didaktiske implikasjoner  
Denne studien har gitt meg innsikt og inspirasjon knyttet til hvordan jeg som norsklærer kan 

strukturere min litteraturundervisning. Studien har også ledet frem til noen implikasjoner som 

forhåpentligvis kan være relevante for norsklæreres praksis.  

 

Norsklærerne i min studie er opptatt av at litteraturen som leses skal være relevant for 

elevene, enten det er i form av gjenkjennelse, leseglede eller ny innsikt. At litteratur som 

leses i skolen må være relevant for elevene, understrekes også av tidligere forskning. Lærerne 

i min studie mener imidlertid at arbeidsmetodene må forsterke tekstens relevans. De er  

opptatt av å anvende varierte arbeidsmetoder som gjerne innebærer at elevene selv må delta 

aktivt. En viktig implikasjon er dermed at det kan være lettere for norsklærere å engasjere 

elevene i tekstarbeidet dersom litteraturen har en relevans for elevene. Et variert 

undervisningsopplegg hvor elevene deltar aktivt kan også hjelpe elevene til å se en verdi ved 

tekstene. Enkelte av lærerne i denne studien fremhever også viktigheten av at man hjelper 

elevene med teksttolkning. Man kan for eksempel stille spørsmål som gjør det enklere for 

elever å kjenne seg igjen i tekstene. Eksempler på slike spørsmål kan være: «Hvordan ville 

du følt det?», «Hva tror dere den personen føler nå?» og «Hvordan ser du det?».  

 

En annen implikasjon er at litteraturundervisningen kan ha et danningspotensial ved for 

eksempel å diskutere litteratur. Lærerne i denne studien er opptatt av dannelse i tilknytning til 

litteraturundervisning. Flere av informantene uttrykker at elever kan utvikle en individuell- 

og samfunnsmessig form for dannelse gjennom samtaler om litteratur. Ut fra dette kan man 

argumentere for at norsklærere kan bidra til skolens dannelsesoppdrag gjennom å engasjere 

elever i litterære samtaler. Dersom norsklærere skaper rom for at elever kan komme med 

egne tolkninger av tekster, gir man også elever muligheten til å finne sin egen stemme. 

Gjennom diskusjoner om hva en tekst handler om kan elever få teste ut egne meninger, i 

tillegg til at de lærer å lytte til andres tanker og oppfatninger. En didaktisk utfordring kan 

imidlertid være å engasjere elever i slike samtaler. For at elevene skal delta aktivt i slike 

samtaler er det trolig nødvendig at de ser en relevans i tekstene som diskuteres. Enkelte av 
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lærerne i denne studien er også opptatt av at elevene skal erverve en nasjonal- og 

kulturhistorisk form for dannelse. Dersom norsklærere gjennomgår litteraturhistorie kan 

elever lære om ulike litterære epoker. En av lærerne i denne studien påpeker at elevene 

hennes ofte får en «aha-opplevelse» når de skjønner at litteratur og historie egentlig går hånd 

i hånd.  

 

En tredje implikasjon er at mangel på tid kan føre til at norsklærere vektlegger arbeid med 

korte tekster i litteraturundervisningen. Dette er tilfellet for informantene i denne studien.  

Flere av lærerne nevner at de arbeider mye med noveller, og dette har trolig en sammenheng 

med at man rekker å komme gjennom hele i løpet av en undervisningsøkt. Det ser ut til at 

lærerne prioriterer arbeid med noveller, fremfor utdrag fra romaner. Dersom man vektlegger 

arbeid med utdrag kan en fare være at elevene ikke får helhetlige inntrykk av hva tekstene 

handler om. En av lærerne i denne studien påpeker at man kan se filmatiseringen av en 

roman, etter at man har lest et utdrag fra den. Samtidig uttaler hun at filmatiseringen ikke kan 

gi elevene den samme forståelsen som man får av å lese hele romanen.  

