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Man takker sin lærer dårlig ved å alltid forbli en elev.  

(Friedrich	Nietzche,	1885)	
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Sammendrag 
Formålet med denne studien har vært å undersøke klasseromspraksiser knyttet til Henrik 

Ibsens tekster. Med fagfornyelsen i full anmarsj er bruken av eldre litteratur i klasserommet 

og kanon i skolen på ny et samtaletema. Likevel, basert på norskfaget nyeste høringsutkast, 

ser det ut til at det ikke er noe som tyder på at litteraturhistorien er på vei ut av skolen. 

Dermed er det behov for at lærere hjelper elevene med å gjøre Henrik Ibsens tekster mer 

tilgjengelige for dem. Med dette som mitt utgangspunkt har oppgavens problemstilling vært 

som følger: Hva gjør lærere for at elever skal oppleve Henrik Ibsens tekster som relevante? 

 

For å oppnå et svar på gitt problemstilling valgte jeg å benytte meg av et kvalitativ 

forskningsdesign, der jeg observerte to læreres undervisningsperioder knyttet til hvert sitt 

drama skrevet av Henrik Ibsens, og gjennomførte et lengre intervju med hver av 

informantene.  

 

Gjennom en tematisk analyse har jeg funnet at lærere gjør flere ting for å at elevene skal 

oppleve Henrik Ibsens tekster som relevante. Først av alt kommer det fram at lærerne har en 

målbevisst holdning når de underviser i sine undervisningsperioder, og at de bruker Ibsens 

tekster til å illustrere et angitt poeng heller enn å lese et av hans klassiske dramaer fordi 

litteraturhistorien fordrer at man er innom realismen. Videre fant jeg at lærerne skaper 

relevans for elevene gjennom flere aspekter, slik som samtaler bygget på elevenes 

forforståelse, gjennom tematisk fokus eller populærkultur eller gjennom samtidslitteratur. Til 

slutt finner jeg også at undervisningen lærerne gjennomfører virker å ivareta dybdelæring når 

dybde i møte med teksten sikres gjennom flere aspekter.  
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Forord 
”Oi! Herregud – Ibsen? Skal du skrive om Ibsen? Det høres kjedelig ut!” 

 

Nei, vet du hva? Det har faktisk vært mer spennende enn selv jeg, en selvutnevnt norsknerd, 

kunne sett for meg - å sette seg inn i hvordan lærere i dagens skole underviser i Henrik Ibsens 

tekster, og hvordan de jobber for å gjøre dem mer tilgjengelige for dagens elever.  

 

Å skrive en masteroppgave har vært mer utfordrende enn jeg noen gang kunne sett for meg, 

og har krevd en annen type oppgaveskriving enn jeg har vært vant til tidligere fra mine til 

sammen 6 år på høyskole/universitet. Samtidig har det også vært mer givende enn jeg noen 

gang kunne sett for meg. Jeg har fått ny kunnskap om litteratur og litterære samtaler, om 

fagfornyelsen og klasserom. Jeg har fått en ny innsikt i skolehverdagen, og gleder meg mer 

enn noen gang til å komme ut i lærerhverdagen og undervise selv. 

 

Takk til alle som har bidratt til at denne oppgaven omsider har kommet seg i land. Jeg vil 

takke min fantastiske veileder, Kari Anne Rødnes, som sparket oppgaven min i gang, da jeg i 

slutten av januar ikke ante hvor jeg skulle begynne, og som alltid har stilt opp med gode råd, 

litterære tips og en visjon på lager. Takk til mine to herlige informanter som ga av tiden sin 

og inviterte meg inn i klasserommene sine. Jeg vil takke min støttende familie og herlige 

kjæreste som har hatt større tro på mine masterskrivingevner enn meg. Jeg vil også takke 

mine kjære venner, både på skolen og utenfor som har hjulpet til med støttende ord og 

oppklarende samtaler. Til slutt må jeg takk min lille firbeinte, Tiko, som alltid gidder å høre 

på resonnementene mine og for oppklarende turer ute.  

 

Nå er det på tide med en god sommerferie, før den etterlengtede lærerhverdagen venter i 

august. God lesing! 

 

Vilde Thoresen 

Oslo. Mai 2019. 
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1 Innledning 
I læreplanen fra VG3 studieforberedende utdanningsprogram (Utdanningsdirektoratet, 2013) 

er at et mål for opplæringen at eleven skal kunne ”analysere, tolke og sammenligne et utvalg 

sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken 

til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng (s.12)”. Det er vanskelig å komme 

utenom Henrik Ibsens tekster når litteraturhistorien gjennomgås, som for mange innehar 

rollen som Norges fremste dikter. 

 

Den norske skolen står overfor en fagfornyelse som skal være klar til bruk fra 2020. Nå som 

vi står på trappene til en ny læreplan i norskfaget har det kommet flere utkast til forslag på 

kompetansemål og fokusområder i planene. Siste høringsutkast ble publisert hos 

Utdanningsdirektoratet 18.mars 2019, med svarfrist for uttalelser fra folket 18.juni 2019. I 

dette høringsutkastet kommer det frem at: ”Norskfaget skal fortsatt være både et språkfag og 

et kulturfag. Det vil si at faget som før skal bidra til at elevene blir trygge språkbrukere og at 

de får innsikt i den rike og mangfoldige kulturarven i Norge (Utdanningsdirektoratet, 

2019a).” Dermed er det nærliggende for mange å tenke at Henrik Ibsen og hans tekster bør ha 

en plass videre i norskfaget, ettersom hans store dramatiske verk og diktninger i aller høyeste 

grad er en stor del av Norges rike og mangfoldige kulturarv. 

 

Nå når vi er på vei inn i en ny skolehverdag med nye læreplaner bør det også være rom for å 

reflektere rundt hva slags litteratur det er viktig at elevene utsettes for. Er det på sin plass å 

vie store deler av undervisningstimene til de eldre klassikerne og grundig litteraturhistorie, 

eller bør vi heller gi mer rom for bruk av samtidslitteratur? Kanondebatten er det forsket på 

av flere og innleggene er mange, og funnene i denne forskningen er blant annet at det er en 

uoffisiell kanon i den norske skolen, og at Henrik Ibsen er en del av denne kanonen (jf. Aase, 

2015). Selv om læreplanene endres, er det ikke noe som tyder på at Ibsen forsvinner ut av 

skolen, men en del forskning viser at elever ofte ikke ser verdien i disse tekstene eller at det 

er de tekstene elevene husker i etterkant (jf. Gourvennec, 2016b). 

 

Når det da er så nærliggende å tenke at Ibsen skal ha en plass i skolen, må det vel dermed 

også si at det er et hav av ulike måter å gripe fatt i de ulike tekstene? Og med alle de 

teknologiske hjelpemidlene vi i dagens samfunn har til rådighet, må det vel også si at det 
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finnes mange nyskapende måter å presentere elevene for tekstene? 

 

Jeg har i denne masteroppgaven tatt for meg to læreres undervisningsopplegg knyttet til 

Henrik Ibsens tekster, og sett hvordan de jobber med stykkene og hva de vektlegger i sin 

undervisning. Jeg er her opptatt av å få eksempler på hvordan Henrik Ibsens tekster benyttes, 

og hvordan de gjøres relevante for dagens elever.  

 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Fra mine egne elevdager både i ungdomsskolen og på videregående sitter jeg ikke igjen med 

et inntrykk av at Ibsens tekster kan møtes på ulike måter. På ungdomsskolen var mitt møte 

med Et dukkehjem at vi leste et utdrag fra teksten før vi så Fjernsynsteaterets versjon fra 

1973. På videregående skole var mitt møte med den samme teksten en tilnærmet kopi av 

undervisningen fra ungdomsskolen, der vi leste et utdrag fra teksten før vi så 

Fjernsynsteaterets versjon fra 1973. Som elev satt jeg i begge runder igjen med følelsen av at 

denne teksten hadde ingenting å si for meg og var kun en del av litteraturhistorien uten 

betydning for nåtiden. 

 

Mine møter med realismen og Et dukkehjem som elev var opplevelser jeg hadde i 2010 og 

2013 respektivt. Mye kan skje på seks år, enda mer på ni år, og på universitetet ble jeg 

presentert for flere kreative undervisningsmetoder i mine didaktiske fag. Dermed begynte jeg 

å reflektere over hva slags undervisning jeg har blitt utsatt for opp gjennom min egen 

skolegang. Jeg ble ekstra oppmerksom på hvordan mine møter med realismen og Et 

dukkehjem var, og begynte å lure på om det kan ha skjedd noe med måten lærere nå 

underviser i litteraturhistorie og Henrik Ibsen. Gjør lærerne noe aktivt for at elevene skal 

forstå tekstenes relevans for dem? 

 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Eksempler på hva dagens lærere prioriterer i sine klasserom er viktig for å kunne si noe om 

hva lærerne er opptatte av, og hva elevene møter i skolen. Deres klasseromspraksiser, 

undervisningsopplegg og erfaringer er kunnskap andre kan ta til seg, og derfor kan denne 
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masteroppgaven være relevant for andre lærere. Delingskultur i skolen er noe alle lærere og 

ikke minst elever kan gagne av.  

 

På bakgrunn av dette formålet har jeg formulert følgende problemstilling: Hva gjør lærere for 

at elever skal oppleve Henrik Ibsens tekster som relevante?  

 

For å kunne besvare denne problemstillingen har jeg formulert tre forskningsspørsmål: 

I. Hvordan begrunner lærerne å jobbe med Ibsen? 

II. Hvordan benyttes Ibsens tekster i undervisningen? 

III. Hvordan er lærernes undervisningsopplegg tilpasset fremtidens norskfag? 

 

 

1.3 Oppgavens struktur 
Jeg har hittil introdusert oppgaven, problemstilling og forskningsspørsmål. Jeg vil i det 

følgende kapittelet presentere sentral teori knyttet til feltet jeg forsker på, Henrik Ibsen i 

undervisningssammenheng, og alt det fører med seg. Deretter følger metodekapittel der jeg 

gjør rede for valg av forskningsdesign og datainnsamlingsmetode, presentasjon av utvalget 

og redegjørelse av analysemetode. I dette kapittelet diskuterer jeg også studiens reliabilitet og 

troverdighet, og gjør noen etiske betraktninger. Så følger analysekapittelet der jeg analyserer 

materialet og viser resultater fra studien, der intervjuer med mine to informanter og støttende 

klasseromsobservasjoner danner grunnlaget for analysen. I diskusjonskapittelet diskuterer jeg 

sentrale funn fra analysekapittelet i lys av teori, og reflekterer over oppgavens funn. 

Avslutningsvis vil jeg oppsummere oppgaven og komme med en konklusjon, der jeg ser på 

mulige implikasjoner på undervisning min forskning kan føre til. I tillegg vil jeg komme med 

forslag til videre forskning.  
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2 Teori og tidligere forskning 
Dette kapittelet er delt inn i fire deler, der jeg i hvert delkapittel tar for meg teori knyttet til et 

tema som jeg anser som sentralt i min studie. Jeg vil i det følgende diskutere teori knyttet til 

læreplanene og fagfornyelsen, og Ibsens plass i norskundervisningen. Jeg begynner med en 

redegjørelse av fagfornyelsen, med fokus på dybdelæring og kritisk tenkning som 

fremhevede prinsipper, og norskfagets nye kjerneelementer. Deretter følger en redegjørelse 

for teori knyttet til kanon i skolen, der jeg også ser nærmere på bruken av utdrag i skolen. Jeg 

fortsetter så med en redegjørelse av litterære samtaler. Avslutningsvis undersøker jeg 

hvordan Henrik Ibsens tekster blir brukt i klasserommet per dags dato.   

 

 

2.1 Fagfornyelsen: åpenhet og dybde 
Læreplanene L97 og R94 nevnte spesifikt ulike forfattere som kunne inkluderes i 

undervisningen, mens i Kunnskapsløftet som ble implementert i 2006, står det kun "sentrale 

samtidstekster og noen klassiske tekster". Dermed legger læreplanen ingen føringer for hvilke 

forfattere og tekster lærerne skal benytte seg av. Spørsmålet om man ikke lenger skal lese 

Ibsen når han ikke er nevnt spesifikt i læreplanen, ble kanskje mer betimelig nå enn i alle 

årene man har hatt læreplaner uten kanon fordi konsensus om hva som er viktig å lese ikke 

lenger fins (Aase, 2015, s.36). Laila Aase (2015) presiserer at det fortsatt er konsensus om 

Ibsens plass i skolen, selv om mange tyr til utdrag eller film av stykkene (s.36). 

 

Det ble i 2016 med stortingsmelding nr.28 bestemt at det skulle utarbeides nye læreplaner for 

alle fag i grunnskolen, og de gjennomgående fagene på videregående skole. Sammen med 

utgivelse av overordnet del av ny læreplan ble begrepet dybdelæring etablert som et mål for 

all undervisning. Samtidig ble tre tverrfaglige temaer introdusert, som alle fag skal legge til 

rette for læringer innenfor. Temaene er som følger: folkehelse og livsmestring, demokrati og 

medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 

 

2.1.1 Dybdelæring 
I oppstartsfasen for utarbeidelsen av ny læreplan ble det dannet et utvalg som skulle vurdere 

fag i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv 

(NOU 2015:8, s.41). Dette utvalget ble ledet av Sten Ludvigsen, og ble omtalt som 
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Ludvigsenutvalget. Ludvigsentvalget (NOU 2015:8, s.11) mener at mer dybdelæring i skolen 

vil bidra til at elevene behersker sentrale elementer i fagene bedre og lettere kan overføre 

læring fra ett fag til et annet. Dybdelæring handler om å kunne anvende kunnskap og trekke 

linjer på tvers av områder. Likevel er ikke dybdelæring nødvendigvis dybde i alt for alle. For 

å kunne gå i dybden i enkeltemner forutsetter det at elevene har mulighet for å gjøre valg 

(NOU 2015:8, s.41).  

Dybdelæring handler om å tilegne seg kunnskaper, kompetanse og refleksjonsevne. I videre 

forbindelse med utarbeidelse av ny læreplan er dybdelæring definert i stortingsmelding nr. 

28. Der defineres dybdelæring som følgende: 

”Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over tid utvikler sin forståelse av begreper 

og sammenhenger innenfor et fag. (...) Elevenes læringsutbytte øker når de gjennom 

dybdelæring utvikler en helhetlig forståelse av fag og ser sammenhengen mellom fag, 

samt greier å anvende det de har lært, til å løse problemer og oppgaver i nye 

sammenhenger (Kunnskapsdepartementet, 2016, s.14).” 

Da ny overordnet del av den nye læreplanen ble offentliggjort stod dybdelæring skrevet som 

en sentral del. Ettersom dybdelæring er i ferd med å bli en viktig del av skolen, må det 

defineres tydelig i alle de nye læreplanene som skal være ferdig til år 2020. Derfor betegnes 

dybdelæring eksplisitt i overordnet del som: ”Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at 

elevene utvikler forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor et fag, og slik at 

de lærer å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger 

(Kunnskapsdepartementet, 2018, s.12).”  

 

Øystein Gilje, Ørjan Landfald og Sten Ludvigsen (2018) løfter frem interaksjon med andre 

og selvregulering som sentrale aspekter ved dybdelæring: ”Dersom elever lærer i samspill 

med andre og ved å regulere egen læring, vil de i større grad sitte igjen med en kompetanse 

som gjør dem rustet til å bli en aktiv og reflektert deltager i samfunns og arbeidsliv (s.26)”. 

Selvregulering forklarer Therese Hopfenbeck (2016) som ansvar for egen læring. Hun sier at 

selvregulering handler om å innta en aktiv elevrolle der man er i stand til å sette seg mål og 

overvåke i hvilken grad man når målene, der man kan tenke over egne læringsprosesser og 

justere bruk av strategier avhengig av hvilke oppgaver man skal løse. 
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I det nyeste høringsutkastet for de kommende læreplanene nevnes dybdelæring eksplisitt i 

flere fag, deriblant samfunnsfag, engelsk, matematikk og norsk:  

 

”Vi har gjort flere grep i læreplanen for norsk for å legge til rette for dybdelæring. 

Antallet kompetansemål i faget er redusert med mer enn en tredjedel. Dette kan bidra 

til at elever og lærere bruker mer tid på sentrale deler av faget. På ungdomstrinnet og 

videregående ønsker vi å slå sammen de to skriftlige karakterene i norsk til én i 

underveisvurderingen (Kunnskapsdepartementet, 2019a).”  

 

Mine to lærerinformanters undervisningsopplegg og skoletimer skal jeg gå nærmere inn på i 

analysekapittelet, men mine funn der tyder på at det er dybdelæring lærerne praktiserer. Rita 

og Rolf snakker selv om dybdelæring, og jeg vil i analysen og diskusjonen se nærmere på 

hvordan dette begrepet omsettes til praksis.  

	
	
2.1.2 Kritisk tenkning 
Kritisk tenkning fremheves i læreplanens nye overordnede del: ”Opplæringen skal gi elevene 

en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning (...) Kritisk tenkning og etisk bevissthet er 

både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at 

elevene utvikler god dømmekraft. ” (Kunnskapsdepartementet, 2018, s.7).” Dermed er det 

viktig at lærere aktivt oppmuntrer og legger til rette for trening på og utøving av kritiske 

ferdigheter. 

 

Henrik Ibsen brukes av begge mine to informanter som en oppmuntring til kritisk refleksjon i 

sine undervisningsopplegg. Begge lærerne legger vekt på hvordan tekstene de har valgt 

kritiserer samfunnet i samtiden, noe som er naturlig, men de bruker også de to tekstene til å 

poengtere hvordan dagens samfunn kan kritiseres. Ibsens tekster brukes dermed til trening av 

kritisk tilnærming til tekst.  

 

Både Edward Behrman (2006) og Carlin Borsheim-Black, Michael Macaluso, & Robert 

Petrone (2014) tar for seg viktigheten med kritiske evner i sine tekster, og kritiske måter å 

jobbe med kanontekster på. Behrman (2006) foreslår flere strategier for å øke kritisk tenking i 

klasserommet, deriblant å lese supplerende tekster, å lese flere tekster, å lese fra et mot-

perspektiv og produsere motsvartekster (s.492). Slike strategier som Behrman (2004) viser til 
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kan føre til at elevene innser at lesing og skriving er nødvendige tolkende hendelser, og har 

potensiale for å bekrefte rollen der lesing og skriving er ”måter å være i verden” (s.497). 

Borsheim-Black et.al. (2014) peker på at en kritisk tilnærming til tekster kan lære elever å 

lese og skrive mot teksten, altså å identifisere og forstå at språk og tekst ikke er nøytralt 

(s.123). Med å ”lese med” teksten, menes å bruke kjente teknikker til å forstå tekstene, 

analysere litterære virkemidler, lage personlige forbindelser og forstå historiske kontekster 

(s.124). Med å ”lese mot” teksten menes å lese mellom linjene for å avsløre og avbryte dypt 

integrerte, dominerende narrativer, kraftdynamikk og oppfattet normalitet som er lagt inn og 

skjult i teksten, inkludert i skolens læreplan (s.125).  

 

2.1.3 Kjerneelementer  
Første fase av læreplanfornyelsen, etter at overordnet del var skapt, var utviklingen av 

kjerneelementer – det viktigste elevene skal lære – i hvert fag (kunnskapsdepartementet, 

2019b, s.1). Dette arbeidet foregikk fra 2017 og frem til våren 2018, før de ferdige 

kjerneelementene ble fastsatt juni 2018 (kunnskapsdepartementet, 2019b, s.1). 

Kjerneelementene i norskfaget er som følger: Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, 

muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping, språket som system og mulighet, og språklig 

mangfold. 

 

Kjerneelementet kritisk tilnærming til tekst tas enkelt opp i den overordnede delens 

fremhevelse av kritisk tenkning. I møte med Henrik Ibsens tekster er dette et sentralt 

kjerneelement å fremheve i undervisningen. Videre er tekst i kontekst det kjerneelementet det 

fremstår som mest sentralt å fremheve i møte med Henrik Ibsen, ettersom Ibsens stykker 

gjerne inviterer til å leses i en gitt kontekst.  

	

	

2.2 Kanon i skolen 
Sigrid Skaug (2018) har skrevet en masteroppgave om norsklæreres bruk av skjønnlitterære 

utdrag og hele verk på VG3. Der fant hun at det er utbredt bruk av utdrag blant lærerne i 

hennes utvalg (s.63). Hun fant også at det i stor grad er de samme navnene som går igjen. 

