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Sammendrag 
Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan en lærer aktualiserer eldre 

litteraturhistorie, og hvordan elevene opplever undervisningen. Det er en didaktisk utfordring 

å engasjere elevene i litteratundervisningen. Forskning viser at elevene opplever 

litteraturundervisningen som kjedelig (Rødnes, 2014, Guthrie, 2008, Olin-Scheller 2006). 

Dermed er det interessant å se hvordan en lærer aktualiserer litteraturundervisningen for å 

engasjere elevene. Med dette som utgangspunkt har oppgavens problemstilling vært som 

følger: Hvilke grep gjør læreren for å aktualisere den eldre litteraturen, og hvordan opplever 

elevene undervisningen? 

 

Problemstillingen i denne studien blir besvart gjennom observasjon av undervisning og 

kvalitative forskningsintervjuer av én norsklærer og fem elever. Den tematiske analysen av 

datamaterialet viser at aktualisering av eldre litteratur kan føre til at elevene opplever økt 

engasjement i arbeidet med, og forståelse for den eldre litteraturen.  

 

Gjennom en tematisk analyse har jeg funnet at det er særlig tre grep læreren gjør for å 

aktualisere den eldre litteraturen: sammenlikning med andre tekster – intertekstualitet, hun 

vektlegger å lese/utforske tekster i fellesskap, og hun bruker film som tekståpner. Analysen 

viser at lærerens grep for å aktualisere den eldre litteraturen virker engasjerende på elevene, 

og at de opplever økt forståelse av litteraturen. Både læreren og elevene er positive til bruk av 

film i undervisningen, og de fleste elevene fremhever at de foretrekker å lære i fellesskap. 

Det leder fram til diskusjonen om hvordan man kan aktualisere eldre litteratur på en god 

måte, både for å skape engasjement og læring.  
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Forord 
 

Der	var	det	over.	Fem	intense,	lærerike,	sosiale	og	spennende	år	på	Blindern	er	ved	veis	

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

har	vært	givende	og	lærerikt,	men	også	krevende	og	intenst.		

	

Jeg	vil	rette	en	stor	takk	til	læreren	og	elevene	som	har	deltatt	i	denne	studien.	Takk	for	

at	jeg	fikk	følge	undervisningen,	for	tid	og	innsikt.	Takk	til	venner,	kolleger	og	familie	

som	har	gitt	meg	oppmuntring	og	støtte	gjennom	hele	prosessen.	Jeg	er	heldig	som	har	

så	mange	dyktige	og	gode	mennesker	rundt	meg.		

	

Og	sist,	men	ikke	minst,	en	stor	takk	til	veileder	Kari	Anne	Rødnes	for	god	hjelp	

gjennom	hele	prosessen.	Takk	for	at	du	har	«mast»	på	meg,	for	konstruktive	

tilbakemeldinger,	litteraturtips	og	gode	råd.		

	

God	lesning!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Thilde	Tennefoss		

Tønsberg,	våren	2019		
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1 Innledning 
Å arbeide med litteratur kan være spennende og interessant, men en del elever opplever det 

også som vanskelig og kjedelig. Det er en didaktisk utfordring å engasjere og motivere 

elevene til å arbeide med litteraturen. I litteraturen ligger det potensial til å oppleve og forstå 

verden med andres «briller». En mulighet til å sette seg inn i andre liv. Denne masteren vil 

undersøke hvilke grep én lærer tar for å aktualisere eldre litteratur, og hvordan elevene 

opplever lærerens grep for å aktualisere den eldre litteraturen.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Helt siden jeg lærte å lese, har jeg likt å forsvinne inn i en verden av spennende karakterer og 

interessante historier. Bøker er kilde til uendelige historier. Historier om glede og sorg, 

oppvekst og død, om unike hendelser, kultur og virkelighetsfjerne verdener med utrolige 

karakterer, som man kan drømme seg inn i. For meg er bøker en kilde til kunnskap, til utvidet 

forståelse av verden, andre mennesker og livet generelt.  

 

Fra mine egne dager som elev husker jeg imidlertid at jeg syntes det var vanskelig å se 

sammenhengene mellom tekstene vi leste, og mitt eget liv. Særlig når vi arbeidet med tekster 

som var fjerne fra min egen virkelighet, sleit jeg med å se poenget med å lese dem. Det er 

først som voksen jeg ser verdien av å kjenne til og å ha lest klassisk litteratur. Den samme 

oppfattelsen fikk jeg etter å ha vært i min første praksisperiode. Elevene så ikke poenget med 

å bruke tid på litteraturen, og de gadd heller ikke å anstrenge seg for å forstå den.  

 

Dermed, da jeg i min neste praksisperiode på en videregående skole fikk innsyn i et opplegg  

som rettet oppmerksomheten mot å vise elevene at litteraturen er verdifull og har nytteverdi, 

begynte jeg å reflektere over hva det kunne være ved dette undervisningsopplegget som førte 

til at elevene så poenget med å arbeide med litteraturen. Jeg ble interessert i hva læreren 

gjorde for å få til dette, og hvordan lærerens grep virket inn på elevene. Hva er det som fører 

til at elevene kan bli engasjert i litteraturundervisningen?  

 

1.2 Norskdidaktisk relevans 
Lesing av skjønnlitteratur har vært en del av litteraturundervisningen i det meste av det 20. 