 

Blant tekstene som leses løfter lærerne i denne studien frem at de vektlegger arbeid med 

kanontekster. Det ser ut til at årsaker til dette kan være at lærerne har kjennskap til slike 

tekster fra før, eller at læreboka legger opp til det. Fire av lærerne i denne studien forteller at 

personlig kjennskap til tekster har mye å si for utvalget. Tidligere forskning peker også på at 

lærere ofte velger ut tekster de har fått kjennskap til gjennom utdanningen sin. To av lærerne 

i denne studien forteller også at de er innom mange tekster av forfattere som var opplistet i 

R94, og en av lærerne redegjør for at det er læreboka som legger opp til dette. En didaktisk 

utfordring som norsklærer kan dermed være å velge ut nye tekster som ikke er styrt av 

personlig kjennskap og læreboka. Trolig er det hensiktsmessig å være bevisst på hvilke 

faktorer som påvirker tekstvalgene. På den måten kan man ta stilling til om tekstene man 

velger ut vil ha en verdi for elevene.  

 

Denne studien viser også at lærere er opptatt av å bruke tid på kontekst og aktualisering når 

de arbeider med kanontekstene de velger ut. Tidligere forskning peker også i retning av at 

lærere er opptatt av å arbeide med kontekst i forbindelse med kanontekster. Trolig kan dette 

ha flere forklaringer. En forklaring kan være at norsklærere opplever at det er enklere for 

elever å analysere en kanontekst dersom de kjenner til epoken teksten ble skrevet i. Dette er 

noe flere av informantene i min studie påpeker. En annen forklaring kan også være at 
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norsklærere ønsker at elevene skal erverve en nasjonal- og kulturhistorisk dannelse. Tidligere 

forskning viser at enkelte norsklærere ser på dette som det viktigste ansvaret en norsklærer 

har. Imidlertid viser tidligere studier, som berører elevers møte med skjønnlitteratur, at elever 

opplever det å arbeide med litteraturhistorie som kjedelig. I forbindelse med dette er det 

interessant å se at lærerne i min studie er opptatt av å knytte innholdet i kanontekstene opp 

mot dagsaktuelle temaer og problemstillinger. Dette kan være et grep norsklærere kan gjøre 

for å engasjere elevene i arbeidet med kanontekster, nettopp fordi det kan forsterke tekstens 

relevans for elevene. Det er nok også lurt at norsklærere veksler mellom undervisning som er 

rettet mot kunnskap om tekst, og undervisning hvor elevers interesser og erfaringer 

inkluderes i tekstarbeidet.  

 

6. 3 Forslag til videre forskning  
 
Denne studien gir et innblikk i hva seks norsklærere vektlegger i sin litteraturundervisning. 

Funnene kan ikke generaliseres, men de belyser likevel temaer som få har forsket på. I tillegg 

kan funnene fra denne studien bidra som en inspirasjon til videre forskning.  

 

Resultatene fra denne studien viser blant annet at lærerne vektlegger å vekke engasjement, og 

samtlige ser ut til å ønske at litteraturundervisningen skal bidra til elevenes dannelse. Det kan 

være interessant å utforske hva lærere vektlegger i sin litteraturundervisning, samtidig som 

man undersøker hvordan elevene responderer på undervisningsopplegget og tekstene lærerne 

tar med. Eksempelvis hadde det vært interessant å undersøke om elevene opplever en 

relevans ved tekstene lærerne inkluderer, og om dette er viktig for dem. Når det gjelder 

dannelse hadde det videre vært interessant å undersøke hvordan elever over tid blir påvirket 

av litterære samtaler. Man kan for eksempel rette spørsmål knyttet til hvorvidt slike samtaler 

kan føre til personlig vekst hos elever, eller om samtalene gjør at elever lærer å se ulike 

temaer og problemstillinger fra flere synsvinkler. Dette kunne man undersøkt ved å forske på 

elever i forskjellige klasser som arbeidet med de samme skjønnlitterære tekstene. Enkelte 

klasser kunne vært målgrupper, andre kontrollgrupper. Målgruppene kunne hatt mer fokus på 

litterære samtaler over en gitt tidsperioden enn kontrollgruppene. På denne måten kunne man 

undersøkt om elevene i målgruppene ville lært mer om seg selv og samfunnet enn elevene i 

kontrollgruppene.  
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Det kunne også vært interessant å undersøke hvilke holdninger lærere har til den litterære 

kanons plass i norskfaget gjennom spørreundersøkelser. Både funn fra denne studien og funn 

fra tidligere studier indikerer at lærere vektlegger arbeid med kanontekster. Gjennom en 