Særlig Henrik Ibsens tekster nevnes av så mange at de virker å være en ”skjult kanon” blant 

lærere (s.65). Dette passer godt med de valgene mine lærerinformanter har tatt når de begge 

har valgt å benytte seg av hvert sitt Ibsenstykke i sin undervisning. 
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Mangelen på en offisiell kanon har stadig vært oppe til debatt. Marianne Ruud lurer i en 

artikkel i Utdanningsnytt (2018) på om ikke Henrik Ibsen burde nevnes spesielt i læreplanen, 

i forbindelse med læreplanutkastet. Begge mine to lærere har valgt å lese hele dramastykker 

skrevet av Henrik Ibsen, og begge begrunner blant annet med at Ibsen er det beste eksempelet 

fra den aktuelle perioden. Lisbeth Jære (2016) har for Utdanning intervjuet flere forskere og 

lærere om læreplan og tekstutvalg. En av informantene, Thom Jambak, sier at han har 

opplevd at en annen lærer svarte ham at han ikke syntes Ibsen var viktig på spørsmålet om 

hvilket Ibsen-stykke han ville velge for sin klasse, noe Jambak syns var urovekkende (s.29). 

Jambak syns derfor vi trenger en felles litterær kanon og felles referanserammer for å utvikle 

kultur og demokrati (s.29).  

 

Flere studier er innom temaet kanonisering. Bente Aamotsbakken (2003) beskriver skolens 

kanon som en snevrere kanon enn den generelle kulturelle kanon, og begrunner med at 

tekstutvalget er mer begrenset og valgene truffet ut fra didaktiske og pragmatiske hensyn 

(s.3). Likevel presiserer hun at skolens kanon kanskje er vår tids viktigste kanon fordi det 

gjerne er slik samfunnets neste overtagere stifter kjennskap med litteratur (s.3). Mange leser 

relativt lite utenfor skolens tekster, og skolens kanon blir dermed mer "allmannseie", når 

desto flere møter akkurat disse tekstene (s.3).	
 

Likevel finner annen forskning at det ikke er disse tekstene elevene nødvendigvis husker best 

og liker best i skolen. Aslaug Gourvennec (2016b) har gjennomført en studie der hun har 

intervjuet avgangselever i videregående skole som har reflektert og diskutert 

litteraturundervisningen de har mottatt gjennom tre år i videregående skole. Gourvennec har 

da funnet at elever verdsetter tekster som ligger utenfor kanon (s.16). Elevene uttrykte at de 

opplevde kanontekster som lite utfordrende, mens de mindre kjente tekstene la til rette for å 

bruke og teste egne ferdigheter, og dermed opplevdes som mer givende (s.16).  

 

Hallvard Kjelens studie (2013) finner at det er forskjeller i hvordan lærere forklarer valg av 

tekster. Han ser at det er to hovedtrender, basert på hvor skolene er plassert sosioøkonomisk. 

Mens lærere ved Byskolen vektlegger kompetanseutvikling, selvdanning og 

individualisering, fokuserer Forstadskolen i større grad på et mer borgerlig og kanonorientert 

danningsbegrep, der samfunn- og historieforståelse i større grad gir grunnlag for legitimering 

av litteraturundervisningen (s.119). Videre av studien kommer det frem at lærere ved 

Tettstedskolene har et bevisst forhold til tekster ut fra kanon, og et ønske om at elevene skal 
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ha kjennskap til kanon (2013, s.114). Lærere ved Byskolen har i følge Kjelens studier fokus 

på leseforståelse og differensiering. Mens Tettstedskolene dermed har et kontekstuelt og 

samlet syn på litteraturen, blir tekstene i Byskolen stående mer individuelt og brukes som et 

verktøy for å opparbeide lesetrening og kritiske evner (2013, s.114). Likevel skal det sies at 

Byskolen opplever mest suksess i undervisningen med historiske, klassiske tekster som over 

lang tid har vært kanoniserte av forlag og av lærerfellesskapet (2013, s.115).  

 

Lignende funn har Sylvi Penne kommet frem til i sin studie fra 2006. Her fant hun at elevene 

ved Byskolen hun fulgte gjør litteraturen i norskfaget om til symbolsk kapital, ved å forholde 

seg til ”klassikerne” som ”noe man bør vite noe om”. Elevene opplever dermed arbeidet med 

klassisk litteratur som noe som har en selvsagt plass i skolen (s.364). De begrunner det ikke, 

men bekrefter det gjennom sine forklaringer og hvordan de viser ”den gode viljen” (s.364). 

Elevene ved Drabantbyskolen hun fulgte hadde en annen holdning til de eldre tekstene. De så 

kun på tekstene som ”pensum” og læreren der kan dermed ikke forutsette en lignende lojalitet 

omkring kulturell kapital (s.364). Elevene i A-klassen viser altså ikke den samme ”gode 

viljen” som elevene på Byskolen viser når det er litteratur som står på timeplanen (s.364).  

 

Basert på både Kjelens og Pennes studier kan vi si at det er ulike måter å legitimere 

undervisningen, og dermed også rom for å undervise på ulike måter med ulike fokusområder, 

noe vi vil se i mine to lærerinformanters undervisningsopplegg og intervjusvar. 

 

2.2.1 Utdrag kontra hele verk 
Hvorvidt lærere skal sette av ekstra tid til å lese lange stykker og hele romaner, eller om de 

skal velge kortere noveller eller utdrag fra lengre tekster er omdiskutert. Meningene og 

preferansene er mange, både blant elever og lærere. I skolen brukes utdrag i mange 

situasjoner, og Sylvi Penne (2012) peker på at korte utdrag fra en ukjent helhet gir ingen 

koherens og dermed små muligheter for aktiv stimulering hos leseren (s.166): ”Dersom 

utdrag av en slik helhet skal kunne brukes didaktisk, det vil si feste seg i elevens minne og 

kunne reflekteres over i en relevant kontekst, må utdraget enten i seg selv utgjøre en form for 

helhet eller inngå i en form for helhet” (Penne, 2012, s.92). Penne peker på at frittstående 

utdrag i seg selv ikke fester seg hos elevene. Hun trekker frem et eksempel der elever i 

samfunnsfag lærer om kvinners kår på 1800-tallet og leser et utdrag fra Camilla Collets 

Amtmannens døtre. Dermed leses ikke verket som et litterært verk, men som en faktiv 
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illustrasjon. Dette kan ei heller regnes som litteraturundervisning, siden det primært handler 

om historie og ikke litteratur.  

 

Hanne Grestad (2018) har i sin masteroppgave valgt å undersøke hva norsklærere sier de 

velger å vektlegge i sin litteraturundervisning, og er i den forbindelse innom bruk av utdrag. 

Hun finner at lærere gjerne velger kortere tekster, noveller og romanutdrag (s.58). Utdragene 

begrunnes med at det vil ta for lang tid å lese en hel roman.  

 

Også Kjelens studie fra 2013 viser en viss skepsis til bruk av utdrag i undervisningen. 

Gjennom hans intervjuer med lærere uttrykte flere skepsis til bruk av utdrag fordi det ikke gir 

en helhetlig estetisk opplevelse (s.160). Likevel er det mange av de intervjuede lærerne som 

opplyser at de bruker utdrag i sin undervisning, av samme grunn som lærerne i Hanne 

Grestads masteroppgave opplyser: tidsnød (Kjelen, 2013, s.160).  

 

Sylvi Penne publiserte i 2006 en doktorgradsavhandling der hun analyserte hvordan 

norskfaget på ungdomstrinnet var tilpasset dagens ungdom, og hvordan tekster og språk 

oppmuntret til meningsskaping, selvforståelse og identitetsbygging. Materialet hun har basert 

seg på er elevtekster av ulike slag produsert for norskfaget, samt elevintervjuer. Et funn i 

hennes studie (2006) er at elevene ikke husker utdrag av romaner i etterkant, eller "utklipp" 

som de kaller det (s.371). Elevene glemmer det, og det tilfører ikke elevene mening, noe som 

kommer frem i intervjuene (Penne, 2006, s.371). 

  

Elev: Jeg har aldri lest hele bøker i norsken her, vi har lest sånn utklipp og sånn i 

bøkene, men jeg får ikke med meg så mye av de utklippene før Eva forteller litt rundt, 

men det jeg husker veldig, veldig godt, er Et dukkehjem [...] jeg kom veldig godt inn i 

Et dukkehjem, og likte det veldig, veldig godt (Penne, 2006, s.103).	 

 

For at elevene skal dra kunnskap og lærdom ut av litteraturundervisningen trenger elevene 

støtte i sine opplevelser i møte med teksten. Denne støtten kan eksempelvis komme til 

uttrykk i de litterære samtalene i klasserommet. Olga Dysthe (1995) har flere forslag til 

hvordan lærere kan legge til rette for dialogisk undervisning. Hun foreslår bruk av autentiske 

spørsmål og utnyttelse av elevsvar, opptak av elevsvar og rollespill (s.214-216). Samtidig 

presiserer hun viktigheten av engasjement, og peker på at hun i sin forskning ser at 

interaktive læringsmetoder ser ut til å skape ekte engasjement ved at elevene blir dratt inn i 
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klassekonversasjonen, og dermed lettere blir engasjert i temaet som blir diskutert (s.220). 

Samtidig sier Dysthe at en betingelse for engasjement er at lærer virker å mene at elevene har 

noe å bidra med og signaliserer dette (s.220).    

 

 

2.3 Litterære samtaler i litteraturundervisning 
I norskfagets formålsparagraf (utdanningsdirektoratet, 2013) presiseres det at elever i løpet av 

opplæringen skal lese skjønnlitteratur og sakprosa, utvikle evnen til kritisk tenkning og få 

perspektiv på teksthistorien, og at de gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon kan sette 

ord på egne tanker og stå frem med meninger og vurderinger. Dermed er det avgjørende at 

elever får mulighet til å trene opp både muntlige og skriftlige ferdigheter i møte med 

litteratur.  

 

2.3.1 Litterære samtaler 
En særdeles viktig arbeidsmåte i litteraturundervisningen er litterære samtaler. I min studie 

har jeg observert og intervjuet to lærere på VG3. I læreplanen for VG3 norsk står det at 

elever skal kunne: ”drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og 

helhetlig argumentasjon”. Dermed må elevene kunne diskutere tekstene de leser i skolen. 

 

Aslaug Gourvennec (2016a) betegner litterære samtaler som selve drivkraften i 

meningsskapingsprosessen mellom leser og litterær tekst (s.2). Hun peker på at en slik dialog 

kan foregå i ulike typer hendelser og arbeidssituasjon, og språklig formes og formidles 

muntlig og skriftlig (s.2).  

 

Ofte foregår samtaler om tekster med utgangspunkt i elevenes opplevelser av teksten, og de 

koblingene de gjør til egne erfaringer. Samtidig etterspør de faglige kravene noe annet enn 

helt personlige lesninger. Kari Anne Rødnes og Sten Ludvigsen (2009) har i en VG2 

studiespesialiserende klasse gjennomført en studie der de forsøker å identifisere ulike 

perspektiver og stemmer i klasserommet (s.239-240). De har da fulgt et tredelt opplegg med 

gruppediskusjon, fellestekst og individuelle tekster til Kristian Kroghs Albertine. De finner da 

at det er stor avstand mellom samtalene i gruppene og sluttekstene, med lite videreføring av 

poenger fra samtalene til de individuelle tekstene. Rødnes og Ludvigsen følger særlig en 

gruppe på tre jenter. Disse jentene fører en samtale der de snakker seg gjennom Albertine, og 
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blir til slutt enige om en felles forståelse. Deres felles forståelse baseres på egne erfaringer og 

ved at de snakker sammen, flytter jentene sin forståelse for romankarakteren og tematikken 

gjøres relevant for dem. 

 

Det Rødnes & Ludvigsen sier om at elevene trekker forståelse ut fra en tekst basert på egne 

erfaringer samsvarer med Gunilla Molloys funn i sin studie fra 2002. Hun observerer at 

litterære samtaler i klasserommet gjerne handler om "egna minnen och privata associationer" 

(s.328). Elevenes samtaler roteres gjerne rundt egne liv og erfaringer. Samtidig finner Molloy 

(2002) at "eleverna undviker vad de upplever som främmande för dem i texten" (s.328).  

 
Figur 2: Jon Smidts modell for lesing, 1989, s.21 

 
 

Videre samsvarer Rødnes & Ludvigsen og Molloys funn med Jon Smidts (1989) teori om 

lesesituasjon. Han ser at leser bærer med seg erfaringer, og behov formet av hans/hennes 

livshistorie (sosial bakgrunn og sosialisering) og møter teksten med en ”forforståelse” eller 

”spørsmål” ut fra det (s.21). Samtidig bringer teksten med seg avleiringer av språk og 

bevissthetsformer fra den tiden den ble produsert i, ved siden av alle meninger som den har 

blitt tillagt i løpet av tiden den har eksistert (s.20). Den ”byr fram” til leseren – ikke en enkelt 

mening, men et mangfold av potensielle betydninger eller tolkningsmuligheter (s.20-21). 

Sammen med leser og tekst påvirker rammene for lesingen det som skjer i tekstarbeidet, slik 

vi kan se i figur 2 plassert like over dette avsnittet. Likevel peker Smidt på at det er stor 
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forskjell på å lese en tekst i skolesammenheng og lese den samme teksten privat. I tillegg 

finnes det en større historisk kontekst som gir premissene – språklig, bevissthetsmessig og 

sosialt, for møtet mellom tekst og leser. 

 

Smidt mener dermed i likhet med Rødnes & Ludvigsen og Molloy at det er viktig å se på hva 

slags forforståelse elevene bringer med seg inn i teksten, men det er samtidig viktig å se på 

teksten og hva den kan tilføre både eleven som skal lese den, og de rammene som ligger 

rundt lesesituasjonen, teksten og eleven.  

 

Dag Skarstein undersøkte i en avhandling fra 2013 videregående elevers leseferdigheter. Der 

ble både elevenes tolkninger og språk ble vurdert – hva som ble sagt og hvordan det ble sagt 

(Penne & Skarstein, 2015, s.10). Han fant da at elevgrupper har to ulike diskurser i møte med 

tekster: en primærdiskurs og en sekundærdiskurs, og for å kunne reflektere i skolefagene må 

elevene trekkes fra primærdiskursen og over til sekundærdiskursen (s.10-11). Å gjøre dette 

byttet krever evnen til å integrere refleksjoner, tolkninger og abstrakt tenkning uttrykt 

gjennom metaspråk (s.11). Skarstein trekker frem to elever som møter faget med hver sin 

diskurstype, og hans data avslører konsekvensene av manglende formidling av handling i 

norske klasserom. Når elever bruker sekundærdiskursen i møte med faget og kan snakke om 

faget med et metaspråk vil de kunne argumentere, forklare, tolke, eksemplifisere og 

generalisere i en rekke sammenhenger.  

 

Vi kan dermed lese ut fra flere studier at når elever snakker sammen om litteratur, baserer de 

seg på egne erfaringer. Slike samtaler legger dermed til rette for at elevene får møte teksten 

på deres premisser, og dette kan ses som en måte å aktualisere teksten på. Samtidig kan det å 

la elevenes erfaringer være styrende, også begrense den litterære forståelsen. 

 

Aslaug Gourvennec (2016b) har undersøkt litteraturfaglighet hos elever i overgangen mellom 

ungdomsskole og videregående. Hun finner da at elevene trenger å erfare at motstand og 

tolkningsmangfold ikke er et problem, men snarere en berikelse i den litteraturfaglige 

meningsskapingsprosessen (s.17). Hun fortsetter med å si at hvis slik flertydighet og 

tolkningsmangfold skal kunne erfares, krever det kanskje at undervisningen inviterer til 

samtaler i lavt tempo, der elever og lærer kan utforske den skjønnlitterære teksten sammen 

(s.17).  
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På bakgrunn av det alle de øvrige forskerne har funnet, kan vi si at det derfor virker 

avgjørende at elevene får mulighet til å trene opp sine evner til å diskutere tekster 

konstruktivt, og støtte i å videreføre poenger fra samtale til individuelle tekster. Elevene 

møter tekstene med sine egne erfaringer og forforståelser, og trenger støtte til å se forbi disse. 

 

Hallvard Kjelen (2013) har funnet at lærere nevner samtaler om konkrete tekster som det 

viktigste elementet i litteraturundervisningen (s.90). En av Kjelens informanter beskriver at 

hun ikke fremstiller seg selv som en autoritet i møte med teksten og tolkning, og lar elevene 

være kompetente lesere som kan tilføre den litterære samtalen noe verdifullt og finne nye 

perspektiver på teksten (s.91). Til tross for at Kjelens informanter sier at de ser på den 

litterære samtalen som det viktigste elementet i litteraturundervisningen, finner Skarstein 

(2013) at de litterære samtalene oftest ble lagt til sist i opplegget, og dermed gjerne var det 

elementet i undervisningen som falt bort om noe skulle oppstå. Dermed ble det 

gjennomgående for lite tid til slike samtaler i de timene han observerte, og en bredere samtale 

om tekstenes betydningspotensiale ble det dermed vanskelig å få til (s.283). 

 

 

2.4 Bruk av Henrik Ibsens tekster 
I min masteroppgave har begge mine informanter valgt å benytte seg av Henrik Ibsens verk, 

noe mange andre lærere også velger å gjøre, som nevnt tidligere i 2.2 om kanon i skolen.  

 

I læreplanverket R94 står det skrevet i mål for ”Vidaregåande kurs I for studieretningane for 

felles allmenne og økonomiske/administrative fag, musikk, dans og drama og idrettsfag” at 

elevene skal lese og ha kunnskap om:  

 

”Eit utval litteratur der eit drama av Henrik Ibsen bør vere med. Tekstar frå minst fire 

andre sentrale forfattarskapar bør og vere med, og blant dei bør Amalie Skram vere 

representert. Også ein tekst av August Strindberg bør vere med i utvalet. Alle elevar 

bør ha lese ein roman frå realismen/naturalismen.” (Kyrkje-, utdannings- og 

forskingsdepartementet, 1993) 

 

Denne typen føringer for hvilke forfattere elevene bør utsettes for forsvant med innføring av 

Kunnskapsløftet 06. For mange er likevel Henrik Ibsen et selvsagt innslag i klasserommet. På 
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spørsmålet om hvorfor Henrik Ibsens stykker stadig oppleves som aktuelle i vår tid er det 

nærliggende å ta tak i tematikken Ibsen tar opp i stykkene sine, som både sjokkerte da 

stykkene ble utgitt, og som fortsatt kan sjokkere den dag i dag. I en folkefiende tar Ibsen opp 

maktforhold og sannhet, og i Et dukkehjem velger Nora å forlate barna sine. Skilsmisse var i 

1879 slående sjokkerende, men det nok ikke er lenger. Å forlate sine egne barn derimot, sitter 

for mange langt inne å akseptere fortsatt. Anne Marie Rekdal (2004) påpeker at en 

forutsetning for at unge mennesker i dag skal oppleve klassiske tekster som viktige, må være 

at vi velger fokus på tekstene ut fra vår tids perspektiv og ikke ut fra fortidens (s.21). Videre 

peker Rekdal på at flere av Ibsens skuespill hører til standardrepertoar på flere europeiske 

scener, noe som tyder på at disse tekstene har kvaliteter som gjør dem aktuelle ut over tiden 

de er skrevet i (s.21). 

 

For å aktualisere Ibsens tekster ut fra et valgt tematisk fokus eller et bestemt perspektiv, er 

samtalen viktig for fellestenking og fellesopplevelse, forutsatt at det skjer en reel samtale som 

innebærer utveksling av lesererfaringer og synspunkter, ikke en samtale der lærer driver 

forhør om kunnskaper (Rekdal, 2004, s.190).  

	

Rita Hvistendal (2001) har gjennomført en studie der hun har fulgt fire elever i et flerkulturelt 

klasserom og deres arbeid med eldre norsk litteratur. Når disse fire elevene i tredjeklasse ser 

tilbake på de tre årene med norskundervisning, er det i hovedsak realistisk litteratur og arbeid 

med Ibsens dramaer de fremhever (s.190). I elevenes arbeid med norsk litteratur møtes 

litterære og utenomlitterære erfaringer, og Hvistendals fire elever søker gjenkjennelse på 

ulike måter (Hvistendal, 2001, s.192). Elevene i hennes studie arbeidet med ett Ibsenstykke 

hvert år i løpet av de tre årene de gikk på videregående skole. Elevene husker særlig 

arbeidsmåtene, som bygde på kontekstualisering og samhandling. Her ser vi igjen konsensus 

om bruk av muntlig aktivitet og litterære samtaler, som jeg har redegjort for tidligere. Når 

Hvistendals elever sammenlikner norsk litteratur med ulike utsnitt av virkeligheten som de 

gjenkjenner, betraktes norsk litteratur til tider ut ifra en annen kulturell kontekst og i en større 

kultursammenheng enn det norske majoritetssamfunnets (s.193). Slik kan elevene inkludere 

sine erfaringer i arbeidet med norsk litteratur (s.193). 
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2.4.1  Skam i samspill med Et dukkehjem 
Dramaserien Skam traff Norge med et hardt nedslag i 2015, og ble raskt en stor hit, både 

blant ungdom og eldre. Som et resultat av den store suksessen har klipp fra serien blitt et fast 

innslag i mange klasserom, for å spe på undervisningen eller statuere et poeng. Videre har 

Skam inntatt universitetene der serien studeres under lærde øyne.  

