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Sammendrag 
Denne studien undersøker opplevelser av og erfaringer med litteraturarbeid på yrkesfag, sett 

fra norsklæreres perspektiv. Målet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hva 

vektlegger lærere når de jobber med litteratur i norskfaget på yrkesfaglige studieretninger? 

Problemstillingen tar utgangspunkt i hvordan lærerne tilpasser litteraturen og undervisningen, 

hvilke tekster de velger, hvilke arbeidsmetoder de bruker og om de yrkesretter tekstene. 

Yrkesretting er en sentral del av den nasjonale satsningen, FYR-prosjektet. FYR står for 

fellesfag, yrkesretting og relevans og er et av flere tiltak som er blitt iverksatt for å redusere 

frafallet av elever på yrkesfaglige linjer. Yrkesretting og relevans er en sentral del av denne 

studien, og vil være med på å belyse hvordan yrkesretting kan øke elevenes motivasjon og 

engasjement for lesing.  

 

Problemstillingen i denne studien blir besvart gjennom observasjon av lærere i klasserommet 

og kvalitative forskningsintervjuer med fire norsklærere på yrkesfaglige linjer. Den tematiske 

analysen viser at lærerne vektlegger yrkesretting, relevans, motivasjon og elevenes 

leseferdigheter når de skal jobbe med litteratur på yrkesfaglige linjer, og det er tydelig at 

lærerne tilpasser tekstvalg og undervisningsmetoder til elevene. Lærerne er enige i at 

yrkesretting hjelper elevene til å se relevansen for faget, og er med på å øke elevenes 

motivasjon. Norskfaget er preget av yrkesretting, noe som kan skape en usikkerhet om hva 

norskfaget på yrkesfaglige linjer skal være.  
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Studentperioden nærmer seg slutten. Etter fem år som student i hovedstaden, har det skjedd 

mye. Det føles litt uvirkelig at jeg skriver forordet til en ferdig masteroppgave, som snart skal 

leveres. Det har vært et stort ønske fra min side å skrive en oppgave som omhandler 
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Jeg vil også takke min kjære Isak. Takk for at du har støttet meg gjennom studietiden, og ikke 

minst det siste året med masteroppgaven. Jeg er heldig som har deg! 

Sist, men ikke minst vil jeg takke min kjære tålmodige Iris. Nå er mamma endelig ferdig med 

oppgaven.  
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1 Innledning 
Frafallet i den videregående skolen er ofte et tema, og man får ofte hører at det er elevene på 

yrkesfaglige linjer som dominerer denne statistikken. Det er dessverre slik at yrkesfagelever 

er på topp når det gjelder å ikke fullføre utdanningen sin på normert tid (Bjørkeng, Birgit, 

2013). Unge i dag er avhengige av utdanning for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og det 

er derfor viktig å sette fokus på yrkesfagelever og deres vei gjennom den videregående 

skolen.  Det kan være flere grunner til at yrkesfagelever dropper ut av skolen, men mange 

ting tyder på at motivasjon har en vesentlig grunn.  

 

 

1.1 Bakgrunn 
Yrkesfagelevers leseferdigheter er ofte lavere enn andre elever, og disse elevene trenger 

derfor ofte ekstra støtte, for å lese og arbeide med tekster i norskfaget. Gode leseferdigheter 

henger sammen med de faglige prestasjonene i alle fag. Hvis elevene ikke er motiverte til å 

lese, vil det naturlig nok påvirke elevenes leseferdigheter. I norskfaget skal elevene i følge  

Læreplanen «lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa» 

(UDIR, 2013). Etter at kunnskapsløftet kom, ble lesing etablert som en av fem grunnleggende 

ferdigheter. Ved lesing i norskfaget skal elevene «få innsikt, finne informasjon, forstå, 

forholde seg kritisk og selvstendig til, tolke, reflektere over og vurdere» (UDIR, 2013). 

Elevenes lesekompetanse bygges ikke bare opp i skolen, men det barn leser på fritiden kan ha 

innvirkning på hvordan de forholder seg til lesing i skolen. Barn og unge finner ofte 

inspirasjon til å lese av venner, film og internett, men personer i barnas nære miljø er også 

viktige (Hansen, 2017, s. 13). Det å lese er en prosess hvor man skaper mening ut av noe som 

er skrevet ned. Oppgaven fokuserer på de lesesituasjonene som elevene møter i skolen, hvor 

de kan møte både yrkesrelaterte og utdanningsrelaterte lesesituasjoner.  

 
Læreplanen legger opp til at elevene skal lese ulike tekster i norskfaget på yrkesfag. 

Kunnskapsdepartementet startet opp et prosjekt NY GIV som varte fra 2011-2013, hvor FYR 

var den store satsningen på yrkesfag. FYR er forkortelsen for fellesfag, yrkesretting og 

relevans. FYR- prosjektet er ment for å gi elevene motivasjon og engasjement for 

fellesfagene, og skal være med på å få yrkesfagelever til å fullføre den videregående 

opplæringen.  I bildet under kan man se hvordan FYR-prosjektet brukes for å inkludere lavt 
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presterende elever ved å forenkle og senke listen, sikre elevens mulighet til høyere utdanning 

ved å vise til eksempler fra yrket, møte arbeidslivets kompetansekrav ved å integrere 

programfaget og at fellesfagene brukes som redskapsfag (UDIR, 2015). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Norskfaget består av flere deler, og mange vil nok hevde at dannelsesperspektivet er en viktig 

del av norskfaget, men det er ikke så lett å se hvilke konkrete kunnskaper og ferdigheter som 

er grunnlaget for denne dannelsen. Dette begrepet er i dag knyttet til forståelsen av kulturelle 

verdier, menneskets forhold til verden og en type opplysningsidé om kunnskap som noe 

verdifullt (Fjørtoft, Henning, 2014, s. 62). Jeg velger å ikke gå mer inn på dette med 

dannelsesperspektivet i oppgaven, siden fokuset for oppgaven ligger i litteraturarbeid på 

yrkesfaglige studieprogram.  

 

 

 

 

 

«Viser spenningsfeltet mellomskolens ansvar for å inkludere lavt presterende 

elever, sikre elevenes mulighet til høyere utdanning og møte arbeidslivets 

kompetansekrav» (UDIR, rammeverk FYR, 2015) 
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1.2  Temavalg og norskdidaktisk relevans 
Norskdidaktikken er relevant for denne oppgaven ved at lærerne står ovenfor en del praktiske 

valg som må tas før undervisningen. Didaktikken er den vitenskapelige analysen og den 

systematiske skildringen av innholdet i og gjennomføringen av undervisningen i skolen 

(Steinfeld, Torill, Ullstrøm, Sten-Olof, 2002, s. 226). Didaktikken dreier seg om fagets hva, 

hvordan og hvorfor. Norsk er det største faget i skolen, og elevene møter faget i alle årene 

hvor de går på skolen. læreren må se på hva de skal undervise i, hvordan de skal undervise og 

hvorfor de skal undervise på denne måten. Studien tar for seg lærernes tanker og ser på 

hvordan lærerne tenker didaktisk i forhold til litteraturarbeidet på yrkesfag.    

 

Elevene trenger leseopplæring, og spesielt de elevene som har lest lite. Leseopplæringen må 

ifølge Roe (2014) foregå som en naturlig del av undervisningen og læreren må modellere 

lesestrategier for elevene. I de grunnleggende ferdighetene vises det til at «Utviklingen av 

leseferdigheter i norskfaget forutsetter at elevene leser ofte og mye, og at de arbeider 

systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, og med ulike typer 

tekster i faget» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Leseforståelsen gir elevene mulighet til å 

tilegne seg kunnskap og informasjon i møte med tekster. I samspillet mellom teksten og 

leseren skjer det en rekke tankeprosesser, og leseren må ha full konsentrasjon og 

oppmerksomhet mot teksten (Roe, 2014, s. 24). For å kunne følge opp innholdet i det man 

leser, så er konsentrasjon og hukommelse vesentlig. Mange elever kan slite med å forstå det 

de leser, og det å lese en tekst er ikke det samme som å forstå en tekst. 

 

Temaet for denne oppgaven er litteraturarbeid på yrkesfag. En av grunnene til at jeg har valgt 

dette temaet for studien er at jeg ønsker å sette yrkesfagopplæringen i ett bedre lys, og løfte 

fram yrkesfagopplæringen. Det er stort frafall blant yrkesfagelever i videregående skole, og 

jeg ønsker å sette fokus på hvordan norskfaget virkelig er på yrkesfag, ved å se på hvordan de 

arbeider med litteratur. En annen grunn til at jeg har valgt dette temaet, er at det er lite 

forskning rundt litteraturarbeid på yrkesfaglige linjer. Derfor ønsker jeg å belyse, og sete 

fokus på norskfaget på yrkesfag. Ved å se på litteraturarbeid ønsker jeg å finne ut av hva som 

motiverer og engasjerer elevene med litteraturen, om FYR spiller en rolle for elevene og sist 

men ikke minst hva lærerne vektlegger når de skal jobbe med litteraturen i undervisningen på 

yrkesfag. Grunnen til at jeg ønsker å fokusere på skjønnlitteratur er at det ser ut til at denne 

formen for litteratur har fått en svakere stilling i skolens norskfag. Det er gjort lite forskning 
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rundt skjønnlitteratur og yrkesfag, og når jeg la fram for informantene at jeg ønsket å 

observere timer hvor de arbeidet med litteratur, så var det skjønnlitterære tekster de hadde 

med til undervisningen. Norskfaget er i endring og i 2016 kom stortingsmelding 28 om fag, 

fordypning og forståelse. Alle fagene skal fornyes og det er satt i gang et stort arbeid med 

denne fornyingen, og trolig vil norskfaget på yrkesfaglig studieprogram få en ny egen 

læreplan i 2020.  

 

Litteraturundervisning kan bidra til å bygge elevenes personlige og nasjonale identitet ved å 

la dem møte og oppleve tekster som har bidratt til vår kulturelle selvforståelse. Man kan 

tenke at elevene skal forberede seg til å etablere en voksentilværelse der både arbeid og fritid 

er gjennomsyret av skriftspråk og tekster, og legge vekt på at skolen skal fremme fortrolighet 

med hverdagslivets skriftkultur (Skaftun, Atle, 2009, s. 89).  

 

 

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål  
Målet med denne studien er å si noe om hvordan norsklærere innretter litteraturen i 

undervisningen på yrkesfag. Studiens problemstilling er: Hva vektlegger lærere når de jobber 

med litteratur i norskfaget på yrkesfaglige studieretninger? 

 

Studien undersøker hva fire norsklærere på yrkesfag vektlegger når de skal jobbe med 

litteratur i undervisningen.  Studien ser videre på om lærerne vektlegger FYR, yrkesretting og 

relevans, hvilke tekster og arbeidsmåter de velger og om noe av dette er med på å øke 

elevenes motivasjon og engasjement for lesing og norskfaget.  

For å besvare denne problemstillingen har jeg utarbeidet følgende forskningsspørsmål:  

 

I. Hvordan tilpasser lærerne litteraturen i undervisningen? 

II. Hva er lærernes tanker rundt yrkesretting? 

III. Hvilke muligheter og begrensninger ser lærerne?  

 

 

 

 



 5 

1.4 Avgrensninger  
Tidsrammen for oppgaven har innvirkninger på at jeg har valgt å benytte meg av fire 

informanter i studien. Informantene er fra fire ulike skoler og de underviser på ulike 

utdanningsprogram, noe som gir mer bredde i datamaterialet. Jeg har valgt å benytte meg av 

intervju og observasjon i denne kvalitative studien for å finne svar på problemstillingen.  

 

Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål avgrenser studiens forskningsområde ved 

at de teoretiske perspektivene retter seg mot studiens tema. Studiens problemstilling søker 

svar på hvordan norsklærere innretter litteraturen i undervisningen. Studien vil kun fokusere 

på hva norsklærerne på yrkesfag tenker, og vil ikke gi svar på hva elever, andre lærere og 

ledelsen i skolen tenker om litteraturarbeid på yrkesfag.  

 

Begrepene yrkesretting og relevans blir i denne sammenhengen brukt på den måten FYR-

prosjektet definerer de. De definerer yrkesretting som «å bruke fagstoff, læringsmetoder og 

vokabular i undervisningen som har relevans for den enkeltes yrkesutøvelse», og 

undervisningen skal vise elevene hvordan kompetanser fra fellesfaget blir brukt og kommer 

til nytte i programfagene og i fremtidig yrke (UDIR, rammeverk FYR, 2015). Relevans blir 

definert som «å bruke fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og fagterminologi i 

opplæringen som har relevans for yrkesutøvelse og voksenliv» (UDIR, rammeverk FYR, 

2015). Her tar undervisningen utgangspunkt i elevenes forståelse, erfaringer, ferdigheter og 

det kan gi eleven mestring (UDIR, rammeverk FYR, 2015).  

 

 

 

1.5 Oppgavens oppbygging   
I dette kapittelet har jeg redegjort for tema for masteroppgaven og presentert studiens 

problemstilling og forskningsspørsmål. I kapittel to vil jeg redegjøre for tidligere relevant 

forskning og teoretiske perspektiver, som berører temaer som yrkesretting og relevans, arbeid 

med skjønnlitteratur på yrkesfag, tverrfaglig samarbeid og motivasjon.   

 

I kapittel tre vil jeg gjennomgå studiens metodiske tilnærming, begrunne valg av metoder og 

gi en nærmere beskrivelse av utvalgsprosessen. Jeg vil også gjøre rede for bruk av intervju og 
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observasjon som metode. Avslutningsvis i kapittelet vil jeg diskutere validitet, relabilitet, 

generaliserbarhet og etiske betraktninger, for å se på studiens kvalitet.  

 

I det fjerde kapittelet vil jeg presentere analysen av studiens datamateriale. Her vil jeg vise 

hva lærerne tenker rundt litteraturarbeidet på yrkesfag og deres tanker rundt yrkesretting, 

relevans og motivasjon. I analysen vil både data fra intervjuene og observasjonene bli 

analysert. 

 

I oppgavens femte kapittel vil jeg se på studiens funn i tråd med teori og tidligere forskning, 

og diskutere hva funnene kan bety. I oppgavens sjette og siste kapittel vil jeg sammenfatte 

studien, ved å se funnene i sammenheng med forskningsspørsmålene. Jeg vil også diskutere 

studiens didaktiske implikasjoner, før jeg vil komme med forslag til videre forskning.  
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2  Teori og tidligere forskning  
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for de teoretiske perspektivene og relevant tidligere 

forskning, som ligger til grunn for denne oppgaven. I denne oppgaven har jeg fokusert på 

litteraturen som elevene møter i skolen. Hos informantene har som regel skjønnlitterære 

tekster vært i fokus, så jeg vil fokusere mest på skjønnlitterære tekster. Teorien vil bli brukt 

videre i diskusjonskapittelet. Det er lite norsk forskning rundt litteraturarbeid på yrkesfaglige 

studieprogram, så oppgaven baserer seg på en del forskning fra Sverige.  

Innledningsvis vil jeg vise til noe av det som ligger som et bakteppe for oppgaven, det 

handler om norskfaget på yrkesfag og frafall i skolen. Videre vil jeg gå inn på yrkesretting og 

relevans, og se på muligheter og begrensninger ved yrkesretting, før jeg går videre til 

tekstvalg og arbeidsmåter, med en del som omhandler lesing som ferdighet. Dette er for å 

belyse at yrkesfagelever ofte er svakere lesere, og at lærerne må være bevisst på denne 

problematikken. Videre vil jeg vise hvordan motivasjon kan hjelpe elevene, før jeg tilslutt vil 

gå inn på bruk av skjønnlitteratur i undervisningen, og skjønnlitteraturens plass på yrkesfag. 

 
 
 
 
2.1 Bakteppe 
Arbeidet med litteratur og lesing har en sentral plass i norskfaget, og elevene skal i 

utgangspunktet møte en del ulike litterære tekster i løpet av skoleårene. Norskfaget på 

yrkesfaglige studieprogrammer VG1 og VG2 har kun to skoletimer i uken (56 timer i året), 

mens studieforberedende utdanningsprogram VG1 og har fire timer i uken (113 timer i året) 

(UDIR, 2013). Disse elevene skal gjennom de samme kompetansemålene, men elevene på 

yrkesfag har de samme kompetansemålene fordelt på VG1 og VG2. Tove Berg (2001) ser på 

fellesfaget norsk og knytter kulturforskjellene mellom yrkesfag, og allmennutdanning til 

begrepet dannelse og sosial klasse. Hun hevder at det dreier seg om en grunnleggende 

kulturkonflikt mellom det klassiske, borgerlige dannelsesidealet (gymnastradisjonen) og 

yrkeskulturen (fagtradisjonen) (Berg, Tove, 2001).  

Etter andre året på videregående skole ved yrkesfaglige studieprogram, skal elevene ha 

fullført alle kompetansemålene i læreplanen. De har den samme læreplanen som elevene ved 

VG1 studieforberedende, selv om elevene har helt ulike mål med sin videregåendeutdanning. 

Kompetansemålene viser at elevene skal lese et representativt utvalg samtidstekster, skrive 
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tekster med tema og fagterminologi som passer eget utdanningsprogram, vurdere og revidere 

egne tekster, gjøre rede for argumentasjon i andres tekster (UDIR, 2013).  I Læreplanen for 

norsk (NOR1-05) kan man lese i formålet til faget at: 

 

Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. 

Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den systematiske 

videreutviklingen av lese- og skrivekompetansen gjennom hele opplæringsløpet. 

Opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og 

innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. 

Leseopplæringen skal samtidig bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som 

leser og skriver (UDIR, 2013). 

 

Lærerens oppgave er å legge til rette for et godt læringsmiljø, hvor elevene kan utvikle sine 

ferdigheter. Som norsklærer må man kunne gi en begrunnelse for at man velger akkurat de 

tekstene man gjør. lærerne må kunne si til seg selv og elevene hvorfor akkurat denne teksten 

er relevant for akkurat denne elevgruppen, i den sammenhengen den befinner seg i (Berg, 

Bjørkeng, Ryen & Seip Tønnessen, 1996). Valg av tekster for andre er et av de vanskeligste 

yrkesetiske spørsmålene norsklæreren står overfor, selv om man i praksis ofte skyver 

ansvaret over på antologiredaktøren eller lærebokforfatteren (Bjørkeng, 1996). Når lærere 

skal velge tekster for undervisningen, har de i prinsippet alle tekster de kjenner å ta av. 

Bjørkeng (1996) mener at lærere bør undervise i tekster som de kjenner, og grunnen til det er 

at lærernes viktigste pedagogiske virkemiddel i litteraturundervisningen er vår egen 

fascinasjon, av den tekste vi skal hjelpe elevene inn i.  

Rapporten Yrkesretting og relevans (2014) viser til at det har skjedd en markant endring i 

industrien og i arbeidsmarkedet de siste 60 årene, noe som har ført til et høyere 

utdanningskrav. I dag starter 97 prosent av ungdommen på videregående skole, noe som viser 

til et lavt behov for arbeidskraft fra personer med grunnskoleutdanning (Wendelborg m. 

Flere, 2014). Hvis man ser på yrkesfagelever i tabellen, kan man se at 60 prosent av elevene 

som starter på videregående, fullfører sin utdanning innen fem år (Statistisk sentralbyrå, 

2018). Dette er vesentlig lavere enn det er for elever som starte på studieforberedende 

program, hvor 87 prosent av elevene fullfører (Statistisk sentralbyrå, 2018). 
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(Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2018) 
 
 
 
Det er et tydelig høyere krav om høyere utdanning for å komme seg ut i arbeidslivet, og det 

faglige kravet blir også høyere. Det høye kravet til elevene kan gjøre det vanskeligere for 

elevene å fullføre skolen. Rapporten Yrkesretting og relevans (2014) viser til at det er flere 

årsaker til ar yrkesfagelever topper frafallsstatestikken. De peker på at yrkesfagelever har et 

svakere faglig utgangspunkt fra ungdomsskolen, og at de sliter med å mestre de teoretiske 

kravene (Wendelborg m. Flere, 2014). De peker også på betydningen av foreldrenes 

utdanning, og at yrkesfagelever har foresatte med gjennomsnittlig lavere utdanning enn 

foresatte til elever på studieforberedende (Bjørkeng, 2013). Skaalvik og Skaalvik (2005) viser 

til at lærerne har stor betydning for elevenes motivasjon, noe som igjen kan ha innvirkning på 

frafallsstatestikken. Det arbeidet lærerne gjør i klasserommet kan legge til rette for økt 

motivasjon for elevene, og at de får et ønske om å fullføre (Skaalvik & Skaalvik, 2005). 

 

 

2.2 Yrkesretting og relevans  
Analyser av elevers progresjon gjennom videregående opplæring, viser at sammenlignet med 

studieforberedende linjer er det en lavere andel elever som fullfører yrkesfaglige 

utdanningsprogram (Bjørkeng, 2013). Her viser det seg at elever som velger yrkesfaglige 

linjer trenger en tydelig støtte for at de skal fullføre videregående opplæring. Av elevene som 
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startet på yrkesfag i 2006 fullførte 56 prosent videregåendeopplæring i løpet av fem år, men 

bare 32 prosent oppnådde yrkeskompetanse (Bjørkeng, 2013). For å øke gjennomføringen i 

videregående skole ble FYR etablert som et av flere tiltak. FYR er forkortelsen for fellesfag, 

yrkesretting og relevans. FYR-prosjektet kan være med på å øke elevenes motivasjon for å 

gjennomføre skolen. I skolen er det den indre motivasjon som driver elevene framover, og 

det er derfor viktig at lærerne må være grunnleggende opptatt av elevenes motivasjon 

(Grimsæth & Hallås, 2013, s. 137). Ved indre motivasjonen har man et strekt ønske om å få 

til en oppgave, uten å tenke på fremtidige belønninger. Den ytre motivasjonen kommer fra de 

ytre påvirkningene som for eksempel at man får en type belønning ved å fullføre en oppgave. 

FYR har fra 2011-2013 vært en del av Kunnskapsdepartementets satsing i prosjektet Ny GIV 

og prosjektet ble videreført i perioden 2014-2016 under Utdanningsdirektoratets Program for 

bedre gjennomføring i videregående opplæring (Utdanningsdirektoratet, Rammeverk for FYR, 

2015). Målet til FYR er å: 

Forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram for å øke 

elevenes motivasjon og for at elevene lettere skal se nytteverdien av fellesfagene. 

Satsingen skal sikre at elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en 

opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som 

relevant for deres hverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv (UDIR, Rammeverk 

for FYR, 2015). 

 

Yrkesretting kan defineres som at undervisningen har relevans for elevenes yrkesutøvelse 

(UDIR, 2015). Undervisningens fagstoff og metoder har innvirkning, og undervisningen skal 

vise hvordan kompetanser fra fellesfagene blir brukt, og kommer til nytte i programfagene og 

i fremtidig yrke (UDIR, 2015). Mange skoler har arbeidet strukturert med FYR-prosjektet og 

yrkesretting av fellesfagene. Det er et mål at alle skoler med yrkesfaglige programmer i 

fylkeskommunene, skal knyttes opp i et nettverk som har et felles mål om å utvikle 

opplæringen i fellesfagene, slik at elevene på disse utdanningsprogrammene i større grad kan 

oppleve at fellesfagene er relevante for den yrkesveien de går (UDIR, 2015). Arbeidet med 

FYR er relevant for dette prosjektet siden lærerne skal legge vekt på yrkesretting når de skal 

planlegge norskundervisningen. Lærerne i studien blir spurt om de arbeider med FYR og 

yrkesretting under intervjuet, og om de legger vekt på det når de skal velge ut litteratur til 

undervisningen.  
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Trøndelag forskning og Utvikling og NTNU Samfunnsforskning har gjort en utredning og 

analyse av hvordan yrkesretting praktiseres i norske videregående skoler i perioden 2012-

2014. Forskningen er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og funn fra prosjektet er 

tatt i bruk for å utvikle det nasjonale prosjektet FYR (Haugset, Anne Sigrid & Stene, Morten, 

2016). Undersøkelsen ser på helheten og samspillet mellom skoleledelse, fellesfag og 

yrkesfaglærere og elever. Utredningen viser at rundt 65% av fellesfaglærerne forsøker å gjøre 

sammenhengen med yrkesfagene tydelig for elevene når de formidler stoffet, og forklarer 

hvordan fellesfaget kan brukes i programfag og yrker (Haugset & Stene, 2016). Omtrent 50 

% sier at de ofte bruker eksempler fra yrkesfagene i undervisningen sin, det er også vanlig at 

elevoppgavene i fellesfagene er rettet mot elevenes framtidige yrke eller programfagene deres 

(Haugset & Stene, 2016). Elevene vil i sine framtidige yrker og i lærlingperioden møte ulike 

tekster og oppgaver, som de kan trene på i norskfaget. De vil måtte skrive logger, rapporter, 

innkallelser, planer, søknader osv. Så yrkesretting i norskfaget har mange muligheter.  Denne 

forskningen er relevant for å se at lærerne trekker inn programfagene i norskundervisningen, 

men den viser tydelig at det er mange lærere som ikke gjør det.  