spørreundersøkelse kunne man eksempelvis undersøkt hvilken plass norsklærere mener at 

den litterære kanon burde ha i faget, og man kunne undersøkt om norsklærere verdsetter 

friheten de har med tanke på tekstutvalg. Trolig er diskusjonen om hva 

litteraturundervisningen burde inneholde fortsatt aktuell. Som nevnt i innledningskapittelet 

ble programmet «Hva er galt med norskfaget?» sendt på NRK2 i 2017. Et av temaene som 

ble diskutert i denne debatten var blant annet om de såkalte klassikerne fortsatt inngår i 

norskfaget, og ulike meninger om hva litteraturundervisningen burde inneholde ble ytret 

(NRK2, 2017). Uansett hva norsklærere vektlegger i sin litteraturundervisning er det nok få 

som ville argumentert for at det ikke er viktig at elever blir presentert for skjønnlitteratur. For 

som Lars Saabye Christensen poengterer: «Hvis litteraturen ikke fantes, ville mange tanker 

forbli usynlige» (u. å).  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv  
 

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring  
 

Bakgrunn og formål 

Hensikten min med dette prosjektet er å undersøke hva norsklærere vektlegger i sin 

litteraturundervisning. Mer presist er jeg interessert i å undersøke hva lærere ønsker å oppnå 

med litteraturundervisningen, hvordan de velger ut skjønnlitterære tekster, hvilke tekster de 

inkluderer og hvordan de arbeider med kanontekster.  

 

Forskningsprosjektet er et masterprosjekt ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning, 

UIO. Et masterprosjekt vil si at en student gjennomfører et avgrenset forskningsprosjekt 

under veiledning av en faglig ansatt ved ILS. Datainnsamlingen vil foregå ved hjelp av 

kvalitative intervju, og studenten vil analysere dette materialet i forbindelse med sin 

masteroppgave. Det er mulig at masterstudenten også kommer til benytte seg av dagbøker, 

dersom informantene er villig til å føre litt notater fra sin litteraturundervisning. Dersom 

informantene er villig til å ta notater fra sin litteraturundervisning, vil notatene da samles inn 

og analyseres av masterstudenten. Prosjektet har varighet på 10. måneder, fra og med 1. 

august 2017 til og med 1. Juni 2018.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Deltakelse i forskningsprosjektet innebærer at du vil bli intervjuet av masterstudent Hanne 

Grestad om hva du er mest opptatt av når det gjelder litteraturundervisning, hvordan du 

velger ut skjønnlitterære tekster, hvilke tekster du inkluderer og hvordan du arbeider med 

kanontekster i undervisningssammenheng, og hvilke holdninger du har til den litterære 

kanons plass i norskfaget. Dersom du kunne tenke deg å føre litt notater fra din 

litteraturundervisning er det ønskelig at dette ettersendes i etterkant av intervjuet. Hvert 

intervju tas videre opp på bånd, transkriberes ordrett og anonymiseres før lydfilene slettes. 

Hvert intervju vil ta ca. en time og omhandle hvilke tanker og synspunkt du har på at den 

litterære kanon har blitt svekket i norskfaget, hvordan du opplever valgfriheten når det 

gjelder hvilke litteratur du skal ta med i din undervisning og lignende.  
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle opplysninger behandlet konfidensielt. Det er kun masterstudenten som har tilgang til 

lydopptak og dagbok av deg. Lydfilen blir slettet når intervjuet er transkribert. Informasjon 

fra både intervju og dagbok vil deretter anonymiseres. Det skal ikke være mulig å identifisere 

deg utfra det anonymiserte materialet. Med bakgrunn i dette materialet vil studenten skrive 

sin masteroppgave. Det skal heller ikke være mulig å gjenkjenne deg som person i denne 

oppgaven. Prosjektet skal avsluttet 1. Juni 2018, og studenten vil slette datamaterialet sitt ved 

prosjektslutt.  

 

Frivillig deltakelse  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst i prosessen trekke ditt samtykke uten 

å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 

Hvis du har spørsmål rundt studien, ta kontakt med masterstudenten Hanne Grestad på 

mailadresse hanne_grestad@live.no eller telefon +47 95 00 49 59, eller førsteamanuensis 

Kari Anne Rødnes på mailadresse k.a.rodnes@ils.uio.no eller telefon +47 22 85 48 34.  