 

Skam er en serie som tar et oppgjør med hvordan noen oppfatter ungdomsperioden på 

videregående skole, der tittelen kan vise til en følelse mange frykter sterkt og føler mye på i 

en sårbar periode. Serien går over fire sesonger, der hver sesong tar for seg ett større 

overordnet tema. Sesong en handler om vennskap og skam, sesong to handler om kjærlighet 

og skam, sesong tre handler om homofili og skam, mens sesong fire handler om religion og 

skam.  

 

Dag Skarstein (2018) poengterer at et sentralt poeng med å undervise om film og tv-seriar er 

at ”mykje av unge sine erfaringar med dramaturgiske einingar er henta frå det filmatiske 

feltet.” Han sier at: ”... Denne delen av det fiksjonsfeltet som mykje av elevane si forforståing 

er henta frå knyter seg til det populærkulturelle - til (amerikanske) blockbusterfilmar og til tv-

serier (s.48).” Dermed kan film og tv-serier fungere som en god inngangsport for å øke 

elevers interesse i undervisningen. Den ene læreren i min studie brukte Skam, sesong to, 

komparativt i sin undervisning og sammenlignet da Skam med Et dukkehjem. Nora og Noora 

ble da utforsket og sammenlignet, og det samme ble Torvald og William. Skarstein gjør et 

poeng av at unges erfaringer ligger i film og TV, og deres interesse blir i Ritas komparative 

prosjektet brukt som en inngang til et noe fjernere litterært stykke – Et dukkehjem.  

 

I et nasjonalromantisk lys spiller kvinnen en grunnleggende symbolsk rolle (Oxfeldt, 2018, 

s.100), som bærer nasjonens natur, sjel og ånd, som har en samlende funksjon og er verdt å 

kjempe for. Noora virker å ha denne funksjonen i Skam, skriver Elisabeth Oxfeldt (2018, 

s.100), og peker på hennes typisk norske utseende med blondt hår og blå øyne, navnet hennes 

(Noora – Norge) og hvordan hun har en samlende rolle i venninnegjengen. Det er mye å ta 

tak i når det gjelder Nooras karakter og hennes feministiske holdninger, og det gjør 

karakteren godt egnet for sammenligningsarbeid i skolesammenheng, da for eksempel med 

Ibsens Nora i Et dukkehjem. Både Nora og Noora er sterke personligheter som må bygge seg 
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opp før de tar et oppgjør med et problem og de er villig til å gjøre det som trengs i en gitt 

situasjon.  

 

Våren 2017 var en av eksamensoppgavene på hovedmålseksamen for VG3 og påbygging til 

generell studiekompetanse: 

 
Figur 1: 

 
 

Skam har dermed klart å komme seg helt inn i eksamensoppgavene i skolen, og i likhet med 

undervisningsopplegget til den ene av mine informanter, er det Nora og Noora som 

sammenlignes i eksamensoppgaven. Oppgaver der elever skal bruke eksempler fra ulike 

tekster i en resonnerende tekst, eller oppgaver der elever skal sammenligne og tolke to tekster 

og gjøre rede for ulike trekk er å finne i alle hovedmålseksamensoppgaver de siste årene. 

Dermed er det ingen grunn til å tro at det er oppgavetyper som er å vei ut av skolen heller.  

		

	

2.5 Sammenfatning av kapittelet 
Jeg har så langt gjennomgått teori knyttet til litteraturundervisning, med den hensikt å 

undersøke hvordan Henrik Ibsens tekster vil passe inn i den kommende fagfornyelsens 

litteraturundervisning. Jeg har vært innom hvordan fagfornyelsen har utviklet seg så langt, og 

sett hvordan dybdelæring og kritisk tenkning er viktige prinsipper i den nye overordnede 

delen. 
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Videre har jeg sett på teori om hvordan skolen virker å ha en uoffisiell litterær kanon, der 

Henrik Ibsen for noen har en selvskreven plass. Den nåværende læreplanen legger ingen 

føringer for hvilke tekster lærerne skal benytte seg av i undervisningen, og foreløpig ser det 

heller ikke ut som om neste læreplan vil pålegge lærere å undervise i visse tekster eller 

forfattere. 

 

I møte med litteratur er en viktig arbeidsmåte bruk av litterære samtaler, og jeg har gjort rede 

for flere studier som har forsket på området. Blant annet kommer det fram at elever gjerne 

møter teksten med egne erfaringer, i tillegg til å bruke et språk blottet for faglig terminologi.   

 

Henrik Ibsens tekster og bruken av Henrik Ibsens tekster i undervisning har flere forskere sett 

på, og det kommer fram at hans tekster gjør seg best i undervisning når de aktualiseres slik at 

de er relaterbare for dagens elever. Videre kommer det fram at elever gjerne husker Henrik 

Ibsens tekster godt når de ser tilbake på skolegangen. Den ene av mine informanter har valgt 

å benytte seg av tv-serien Skam i møte med Et dukkehjem, og bringer dermed 

populærkulturen inn i skolen. Dette er noe som også har nådd eksamensoppgavene, og en 

lignende oppgave ble gitt våren 2017.  

 

Når jeg da ser all denne teorien fra annen forskning, ser jeg at skolen bør legge til rette for 

muntlige ferdigheter i møte med teksten, at tekstene aktualiseres og gjøres minneverdige for 

elevene. Dette høres ut som mye for en enkelt lærer å skulle klare å oppnå i hver enkelt 

skoletime og med hver eneste tekst som velges for undervisning. Dette er idealet lærerne skal 

leve opp til. Jeg lurer da på hvordan det faktisk ser ut i klasserommene, og hva lærerne gjør 

og tenker over når de skal planlegge og gjennomføre undervisning med Ibsens tekster.   
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3 Metode 
Formålet med denne studien er økt innsikt i hvordan lærere bruker Henrik Ibsens tekster i 

undervisning, og hva de tenker om hans tekster i skolen fremover. I dette kapittelet vil jeg 

gjøre rede for de metodiske valgene jeg har tatt for å komme frem til et svar på min 

problemstilling.   

 

 

3.1 Forskningsdesign 
Jeg har i min studie observert undervisningstimer knyttet til to undervisningsperioder sentrert 

rundt Henrik Ibsens tekster, for så å intervjue de to lærerne om deres valg og tanker rundt 

Ibsen og undervisningsoppleggene deres.  

 

3.1.1 Metodevalg og kvalitativ metode 
Jeg har valgt å benytte meg av kvalitativ forskningsmetode i min studie. Sigmund Grønmo 

(2004) skriver at siktepunktet for kvalitative analyser er å komme frem til en helhetlig 

forståelse av spesifikke forhold (s.265), noe som stemmer overens med min studie. Et mål for 

kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av fenomener knyttet til personer og situasjoner i 

deres sosiale virkelighet (Dalen, 2004, s.16). Jeg valgte en kvalitativ forskningsmetode fordi 

jeg ville å fordype meg i spesifikke individers praksiser og høre deres tanker og meninger, 

heller enn å få færre opplysninger fra større antall individer.  

 

 

3.2 Utvalg 
Jeg har valgt å ha to deltakere i min studie, der jeg følger lærerne gjennom hver sin lengre 

undervisningsperiode knyttet til en tekst av Henrik Ibsen. Begge mine informanter er lærere 

ved videregående skoler som underviser elever i sitt avsluttende år. For å anonymisere 

deltakerne har jeg valgt å gi dem falske navn i mine omtalelser og utelukket hvilke skoler de 

jobber på. De to navnene informantene omtales med videre er dermed ikke deres ekte navn.  

 

3.2.1 Informant 1 
Den første informanten, Rolf, jobber ved en fra en større storbyskole. Han er en ung lærer 

som har jobbet noen få år i skolen. Klassen jeg fikk følge undervisningsforløpet til var en 
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klasse der elevene går et kombinert studieforberedende/yrkesforberedende løp. Elevene var 

på sitt fjerde år i videregående skole, og fulgte nå norsklæreplanen for VG3 

studieforberedende løp. Ettersom dette er et såpass lite utbredt studieløp velger jeg å ikke si 

mer om skolen eller klassen for å unngå å si noe identifiserende.  

 

Det var ca. 10 elever i klassen, og lærer beskrev dem som mer reflekterte og selvbevisste enn 

elever i andre klasser. Dette var også det inntrykket jeg fikk av elevene gjennom mine 

observasjoner. Terskelen for å si noe høyt i klassen virket å være lav, og alle elevene bidro 

muntlig i løpet av hver time.   

 

3.2.2 Informant 2 
Den andre informanten, Rita, jobber ved en skole plassert et lite stykke utenfor byen. Hun er 

en erfaren lærer som har jobbet i skolen i flere år. Klassen jeg fikk følge 

undervisningsforløpet til var en musikklasse på tredje trinn med ca. 32 elever i klassen.  

 

Klassen beskriver lærer som faglig sterk med et høyt læringstrykk. Dette var også inntrykket 

fikk jeg fikk gjennom mine observasjoner. Selv om klassenivået kunnskaps- og 

prestasjonsmessig var høyt, var det likevel de samme 10 elevene som bidro muntlig i timen.  

 

Som en del av Ritas undervisningsperiode skal elevene skrive en lengre fordypningsoppgave. 

Denne fordypningsoppgaven beskrives som et eget kompetansemål i læreplanen for VG3 – 

studieforberedende utdanningsprogram: ”Mål for opplæringen er at eleven skal 

kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært 

eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov” 

(Utdanningsdirektoratet, 2013).  

 

Generelt sett følger Rita gjerne læreboken når hun skal velge tekster til undervisningen, men 

bruker gjerne andre tekster og som ikke står i boka om det har fungert godt tidligere:  

 

”men det hender at jeg bruker det som jeg syns har fungert godt, selv om det ikke er 

med i læreboka, da scanner jeg den bare inn til dem så vi har det på itslearning. Det 

handler jo om å ha noen tekster i hver periode som fungerer som elevene kan si noe 

om og ikke for mange tekster heller”.  
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3.2.3 Informantene sammenlignet 
Det er iboende likheter mellom de to klassene jeg har fulgt til observasjon, med tanke på 

faglig nivå og læringsvilje, men det er likevel to veldig forskjellige klasser med tanke på 

størrelse, ambisjoner videre i livet hos elevene, og de har ulike lærere. Rita og Rolf er 

forskjellige, både i kjønn, alder og faglig. Rita har studert litteraturvitenskap og nordisk og 

har i den forbindelse fordypet seg i Ibsen, før hun tok en master i nordisk språk. I hennes 

tilfelle har dermed Ibseninteressen vært tilstede fra før hun tiltrådde som lærer. Rolf har på 

sin side lektorutdannelse med norsk som hovedfag, og historie og samfunnsfag ved siden av. 

Henrik Ibsen og litteraturhistorien er dermed mer en del av norskfaget for Rolf, selv om han 

ser på Ibsens tekster som noe av det bedre fra litteraturhistorien. 

 

3.2.4 Gjennomføring av intervjuer 
Jeg har i min planlegging og gjennomføring av empirisk innsamling fulgt Monika Dalens 

fremgangsmåte, som hun tegner opp i Intervju som forskningsmetode (2004). Hun lister opp 

flere trinn knyttet til intervju som metode før intervjuet kan gjennomføres, deriblant valg av 

tema og problemstillinger, valg av informanter, intervjuguideutarbeiding, søking om tillatelse 

(s.26). Disse stegene ble gjennomført tidlig, og tema ble valgt våren 2018, som en del av et 

didaktisk metodefag. Intervjuguide måtte utarbeides for at søking om tillatelse fra Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) skulle kunne gjennomføres. Informanter ble så kontaktet. 

Like etter dette begynte observasjon av undervisningsperioder på begge skoler. Da alt dette 

var kommet på plass, kunne intervjuene så gjennomføres, før materialet måtte organiseres og 

bearbeides, analyseres og så fremstilles (Dalen, 2004, s.26).  

 

Mine intervjuer ble gjennomført etter at undervisningsperioden var overstått. Dette er noe 

som anbefales til nye feltarbeidere, slik som jeg er, ettersom spørsmålene som da stilles vil 

være mer informerte og deltakerne stoler nok på deg og din nyervervede kunnskap om deres 

virkelighet til å svare relativt åpent (Hagen & Skorpen, 2016, s.85). Spørsmålene mine ville 

dermed være mer spesifikt rettet mot de aktuelle undervisningsoppleggene til mine 

informanter. Intervjuene ble gjennomført på lærernes arbeidsplasser på et tidspunkt som 

passet dem. Det ene intervjuet fant sted direkte etter siste undervisningsøkt, mens det andre 

fant sted på en uavhengig dag etter avsluttet undervisningsperiode, uten noen foregående 

undervisningsøkt knyttet til prosjektet.  
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Intervjutypen jeg valgte å gjennomføre var semistrukturerte, eller halvstrukturerte intervjuer. 

Ved slike intervjuer er samtalene fokusert mot bestemte temaer som forskeren har valgt ut på 

forhånd (Dalen, 2004, s.29), og utarbeidet i en intervjuguide. Jeg valgte å ikke gjennomføre 

et åpent intervju, fordi jeg da var redd for å sitte igjen uten noe anvendbar informasjon etter 

endt intervju. I et åpent intervju er målsettingen at informantene skal fortelle mest mulig fritt 

om sine livserfaringer (Dalen, 2004, s.29), og jeg følte at den informasjonen jeg trengte å få 

ut av mine informanter var såpass spesifikk at jeg heller ville gå for et mer strukturert 

intervju. 

 

Intervjuguiden min måtte jeg produsere relativt tidlig, ettersom en innsendt intervjuguide er 

et krav for å få prosjektet godkjent av NSD. Den ble imidlertid endret noe i takt med at jeg 

observerte undervisningen til de aktuelle lærerne for å kunne tilpasse spørsmålene enda bedre 

til deres undervisning. Kjernen i intervjuguiden ble likevel ikke endret, og det var kun små 

endringer som måtte til, som for eksempel å spørre om spesifikke verk, heller enn å gå for 

generelle åpne spørsmål, ettersom det ikke var kjent for meg hvilke verk lærerne skulle bruke 

da intervjuguiden ble laget og sendt til NSD. Monika Dalen (2004) anbefaler å benytte seg av 

”traktprinsippet”, som vil si å begynne med spørsmål som får informanten til å føle seg vel og 

avslappet, og etterhvert stille spørsmål av en mer fokusert og sentral art (s.30). For å få mine 

informanter til å føle seg vel og avslappet i starten av intervjuene, begynte jeg med generelle 

spørsmål av arten ”Kan du fortelle litt om din faglige bakgrunn og skolegang?” og ”Hva er 

ditt forhold til eldre litteratur?”, før jeg peilet samtalen over i mer undervisningsspesifikke 

spørsmål knyttet til prosjektet. Intervjuene ble tatt opp på taleopptager, før de ble transkribert 

og opptakene ble slettet. Begge de to lærerinformantene snakket med andre dialekter enn 

østlandsdialekt, men jeg valgte å transkribere med en bokmålsnær gjengivelse. 

 

3.2.5 Observasjon 
I min studie er intervjuer primærdata og observasjoner sekundærdata. Hensikten med å 

observere var for meg å se sammenhengen mellom de valgene lærerne gjorde og hvordan det 

fungerte i praksis. I forkant av hver undervisningstime snakket jeg med læreren som fortalte 

litt om hva som skulle skje i timen, slik at jeg var forberedt på hva jeg kom til å observere. 

Dette gjorde at jeg kunne være litt obs på når jeg skulle være ekstra observant på 

undervisningen. Det var særlig i samtalesituasjoner i klassen og metodevalg underveis jeg var 

opptatt av å se hvordan fungerte i samspill med teksten.  
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Jeg valgte en rolle som ikke-deltagende observatør. I feltarbeid kan du oppleve at du får 

tilgang til ulike typer informasjon om du observerer fra utsiden, kontra om du deltar aktivt i 

samhandlingen (Fangen, 2004, s.106). I situasjoner der det er en relativt fastlagt struktur, slik 

en klasseromssituasjon er, er det gjerne vanligst å innta en ren observatørrolle (Fangen, 2004, 

s.107). Jeg ville at min tilstedeværelse skulle påvirke så lite som mulig hvordan lærer 

underviser og påvirke elevenes oppførsel i klasserommet så lite som mulig. Selvfølgelig vil 

mitt nærvær påvirke til en viss grad, ettersom jeg ikke pleier å være i klasserommet og 

dermed oppleves som et fremmedelement. Lærerne forsikret meg likevel om at elevene ikke 

oppførte seg annerledes i de timene jeg observerte enn ellers, og lærerne fulgte den planen de 

hadde satt opp på forhånd uten problemer.  

 

Jeg fikk være med og observere fagsamtaler hos begge mine to informanter. Hos Rolf 

observerte jeg fagsamtaler med 9 av elevene, hvilket vil si alle elevene som var tilstede i 

timen den dagen. En elev var fraværende. Hos Rita observerte jeg fagsamtaler med 6 av 

elevene. Det var alle de hun rakk i løpet av en undervisningsøkt.  

 

 

3.3 Studiens begrensninger og validitet 
Denne studien har et såpass begrenset utvalg at den ikke kan generaliseres. Med kun to 

informanter får jeg et snevert syn på praksiser som gjennomføres i norske klasserom, men jeg 

var ei heller ute etter å undersøke hvordan alle lærere gjennomfører undervisning av Ibsen 

tekster. Jeg var ute etter eksempler på hvordan det kan gjøres. Dette er en svakhet ved 

kvalitativ forskning, ettersom det aldri vil være mulig å generalisere resultatet når utvalget 

har en naturlig begrensning.  

 

Validitet handler om i hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige og til å stole på. For å 

sikre at min studie har validitet har jeg gjort visse grep. Patton (1999) peker på viktigheten av 

å beskrive datainnsamlingsprosessen og analysearbeidet i så mye detalj som mulig, slik at 

leser kan bedømme selv om studien fremstår som troverdig. Jeg har benyttet meg av to 

datainnsamlingsmetoder, noe Johnson (2013) omtaler som valideringsmetoden multiple 

methods (s.304). Når man bruker mer enn en metode kan den ene metodens svakheter dekkes 

av den andre metoden man velger å benytte seg av. I mitt tilfelle har jeg valgt å benytte meg 

av både intervju og observasjon. Dermed belager jeg meg ikke kun på hva lærerne sier at de 
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gjør, men kan observere det med mine egne øyne. Slik får jeg sikret kunnskap fra flere 

innfallsvinkler. Videre streber jeg etter å fremstille studiedeltakernes perspektiver og 

meninger korrekt, noe Johnson (2013) omtaler som interpretive validity (s.300). Jeg går inn 

for å beskrive de faktiske forholdene i klasseromssituasjonene og gjenfortelle lærernes 

ytringer i intervjuene korrekt, slik at informantene gjenspeiles riktig.   

 

Jeg har tatt fatt på denne oppgaven med en predisposisjon om at Henrik Ibsens tekster møtes 

på en måte preget av ”vaner”, og at det leses som en klassisk tekst uten at aktualisering og 

påpeking av relevans vektlegges. Dermed forventet jeg å finne at det var slik andre lærere 

også praktiserte i sine klasserom. Denne biasen var jeg klar over da jeg tok fatt på oppgaven, 

noe Johnson (2013) omtaler som reflexivity (s.299). Det vil si at forsker har selvreflektert 

over egne biaser og predisposisjoner, noe jeg gjør her. Som et grep for å unngå at jeg kun så 

etter sekvenser i undervisningen som støttet opp under min predisposisjon var jeg nøye med å 

se etter tegn til aktualisering og relevansbygging i undervisningen, og spurte og grov under 

intervjuet etter hvilke grep lærerne tok for å sikre læringsutbytte og hvordan Ibsen fungerte i 

klasserommet. Slik så jeg etter muligheter for å bli motbevist.  

 

Jeg har i min studie tatt for meg to eksempler på undervisningsopplegg knyttet til Henrik 

Ibsens tekster, som begge på hver sin måte aktualiserer sitt valgte Ibsenstykke. Ettersom jeg 

kun har to informanter får min studie et snevert eksempel på hvordan lærere praktiserer, og 

studien får et lite omfang. Det kan også hende at disse to lærerne praktiserer på en helt annen 

måte enn majoriteten av lærerne der ute, og at min predisposisjon ville blitt bekreftet om jeg 

hadde observert noen andre læreres undervisning.  

 

En annen svakhet ved studien er at jeg kun ser på lærerperspektivet, og ikke tar for meg 

elevperspektivet. Selv om det hadde vært interessant å også belyse elevperspektivet og få 

deres betraktninger på hvordan de opplever undervisning i Ibsens tekster, var det lærernes 

grep og betraktninger jeg i første omgang var interessert i å undersøke nærmere.   