 

 

2.2.1 Muligheter og begrensninger for yrkesrettingen 
Trøndelag forskning og Utvikling og NTNU Samfunnsforskning viser til funn i sin studie 

hvor elevene svarte at effekten var positiv dersom yrkesrettingen bidro til opplevelse av at 

fellesfaget var relevant for elevene, og til at elevene opplevde økt mestring (Haugset & Stene, 

2016). Yrkesretting kan tydelig være med på å skape motivasjon hos elevene, både til 

norskfaget og til lesing. Elevene kan føle seg mer kjent med stoffet når det er yrkesrettet, og 

norskfaget kan føles mere kjent for elevene på yrkesfag, ved å knytte det til programfaget. En 

lærer skal ha forventninger til den enkelte elev, og med det har læreren forventninger som 

kan ha påvirkning på elevers motivasjon, arbeidsinnsats og læring (Grimsæth & Hallås, 2013, 

s. 136). Elever får lyst og motivasjon til å lære hvis de har en lærer med gode faglige 

kunnskaper, som er en tydelig klasseleder og som klarer å skape gode relasjoner til elevene 

(Grimsæth & Hallås, 2013, s. 140). 

 

Yrkesretting og relevans i praksis - En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til 

yrkesfaglige studieprogram (2014) er en rapport som er ledet av Trøndelag forskning og 

Utvikling (TFoU). Målet med prosjektet er å undersøke hvilken grad og på hvilken måte 
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yrkesretting og relevans kan bidra til å øke motivasjonen for opplæring og læringsutbytte for 

elevene, og dermed sannsynligheten for at de gjennomfører videregående opplæring 

(Wendelborg, Røe & Martinsen, 2014). Undersøkelsen viser at flere av lærerne mente at 

deres kunnskap om elevenes programfag var begrensede, og at dette kunne gjøre det 

vanskeligere for dem å yrkesrette fagene (Wendelborg, m. flere, 2014, s. 34). Lærerne 

opplevde dette som frustrerende, og som flere av dem uttalte at samarbeidet med 

programfaglærerne var vanskelig å gjennomføre (Wendelborg, m. flere, 2014, s. 34). Læreren 

må ha en viss interesse og kunnskap om elevenes programområde, og ha grunnleggende 

klasselederevner slik at de får formidlet sitt budskap for at yrkesrettingen skal ha en positiv 

effekt (Wendelborg m. flere, 2014, s. 36). De vil frem til at det ikke er viktigheten av 

yrkesretting i seg selv, men betydningen av klasseledelse og faglig trygghet som er viktig, for 

da blir yrkesretting et av flere verktøy som kan gjøre at elevene opplever undervisningen som 

relevant og motiverende (Wendelborg m. flere, 2014, s. 41). 

Bruken av yrkesrettede tekster kan fungere som en døråpner for elevene, fordi det gjør det 

lettere for lærerne å komme i kontakt med elevene, og utvikle positive holdninger til 

litteraturarbeid generelt (Berg, Bjørkeng, Ryen & Seip Tønnessen, 1996). Samarbeidet med 

yrkesfaglærerne kan hjelpe lærere med å vinne over det fremmede, som mange elever kan 

føle overfor litteraturarbeidet i norsken, ved at lærerne får hjelp til å finne de 

«skjæringspunktene» som kan skape et felleskap med yrkesutdanningen (Bjørkeng, 1996). 

Like holdninger og tanker kan overføres til arbeidet med andre skjønnlitterære tekster, som 

det er naturlig å gripe fatt i norskundervisningen. Et mer meningsfylt litteraturarbeid på 

yrkesfaglige studieretninger er mulig hvis lærerne samarbeider, og greier å vise hverandre 

litteraturens verdi i forhold til alle fag (Bjørkeng, 1996). Haugset & Stene (2016) trekker 

fram fra sin forskning at skoleledelsen kan sette bremser for yrkesretting, gjennom måten 

timeplaner legges opp og hvordan arbeidsoppgaver fordeles. For hver femte lærer er dette et 

betydelig hinder for yrkesretting (Haugset & Stene, 2016). En annen ting de trekker fram som 

kan være en begrensning, er at elevene er opptatt av at ikke yrkesretting må hindre 

mulighetene deres til gode eksamensresultater, spesielt om eleven har tenkt seg en akademisk 

karriere (Haugset & Stene, 2016). 
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2.3 Fellesfag og yrkesretting 
Elever på yrkesfaglige linjer har både yrkesrelaterte programfag og obligatoriske fellesfag på 

timeplanen. De obligatoriske fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, 

samfunnsfag og kroppsøving. Målet med fellesfagene er å gi elevene den grunnleggende 

kunnskapen og kompetansen som vil være viktig i arbeidslivet og i deres samfunnsdeltakelse 

(St.meld.nr. 44, 2008-2009). Alle VG1 linjene innebærer 336 timer med fellesfag, og 447 

timer programfag og 168 timer prosjekt til fordypning (Wendelborg, 2014).  

En av tre lærere mener at yrkesretting kan gjøre at viktig innhold ikke får plass i fellesfagene, 

mens andre går så langt at de mener at fellesfagene på yrkesfag først og fremst burde være et 

redskapsfag for yrkesfaget (Haugset & Stene, 2016). Hovedfunnene er at trygge og gode 

klasseledere oppnår gode resultater også uten å yrkesrette, men de ble enda bedre med 

yrkesrettet undervisning, men krav om yrkesretting gjorde det verre for de lærerne som i 

utgangspunktet ikke trives med å undervise i fellesfagene på yrkesfaglige studieretninger 

(Haugset & Stene, 2016). Hvis lærerens arbeid med yrkesretting skal ha effekt på motivasjon 

og gjennomføring, så må den føre til at fellesfaget og undervisningen gjøres mer relevant for 

eleven. Funn fra Anders Martinsen (2014) sin masterstudie viser at 521 elever viser at 

yrkesretting som ikke gir relevans, virker negativt både på de holdningene elevene har til 

skolen og på elevens planer om å gjennomføre skolen (Martinsen, 2014). Effekten var positiv 

dersom yrkesrettingen bidro til relevans av fellesfagene. Relevans bidro i tillegg til at elevene 

opplevde økt mestring, noe som også virket positivt på planer om gjennomføring (Martinsen, 

2014).  

 

Halvor Spetalen (2017) tar i sin artikkel om teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner, for seg 

at yrkesopplæringen er blitt mer teoriorientert etter innføringen av kunnskapsløftet. Studien 

gjennomgår litteratur og analyserer læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag 

for perioden 1976-2006 (Spetalen, 2017). Han viser til at mange skoler kan ha lagt større vekt 

på teoriorientert opplæring i klasserom enn det læreplanene la opp til. Han viser til at det er 

hevdet at innføringen av kunnskapsløftet har satt fart på den teoribaserte yrkesopplæringen 

(Spetalen, 2017). Antallet fellesfagstimer ligger fast på over 80 prosent av læreplanmålene, 

og vil ikke kunne ta skylden for at yrkesopplæringen oppfattes som mer teoribasert (Spetalen, 

2017).  Læreplanene gir rom for praktiske læringsaktiviteter, og det avhenger av hvordan 

hver enkelt skole organiserer opplæringen (Spetalen, 2017) 
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2.4 Tekstvalg og arbeidsmåter 
I norskfaget møter elevene ulike typer tekster og elever på yrkesfaglige studieprogram vil 

møte ulike lesesituasjoner i sin utdanning. Astrid Roe (2014) viser til ulike lesesituasjoner 

som man møter. Roe (2014) nevner personlige lesesituasjoner, offentlige lesesituasjoner, 

yrkesrelaterte lesesituasjoner og utdanningsrelaterte lesesituasjoner (Roe, 2014, s. 51). De 

fleste tekster som elever møter i skolen er saktekster, som de leser i de ulike lærebøkene. 

Anne Charlotte Tarvatn (2002) har i sin doktorgradsavhandling studert fire læreboktekster for 

ungdomstrinnet, og om hvordan sju elever leser disse. Hun kommer fram til at elever på 

ungdomstrinnet ofte har problemer med å forstå det som står i læreboktekstene (Tarvatn, 

2002). Hun analyserte lærebøkene og intervjuet sju elever om leseforståelse, hvor hun også 

trakk inn lærebøkene. Resultatene viser til at elevenes forkunnskaper og holdninger til faget 

har mye å si for forståelsen (Tarvatn, 2002). Noe av det som gjør lærebøkene så lite 

motiverende for elevene er den fragmenterte tekstoppbyggingen og vektleggingen av 

definisjoner (Tarvatn, 2002, s. 270). En bruk av abstrakt begreper og kompliserte 

tekststrukturer er faktorer som kan hemme elevenes forståelse av slike tekster. Tarvatn 

kommer frem til at en nytenking av hvordan lærebøkene fungerer i klasserommet vil kunne 

ha betydning for den tekstlige utformingen av bøkene (Tarvatn, 2012, s. 271). Lærebøkene er 

skolens egne tekster. Lærebøkene faller innenfor et samlebegrep av «pedagogiske tekster», 

som vil si tekster som blir brukt i spesielle læringssituasjoner (Blikstad-Balas, Marte, 2016, s. 

73). Det er ikke alle lærere som bruker lærebøkene, og lærerne bruker ikke bøkene på samme 

måte. Blikstad-Balas (2016) mener at lærebøkene ikke vil miste sin posisjon i skolen, men at 

de stadig vil bli brukt mer parallelt med andre tekster som trekkes inn i undervisningen 

(Blikstad-Balas, 2016, s. 74).  

Fredrika Nordling (2015) har i sin masterstudie undersøkt skjønnlitteratur på ett 

yrkesförberedande gymnasium. Ved å intervjue ti elever og en lærer har hun prøvd å få svar 

på hva elevene leser på fritiden, hva lærerne har for innsikt i elevenes tekstverden og hvordan 

læreren møter elevene, for å ta de nærmere litteratur målene i faget (Nordling, 2015). Noen 

av funnene som belyser nettopp litteratur på yrkesfaglige program er spørsmålet om hvorvidt 

læreren tilpasset tekstene og litteraturen til eleven i klassen. Til dette svarte noen av elevene 

at læreren var flink til å tilpasse sine forklaringer slik at de forsto det, mens noen mente at 

læreren må passe bedre på at det blir på deres nivå (Nordling, 2015). Hun konkluderer med at 

det å begrense og forenkle skjønnlitteraturen på yrkesfaglige program forsterker tanken om at 
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litteratur er til for høyere og mer teoretiske studieprogram, snarere enn å minske dette gapet 

(Nordling, 2015). Gunilla Molloy (2007) mener at når lærere skal velge litteratur til 

undervisningen skal elevenes tidligere lesevaner og preferanser av bøker bli sett på som 

viktig, men det er ikke avgjørende for valget (Molloy, 2007). Det finnes en fare ved at 

læreren velger ut litteraturen som skal brukes i undervisningen, og det er at læreren 

bestemmer hvilken type litteratur som er bra og at læreren bestemmer hvilke spørsmål som 

skal stilles og tolkningen av det de leser (Molloy, 2007). Dette er noe Skaalvik & Skaalvik 

(2005) også er inne på. De viser til at oppgaver som oppfattes som lette ikke gir elevene en 

følelse av at de tilegner seg kompetanse, selv om de kan føle seg flinkere enn andre (Skaalvik 

& Skaalvik, 2005). Elevenes mestringsforventninger i gitte situasjoner styres av autentiske 

mestringserfaringer, med å mestre oppgaver lignende den de skal løse, og at erfaringer med å 

feile svekker elevenes forventning om mestring (Skaalvik & Skaalvik, 2005). De hevder at 

elevene må få oppgaver de har forutsetninger for å mestre, men som på samme tid byr på 

utfordringer (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Molloy (2007) mener at det er viktig å la elevene 

lære på en sosiokulturell måte, sammen med andre og la deres samtale behandle både teksten 

i seg og slikt som er viktig å lære for livet. Yrkesfagopplæringen skal sørge for faglærte, 

konkurransedyktig arbeidskraft til en rekke yrker i mange sektorer og bransjer (Haugset & 

Stene, 2016).  

Et annet spennende funn er at 72% av fellesfaglærerne svarer at de bruker andre arbeidsmåter 

i yrkesfaglige klasser enn på studieforberedende (Haugset & Stene, 2016). Så selv om 

elevene på yrkesfag og studieforberedende VG1 skal gjennom de samme kompetansemålene, 

så tyder det på at lærerne underviser på ulike måter. Likevel er det bare én av fem som svarer 

at de benytter arbeidsmåter som er kjent for eleven fra programfagene (Haugset & Stene, 

2016). Lærerne kobler ikke arbeidsmåtene til programfagene, men samtidig gjør de ikke det 

samme som på studieforberedende program. Norsklæreren står fritt til å velge arbeidsmåter 

og tekster, men valget burde gagne elevene på en måte at de får økt læring. Det samme 

gjelder når læreren skal tilrettelegge tekster og tekstarbeid. Dette må skje slik at møtet 

mellom elev og tekst skjer på elevens premisser (Bjørkeng,1996). Lærerne får ved å lese, 

vurdere og analysere på sett og vis skaffet seg et eget nøkkelsett til teksten, så lærerens videre 

oppgave blir å gi nøkkelen videre, slik at elevene får muligheten til å komme inn i teksten 

(Bjørkeng, 1996). 
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Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har utarbeidet en rapport 

Forskjell på folk – hva gjør skolen? (2006) Som er i sammenheng med prosjektet Bortvalg av 

kompetanse. Prosjektet følger 9749 ungdommer inn i, gjennom og ut av den videregående 

skolen på en periode på fem år (Markussen, Lødding, Sandberg, Vibe, 2006). Forskningen 

viser at da elevene gikk på ungdomsskolen, hadde de som tok sikte på yrkesfaglig opplæring, 

uansett kjønn, en mindre positiv opplevelse av undervisningen enn elever som tok sikte på 

studiekompetanse (Markussen, m. flere 2006 s.276). Da yrkesfagelevene hadde begynt på 

grunnkurset (VG1), hadde yrkesfagelevene opplevd en markert opptur fra ungdomsskolen til 

videregående (Markussen, m. Flere, 2006 s.276). Andelen som leste minst ukentlig sank fra 

61 til 56 prosent, mens de som leste, leste sjeldnere (Markussen m. flere, 2006 s.291). Den 

viser også at i norskundervisningen var det en klar tendens til mindre vekt på individuelt 

arbeid og tavleundervisning fra 10. klasse til grunnkurset (VG1), mens elevsamarbeid ble noe 

mer vanlig. Det var likevel fortsatt tavleundervisning og individuelt arbeid som var de 

vanligste arbeidsformene på grunnkurset. Fra grunnkurset til det andre år økte innslaget av 

tavleundervisning, mens endringene for øvrig var marginale (Markussen, m. flere, 2006 

s.280). 

 

2.4.1 Skape engasjement for litteraturen 
Et av målene med leseopplæringen er å få elevene motivert og engasjert i lesing, slik at de 

går inn i tekstene med forventninger, interesse, og slik at de faktisk velger å lese selv om de 

ikke må (Roe, 2014, s. 39).  I begrepet motivasjon ligger både årsaken til en handling og 

målet for en handling, og det er følelser, tanker og forventninger som legger grunnlaget for 

motivasjonen til å utføre en aktivitet (Grimsæth & Hallås, 2013, s. 137). Astrid Roe (2014) 

mener at motivasjon og engasjement er avgjørende for både evnen og viljen til å lese, og det 

er en viktig del av lesekompetanse. Rebecca Oxford og Jill Shearin (1994) beskriver i sin 

artikkel Language Learning Motivation, motivasjon innen språklæring som noe som er 

sammensatt av flere elementer. De tar utgangspunkt i sosialpsykologi, kognitiv 

utviklingspsykologi og sosiokulturell psykologi hvor de oppsummerer til sammen tolv 

motivasjonsteorier og modeller (Roe, 2014, s. 39). Ut fra disse teoriene definerer de seks 

sentrale faktorer som påvirker elevenes motivasjon i læringssituasjonen, disse er: positive 

holdninger, selvoppfatning, klare mål for hva som skal læres, hvorfor det skal læres, egen 

deltakelse i læringsprosessen, støtte fra læreren og fra andre elever, personlige erfaringer og 
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kunnskaper (Roe, 2014, s. 39-40). Disse faktorene kan komme til nytte for elever på 

yrkesfag, ved at de kan støtte opp eleven og gi de motivasjon og engasjement. Paul F. 

Tremblay og Robert C. Gardner – expanding the motivation construct in language learning 

(1994) knytter motivasjonsbegrepet til fire forskjellige sammenhenger i læringssituasjonen, 

og man kan tydelig se sammenhenger til lesing (Roe, 2014, s. 40). Man må ha en grunn til å 

lære (lese) noe, det må være et ønsket om å oppnå et mål med læringen (lesingen), positive 

holdninger til læringssituasjonen (lesesituasjonen) og eleven må ha en viss innsats og 

utholdenhet (Roe, 2014, s. 40).  

 

For å skape engasjement for lesing, er det er viktig at elevene ser nytten av å lese. Elevene 

må se nytten og relevansen av å lese for arbeidslivet og for det private livet. John Guthrie 

(2007) mener at elever som ikke ser hensikten med det de skal lese på skolen, vil kunne 

oppleve det som noe de blir tvunget til å gjøre i skolen (Guthrie, 2007). Det kan derfor være 

utfordrende å overbevise disse elevene til å se den relevansen lesing har for deres personlige 

liv og yrkeskarriere. Her er han inne på noe av det som er grunntanken til FYR-prosjektet. 

Nemlig dette med relevans for elevene. Elevene må kunne se hensikten med det de skal lese 

for å kunne gjennomføre lesingen. Guthrie (2007) viser til at lesestrategier kan hjelpe elevene 

med deres motivasjon, så det er viktig at lærerne viser elevene hvordan de skal bruke 

lesestrategier, og at de viser engasjement til lesing (Guthrie, 2007). Et annet mål er å få 

elevene til å forstå at lesing noen ganger er nødvendig for dem, selv om teksten i 

utgangspunktet ikke fenger (Roe, 2014, s. 39).  

 

I de siste årene har det blitt lagt sterkere vekt på utviklingen av elevenes lese- og 

skrivekompetanse, og gjennom begrepet literacy skal elevene mestre fiksjonstekster og 

saktekster for å kunne møte samfunnets krav til språklig kompetanse (Skarðhamar 2014, s. 

71). Literacy handler om å skape mening ved hjelp av ulike tegn i egne og andres tekster 

(Blikstad-Balas, 2016). Tekstene må settes i bevegelse slik at man kan snakke om dem og se 

sammenhenger mellom ulike tekster. Det å lære seg et fag handler om å bli kjent med en 

bestemte typer tekster, som er viktige innenfor det gitte fagområdet og å koble disse tekstene 

til en større sammenheng av tekster (Blikstad-Balas, 2016). Flere studier viser at motivasjon 

har stor betydning både for at elever fullfører skolen, og for deres motivasjon for fag og 

lesing. Ungdommenes motivasjon har betydning for om de blir i den videregående skolen 

eller ikke, og jo høyere utdanningsmål ungdommene sier at de har, jo større er 

sannsynligheten for at de ikke slutter i videregående før de er ferdige (Markussen, Lødding, 
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Sandberg & Vibe, 2006, s. 113). Elever har behov for å mestre ting. Mestrings-opplevelser 

bygger opp om en positiv selvoppfatning og dermed den indre motivasjonen (Grimsæth & 

Hallås, 2013, s. 138). Elever vil gjerne lære, men de må se muligheter for å lykkes og at det 

er en hensikt med å lære noe (Grimsæth & Hallås, 2013, s. 138).  

 

 

2.5 Lesing som ferdighet 
Lesing er noe elevene møter gjennom alle årene i skolen, og det er en del av de 

grunnleggende ferdighetene elevene skal ha. De grunnleggende ferdighetene i norskfaget sier 

at «Å kunne lese i norsk er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg 

sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, 

opplevelser og skaperkraft» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Dagens lesedidaktikk og 

leseopplæring bygger på den resiproke og transaksjonelle leseopplæringen. Den 

transaksjonelle modellen legge stor vekt på interaksjonen mellom elev og lærer, og at 

leseopplæringen er en kontinuerlig og gjennomgripende prosess, som skal gjelde alle fag og 

på alle trinnene i skolen (Roe, 2014, s. 79).  Begge teoriene bygger på et konstruktivistisk 

læringssyn, som vil si at elevene lærer gjennom å delta aktivt i læringsprosessen, og at læring 

skjer best når det legges til rette for at elevene kan få konstruere kunnskap og forståelse 

gjennom samhandling og direkte erfaring (Roe, 2014, s. 80).  Den Russiske psykologen Lev 

Vygotsky utviklet en teori om den nærmeste utviklingssonen. Denne teorien tar for seg 

lærerens rolle som både støttespiller og motivator. Den nærmeste utviklingssonen er i følge 

Vygotsky avstanden mellom det eleven kan gjennomføre alene, og det han kan gjennomføre 

ved hjelp av veiledning eller samarbeid (Roe, 2014, s 80).   

 

Elever som strever med avkodingen, og som ikke mestrer lesingen, kan slite med å finne 

glede ved å lese. Mange elever sliter med å gjenkjenne skrevne ord, og de må da bruke en 

stor del av sine kognitive ressurser på å avkode ordene (Fjørtoft, 2014, s. 102). Det kan da bli 

vanskelig for eleven å koble avkodingsprosessen til meningen av teksten, og eleven forstår 

kanskje ikke hva teksten handler om. Elever på yrkesfag er ofte svakere lesere, og de trenger 

ofte litt mer hjelp og veiledning når de skal lese. Gjennom norskdidaktikken kan læreren 

bruke didaktiske strategier, som kan gjøre det mulig for elevene å lære, og de kan hjelpe 

elevene til å mestre lesingen på en bedre måte (Fjørtoft, 2014). Leseforståelsen er et premiss 
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for skjønnlitteraturen, og elevene må mestre lesingen for å ta del i litteraturen. Skille mellom 

en estetisk og teoretisk orientert litteraturvitenskap, og en pedagogisk-psykologisk orientert 

lesevitenskap gjør at det er hensiktsmessig å behandle undervisning i lesing adskilt fra 

undervisning i litteratur (Fjørtoft, 2014, s. 101).  

 

Astrid Roe (2014) forklarer tre viktige betegnelser om lesing. Det er leseferdighet som brukes 

om den tekniske delen av lesing, som for eksempel avkoding, så er det leseforståelse som 

brukes om selve forståelsesaspektet, så til slutt er det lesekompetanse som innebærer 

tekstforståelse, letestrategier, holdninger til lesing og evnen til å bruke lesing i ulike 

situasjoner (Roe, 2014, s 20). Ifølge PISA er lesekompetanse definert på følgende måte: 

«Lesekompetanse innebærer at elevene kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i 

skrevne tekster, for å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner, og delta i 

samfunnet» (Kjærnsli, Marit, Jensen, Fredrik, 2016). Programme for International Student 

Assessment (PISA) er en internasjonal undersøkelse av skolesystemer i ulike land, hvor de 

måler 15 åringers kompetanse innen lesing, matematikk og naturfag. For å kunne lese må 

man bruke lydstrukturene i talespråket og ulike tegnsystemer for å kunne avkode 

betydningsinnholdet i tegnene vi ser, før vi må bruke ulike strategier for å skape mening av 

betydningsinnholdet (Fjørtoft, 2014, s. 102). PISA- testene og de nasjonale prøvene i lesing 

bruker tre ulike nivåer for å måle elevenes leseforståelse. De tre kategoriene er: Finne og 

huske informasjon i tekster, integrere og fortolke informasjon i tekster og å kritiske og 

vurdere informasjon i tekster (Fjørtoft, 2014, s. 103).  