 

Samtykke til deltakelsen i studien  

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Godkjenning av NSD  
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Vedlegg 3: Intervjuguide  
 

Intervjuguide  
	
	
 Tema: Ansettelsesforhold  
		
Kan du fortelle litt om utdanningen din, og stillingen du har nå?  
 
Oppfølgingsspørsmål: 

• Hvor lenge har du vært i yrket?  
• Hvor lenge har du undervist i norsk?  
• Hvilke trinn underviser du på?  
• Hvorfor valgte du å bli norsklærer?  
• Hva syns du er mest interessant med å undervise i faget?  

 
Tema: Skole og undervisningssituasjon  
 
Kan du si litt om skolen og elevmassen?  
 

§ Hvordan vil du karakterisere elevene du underviser i norsk?  
§ Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet i de ulike norskklassene?  

	
Tema: Litteraturundervisning           
 
Hva er viktig for deg i din litteraturundervisning om skjønnlitteratur?  
 
Oppfølgingsspørsmål:  
• Hva er hovedfokuset ditt når det gjelder litteraturundervising? Hva vil du med den? 
• Er du opptatt av at elevene skal lese samtidslitteratur (Begrepsavklaring)? Hvorfor 

det?  
• Hva legger du i begrepet dannelse? 
• Ser du på litteraturundervisning som viktig med tanke på elevenes dannelse? På 

hvilken måte? 
 

Tema: Arbeidsmåter i litteraturundervisningen  
 
Kan du si noe om hvordan dere arbeider med skjønnlitterære tekster i undervisningen 
din?  
Oppfølgingsspørsmål:  
Hva skal til for å engasjere dine elever? Hvorfor fungerer dette? 
Hva gjør du for å gjøre tekstene engasjerende for elevene?  
Har du et eksempel på et undervisningsopplegg som har fungert godt?  
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Tema: Tekstutvalg  
 
Kan du si noe om hvorfor du velger de tekstene du gjør?  
 
Oppfølgingsspørsmål:  

• Er det noe du blir enig om i felleskap med kollegaer? Evt. hvordan kommer dere frem 
til utvalget?  

• I hvor stor grad styrer dine preferanser og egne interesser valget? 
• Har lærebøkene noe å si for utvalget? 
• Får elevene være med å velge?  
• Vektlegger dere arbeid med litt kortere tekster, som noveller og dikt?  
• Hva gjør dere med litt lengre tekster, som romaner. Leser elevene hele verk eller kun 

utdrag? Hvorfor det? 
 
Tema: Kanon og kanontekster 
 
Begrepsavklaring: Kanon og kanontekster 
 
Hva tenker du på som typiske kanontekster?  
 
Oppfølgingsspørsmål:  

• Hvorfor nettopp disse tekstene?  
• Opplever du at typiske kanontekster kan være meningsfylt for elever i dag? Hvorfor 

det? 
 

Tema: Elevenes engasjement overfor kanontekster 
 
Kan du si litt om hvordan elevene responderer på kanontekster?  
Oppfølgingsspørsmål:  

• Opplever du at de klarer å relatere seg til tematikken? Kan du komme med et 
eksempel?  

• Opplever du at de klarer å se overføringsverdi i tematikken? På hvilken måte? 
• Hvordan responderer elevene dine på slik litteratur sammenlignet med litteratur fra 

nyere tid? 
• Arbeider dere noe med konteksten rundt enkelttekstene?  
• Opplever du at elevene dine ser nytteverdien av å lære om ulike litterære epoker? 

Hvordan da? 
 
Tema: Kanons plass i norskfaget 
 
Kan du si litt om dine tanker rundt den litterære kanons plass i norskfaget?  
 
Oppfølgingsspørsmål:  

• Hvilken plass mener du at kanontekster burde ha i litteraturundervisningen?  
• Hva er det viktigste i tekstutvalget?  
• Når det gjelder læreplaner. Har du selv forholdt deg til L97 eller R94? 
• Hvordan opplever du endringene etter K06?  
• Hva syns du om kompetansemålene som omhandler litteratur?  
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• Hva tenker du om at kanons plass i norskfaget har blitt svekket?   
• I hvor stor grad mener du elevene burde bli presentert for de norske klassikerne?  
• I hvor stor grad mener du elevene burde lære om norsk litteraturhistorie og ulike 

litterære epoker?  
 