 

Jeg kan dermed i denne studien konkludere med at jeg finner noe, men det er begrenset til 

dette.  
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3.4 Forskningsetiske betraktninger 
Jeg tok visse etiske forhåndsregler da jeg planla mitt masterprosjekt. I møte med mine 

informanter var det viktig for meg å følge de generelle forskningsetiske retningslinjene og 

deres fire prinsipper for forskning (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Deres 

fire prinsipper handler om respekt for de personene som deltar i forskningen, gode 

konsekvenser som et resultat av studien, rettferdighet knyttet til utformingen av 

forskningsprosjektet og integritet i møte med kolleger og offentlighet, normer og 

ansvarsfølelse (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Disse prinsippene har jeg 

båret med meg gjennom hele prosjektet og har påvirket valg jeg har tatt. Det har vært særlig 

viktig for meg å fremstille mine studiedeltakere i et godt og riktig lys, og gi dem den 

respekten de fortjener når de har gitt av sin tid og latt seg ”utlevere” i min oppgave.  

 

Ettersom jeg skulle intervjue mine informanter og dermed ville benytte meg av taleopptager 

for å gjøre intervjusituasjonen mindre krevende måtte jeg få prosjektet godkjent av NSD – 

Norsk senter for forskningsdata.  

 

Det var viktig for meg at mine informanter visste hva de sa ja til, og ga et fritt, informert og 

forstått samtykke (Befring, 2015, s.31). De ble nøye informert om prosjektet gjennom et 

informasjonsskriv som på forhånd hadde blitt godkjent av NSD. Dette skrivet ble signert. 

Skrivet inneholdt informasjon om meg og mitt prosjekt, veileder og skolen jeg tilhører, 

hvordan data vil samles, lærers deltakelse og retten til å trekke seg, bruk og oppbevaring av 

data.  

 

Informanter har krav på at all informasjon om personlige forhold behandles konfidensielt 

(Befring, 2015, s.32). Det vil for min del si at alt må anonymiseres. Mine informanter har 

derfor fått sine navn anonymisert, skolene er anonymisert og jeg har avstått fra å beskrive 

særlig den ene klassen i detalj, ettersom denne klassen går på et utdanningsprogram som er 

mindre utbredt. I frykt for å avsløre disse elevenes identitet, lærers identitet eller skolens 

identitet har jeg derfor valgt å holde tilbake på detaljer her. Etter endt prosjekt vil alt av 

informasjon slettes digitalt og makuleres fysisk i tråd med retningslinjene.  
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3.5 Braun & Clarkes thematic analysis 
Jeg har i min analyse benyttet meg av Virginia Braun og Victoria Clarkes (2012) thematic 

analysis, tematisk analyse, heretter omtalt som TA. Analysemetoden beskrives av Braun og 

Clarke som en tilgjengelig og fleksibel metode (s.57). Jeg har tilnærmet meg mitt 

datamateriale på en induktiv måte, som betyr at koder og temaer som jeg kommer frem til 

utleder fra datainnholdet i seg selv (s.58). Dermed er det en tett sammenheng mellom det som 

kartlegges av forskeren under analyse og innholdet i datamaterialet (s.58). TA er delt inn i 

seks faser, som tar for seg ulike stadier i analysearbeidet. 

 

Braun & Clarkes (2012) første fase i TA er å gjøre seg godt kjent med datamaterialet, noe jeg 

har gjort ved å transkribere begge intervjuene og lest gjennom transkripsjonene flere ganger. 

Jeg har så markert og notert i transkripsjonene ved gjennomlesing for å markere interessante 

områder. Målet med denne fasen i analysearbeidet er å bli godt kjent med materiale og 

begynne å legge merke til ting som kan være relevant for forskningsspørsmålene (s.61).  

 

I den andre fasen av Braun & Clarkes (2012) analyse skal man generere innledende koder.  

Jeg kom frem til flere koder i min gjennomgang av teksten, og disse valgte jeg ut etter å ha 

lest gjennom og sett flere ord, eller uttrykk for vektlegging som gikk igjen. For eksempel var 

det et fokus på helklassesamtale som ble en kode, dybde som ble en annen kode, og skriving 

som ble en tredje kode, for å komme med noen eksempler fra kodene jeg valgte. Kodingen 

gjorde det lettere å samle trådene som viste seg gjennom teksten og anvende dem videre i 

neste fase. 

 

I den tredje fasen skifter analysen fokus fra koder til temaer. Denne fasen innebærer å 

gjennomgå de kodede dataene, for å indentifisere områder med likhet og overlapp mellom 

kodene (s.63). Jeg startet med veldig mange koder som omhandlet i første rekke den ene 

setningen eller tekstutdraget, før noen koder ble slått sammen fordi de var for like eller 

omhandlet det samme. Når dette var gjort satt jeg igjen med flere ulike temaer. Dermed ble 

eksempelvis koden helklassesamtale slått sammen med andre koder som også omhandlet 

samtaler og muntlig trening, til å forme temaet muntlige ferdigheter. Dette arbeidet 

videreføres i neste fase, den fjerde fasen. Den innebærer en rekursiv prosess der de utviklede 

temaene blir vurdert i forhold til de kodede dataene og hele datamaterialet, og fasen handler 

essensielt om kvalitetssjekking (s.65). Temaene må sjekkes mot datautdragene og hvordan de 



	27	

fungerer i forhold til datamaterialet, og hvis det ikke gjør det kan det være man må forkaste 

noen koder eller relokalisere dem under et annet tema (s.65). Alternativt kan man tegne om 

grensene for temaet, slik at det favner om de relevante dataene (s.65). Når man har et 

distinktivt og sammenhengende sett med temaer som virker i relasjon til det kodede 

materialet, burde man vurdere temaene i relasjon til hele datamaterialet, noe som involverer 

en siste gjennomlesing av alle dataene (s.65). Alt dette har blitt gjort av meg i mitt 

analysearbeid, noe som førte til noen justeringer, på bakgrunn av behov for bedre 

sammenheng mellom temaer og forskningsspørsmål.  

 

I den femte fasen skal du definere og navngi temaer. Når du definerer temaer må du kunne 

tydelig si hva som er unikt og spesifikt med hvert tema (s.66). Denne fasen involverer å velge 

utdrag å presentere og analysere og så sette ut historie til hvert tema med disse utdragene 

(s.67). Når data analyseres bør det brukes til å fortelle en historie med dataene (s.67). 

Datamaterialet snakker ikke for seg selv, og det trengs mer enn enkel parafrasering for å få 

frem hva i utdraget som er viktig og hvorfor (s.67). Gjennom analysedelen vil du ha like mye 

narrative fortellinger som datautdrag, og dataene må bli tolket og koblet sammen med dine 

bredere forskerspørsmål og til fagfeltene arbeidet tilhører (s.67). Etter flere runder med 

revidering og justering av koder og temaer ble jeg til slutt sittende igjen med tre analytiske 

temaer som jeg tar med meg videre inn i analysekapittelet mitt: 

 
Figur 3: Analytiske temaer 

Tema: Definisjon: 
 

Valg og planlegging 
Viser hvordan lærerne tar særlige hensyn til elevenes 

preferanser og forutsetninger i planleggingen av undervisning. 
 

Aktualisering 
Viser hvordan lærerne tar grep for å aktualisere Henrik Ibsens 

tekster som et middel for å øke elevenes interesse. 
 

Dybdelæring 
Viser hvordan lærerne jobber med å legge til rette for arbeid 

med litteratur i dybden, heller enn i bredden. 

 

Den sjette og siste fasen handler om å ferdigstille rapporten. Hensikten med rapporten er å gi 

en gripende historie om dataene analysen din er basert på (s.69). Historien burde være 

overbevisende og klar, men likevel kompleks og en del av et fagfelt. Selv for deskriptiv TA, 
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må det gå utover beskrivelser for å lage et argument som svarer på forskningsspørsmålene 

dine (s.69). Rekkefølgen du presenterer temaene dine er viktig - temaer burde henge sammen 

logisk og meningsfullt, og hvis relevant, bygge på tidligere temaer for å fortelle en 

sammenhengende historie om dataene (s.69). 
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4 Analyse 
Hensikten med min studie er å undersøke hvordan mine to informanter forholder seg til 

Henrik Ibsens tekster i klasserommet og hvordan deres holdninger kan være med på å tegne 

en fremtid for hans representasjon i klasserommet fremover. For å gjøre det vil jeg vise til 

resultater fra hvert av temaene, som på ulike måter illustrerer hvordan disse to lærerne tenker 

om Ibsens tekster, og hvordan de bruker dem og hva de brukes til. 

 

 

Oppgaven min har tre forskningsspørsmål som jeg vil besvare: 

 

I. Hvordan begrunner lærerne å jobbe med Ibsen? 

II. Hvordan benyttes Ibsens tekster i undervisningen? 

III. Hvordan er lærernes undervisningsopplegg tilpasset fremtidens norskfag? 

 

 

Jeg vil først ta en redegjørelse av undervisningsoppleggene for periodene til de to 

informantene, før jeg i kapitteldel 4.2. tar for meg første forskningsspørsmål. I kapitteldel 4.3 

tar jeg for meg forskningsspørsmål II, mens forskningsspørsmål III blir besvart i kapitteldel 

4.4. Hvilke funn jeg har kommer fram til vil jeg oppsummere i kapitteldel 4.5, først de vil bli 

diskutert i diskusjonskapittelet. 

 

4.1 Undervisningsopplegg for periodene til informantene 
Som nevnt i metodekapittelet, observerte jeg deler av undervisningsopplegget i begge 

klassene. Som en bakgrunn for analysene, skal jeg her kort redegjøre for 

undervisningsforløpene i de to klassene. Redegjørelsene er basert på mine observasjoner og 

lærernes planer for perioden. 

 

4.1.1 En folkefiende 
Rolf hadde valgt En folkefiende for sin undervisningsperiode. Teksten ble lest i klassen og 

brukt som utgangspunkt for en skriftlig oppgave og en påfølgende fagsamtale.  
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Figur 4: Rolfs undervisningsperiode 

Time 1 Elevene ble presentert for samfunnskritikk i litteratur  

Time 2 Elevene ble presentert for perioden  

Time 3 Elevene ble presentert for Henrik Ibsen  Observert 

Time 4 

+ 

Time 5 

Lesing av stykket i kombinasjon med hørespill fra 

Radioteaterets innspilling fra 1952.  

 

Observert 

Time 6 Skriveoppgave (kortsvar) basert på En folkefiende  

Time 7 Fagsamtaler Observert 

 

 

Jeg har ikke hatt muligheten til å observere absolutt alle timene i undervisningsperioden. De 

timene jeg har observert har vært de i perioden som har vært direkte knyttet opp mot Henrik 

Ibsens tekst.  

 

De timene jeg ikke anså som relevante for min studie var de innledende timene der klassen 

snakker om samfunnskritikk og leser Amtmannens døtre og Gift. Jeg har jeg heller ikke 

observert skriveoppgaven elevene har gjennomført ettersom det er lite å observere når 

elevene kun sitter individuelt og skriver i fire timer. Jeg fikk derimot se 

oppgaveformuleringen i etterkant. 

 

Introduksjon til og lesing av En folkefiende 
Timen starter opp med at Rolf skriver et sitat på tavla der det står «Saken er den, ser I, at den 

sterkeste mann i verden, er han som står mest alene» og spør elevene hva de tenker om 

sitatet. En elev er raskt ute med å lage en kobling til Nora i Et dukkehjem som følte seg alene 

og som dro fra familien alene. Videre har Rolf laget en ”Hvem skal ut?”-oppgave med Simon 

Malkenes, Donald Trump, Edward Snowden og Dr. Stockmann. Her kom elevene med flere 

forslag og poenger, der Rolfs poeng var at kun Trump ikke er en varsler, mens Stockmann 

som elevene skal få møte i En folkefiende var en varsler sammen med Malkenes og Snowden. 
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Så snakker Rolf litt om en nyhetssak fra Kina der en oppsetning av stykket ble avlyst etter 

første forestilling og lurte på om noe slikt kunne skje i Norge, noe elevene svarte at de ikke 

trodde. Introduksjonen av stykket er dermed ikke en gjennomgang av karakterer elevene vil 

møte i stykket eller hendelser som vil skje, men en tematisk underbygging.  

 

Stykket ble lest i fellesskap i klasserommet med støtte fra lydbok. Dermed hørte elevene på 

stykket mens de fulgte med i teksten. Så starter lesingen av stykket etter utdeling av bøker. 

Rolf stopper lesingen av stykket etter første akt og trekker frem ulike aspekter ved stykket. 

Han lurer da på hvem av karakterene elevene ser på som radikale og konservative, hva de 

tenker om Petra, doktorens artikkel og brødrenes stemning. Etter litt diskusjon leses andre akt 

av stykket. Denne gangen velger Rolf å stoppe opp underveis når det skjer noe mer dramatisk 

for å høre elevenes tanker om vendinger i historien. Etter at andre akt er ferdig lest vil Rolf at 

elevene finner frem til hvert sitt sitat som de føler for å trekke frem. Etter at alle har hatt tid 

til å finne hvert sitt sitat leses de opp. Jeg går nærmere inn på hva elevene sier og ytrer senere 

i kapittelet, i del 4.3 om aktualisering. 

 

Skriveoppgave 
Direkte i etterkant av lesingen av En folkefiende skulle elevene produsere en 

kortsvarsoppgave på sidemål. Elevene fikk da velge mellom to oppgaver: 

 
Figur 5: Rolfs sidemålsoppgaver 

Oppgave 1 Oppgave 2 

Forklar korleis ein kan lese En folkefiende 

som kritikk av demokratiet. Bruk sitat frå 

minst eit av dei vedlagte utdraga, og 

grunngi påstandane dine. 

Peik på karaktertrekk hos Stockmann som viser 

seg i minst eit av utdraga frå En folkefiende, og 

forklar kort korleis karakteren blir brukt til å få 

fram tankegodsfrå realismen 

 

 

Fagsamtaler 
Vurderingssituasjonen som oppsummerte realismeperioden var en individuell muntlig 

fagsamtale mellom lærer og elevene basert med utgangspunkt i En folkefiende. Ettersom det 

kun var 9 elever tilstede i denne undervisningsøkten (en elev møtte ikke opp), fikk jeg 

observert alle elevenes fagsamtaler.  
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Innledningsvis skulle alle elevene si noe om tematikk i stykket, før de fikk trekke ett eller to 

andre temaer. Dermed var det en forberedt del og en ”uforberedt” del i samtalen. Temaene de 

da trakk frem var: Å stå alene, demokratisk kritikk, ærlighet og dobbeltmoral for å nevne 

noen. Deretter skulle hver elev trekke mellom fire ulike kategorier: Personer, form og 

struktur, aktualitet og til slutt kontekst og kulturhistorisk plassering. De fikk da spørsmål 

knyttet til den kategorien de hadde trukket. Noen av elevene holdt seg til å svare på 

spørsmålene som ble stilt, mens noen klarte å dra linjer over til andre temaer mens de pratet 

selv.  

 

4.1.2 Et dukkehjem 
Rita hadde valgt Et dukkehjem for sin undervisningsperiode, i tillegg til sesong 2 av Skam. 

Teksten ble lest og Skam ble sett, før tekstene ble brukt som utgangspunkt for en skriftlig 

oppgave og en påfølgende fagsamtale. 

 
Figur 6: Ritas undervisningsperiode 

Time 1  Elevene ble introdusert til realismen og drama som sjanger Observert 

Time 2  

+ 

Time 3 

Lesing av stykket i kombinasjon med filmatisering av 

stykket (Fjernsynsteaterets versjon fra 1973) 

Observert 

Time 4  
Refleksjoner i etterkant av stykket, startet med 

paroppgaver som skulle presenteres 

Observert 

Time 5 Paroppgaver fortsetter og noen fremførelser  

Time 6 
Fremførelser fortsetter. 

Utdrag fra En folkefiende 

 

 

Time 7 Fagsamtaler Observert 

 

I mellom timene 6 og 7 har det gått flere uker. Dette er fordi klassen etter realismen fortsatte 

med naturalismen, før arbeidet med fordypningsoppgaven startet over høstferien. På grunn av 

uforutsette hendelser hadde jeg ikke anledning til å observere fremføringene av paroppgavene 

der elevene reflekterer over ulike problemstillinger knyttet til Et dukkehjem og leser utdrag 

fra En folkefiende.  
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Over høstferien begynte elevene å arbeide individuelt med fordypningsoppgaven knyttet til 

Et dukkehjem og SKAM. Rett før høstferien brukte klassen en dobbelttime på å se noen 

episoder av SKAM, mens resten av episodene i den aktuelle sesongen (sesong 2) måtte 

elevene se på egenhånd hjemme.  

 

Å se på at elevene arbeidet individuelt var noe jeg valgte å ikke observere, ettersom det er lite 

givende for oppgaven min. Jeg fikk derimot være med å observere fagsamtaler der Et 

dukkehjem og Skam ble diskutert av elevene. 

 

Introduksjon til og lesing av Et dukkehjem 
Rita starter opp realismegjennomgangen med en helklassesamtale der klassen lager et 

tankekart sammen på tavla. Rita knytter Ibsen opp til de fire store og knytter den litterære 

perioden opp mot samtidens samfunn og dets utfordringer. Videre presiserer lærer at Ibsen 

skrev dramastykker og snakker om hva det innebærer og hvordan dramastykker skiller seg fra 

romaner.  

 

Lærer beveger seg videre til selve stykket elevene skal lese, Et dukkehjem. Hun forklarer kort 

hva som skjer i stykket før hun knytter det opp mot økonomisk liberalisme og kvinners 

mangel på frihet. Videre snakker hun om virkelighet og hvordan virkeligheten fremstilles. 

Hun trekker en parallell til Knausgård og illustrerer med en kattetegning på tavlen der hun 

spør elevene om den er virkelig eller ikke. Rita tar en rask gjennomgang av de ulike 

karakterene som er viktige i både Et dukkehjem og Skam og deres forhold til hverandre, slik 

at elevene vet hvilke karakterer de skal følge med på. Bøker blir så delt ut helt på slutten av 

timen.   

 

Et dukkehjem leses i kombinasjon med at klassen ser Fjernsynsteaterets filmatisering av 

stykket fra 1973. Elevene følger nøye med, og det er ingen øyne jeg kan se som har fokus noe 

annet sted enn i teksten og på skjermen. Rita stopper ikke filmen underveis for å stille 

spørsmål, men skriver et par stikkord på tavla underveis for å påpeke når elevene bør følge 

med og hva de bør merke seg. Filmen stoppes 10 minutter før timeslutt og resten av timen 

brukes til spørsmål fra elevene, blant annet om forholdet mellom Fru Linde og Sakfører 

Krogstad, som elevene er særlig opptatt av. Resten av stykket blir lest mens klassen har vikar 
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ettersom Rita er borte. Klassen har da i etterkant oppsummert og diskutert litt, men ikke mye. 

Den ordentlige gjennomgangen av filmen er dermed spart til neste norsktime. 

 

Time i etterkant av lesing 

Neste norsktime startet opp med en gjennomgang av stykket de nå har lest ferdig. Dette er en 

muntlig aktiv klasse som svarer på alt Rita spør dem om og svarer gjerne hverandre når noen 

andre elever sier noe de er uenige i eller har et oppfølgingsspørsmål. Diskusjonene dreier seg 

rundt de ulike karakterene og deres forhold, hva som gjør stykket til et realistisk stykke, og 

særlig slutten gir elevene en god diskusjon. Slutten deler klassen i to grupper; de som syns 

det var riktig av Nora å gå fra familien og de som syns det var feil.  

 

Elevene er så opptatt av diskusjonene om stykket at de i fellesskap blir enige om å forskyve 

pausen sin for å kunne fortsette å snakke. Videre i timen jobber elevene med en muntlig 

presentasjon basert på 16 ulike problemstillinger knyttet til Et dukkehjem. Elevene skal få 

jobbe i par, og parsammensetningene blir de to elevene som allerede sitter ved siden av 

hverandre. Oppgavefordelingen baserer seg på førstemann til mølla-prinsippet. Dette så jeg 

for meg at kanskje ville bli kaos og problematisk, men det gikk overraskende greit. Elevene 

ropte ut relativt rolig hva de ville ha, og ingen protesterte underveis i utdelingen av oppgaver.  

 

Skriveoppgave og fagsamtale 
Elevenes fordypningsoppgave er for denne klassen en sammenligningsoppgave mellom 

Henrik Ibsens Et dukkehjem og populærserien Skam, sesong 2. Elevene skal sammenligne de 

to tekstene basert på en selvvalgt problemstilling. De må bruke sitater fra tekstene og gjerne 

bruke sekundærlitteratur for å underbygge argumentene sine.  