 

PISA undersøkelsen fra 2015 viser at norske elever presterer signifikant bedre enn OECD-

gjennomsnittet i lesing, og at de presterer så mye som 21 poeng bedre enn OECD-

gjennomsnittet (Kjærnsli & Jensen, 2016). Dette lover bra for norske elevers lesekompetanse. 

I et moderne samfunn må innbyggerne ha god lesekompetanse, siden både demokratiske, 

økonomiske og sosiale funksjoner hviler på god informasjonsutveksling (Kjærnsli & Jensen, 

2016). Men hvordan kan læreren hjelpe elevene til å bli gode lesere? Astrid Roe (2014) viser 

til sju prinsipper som preger den nyere litteraturen om den videre leseopplæringen: 

leseopplæringen må foregå som en naturlig og kontinuerlig del av undervisningen, læreren 

må forklare og modellere strategien, elevene må praktisere strategien i mange ulike 

situasjoner og med forskjellige tekster, varierte vurderingsmåter er viktig for å utvikle 

lesekompetanse og lesing, skriving og samtale påvirker hverandre gjensidig positiv (Roe, 

2014, s. 81). Bruk av lesestrategier kommer fram som et viktig ledd. Den metakognitive 
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bevisstheten ved bruk av lesestrategier, handler om at man er bevisst sine egne kognitive 

prestasjoner og at man hele tiden vurderer dem.  Målet med å lære elevene lesestrategier er at 

de skal innarbeide et stort repertoar av gode strategier, som de kan ta i bruk på en fleksibel og 

effektiv måte, og at lesestrategiene skal utgjøre en integrert del lesekompetansen (Roe, 2014, 

s.91). Det kan være lurt å lære seg lesestrategier samtidig som man lærer seg å lese. Jo 

tidligere elevene lærer å bruke forskjellige letestrategier, jo bedre grunnlag har de for å bli 

gode lesere (Roe, 2014, s. 92). Lesestrategier kan hjelpe elevene på yrkesfag med å forstå 

teksten bedre, og læreren må hjelpe elevene til å bruke ulike strategier.  

 

 

 
 

Statistiske undersøkelser fra PIAAC-undersøkelsen viser at andelen voksne med lavere 

utdanning, har dårligere leseferdigheter enn de med høyere utdanning (Bjørkeng, 2013). 

PIAAC er en internasjonal undersøkelse som er iverksatt av organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling (OECD). Målet med PIAAC er å innhente data om den voksne 

befolkningens ferdighetsnivå på tre sentrale områder: leseferdigheter, tallforståelse og 

problemløsning i IKT (Bjørkeng, 2013). Elever som går yrkesfaglige linjer, være under 

kategorien for de som har fullført videregående utdanning. Her ligger hovedtyngden av 

leseferdigheten på nivå 3, av 5 (Bjørkeng, 2013). Tekstene på nivå 3 er ofte lange og fyldige, 
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og tekstene er av ulike format som prosatekster, dokumenttekster, multimodale tekster, og de 

går over flere sider (Bjørkeng, 2013). 

 

Leseferdighetene på nivå 3 innebærer at man kan lese tekster som er lange og fyldige, at man 

forstår tekststrukturer og retoriske virkemidler, og at man kan identifisere, tolke eller 

evaluere flere ulike opplysninger (Bjørkeng, 2013). Nivå 3 er ikke så veldig dårlig, men det 

er fortsatt veldig mange i denne kategorien som befinner seg i nivå 2, som er et langt 

dårligere resultat. Voksne med kun videregående opplæring er som oftest de med yrkesfaglig 

utdanning, men den inneholder også de som ikke har startet på høyere utdanning. Hvis man 

ser på voksne med kun grunnskoleutdanning, kan man se et tydelig dårligere resultat, enn til 

de med videregående opplæring. Voksne med høyere utdanning er de som scorer best i 

PIAAC. Her er det få voksne som befinner seg på nivå 1 og 2, mens hovedtyngden ligger på 

nivå 3-5.  

 

 

2.6 Bruk av skjønnlitteratur i undervisningen  
Litteraturforståelse krever oppmerksom lesing, lydhørhet overfor nyansene i teksten og 

kjennskap til byggesteinene i ulike litterære sjangre (Skarðhamar, 2014, s. 71). Et mål for 

skolens litteraturundervisning er at elevene både skal lære å oppleve tekst, og forstå den 

(Sommervold, 2011). For den litterære samtalen vil det være formålstjenlig å skape en 

klasseromskultur som gir plass for både utforsking, uenighet og fantasi (Sommervold, 2011). 

Dette forutsetter at elevene får muligheten til å øve seg på å si seg enig og uenig med 

hverandre, lære å delta i samtale, lære å bruke samtalen til å utvikle sine oppfatninger og se 

hvordan andres innspill kan utvikle ens egne tanker om teksten (Sommervold, 2011). 

 

Aslaug Fodstad Gourvennec (2016) sin undersøkelse av avgangselevers retrospektive blikk 

på arbeid med litterære tekster i videregående skole, ønsker å bidra med kunnskap om 

sentrale aspekter i norskfagets litteraturarbeid ved å studere hvordan avgangselever i 

videregående skole fremstiller det som faglig praksis (Gourvennec, 2016). Elevene viser at de 

har ulike preferanser til tekstformidling og arbeidsform, men kjerneverdiene er knyttet til 

tekstens rolle, leserens rolle og til samspillet mellom teksten, leseren og andre lesninger 

(Gourvennec, 2016). Denne undersøkelsen er gjort av elever på VG3 studieforberedende 
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program, som kan ha et ganske annerledes forhold til litteratur enn hva de har på yrkesfag, 

men undersøkelsen kan vise hvordan elevenes metaperspektiv på litteraturens rolle kan være. 

Hovedfunnene viser til at elevene ønsker en rik teksttilnærming, hvor det er plass til og et mål 

å få i tale mange ulike perspektiver på teksten ved å dele egne tanker om teksten, lytte til 

andres forslag og en lærer som inviterer elevene til en deltakelse (Gourvennec, 2016).  

Erfaringsbaserte og analytiske tilnærminger er de to mest brukte inngangene til 

litteraturarbeid i klasserommet. Rødnes finner i sin forskning om skjønnlitteratur i 

klasserommet (2014) at ved erfaringsbaserte arbeidsmåter finner elevene meningen i 

litteraturen gjennom å knytte den til egne erfaringer, men denne måten gjør det vanskelig for 

elevene å se det faglige innholdet i litteratursamtalen (Rødnes, 2014, s. 1). Gjennom en 

gjennomgang av tidligere studier finner hun at det ser ut til at det har vært to 

hovedtradisjoner, analytiske og erfaringsbaserte innganger til arbeid med litteratur i skolen. 

Ved den erfaringsbaserte tilnærmingen bygger man på de ressursene som leseren allerede har, 

og leseren settes i fokus. Den analytiske tilnærmingen setter teksten i fokus. Denne metoden 

er preget av faste mønstre som skal følges ved en analyse, og det gir lite rom for egne 

tolkninger. Rødnes sin undersøkelse viser at på den ene siden kommer det fram at ved å 

vektlegge kunnskap om teksten, ser det ut til å gjøre litteraturarbeidet lite motiverende for 

mange elever (Rødnes, 2014, s. 11). På den andre siden viser forskningen at erfaringsnær 

lesning gjør tekstene tilgjengelige for mange elever, og det er også behov for språklig 

bevisstgjøring og redskaper til å snakke om teksten med (Rødnes, 2014, s. 11). 

 

Den følelsen man kan få av å lese en roman, et dikt eller en dramatekst, som gir en glede ved 

å lese det skal ikke bli ødelagt av at man analyserer det. Men de umiddelbare opplevelsene 

bøker gir vil ofte kunne bearbeides til større dybde, større forståelse og i siste omgang større 

innsikt (Skei, 2011, s.14). lesing kan føre til at sin egen språkbeherskelse øker. Når man leser 

må man forholde seg til litteraturspråket som er i bøkene, og det kan ha store forskjeller fra 

det hverdagsspråket vi bruker. Når man leser litteratur må man ta i bruk et annet system med 

et annet sett av regler eller koder. En forfatter inngår på en måte en taus kontrakt med deg 

som leser når han skriver en roman, dikt eller drama (Skei, 2011, s 15).  
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2.6.1 Skjønnlitteraturens plass på yrkesfaglige linjer  
Eyvind Aas (1996) fremhever bruken av skjønnlitteraturen i yrkesfaglige sammenhenger. 

Han mener at skjønnlitteraturen har to bruksmåter, lesing og skriving, da enten sammen eller 

hver for seg, og at det dreier seg om to undervisningssammenhenger (Aas, Berg, Tove 

red.1996). Da inngår enten skjønnlitteraturen i et tverrfaglig samarbeid mellom yrkesfaget og 

norsk, eller så utgjør det en større eller mindre del av arbeidet innenfor det enkelte yrkesfaget 

(Aas, 1996). Aas (1996) fremhever at skjønnlitteraturen ikke trenger å kun brukes i 

norsktimene, men kan også brukes i yrkesfagtimene, og av en lærer som tradisjonelt ikke har 

arbeidet med slikt stoff i sine timer. Motivasjonen til elevene kan øke ved at skjønnlitterære 

tekster leses i andre timer enn i norskfaget. Dette er begrunnet i erfaringer med at 

skjønnlitterære tekster kan få fram andre sider av en sak, enn en sakprosatekst som 

omhandler samme tema kan gjøre (Aas, 1996). Hvis yrkesfaglærerne bruker skjønnlitterære 

tekster i sin undervisning, kan elevenes motivasjon øke. Aas (1996) Ser på skjønnlitteratur 

som kilde til kunnskap og forståelse, og at skjønnlitteratur gi elevene økt innsikt og utvidet 

forståelse. Arbeid med skjønnlitterære tekster kan brukes som inngang til bestemte temaer, 

og det kan ha en motiverende rolle for elevene. Aas (1996) Fremhever at skjønnlitterære 

tekster som dikt og noveller kan være et godt utgangspunkt for en yrkesfaglærer i arbeidet 

med holdninger. 

 

Ved å velge yrkesrettede tekster, kan norsklæreren bruke det som en motivasjonskilde (Berg, 

Bjørkeng, Ryen & Seip Tønnessen, 1996). Bjørkeng (1996) Fremhever at hvis elevene kan se 

sitt framtidige yrke i litteraturen, kan det gi teksten mer relevans for dem. Denne følelsen av 

relevans er noe elevene er vant til å møte i programfagene, og er en selvfølge for 

yrkesfaglærerne når det gjelder tekster som de tar i bruk, slik som lærebøker og 

instruksjonsmateriell (Bjørkeng, 1996). Yrkesfaglæreren bør kunne hjelpe norsklæreren med 

å finne kontaktpunkter mellom fagene og knytte det til yrke og skjønnlitteraturen (Bjørkeng, 

1996). Norsklæreren kan til gjengjeld hjelpe yrkesfaglæreren til å sette yrkesutøvelsen i en 

større sammenheng gjennom skjønnlitteraturen (Bjørkeng, 1996). Norsklæreren kan skape en 

overgang mellom det sosiale eller det etisk mellom fagene. Bjørkeng er inne på noe 

interessant ved yrkesretting av norskfaget. Han mener at på et eller annet punkt i utnyttelsen 

av yrkesfagene vil norsklærere som yrkesretter oppleve et fagdidaktisk problem (Bjørkeng, 

1996). Skal skjønnlitteraturen utelukkende sees i yrkesfagets tjeneste, eller skal man 

undervise ut fra dens egenverdi som estetisk objekt? (Bjørkeng, 1996). Bjørkeng (1996) 
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mener at fra norskfagets perspektiv så er det ideelle målet å greie begge deler, ved å utnytte 

den subjektive relevansen elevene føler, til også å la dem oppleve de kunstneriske kvalitetene 

i de skjønnlitterære tekstene (Bjørkeng, 1996).  

Stig-Börje Asplund (2010) har i sin doktorgradsavhandling Läsning som identitesskapende 

handling, undersøkt litteratursamtaler hos guttene i en yrkesfagklasse på videregående skole i 

Sverige. Studien beskriver hva som skjer når gutten diskuterer fire romaner som er integrert i 

svenskfaget. Han beskriver noe som han kaller for en pendelbevegelse mellom på den ene 

siden guttenes avstand til litteraturen, til på den andre siden å tilnærme seg de litterære 

karakterene, og ha en mer tolkende holdning til litteraturen (Asplund, 2010). Asplund (2010) 

trekker frem at guttenes handlinger er noe som gir mening i en lokal sammenheng, og studien 

viser at en følelse av samfunnet er avgjørende for guttenes litteraturdiskusjon. Asplund sine 

funn kan knyttes videre til Bergman sine funn. Lotta Bergman (2007) finner i sin avhandling 

Gymnasieskolans svenskämnen, at litteraturarbeidet ikke fenger elevene.  Studien baserer seg 

på intervjuer, observasjoner og samtaler med lærere og elever i fire gymnasieklasser i 

Sverige. Funn viser at undervisningen i de fire klassene har ulikt fokus, men at i alle klassene 

fokuseres det på lese-, skrive- og muntlige ferdigheter i alle emner (Bergman, 2007). Selve 

innholdet i det de leser blir underordnet. Elevene i denne studien viser til at de har problemer 

med å forstå hvorfor lærerne vektlegger litteraturarbeidet (Bergman, 2007).  

 

I norskfaget møter elevene skjønnlitteraturen, som forteller en historie og både språk og 

oppbyggingen kan være annerledes enn fagtekstene. Skjønnlitterære tekster appellerer ofte 

mer til følelsene og tolkningene overlates i mye større grad til leseren når det gjelder å «lese 

mellom linjene» (Roe, 2014, s. 63). Birte Sørensen (1983) mener at elevene skal få 

muligheten til å komme med sine tolkninger av de skjønnlitterære tekstene før læreren 

kommer med sin tolkning (Sørensen, ref. Roe, 2014, s. 64). Sørensen peker på at mange av 

elevenes oppfatninger av en tekst blir usynlige fordi de ofte venter på «riktig» svar fra 

læreren (Sørensen, ref. Roe, 2014, side 64). Gunilla Molloy (2002) foreslår en endring i 

retning av at litteraturarbeidet ikke bare skal handle om at elevene skal lære seg noe om 

litteratur, men også at lærerne skal lære seg noe om elevene og deres spørsmål (Molloy, 

2002). Sylvi Penne (2012) undersøkte i sin studie hvor viktig litteraturen egentlig er i dansk- 

svensk- og norskfaget, hvor viktig litteraturen egentlig er i en verden der stadig flere lærere 

kan fortelle om elever som ikke har lest en eneste bok (Sylvi, Penne, 2012, s. 1). Penne 

intervjuet 27 nordiske lærere fra både ungdomsskole og videregående skole, for å finne ut 
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hva vi egentlig trenger litteraturen til. Det Penne kommer frem til er at læreplanene ikke 

nødvendigvis formidler kunnskap som lærerne kan bruke, og at læreplaner, læreinstitusjoner 

og den offentlige samtidsdiskursen er preget av uenighet om litteraturen i skolen (Penne, 

2012, s. 5). Lærerne i studien forteller om elever som ikke leser litteratur og elever som ikke 

er motiverte for lesing.  
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3 Metodekapittel 
Denne studien er basert på intervjuer med fire norsklærere på yrkesfaglige linjer, og 

observasjon av 90 minutter undervisning av læreren i klasserommet. Dette kapitelet skal 

gjøre rede for den metodiske tilnærmingen til forskningsprosjektet og drøfte de ulike valgene 

jeg har tatt. Formålet med denne studien er å belyse litteraturarbeidet på yrkesfaglige linjer, 

og se hva læreren vektlegger når de jobber med litteratur i norskfaget. Først i dette kapittelet 

vil jeg argumentere for bruken av den kvalitative tilnærmingen for å finne svar på 

problemstillingen, før jeg vil diskutere bakgrunnen for valg av metode. Videre vil jeg gå inn 

på utvalg og utvalgskriterier som ligger til grunn for oppgaven, og diskutere studiens kvalitet 

ved å se på validitet og relabilitet. Til slutt vil jeg se på etiske betraktninger rundt oppgaven.  

 

 

3.1 Bakgrunn for valg av kvalitativ metode 
Prosjektets problemstilling har vært førende for valg av metode og datainnsamling. 

Problemstillingen legger grunnlaget for hvilken metode som er mest hensiktsmessig å bruke 

for å finne svar, og den legger føringen for de valgene jeg har tatt. Denne studien har hatt en 

tentativ problemstilling «litteratur på yrkesfag», mens den ferdige problemstillingen ikke ble 

fastsatt før mot slutten. Kvalitative studier er ofte fleksible, og man kan endre utformingen av 

prosjektet i løpet av prosessen (Thagaard, Tove, 2018, s. 16).  

 

Prosjektet har følgende problemstilling som ligger til grunn for studien: Hva vektlegger 

lærere når de jobber med litteratur i norskfaget på yrkesfaglige studieretninger? 

 

I denne studien er det lærerne som er i fokus, og jeg er ute etter deres meninger om hvordan 

de bruker litteratur i sin norskundervisning på yrkesfag. Det finnes ikke så mye tidligere 

forskning på dette temaet, så jeg bestemte meg raskt for at jeg må ut og samle inn data selv. 

Valg av informanter falt på lærerne, fordi det er lærerne som velger ut den litteraturen 

elevene skal arbeide med i norskfaget. Gjennom intervjuer vil jeg kunne komme tettere inn 

på lærerne, og jeg vil kunne bli mer personlig kjent med dem, og få mer personlige meninger 

enn jeg kan få ved bruk av observasjon. Kvalitative studier retter seg mot at vi utvikler en 

forståelse av de sosiale fenomenene vi studerer (Thagaard, Tove, 2018, 16). Det kunne vært 

interessant med elevenes syn for å supplere svarene, men i denne studien ønsker jeg å holde 
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fokuset på hva lærerne tenker. Jeg ønsker å komme tettere inn på hvordan lærerne tilpasser 

undervisningen, hva de tenker om yrkesretting, hvordan de bruker litteratur i undervisningen 

og hva lærerne mener elevene får ut av litteraturarbeidet. Ved å velge en kvalitativ metode 

for denne studien vil jeg få personlige tanker og meninger fra lærerne, rundt det aktuelle 

temaet. Kvalitativ forskning søker å utvikle forståelse av fenomener som er knyttet til 

personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Dalen, Monica, 2013). Ved å observere 

lærerne i klasserommet vil jeg komme tettere inn på lærernes hverdag, og se hvordan de er i 

klasserommet. Med tanke på problemstillingen vil det være relevant å velge intervju og 

observasjon som metode. Ved bruk av intervju vil lærerne kunne komme med sine personlige 

meninger rundt litteraturundervisningen, og man vil komme tettere inn på lærerne i deres 

sosiale virkelighet. Kvalitative studier som blir gjennomført i felten, preges ofte av nærhet til 

kilden (Thagaard, 2018, 16). Observasjonen vil gi meg som forsker et innblikk i lærernes 

hverdag i klasserommet, og vil være med på å underbygge spørsmålene i intervjuet.  

 

 

3.2 Utvalg 
Utvalget for studien skal kunne gi svar på hva norsklærere på yrkesfag vektlegger når de skal 

velge ut litteratur til norskundervisningen. Det er norsklærere på yrkesfaglige studieprogram i 

videregående skole, som er best egnet som utvalg for å gi svar på problemstillingen. 

Utvalgsprosessen med informantene har gått litt opp og ned, og prosessen har tatt litt tid. 

Etter å ha vært i kontakt med flere mulige informanter, har mange av de valgt å ikke bli med 

på studien. Begrunnelsen for at lærerne har valgt å ikke være med er som regel tid. Det har 

derfor tatt litt tid for meg å finne fire informanter til studien.  

 

 

3.2.1 Utvalgskriterier 
Kvalitative studier kjennetegnes som oftest ved at det er et begrenset antall personer eller 

enheter med i studien. Når utvalget er lite, er det særlig viktig at man anvender en 

utvelgelsesprosess som er hensiktsmessig for å svare på problemstillingen, slik at analysen av 

data kan gi en forståelse av de fenomenene man studerer (Thagaard, 2018. s. 54). I denne 

kvalitative studien representerer lærerne utvalget for oppgaven. Utvalgsprosessen ble gjort 

ved en strategisk utvelgelse, som er basert på at man systematisk velger personer som har 

egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen (Thagaard, 
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2018, 54). Dette blir et strategisk utvalg av informantene siden problemstillingen søker svar 

fra norsklærere på yrkesfaglig studieprogram. I mitt tilfelle er det strategisk for meg å velge 

lærere som arbeider som norsklærere på yrkesfaglige studieprogram i videregående skoler. 

Det er disse lærerne som kan gi meg svar på problemstillingen, gjennom observasjon og 

intervju.  Dette utvalget vil ikke være representativt for en populasjon, siden informantene er 

systematisk valgt. I kvalitative studier hvor utvalget er selektert på bakgrunn av at deltakerne 

er de mest hensiktsmessige for å svare direkte på problemstillingen, vil ikke utvalgene være 

representative for en populasjon (Thagaard, 2018, 55). Jeg har valgt fire informanter til 

studien. Dette er et antall som jeg mener er stort nok til å gi tilstrekkelig svar på 

problemstillingen, siden lærerne både skal intervjues og observeres. 

 

De fire lærerne kommer fra ulike informantskoler, slik at studien baserer seg på en viss 

variasjon blant utvalget. Dette var et bevist valg, for at det skulle bli større bredde i 

datamaterialet. Videregående skoler har ulik praksis for hvordan de gjennomfører 

undervisningen og hvordan de velger å legge opp undervisningen ut ifra kompetansemålene. 

Ved å velge flere informantskoler vil man kunne se større forskjeller i hvordan lærerne på 

yrkesfag underviser, og hvilke tanker de har rundt litteraturundervisning. Utvalget består av 

norsklærere som underviser på ulike yrkesfaglige studieprogram, og noen av de underviser 

også på studiespesialiserende linjer. De fire lærerne underviser alle på VG1 yrkesfaglige 

linjer, og alle observasjonene ble gjennomført i VG1 klasser. Denne variasjonen kan vise om 

det er ulikheter på de ulike studieprogrammene, og om lærerne legger vekt på tverrfaglighet 

når de skal velge ut litteratur til undervisningen.  

 

 

3.2.2 Rekruttering av informanter 
Rekrutteringsfasen startet med at jeg sendte en e-post til rektor ved flere ulike videregående 

skoler. Her la jeg fram hva prosjektet mitt går ut på og hva jeg ønsket fra skolene. Rektorene 

satte meg i kontakt med avdelingslederne, som videre kontaktet lærerne. Jeg avtalte et møte 

med lærerne, hvor vi ble enige om datoer for intervju og observasjon. Alle lærerne ble tydelig 

informert om prosjektet, og hva jeg skulle undersøke. Utvalget for denne studien er et 

tilgjengelighetsutvalg som Thagaard (2018) beskriver som et utvalg hvor man ved et 

strategisk valg velger ut deltakere som representerer egenskaper som er relevant for 

problemstillingen, og at de er tilgjengelige for forskeren. Det er ikke alltid like lett å skaffe 
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informanter til kvalitative studier, siden de som oftest omhandler personlige tanker og 

meninger. Utvalget består av de lærerne som viste interesse til å delta i prosjektet.  

 

 

3.2.3 Presentasjon av informantene 
Utvalget består av fire norsklærere i videregående skole, som underviser på yrkesfag. Alle 

lærerne underviser på VG1 yrkesfaglige studieprogram, og det er i disse klassene 

observasjonen har blitt gjennomført. VG1 og VG2 klassene på yrkesfag har de samme 

kompetansemålene, men jeg ønsket at lærerne skulle undervise på samme trinn, slik at jeg 

kunne få et bedre sammenligningsgrunnlag av dem. Lærerne er fra ulike skoler, men alle har 

arbeidet flere år som norsklærere på yrkesfaglige linjer. Utvalget består av tre kvinner og en 

mann. Av hensyn til anonymitet vil jeg kun referere til lærerne som informant A-D. Jeg vil 

informere litt om de ulike klassene, men dette er kun for å danne seg et bilde av klassen som 

helhet. Elevene er ikke med som informanter, men det har blitt notert ned noen samtaler fra 

observasjonen i klasserommet. Før jeg observerte lærerne, avtalte vi at jeg skulle observere 

en time hvor de skulle arbeide med litteratur, på en eller annen måte. De fire lærerne kom alle 

med tidspunkt som passet for dem, hvor de skulle ha om litteratur.  