Tema: Didaktisk frihet  
	
Begrepsavklaring: Didaktisk frihet 
 
Hvordan opplever du friheten du har med tanke på litteraturundervisning?  
 
Oppfølgingsspørsmål:  

• Opplever du noen positive eller negative sider ved friheten? Hvilke? 
• Hvilke forfatterskap og klassiske tekster tar du med i undervisningen og hvorfor? 
• Bruker du lærebøker som ble skrevet før 2006. Hvorfor? 
• Hvis du bruker nyere lærebøker, hvordan er fokuset på kanontekster i disse bøkene?  
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Vedlegg 4: Ettersendelse av spørsmål til 
informantene 

 
Logg	fra	en	litteraturundervisningsøkt	i	norskfaget	
	

	
	

1. Hvilke	tekst	gjennomgikk	dere	i	timen?		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2. Hvorfor	valgte	du	nettopp	denne	teksten?		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

3. Hvordan	arbeidet	dere	med	teksten?		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

4. Hvordan	responderte	elevene	på	teksten?		
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Vedlegg 5: Oversikt over samtidslitterære 
tekster lærerne nevner i intervjuet  
 

Informant  Forfattere som nevnes Skjønnlitterære verk som 
nevnes 

Aksel Andre Bjercke 
Lars Saabye Christensen 
Karpe Diem  
Vinni  
 

Beatles 
Det haster 
En gang må være den første 
Gutta  
Idealtid  
Maskelovsfamilien 
Mørkeredd 
Sløyd  

Anders Bjørg Vig  
Lars Saabye Christensen 
 

En gang må være den første  
Første etasje til høyre  
Gugg 
 

Andrea  Lars Saabye Christensen Beatles 
Eg står her og skal slå opp 
med ei jente  
Gugg 
Tatt av kvinnen  

Beate    
Berit  Ragnar Hovland  

Stig Sæterbakken  
Trygve Skau  

 

Britt    
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Vedlegg 6: Oversikt over hvilke 
kanontekster lærerne nevner i intervjuet  
 

Informant  Forfattere som nevnes Skjønnlitterære verk som 

nevnes 

Aksel  Aleksander Kielland 

Amalie Skram 

Bjørnstjerne Bjørnson 

Henrik Ibsen 

 

 

 

Du må ikke sove  

Episode  

Et spøkelse  

Et dukkehjem 

Faderen 

Jeg ser 

Karen  

Karens jul 

Ringen  

Anders Aleksander Kielland 

Amalie Skram 

Henrik Ibsen 

Henrik Wergeland 

Johan Herman Wessel 

Knut Hamsun 

Ludvig Holberg 

Petter Dass 

Et dukkehjem 

Kristin Lavransdatter 

Jeppe på Bjerget  

Villanden  

Victoria 

Andrea  Aleksander Kielland 

Henrik Ibsen 

Ivar Aasen  

Ballstemning 

En god samvittighet  

Et dukkehjem 

Victoria 

Sult 

Beate  Henrik Ibsen 

Knut Hamsun 

Et dukkehjem 

Berit  Dorthe Engelbretsdotter 

Henrik Ibsen 

Henrik Wergeland 

Aftensalme 

Balder dør 

Et dukkehjem 
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Johan Sebastian Welhaven 

Knut Hamsun 

Ludvig Holberg 

Petter Dass 

Thomas Kingo 

 

En folkefiende 

Erasmus Montanus 

Faderen 

Gunnlaug Ormstunge 

Herre Gud, ditt dyre navn 

og ære 

Hellemyrsfolket 

Karens jul 

Nordlandstrompet 

Soga om Gisle Sursson 

Sult 

Britt  Aleksander Kielland 

Bjørnstjerne Bjørnson 

Henrik Ibsen 

Henrik Wergeland 

Knut Hamsun 

Ja vi elsker  

Gunnlaug Ormstunge 

Hedda Gabler  

Meg selv 

Min siste reis 

	

 

	
 

 

 