 
I etterkant av innlevering av fordypningsoppgaven skulle alle elevene gjennomføre en 

individuell fagsamtale med lærer. Fagsamtalen er basert på elevenes fordypningsoppgaver, 

med individuelt tilpassede spørsmål fra lærer. Alle de fagsamtalene jeg var med og 

observerte var med sterke elever som alle hadde fått gode karakterer på sine skriftlige 

fordypningsoppgaver. 
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4.1.3 De to lærerne 
Selv om Rita og Rolf har valgt ulike tekster skrevet av Ibsen og har relativt ulike 

undervisningsopplegg, er det fortsatt iboende likheter mellom de to lærernes valg og 

tilnærminger. De velger begge å fremheve tekstenes relevans i nåtiden for elevene, de velger 

lignende vurderingsformer der både skriftlige og muntlige ferdigheter vektlegges, de setter 

pris på Henrik Ibsens tekster og anerkjenner viktigheten av å introdusere elevene for hans 

tekster. Likevel er de er også begge for å øke bruken av samtidstekster i undervisningen. 

Disse likhetene vil jeg gå nærmere inn i, i de følgende delkapitlene.  

 

 

4.2 Valg og planlegging 
De ulike elevgruppene i de to klassene virker å danne grunnlaget for Rita og Rolfs veldig 

ulike undervisningsopplegg og valg de har tatt i planleggingen og gjennomføringen av 

timene.  

 

4.2.1 Lærernes valg 
Rolf sier rett ut at han liker realisme og Henrik Ibsen svært godt. Han sikter da til i 

undervisningssammenheng og følger opp med: 

 

”... nettopp fordi det er så lett å diskutere i lys av dagens samfunn, mens mye av den 

enda eldre litteraturhistorien syns jeg er litt mer utfordrende å få elevene til å 

engasjere seg i, men jeg syns liksom denne delen av litteraturhistorie er ganske lett å 

få elevene med på egentlig da fordi det er en historie som ganske lett kan følges og 

jeg har inntrykk av at det engasjerer mer enn type romantikk for eksempel som, der 

det er mer lyriske ting og mer abstrakte ting, her er det mer rett fram-handling som er 

enkel å følge, så denne delen av litteraturhistorien syns jeg er veldig grei å forholde 

seg til. ” 

 

Samtidig har Rolf et noe ambivalent forhold til litteraturhistorie og Ibsen, når han sier at: 

 

”Selv om at jeg gjerne skulle sett litt mer fokus mot vår tid, så syns jeg ikke den delen 

av litteraturhistorien er den første vi bør ofre da, for å si det sånn, for den syns jeg er 

veldig fin og nyttig å bruke”. 
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På spørsmål om hvordan Rolf opplever bruken av drama i klasserommet svarer han at han 

syns det fungerer godt, så lenge man har noe å støtte lesingen på, som et lydbokformat eller 

en visuell filmversjon. Hvis man skal lese replikkene selv syns han dramastykker blir mer 

utfordrende å bruke i undervisning.  

 

Rita sier rett ut at hun liker Henrik Ibsen og hans tekster veldig godt, og tok i forbindelse med 

studiet flere fag om Henrik Ibsen og hans diktning. Dermed trekker hun også naturlig nok 

denne interessen med seg inn i sin egen undervisning. At hun har en stor interesse for 

litteratur og Henrik Ibsen, betyr likevel ikke at hun er en stor forkjemper for å ukritisk vie 

stor plass til litteraturhistorie i skolen: ”Jeg syns det er veldig mye interessant i eldre 

litteratur, men jeg ser jo også at det er veldig mye som vi kan ta vekk, uten at det egentlig får 

store konsekvenser”. Rita er glad i samtidslitteratur og mener at det trengs mer av det i 

skolen: ” jeg tror det er viktig at lærere følger med på samtidslitteraturen og se hva som 

kommer, og klarer å finne en vei til å få det inn i... Finne måter å sammenligne det med eldre 

litteratur.” I likhet med Rolf mener Rita at samtidslitteraturen vies for lite plass i 

undervisningen: ”Det er veldig viktig! For lite. Og det er jo på grunn av at tiden er knapp, og 

at vi skal gjennom alt det som kommer før samtidslitteraturen.”	

 

Rita begrunner sitt valg av Et dukkehjem med et ønske om å gjøre en aktualiserende 

sammenligningsoppgave med Skam sesong 2, der elevene kunne sammenligne Nora og 

Noora, Torvald og William og teksten og serien. Denne ideen hadde hun fått fra fagboken 

Dramaserien Skam: Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter (2018) redigert av 

Synnøve Skarbø Lindtner og Dag Skarstein (jf. kapittel 2.4.1). Dermed var valget av Et 

dukkehjem inspirert av Skam, heller enn motsatt. Likevel blir ikke Ibsen-dramaet som 

underordnet å regne, ettersom klassen bruker mye tid på dramaet før Skam trekkes inn som en 

aktualiserende sammenligning, men det var for lærer ingen tvil om at det ville bli Et 

dukkehjem som ble realismens eksempel slik at denne sammenligningen kunne benyttes. En 

begrunnelse for valg av denne sammenlignende oppgaven er trening mot eksamen, der det 

ofte er sammenlignende oppgaver. Disse tekstene ble valgt for å kunne gjennomføre akkurat 

denne sammenligningen: ”Det var på grunn av, jeg har alltid brukt Gjengangere, dette var på 

grunn av Skam og Nora.” 
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4.2.2 Elevstøtte 
Rita er veldig bevisst på at det er vanskelig for elever å møte eldre tekster uten støtte fra lærer 

og sier: ”Du kan ikke bare gi de tekster fra gamle dager, eller gamle tekster uten å undervise i 

det tenker jeg, det kan ikke læres på egenhånd, og det kreves jo litt fra læreren da. Motivasjon 

og engasjement, ikke minst.” Dermed er hun også opptatt av å møte eldre tekster med nyere 

tekster, noe vi snakket mye om i intervjuet, der hun sa: ”det blir jo lettere å treffe elevene, når 

man kan knytte det opp mot nåtiden, samtiden.”  

 

Ritas klasse er en musikklasse på det studieforbedende utdanningsprogrammet musikk, dans 

og drama. Som musikkelever forteller Rita at disse elevene har lite fritid, med øvinger og 

trening på musikk til stadighet, mange kvelder og helger. Derfor har Rita heller ikke satt et 

krav om en lang tekst fra elevene når de skal levere fordypningsoppgave, noe hun sier de 

setter pris på. 

 

Som et tiltak for å kunne tilpasse tilbakemeldinger og undervisning til hver elev bruker hun 

logger i klasserommet, som hun bruker til å holde oversikt over hvordan elevene opplever for 

eksempel fordypningsoppgaven og hvor elevene kan be om hjelp hvis de føler de trenger det. 

Dermed vil lærer enkelt tilegne seg kunnskap om hvordan elevene føler at arbeidet går, og 

hjelpen kan tilpasses hver elev. Dette var noe Rita nylig hadde tatt i bruk, men som hun følte 

fungerte godt. I dette undervisningsopplegget brukte hun loggboka blant annet til å la elevene 

komme med tilbakemeldinger på hvordan de følte fordypningsoppgaven gikk og om det var 

noe de trengte hjelp med. Denne muligheten hadde de aller fleste elevene benyttet seg av. 

 

Sentralt i Ritas undervisning ligger trening mot eksamen. Dette er noe hun nevner flere 

ganger i løpet av intervjuet, og trekkes frem som begrunning for flere valg hun tar og ønsker 

for undervisning. Hun trekker frem eksamen når hun snakker om tekstmøte: ”det er jo veldig 

eksamensrelevant med en ukjent tekst og hva skal vi gjøre med en ukjent tekst når vi sitter 

der alene på eksamen”.  

 

Hun	omtaler forberedelser til eksamen i sammenheng med bruken av hele verk kontra utdrag 

og hvordan elever hun møter som sensor i norsk muntlig kan tekster altfor dårlig: 
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”Men muntlig, som sensor, er jeg veldig skuffa når jeg kommer til andre steder og de 

kan tekstene så dårlig. At de velger, de har jo alle muligheter med lang 

forberedelsestid, at de velger tekster som de kan også likevel da så velger de tekster 

og kan ikke snakke om tekstene. For da har de valgt tre tekster selv da, og så kan de 

ikke tekstene godt nok. Jeg syns det er veldig viktig at de kan tekstene godt, at vi 

jobber en del med tekstene.” 

 

Dermed trekker hun frem fokus på dybde i møte med tekster som et tiltak for å stille bedre 

forberedt i en eksamenssituasjon der man som elev skal kunne tekstene man snakker om 

godt. Hun omtaler også eksamen når hun snakker om hvordan hun erfarer at elever setter opp 

tekstene sine i sammenligningsoppgaver, som hun opplever som mindre god når elevene 

skriver mye om to tekster individuelt og lite sammenligning: 

 

”Og eksamensoppgavene er også veldig ”sammenlign disse to diktene”, ”tolk og 

sammenlign”, så det litt sånn oppgaven er lagt opp, og da er det litt sånn hvordan 

strukturen skal være i en sånn tekst, (...) Og ofte på eksamen eller på heldagsprøver så 

ser man at de skriver masse om de to da, og så skriver de veldig lite i 

sammenligningen etterpå.” 

 

4.2.3 Litterære samtaler 
De litterære samtalene er noe Rolf verdsetter høyt, og på spørsmål om hva slags 

undervisningstimer han liker best svarer han:  

 

”Samtalebaserte timer tenker jeg, der det er jeg som har en ordstyrerrolle, men at man 

får til diskusjoner da om det man snakker om og da syns jeg jo å lese litteratur er en 

veldig bra måte å gjøre det på for å få til sånne litterære diskusjoner som jeg prøvde 

den første timen som du observerte. Det er kanskje den type timer jeg syns er kjekkest 

da, når dem er deltakende på egenhånd. Og det er jo ganske lett å få til i en sånn 

klasse som her der dem ikke er så mange og er veldig trygge på hverandre. Det er mer 

utfordrende i større klasser, der er det gjerne færre som deltar i en sånn debatt da.” 

 

Rolf jobber hardt for å få til gode samtaler i sin undervisning, og legger til rette for at elevene 

skal bidra muntlig i alle de timene jeg observerte, jf. 4.1.1, der Rolf introduserer demokrati 
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gjennom ”hvem skal ut?”-oppgaven, sitatet på tavla der elevene skulle komme med sine 

meninger. Mens klassen leser stykket i fellesskap stopper Rolf opp ved slutten av første akt 

slik at klassen kan oppsummere så langt hva det er som har skjedd. Rolf tar så opp en 

tidligere tråd fra forrige undervisningstime der klassen snakket om radikal og konservativ, og 

lurer på hvilke karakterer elevene opplever som radikale og konservative. Her er elevene 

enige om at Dr. Stockmann og Petra er de mest radikale karakterene, mens doktorens bror ses 

på som den mest konservative karakteren. Rolf trekker særlig frem Petra og utdyper for 

elevene hvorfor hun særlig fremstår som radikal; med sin idealisme og ansvarsfølelse. Rolf 

trekker også frem artikkelen til Dr. Stockmann som han vil ha trykket i avisen, og hvorfor 

den er viktig for Dr, Stockmann, men potensielt farlig for folket. Rolf spør så elevene om hva 

de tenker om brødrenes stemning, om det er noe de legger merke til der. ”Det virker anspent, 

som om de ikke har et godt forhold” sier en elev da, noe de andre elevene nikker til og er 

enige i. 

 

I likhet med Rolf, setter Rita pris på litterære samtaler. På spørsmål om hva slags 

undervisningstimer Rita liker best svarer hun: 

 

”Jeg liker best de timene der vi leser tekster og skriver tekster, og får til en 

klasseromsdiskusjon, og der elevene blir med på ulike tolkninger, der jeg ikke 

kommer med en ferdig tolkning, men vi lager tolkningen sammen på tavla. Og ofte 

blir det litt sånn forskjellig, og så kommer de med ting jeg ikke har tenkt på, og så 

tolker vi sammen, og på en måte blir enig om en tolkning.” 

 

Et eksempel på en situasjon der lærer og elever kommer frem til en felles forståelse er å finne 

i Ritas innledende gjennomgang. Her er det ikke en litterær tekst som diskuteres, men den 

litterære perioden realisme. Her skulle klassen i fellesskap lage et tankekart på tavla. Elevene 

trekker frem mange stikkord knyttet til realismen, deriblant ”drama”, ”by – ikke natur” og 

”Henrik Ibsen”, før en elev trekker frem stikkordet ”skittent, fattig”. Lærer korrigerer da med 

at det heller passer innenfor naturalismen, selv om det også var en del av realismen. En annen 

elev spør da hvorfor det heter realisme hvis det ikke i utgangspunktet inkluderer de fattige. 

Lærer svarer da at handlingen er satt i borgerlige miljøer. Her blir elevenes forforståelse 

korrigert, og en felles forståelse etablert. 
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Rolf sier han setter pris på timer der elevene er deltakende på egenhånd, altså rekker opp 

hånda og svarer uten å bli spesifikt spurt, og i hans aktuelle klasse sier han at det er ganske 

lett å få til, siden de ikke er så mange og at de er trygge på hverandre. Samtidig er elevenes 

faglige nivå en faktor i planleggingen av undervisningen. I en klasse med et såpass faglig 

fokus som det er i denne klassen, legges også nivået i undervisningen på et høyere nivå: 

 

”Jeg tror ikke jeg ville lagt diskusjonene på det samme nivået i en annen klasse 

nødvendigvis, det kommer veldig an på, men dette er jo en av de klassene jeg har der 

jeg kan virkelig utfordre dem på type ganske avanserte diskusjoner.” 

 

 

4.3 Aktualisering 
Både Rolf og Rita er opptatt av at de vil aktualisere de to Ibsen-stykkene sine for elevene. De 

trekker begge paralleller for elevene mellom Ibsen-teksten og dagens samfunn, men på 

forskjellige måter. Mens Rita allerede har et komplett opplegg som baserer seg på å 

sammenligne realismens Nora med dagens Skam-Noora, går Rolf inn for en mer 

samtalebasert aktualiseringstilnærming med diskusjon av varslere og demokrati, lesing av 

stykket og diskusjon underveis om demokrati og andre problemstillinger.  

 

4.3.1 Bygge på forforståelse og elevenes erfaringer 
På spørsmålet om hva slags forhold Rolf hadde til litteratur og da særlig Henrik Ibsen, var 

Rolf raskt inne på aktualiseringsvinkling av stykkene hans:  

 

”Ibsen og realisme liker jeg veldig godt da, nettopp fordi det er så lett å diskutere i lys 

av dagens samfunn, mens mye av den enda eldre litteraturhistorien syns jeg er litt mer 

utfordrende å få elevene til å engasjere seg i”.  

 

Rolf sier også at ”Jeg syns den er mindre stereotypisk og kanskje byr på litt mer overraskelser 

enn en del av de samtidige alternativene”. Dette bekreftet elevene når de fikk lese et utdrag 

av Gift, som de opplevde som ” klisjefylt og langt tilbake i tid”, sier Rolf. 

 

På oppfølgingsspørsmål om hvordan han forholdt seg til de romantiske Ibsen-stykkene, for 

eksempel Peer Gynt, svarte han at favorittene er de samfunnskritiske stykkene, og at han da 
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liker å legge opp undervisningen slik at den fokuserer på samfunnskritiske problemstillinger 

hvor de kan trekke paralleller til vår egen tid, slik som i dette tilfellet. På hvorfor svarer han 

at han opplever at det er det elevene får best utbytte av, og at det er det elevene opplever som 

mest relevant.  

 

Rita ser verdien i å knytte de eldre tekstene opp mot nåtiden, og på den måten lettere treffe 

elevene. Det er nettopp dette hun har prøvd å gjøre i sitt undervisningsopplegg: ”Så det gjør 

jo, det blir jo lettere å treffe elevene, når man kan knytte det opp mot nåtiden, samtiden. Det 

var det jeg prøvde med dette da som er mitt prosjekt nå”. 

 

Under visningen av Et dukkehjem dukker det opp flere scener der detaljer i stykket får 

elevene til å dra på smilebåndet, blant annet når Nora sier ”faen i helvete” som nok for mange 

nå om dagen er en del av dagligtalen, og summen penger Nora sier hun har lånt – 4800 

kroner. Denne summen høres for nåtidens elever liten ut, men elevene googler seg fram til at 

det tilsvarer over 300 000 i dagens kurs. På dette tidspunktet, når Nora forteller om hvordan 

hun fikk ordnet disse pengene, skriver Rita ”konflikt” på tavla. På et senere tidspunkt i Et 

dukkehjem slipper elevene fra seg et kollektivt gisp når det avsløres at Noras far skrev under 

på gjeldsbrevet til Nora tre dager etter sin død. Elevene lar seg dermed rive med av historien. 

Ettersom timen går mot slutten, stopper lærer filmen her og bruker de siste 10 minuttene til 

spørsmål fra og til elevene. Flere av elevene er opptatt av sakfører Krogstad og Fru Lindes 

forhold, og lurer på om dette er noe vi får vite mer om senere. Hun bruker også litt tid på å 

påpeke hvordan ulike aspekter i stykket fortsatt er aktuelt den dag i dag. 

 

Et viktig aspekt i litteraturundervisningen for Rolf er samtalene knyttet til stykket. 

	

”Jeg syns det at det er en viktig evne bare generelt å kunne prate om tekster og nesten 

uavhengig av hvilken type tekst de leser, at de bare kan sette ord på det man har lest 

på en måte som ikke bare er refererende. Det er også et grunnlag for at jeg valgte den 

teksten der fordi det er ganske lett å unngå handlingsreferat, av de samtalene du hørte 

på i dag er det ganske få av de som er ren gjengivelse av handlinga, jeg syns jo de har 

selvstendig tilnærming til det, så.” 
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4.3.2 Perspektiv i teksten 
Rolf vil påpeke varslerperspektivet, både i teksten og trekke paralleller til dagens samfunn, 

noe En folkefiende er godt egnet til: ”jakten etter sannheten er noe det er veldig lett å knytte 

det opp mot”, som Rolf sier.		

 

I dette tilfellet valgte Rolf å ta for seg varslerperspektivet teksten kan knyttes til:  

 

”Den har en del forkunnskaper om samfunnsfaglige ting som gjør at jeg syns dette 

passet bra da og det er veldig lett å få til samfunnsfaglige diskusjoner med dem der de 

får snakke liksom om ting det, det dagens samfunn da, det stykket er ganske egnet til 

det.”  

 

Som nevnt tidligere i 4.1.1 gjør Rolf flere grep for å aktualisere En folkefiende for elevene, 

blant annet gjennom bruk av en ”hvem skal ut”-oppgave der elevene får reflektere over hvem 

som kan betegnes som varslere av Simon Malkenes, Donald Trump, Edward Snowden og Dr. 

Stockmann. Her er forslagene mange fra elevene, der en elev peker på at ”Malkenes er lærer, 

det er ingen av de andre tror jeg”, mens en annen elev kommenterer at ”Trump har mer makt 

enn de andre, siden han er president”. Ingen av elevene kommer frem til varslerperspektivet 

på egenhånd, men de har flere gode forslag.  

 

4.3.3 Samtidslitteratur 
Rolf anerkjenner Ibsens bragder i litteraturhistorien, men ytrer å ha et bedre forhold til 

samtidslitteratur og at han gjerne vil ha mer av det inn i skolen. Samtidslitteratur er noe han 

syns vies for lite plass i skolen. Samtidig verdsetter Rolf leseopplevelsen og 

mestringsfølelsen som følger med å ha lest en hel bok: ”den følelsen er noe jeg syns er 

verdifull i seg selv”. Likevel viser han at han har et godt forhold til Henrik Ibsen når han 

forklarer hvorfor han valgte En folkefiende som tekst for sin klasse og hva som er bra med 

den: ”Jeg syns den er mindre stereotypisk og kanskje byr på litt mer overraskelser enn en del 

av de samtidige alternativene”. I tillegg nevner Rolf at litt av valget kom av at dette var en 

tekst han visste at ingen av elevene hadde kjennskap til fra før av, i motsetning til Et 

dukkehjem og Gjengangere. Dermed ville alle elevene stille med like blanke ark i møte med 

teksten.  
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Derfor vil Rolf gjerne ha sett litt mer fokus mot vår tid, og syns derfor Ibsen er grei å bruke i 

litteraturhistorieundervisningen nettopp fordi han er en forfatter: ”som er lett å reaktualisere 

da, og det gjør jo at, det er ingenting som tyder på at han er på vei ut.” 

 

Rita trekker frem at realisme har vært aktuelt i litteraturen gjennom hele 1900-tallet og at 

realismen ikke er borte fra samtidslitteraturen, som fortsatt prøver å beskrive virkeligheten. 