 

Informant A er en kvinne som har arbeid som lærer i 10 år. Hun underviser i fagene naturfag, 

samfunnsfag og norsk. Hun underviser kun i norsk på yrkesfag, og gjort det i flere år. Jeg 

observerte henne i en time med VG1 naturbruk. Klassen består av 15 elever i, hvorav 9 jenter 

og 5 gutter var i timen den dagen. 

 

Informant B er en kvinne som har arbeidet som lærer i 20 år. Hun underviser i norsk og 

samfunnsfag, men har også undervisningskompetanse i realfag. Hun underviser i norsk både 

på studiespesialiserende og på yrkesfag. Jeg observerte henne i en klasse på VG1 elektrofag. 

Klassen består av 16 elever, hvor alle er gutter. De var tidligere 32 elever i norsktimene, men 

de er nå delt i to.  

 

Informant C er en mann som har arbeidet som lærer i 21 år. Han utdannet seg først som 

formgivningslærer, men har også kompetanse innen norsk og engelsk. Han underviser i norsk 

både på studiespesialiserende og yrkesfag. Jeg observerte han i en klasse på VG1 Teknikk og 
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industriell produksjon. Klassen består av 16 elever, hvorav 2 jenter og 13 gutter var i timen 

den dagen.  

 

Informant D er en kvinne som har arbeidet som lærer i fire år. Hun underviser i norsk, 

samfunnsfag og soisiologi. Hun underviser i norsk både på studiespesialiserende og på 

yrkesfag. Jeg observerte henne i en klasse på VG1 Helse-og oppvekstfag. De var 9 elever i 

klassen, hvorav 4 jenter og 3 gutter var i timen den dagen. De startet med en klasse på 20 

elever høsten 2018, men har hatt et stort frafall i løpet av høsten. Dette gjelder ikke bare 

denne klassen, men hele skolen. 

 

 

3.3 Observasjon 
Observasjonen av lærerne i klasserommet var den første delen av datainnsamlingen til 

prosjektet. Selve observasjonen varte i ca 90 minutter og var en dobbelttime med norsk. 

Observasjonsdataen i dette prosjektet har vært mitt sekundærmateriale. Utgangspunktet for 

observasjonen var å forstå informantenes situasjon, at det ble en bakgrunn for intervjuet og at 

den kunne validere for intervjuet. Hensikten med observasjonen er å se om de arbeidet med 

litteratur i klasserommet, hva læreren vektlegger når de jobber med litteratur i 

undervisningen, og hvordan læreren formidlet holdninger rundt litteraturundervisningen. 

Denne metoden er godt egnet til å gi informasjon om dagliglivet, personer og om hvordan 

personer forholder seg til hverandre (Thagaard, 2018, s. 53). Observasjonen skal gi et bilde 

av hvordan lærerne er i klasserommet, og hvordan det blir arbeidet med litteratur, om lærerne 

knytter litteraturen til tverrfaglige samarbeid med yrkesfagklassen.  

 

Observasjonen av lærerne i klasserommet ble gjennomført før intervjuet, slik at jeg kunne 

bruke noe av det jeg observerte for å få mer utfyllende svar i intervjuet. Det var relativt kort 

tid mellom observasjon og intervju, slik at observasjonen satt godt i minnet. Jeg avtalte dato 

for observasjon med lærerne på forhånd, slik at jeg kunne observere læreren i en time hvor de 

skulle arbeide med litteratur. Dette var et bevisst valg, slik at jeg fikk mest ut av 

observasjonstiden i klasserommet. Det var viktig for meg at jeg fikk se hvordan lærerne 

gjennomførte undervisning som inneholdt litteratur og spesielt se på hvordan de formidlet 

litteraturen i klasserommet. Observasjonen kunne også gi med svar på hva lærerne vektlegger 
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når de skal jobbe med litteratur, og se hva de legger mest vekt på når de skal velge ut tekste 

og arbeidsmåter. 

 

Som forsker var jeg ikke en del av undervisningen, jeg satt på en stol bakerst i klasserommet 

og kun observerte. Jeg valgte å observere i form av en ikke deltakende rolle, slik at mitt 

nærvær ikke skulle ha innvirkning på lærerens rolle i klasserommet. Hensikten med dette er 

at relasjonene mellom deltakerne i felten ikke skal preges av at forskeren er til stede 

(Thagaard, 2018, s. 82). Klassene hadde fått informasjon fra læreren på forhånd om at jeg 

kom til å være i klasserommet i de gitte timene, og at jeg skulle fokusere på lærerens arbeid 

og ikke elevene. I noen av klassene var de opptatt av hva jeg skulle, mens i andre klasser 

brydde de seg ikke om at jeg var tilstede. Under observasjonen ble det notert ned feltnotater 

av det lærerne sa og gjorde i klasserommet, hvilke arbeidsmåter de brukte, oppgaver som 

elevene fikk, hvordan lærerne gjennomførte undervisningen og hvordan elevenes reaksjoner 

var. I notatene skrev jeg også ned noen av samtalene mellom læreren og elevene, der hvor de 

hadde samtale om litteratur. Dette var spesielt i situasjoner der de snakket om litteratur og 

hadde en litterærsamtale. Notatene inneholder det man har observert, og man overfører sine 

erfaringer av situasjonen til tekst (Thagaard, 2018, s. 84).  
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3.3.1 Observasjonsbeskrivelser fra klasserommet 
Her er en oversikt over ulike deler av observasjonen med informantene. Tabellen viser til 

hvilken klasse informanten hadde, hvilke metoder som ble brukt, hvilke tekster de leste, tema 

for timen og hvilken oppgave elevene fikk. Tabellen er ment for å gi en oversikt over 

observasjonen og innholdet i timene.  

 

Informant Klasse Metode Tekster Tema Oppgave 

 

A 

Naturbruksfag Lærerstyrt, 

elevarbeid i 

grupper og 

individuell 

skriveoppgave. 

«Frøet» av Inger 

Hagerup. 

«Skogsfolk» av 

Hans Børli. 

«Ekspeditrisefobi» 

av Are Kalvø 

Kreativ 

skriving.  

(Del av en 

heldag) 

Korte oppgaver 

rundt diktene, 

ikke analyse.  

Skriveoppgave 

med tema fobi. 

 

B 

Elektrofag Lærerstyrt intro. 

Lese novelle. 

«Natursti» med 

oppgaver 

«En nesten pinlig 

affære» av Johan 

Harstad 

Identitet, språk 

og dialekt 

Analyse av 

novellen. 

Budskap, 

synsvinkel, 

vendepunkt, 

personskildring 

osv. 

 

C 

Teknikk- og 

industriell 

produksjon  

Lærerstyrt intro, 

og litterære 

samtaler med 

elevne. 

«Pass deg for 

ulven» av Gro 

Dahle. 

«Gutten» av 

Ingvar 

Ambjørnsen 

«Drageløperen» 

(Utdrag) av 

Khaled Hoddeini 

Novelle og 

novelleanalyse 

Analyseoppgaver 

fra læreboken 

«Tett på».  

Mal for 

novelleanalyse  

 

D 

Helse- og 

oppvekstfag 

Lærerstyrt 

tavleundervisning, 

lese novelle og 

individuelle 

analyse oppgaver 

for elevene.  

«Mennesker på 

kafé» av Kjell 

Askildsen 

Episke tekster, 

skjønnlitteratur 

og novelle 

Analyseoppgaver 

som læreren selv 

har produsert.  
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3.4 Intervju 
Den andre delen av datainnsamlingen for prosjektet var intervjuer med de fire lærerne. 

Intervju betyr en «utveksling av synspunkter» mellom to personer som snakker sammen om 

et felles tema (Kvale & Birkman, 2015). Det er nettopp det jeg ønsket med intervjuet, at det 

skulle bli en samtale rundt temaet og at det skal være en rolig atmosfære. Tove Thagaard 

(2018) fremhever at formålet med et intervju er at vi får fyldig og omfattende kunnskap om 

hvordan andre mennesker opplever sin situasjon, og hvilke synspunkter og perspektiver de 

har på de temaene intervjuet omhandler (Thagaard, 2018, s. 89). Et intervju kan gi et godt 

innblikk i personers tanker, følelser og meninger rundt temaer. Denne metoden vil kunne gi 

et godt bilde av lærernes tanker rundt temaet litteraturarbeid på yrkesfag, og gi meg svar på 

problemstillingen. Intervjuene blir min primærmetode, og det er intervjuene som ligger til 

grunn for analysen. Intervjuet er et semistrukturert intervju, der alle spørsmålene er skrevet 

ned og ferdig formulerte på forhånd av intervjuet. Alle intervjuene ble gjennomført separat, 

og de ble gjennomført på ulike dager, på grunn av avstanden mellom skolene. Før intervjuet 

hadde jeg flere småsamtaler med lærerne, noe som var med på å lette stemningen mellom oss, 

slik at intervjuet ikke ble så anspent. Det er viktig at lærerne gir ærlige svar, og føler seg 

trygge på å si hva de mener om litteraturarbeid på yrkesfag. Lærerne må føle seg trygge i 

intervjusituasjonen, slik at de kan vise selvinnsikt og egne meninger. Den viktigste svakheten 

ved å be folk gi opplysninger om seg selv, er at vi er avhengige av at de har både tilstrekkelig 

selvinnsikt og tilstrekkelig vilje til å gi riktige svar (Kleven, Thor Arnfinn, 2014).  

 

 

3.4.1 Prøveintervju  
Det ble gjennomført ett prøveintervju med en medstudent, som har praksiserfaring med 

norskundervisning på yrkesfag. Dette intervjuet ble brukt til å prøve ut intervjuguiden og for 

å se om jeg hadde tilstrekkelig med spørsmål for å belyse problemstillingen. Etter intervjuet 

hadde vi en samtale rundt hvordan spørsmålene var bygget opp, om de var vanskelige å 

besvare og om hvordan jeg var som intervjuer. Det ble kun gjort noen små justeringer av 

formuleringen av spørsmålene, og det ble byttet litt plass i intervjuguiden. Som forsker fikk 

jeg prøvd ut min rolle som intervjuer, og det var nyttig med tilbakemeldinger på hvordan jeg 

var som intervjuer. Under prøveintervjuet fikk jeg også testet ut lydopptakeren, slik at jeg 

følte meg tryggere på å bruke den. 
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3.4.2 Intervjuguide 
I et semistrukturert intervju vil det være behov for en intervjuguide (Se vedlegg B). 

Intervjuene fulgte den samme intervjuguiden, men det ble tilføyet noen oppfølgingsspørsmål 

underveis i intervjuet, på bakgrunn av observasjonen i klasserommet til den enkelte læreren. 

Intervjuet ble som en strukturert samtale mellom informanten og meg. Dette gjorde det 

enklere for meg å komme med oppfølginger på det informanten svarte, slik at jeg fikk dypere 

svar. Oppfølgingsspørsmål kan kompensere for at det er store forskjeller på hvor åpne 

personer er rundt å svare på spørsmål (Thagaard, 2018, s. 95). For å sikre intervjuets kvalitet, 

er det viktig at man stiller spørsmål som oppmuntrer informanten til å gi konkrete og 

utfyllende beskrivelser (Thagaard, 2018, s. 95). Intervjuguiden (Se vedlegg) er delt i tre deler, 

hvor jeg først innledningsvis forteller om meg selv og prosjektet, så en innledende samtale 

som omhandler intervjupersonen, før den går inn på litteratur på yrkesfag. I den innledende 

samtalen fikk lærerne mulighet til å fortelle en del om seg selv, om deres utdanning og om 

deres yrkesvalg. I hoveddelen av intervjuet ønsket jeg å få svar på hva lærerne legger til 

grunn for utvelgelse av litteratur som skal brukes i undervisningen, hva de mener er den 

viktigste kompetansen elevene skal sitte igjen med, hvilke utfordringer læreren møter med 

litteraturundervisning, tverrfagligsamarbeid og om de har noen eksempler på tekster som har 

fungert godt med klassen. Fra observasjonen kunne jeg trekke fram konkrete eksempler og få 

dypere svar fra læreren. Avslutningsvis spurte jeg intervjupersonene om de hadde noe de 

ønsket og tilføye, hvis de følte de hadde noe mer de ønsket å fortelle om.  

 

 

 

3.4.3 Gjennomføring av intervju 
Intervjuene varte fra 30 minutter til 55 minutter, siden noen av lærerne svarte mer detaljert 

rundt noen av temaene enn andre. Det ble gjort lydopptak under intervjuet, siden lydopptak 

gir den mest fyldige informasjonen om dialogen mellom forsker og intervjupersonen 

(Thagaard, 2018, s. 111). Lærerne ble gjort oppmerksomme på at de ikke fikk nevne 

informasjon som skolens navn, navn på elever eller andre ting som kan spores tilbake på 

dem. Hovedgrunnen til at det ble tatt lydopptak under intervjuet er at jeg ønsket å delta i 

samtalen, noe jeg ikke hadde hatt mulighet til hvis jeg måtte notert ned alle svarene. 

Intervjuene ble gjennomført på en rolig måte, og lærene ga uttrykk for at de var fornøyd med 

intervjuet. Etter intervjuet fikk lærerne muligheten til å legge til noe hvis de ønsket det, og de 
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kunne kontakte meg i ettertid hvis det var noe de ønsket å endre på. De fire lærerne sa i 

etterkant at det hadde vært en fin opplevelse, og at intervjuet fikk dem til å tenke tydeligere 

over litteraturvalg og litteraturarbeid på yrkesfag.  

 

Selve intervjusituasjonen er preget av et asymmetrisk maktforhold mellom meg som 

intervjuer og informanten (Kvale & Birkmann, 2015). For å dempe dette forholdet 

gjennomførte jeg intervjuene på grupperom inne på skolene, og jeg plasserte meg overfor 

informantene. Jeg gjorde det tydelig for informantene at jeg ikke var ute etter noen spesielle 

svar, men at jeg ønsket å høre deres tanker og meninger rundt litteraturarbeid på yrkesfag.  

 

 

 

3.4.4 Transkripsjon 
Transkripsjon er å omformulere noe fra muntlig tale til skriftlig tekst. Intervjumaterialet blir 

bedre egnet for analyse hvis man overfører det muntlige materiale over til skriftlig tekst. 

Kvale & Birkmann (2015) viser til en utfordring i overgangen fra samtale til tekst, hvor den 

samtalen som foregår ansikt til ansikt blir revet bort fra helheten, og det kun står igjen en 

skrevet tekst (Kvale & Birkmann, 2015, s. 204). Det er derfor en fordel at jeg som forsker 

selv har transkribert intervjuene, dette er en fordel siden jeg var tilstede under intervjuene, og 

kan med det erindre den sosiale sammenhengen. Det er i tillegg en fordel å gjøre 

transkripsjonene selv, siden man i denne fasen starter analysearbeidet av det som har blitt 

sagt (Kvale & Birkmann, 2015). Tove Thagaard (2018) fremhever at både observasjonsdata 

og intervjudata bør fortolkes i lys av de kulturelle og sosiale rammene som de personene man 

studerer forholder seg til (Thagaard, 2018, s.53). Alle de transkriberte intervjuene har de 

samme tegnene for pause, og det er ført inn andre lyder som skaper pauser i intervjuet, slik 

som «latter», «eeeh» og «hmm». Intervjuet er i hovedsak blitt overført i sin helhet til tekst, 

men det er noen unntak hvor det blir for mye digresjon fra intervjuet. Jeg har da valgt å ikke 

transkribere det.  
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3.4.5 Analyse 
Analyse av datamaterialet er en stor del av arbeidet med et forskningsprosjekt. Analysen i 

denne studien er en tematisk analyse, som baserer seg på at man koder og klassifiserer data 

og deler det inn i kategorier, slik at man kan forstå fenomener i kontekst og få en forståelse 

av enkelttemaer (Thagaard, 2009, s. 172). Analysen skal ordne det innsamlede datamaterialet 

slik at man finner svar på problemstillingen. Når analysen skal sammenligne ulike deltagere, 

er det viktig at dataen som er samlet inn fra deltakerne belyser det samme temaet (Thagaard, 

2009, 172). Braun & Clarke (2012) viser til at man kan lage seg et visuelt kart, som fungerer 

som et verktøy for å kartlegge fasene i analysen og identifisere hovedtemaer, undertemaer og 

sammenkoblingene mellom disse (Braun & Clarke, 2012, s. 60).  

 

Når man har flere intervjuer er det viktig å organisere datamaterialet. Man må organisere det, 

for så å trekke tråder på tvers av intervjuene for å finne sammenhenger mellom dem. 

Materialet ble delt inn i tematiske kategorier, med en deduktiv tilnærming siden jeg delte det 

inn etter kategorier i prosjektets problemstilling. For å gjøre analysen enklere benyttet jeg 

meg av en temaanalytisk tilnærming, da utforsker man temaer ved å sammenligne data om 

det samme temaet for alle deltakerne i prosjektet (Thagaard, 2018, s. 152). Temaene bør 

inneholde en utfyllende beskrivelse fra deltakerne, slik av hvert tema gir grunnlag for at man 

kan analysere variasjonene som dataene presenterer (Thagaard, 2009, s 172). De er delt inn i 

lærernes tilpasninger av litteraturen, arbeid med yrkesretting i norskfaget og lærernes 

muligheter og begrensninger. Det vil komme en grundigere forklaring på disse kategoriene i 

analysedelen.  

 

I kapittel fire blir både datamaterialet fra intervjuene og observasjonen analysert. Analysen 

gjennomgår hovedfunnene fra intervjuet, mens datamaterialet fra observasjonen blir trukket 

inn for å underbygge funnene fra intervjuene. Intervjuene er studiens primærmateriale, mens 

feltnotatene fra observasjonen er sekundærmaterialet. Feltnotatene blir brukt der det er en 

tematisk sammenheng med primærmaterialet, slik at det kan underbygge svarene fra 

intervjuene. Datamaterialet fra både observasjon og intervju med lærerne må forstås som en 

helhet, for å kunne gi svar på problemstillingen.  
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3.5 Validitet og relabilitet 
 

 

3.5.1 Validitet  
Validitet knyttes til resultatene av forskningen og hvordan vi tolker data (Thagaard, 2018, 

189). Validitet er en intern gyldighet som vil si i hvor stor grad den beskrivelsen en 

undersøkelse gir er sann eller virkelighetsnær, og hvorvidt vi har dekning i data for 

konklusjoner knyttet til kausalitet (Jacobsen, Dag, 2016, s. 89). Dette kan knyttes til spørsmål 

om forskningens gyldighet. I kvalitative studier er det to validitetstrusler som Maxwell 

(2013) viser til. Dette er researcher bias og reactivity (Maxwell, 2013). researcher bias 

dreier seg om at studiens validitet kan trues ved at konklusjonene og data blir for 

fremtredende, og at de blir påvirket av forskerens forståelse, teoretisk ståsted og formål med 

studien (Maxwell, 2013). Det er viktig å sette seg inn i hvordan dette kan påvirke studien og 

tolkningen av funnene. Som fremtidig norsklærer og tidligere yrkesfagelev er det viktig for 

med at disse forholdene ikke påvirker studiens validitet. Reactivity vil si at forskeren har en 

reell innflytelse på informantene og omgivelsene rundt forskningen, noe som kan påvirke 

resultatene man innhenter (Maxwell, 2013). Under observasjonen i klasserommene var min 

posisjonering i rommet og min tilstedeværelse viktig, slik at elevene og læreren ikke skulle 

bli påvirket av at jeg var tilstede i rommet. Det virket ikke som om elevene tenkte så mye på 

at jeg var der, og noen av lærerne kommenterte etterpå at de ikke tenkte så mye over at jeg 

var tilstede. Dette er noe som kunne fått konsekvenser for hvordan informantene oppførte seg 

og kunne påvirket hva de sa (Creswell, 2014).  

 

Teorien i kapittel to kan også være med på å styrke validiteten, ved å se på resultater og funn 

fra andre studier som kan bekrefte mitt datamateriale. Observasjon er også med på å styrke 

validiteten i dette prosjektet, ved at jeg har observert lærerne for å se om det samsvarer med 

det lærerne fortale i intervjuene. Denne trianguleringen av metodene er med på å redusere 

sannsynligheten for systematisk skjevhet i dataene (Maxwell, 2013). På samme måte som ved 

observasjonen, kunne jeg gjennom intervjuene få svar på det man ikke kan se i observasjonen 

som tanker, holdninger og begrunnelser. Observasjonens lengde var nok ikke lang nok til å få 

et tilstrekkelig bilde av informantene, men det var med på å gi et bilde av hvordan læreren 

gjennomførte norskundervisningen på yrkesfag. For å kunne vurdere funnenes gyldighet må 

man ta stilling til spørsmål om studiens validitet (Creswell, John, 2014). For å styrke 
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validiteten har jeg gått kritisk gjennom analyseprosessen, og beskrevet tydelig hvordan 

analysen gir grunnlag for den tolkningen av data jeg har kommet fram til.  

 

Som fremtidig lektor har jeg en viss tilknytning til det miljøet jeg har studert og til lærerne. 

Lærerne refererte ofte til meg som «vi lærere» osv. Når man kjenner miljøet har man et 

utgangspunkt for å utvikle en forforståelse innenfra, som vi si at de erfaringene vi har fra 

miljøet kan gjenkjennes og bli brukt som utgangspunkt for den forståelsen vi kommer frem til 

(Thagaard, 2018, s. 190). En slik tilknytning kan føre til at vi overser ting som er annerledes 

enn den erfaringen vi har bygget opp. Forforståelsen omfatter de meningene og 

oppfatningene vi har på forhånd til det vi skal studere (Monica, Dalen, 2013, s.16). En annen 

grunn til at jeg er kjent med miljøet er at jeg selv har gått yrkesfagligstudieprogram. Jeg har 

da et minne om hvordan det var og hvordan norskundervisningen var da jeg gikk der, men det 

er ti år siden jeg gikk ut av videregående, så minnet om dette miljøet sitter ikke så godt. Når 

man møter informantene og det innsamlede materialet vil forskeren alltid stille med en 

forforståelse til det man møter (Dalen, 2013, s. 16). For relasjonen til både elevene og lærerne 

kan det være en fordel at jeg har vært en del av yrkesfag miljøet og at jeg er en del av 

lærernes miljø som lektor. Kjennskap til miljøet kan altså både være en styrke og en 

begrensing. Det kan være en styrke ved at man forstår deltakernes situasjon på bakgrunn av 

egne erfaringer, og det kan være en svakhet ved at man overser nyanser som ikke samsvarer 

med egne erfaringer (Thagaard,2018, s. 190).  

 

 

3.5.2 Generaliserbarhet 
Generalisering dreier seg om å påstå at funn basert på studier av noen få, også gjelder for alle 

(Jacobsen, 2016, s. 86). Dette har med den eksterne gyldigheten, som vil si i hvor stor grad vi 

kan generalisere funn fra vår studie (Jacobsen, 2016, s. 89). Den ytre validiteten dreier seg 

om funnenes overføringsverdi til andre mennesker og situasjoner (Kvale & Birkmann, 2015). 

Antall informanter kan ha innvirkning på dette og kan medføre at man ikke kan trekke 

slutninger, fordi grunnlaget er for lite til å trekke slutninger for en større populasjon (Kvale & 

Birkmann, 2015). I dette prosjektet har jeg valgt informanter fra flere ulike skoler, men 

studien har ikke en overføringsverdi til alle lærere som arbeider med norsk på yrkesfag. 

Utvalget i denne studien er for lite til å kunne generalisere funnene til andre situasjoner og 

mennesker. Det har blitt lagt vekt på lærernes alder, kjønn og hvor lenge de har jobbet i 
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skolen, men utvalget er ikke representativt for alle norsklærere på yrkesfag, så funnene kan 

med det ikke generaliseres.  

 

Denne studien er med på å belyse feltet, og har med det en viktig verdi. Det er lite forskning 

rundt dette feltet, og en studie av litteraturarbeid på yrkesfaglige linjer vil være med på å sette 

mer fokus på dette temaet. Denne studien gjør en typisk analytisk eller teoretisk 

generalisering, ved at jeg setter forskningen min i sammenheng med annen tidligere 

forskning rundt feltet.  

 

 

3.5.3 Reliabilitet 
Kvalitativ forskning skal vurderes med hensyn til troverdighet, og prosjektets reliabilitet er et 

kriterium for at forskningen er utført på en troverdig og tillitvekkende måte (Thagaard, 2018, 

s.187). Jeg har prøvd å vise tydelig hvordan jeg har gått fram i forskningsprosessen, og 

hvordan jeg har hentet inn data til oppgaven. Det blir da lettere for leseren å forstå 

framgangsmåter og metoder for innhenting av data. Reliabilitet kyttes til spørsmål om 

forskningens pålitelighet. Det er basert på at vi redegjør for hvilken betydning erfaringer i 

feltet har for hvordan vi har utviklet data (Thagaard, 2018, s. 181). Relabilitet er at en annen 

forsker som benytter de samme metodene, vil kunne komme frem til de samme resultatene. 

Det er ikke sikkert det vil la seg gjøre med denne studien, siden resultatene blir 

kontekstavhengig og at jeg som forsker har en sentral rolle i datainnsamlingen, men stegene i 

forskningsprosessen er presentert så nøyaktig som mulig. Det som kan være med på å øke 

studiens relabilitet er opptakene fra intervjuene. Opptakene gir grunnlag for data som er mer 

uavhengig fra forskerens oppfatninger enn det notater er, som ofte er preget av at forskeren 

rekonstruerer utsagn og hendelser (Thagaard, 2018, s 188).  

 

 

3.5.4 Etiske betraktninger 
Kvalitative metoder preges av en økende bevissthet rundt etiske retningslinjer, og det 

forventes at forskeren utviser en etisk praksis i sitt forskningsprosjekt (Thagaard, 2018, s. 

20). Det er flere etiske retningslinjer som definerer forskerens forhold til deltakerne av 

studien. Jeg vil ta for med de ulike delene av studien og trekke fram de etiske aspektene man 

må tenke gjennom. Det er viktig at forskeren er redelig og at man er troverdig. Uredelighet 
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kan vises ved plagiering, fabrikkering eller forfalsking av data (Befring, Edvard, 2016, s. 30). 

Det er derfor viktig med gode forskningsetiske holdninger. Etiske retningslinjer krever at 

man viser nøyaktighet i måten man presenterer forskningsresultatene (Thagaard, 2018, s.20-

21).  

 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), 

presiserer at «forskeren skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet» og 

«Forskeren skal respektere forskningsdeltagernes autonomi, integritet, frihet og 

medbestemmelse» (NESH, 2016, s. 12). Ved observasjon i klasserommet er det viktig at 

forskeren viser hensyn til alle som er tilstede. Av hensyn til personvern valgte jeg å kun 

notere på papir, slik at det ikke skulle bli lagret personopplysninger om elevene. Lærerne har 

samtykket til å bli observer i klasserommet, og at det ble tatt lydopptak under intervjuet.  

Lærerne som har vært mine informanter i studien, har skrevet under på en 

samtykkeerklæring. Vi har sammen gått gjennom alle punktene og informantene har forstått 

innholdet og deres rett. «Forskningsetikkens grunnleggende prinsipper består i at all 

deltagelse skal bygge på samtykke, og at dette samtykket skal være gitt på et fritt, informert 

og forstått grunnlag» (Befring, 2016, s. 31). Prosjektansvarlig har ansvaret for at dette er 

gjort, og at informasjonen er forståelig og forstått. Prosjektet er meldt inn NSD, Norsk senter 

for forskningsdata. De har godkjent prosjektet i henhold til personopplysninger, 

formålsbegrensinger, dataminimering og lagringsbegrensing (Se vedlegg C).  

 

Det er ikke oppgitt noen personopplysninger i studien, og det kommer ikke fram ved 

intervjuet eller observasjonen. Lærerne fikk tydelig beskjed før intervjuet at de ikke måtte 

nevne navn på skolen de jobbet på eller navn på elevene undre intervjuet. I alle mine 

dokumenter er lærerne kun referert til som informant A-D. Det ble kun gjort feltnotater under 

observasjonen, så ingen av elevenes navn ble skrevet ned. Alle opplysninger om personlige 

forhold i studien er behandlet konfidensielt. Den innsamlede dataen er anonymisert, og det 

finnes ikke navn på noen av lydopptakene eller dokumentene i studien. Målet med dette er å 

hindre skadelig bruk og formidling av personlige opplysninger som er gitt ved deltagelse i 

forskningsarbeidet (Befring, 2016, s. 32). Det er særlig viktig at barn og unge blir godt 

beskyttet, med tanke på personopplysninger. Barn under 15 år må ha samtykke fra foresatte, 

men de må også selv gi uttrykk for informert samtykke (Befring, 2016, s. 32). I denne studien 

var det ingen barn under 15 år med. Det ble gjennomført observasjon i klasserom med elever 

som er over 15 år, men elevene var ikke en del av studien, så det er ikke behov for informert 
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samtykke fra dem. Elevene ble informert av læreren om at jeg var der, hva jeg skulle og at 

jeg kun skulle fokusere på læreren.  
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4 Analyse 
I dette kapittelet vil jeg presentere analysen av studiens datamateriale. Analysen er basert på 

intervjuer og observasjoner med de fire norsklærerne på yrkesfag. Intervjuene er mine 

primærdata, mens observasjonene er mine sekundærdata, som vil bli trukket inn for å belyse 

det som kommer fram i intervjuene.  I metodekapittelet ga jeg en redegjørelse av hvordan 

analysearbeidet har foregått, og hvordan jeg har bygget opp analysen. Analysen vil presentere 

hovedfunnene fra studien, før de skal diskuteres videre i kapittel fem. Funnene har blitt delt 

inn i tre hovedkategorier; Lærernes tilpasninger av litteraturen, arbeid med yrkesretting i 

norskfaget og lærernes muligheter og begrensninger.  

 

 

4.1 Innledende kommentar 
Motivasjon er noe som er gjennomgående i analysen. Lærerne er opptatt av at elevenes 

motivasjon, og de fremhever flere ganger at elevene ofte er lite motiverte for å lese litteratur. 

Lærerne forsøker å øke elevenes motivasjon, og fremhever at elevene må ha motivasjon for å 

arbeide med litteratur i norskfaget. Elevenes motivasjon er derfor noe som vil gå igjen i alle 

kategoriene i analysen, og er noe som lærerne er spesielt opptatt av. 

 

 

4.2 Lærernes tilpasninger av litteraturen 
Hovedfunnet i denne tematiske kategorien, er at lærerne er tydelige på at de prøver å tilpasse 

både tekstvalg og arbeidsmåter, til elevene på yrkesfaglige linjer. Temaene i kategorien er 

videre delt i to undergrupper, som jeg ønsker å belyse mer. Den ene er knyttet til lærernes 

tanker rundt tekstvalg, og hva de legger vekt på når de skal velge ut tekster til 

undervisningen. Den andre omhandler hvilke arbeidsmåter og metoder lærerne bruker i 

undervisningen, og hva de legger til grunn for valgene. De fire lærerne setter tydelig elevene i 

fokus og bygger opp undervisningen med tanke på at det skal være relevant for elevene, slik 

at de skal kunne kjenne seg igjen i stoffet.   

 

Materialet viser tydelig tendens til at det som engasjerer elevene mest med litteraturen, er når 

de kan kjenne seg igjen i problematikken eller i en av karakterene. Hvis elevene kjenner seg 

igjen i det de leser, så kan de føle et engasjement for å lese videre. Informant A viser til et 
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eksempel hvor mange av hennes elever var veldig opptatt av ulvedebatten. Det var noe som 

engasjerte mange, og de var opptatt av å lese seg opp på temaet: 

 

Hvis du sier ulv i klassen, da er det sånn 75% mot og 25% som argumenterer for. Så 

det er tydelig at de engasjerer seg for det, og de setter seg grundig inn i det. Det er 

noen yrkesgrupperelaterte spørsmål som kan være veldig engasjerende, men også 

følelsestunge, det er jo noen elever som opplever å hente døde dyr fra beitet om 

sommeren og høsten, som helt klart er emosjonelle når det gjelder det her.  

 

Informant B viser til at man må kjenne klassen godt for så å øke utfordringene etter hvert. 

Det er viktig med gode relasjoner til elevene slik at man vet hva de er opptatt av og hva som 

kan engasjere dem. Hun mener at: 

 

Når vi først kommer i gang da blir de jo engasjert, men de er litt uengasjerte i 

utgangspunktet, de må liksom motbevises og det er derfor det er så viktig å bruke 

tekster som de kan kjenne seg igjen i, eller som er korte.  

 

Informant B deler mange av de samme tankene som informant C og D har. Informant C 

fremhever også at det er viktig med relevans for elevene slik at de kan engasjere seg i 

litteraturen:  

 

Det er litt spennende og litt rart at de føler at det angår dem på ett eller annet vis. Jeg 

tror kanskje den novellen av Gro Dahle, den om hu jenta som flytter hjemme fra, den 

tror jeg kanskje kunne ha angått dem litt. Sikkert mange som kunne kjenne seg igjen i 

den, selv om det ble litt annerledes med kjønnsmønster og sånn.  

 

Informant D viser til noe av det samme:  

Hvis de leser bøker med karakterer, tematikk, problematikk som de kan kjenne seg 

igjen i så tror jeg det kan engasjere de. Om det handler om kjærlighetssorg, 

urettferdighet eller andre temaer som de kan relatere seg til så tror jeg det kan 

engasjere. Jeg tror også det kan være engasjerende når de kan leve seg inn i en annen 

verden. Så tror jeg det kan være engasjerende, fordi de kan føle på det som skjer og 

kjenne på stemningen i boka at de blir lei seg, sint osv.  
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Lærerne fremhever også at det å skrive mengder med tekst, kan være et problem for elevene. 

De fremstår ofte som lite motiverte, og ser ikke relevansen med norskfaget, for deres 

fremtidige yrke. Det er en tydelig tendens som viser at lærerne mener at elevene ikke alltid er 

like motiverte for å lese litteratur. Informant A fremhever at hun ofte møter utfordringer når 

elevene skal lese eller skrive mengder med tekst. Informant B mener dette problemet er litt 

situasjonsavhengig, men at elevene ofte er uinteresserte når det kommer til litteraturarbeid og 

lesing: 

 

De er ofte uinteressert i utgangspunktet. Bare fordi det er noe med lesing som de ikke 

liker, eller så kan det være at de hadde tenkt å gjøre noe annet i dag, eller at de akkurat 

har vært i praksis og da vil de heller være i praksis. Det er jo motivasjon som regel 

som er utfordringa.  

 

Informant C fremhever at elevene ofte har lest veldig lite og at de ikke er så godt trent i å 

arbeide med litteratur. Han mener at man:  

 

Først og fremst må få dem til å lese og forstå det som står der. De er ofte veldig lite 

trent på sånne metaforer og sånn type språkbruk. De er veldig lite bevisst i forhold til 

det, fordi de har lest så lite eller få bøker. Elevene arbeidet med dikt her, og da skulle 

de lage egne dikt. Da var det en elev som sa «jeg kan ikke skjønne hva vi skal med det 

her, skal vi liksom drive nede på verkstedet å si kjære hjulmutter?».  

 

Informant D setter ord på noe som flere av lærerne er litt inne på, men som de ikke helt kan 

forklare. Det handler om at elevene må være på et annet nivå for at de skal kunne reflektere 

rundt tekster, og at elevene på yrkesfag har visse begrensninger som andre elever kanskje 

ikke har:  

 

Det er ikke alle som er så glade i å lese, og de er ikke så flinke lesere, så mange 

forbinder det med å mislykkes. Elevene forbinder det med at de ikke forstår, og det er 

mange elever som må bruke så mye tid på å avkode ord for ord, og da mister de 

innholdet i teksten. En annen utfordring er jo evnen til refleksjon som skjønnlitteratur 

evner seg kjempegodt til å gjøre, men da må de være på ett nivå hvor de kan klare det. 
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Dette utsnittet kan knyttes til informant B sine uttalelser. Hun antyder at det er opplevelsen i 

møte med teksten som er viktig, og at hun må tilpasse litteraturen til yrkesfagelevene slik at 

de skal kunne få en slik opplevelse med teksten:   

 

Det er viktigste er å tørre å gå lavt nok, for det er det jeg tror mange synes er litt 

vanskelig og det syntes jeg i begynnelsen også. Man må starte mye lavere, og kanskje 

begynne med at de skal finne ut hva teksten egentlig handler om, og at det blir 

utfordring nok. Så å begynne å skille mellom besjeling og personifisering i språket, dit 

kommer vi nok ikke på yrkesfag, men det viktigste er jo at de får et bevisst forhold til 

at forfatteren har brukt noen triks for å få denne teksten til å bli spennende, eller for å 

få deg til å føle at du få dårlig samvittighet eller innsikt i noe som du kanskje ikke har 

tenkt over før (Informant B). 

 

Informant A er opptatt av at norskfaget skal være norskfaget, slik at man ikke glemmer hva 

det står for. Hun antyder at det er opplevelsen i møte med teksten som er viktig, og at elevene 

har mye å lære av litteraturen: 

 

Det er mye mer yrkesrelevant nå og jeg er redd jeg er litt bekymra nå for at de skal 

gjøre norsk til et støttefag, fordi det er elever som også trenger norskfaget. Vi trenger 

norskfaget fordi vi er hele mennesker og vi skal utdanne dem til hele mennesker og 

jeg har ikke studert litteratur, og er liksom ikke en sånn veldig type norsklærer, men 

jeg ser at det er viktig for dem å tilegne seg tanker om det på være menneske på.  

 

Her ser man tydelig at lærerne tilpasser litteraturen til elevene på yrkesfaglige linjer. Det er 

en tydelig tendens til at lærerne har fokus på elevgruppen, og at de ønsker å tilpasse 

litteraturen, men samtidig mener de at litteraturarbeidet burde være en mer grundigere 

analyse. Lærerne opplever elevene som lite motiverte til norskfaget, og de fremhever at 

elevene sliter med å se relevansen og nytten ved faget. Dette viser seg å være en av grunnene 

til at lærerne legger så stor vekt på tilpassing som de gjør. For å belyse dette videre skal jeg 

se nærmere på lærernes tekstvalg og tilpasninger av litteraturen.  

 

 

 

 



 48 

4.2.1 Lærernes tekstvalg 
Lærernes tilpasninger av litteraturen vises ofte gjennom deres valg av litteratur. Som jeg var 

inne på tidligere, viser det seg at lærerne legger vekt på tilpasning og relevans når de velger 

ut tekster. Noen av lærerne viste under intervjuet konkrete tips til tekster, som de mente er 

relevante å lese for elevene på yrkesfag. Tekstene lærerne fremhevet i intervjuet var dikt og 

noveller, noe som kjennetegnes som ganske korte tekster. Funn viser at lærerne velger tekster 

med en tematikk som er rettet mot yrkesfagene, og som legger seg på det nivået lærerne 

mener at elevene er. Flere av lærerne fremhever at elevene ofte blir demotiverte og mister 

motivasjonen av lange tekster. Informant A prøver å finne tekster med relevans for elevene: 

 

Jeg brukte Hans Børli i naturbruksklassen. Elevene liker godt når de får tekster som 

handler om det de driver med. Enten det er dyr, traktorer, jakt eller ulvedebatten.  

 

Under observasjonen med informant A hadde hun valgt ut noen tekster som er relevante for 

elevenes yrke. Tekstene elevene leste og lyttet til under observasjonen var diktet «Frøet» av 

Inger Hagerup, diktet «Skogsfolk» av Hans Børli og kåseriet «Ekspeditrisefobi» av Are 

Kalvø.  Videre til informant B så viser hun til flere tekster som hun mener passer godt til 

litteraturundervisningen på yrkesfag, og hun mener det er lett å finne tekster til klassen: 

 

Det er flere gode tekster. «Black and dekker» bruker jeg, og Frode Grytten bruker jeg 

en del, der møter vi en del motstand for de er på nynorsk. «Heltane er mette» er og en 

kort novelle om to gutter som skal tøffe seg på et stupebrett, også den som du 

observerte «En nesten pinlig affære».  

 

Under observasjonen med informant B brukte hun novellen «En nesten pinlig affære» av 

Johan Harstad, og de repeterte litt om novellen «Heltane er mette», siden elevene hadde lest 

den i forrige time. Informant C trekker også fram Hans Børli sine dikt. Han fremhever at 

disse er relevante for elevene, og at de kan kjenne seg igjen i Børli som en arbeidskar. Under 

observasjonen med informant C jobbet elevene med tekstene «Pass deg for ulven» av Gro 

Dahle, «Gutten» av Ingvar Ambjørnsen og utdrag fra boka «Drageløperen» av Khaled 

Hosseini. Elevene hadde lest disse tekstene i forrige time. Informant D viser ikke til noen 

konkrete tekster under intervjuet, men hun fremhever at: «elevene må kunne relatere seg til 
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og kjenne seg igjen i tekstene». Underobservasjonen med informant D leste de novellen 

«Mennesker på kafé» av Kjell Askildsen.  

 

Ett relevant spørsmål for å finne svar på problemstillingen, er å undersøke hva lærerne legger 

til grunn for utvelgelsen av litteratur som de bruker i undervisningen, og hvordan lærerne 

tenker. Funn viser ulike tendenser hos lærerne. Lærerne legger vekt på ulike ting, men felles 

ønsker de å finne tekster som passer til elevene. Lærernes tilpasning av litteraturen er et steg 

for å øke relevansen til faget og motivasjonen til å lese. Informant A begrunner det på denne 

måten: 

At den er lesbar for elevene, at det ikke skal være veldig vanskelig å få en grei 

leseflyt, at den på en eller annen måte skal interessere eller fenge dem. Det trenger 

ikke nødvendigvis å være interesseområdet, men i hvert fall at den er spennende eller 

vekker interesse. I en del settinger så prøver jeg å relatere det til programfagområdet 

deres, eller til et interessefelt som jeg vet er gjennomgående i klassen.  

 

Her fremhever hun at hun legger vekt på elevenes interesser og deres programfagområde, 

men hun legger også vekt på at teksten ikke skal være for tung å lese. Informant B trekker 

frem flere ting som hun legger til grunn for utvelgelsen av litteratur til undervisningen. Hun 

mener at det er stor forskjell på å velge ut noveller til en typisk jenteklasse og en typisk 

gutteklasse, og at det er flere ting hun legger vekt på: 

 

For det første må jeg tenke på om teksten er god, og for det andre så må det være 

problemstillinger som den gruppa jeg skal ha kan sette seg inn i. Det må være en 

essens som jeg vet at de klarer å ta tak i, også må det være ganske kort, fordi ellers så 

blir mange dårlige lesere demotiverte bare de ser det er mange sider. Heldigvis så 

finnes det mange gode korte noveller, så utvikler vi det heller litt underveis.  

 

For informant B er det viktigst at teksten er god. Hun fremhever ikke hva som gjør den god, 

men at den må passe til elevgruppen. Informant C lener seg mer på læreboka, og har ikke så 

mange tanker rundt hva som er viktig å tenke på: 

  

Jeg pleier å bruke den tekstsamlingen i «Tett på» boka, det er en bok som alle elevene 

har, også syntes jeg de tekstene er ganske relevante for yrkesfag og lett tilgjengelig.  
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Han viser til at tekstene er lett tilgjengelig, men om han mener at tekstene er lett tilgjengelig i 

læreboken eller om de er lett å forstå for elevene, kommer ikke så tydelig fram. Informant C 

skiller seg litt ut, siden han som oftest bruker læreboka til å finne tekster til undervisningen. 

Læreboken «Tett på» som han bruker, er laget til elever på yrkesfaglige linjer, så han tenker 

kanskje at det har blitt gjort en tilpasning fra lærebokforfatteren allerede. Informant D har 

tenkt en del gjennom hva hun mener er viktig, og hun har elevene i fokus når hun skal velge 

ut litteratur: 

 

Som sagt så velger jeg gjerne oppgaver eller tekster som er innenfor deres rekkevidde, 

men det må på en måte være på deres nivå. At det ikke er for langt og at det ikke er 

for avansert språk. Jeg kan ikke kjøre på med Jon Fosse for eksempel, det må være 

ting som er mer nært dem. Gjerne velge tekster som har en tematikk som vi kan 

snakke om og reflektere rundt for å vise at skjønnlitteratur åpner for refleksjon og det 

å se verden på en annen måte. På yrkesfag så prøver jeg gjerne å finne tekster som er 

yrkesrettet, men jeg prøver å ikke gjøre det for mye, for jeg føler av og til at de kan bli 

litt lei.  

 

Informant D viser til at hun må velge enklere tekster, slik at det ikke blir for komplisert for 

elevene. Alle lærerne fremhever at de velger tekster som elevene kan relatere seg til, og som 

kan øke deres motivasjon for lesingen. Videre vil jeg vise til hvordan lærerne legger opp 

undervisningen og hvilke undervisningsmetoder de velger.  

 

 

4.2.2 Arbeidsmåter og valg av metode 
Lærerne står fritt til å velge undervisningsmetoder selv, men hvilke arbeidsmåter foretrekker 

lærerne å bruke når de skal jobbe med litteratur? Når det kommer til undervisningsmetoder 

kan man se fire ulike tendenser på hvilke metoder de liker å bruke, men hovedtendensen er at 

de tilpasser undervisningen etter elevgruppen, og at de legger vekt på elevenes 

konsentrasjonsevne. Et viktig funn fra observasjonene er at informant A, B og D enten leste 

tekstene høyt, eller spilte av teksten på lydbok for elevene. Dette er et viktig funn som viser 

til en form for hjelpende lesing fra lærerne, hvor de ønsker at elevene skal få med seg 

innholdet i teksten. 
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Lærerne har ulike preferanser til hvilke undervisningsmetoder de liker å bruke, og hva de 

vektlegger når de skal planlegge undervisningen. For å få mer innblikk i hva lærerne mener 

er et godt undervisningsopplegg som omhandler litteraturarbeid, ønsket jeg at lærerne skulle 

fortelle om noen arbeidsmåter de mener har fungert godt på yrkesfag. Informant A trekker 

frem et opplegg hvor elevene skal skrive en avslutning på en historie, som læreren leser høyt 

i klassen. Læreren leser en del av historien før hun stopper, så skal elevene fullføre historien. 

Hun begrunner undervisningsopplegget med at:  

 

Jeg føler at det hjelper dem til å skrive. Samtidig som det gjør at jeg kan bruke det i 

starten på en skriveprosess, sånn at de begynner å skjønne at de kan produsere noe. De 

blir automatisk litt inspirert og får noen bilder og tanker i hodet. Tror jeg. Jeg tenker 

at vi kan bruke lesing i større grad, det har jeg tro på.  

 

Informant A bruker litteraturen som en inngang til skrivingen, slik at de kan få inspirasjon fra 

litteraturen. Informant B ønsker at elevene skal øke motivasjonen, slik at de kan få mer ut av 

det å lese litteratur:  

 

Vi jobber med at de skal skjønne at det er et poeng å lese, og for det er det absolutt 

ikke alle som har. Det er da kanskje halvparten som sier at de må konsentrere seg om 

bokstavene sånn at de ser bokstaver og linjer. Da skjønner jeg jo godt at de ikke er så 

motiverte for å lese, når avkodinga tar så lang tid at de ikke får noe glede av det.  

 

Under observasjonen med B skulle elevene lese novellen «En nesten pinlig affære» av Johan 

Harstad. Da lot læreren elevene lese novellen selv, før hun leste den høyt for klassen. Dette 

kan være for at flere av elevene skulle få med seg innholdet i novellen. Dette er noe som flere 

av lærerne gjorde under observasjonen. Informant A og D spilte av lydfiler av de tekstene 

elevene skulle lese. Lærerne fremhever i intervjuene at elevenes leseferdigheter kan sette 

begrensninger for dem når de skal lese. Dette kan spille inn på både motivasjonen, og at de 

kanskje ikke får med seg hva de leser. Så dette er noe lærerne bevisst gjør for å tilpasse 

lesingen til elevene. Informant C trekker frem et opplegg som han har jobbet med for noen 

uker siden i teknikk- og industriell produksjonsklassen:  

 

Vi har jobbet med et Hans Børli sitt dikt som heter «Minnene». Han jobbet jo i skogen 

med motorsag og var liksom skogarbeider og skrev dikt ved siden av. Det tenkte jeg 
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kunne være litt relevant for dem at han var en sånn typisk, et sånt mannsyrke da vil 

jeg si. De fikk da et oppgavehefte og en av de siste oppgavene skulle de selv skrive en 

tekst om minner. Jeg sa ikke noe om hvordan de skulle gjøre det, men da om de kunne 

skrive en sånn fagtekst eller finne på ting selv da. Da var det flere som hadde skrevet 

noe litt sånn dikt-aktig, og det syntes jeg jo er ganske fint egentlig at de tørr å gjøre 

det. 