Eksempler Rita nevner er:  

 

”Det er jo den mora som ikke tar vare på ungen sin som var opptatt av sin egen jobb 

eller nye kjæreste, og den mannen som ikke får seg kjæreste som blir sviktet av dama 

og unger som må ta vare på foreldrene sine som ikke har noen gode foreldre til å 

holde seg i ørene i hjemmene. Det er jo det det handler om og det er det livet anno 

2018 handler om og, mye egoisme. Og mye ytre fasade som det også var.”  

 

 

4.4 Å gå i dybden 
Begge de to lærerne i min studie virker å vektlegge dybdelæring. De har begge valgt å 

benytte seg av hele verk, heller enn utdrag, uten at dette i seg selv er dybdelæring. 

Dybdelæring defineres som tidligere nevnt i 2.1.2. som at ”elevene gradvis og over tid 

utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag for å utvikle en helhetlig 

forståelse av fag og se sammenhengen mellom fag” (Kunnskapsdepartementet, 2016, s.14). 

Det mine lærere gjør som får meg til å si at de praktiserer dybdelæring, handler om at de i 

sine undervisningsperioder har variasjon i arbeidsmetoder og aktiviteter som alle bygger opp 

under elevenes forståelse av perioden og Ibsen-teksten. 

 

4.4.1 Hele verk 
Rolf benytter seg av det hele verket En folkefiende, heller enn å bruke et utdrag av samme 

tekst. Han forteller at: 

 

”Jeg syns det å bruke et utdrag, så får du kanskje illustrert samme poenget, men det 

gir liksom ikke den følelsen av å ha vært gjennom et stykke arbeid som å lese et helt 

stykke gjør. Og det er jo litt sånn, nå har man lest en hel bok, den følelsen er noe jeg 

syns er verdifull i seg selv, og i tillegg syns jeg det er mye som forsvinner uansett 
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hvor bra det utdraget man velger ut er, altså mange av de diskusjonstemaene jeg har 

valgt å ta opp her er ting som forutsetter at man har lest hele greia tenker jeg.” 

 

Rolf fremstår som noe negativt innstilt til bruken av utdrag, og verdsetter bruken av hele verk 

i klasserommet. Dette begrunnes med alt elevene går glipp av når de presenteres for et utdrag 

og ikke et helt verk. Da mener Rolf at det er vanskeligere å vekke engasjement blant elevene 

når store deler av konteksten satt av verket ikke er tilgjengelig, samtidig som det begrenser 

hva som kan diskuteres med elevene i timen. Samtidig trekker Rolf frem følelsen man sitter 

igjen med når man har lest en hel bok, og beskriver den som verdifull.  

 

Rita trekker frem den kommende læreplanen på spørsmål om bruken av utdrag i motsetning 

til hele verk. Hun sier da at hun foretrekker bruken av hele verk, noe som hun påpeker at 

samsvarer med den nye læreplanen med sitt fokus på fordypning og dybdelæring på spørsmål 

om bruken av utdrag i klasserommet: ”Ja, og i forhold til den nye læreplanen virker det bra 

med fordypning. (...) Dybdelæring ja, takk. Det er mye mer hensiktsfullt enn å bare ha masse 

tekster.” 

 

4.4.2 Variasjon 
Rolf bruker En folkefiende og stykkets tematikk til å utdype flere aspekter gjennom 

undervisningsperioden som fortsatte litt videre forbi fagsamtalene om En folkefiende med 

naturalismen. Rolf hadde fokus på demokratiets rolle og samfunnskritikk, og utdypet dette 

gjennom bruk av utdrag fra andre tekster for å belyse både Ibsen-stykket og perioden.  

 

I tillegg til å lese et helt verk, benytter Rolf seg av flere arbeidsmetoder for å sikre 

dybdeforståelse av teksten. Rolf bruker mye tid på å diskutere demokrati og radikal vs. 

konservativ. De leste utdrag av andre tekster fra samme periode. De så en kortfilm om Nora 

Helmer. Elevene fikk bryne seg på en kortsvarsoppgave knyttet til teksten og fagsamtaler om 

teksten og perioden ble gjennomført.  Dermed har denne teksten og dette temaet blitt møtt på 

mange måter og over tid.  

 

Rita bruker Et dukkehjem og stykkets tematikk til å utdype flere ulike aspekter gjennom 

undervisningsperioden som både var todelt og strakk seg gjennom flere uker. Stykket ble lest 

og diskutert i lys av ulike temaer, diskutert og analysert i par før det ble fremført, Skam ble 
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sett og diskutert i lys av Et dukkehjem, før skrivingen av fordypningsoppgaven ble iverksatt 

og fagsamtaler ble hatt. I tillegg ble utdrag fra andre tekster lest og sett i lys av perioden og 

Et dukkehjem. 

 

Det er ikke bare i tilknytning til Et dukkehjem at Rita ytrer at hun fokuserer på dybdelæring 

heller enn breddelæring. Vi fortsetter samtalen om bruk av hele verk kontra utdrag, og Rita 

forteller at som sensor i norsk muntlig ser hun til stadighet at elever ikke kan tekstene i noen 

særlig grad. Da er det elevene selv som har valgt tekster, men likevel er det begrenset hva de 

kan si om tekstene. Derfor fokuserer Rita på at hennes egne elever skal kunne tekstene godt, 

heller enn å ha vist mange tekster i timene. Hun er heller ikke redd for å strekke seg litt ekstra 

for at elevene skal huske teksten bedre, og kan derfor godt dramatisere for elevene. Rita 

dramatiserer ikke noe fra Et dukkehjem, men sier hun har gjort det tidligere, blant annet da de 

hadde om Trymskvida, og at dette er noe hun liker å gjøre for elevene:   

 

”Og så skal de jo huske det ganske lenge da. De glemmer det jo litt, det skjønner jeg, 

men de husker det litt tilbake hvis vi drar opp at dette dramatiserte dere jo og så 

husker de det hvis vi begynner å snakke om rollene og sånn. Så jeg mener at 

dybdelæring er veldig viktig. Og det er jo det vi har gjort med Et dukkehjem.”	 

		

 

4.4.3 Kritisk tenkning 
I Rolf sine fagsamtaler skulle alle elevene først si noe om stykkets tematikk. Her dro elevene 

frem flere ulike temaer, f.eks. ”å stå alene”, ”kritikk mot demokratiet”, ”dobbeltmoral”. Det 

interessante her er at alle elevene dro frem ulike eksempler på temaer, i tillegg til 

”demokrati” eller ”kritikk mot demokrati”. For hvert eksempel på tema elevene nevnte, 

spurte Rolf om hvorfor dette var et tema i stykket. Dermed måtte elevene begrunne, heller 

enn å bare komme med en løs påstand. Videre i fagsamtalene trakk elevene flere spørsmål. 

Her var det fire temaer elevene kunne trekke: Personer, form og struktur, aktualitet og 

kontekst og kulturhistorisk plassering. Tilfeldigvis trakk elevene slik at alle kategoriene ble 

dekket i løpet av fagsamtalene. I tillegg fikk samtlige elever spørsmål i løpet av fagsamtalen 

om hvordan ”demokrati som styreform kommer til uttrykk i En folkefiende?” Elevene hadde 

særdeles mange svar på spørsmålene som ble stilt, og dro frem flere gode poenger. En elev 

hadde bitt seg merke i hvordan doktorens dilemma handlet om hemmelighold av nyheter og 



	 46	

dro en linje til at: ”Demokratiet er ikke like mye verdt når noe holdes hemmelig”. Til en 

annen elev stilte Rolf spørsmålet: ”Er stykket like aktuelt i dag?” Da svarte eleven: ”Folk 

tenker mer i dag og sier ifra, så ja og nei”. Rolf har altså klart å aktualisere stykket såpass for 

denne eleven at de klarer å trekke linjer til dagens demokrati og sette seg inn i stykkets 

situasjon, men eleven evner likevel ikke helt å se hvordan stykket nødvendigvis er aktuelt 

utover tematikken, når den svarer ”ja og nei”. 

 

I Ritas fagsamtaler måtte elevene også begrunne svarene sine basert på teksten de hadde 

skrevet om Skam og Et dukkehjem. Rita stilte spørsmål basert på tekstene elevene hadde 

skrevet, der de selv hadde laget problemstilling. Rita stilte spørsmål om de ulike karakterenes 

forhold, dramavirkemidler, kjønnsroller, hva det vidunderligste er gjennom stykket, 

økonomisk- og kulturell kapital, skyld, samt mange andre spørsmål. I tillegg til å stille de 

innledende spørsmålene, avklarer hun det elevene prater om og ber om forklaringer på 

faguttrykk elevene bruker. 

 

Når elevene i fagsamtaler må uttrykke sentral tematikk og begrunne svarene sine, er det rom 

for å utvikle kritiske evner, jf. 2.1.2. Rita og Rolf er begge opptatt av å stille spørsmål 

underveis i timen og få elevene med muntlig. Dermed må elevene tenke selvstendig og 

begrunne svarene sine. Å møte teksten på en selvstendig måte krever trening og tid, og at 

teksten man skal gjøre seg opp en mening om har blitt utforsket i dybden.  

 

4.4.4 Kontekstualisering 
På spørsmål om hva slags forhold Rolf har til de tidligere Ibsenstykkene, slik som Peer Gynt, 

svarte Rolf: ”Ja, det har jeg brukt i mindre grad, jeg syns de samfunnskritiske er det som er 

mest interessant å bruke”. Jeg fulgte da opp med spørsmålet: ”For du liker da best å legge det 

opp mot det samfunnskritiske?”  

 

”Ja, det er det jeg har fokusert mest på, det er mye man kunne tatt tak i, men jeg syns 

det er det jeg har fått mest utbytte av og det er det jeg virker som om elevene opplever 

som mest relevant. Nå har jeg ikke lest dette stykket med elever tidligere, men også 

tidligere når jeg har lest Ibsen-stykker tidligere har jeg valgt den samfunnskritiske 

perioden.” 
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Når man ser på måten Rolf har lagt opp undervisningsperioden, ser man at det er en sterk 

kobling til samfunnsfag, med måten Rolf tar tak i varslerperspektivet i teksten (jf. 4.3.2) og 

fokuset på demokratiet og radikal/konservativ, jf.s.31. Han stiller kritiske spørsmål, og har 

fokus på ulike samfunnsproblemstillinger som både er å finne i En folkefiende og dagens 

samfunn. Slik binder Rolf sammen samfunnsfaget og norskfaget gjennom litteraturen. 

 

På spørsmål om Rolf så for seg at det ville være mulig å knytte En folkefiende opp mot de 

nye tverrfaglige temaene i den nye læreplanen, var han rask til å svare: 

 

”Demokrati og medborgerskap, jeg syns jo det er veldig lett å knytte det opp mot. Så 

ja, korte svaret er jo at der er det veldig lett å knytte det inn. Og ikke bare om 

demokrati generelt, men endel samfunnsfaglige problemstillinger knyttet til hvordan 

styre et samfunn, hvilke forskjellige former, styreformer finnes og problemstillinger 

som dukker opp der. Det syns jeg det er ganske lett å knytte det opp mot.” 

 

Rita opplevde et genuint fordypningsønske da hun gjennomførte sin skriveoppgave med 

elevene. ”Jeg har aldri opplevd at de vil ha så mye sekundærlitteratur”. Denne massive 

interessen satte hun pris på, ettersom skriveoppgaven endte med en muntlig fagsamtale 

knyttet til teksten. I den fagsamtalen var det avgjørende at elevene evnet å vise forståelse for 

Et dukkehjem og Skam: ”Men de må jo vise forståelse for Et dukkehjem og Skam, de skal jo 

kunne sammenligne en ny ”litterær tekst” da”.  

 

Rita fikk i likhet med Rolf spørsmål om hun kunne se for seg at det ville være mulig å knytte 

Et dukkehjem opp mot noen av de nye tverrfaglige temaene i den nye læreplanen. Her trekker 

Rita frem ”folkehelse og livsmestring”: ”Ja, dette med folkehelse og livsmestring, men det er 

jo folkehelse, for det er psykologi i Ibsen, så det å lese litteraturen og se på hvordan 

menneskene egentlig har det, det kan være innenfor der tenker jeg.” Hun trekker så frem flere 

andre Ibsen-tekster som også kan trekkes inn under her, slik som Gengangere og Lille Eyolf. 

Videre viser hun til En folkefiende som kan passe godt til demokrati og medborgerskap:  

 

”Det med det siste punktet du sa, demokrati og medborgerskap er jo fantastisk da i 

forhold til En Folkefiende, så det blir hvert fall sentralt i fremtiden og da er det veldig 

fint om vi kan blande det, nei sammenligne, ikke blande det med, samtidslitteraturen. 

F.eks. Hav? Av Maja Lunde?” 
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En folkefiende nevner Rita også på et annet sted i intervjuet, når hun snakker om at Henrik 

Ibsens tekster fortsatt engasjerer den dag i dag: 

 

”Vi har vært litt innom En folkefiende, og der har det blitt laget film, eller det er jo 

veldig aktuelt i dag i forhold til den der ”vann” (Blå), klimaproblematikken. Jeg har jo 

hørt litt om denne økolitteraturen (...) og særlig sånn relevant til eksamensoppgaver 

kan det bli, på sikt. Så det er kjempespennende!” 

 

Rita ønsket å bruke sammenligningen Nora og Noora som en felles fordypningsoppgave for 

hele klassen, heller enn den selvvalgte fordypningsoppgaven alle i VG3 – studieforberedende 

skal gjennomføre. Rita erkjenner selv at det i læreplanen spesifiseres ”selvvalgt”, noe hun på 

denne måten tar fra elevene, men presiserer at hun har sagt til elevene at hvis det er noen som 

har et prosjekt de har tenkt på tidligere at de vil gjøre i VG3 så må de selvfølgelig få lov til å 

gjøre det. Det var det ingen som gjorde her:  

 

”Og det er en veldig stor fordel for elevene om lærerne har lest de bøkene de skriver 

om i fordypningsemne. Så det med at elevene skal velge helt fritt vet jeg ikke om jeg 

har så veldig lyst til å gjøre noen gang, jeg føler at jeg blir en dårlig lærer da når jeg 

ikke har lest alle romanene, og jeg har jo ikke sjans til å lese alle romanene.”  

 

Fordelene med dette noe mer lærerstyrte prosjektet, slik Rita ser det, er muligheter for bedre 

tilbakemeldinger fra lærer, når lærer kjenner tekstene godt. Når elevene velger flere verk 

selv, er det stor fare for at lærer ikke har lest alle bøkene elevene benytter seg av i sitt 

prosjekt, og det blir vanskeligere for lærer å komme med virkelig konstruktive 

tilbakemeldinger underveis. Før Rita kom opp med denne fordypningsoppgaveideen, tenkte 

hun på sammenligning av en eldre og en nyere roman som oppgave, men dette fordret at hun 

satte seg ned og lagde noen gode eksempler til elevene. Den måten Rita valgte å gjøre det på 

sparer tid i VG3, både for lærer og elever.  

 

”Jeg føler at hvis vi gir elevene fritt spillerom, så kan det bli mye bra, det er ikke det, 

men jeg føler det tar så innmari lang tid, få elevene i gang, lese romaner, det er trått 

da. Og å være den læreren som alltid maser ”har du lest”, ”har du gjort..”, ja. Så nå 

har vi lest to tekster sammen, eller, vi har sett Skam en dobbeltime, og så må de se 

selv da.”  
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Både Rolf og Rita fikk spørsmål om de var kjent med fagfornyelsens nye kjerneelementer i 

norskfaget, og bedt om å spekulere i hvilke kjerneelementer de mente Ibsens tekster kunne 

dekkes av. Rolf trakk frem tekst i kontekst som et element:  

 

”Tekst i kontekst-saken er jo en plass man kan sette det inn da, gjennom.. Det var jo 

litt den type oppgave som jeg ga her nå da, var jo veldig sett denne teksten inn i en, 

enten en samtidskontekst eller i en liksom kulturhistorisk, så det. Syns jo det er det 

letteste å sette det inn i.” 

 

Rita på sin side trakk frem flere mulige elementer som kunne dekkes av Ibsens tekster: 

 

”Tekst i kontekst og kritisk tilnærming til tekst. Skriftlig tekstskaping – du må skrive 

tekst om det du lærer om. Den beste måten å lære på er å skrive om det du lærer om. 

(...) Og kritisk lesemåte er jo kjempebra. Tvinge dem til å tenke selv. Da kan man 

ikke bare lære om kritiske tenkemåter, selv om den blir modellert i klasserommet, vil 

jeg håpe for de trenger jo hjelp. Men jeg tror jo ikke at Ibsen forsvinner, i all fall ikke 

fra min undervisning.” 

 

 

4.5 Oppsummering av funn 
I dette avsluttende delkapittelet vil jeg oppsummere de funnene jeg har kommet frem til.  

Første funn besvarer første forskningsspørsmål. Andre funn besvarer delvis andre 

forskningsspørsmål. Tredje funn besvarer delvis andre forskningsspørsmål og tredje 

forskningsspørsmål. Funnene vil diskuteres i neste kapittel, men jeg vil her oppsummere 

dem. 

 

4.5.1 Funn I: Målrettet undervisning 
Jeg lurte i første forskningsspørsmål på hvordan lærerne begrunner å jobbe med Ibsen. Jeg 

finner i 4.2 at lærerne har stor bevissthet rundt valg. Det er ikke tilfeldig at de har valgt å 

benytte seg av Ibsens tekster, det er ikke tilfeldig at det ble den teksten de valgte og 

undervisningsoppleggene er ikke preget av tilfeldigheter. De valgene som tas er alle bevisst 

peilet inn mot et mål læreren har satt. Lærerne velger å presentere elevene sine for den 

teksten de gjør fordi slik vil de få frem det poenget de prøver å illustrere, samtidig som de er 
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bevisste arbeidsmåtene de velger i undervisningsperiodene som på ulike måter vil tilføre den 

kunnskapen de vil at elevene skal sitte igjen med.  

 

Mens vi er på vei inn i en fornyet læreplan kan det være naturlig å lure på hva som fra 

tidligere skolehverdag blir med inn i den nye læreplanen, og hva som blir lagt bort. Disse to 

lærerne begrunner sitt valg om bruk av Henrik Ibsens tekster på flere måter, både med hans 

uvurderlige litteraturhistoriske verdi, men også med hvor enkelt det er å aktualisere hans 

tekster. Videre er særlig Rita opptatt av undervisning som eksamensforberedelser, og er 

opptatt av å utnytte undervisningstiden og tekstene som leses optimalt. I tillegg verdsetter 

begge lærerne de litterære samtalene i klasserommet, og evnene til å bruke språket for å 

komme frem til en forståelse for teksten, som begge jobber aktivt for å få til i sine 

undervisningsperioder.  

 

Samlet sett vil jeg si jeg finner at begge lærerne har en målbevisst holdning i bruken av 

Henrik Ibsens tekster i klasserommet, og bruker hans tekster til å illustrere et angitt 

poeng, heller enn å lese et av hans klassiske dramaer fordi litteraturhistorien fordrer at 

man er innom realismen.  

 

4.5.2 Funn II: Relevans som hovedfokus 
Jf. forrige funn så jeg at lærerne har en målbevisst holdning i bruken av Henrik Ibsens 

tekster, og de målene kommer til uttrykk gjennom hvordan de går frem for å skape relevans 

for elevene i møte med teksten.  

 

Jeg finner i kapitteldel 4.3 at lærerne skaper relevans for elevene gjennom flere aspekter.  

a. Samtaler bygget på forforståelse som skaper relevans 

b. Tematisk fokus eller gjennom populærkultur - aktualisering 

c. Samtidslitteratur 

 

I møte med en tekst, vil elever gjerne møte teksten med sine egne erfaringer (Jf. Rødnes & 

Ludvigsen, 2009), og det er dette både Rolf og Rita tar tak i og bygger videre på i sine 

undervisningsopplegg. Begge innleder lesing av dramastykket med en inngang der de legger 

til rette for å enten diskutere hva elevene vet om realismen og Ibsen (jf. Rita) eller om en 

konkret tematikk (jf. Rolf). Slik starter de undervisningen med å kartlegge elevenes 
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kunnskaper innenfor feltet de skal jobbe videre med, og vekker fokuset hos elevene. Videre 

skaper lærerne relevans for elevene gjennom å aktualisere Ibsenteksten de jobber med. Rolf 

bruker et tematisk fokus for å aktualisere handlingen i En folkefiende, mens Rita bruker 

populærserien Skam for å sammenligne karakterene og handlingene i de Skam og Et 

dukkehjem. I tillegg bringer begge lærerne frem samtidslitteratur som noe de gjerne skulle 

sett mer av i skolen på bekostning av en del av litteraturhistorien som begge syns vies for 

mye plass. Dette er noe som potensielt kan gjøre litteraturundervisningen mer relevant for 

elevene. 