 

Her begrunner han tekstvalget med at han tilpasser litteraturen til elevene og deres 

yrkesretning. Her fremhever informant C at han bruker Hans Børli, for å underbygge det 

yrkesfaglige for elevene. Det samme var informant A inne på tidligere i analysen, hvor hun 

også viste til bruk av Børli sine dikt, for å tilpasse litteraturen til yrkesfagelevene. Informant 

C fremhever også at Børli er relevant for mannsdominerte yrker. Informant D viser til et 

undervisningsopplegg som hun har gjennomført flere ganger før. Hensikten med opplegget er 

å ha en engasjerende lyrikkundervisning:   

 

Vi startet med å gå gjennom språklige virkemiddel, med oppgaver hvor blant annet 

elevene skulle finne språklige virkemiddel i teksten. Så tok jeg fram en del 

tradisjonelle dikt, med en tradisjonell oppbygning hvor vi lette etter rim mønster og 

snakka om rim og rytme. Da valgte jeg ut dikt som var forholdsvis greie å tolke til å 

begynne med, og ikke minst så brukte jeg en del sanger som f. Eks. Karpe Diem sine. 

Det er jo fordi det er en tematikk der, jeg har jo mange multikulturelle elever og 

Karpe Diem skriver jo mange sanger som handler om temaer som elevene er opptatt 

av, og som de kan kjenne seg igjen i. Det syntes elevene var drit kult!  

 

Informant A fremhever hvor viktig det er å være kreativ: 

 

Det å være kreativ har noe med at du bruker skaperevnen din, og det er akkurat som at 

en håndverker som skal lage et godt verktøy også bruker skaperevnen sin selv om han 

veit at verktøyet til slutt skal se akkurat slik og sånn ut. 

 

Informant B liker undervisningsmetoder som inneholder elevaktivitet best, hvor hun selv får 

en mer veiledende rolle. Informant C har funnet en metode som passer godt for hans 

undervisning og for hans yrkesfagklasser: 
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De yrkesfagsklassene jeg har er jo typiske gutteklasser og de er ikke så veldig 

interessert i å lese sånne lange ting. De er jo veldig opptatt av andre ting, så jeg syntes 

det fungerer best å gå gjennom for eksempel et tema, litt sånn kort sammen så 

begynner de å jobbe med det her tema hver for seg med oppgaver som jeg følger opp 

hver og en enkelt og ser til at de gjør oppgavene sine og forstår dem.  

 

Informant D prøver å variere undervisningsmetodene sine, og tilpasser de veldig etter 

elevgruppen. Hun forklarer at det blir en del lærerstyrt undervisning med Power Point, siden 

det er en del fagstoff som må gjennomgås. Hun fremhever at hun prøver å begrense denne 

formen for undervisning: «Siden de på yrkesfag har litt kortere konsentrasjon og blir lett 

ukonsentrerte. Vi leser tekster og jobber med tekster både i par, gruppe og plenum».  

 

 

 

4.3 Arbeid med yrkesretting i norskfaget 
Tverrfaglig samarbeid og yrkesretting kom inn i videregående skole gjennom FYR-

prosjektet. Prosjektet er nå over, men skolene skal fortsatt arbeide for yrkesretting av fagene, 

og at det skal være et tverrfaglig samarbeid mellom fellesfagene og yrkesfagene. 

Hovedfunnet i denne tematiske kategorien viser at lærerne ofte velger tekster som 

innholdsmessig omhandler noe, som kan kobles til elevenes framtidige yrker. Det er en 

tydelig tendens som viser at de fire lærerne fremhever at de arbeider tverrfaglig, og at de 

yrkesretter undervisningen. Dette med tverrfaglig samarbeid har vært og er en stor sak for 

informant A. Hun fremhever at dette er noe hun har gjort før FYR-prosjektet startet opp: 

 

Ja, der har jeg hatt en kjepphest helt siden jeg begynte som lærer startet jeg å mase på 

programfaglærerne om samarbeid. Det har utviklet seg, og sånn langsomt men sikkert 

så har det endra seg. Så kom jo FYR, og da snudde alle i kollegia seg mot meg og sa 

«Nå kommer det», og siden da, det er ikke meg de har sendt på sånne FYR-kurs det er 

andre, og det er gøy.  

 

Informant B og C stiller seg ganske likt og forteller at de samarbeider tverrfaglig med 

programfagene. Informant B har lang erfaring fra yrkesfag og informant C har tidligere 
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arbeidet som programfagslærer. Informant B viser hvordan hun samarbeider med 

programfagene: 

 

Det gjør vi hele tiden, og jeg har et kjempegodt samarbeid med de på elektro, som er 

den eneste yrkesfagklassen jeg har i år. Så nå har de akkurat skrevet en praksisrapport 

fra praksis, hvor de skal levere en mer sånn formell tekst til meg. Der skal de knytte 

læreplanmål til det de faktisk har gjort, også skal de si noe om hvordan de har opplevd 

å være i praksis. De har fått en sånn stikkordsliste over hva som må være med i den 

rapporten, noe som ligner de rapportene de skal skrive når de er lærlinger.  

 

Her viser informant B tydelig hvordan hun yrkesretter undervisningen, slik at elevene ser 

relevansen med det de skal skrive. Informant C fremhever noe han mener kan være litt 

problematisk med yrkesretting:  

 

Det som kan være litt problematisk eller vanskelig på yrkesfag, er det med at det 

ligger litt uklare forventninger om yrkesretting. Hvordan skal jeg føye den hvis jeg 

skal fokusere veldig mye på litteratur? hvordan skal jeg da yrkesrette det? det er jo 

blitt en liten utfordring å gjøre det relevant, men det er mange historier vi kan lese, 

sånn som den novellen «Gutten». Den er jo helt midt i blinken for den gruppa jeg har 

nå.  

 

Under observasjonen med informant C hadde flere av elevene litterærsamtale med læreren 

om novellen «Gutten». Dette var nok den novellen som engasjerte guttene mest, og de kunne 

kjenne seg igjen i mange av tingene som skjedde på verkstedet. Læreren spurte den ene 

eleven om han kunne si litt om novellen. Da svarte eleven «Selve historien blir jo litt mye, 

men det blir jo veldig mye forskjellig i novella. Han kjører jo gaffeltrøkken i veggen flere 

ganger». Her tyder det på at for eleven så er det mange hendelser i novellen, og det som har 

festet seg best er at gutten kjører gaffeltrøkken i veggen. En annen elev er mer reflektert over 

hva som er handlingen i novella, og da læreren lurer på hva han tror temaet i novellen er så 

svarer han: «arbeidsulykke og verneutstyr, for hvis man ikke har det så får man ikke gjøre alt 

på jobben, man kan jo skade seg». Så selv om læreren mener at dette er en perfekt novelle for 

klassen, så er det tydelig at elevene sitter igjen med ulikt læringsutbytte av det.  
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Informant D skulle ønske de hadde bedre tverrfaglig samarbeid på hennes skole. Ved hennes 

skole har de fokus på FYR, men hun forteller at de har mer fokus på at norskfaget i seg selv 

skal være yrkesrettet, og ikke så mye på tverrfaglig samarbeid. Hun fremhever at hun skulle 

ønske det var mer samarbeid: 

 

Hvis elevene har om eldreomsorg, hvorfor kunne ikke vi lest en novelle om det 

samtidig? Eller om vi har om å skrive artikkel, hvorfor kunne de ikke skrevet en 

artikkel i helsefremmendearbeid? plutselig så har de en vurdering mindre å bekymre 

seg for, mens de kan få to karakterer for eksempel. Det er jo mange muligheter. 

Problemet er jo å strukturere årsplanene våre sånn at de er sammenfallende.  

 
Lærerne er tydelige på at tverrfaglig samarbeid kan engasjere og motivere elevene på skolen. 

De fire lærerne har noen ulike tanker rundt norskfagets plass i det tverrfaglige samarbeidet, 

men de er alle enige i at samarbeidet ganger norskfaget på en positiv måte. Lærerne bruker 

det tverrfaglige samarbeidet med programfagene til å øke relevansen til norskfaget, og med 

en tanke om at elevenes motivasjon kan øke. Flere av lærerne trekker fram at elevene ofte 

kommer med utsagn som, «Hva skal vi med det her?», og at elevene viser tegn til at de ikke 

ser relevansen med det de skal i norskfaget. Informant D ønsker at de skal kommer bort fra 

fordommene om at yrkesfagelever ikke tenger å lære visse deler av norskfaget: «Elevene har 

jo ofte en fordom om at, hvorfor skal yrkesfagelever drive med diktanalyse? Den vil jeg på en 

måte bort fra, og jeg vil vise gleden ved de»t. For informant D har litteraturarbeidet en tydelig 

hensikt for yrkesfagelevene, og hun mener at elevene kan få glede av det. Informant B er inne 

på noe av det samme. Hun fremhever at elevene må se relevansen av faget og at de har brukt 

for denne kompetansen senere i livet, og i arbeidslivet: 

 

Jeg skulle ønske man kunne slippe å ha den diskusjonen om «hvorfor skal vi drive 

med det, Når skal jeg ha brukt for diktanalyse?» det er jo den klassiske diskusjonen. 

De blir jo forberedt til det de skal ut i og senere, og de fleste som har hatt to år med 

norsk skjønner jo at det er viktig å ha skriftlige og muntlige ferdigheter som de trenger 

i jobben sin. 
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4.3.1 Tverrfaglig samarbeid  
Tidligere i analysen var jeg inne på hvordan tverrfaglig samarbeid kan gjøre norskfaget mer 

relevant. I denne underkategorien ønsker jeg å belyse lærernes tverrfaglige samarbeid og 

yrkesretting av undervisningen. Hvilken betydning har det tverrfaglige og yrkesrettingen for 

litteraturarbeidet? Funn viser at lærerne mener at det tverrfaglige samarbeidet er viktig, og at 

det øker elevenes relevans for norskfaget. Informant A mener at det tverrfaglige samarbeidet 

er veldig relevant for å øke elevenes motivasjon for litteraturarbeid:  

 

Det er lurt å lese noe som er tettere opp til programfaget eller det å skrive en drøftende 

artikkel, slik at det er en rød tråd. Elevene blir mer motiverte i norskfaget til å lese og 

skrive. Så de blir bedre i programfag, men de blir faglig bedre i norskfaget også blir 

de mer motiverte til lesing og skriving.  

 

For informant B er elevenes relevans for det de leser viktig. Hun fremhever «Jeg skjønner 

liksom ikke at det ikke er helt åpenbart, at tverrfaglig samarbeid er viktig». Hun viser til at 

det var en del motstand mot tverrfaglig samarbeid ved hennes skole i starten, men at nå er 

alle lærerne innstilt på det. Informant C mener at det tverrfaglige samarbeidet er kjempeviktig 

for det er det elevene ofte er interessert i. Han fremhever at programfagslærerne ofte får 

større gjennomslag hos elevene, og at de lytter mer til hva de sier:  

 

Det yrkesfaglærerne deres sier, vekker stor tillit hos elevene. Så hvis de hadde snakket 

mye om bøker i pausene så får det fokus i klassen. Det er jo mange elever som gjør 

det.  

 

Informant D mener at elevene er dårlige til å se sammenhenger mellom fagene. Elevene må 

se at de kan bruke kunnskapene sine i flere fag, og ikke bare skolekunnskapen, men all den 

kunnskapen de har opparbeidet seg. Hun mener at hvis du blir god i norsk, så blir du god i 

andre fag også: 

 

Hvis du blir god til å formulere deg, begrunne påstander og argumentere godt for 

saken din, så får du mye gratis på sett og vis. Elevene trenger hjelp til å se 

sammenhenger på hvordan de kan bruke det de lærer i norskfaget og omvendt. Jeg 
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tror at hvis de ser det, så er det mer motiverende, fordi de ser mer nytten av å lære det. 

At de ikke bare lærer det fordi de må, men fordi de faktisk har bruk for det.  

 
Noen av lærerne fremhever at de er veldig gode på tverrfaglige samarbeid med yrkesfagene, 

mens andre skulle ønske de kunne bli bedre på det, og at skolene burde tilrettelegge for 

samarbeidet. Med tverrfaglig samarbeid er det lett å kun tenke på programfagene, men 

norskfaget vil også ha en rolle i et tverrfaglig samarbeid. Gjennom intervjuet ønsket jeg å få 

svar på hva lærerne tenker kan være fordeler for norskfaget ved å jobbe tverrfaglig. Da jeg 

spurte lærerne om hva de tenker at man «vinner» for norskfaget ved å arbeide tverrfaglig, var 

de alle fire enige i at det hadde en positiv effekt for norskfaget. Informant A viser til at 

elevene ser mer nytten og hensikten med faget: 

 

Elevene ser mere nytten og hensikten med faget. Når de ser hva som skal til for å 

skrive en tekst som bunner i forskning som viser til kilder, så kan dem i større grad 

faktisk vurdere om det dem leser faktisk er sant eller er ikke.  

 

Lærerne er enige i at elevene ser nytten og relevansen ved norskfaget, dersom man arbeider 

tverrfaglig. Informant B fremhever at elevene blir mer motiverte og at de skjønner mer 

hvorfor de skal gjøre ting i norskfaget. Informant C føler litt at man glemmer norskfaget i 

FYR-prosjektet, slik at man ikke ser viktigheten av norskfaget, men at man ofte fokuserer for 

mye på programfagene: 

 

Du kan jo få forankret norskfaget, og gjøre det mer relevant, men det er også den 

greia med at vi skal være FYR, fellesfag, yrkesfag og relevans. Jeg tenker at den R-en 

den dreier seg om, ikke bare at vi hele tiden i yrkesfag skal si at i livet så må du bruke 

norsk til å skrive søknad, hvis du ikke kan skrive en søknad så faller du igjennom. 

Hvis du ikke kan skrive og lese norsk, vil jeg si at det kan gå på rettssikkerheten din. 

Så viktig er det, men det er liksom ikke så lett å si til 16 åringer da.  

 

Her er han tydelig på noe som er viktig for ham. Norskfaget har en viktig plass i skolen, og 

det er viktig at man ikke glemmer hva norskfaget er. Det tverrfaglige samarbeidet kan gjøre 

norskfaget mer relevant, men han fremhever at man ikke skal glemme hva man skal med 

norskfaget. Informant D tror elevene har en tydelig nytteverdi av det tverrfaglige 
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samarbeidet, og at norskfaget kan dra nytte av det. Når elevene ser relevansen av faget, så 

kan de bli mer motiverte som igjen gjør at de kan prestere bedre i norskfaget.  

 

Hvis elevene blir mer klar over læringsmål og hva de skal lære slik at det 

sammenfaller, så vil det være lettere å legge ned arbeid i det. Jeg tror kanskje vi som 

er faglærere kan lære mye av programfagslærerne, når det kommer til 

undervisningsmetoder, kreativitet og ulike måter å undervise på. Tverrfaglig 

samarbeid vil synliggjøre hva fagene faktisk har til felles (Informant D).  

 

 

4.4 Lærernes muligheter og begrensninger  
Den tredje tematiske kategoriens hovedfunn er at motivasjon og engasjement gir muligheter 

for litteraturarbeid på yrkesfag, mens lærerne ofte kan sette begrensninger for litteraturen ved 

at de velger for enkle tekster. Lærerne har et ambivalent forhold til at elevene skal ha en 

analytisk tilnærming til litteraturen, eller om det er opplevelsene i møte med teksten som er 

viktigst. Denne tredje og siste hovedkategorien går inn på hvilke muligheter og begrensninger 

lærerne ser for arbeid med litteratur på yrkesfag. Hovedkategorien er delt inn i to 

underkategorier som er litteraturens nytteverdi og begrensninger for litteraturarbeidet.  

 

Informant B, C og D underviser i norsk både på studieforberedende og på yrkesfag. Siden de 

underviser på begge linjene ønsket jeg å finne ut hva de tenker om å jobbe med litteratur på 

yrkesfag og studieforberedende. Funn viser at lærerne synes at elevene på 

studiespesialiserende er mer motiverte og engasjerte, og at de mer vant til å forholde seg til 

litteratur. Lærerne viser til forskjeller på studielinjene, og trekker fram at på 

studiespesialiserende så får elevene litteraturhistorie og en bredere forståelse for omgivelsene 

rundt litteraturen, noe de ikke får på yrkesfag. Informant B trekker fram: 

 

På studieforberedende er jo elevene for det første mer motivert. De har som regel en 

innstilling om at de er der for å lære noe, det er ikke alltid på yrkesfag. I forhold til å 

jobbe med litteratur så er de som går på studieforberedende også ofte mye mer vant til 

å forholde seg til litteratur, enten at de leser mer, eller at de har blitt lest mer for.  
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Informant C viser til at på yrkesfag må du jobbe fra bunnen og opp, mens på 

studiespesialiserende så kan du begynne på toppen og så kan du brodere deg nedover.  

 

På studiespesialiserende er det lettere å komme gjennom mer stoff, og du kan komme 

gjennom de store litteraturhistoriske retningene og være veldig faglig med sånn typisk 

norskfaglig med struktur, komposisjon og tolkning og sånne ting. Elevene er også mer 

engasjerte der. På yrkesfag så må du dra med deg hver og en, men det er noen av de 

yrkesfagelevene som fint kunne gått studiespesialiserende (Informant C). 

 

Informant D viser til konkrete ting som er forskjellig fra de to linjene. Hun viser også ut fra 

sin egen erfaring at elevene på yrkesfag er faglig svakere, og at de har større utfordringer med 

norskfaget: 

 

Når du underviser på studie spes. så får du litteraturhistorien og du jobber på en helt 

annen måte. Da er det mye lettere å jobbe med skjønnlitterære tekster, fordi det er 

lettere å se litteraturen som blir skapt i sammenheng med samfunnet. Du ser hvordan 

litteraturen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Jeg mener at på yrkesfag så 

burde man kanskje hatt mer norskundervisning enn på studiespesialiserende. Ikke bare 

for at de skal lære seg mer fagstoff, men man trenger mer tid på å øve, mer lesetrening 

mer skrivetrening. Grunnen til at jeg sier det er jo at min erfaring er at elevene på 

yrkesfag er faglig svakere eller har større utfordringer med norskfaget. 

 

 

4.4.1 Litteraturens nytteverdi 
Lærerne mener at relevante tekster engasjerer elevene til å lese. Funn viser at lærerne mener 

at elevene trenger tekster som de kan relatere seg til, og kjenne seg igjen i. Litteraturen er en 

viktig del av norskfaget, men hva tror lærerne at elevene sitter igjen med etter 

litteraturundervisningen på yrkesfag? Alle de fire lærerne håper at eleven sitter igjen med noe 

fra litteraturundervisningen, men de er ikke sikre på om det er så mye. Informant B kan tenke 

seg hva de sitter igjen med, men hun har også er tanke om hva de burde sitte igjen med i en 

ideell verden: 
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I en ideell verden så er det jo glede over litteratur og kanskje en sånn vi snakker jo 

mye om hvorfor vi driver og analyserer tekster og hvorfor analyserer. At du skal 

faktisk lære noe av det og at de kan føle med og forsvinne inn i en annen verden i et 

øyeblikk da, det er i den ideelle verden. I den reelle verden håper jeg jo at de klarer 

noe av det, men det er jo blitt mer pragmatisk med åra at vi må legge oss der elevene 

er vi må møte dem der dem ellers skjer det ikke noe. 

 

Informant C vil frem til hvor viktig det er at lærerne viser elevene litteraturen, sik at de får 

muligheten til å ta det med seg videre i livet. Han viser til at det lærerne viser elevene i 

timene kan være en døråpner for litteraturen. Om dette er noe elevene sitter igjen med vet han 

ikke, men lærerne må gi elevene muligheten: 

 

For det første tror jeg de blir kjent med ting i kulturen vår, som de ikke hadde blitt 

kjent med hvis ikke jeg hadde tatt det fram. Hvis vi lærerne ikke tar det fram, så 

kommer de kanskje aldri til å møte «Gutten» eller «Pip» eller «Minnene» med Hans 

Børli. Vi viser dem hva slags tankegods vi har med oss i landet vårt. 

 

Informant D er inne på mye av det samme som informant B. Hun har også tanker om en 

ideell verden og en reell verden.  

 

Hva jeg tror de sitter igjen med er kanskje noe annen et hva jeg håper de sitter igjen 

med. Jeg tror de sitter igjen med, at de har fått et annet forhold til skjønnlitteratur, 

kanskje har de mer mestringsfølelse når det kommer til det å lese, forhåpentligvis har 

de funnet en leseglede.  

 

Hun viser også til et eksempel fra observasjonen:  

Sånn som når jeg hadde en elev som klarte å lese gjennom en hel novelle og som klarte å 

svare på alle spørsmålene, og han sliter virkelig med å lese og forstå. Det tror jeg var en 

kjempestor seier for hans del. Kanskje vil dem da lettere, og ikke minst det her med at 

dem forstår mer av filmer og tv-serier som de er mer eksponert for enn bøker. Tolkningen 

er jo mye av det samme, at dem får noen begrep og et språk og tenke gjennom ting med. 

Jeg tror de får et annet syn på verden og på litteraturen.  
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Elevene vil nok ifølge lærerne sitte igjen med noe fra litteraturundervisningen på yrkesfag, 

men hva tenker lærerne at de kan bruke litteraturen til senere i livet? Yrkesfagelevene som 

har fullført videregående er 17-18 år, de er i starten av livet og mange vil kanskje komme i 

situasjoner hvor de kan få behov for litteraturen de en gang lærte om på videregående. 

Informant A har flere tanker om situasjoner hvor elevene kan få brukt for litteraturen senere i 

livet: 

 

Jeg trur at de uten nødvendigvis at de er bevisste selv, så tenker jeg at når de plutselig 

står i en situasjon, og tenker «uff jeg skulle ha sagt noe i den begravelsen, men det er 

jeg ikke så god på, men du det diktet av Hans Børli, det kunne kanskje passet nå, 

hvordan finner jeg det?». Sånn tenker jeg noen ganger.  

 

Informant B tenker at elevene bruker litteraturen og analysebegrepene mer enn de selv tenker 

over: 

Mange opplever jo mestring ved at de faktisk skjønner mer enn de trur når vi driver 

med analyse, også snakker vi jo om hva er vitsen med å være god til å analysere hvis 

man skal overføre det til å vær elektriker da så er det sånn feilsøking ja okei du må 

kanskje analysere ulike forespørsler eller fra ulike kunder også skjønner de jo at den 

analyse tankegangen er noe man trenger uansett både i fritid og i jobb. 

 

Informant C viser til at elevene arbeidet med dikt i en av yrkesfagklassene hans, og de forsto 

ikke hva de skulle med det. Han har tydelige tanker om at elevene kan få bruk for dette 

senere i livet:  

 

Du veit ikke når du er 16 år hvor du skal hen her i livet, selv om du har planer om å ta 

fagbrev så er livet langt og da er det viktig at du har kontakt med hele deg selv.  

 

Informant D tenker at litteraturen kanskje kan føre til mer sympati, og at de får mer forståelse 

for at mennesker er annerledes oss. 

 

Hvis du leser skjønnlitteratur og det du får ut av det er at du får innblikk i hvordan 

mennesker kan ha det, at du får innblikk i andres skjebner og andres historier. 

Hvordan ting som skjer med oss kan påvirke oss, og at valgene vi tar påvirker 

hvordan vi blir.  
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De fleste lærerne tror at elevene vil sette pris på litteraturen senere i livet, og at de kan dra 

nytte av den på et mer personlig plan. Elevene er enda unge og de ser kanskje ikke nytten og 

gleden av den enda. Det er viktig at lærerne ikke setter begrensninger for elevene når det 

kommer til møte med litteratur. Elevene må få muligheten til å bli kjent med ulike deler av 

litteraturen, og det er da viktig at lærerne ikke setter begrensinger for det. 