 

Samlet sett vil jeg si at lærerne lykkes i å skape relevans hos elevene og at de skaper 

relevans på flere måter. Basert det jeg hørte i de fagsamtalene jeg fikk overvære klarte 

elevene å trekke linjer fra Ibsens tekster til dagens samfunn og dagens 

problemstillinger. 

 

4.5.3 Funn III: Ivareta dybdelæring 
Jeg finner i 4.4 at begge disse lærerne gjør grep i undervisningen som ivaretar dybdelæring. 

Dermed besvares både deler av forskningsspørsmål 2 og forskningsspørsmål 3 av dette 

funnet. 

 

Med fagfornyelsen i anmarsj, med den nye overordnede delen som med den skal 

implementeres, fremheves dybdelæring som et viktig prinsipp. Rolf og Rita gjør flere ting 

som fører til at jeg vil si de legger til rette for dybdelæring. Begge lærerne benytter seg av 

hele verk i sin undervisning. Dermed bruker elevene mer tid på teksten, blir bedre kjent med 

teksten og har et større materiale å diskutere ut ifra. Videre benytter begge lærerne seg av 

varierte arbeidsformer for å møte teksten på ulike måter, både skriftlig og muntlig. Både Rita 

og Rolf er begge opptatt av å stille spørsmål underveis i timen og få elevene med muntlig. 

Dermed må elevene tenke selvstendig og begrunne svarene sine, og kritiske evner utvikles. 

Det er også et prinsipp som fremheves i den nye overordnede delen. I tillegg er Rolf og Rita 

begge opptatt av å kontekstualisere tekstene for elevene, og bruker mye tid på å sette tekstene 

i en sammenheng for elevene. På den måten sikres elevene dybde ikke bare i sammenheng 

med teksten, men også omstendighetene rundt teksten.  
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Samlet sett vil jeg si at dybde i møte med teksten sikres gjennom flere aspekter, og at 

undervisningen ivaretar dybdelæring. 
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5 Diskusjon 
Målet med denne oppgaven er å gi et bilde på hva man som lærer kan gjøre for at elevene 

skal oppleve Henrik Ibsens tekster som relevante, slik det kommer frem i oppgavens 

problemstilling. Jeg vil i dette kapittelet ta for meg funnene fra analysen og diskutere disse. 

De forskningsspørsmålene jeg lagde for å komme til bunns i min problemstilling var som 

følger: 

 

I. Hvordan begrunner lærerne å jobbe med Ibsen? 

II. Hvordan benyttes Ibsens tekster i undervisningen? 

III. Hvordan er lærernes undervisningsopplegg tilpasset fremtidens norskfag? 

 

Det er interessant at det er tydelige fellestrekk mellom lærernes valg, selv om oppleggene er 

ganske forskjellige. At de begge har valgt å benytte seg av Henrik Ibsens dramastykker i sin 

undervisning, er på dette tidspunktet i oppgaven min en selvfølgelighet som ikke burde trengs 

å nevnes, men det er en meget sentral likhet. Videre er det interessant at begge velger å 

aktualisere undervisningen for elevene, dog på ulike måter, og at de begge velger å ha en 

skriftlig vurdering som følges opp med en muntlig fagsamtale.  

 

Basert på oppgaven min så langt, vil jeg igjen trekke frem de tre funnene jeg har kommet 

fram til, som jeg redegjorde for i 4.5: 

 

i. Lærerne har en målbevisst holdning i bruken av Henrik Ibsens tekster i 

klasserommet, og bruker hans tekster til å illustrere et angitt poeng. Alle valg som 

tas er alle bevisst peilet inn mot et mål læreren har satt 

ii. Lærerne skaper relevans for elevene gjennom flere aspekter. 

a. Samtaler bygget på forforståelse som skaper relevans 

b. Tematisk fokus eller gjennom populærkultur - aktualisering 

c. Samtidslitteratur 

iii. Disse undervisningsoppleggene er uttrykk for dybdelæring, uten at det har vært et 

bevisst fokus hos lærerne. 
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5.1 Målbevisst holdning 
Jeg har i analysekapittelet 4.2 gjort rede for hva slags holdninger de to lærerne har til Henrik 

Ibsen og hans dramastykker, og hvordan de begrunner de didaktiske valgene de har gjort med 

tanke på bruk av Henrik Ibsens tekster i sin undervisning. Det jeg ser er at det ikke er tilfeldig 

at lærerne har valgt å jobbe med Ibsen eller at det ble den teksten som ble valgt. Videre har 

begge lærerne et presist og klart mål, og alle aktiviteter og supplerende tekster handler om å 

nå det kunnskapsmålet lærerne har satt.  

 

Felles for de to lærerne er at de begge har et godt forhold til Henrik Ibsen og hans tekster, og 

ser på ham og hans tekster som det beste eksempelet på realistisk litteratur. Dermed er det 

mer enn naturlig at de velger å benytte seg av hans tekster i litteraturhistorisk undervisning. 

Likevel sier de begge at de gjerne skulle sett mer samtidslitteratur i skolen, og særlig Rolf 

kunne tenke seg mindre fokus på litteraturhistorie. Her ser det ut som om Rita har tatt grep i 

sin undervisning som sikrer bruken av både eldre litteratur og ”samtidslitteratur”, ved å 

benytte seg av et komparativt undervisningsopplegg, der elevene fikk en eldre tekst og en 

nyere ”tekst” som skulle sammenlignes i en skriveoppgave. 

 

Rita har valgt å benytte seg av en populærserie Skam laget for elevenes målgruppe og knytter 

den opp mot en realistisk tekst av Henrik Ibsen. Dermed gjør hun det Rolf bemerker er noe 

av det fine med Henrik Ibsens tekster: Hun reaktualiserer. Dermed treffer hun elevene på 

deres premisser. Det skal sies at klassen i første omgang kun leste Et dukkehjem uten å ha sett 

Skam først, men elevene visste godt at Et dukkehjem skulle brukes som en tekst i 

fordypningsoppgaven de skulle skrive og ha fagsamtale om noen uker senere, og at det 

dermed ville være dumt å ikke følge med.  

 

Rolf har også valgt å reaktualisere sin valgte Ibsen-tekst, En folkefiende. Ikke gjennom 

sammenligning med en samtidstekst slik som Rita gjorde, men gjennom tematisering. Han 

trekker linjer for elevene til konflikter og problemstillinger i samtiden som også er å finne i 

En folkefiende og lar elevene reflektere både over datiden samfunn og samtidens samfunn. 

Rolf sier at han legger diskusjonene i klassen sin på et høyere nivå enn han ville gjort i en 

vanlig studieforberedende. 
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Sigrid Skaug fant i sin masteroppgave fra 2018 at Henrik Ibsens tekster nevnes av så mange 

at de virker å være en ”skjult kanon” blant lærere (s.65). Aamotsbakken (2003) mener også at 

det er en kanon i skolen, og at skolens kanon er vår tids viktigste kanon, ettersom det for 

mange unge hovedsakelig er her tekster og bøker leses (s.3). Hun begrunner med at 

tekstutvalget i skolens kanon er mer begrenset, og at valgene er tatt ut fra didaktiske og 

pragmatiske hensyn (s.3). Dette er kriterier som kjennes igjen i mine to læreres 

undervisningsopplegg, da de har bevisst valgt ut tekster som passer for den tematikken og 

vurderingsformen de vil formidle og gjennomføre. Kjelen (2013) finner at det er 

sosioøkonomiske forskjeller mellom skolene, og at disse forskjellene også gir forskjeller i 

læreres fokusområder og syn på kanon i skolen (s.119). Hans informanter har ulikt fokus på 

tekster som kanontekster, men de såkalte ”Tettstedskolene” hadde et bevisst forhold til at 

elevene skulle ha kjennskap til kanon, mens lærerne i den såkalte ”Byskolen” har større fokus 

på generell leseforståelse og differensiering heller enn kanonkjennskap, men opplever mest 

suksess i undervisningen med kanoniserte tekster.  

 

Selv om Skaug, Aamotsbakken og Kjelen ser at det er en kanon i skolen, være seg skjult eller 

tydelig, finner Gourvennec (2016b) at elever heller verdsetter tekster som ligger utenfor 

kanon, og at de opplever kanontekster som lite utfordrende (s.16). Hvistendal (2001) finner 

likevel i møte med avtroppende vg3-elever at det er Henrik Ibsens tekster elevene husker best 

når de ser tilbake på litteraturundervisningen (s.190). Når forskning har slike sprikende 

resultater er det ikke godt å si om Rolf og Rita gjør et godt valg i å velge å undervise i Ibsens 

tekster. Likevel vil jeg si at elevene virker å få et godt læringsutbytte basert på hvor 

reflekterte og informerte de er i fagsamtalene med lærer, og dermed når målsettingen lærere 

har hatt intensjoner om at de skal nå.  

 

 

5.2 Skaping av relevans 
Jeg har i denne oppgaven hatt et større fokus på hvordan Ibsens tekster benyttes. Det jeg i 

analysekapittelet har lagt merke til er hvordan begge lærerne jobber for å gjøre Ibsen-teksten 

relevant for elevene. Rekdal (2004) sier at Ibsen kan aktualiseres fra et valgt tematisk fokus 

eller et bestemt perspektiv, men at da er samtale viktig – gitt at det skjer en reel samtale med 

utveksling av lesererfaringer og synspunkter. Dermed er det i forskning stor konsensus om 

viktigheten av de litterære samtalene, og hvordan tekster kan gjøres relevant gjennom at 
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elever snakker sammen. Videre sier Rekdal at en forutsetning for at unge skal oppleve 

klassiske tekster som viktige, er å velge fokus på tekstene ut fra vår tids perspektiv og ikke ut 

fra fortidens.  

 

Rita prater med stort engasjement i stemmen når hun omtaler hvordan undervisning i Ibsens 

dramastykker kan gjøres mer relevant for elevene. Et av hennes forslag til hvordan eldre 

litteratur kan gjøres mer forståelig for elevene er å bruke samtidslitteratur i møte med den 

eldre litteraturen. Begge lærerne trekker frem dette som noe de gjerne vil ha mer av i skolen, 

og blir nevnt flere ganger av både Rita og Rolf. Begge lærerne sier de syns det er for lite 

samtidslitteratur i skolen. Rita benytter seg av populærserien Skam, og opplever stor suksess 

med å la elevene sammenligne en eldre tekst og den nyere serien. Slik klarer hun å benytte 

seg av en eldre og en nyere ”tekst”, og dermed oppnår elevene forståelse for den eldre teksten 

gjennom den nyere.  

 

Når Rekdal (2004) peker på at Ibsens tekster har kvaliteter som aktualiserer tekstene utover 

sin egen tid, peker hun dermed på en grunn til at Ibsens tekster fortsatt benyttes i 

undervisning i skolen. Etter det nye høringsutkastet til ny læreplan i norsk, ser det absolutt ut 

til at litteraturhistorie og den eldre litteraturen vil bestå som en del av norskfaget: ”(...) faget 

som før skal bidra til at elevene blir trygge språkbrukere og at de får innsikt i den rike og 

mangfoldige kulturarven i Norge” (Utdanningsdirektoratet, 2019a). Derfor er det viktig at 

lærerne jobber for å aktualisere og gjøre Ibsens tekster relevante for elevene. Det ser man i 

måten Rolf og Rita velger å undervise i sine valgte Ibsen-tekster. I tillegg nevner Rita andre 

måter En folkefiende kan aktualiseres, for eksempel gjennom klimaproblematikken og 

økolitteratur. Rita benytter seg av Skam i sin undervisning, som en måte å aktualisere og 

gjøre Et dukkehjem mer relevant for elevene. Ifølge Skarstein (2018) er mye av unges 

erfaringer med drama hentet fra film, og dermed kan film og tv-serier fungere som en 

inngangsport for å øke elevenes interesse i undervisningen.  

 

5.2.1 Tekstmøter som middel for å skape relevans 
Jeg har tidligere gjort rede for flere studier som tar for seg litterære samtaler i klasserommet. 

Der fant alle studiene at elever møter tekster med sine egne erfaringer og tolker deretter, i 

tillegg til å diskutere tekstene med bruk av hverdagsspråk og uten faguttrykk. Denne bruken 

av faguttrykk og metaspråk er en forutsetning for å kunne forstå nye dybder i teksten og 
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trekke tolkningen forbi overfladiske betraktninger. Å forstå dybder er med på å øke kritiske 

ferdigheter, som er en viktig del av kommende læreplan. 

 

Dag Skarstein har i sin studie fra 2013 undersøkt elevenes leseferdigheter og fant sprik 

mellom elever som møter teksten med sin primærdiskurs og elever som møter teksten med en 

sekundærdiskurs og kan omtale teksten med et metaspråk. Begge mine lærere gjennomfører 

helklassesamtaler med sine elever, men jeg observerte ingen form for aktiv metaspråksstøtte 

fra noen av lærerne.  

 

Rolf liker særlig godt å ha fokus på de samfunnskritiske problemstillingene når han 

underviser i Ibsens stykker, fordi han føler at det er det elevene får mest utbytte av og som 

oppleves som mest relevant for dem. Han sier at han ikke har lest En folkefiende sammen 

med elever tidligere, men har likevel pleid å velge Ibsen-stykker fra den samfunnskritiske 

perioden når han har lest Ibsen.  

 

5.2.2 Kritisk tenkning som middel for å skape relevans 
Kritisk tenkning er en måte å aktualisere på, ettersom man gjennom kritisk tenkning tvinges 

til å vurdere teksten og hvilke elementer teksten inneholder. Sammen med samfunnskritiske 

problemstillinger følger kritiske spørsmål, noe Rolf prøver seg på gjennom hele sin 

undervisningsperiode. I hans timer blir elevene utfordret til å reflektere over vårt samfunn og 

det samfunnet Henrik Ibsen maler i En folkefiende. Som jeg redegjorde for i kapittel 4.1.1 

stiller Rolf flere spørsmål som gir rom for samfunnskritisk refleksjon, for eksempel hva 

elevene tenker om et velkjent sitat fra En folkefiende, og ”hvem skal ut?”-oppgaven der 

elevene skulle velge mellom tre kjente profiler og Stockmann. I tillegg fortalte lærer om at 

han i en annen time jeg ikke fikk vært med og observert fikk elevene til å reflektere rundt hva 

som kjennetegner en konservativ og en radikal lærer og hva de har vært borti gjennom sine 

egne skoleår.  

 

Både Behrman (2006) og Borsheim-Black, Macaluso, & Petrone (2014) tar opp viktigheten 

med kritisk tenkning og klasserommet som treningsarena for nettopp det. Begge de to 

tekstene deres legger vekt på teknikkene ”å lese med” og ”å lese mot” teksten, der ”å lese 

mot” teksten er teknikken de mener legger til rette for utviklingen av kritiske evner. Rolf 

legger ikke eksplisitt til rette for at En folkefiende skal leses ”mot teksten”, men han tar andre 



	 58	

grep for å øke kritisk tankegang. Behrman (2006) foreslår ved siden av å lese fra et ”mot-

perspektiv”, å lese supplerende tekster og produsere motsvartekster. Begge disse aktivitetene 

er elevene innom i løpet av perioden. Elevene har sett på en kortfilm: ”som på en måte satte 

kulturproblematikk, kulturmøter under debatt som et eksempel på samfunnskritikk i dag da”, 

som Rolf sa, for å få elevene til å virkelig forstå hva samfunnskritikk går ut på.  

 

5.2.3 Muntlige ferdigheter som middel for å skape relevans 
Molloy (2002), Rødnes & Ludvigsen (2009) og Smidt (1989) skriver alle om elevers tidligere 

erfaringer som grunnlag for tekstmøter. Rødnes & Ludvigsen (2009) skriver om hvordan 

elevers forståelse av tekster baseres på egne erfaringer og hvordan elevenes språk mangler 

bruk av fagbegreper og et metaspråk for tekst (s.241). Molloy (2002) har funnet at samtaler 

omkring litteratur i klasserommet gjerne handler om "egna minnen och privata associationer" 

(s.328). Smidt (1989) ser i sin studie at leseren bærer med seg ulike erfaringer og møter 

teksten med en forforståelse, samtidig som teksten bringer med seg meninger som den har 

blitt tillagt i løpet av tiden. Leseren og teksten påvirker, sammen med lesesituasjonens ytre 

rammer, det som skjer i tekstarbeidet. Hvistendal (2001) bringer også på bane hvordan man 

kan utnytte elever virkelighetsoppfatning for å berike tekstopplevelsen, når de kan betrakte 

norsk litteratur gjennom utsnitt av den virkeligheten de kjenner (s.193). 

 

Både Rita og Rolf legger til rette gjentatte ganger for muntlig samhandling og samtaler med 

elevene. Jeg har i analysekapittelet gjort rede for flere samtalesituasjoner, der elevenes tanker 

og spørsmål får komme til uttrykk, jf. for eksempel 4.2.1, 4.3.2 og 4.4.3. Rødnes og 

Ludvigsens (2009) elevgruppe som følges i studien er opptatt av ”Hva er dette for meg?” når 

de leser og diskuterer teksten. Det samme finner de andre studiene jeg har nevnt i det øvrige, 

at elever møter tekster med sine egne erfaringer og tolker det de leser i lys av disse 

erfaringene. Begge de to lærerne spiller på elevenes tidligere kunnskaper i møte med 

realismen og Henrik Ibsen. Rita lager et felles tankekart med elevene og forteller med 

utgangspunkt i det elevene nettopp ytret før hun sper på med tilleggsinformasjon og utfyller 

tankekartet. Her praktiserer Rita det Dysthe (1995) omtaler som ”opptak av elevsvar”, som er 

en teknikk Dysthe anbefaler for å legge til rette for god dialogisk undervisning (214-216). 

Rolf forteller at han, i en undervisningsøkt jeg ikke hadde mulighet til å observere, 

gjennomførte et segment der elevene skulle tenkte tilbake på sine egne skoleerfaringer og 

finne en lærer de husket som konservativ og en de husket som radikal. Dette er et sentralt 
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element i En folkefiende, og Rolf bruker elevenes egne lærererfaringer for å få elevene til å 

forstå karakteren Petra i stykket. Han virker å vektlegge diskusjoner og elevytringer 

underveis i undervisningen. I løpet av mine observasjoner kunne jeg se at han stoppet opp 

med jevne mellomrom for å få elevene i tale og høre deres synspunkter.   

 

Begge disse to lærerne gjennomfører muntlige fagsamtaler, der elevene får utfordret sine 

evner til litterære samtaler, ettersom samtalene tar utgangspunkt i Ibsens tekster. I 

individuelle fagsamtaler blir tempoet i samtalen tilpasset den enkelte elev, noe som 

Gourvennec (2016b) bringer frem som en forutsetning for at elever skal oppleve 

litteraturfaget som meningsskapende, sammen med å bli utsatt for motstand og 

tolkningsmangfold (17). 

 

 

5.3 Dybdelæring i litteraturundervisningen 
Mine lærere, Rita og Rolf, gjør flere grep i sine undervisningsperioder og klasserom for å 

sikre elevene det jeg mener er dybde i møte med Henrik Ibsens tekster, og mener derfor det 

er belegg for å si at de praktiserer dybdelæring uten å selv omtale sin undervisning som et 

uttrykk for det. Jeg har i analysekapittelet gjort rede for alle disse grepene, men jeg vil i dette 

kapittelet oppsummere disse grepene og gå enda mer i dybden på hvorfor disse grepene er 

nødvendig og givende for elevene. Jeg mener at alle de grepene Rolf og Rita gjør samlet sett 

ivaretar og styrker dybdelæring. 

 

Dybdelæring handler som nevnt tidligere i kapittel 2.1 om at elevene skal gradvis og over tid 

utvikle begrepsforståelse og forståelse av sammenhenger innenfor et fag 

(Kunnskapsdepartementet, 2016, s.14). Det synes at elevenes læringsutbytte øker når de 

gjennom dybdelæring utvikler en helhetlig forståelse av fag og ser sammenhengen mellom 

fag, samt greier å anvende det de har lært til å løse problemer og oppgaver i nye 

sammenhenger (Kunnskapsdepartementet, 2016, s.14).  

 

I tillegg til å fortelle om opplevelsen av en ”skjult kanon” blant lærere, kunne Sigrid Skaugs 

masteroppgave fra 2018 i tillegg avslørte at det er utbredt bruk av utdrag blant lærere i 

skolen. Skaugs funn støttes opp av Kjelen (2013) som ser i sitt utvalg at mange lærere 

benytter seg av utdrag i stor grad på grunn av tidsnød (160). Dette kan jeg kjenne igjen hos 
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mine to lærere, som begge også benytter seg av flere utdrag for å supplere på perioden. 

Likevel benytter mine informanter seg primært av hvert sitt hele verk, som den avsluttende 

fagsamtalen baseres på. Dermed motvirker mine læreres valg av hele tekster det både Kjelen 

og Skaug finner, og viser at det er fullt mulig å benytte seg av hele verk, og i tillegg evne å 

lese dem i helhet i fellesskap på skolen. 