 

 

4.4.2 Begrensninger for litteraturarbeidet 
Flere av informantene var tydelige på at det er for få norsktimer på yrkesfag. Det er liten tid 

til å komme gjennom læreplanen, og de ønsker mere tid slik at lærerne kan hjelpe elevene 

mer med det de trenger hjelp til. Lærerne er klart enige i at det ikke er nok tid til 

litteraturundervisning på yrkesfag, men de har alle løsninger på hvordan de skal få det inn i 

undervisningen. Informant A tenker at hun selv kunne ha gjort mer for å få tid til å lese mer 

litteratur:  

 

Jeg har jo historier fra andre lærere som bruker de siste kvarteret på å lese høyt, så det er 

nok kanskje noe jeg kan revidere hvordan jeg jobber. Som sagt jeg er kanskje ikke god 

nok til å utnytte handlingsrommet. Jeg føler ikke at vi har nok tid til å virkelig sitte å lese, 

også både lese høyt og lese inni seg. 

 

Informant B er enig i at norskundervisningen på yrkesfag har for lite tid, men på hennes skole 

har de delt opp skoleåret på en måte slik at de skal komme innom litteratur ganske ofte 

Hun skulle ønske de hadde mange flere timer med norsk på yrkesfag og hun skulle ønske at 

norskfaget var delt i tydeligere deler: 

 

Nei det er aldri nok tid, i hvert fall ikke på yrkesfag med to timer i uka, men i hvert 

fall med de jeg samarbeider med så prioriterer vi å få inn litteratur og nå har vi 

organisert året i åtte temaer sånn at vi prøver å få inn litt yrkesrelevants, litt litteratur 

og litt språk sånn i alle temaene i hele året, men det er jo litt ulikt hvor mye vekt vi 

kan legge på det. Hvis vi leser noveller dette temaet så ser vi kanskje en episode fra en 

tv-serie i neste tema. 
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Informant D fremhever hvorfor det er så viktig at lærerne setter av tid i undervisningen til å 

lese. Hun skulle ønske det var mye mer tid til skjønnlitteratur fordi:  

 

På VG1 studie spes. leser vi en roman hvert år, og det skulle jeg veldig gjerne ha gjort 

på yrkesfag også. Det er faktisk flere elever i det klasserommet som aldri har lest en 

bok. Jeg mener det at grunnleggende skrive-og leseopplæring kan la seg gjøre 

gjennom skjønnlitteratur. Det er jo på en måte det det handler om, skjønnlitteratur, og 

litteratur er jo alt. Generelt så mener jeg at norskfaget burde hatt en større plass på 

yrkesfag. Da kunne det også vært mere plass til skjønnlitteratur, men også det å skrive 

formelt og korrekt, og vite hvordan du bruker språket i ulike situasjoner.  

 

Her viser hun at man kan bruke skjønnlitteraturen til å lære elever opp i grunnleggende 

skrive- og lese ferdigheter. Elevene trenger tydelig trening i å lese, og mange av de har ikke 

lest en bok før. Funn viser at lærerne fremhever at elevene trenger relevans og motivasjon for 

å lese. En annen begrensning som jeg har vært inne på tidligere under tverrfaglig samarbeid, 

er at lærerne ofte setter begrensninger for seg gjennom det tverrfaglige samarbeidet.  

 

 

 

4.5 Oppsummering 
Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg kort oppsummere studiens tre hovedfunn. 

Datamaterialet i denne studien har blitt delt i de tre kategoriene; Lærernes tilpasninger av 

litteraturen, arbeid med yrkesretting i norskfaget og lærernes muligheter og begrensninger. 

 

 

4.5.1 Hovedfunn 1: Lærernes tilpasninger av litteraturen 
Hovedfunnet i denne tematiske kategorien, er at lærerne er tydelige på at de prøver å tilpasse 

både tekstvalg og arbeidsmåter, til elevene på yrkesfaglige linjer. Det er en tydelig tendens i 

materialet som viser at lærerne mener at elevene ikke alltid er like motiverte for å lese 

litteratur. Lærernes tekstvalg og arbeidsmåter viser tydelig at lærerne tilpasser dette til 

elevene, for at de skal bli med motiverte. Funn tyder på at lærerne er opptatt av tilpassing av 

undervisningsmetoder og tekstvalg. Dette gjelder ikke bare til elevenes yrkesretning, men til 

hva som kan vekke interesse hos elevene, og at de ønsker å hjelpe elevene inn i litteraturen 
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gjennom relevans og motivasjon. Lærerne virker ikke helt enige med seg selv om hva 

norskfaget og litteraturundervisningen skal være. Ønsker de at grunnlaget for 

litteraturundervisningen skal være nytte og yrkesrelevant, eller skal det være mer relevant 

med tanke på det å være menneske, og forstå seg selv i verden.   

 

 

4.5.2 Hovedfunn 2: Arbeid med yrkesretting i norskfaget 
Hovedfunnet i denne tematiske kategorien viser at lærerne ofte velger tekster som 

innholdsmessig omhandler noe, som kan kobles til elevenes framtidige yrker. Det er en 

tydelig tendens som viser at de fire lærerne fremhever at de arbeider tverrfaglig, og at de 

yrkesretter undervisningen. Funn viser at lærerne mener at det tverrfaglige samarbeidet er 

viktig og at det øker elevenes relevans for norskfaget. Det tverrfaglige samarbeidet kan gjøre 

norskfaget mer relevant. Lærerne er enige i at elevene ser nytten og relevansen ved 

norskfaget, dersom man arbeider tverrfaglig. 

 

 

4.5.3 Hovedfunn 3: Lærernes muligheter og begrensninger 
Hovedfunn viser at motivasjon og engasjement gir muligheter for litteraturarbeid på yrkesfag, 

mens lærerne ofte kan sette begrensninger for litteraturen ved at de velger for enkle tekster. 

Funn viser at lærerne mener at norskfaget på yrkesfag har for få timer, og at elevene trenger 

hjelp til å bli motiverte til å lese. Hvis elevene er motiverte og ser relevansen i det de skal 

lese, vil de kunne få mer ut av litteraturundervisningen. Lærerne ser det som en begrensning 

at de må forenkle språket og tekstene, og at de ofte må legge tekstene på et lavere nivå, selv 

om de ønsker at elevene skal kunne få en analytisk tilnærming til teksten. Lærerne skulle 

også ønske at de kunne jobbet analytisk med tekstene, men fremhever at de ikke har tid. 

Dette kan gjøre det vanskeligere å motivere elevene til slikt arbeid 
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5 Diskusjon 
I dette kapittelet vil studiens hovedfunn diskuteres opp mot relevant teori og tidligere 

forskning. Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hva norsklærere vektlegger 

når de skal jobbe med litteratur på yrkesfaglige studieretninger. Det har vært relevant å se på 

om lærerne legger vekt på FYR – fellesfag, yrkesretting og relevans, elevenes interesser, hva 

som kan motivere elevene, eller om lærerne velger tekster som de selv liker. En annen ting 

som har vært relevant å se på gjennom intervjuer og observasjoner er hvordan lærerne faktisk 

bruker litteraturen i undervisningen, hvordan de innretter litteraturen, hvilke metoder de 

bruker og hvordan de motiverer elevene til litteraturarbeid. Problemstillingen jeg har hatt som 

mål å belyse er: Hva vektlegger lærere når de jobber med litteratur i norskfaget på 

yrkesfaglige studieretninger? 

 

I. Hvordan tilpasser lærerne litteraturen i undervisningen? 

II. Hva er lærernes tanker rundt yrkesretting? 

III. Hvilke muligheter og begrensninger ser lærerne?  

 
 

Diskusjonen vil gå nærmere inn på studiens tre hovedfunn. Det første hovedfunnet er at 

lærerne er opptatt av å tilpasse litteraturen til elevene. Analysen viser at lærerne yrkesretter 

litteraturen som brukes i undervisningen, og de tilpasser både tekstvalg og 

undervisningsmetoder til elevene. Lærerne er opptatt av yrkesretting, og de vektlegger 

elevenes yrkesfag når de velger litteratur. Det andre hovedfunnet viser til at lærerne mener at 

yrkesretting av norskundervisningen og litteraturen, kan gjøre elevene mer motiverte og øke 

deres motivasjon for både norskfaget og for litteraturen. Det tverrfaglige samarbeidet med 

programfagene kan øke relevansen for norskfaget, som igjen er med på å øke elevenes 

motivasjon og engasjement for lesing. Elevenes motivasjon, elevenes kunnskap og tid, er ting 

som lærerne trekker fram som kan gjøre det vanskeligere å innrette litteraturen i 

undervisningen. Det tredje hovedfunnet er at elevenes motivasjon og engasjement kan gi 

muligheter for litteraturarbeid på yrkesfag. Lærerne mener at hvis elevenes motivasjon øker, 

kan det gi større muligheter for litteraturarbeid i norskfaget. Det er viktig at lærerne ikke 

setter begrensninger for elevene når det kommer til litteratur. Elevene må få muligheten til å 

bli kjent med de ulike deler av litteraturen, og det er da viktig at lærerne ikke setter 

begrensinger for det. Noe som er med på å sette begrensninger er at lærerne har et ambivalent 
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forhold til at elevene skal ha en analytisk tilnærming til litteraturen, eller om det er 

opplevelsen og møte med teksten som er det viktigste for elevene. Detter er noe jeg vil 

diskutere senere i kapittelet.  

 

 

5.1 Lærernes tilpasning av litteraturen 
Norsklærerne i studien fremhever at det er gode muligheter for at de som lærere står fritt til å 

tilpasse litteraturen til undervisningen. Lærerne viser tydelig at de tilpasser både tekster og 

undervisningsmetoder til elevene. Flere av lærerne understreker at det er viktig at man ikke 

glemmer hva norskfaget er, slik at ikke alt skal bli yrkesrettet. Lærerne yrkesretter og 

tilpasser litteraturen til elevenes yrkesfag, noe som er med på å øke elevenes engasjement til 

å lese. Som Astrid Roe (2014) viser til så er motivasjon og engasjement avgjørende for både 

evnen og viljen til å lese, og det er en viktig del av lesekompetansen. Elevene trenger tekster 

som de kan relatere seg til og kjenne seg igjen i. Som lærerne fremhever det så må det ikke 

være yrkesrelatert, men det kan være alt fra sangtekster, temaer som jakt eller andre ting som 

kan være med på å øke motivasjonen. I skolen er det indre motivasjon som driver elevene 

framover, og det er derfor viktig at lærerne er grunnleggende opptatt av elevenes motivasjon 

(Grimsæth & Hallås, 2013). 

 

Funn viser at lærerne tilpasser undervisningen til elevene ved at de bruker en form for 

hjelpende lesing. Lærerne viser til at de enten leser tekstene høyt eller spiller de av som 

lydbok for elevene. Dette er en form for letestrategi, som kan hjelpe elevene til å få med seg 

innholdet i teksten. Bruken av de kan hjelpe elevene når de leser, noe som kan komme godt 

med når elevene på yrkesfag ofte er svakere lesere. Målet med lesestrategier er at elevene 

skal innarbeide et repertoar av gode strategier, som de kan ta i bruk på en fleksibel og 

effektiv måte, slik at lesestrategiene skal utgjøre en integrert del lesekompetansen (Roe, 

2014, s.91). Guthrie (2007) viser til at lesestrategier kan hjelpe elevene med deres 

motivasjon, så det er viktig at lærerne viser elevene hvordan de skal bruke lesestrategier og at 

de viser engasjement til lesing (Guthrie, 2007). Bjørkeng (2013) viser i sin rapport til at 

yrkesfagelever ofte er svakere lesere enn de som har gått andre studieretninger. Dette 

underbygger funn som viser at lærerne mener at elevene i deres yrkesfagklasser er svake 

lesere, og at de trenger mer hjelp til både lesing og motivasjon. Det er mange elever sliter 

med å gjenkjenne skrevne ord, og de må da bruke en stor del av sine kognitive ressurser på å 
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avkode ordene (Fjørtoft, 2014, s. 102). Det kan da bli vanskelig for eleven å koble 

avkodingsprosessen til meningen med teksten, og eleven forstår kanskje ikke hva teksten 

handler om. Norskdidaktikken kan hjelpe lærerne med å bruke didaktiske strategier, som kan 

gjøre det mulig for elevene å lære, og de kan hjelpe elevene til å mestre lesingen på en bedre 

måte. Leseforståelsen er et premiss for skjønnlitteraturen, og elevene må mestre lesingen for 

å ta del i litteraturen.  

 

Funn viser at det er varierende hvor lærerne henter inn tekstene de bruker i undervisningen, 

om de bruker læreboken eller om de henter tekster fra andre kilder. Hovedtendensen viser til 

at lærerne velger tekster som er tilpasset elevene, enten i form av yrkesretting, relevans eller 

tekster som er tilpasset elevenes nivå. Funn viser at lærerne bruker læreboka ulikt, men flere 

av lærerne bruker den en del, både som oppslagsverk og til å finne tekster. Anne Charlotte 

Tarvatn (2002) viser til noen negative sider ved bruk av lærebøker. Hun viser til at elever i 

studien ofte har problemer med å forstå det som står i læreboktekstene, og at den ofte er lite 

motiverende for elevene (Tarvatn, 2002, s. 270). Læreboktekstene er de tekstene elevene 

møter oftest i skolen, og lærebøkene blir brukt i alle fag. Disse tekstene har en annen 

oppbygning enn de skjønnlitterære tekstene og lærebøkene bruker ofte abstrakt begreper og 

kompliserte tekststrukturer, som kan hemme elevenes forståelse av lærebøkene (Tarvatn, 

2012). Funn viser at lærerne bruker lærerbøkene enten som oppslagsverk, eller som en kilde 

til tekster de bruker i undervisningen. Det er også noen av lærerne som velger å ikke bruke 

lærebøkene, og heller lage sitt egen undervisningsmateriell som de gir til elevene.   

 

Det er ikke alltid så lett for elevene å forstå lærerens tekstvalg, enten det er tekster fra 

læreboka, eller noe som læreren har valgt fritt. Elevene i Bergman (2007) viser i sin studie til 

at de har problemer med å forstå hvorfor lærerne vektlegger litteraturarbeidet, noe som også 

lærerne i denne studien har vist. Lærerne forteller at elevene ofte sier at de ikke forstår hva de 

skal med å lese dikt, eller andre litterære tekster. Elevene ser da ikke relevansen med å lese, 

og lærerne må ofte bruke tid på å forklare det for elevene. Det er viktig at elevene ser 

relevansen, slik at de kan skape engasjement for lesingen. Elevene må se nytten og 

relevansen av å lese for arbeidslivet og for det private livet. Som John Guthrie (2007) 

fremhever, så mener han at elever som ikke ser hensikten med det de skal lese på skolen, vil 

kunne oppleve det som noe de blir tvunget til å gjøre i skolen (Guthrie, 2007). Funn tyder på 

at lærene mener at elevene må se relevansen i faget for at de skal øke motivasjonen. Dette 

gjelder ikke bare for selve norskfaget, men for litteraturarbeidet. Elevene må være motiverte 
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til å lese, og de må føle at det er noe de har brukt for.  Roe (2012) mener at motivasjon og 

engasjement er avgjørende for både evnen og viljen til å lese, og den er viktig for 

lesekompetansen. Elevene må ha en grunn til å lese, og det må være et ønske om å oppnå et 

mål med lesingen, de må ha positive holdninger til lesesituasjonen og eleven må ha en viss 

innsats og utholdenhet (Roe, 2014, s. 40). 

 

Funn fra både intervju og observasjon viser at lærerne bruker yrkesrettede tekster i 

undervisningen. Bruken av yrkesrettede tekster kan fungere som en døråpner for elevene, 

fordi det gjør det lettere for lærerne å komme i kontakt med elevene, og utvikle positive 

holdninger til litteraturarbeid (Berg, Bjørkeng, Ryen & Seip Tønnessen, 1996). Lærerne 

fremhever at de er bevisste på yrkesrettingen og at de gjør det for å øke relevansen til faget 

og til litteraturen. Funn viser til konkrete tekster som lærerne liker å bruke, og tekstene er ofte 

rettet mot elevenes fremtidige yrke. Tidligere forskning viser at rundt 65% av 

fellesfaglærerne forsøker å gjøre sammenhengen med yrkesfagene tydelig for elevene når de 

formidler stoffet, og forklarer hvordan fellesfaget kan brukes i programfag og yrker (Haugset 

& Stene, 2016). Omtrent 50 % sier at de ofte bruker eksempler fra yrkesfagene i 

undervisningen sin, det er også vanlig at elevoppgavene i fellesfagene er rettet mot elevenes 

framtidige yrke eller programfagene (Haugset & Stene, 2016). Dette underbygger mine funn 

som viser at lærerne yrkesretter undervisningen, og at de forsøker å vise elevene relevansen 

med det de gjør i norskfaget. Læreplanene gir rom for praktiske læringsaktiviteter, og det 

avhenger av hvordan hver enkelt skole organiserer opplæringen (Spetalen, 2017). Funn viser 

at lærerne er fornøyde med hvordan skolen tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid. Lærerne 

forteller at de står fritt til å samarbeide med programfagene, men at det ikke alltid er like lett.  

 

Haugseth og Stene (2016) viser til sine hovedfunn hvor de mener at trygge og gode 

klasseledere oppnår gode resultater også uten å yrkesrette, men at de blir enda bedre med 

yrkesrettet undervisning. De lærerne som er trygge på yrkesretting, vil nok kunne oppnå 

bedre resultater med yrkesrettingen, enn de som ikke er like trygge. Trøndelag forskning og 

utvikling (2014) er inne på noe av det samme og vil frem til at det ikke er viktigheten av 

yrkesretting i seg selv, men betydningen av klasseledelse og faglig trygghet som er viktig. Da 

blir yrkesretting et av flere verktøy som kan gjøre at elevene opplever undervisningen som 

relevant og motiverende (Wendelborg m. flere, 2014, s. 41). Haugset og Stene (2016) mener 

at hvis lærerens arbeid med yrkesretting skal ha effekt på motivasjon og gjennomføring, så 

må den føre til at fellesfaget og undervisningen gjøres mer relevant for eleven. Lærerne må 
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gjøre undervisningen og tekstvalgene mer relevante for elevene, slik at elevene økser 

motivasjonen, og det er først da man vil kunne oppnå bedre resultater. Elever får lyst og 

motivasjon til å lære hvis de har en lærer med gode faglige kunnskaper, og som er en tydelig 

klasseleder og som klarer å skape gode relasjoner til elevene (Grimsæth & Hallås, 2013, s. 

140). Funn viser at lærerne i studien er tydelige klasseledere, med kunnskaper som hjelper 

elevene til å lære, og deres relasjon til elevene er gode. Lærerne mente at det tar lengre tid å 

få gode relasjoner til elevene, siden de bare har to timer norsk sammen i uken.  

 

 

 

5.2 Betydningen av yrkesretting og tverrfagligsamarbeid  
FYR-prosjektet virker til å ha festet seg godt i den videregående skolen. Yrkesretting og 

relevans er noe som blir brukt aktivt, og funn viser at lærerne vektlegger yrkesretting og 

relevans for fellesfagene. I følge Grimsæth og Hallås (2013) kan yrkesretting tydelig være 

med på å skape motivasjon hos elevene, både til norskfaget og til lesing. Elevene kan føle seg 

mer kjent med stoffet når det er yrkesrettet, og norskfaget blir mer kjent for elevene på 

yrkesfag ved å knytte det til programfaget. Analysen viser til at tverrfagligsamarbeid kan 

gjøre norskfaget mer relevant og øker motivasjonen til elevene. Lærerne i studien viser til at 

elevene engasjerer seg mer til litteraturen de leser når den er relevant for dem, men de 

fremhever at litteraturen ikke må være yrkesrettet til programfaget. Trøndelag forskning og 

Utvikling viser til at elevene svarte at effekten var positiv dersom yrkesrettingen bidro til 

opplevelse av at fellesfaget var relevant for elevene, og til at elevene opplevde økt mestring 

(Haugset & Stene, 2016). Dette kan man se ut ifra funn fra analysen. Lærerne viser til at 

elevene blir med engasjerte i litteraturen når det er relevant for dem. Når elevene leser tekster 

som omhandler deres yrke eller noe de interesserer seg for, slik som ulvedebatten, så viser 

lærerne til at elevene blir engasjerte i det de leser og at de blir motiverte for faget. 

 

Funn tyder på at tverrfagligsamarbeid kan gjøre norskfaget mer relevant for elevene, som 

igjen kan øke motivasjonen deres for faget. Hvis elevene kan få større motivasjon for 

norskfaget, så kan det hende at de får større engasjement for å lese litteratur. For å skape 

engasjement for lesing er det er viktig at elevene ser nytten av å lese. Elevene må se nytten og 

relevansen av å lese for arbeidslivet og for det private livet. Det kan derfor være utfordrende 
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å overbevise disse elevene til å se den relevansen lesing har for deres personlige liv og 

yrkeskarriere. 

 

Tre av de fire norsklærerne i denne studien underviser i norsk både på yrkesfag og på 

studiespesialiserende. De viser til at de bruker ulike undervisningsmetoder og tekster på de to 

linjene. Dette underbygger funnene til Haugset & Stene (2016) som har funnet ut at 72% av 

fellesfaglærerne bruker andre arbeidsmåter i yrkesfaglige klasser enn på studieforberedende. 

Funn viser at lærerne har høyere forventninger til elevene på studieforberedende linjer, enn 

de har til elevene på yrkesfag. De fremhever at elevene på studieforberedende er mer 

motiverte og klare for norskundervisningen, og at de velger andre tekster på disse linjene. 

Tekstene er ofte mer kompliserte, og elevene analyserer tekstene mye grundigere på disse 

linjene. Funn viser at lærerne ofte ønsker at elevene skal analysere de tekstene de leser, men 

at lærerne på samme tid ikke har forventninger til at elevene skal klare å analysere tekstene. 

Lærerne bruker da andre arbeidsmåter og tekster på yrkesfaglige linjer, slik at de legger seg 

på et nivå lærerne mener at elevene er.   

 

Det er ikke alle lærerne som tenker like mye på FYR – fellesfag, yrkesretting og relevans når 

de skal velge ut tekster til undervisningen. Lærerne viser til konkrete tekster som de mener 

passer godt på yrkesfag, og mange av tekstene gjør nok det, men elevene trenger nok mer 

trening i å analysere og forstå tekstene. Under observasjonene fikk jeg se flere eksempler på 

at lærerne ofte stiller spørsmål som elevene ikke hadde nok kompetanse til å kunne svare på. 

Dette førte til at læreren måtte svare på spørsmålene, men de forklarte ikke elevene hvordan 

de skulle finne svaret, de ga bare svaret til elevene. Mange skoler har arbeidet strukturert med 

FYR-prosjektet og yrkesretting av fellesfagene. Det er et mål at alle skoler med yrkesfaglige 

programmer i fylkeskommunene skal knyttes opp i et nettverk som har et felles mål om å 

utvikle opplæringen i fellesfagene, slik at elevene på disse utdanningsprogrammene i større 

grad kan oppleve at fellesfagene er relevante for den yrkesveien de går (UDIR, Rammeverk 

for FYR, 2015). Noen av lærerne i studien fremhever at de er veldig gode på tverrfaglige 

samarbeid med yrkesfagene, mens andre skulle ønske de kunne bli bedre på det og at skolene 

burde gjøre det lettere for dem. Dette viser også studier gjort av Haugset & Stene (2016) som 

viser til forskning hvor skoleledelsen kan sette bremser for yrkesrettingsforsøk, gjennom 

måten timeplaner legges og arbeidsoppgaver fordeles. For hver femte lærer er dette et 

betydelig hinder for yrkesretting (Haugset & Stene, 2016). Funn viser noe av det samme, 

hvor noen av lærerne mener at skolen skal legge mer til rette for tverrfaglig samarbeid, slik at 
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det blir enklere å yrkesrette undervisningen. En lærer skal ha forventninger til den enkelte 

elev, og med det har læreren forventninger som kan ha påvirkning på elevers motivasjon, 

arbeidsinnsats og læring (Grimsæth & Hallås, 2013, s. 136). 

 

 

5.3 Muligheter og begrensninger for litteraturarbeidet 
Lærerne i studien vil gjerne bruke mer tid på litteraturarbeid og lesing i undervisningen, men 

de mener at det er flere ting som setter begrensinger for dette. Tid, elevenes motivasjon og 

elevenes kompetanse er noe av det som gjør det vanskelig for lærerne å innrette litteraturen i 

undervisningen på yrkesfag.  Er dette noe som setter begrensninger, eller er det lærerne selv 

som setter begrensinger for eleven? Det er viktig at lærerne gir elevene muligheten til å bli 

glad i litteratur og heller se bort i fra disse begrensningene.   

 

Det er en tydelig tendens som viser til at lærerne velger tekster som er rettet mot elevenes 

nivå i faget, og som lærerne mener er lettere å lese. Fredrika Nordling (2015) konkluderer i 

sin studie med at det å begrense og forenkle skjønnlitteraturen på yrkesfaglige linjer, kan 

forsterker tanken om at litteratur er til for et høyere og mer teoretiske studieprogram. Man 

tenker at denne forenklingen vil kunne minske gapet, men dette kan være med på å øke gapet 

(Nordling, 2015). Funn fra min studie viser at lærerne velger tekster som er lettere å lese for 

elevene, og at de mener at de tekstene de velger vil kunne interessere elevene. Molloy (2007) 

påpeker at det finnes en fare ved at læreren velger ut litteraturen som skal brukes i 

undervisningen, og at læreren bestemmer hvilken type litteratur som er god og at læreren 

bestemmer hvilke spørsmål som skal stilles og tolkningen av det de leser (Molloy, 2007). 

Hun mener at elevene skal være friere i valg av litteratur og at elevene burde kunne ta mer 

del i denne utvelgelsesprosessen. Av tidsmessige grunner er det naturlig at de må velge bort 

lange romaner når de har såpass kort undervisningstid per uke, men tekstene i seg selv skal 

ikke måtte forenkles for elevene sin del. Lærerne må heller veilede og hjelpe elevene til å 

analysere og forstå teksten. Birte Sørensen (1983) mener at elevene skal få muligheten 

komme med sine tolkninger av de skjønnlitterære tekstene, før læreren kommer med sin 

tolkning (Sørensen, ref. Roe, 2014, s. 64). Elevene tenker ofte at det læreren svarer er det 

riktige svaret, og da vil ofte teksten bli litt usynlig.   
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Sylvi Penne (2012) viser til hvor viktig litteraturen egentlig er i en verden der stadig flere 

lærere kan fortelle om elever som ikke har lest en eneste bok. Alle lærerne i studien kunne 

vise til at de hadde flere elever i sin klasse som ikke hadde lest en bok før, og at de så på dette 

som et problem de ønsket å gjøre noe med. Asplund (2010) snakker om en pendelbevegelse 

som viser til den avstanden som yrkesfagelever ofte har til litteraturen. Yrkesfagelever tar 

ofte en avstand til litteraturen, og ser ikke relevansen til at de skal trenge å lese. Denne 

pendelbevegelsen som på den ene siden tar avstand fra litteraturen, til at den på den andre 

siden tilnærme seg de litterære karakterene som gir elevene en mer frihet til å tolke, er noe 

som man kan se hos informantenes elever (Asplund, 2010).  Dette kan trekkes videre til Kari 

Anne Rødnes (2014) sin undersøkelse som viser til at forskningen viser at erfaringsnær 

lesning gjør tekstene mer tilgjengelige for mange elever, og at det også er behov for språklig 

bevisstgjøring og redskaper til å snakke om teksten med (Rødnes, 2014, s. 11). Elevene 

tenger hjelp til å snakke om og analysere tekster. De trenger at lærerne viser dem hvordan 

man skal tilnærme seg teksten, og at de erfaringsnære tekstene ofte kan gjøre lesingen lettere. 

Funn fra observasjonen viser at lærerne ofte ikke forklarte elevene hvordan de skulle 

analysere tekster. Elevene fikk ved flere av observasjonene utdelt oppgaver som de skulle 

løse på egenhånd. Aslaug Fodstad Gourvennec (2016) viser til hovedfunn i sin studie hvor 

elevene ønsker en rik teksttilnærming, hvor det er plass til og et mål å få i tale mange ulike 

perspektiver på teksten ved å dele egne tanker om teksten, lytte til andres forslag og en lærer 

som inviterer elevene til en deltakelse (Gourvennec, 2016).  

Funn viser at det kan virke som om det er lærerne som setter begrensninger for det 

tverrfaglige samarbeidet. Noen av lærerne samarbeider tett med programfagslærerne, og det 

er skolene som setter av tid til dette samarbeidet. Andre lærere blir satt til å samarbeide på 

egenhånd, og det krever da mer av lærerne til å sette av tid til tverrfaglig samarbeid og 

planlegging med programfagslærerne. Samarbeidet med yrkesfaglærerne kan hjelpe lærerne 

med å vinne over det fremmede, som mange elever kan føle overfor litteraturarbeidet i 

norskfaget, ved at de får hjelp til å finne «skjæringspunktene» som kan skape et felleskap 

med yrkesutdanningen (Bjørkeng, 1996). Like holdninger og tanker kan overføres til arbeidet 

med andre skjønnlitterære tekster, som det er naturlig å gripe fatt i norskundervisningen. Et 

mer meningsfylt litteraturarbeid på yrkesfaglige studieretninger er mulig hvis lærerne i 

samarbeider, og greier å vise hverandre litteraturens verdi i forhold til alle fag (Bjørkeng, 

1996). Et mål for skolens litteraturundervisning er at elevene både skal lære og oppleve 

teksten, og forstå den (Sommervold, 2011). Trøndelag forskning og utvikling (2014) kommer 



 74 

i sin rapport fram til noe av det samme. Deres undersøkelse viser at flere lærere mente at 

deres kunnskap om elevenes programfag var begrensede og at dette kunne gjøre det 

vanskeligere for dem å yrkesrette fagene, noe som lærerne opplevde som frustrerende og 

flere av de sa at samarbeidet med programfaglærerne var vanskelig å gjennomføre 

(Wendelborg, m.flere, 2014, s. 34).  

 

Læreren må ha en viss interesse og kunnskap om elevenes programområde, og ha 

grunnleggende klasselederevner slik at de får formidlet sitt budskap for at yrkesrettingen skal 

ha en positiv effekt (Wendelborg m. flere, 2014, s. 36). Dette underbygger funnene i analysen 

fra min studie, som viser at lærerne som regel ikke har så mye kunnskap om programfagene. 

De vet hvilke linjer det er, men de fleste har ikke satt seg så mye inn i læreplanene til 

programfagene til yrkesfagklassene sine. Læreren må vise interesse og kunnskap om elevenes 

programfag, og ha grunnleggende evner innen klasseledelse slik at yrkesrettingen kan få en 

positiv effekt for elevene.  

 

Noe som kan være med på å øke motivasjonen til elevene er som Eyvind Aas (1996) påpeker 

at skjønnlitterære tekster kan leses i andre timer enn i norskfaget. Dette er begrunnet i 

erfaringer med at skjønnlitterære tekster kan få fram andre sider av en sak enn en 

sakprosatekst som omhandler samme tema (Aas, 1996). Han ønsker med det at 

programfagslærerne skal bruke skjønnlitteraturen i deres timer, slik at de kan være med på å 

øke elevenes motivasjon for lesing. Det blir trukket frem i studien at programfagslærerne har 

større påvirkningskraft på elevene, enn det fellesfagslærerne har. Det er en tydelig tendens i 

mitt materiale som viser at norsklærerne mener at programfagslærerne har større innflytelse 

på yrkesfagelevene, enn det norsklærerne har. De begrunner det med at elevene har flere 

timer med disse lærerne og at programfagslærerne kan representerer elevenes fremtidige 

yrke. Hvis lærerne får til et bedre samarbeid med programfagslærerne, kan det hjelpe 

norsklærerne med å finne relevante tekster til elevene, for å øke deres motivasjon, så kan 

programfagslærerne bruke skjønnlitteratur i sin undervisning for å bygge opp bedre 

holdninger og engasjement til litteraturen. Yrkesfaglæreren bør kunne hjelpe norsklæreren 

med å finne kontaktpunkter mellom fagene og knytte det til yrke og skjønnlitteraturen 

(Bjørkeng, 1996). Norsklæreren kan til gjengjeld hjelpe yrkesfaglæreren til å sette 

yrkesutøvelsen i en større sammenheng gjennom skjønnlitteraturen (Bjørkeng, 1996). De 

umiddelbare opplevelsene bøker gir vil ofte kunne bearbeides til større dybde, større 



 75 

forståelse og i siste omgang større innsikt (Skei, 2011, s.14). Skjønnlitteraturen kan gi 

litteraturen en større plass på yrkesfag, og det kan åpne opp og lære elevene nye ting.  

 

 

5.4 Oppsummering 
Norsklærerne i denne studien vektlegger yrkesretting, relevans, motivasjon og elevenes 

leseferdigheter når de skal jobbe med litteratur i norskfaget på yrkesfaglige studieretninger. 

Lærerne tilpasser litteraturen til undervisningen ved å sette elevene i fokus. Tekstene er oftest 

yrkesrettet, og det er noe som elevene kan kjenne seg igjen i. Tekstens relevans for elevene 

kan være med på å øke elevenes motivasjon. Lærerne tilpasser også undervisningen til 

elevene på yrkesfag. Tre av de fire lærerne viser til at de velger ulike undervisningsmåter og 

tekster til elever på yrkesfag og på studiespesialiserende. Det kan virke som at lærerne setter 

begrensninger for det tverrfaglige samarbeidet, ved at de ikke tar seg tid til å planlegge 

årsplaner med programfagslærerne. Flere funn tyder på at et tverrfagligsamarbeid kan gjøre 

norskfaget mer relevant for elevene, som igjen kan øke motivasjonen deres for faget. Hvis 

elevene kan få større motivasjon for norskfaget, så kan det hende at de får større motivasjon 

for å lese litteratur. Det er flere ulike måter å trekke inn tverrfagligsamarbeid og yrkesretting i 

norskfaget. Lærerne er alle enige i at de samarbeider tverrfaglig og at de yrkesretter 

norskfaget. Under observasjonen av lærerne fikk jeg tydelig se at lærerne yrkesretter og at de 

har en form for tverrfaglig samarbeid.  
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6 Avsluttende kapittel 
 

For å avslutte denne oppgaven og svare på studiens problemstilling, ønsker jeg å løfte frem 

hovedfunnene på forskningsspørsmålene og konklusjonen fra diskusjonen. Jeg vil videre 

antyde hvilke implikasjoner denne studien kan ha for skolen og for videre forskning. 

Problemstinningen som skal besvarer er: Hva vektlegger lærere når de jobber med litteratur i 

norskfaget på yrkesfaglige studieretninger? 

 

 

6.1 Hovedfunn og konklusjon 
Målet med denne studien er å si noe om hva norsklærere vektlegger når de skal jobbe med 

litteratur på yrkesfaglige studieretninger. Studien har for det første tatt for seg litteratur 

generelt, men informantenes hovedfokus har vært skjønnlitterære tekster, så derfor har 

skjønnlitteraturen fått en sentral plass i studien. Gjennom studiens forskningsspørsmål har jeg 

ønsket å undersøke hvordan lærerne tilpasser litteraturen i undervisningen, hva lærernes 

tanker rundt yrkesretting er, og hvilke muligheter og begrensninger lærerne ser med tanke på 

yrkesretting og litteraturarbeid. Det finnes lite tidligere forskning som omhandler 

yrkesfaglige linjer og arbeid med litteratur. Et av formålene med denne studien er derfor å 

kunne tilføye mer kunnskap til dette forskningsfeltet. Ut ifra analysekapittelet fremkommer 

det tre hovedfunn som jeg i det følgende ønsker å se i sammenheng med de tre 

forskningsspørsmålene til denne studien. 

 

For det første viser analysen at lærerne er opptatt av å tilpasse litteraturen. Lærernes tekstvalg 

og arbeidsmåter viser tydelig at lærerne tilpasser litteraturen til elevene, for at de skal bli med 

motiverte. Lærerne yrkesretter ikke bare tekstene, men de tenker på hva som kan vekke 

interesse hos elevene, og de ønsker å hjelpe elevene inn i litteraturen gjennom relevans og 

motivasjon. Lærerne tilpasser litteraturen på flere måter, ved at de hjelper elevene med 

lesestrategier, og de er bevisste på elevenes leseferdigheter. Disse tilpasningene av tekster til 

elevgruppen, er et viktig grep for å øke den faglige relevansen og engasjementet for å lese 

litteratur. Lærerne vektlegger yrkesretting, relevans og leseferdigheter når de skal velge ut 

litteratur til undervisningen, og det er tydelig at de tilpasser tekstvalg og metode til elevene. 
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Videre i analysen kommer det frem at lærerne tenker at yrkesretting av undervisningen, og 

tekstene kan øke elevenes motivasjon og engasjement for litteraturen. Lærerne har fokus på 

FYR, fellesfag, yrkesretting og relevans når de skal tilpasse litteraturen til undervisningen. 

Lærerne velger ofte tekster som innholdsmessig omhandler temaer, som kan kobles til 

elevenes framtidige yrker eller interesser. Lærerne fremhever viktigheten av det tverrfaglige 

samarbeidet, og at de forsøker å samarbeide så godt de kan med programfagslærerne, men at 

det til tider er litt lite tid for dette samarbeidet. De fremhever at det tverrfaglige samarbeidet 

kan gjøre norskfaget mer relevant, og at yrkesrettingen kan gi fordeler for norskfaget. 

Lærerne er enige i at elevene ser nytten og relevansen ved norskfaget, dersom de arbeider 

tverrfaglig. 

 

Til sist viser analysen at lærerne ser flere muligheter og begrensninger for arbeidet med 

litteratur på yrkesfaglige linjer. Mulighetene ligger i at det tverrfaglige samarbeidet kan gjøre 

litteraturen mer relevant for elevene, og at de kan føle seg mer engasjerte til å lese hvis de 

kjenner seg igjen i det de leser. Andre muligheter er at programfagslærerne kan bruke 

litteraturen og skjønnlitteraturen i sine timer, slik at elevene kan få mer trening i å lese, og de 

kan bli tryggere siden relevansen for faget ofte er høyere i programfagene.  

Skjønnlitteraturen kan være en døråpner for elevene, ved at lærerne kan komme i kontakt 

med eleven på en annen måte gjennom litteraturen, og skjønnlitteraturen kan åpne opp for 

nye tanker hos elevene. Motivasjon og engasjement gir muligheter for litteraturarbeid på 

yrkesfag. Lærerne kan ofte sette begrensninger for litteraturen ved at de velger for enkle 

tekster. Hvis elevene er motiverte og ser relevansen i det de skal lese, vil de kunne få mer ut 

av litteraturundervisningen. Noe som kan sette begrensinger for litteraturarbeidet er at 

lærerne må forenkle språket og tekstene, slik at de er tilpasset elevene sitt nivå. Lærerne 

ønsker at elevene skal kunne få en analytisk tilnærming til teksten, men det er ikke alltid så 

lett når de velger enkle tekster. Lærerne gir elevene lite forkunnskaper slik at de skal kunne 

klare å analysere tekster på egenhånd. Dette er noe som kan gjøre det vanskeligere å motivere 

elevene til litteraturarbeid.  
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6.2 Didaktiske implikasjoner 
Denne studien viser at det er gode muligheter for å tilpasse både tekstutvalg og arbeidsmåter 

til undervisningen for yrkesfagelever. Lærerne har en metodefrihet fra læreplanen sin side, og 

de står fritt til å velge undervisningsmetoder til undervisningen selv. Tilpassingen av 

litteraturen til undervisningen er noe som må gjøres ut ifra hver enkelt klasse, og hver enkelt 

elev. Lærerne tilpasser både tekster og metode til undervisningen. De tilpasser oftest tekstene 

etter elevenes programfag og fremtidige yrke, noe som styrker elevenes faglige kompetanse. 

Elevenes faglige kompetanse i norskfaget innebærer at de skal kunne lese utvalgte tekster, og 

tilpassingen med yrkesrettingen av litteraturen, kan være med på å øke elevenes kompetanse. 

For at elevenes engasjement for litteraturen skal øke, må de arbeide med tekster som gir 

relevans. Tekstene kan da enten være yrkesrettede eller de kan omhandle temaer som elevene 

er interessert i. Hvis lærerne tar elevene med på tekstvalget, kan det bidra til at elevene får 

økt eierskap til teksten, som kan ha innvirkning på motivasjonen til elevene.  

 

Yrkesretting har en sentral plass i norskfaget på yrkesfaglige linjer. FYR-prosjektet har 

tydelig satt sine spor, og elevene kan føle relevans for norskfaget ved at lærerne yrkesretter 

undervisningen og tekstene. Yrkesrettingen har store muligheter i norskfaget på yrkesfaglige 

linjer, og det er opp til læreren å innrette yrkesfaglige temaer i norskfaget. Yrkesrettingen kan 

øke elevenes motivasjon for å lese, og den kan være med på å øke elevenes leseferdigheter, 

hvis elevene leser flere tekster. Skolene må ta ansvar og legge til rette slik at lærerne får tid 

og mulighet til det tverrfaglige samarbeide med programfagslærerne. Det tverrfaglige 

samarbeidet gir muligheter for at skjønnlitteraturen kan brukes i programfagene, slik at 

elevene kan møte denne teksttypen utenfor norskfaget. Skjønnlitteraturen gir elevene 

muligheter til å opparbeide seg ny kunnskap i programfagene.  

 

Min studie viser at lærerne ser verdien av yrkesretting i arbeidet med å finne tekster og 

arbeidsmåter som engasjerer elevene. For at dette skal være mulig, krever de imidlertid at 

lærerne har kunnskap om programfagene. En mulighet for å gjennomføre dette, kan være å la 

lærerne spesialisere seg på noen av de yrkesfaglige retningene, slik at de har mer kunnskap 

om hva elevene skal lære i programfagene. Dette vil gi større muligheter for å yrkesrette 

litteraturen og elevenes motivasjon for skjønnlitteraturen vil kunne øke. Skjønnlitteratur kan 

gi elevene økt innsikt og utvidet forståelse for verden, og av seg selv som menneske. Arbeid 
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med skjønnlitterære tekster kan brukes som inngang til bestemte temaer i norskfaget og i 

programfagene, og det kan ha en motiverende effekt på elevene. 

 

 

6.3 Forslag til videre forskning  
Denne studien har gitt innblikk i hva fire norsklærere på yrkesfag vektlegger når de skal 

bruke litteraturen i undervisningen, med tanke på yrkesretting og tilpassing til elevene. Det er 

lite forskning på bruk av litteratur og spesielt skjønnlitteratur på yrkesfaglige linjer. Denne 

masteroppgaven er et lite bidrag til feltet, men det er behov for nye og ulike metodiske og 

tematiske innfallsvinkler rundt dette temaet.  

 

I denne studien er det norsklærerne på yrkesfag som har hatt fokuset. Noe som kan være 

interessant å forske videre på med utgangspunkt i en lignende problemstilling, er å se 

problemstillingen fra yrkesfagelevers perspektiv, slik at man kan undersøke hva de mener om 

tekstene som blir brukt i norskfaget, og hvordan yrkesretting kan innvirke på elevenes 

motivasjon for lesing. 
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Vedlegg A: Informasjonsskriv 
Forespørsel om deltakelse i masterprosjektet «Litteraturarbeid på yrkesfag»? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt, hvor formålet er å undersøke 

hvordan lærere innretter litteratur i norskundervisningen på yrkesfag. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke om elevene arbeider med litteratur i 
norskundervisningen på yrkesfaglige studieprogram, og hvordan læreren innretter 
litteraturarbeid i undervisningen. Dette prosjektet er en del av en masteroppgave i 
norskdidaktikk.  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning er ansvarlig for 
prosjektet. 
 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Du får dette spørsmålet siden du er norsklærer på yrkesfag. Det er flere lærere som deltar i 
studien, og alle ble valgt av den samme grunnen. 
 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Metoden er intervju og observasjon. Det vil bli et 40-50 minutters intervju med spørsmål som 
omhandler litteratur på yrkesfag. Før intervjuet vil det bli gjort en observasjon i 
klasserommet. Det vil bli gjort lydopptak under intervjuet.  
 
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil bli anonymisert. Det 
vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Det er kun ansvarlig student som vil ha tilgang til lydopptakene. Veileder vil kunne få 
innsyn i de transkriberte notatene. 

• Alle navn vil være anonymisert. 
 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 20.06.19. Etter denne datoen vil alle lydopptak og data 
som omhandler prosjektet bli slettet.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg, 
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har 
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i 
dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 

• Prosjektansvarlig/Student: Ida Prestmarken. Idaprestmarken@gmail.com. Tlf. 
90544814.  

• Veileder: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Kari Anne Rødnes. 
K.a.rodnes@ils.uio.no. 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Prosjektansvarlig   
  
(Forsker) 
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Vedlegg B: Intervjuguide  
Intervjuguide for prosjektet «litteraturarbeid på yrkesfag» 
 
 
 
Innledning 
 

1. Hvem jeg er, og hva jeg skal undersøke 
 

 
 
Innledende samtale med intervjuobjektet  
 

1 Hvor lenge har du jobbet som lærer, og hvorfor valgte du dette yrket? 
 
 

2 Hvilken utdanning har du? 
 
 

3 Hva fikk deg til å bli norsklærer? 
 

A) Hva synes du er den viktigste kunnskapen elevene skal få gjennom norskfaget? 
 

B) Hva syntes du er mest utfordrende å undervise i? 
 

C) Hvordan liker du best å undervise? 
 

 
4 Underviser du både på yrkesfag og studieforberedende? 

 
A) Hva tenker du om å jobbe med litteratur på yrkesfag og studieforberedende, og 

hva er de største forskjellene? 
 

B) Vil du si at det er forskjeller mellom de ulike yrkesfagklassene/linjene?  
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Litteratur på yrkesfag 
 

1 Kan du fortelle om noen tekster og arbeidsmåter du syntes har fungert godt? 
 
A) Hva er det som gjør det til ett godt opplegg? 

 
B) Har du vist elevene ulike lesestrategier?  

 
2 Hva legger du til grunn for utvelgelsen av litteratur som skal brukes i 

undervisningen? 
 

A) Bruker du læreboka? Evt. hvilken. Kan du begrunne det? 
 

B) Er det nok tid til litteraturundervisning? 
 

3 Hvilke utfordringer møter du når elevene skal arbeide med litteratur på 
yrkesfag? 
 
A) Hva engasjerer elevene mest med litteratur? 

 
B) Hva engasjerer elevene minst med litteratur?  

 
4 Hva mener du er den viktigste kompetansen elevene skal sitte igjen med fra 

norskfaget? 
 

A) Burde litteraturundervisningen få en større plass? 
 

B) Føler du at kompetansemålene har riktig fokus på den kompetansen yrkesfagelever 
skal sitte igjen med fra norskfaget?  
 

5 Hvordan stiller du deg til tverrfagligsamarbeid med de ulike yrkesfagene? 
 

A) Hvordan trekker du det inn? Evt. hvorfor ikke? 
 

B) På hvilken måte kan det tverrfaglige samarbeidet engasjere/motivere elevene? 
 

C) Hva «vinner» man for norskfagets del på å jobbe tverrfaglig? 
 

6 Hva tror du elevene sitter igjen med etter litteraturundervisningen? 
 
A) På hvilken måte tror du elevene kan dra nytte av litteraturen videre i sin 

yrkeskarriere eller på ett mer personlig plan? 
 

7 Har du noe mer du vil tilføye? 
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Vedlegg C: Godkjenning NSD 
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endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 20.06.19.  

LOVLIG GRUNNLAG 
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. 
Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, 
ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, 
og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være 
den registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER 
NSD finner at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 
personvernforordningen om: 
- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende 
informasjon om og samtykker til behandlingen 
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål 
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 
relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 
nødvendig for å oppfylle formålet  

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 
De registrerte vil ha følgende rettigheter i prosjektet: åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), 
innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 
19), dataportabilitet (art. 20). Rettighetene etter art. 15-20 gjelder så lenge den registrerte er 
mulig å identifisere i datamaterialet. 
NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller 
lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. 
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Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig 
institusjon plikt til å svare innen en måned.  

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 
riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

 

https://meldeskjema.nsd.no/vurdering/5b866cee-d5c6-4195-933c-c8acb0f2d817 2/3  

29.4.2019 Meldeskjema for behandling av personopplysninger 
For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller 
rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 
NSD vil følge opp behandlingen ved planlagt prosjektslutt for å avklare om behandlingen av 
personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Kjersti Haugstvedt Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

https://meldeskjema.nsd.no/vurdering/5b866cee-d5c6-4195-933c-c8acb0f2d817 3/3  

 
 

 

 