 

Skal man tro på den overnevnte forskningen bør bruk av hele verk heller prioriteres i 

undervisningen fremover. Problemet med det peker Kjelen på, når han bringer på banen 

”tidsnød” som begrunnelse for bruken av utdrag i skolen. Begrunnelsen er valid når 

norskfaget har et stort antall kompetansemål som skal nås på et begrenset antall timer, men 

likevel evner både Rolf og Rita å lese hvert sitt hele verk. Det krever tid, men det bringer 

også med seg andre goder. Rolf peker på følelsen man får av å ha vært gjennom en hel tekst: 

”det er jo litt sånn, nå har man lest en hel bok, den følelsen er noe jeg syns er verdifull i seg 

selv”. I tillegg poengterer han at mye forsvinner når man kun leser et utdrag: ”i tillegg syns 

jeg det er mye som forsvinner uansett hvor bra det utdraget man velger ut er, altså mange av 

de diskusjonstemaene jeg har valgt å ta opp her er ting som forutsetter at man har lest hele 

greia tenker jeg.” Rita bringer frem at det er viktigere å heller ta seg god tid til å lære en tekst 

godt, heller enn å ha vært innom flere, men overfladisk: ”De glemmer det jo litt, det skjønner 

jeg, men de husker det litt tilbake hvis vi drar opp at dette dramatiserte dere jo og så husker 

de det hvis vi begynner å snakke om rollene og sånn. Så jeg mener at dybdelæring er veldig 

viktig.” 

 

Bruken av hele verk kontra utdrag er i seg selv ikke dybdelæring, men sammen med andre 

grep lærerne tar blir det et uttrykk for dybdelæring. Samtidig gir bruken av hele verk en helt 

annen tekstopplevelse enn kun bruk av utdrag, noe Sylvi Penne bemerker i forskning fra 

2012. Hun peker på at korte utdrag fra en ukjent helhet gir ingen koherens og dermed små 

muligheter for aktiv stimulering hos leseren (s.166). Dette er noe begge mine lærere 

kommenterer som et negativt aspekt ved utdrag, samtidig som at det er vanskeligere for 

elevene både å engasjere seg i møte med teksten, og å huske teksten godt. Som et grep for å 

forhindre dette bruker begge disse to lærerne hele verk i sin undervisning, men sper på 

forståelsen for både perioden og forfatteren med utdrag fra andre tekster fra samme periode. 

 

Interaksjon med andre er sammen med selvregulering sentrale aspekter ved dybdelæring, jf. 

Gilje, Landfald & Ludvigsen (2018), som sier at elever som lærer i samspill med andre vil 
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sitte igjen med en kompetanse som gjør dem rustet til å bli en aktiv og reflektert deltaker i 

samfunnet (s.26). Både Rolf og Rita legger opp til at elevenes forforståelser og innledende 

kunnskap skal legge grunnlaget for undervisningen, samtidig som de begge legger opp til at 

elevene skal diskutere seg i mellom, Rolf i kortere sekvenser, mens Rita i tillegg legger opp 

til en paroppgave der elevene sammen to og to skal lage en presentasjon basert på Et 

dukkehjem. Særlig legger fagsamtalene begge lærerne gjennomfører godt til rette for å bringe 

inn egne temaer og trekke ut det de har lært og la dem gjøre egne koblinger og uttrykke dem. 

Likevel vil jeg presisere at selv om det er innslag av muligheter for selvregulering og sosial 

interaksjon, er disse to undervisningsoppleggene relativt lærerstyrte. 

 

Begge mine lærere gjør flere grep for å sikre elevenes dybdeforståelse for Ibsen-teksten og 

perioden de arbeider med. Rita snakker om perioden, om teksten, leser teksten med elevene, 

diskuterer karakterer, plott og tematikk, gjennomfører kortere muntlige presentasjoner i par, 

leser utdrag fra andre tekster innenfor samme periode, supplerer med episoder av Skam, 

skriver fordypningsoppgave og har fagsamtaler. Rolf snakker om perioden, om temaet 

demokrati og hva det betyr i samfunnet og for elevene, ser på kortfilm om Nora Helmer, 

snakker om teksten, leser teksten med elevene, diskuterer teksten, leser utdrag fra andre 

tekster innenfor samme periode, skriver en kortsvarsoppgave og har fagsamtaler. Alle disse 

elementene i undervisningsperioden er med på å gi elevene dybdelæring om Henrik Ibsen, 

teksten og den litterære perioden realismen. 

 

Samtidig som både Rita og Rolf legger til rette for at tekstene jobbes med på mange 

forskjellige måter, bruker de god tid på å diskutere teksten muntlig og skriftlig, slik jeg har 

gjort rede for i 5.2. Dermed sikres elevenes forståelse, og misforståelser kan rettes opp i 

umiddelbart av lærer, samtidig som flere kompetansemål dekkes når man både jobber 

litterært analytisk og muntlig.  

 

I tillegg til arbeidsmåter og bruk av god tid i møte med en hel, lengre tekst, vil jeg trekke 

frem lærernes bevisste valg, som jeg har gjort rede for i 5.1. Begge mine to lærere hadde 

bestemt seg for å lage undervisningsopplegg som sentrerte rundt hver sin hele Ibsen-tekst i 

god tid før opplegget skulle gjennomføres. Jeg har tidligere nevnt at begge lærerne har 

personlig gode forhold til Henrik Ibsens tekster og at de begge ser på hans tekster som det 

beste eksempelet på realistisk litteratur, og at det dermed er nærliggende for dem å velge han 

som representant for perioden i undervisningen.  
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Kombinasjonen av lærernes forhold til Ibsen og ønsket om å lese, huske og forstå en hel 

tekst, gjør at det blir klart at dette er tekster det skal arbeides med i dybden, og 

undervisningsperioden legges opp deretter. De går dermed i dybden ved å lese hele verk, ved 

å jobbe variert slik jeg har redegjort for i det øvrige og ha fokus på hva elevene kan formidle 

om teksten avslutningsvis. Dermed må det tas grep for å sikre denne forståelsen som gjør at 

elevene kan reprodusere kunnskap selv. 
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6 Konklusjon og Ibsen videre 
Jeg har i denne oppgaven vært opptatt av å avdekke hva lærere gjør for at elever skal oppleve 

Henrik Ibsens tekster som relevante. Jeg vil i dette avsluttende kapittelet oppsummere det jeg 

har funnet ut, og komme med noen betraktninger om Ibsens plass i litteraturundervisningen 

fremover. 

 

For å gjøre dette lettere å undersøke min problemstilling, lagde jeg meg tre 

forskningsspørsmål, om hvordan lærere begrunner å jobbe med Ibsens tekster, hvordan 

Ibsens tekster benyttes i undervisningen og hva Ibsens plass er videre i skolen. Gjennom 

disse tre forskningsspørsmålene kom jeg frem til tre hovedfunn som besvarer de to første 

forskningsspørsmålene. Jeg vil i det følgende reflektere over mulige implikasjoner for 

litteraturundervisning og Ibsens plass videre i skolen. 

 

Skolen står, som jeg har repetert flere ganger, ovenfor en større endring i hvordan fagene skal 

vektlegge undervisningen. Det er allerede blitt laget en overordnet del, som skal erstatte 

dagens generelle del av læreplanen. Den nye overordnede delen er den nye læreplanens 

verdigrunnlag, og den presiserer hvordan elevene skal få tid til å utforske dybden i ulike 

fagområder (Kunnskapsdepartementet, 2018, s.16). I tillegg presenterer den overordnede 

delen tre tverrfaglige emner som skal inkorporeres i alle fag. Dermed har den overordnede 

delen allerede lagt visse føringer for hvordan de øvrige fagene skal organisere seg. 

 

Helt overordnet viser denne studien at Henrik Ibsen på ingen måte er på vei ut av skolen, og 

at lærere er mer bevisste på hvordan tekstene kan brukes på en måte som gjør at elevene 

opplever det de leser som relevante for seg selv. I tillegg viser studien at Ibsens tekster er 

godt egnet for dybdelæring, et begrep som er i ferd med å bli en større del av skolehverdagen 

enn den har vært før. Dermed er det i aller høyeste grad fortsatt mulig å benytte seg godt av 

Ibsens tekster, selv i den kommende læreplanen.  

 

 

6.1 Implikasjoner og Ibsen i klasserommet fremover? 
En del av bakgrunnen for å velge en problemstilling der jeg undersøker hvordan lærere 

utfører undervisningen sin nå, i motsetning til da jeg selv gikk på skole, var å kunne trekke 
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lærdom inn i min egen undervisningspraksis. Jeg var på jakt etter innsikt inn i gode 

lærerpraksiser som gagner elevene. Forhåpentligvis kan andre også ta lærdom av mine funn, 

eller åpne for videre og mer utfyllende forskning på samme felt.   

 

Slik jeg leser ut ifra funnene mine, er det absolutt viktig at elevene hjelpes til å relatere seg til 

tekstene. Slik blir det lettere å trekke til seg kunnskap og evne å diskutere tekstene. Rolf og 

Rita skaper relevans for elevene gjennom flere aspekter, slik som gjennom samtaler, tematisk 

fokus eller gjennom populærkultur som aktualiserer eller gjennom bruk av samtidslitteratur. 

Begge lærerne hjelper elevene med å lettere forstå Ibsens tekster når de bruker dagens 

samfunn og aktualisering for å forstå Henrik Ibsens tekster.  

 

Jeg leser også ut ifra funnene mine at lærernes samlede undervisningsperioder virker å være 

uttrykk for dybdelæring. Mine to lærerinformanter har begge undervisningsopplegg som 

varer over flere skoletimer, og som handler om hvert sitt dramastykke av Henrik Ibsen. De 

jobber med teksten på flere ulike måter, jobber med begreper knyttet til teksten i flere 

samtalesituasjoner og skrivesituasjoner. I tillegg har de flere vurderingssituasjoner knyttet til 

teksten i perioden. Ettersom dybdelæring er en viktig del av fagfornyelsen, er dette noe som 

andre lærere også må implementere i sin undervisning veldig snart.  

 

Rita nevner En folkefiende når hun snakker om hva som engasjerer elevene, og trekker frem 

klimaproblematikken og økokritikken i litteratur (jf. 4.4.4). Flere ulike former for litterær 

kritikk kan komme til uttrykk gjennom Henrik Ibsens dramaer, slik som kvinnekritikk, 

økokritikken som Rita bringer på bane eller politisk kritikk. Dermed kan man bringe andre 

fag inn i norskfaget, og Ibsen vil dermed være egnet for tverrfaglig arbeid som eksempel på 

tematikk i litteraturen. Både Rita og Rolf fikk spørsmål om hvordan de så for seg at Ibsens 

tekster kunne trekkes inn i de nye tverrfaglige emnene den nye overordnede delen av 

læreplanen legger opp til. Begge trekker raskt frem eksempler på hvilke tverrfaglige emner 

deres valgte Ibsentekster kan omfavnes av. Rolf trekker frem demokrati og medborgerskap 

for En folkefiende, mens Rita trekker frem folkehelse og livsmestring for Et dukkehjem.  
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6.2 Forslag til videre forskning 
Jeg nevnte innledningsvis i forrige delkapittel, 6.1. at jeg hadde håpet at denne oppgaven ville 

gi meg større innsikt i gode lærerpraksiser, i tillegg til å muligens åpne for videre og mer 

utfyllende forskning på samme felt. Min studie har kun to informanter, som gir et snevert 

innblikk i hvordan hele det ganske land praktiserer sin litteraturhistoriske undervisning. 

Jobber andre lærere for å gjøre Henrik Ibsens tekster relevante for elevene? Bruker andre 

lærere Henrik Ibsens tekster i sin undervisning i det hele tatt? Her tenker jeg det er rom for 

mer forskning, og i lys av kanondebatten som til stadighet er oppe i lyset, tenker jeg det noe 

det er høyst relevant å ta tak i, i et større omfang. 

 

Skolen har, som nevnt i kapittel 2.2, noe som virker å være en uskreven kanon, der Henrik 

Ibsen i aller høyeste grad har en plass. Likevel er det flere som lurer på om han ikke har en så 

stor plass at han burde vært skrevet inn likevel. I kapittel 2.2. nevner jeg en debattant, 

Marianne Ruud (2018) som støtter dette ståstedet om Ibsens plass i læreplanene. En annen 

debattdeltaker, Lisbeth Jære (2016), har intervjuet lærere om læreplan og tekstutvalg for å 

finne deres ståsteder i kanondebatten. En av hennes informanter, Thom Jambak, reagerte med 

vantro og syns det var urovekkende å høre at noen lærere kunne tenke tanken å utelate Henrik 

Ibsens tekster i sin undervisning, og føler derfor at vi ”trenger en felles litterær kanon og 

felles referanserammer for å utvikle kultur og demokrati (s.29).” Mine to informanter har 

valgt å finne tekster fra denne uskrevne kanonen når de velger å bruke Henrik Ibsens tekster. 

Denne uskrevne kanonen trengs det mer forskning på, og kan være til nytte for andre lærere. 

 

Hvordan Henrik Ibsens plass vil være i skolen fremover er det vanskelig å forutsi, men som 

jeg tidligere har nevnt, er det ingenting som tyder på at han og hans tekster er på vei ut av 

skolen. Dette poengterer også Laila Aase (2015), som jeg har nevnt i teorikapittelet 2.1. Hun 

peker på at det virker å være konsensus om Ibsens plass i skolen, selv om mange tyr til utdrag 

eller film av stykkene. Her er der også rom for mer forskning, som kan føre med seg økt 

kunnskap om bruken av stykkene og gi inspirasjon og kunnskap til andre lærere igjen. 

 

Rolf og Rita er to eksempler på lærere fra over 400 videregående skoler Norge som har valgt 

å benytte seg av Henrik Ibsens tekster i sin undervisning. Selv om de bare er to av mange 

lærere, sier deres undervisningsopplegg noe om lærerpraksiser. Deres undervisning viser 

deres evner til å tilpasse Ibsens tekster til dagens publikum og den kommende læreplanens 
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fokus på dybdelæring, og det er nærliggende å gå ut ifra at det er flere lærere der ute som har 

knekt den koden, eller som kan vises hvordan koden kan knekkes. Både min studie og 

fremtidige studier kan bidra til dette, om noen velger å føre forskningen på dette feltet videre. 
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Vedlegg A – Informasjonsskriv til informanter 

Til	lærer	ved	.....	videregående	skole	
 
Samtykke til deltakelse i forskningsprosjektet ”Ibsen i undervisning”.  
Lærer ... har sagt ja til å delta i masterprosjektet ”Ibsen i undervisning”. Dette er et prosjekt 
som har fokus på hvordan lærer går fram for å velge blant Henrik Ibsens tekster for bruk i 
undervisning og hva de brukes til i klasserommet.  
 
Masterprosjektet utføres av Vilde Thoresen, student ved Universitetet i Oslo. Veilederen på 
prosjektet er Kari Anne Rødnes, førsteamanuensis – Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning. Hennes e-postadresse er: k.a.rodnes@ils.uio.no 
 
Innsamling av data 
Undertegnede vil være tilstede i norsktimene for å observere hvordan klassen undervises og 
arbeider med den eldre litteraturhistorien. Jeg vil i hovedsak følge den delen av 
undervisningen som er knyttet opp mot Henrik Ibsens tekster. Videre vil undertegnede 
gjennomføre et intervju om bruk av eldre litteratur og Henrik Ibsens verk i undervisning. 
 
Lærerens deltakelse 
Vedlagt er en slipp der du signerer for om du tillater deltakelse i prosjektet. Undertegnede vil 
være tilstede i klasserommet for å observere, men er der for å observere lærer og hva lærer 
gjør. Du har rett til innsyn i datamaterialet som er samlet inn om deg og din klasse, og kan be 
om at det skal slettes. Du kan når som helst trekke deg ut av prosjektet uten begrunnelse, da 
deltakelse er frivillig. Dette må i så fall meldes på epost til ... @hotmail.com.  
 
Bruk av data, sikker lagring og sletting av data 
Dataene skal kun brukes til klasseromsforskning. Din identitet vil altså publiseres verken i 
form av navn og skole. Datamaterialet vil kun være synlig for undertegnede. Alt 
identifiserbart materiale skal slettes innen 01.07.2019, da masteroppgaven skal leveres inn.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. E-postadressen deres er personvernombudet@nsd.no. Deltakerne har rett til å klage på 
behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.  
 
Hvis dere har spørsmål angående forskningsarbeidet kan dere kontakte meg.  
Tlf: 47243795, e-post: vilde.th@hotmail.com 
 
Vennlig hilsen 
 
Vilde Thoresen 
Masterstudent ved Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo.  
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SAMTYKKE TIL DELTAGELSE  
Jeg har lest informasjonsskrivet om forskningsprosjektet ”Ibsen i undervisning” og forstår 
hva det innebærer.  

Jeg gir tillatelse til at data som blir samlet inn på .... videregående skole kan anvendes i 
forskningsprosjektet.  
 
 
Dato:______________________________________________________________________ 
 
Lærers navn i blokkbokstaver:__________________________________________________ 
 
Lærers underskrift:___________________________________________________________ 
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Vedlegg B – Godkjenning av prosjektet fra NSD 
 
Godkjenning	fra	NSD	
 
Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 579213 er nå vurdert av NSD. Følgende 
vurdering er gitt: Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil 
være i samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 
er dokumentert i meldeskjemaet med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og 
NSD, den 02.10.18. Behandlingen kan starte.  
 
MELD ENDRINGER Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være 
nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider 
informerer vi om hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  
 
TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av 
personopplysninger frem til 01.06.19. Det vil ikke bli behandlet personopplysninger om 
elever.  
 
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. Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine 
rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.  
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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). 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 avslutning 
for å avklare status for behandlingen av opplysningene.  
 
Lykke til med prosjektet!  
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Vedlegg C – Intervjuguide for intervjuenes utgangspunkt 
 

Intervjuguide	
 

- Hva er ditt forhold til eldre litteratur, og da særlig Ibsen? 

o Kunnskap om e.l. viktig?  

 

- Hva kan du fortelle meg om deg selv og din læreridentitet? 

o Antall år jobbet, hva slags type skoler og klasser 

o Hva liker du best med rollen som norsklærer? 

o Hva slags undervisningstimer liker du best? 

§ Hvilke deler av faget liker du best å undervise i? 

 

- Hva kan du fortelle meg om klassen? 

o Nivå, interesser, miljø, arbeidsmåter 

 

- Hvordan går du fram for å undervise i eldre litteratur?  

o Hvordan velger du tekster? 

o Hva brukes tekstene til? 

§ Hvordan jobber dere med tekstene vanligvis? Hva er den fremste 

hensikten med arbeidet? 

o Hvordan knyttes tekstene opp mot perioden. Er det viktig? 

§ Sammenligning av eldre og moderne tekster? Settes teksten inn i andre 

kontekster?  

o Hvilke andre eldre tekster er dere innom? 

 

- Hvordan kom du fram til akkurat denne Ibsen-teksten? 

o Hvorfor akkurat denne? 

o Hvorfor dette stykket akkurat nå? Har dere vært innom andre Ibsentekster 

tidligere? 

o Hva er det viktig at elevene sitter igjen med etter endt undervisning?  

§ Hvilket inntrykk av stykket og Ibsen vil du at elevene skal ende opp 

med? 
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- Kan du fortelle om undervisningsopplegget rundt Ibsen-teksten, fra start til slutt? 

o Forarbeid for perioden 

o Lesing av stykket 

o Vurderingsform – Hva vektlegges? 

o Hvilke hensyn har du tatt i planleggingen? 

o Hvordan var dine forventninger til elevenes mottakelse av 

undervisningsopplegget? 

§ Hvordan har du gått fram for å skape engasjement og elevdeltakelse? 

§ Spiller elevenes holdninger inn underveis i undervisningen? 

§ Hvordan føler du elevene mottok teksten? 

o Hvordan passer du på at elevene vet hva det er de skal oppnå i løpet av 

perioden? 

 

- Har du noen tanker omkring bruken av drama i klasserommet? 

o Hvorfor et helt stykke og ikke utdrag? 

o Falt stykket i smak i denne elevgruppen? 

o Hvorfor bruke et dramastykke og ikke en annen type eldre tekst? 

 

- Kjerneelementer 

o Hvilke kjerneelementer tenker du Ibsen kan falle inn under? 

§ Passer dette stykket like godt inn under alle de nye kjerneelementene 

eller ville du valgt et annet i noen av elementene?  

o Hvordan tenker du at denne teksten oppmuntrer til kritisk tenkning? 

 

- Ny tverrfaglige temaer 

o Hvordan tenker du at dette stykket kan passe inn i de nye tverrfaglige 

temaene? 

- Hva tenker du om Ibsens rolle i skolen fremover? 

 

 

 