århundret. Imidlertid viser flere klasseromsstudier at det er en utfordring å engasjere elevene i 
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litteraturundervisningen (Olin-Scheller, 2006, Guthrie, 2008). Flere nordiske studier finner 

også at mye av den litteraturundervisningen som foregår i klasserommet, er rettet mot 

elevenes opplevelse av litteraturen og i mindre grad legger vekt på å utvikle elevenes faglige 

kompetanse (Penne 2006 og 2012, Kjelen 2013 og Rødnes 2014). Penne (2012) peker på at 

stadig flere elever mangler litterære lesevaner og leseerfaringer, og at norskfaget derfor 

trenger nye, oppdaterte didaktiske begrunnelser for litteraturens plass i skolen (s. 43).   

 

Tradisjonelt sett har det vært to ulike tilnærminger til litteraturundervisningen i Norden. En 

erfaringsbasert og en analytisk tilnærming til litteratur (se kapittel 2.3.1). Flere studier peker 

imidlertid på at en kombinasjon av de ulike tilnærmingene er heldig, og at elevene har bruk 

for begge måtene å møte litteratur på (Rødnes, 2014, Olin-Scheller (2006)). Av den grunn vil 

det være interessant å gjennomføre en studie som undersøker én lærers grep for å aktualisere 

eldre litteratur i klasserommet, både for å undersøke ulike grep for å aktualisere litteratur, og 

for å undersøke hvordan elevene opplever lærerens grep for å aktualisere litteraturen.  

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan én lærer aktualiserer eldre 

litteratur, og hvordan elevene opplever undervisningen. For å få innsikt i dette har jeg valgt å 

gjennomføre en kvalitativ undersøkelse, der jeg har både observert undervisning og intervjuet 

læreren og fem elever.  

 

På bakgrunn av formålet med studien har jeg formulert følgende overordnede 

problemstilling: Hvilke grep gjør læreren for å aktualisere den eldre litteraturen, og hvordan 

opplever elevene undervisningen? 

 

For å besvare den overordnede problemstillingen, har jeg utformet tre underordnede 

forskningsspørsmål:  

I. Hvordan jobber læreren i et undervisningsforløp om litteraturen i middelalderen – 

nærmere bestemt Divina commedia – for å aktualisere teksten og engasjere elevene i 

litteraturarbeidet?  

II. Hvordan opplever læreren at elevene responderer på undervisningsopplegget/ de 

grepene hun gjør?  

III. Hvordan opplever elevene lærerens grep for å aktualisere den eldre litteraturen?  
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Studien vil hovedsakelig ha relevans for praksisfeltet, i hovedsak for norsklærere og 

lærerstudenter i norskdidaktikk, da jeg ønsker å gi et innblikk i hvordan man som lærer kan 

aktualisere eldre litteratur.  

 

1.4 Oppgavens oppbygning 
I dette kapittelet har jeg presentert oppgavens tema og problemstilling. I kapittel to vil jeg 

gjøre rede for teori og tidligere forskning på feltet. Den utvalgte teorien belyser blant annet 

skjønnlitteraturens plass i klasserommet, utvikling av litterær kompetanse og litteraturarbeid i 

klasserommet. Jeg vil også gjøre rede for litterære samtaler som en metode for å utvikle 

elevenes faglige kompetanse. Videre, i kapittel tre, vil jeg diskutere mitt valg av 

forskningsdesign og datainnsamlingsmetode. Her vil jeg også diskutere studiens validitet og 

reliabilitet, i tillegg til å presentere hvordan jeg har analysert datamaterialet mitt. I kapittel 

fire presenteres resultater og analyse av materialet mitt, der intervjuene av læreren og elevene 

danner hovedgrunnlaget for presentasjonen. I kapittel fem vil jeg diskutere hovedfunnene i 

lys av teori og tidligere forskning, før jeg, i kapittel seks, vil oppsummere mine hovedfunn, 

komme med forslag til videre forskning og peke på noen didaktiske implikasjoner. Helt til 

slutt følger litteraturliste og vedlegg.  
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2 Teori og tidligere forskning 
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for teoretiske perspektiver og relevant tidligere forskning 

som omhandler litteraturundervisning. Kapittelet er delt inn i fire hoveddeler. Jeg vil starte 

med å beskrive teori knyttet til skjønnlitteraturens plass i klasserommet. Deretter vil jeg ta for 

meg teori om litterær kompetanse og litteraturarbeid i klasserommet, før jeg til slutt tar for 

meg teori om litterære samtaler. 

 

2.1 Skjønnlitteraturens plass i norskfaget  
Norskfaget er, målt i timer, det største faget i skolen. Faget følger elevene gjennom hele 

skoleløpet, fra første klasse på barneskolen og til de går ut av den videregående skolen. Det 

er likevel viktig å huske på at det norske språket, som morsmål eller andrespråk, ofte har vært 

en del av elevenes utvikling fra tidlige barneår. Det at språket ved skolestart får tydeligere 

faglig dimensjon, fremgår blant annet av læreplaner og læreplanmål tilknyttet norskfaget i 

skolen. Faget består av tre hovedområder: muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon 

og språk, litteratur og kultur (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 2).  

 

I hovedområdet språk, litteratur og kultur står det blant annet at elevene skal «(...) utvikle en 

selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har 

endret seg over tid og fortsatt er i endring» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 2). Det er et 

stort mål, som videre er nedfelt gjennom flere ulike kompetansemål. I min studie undersøker 

jeg litteraturundervisningen i andreklasse på videregående, Vg2.  

 

Skjønnlitteraturens plass i norskfaget er tydelig. I læreplanen for Vg2 er det flere læreplanmål 

som omhandler litteratur. Det står blant annet at elevene skal «lese et utvalg sentrale norske 

og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en 

kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold» (Kunnskapsdepartementet, 

2013, s. 11). Elevene skal altså kjenne til sentrale eldre tekster, kunne sette dem inn i en 

kulturhistorisk sammenheng og analysere dem.  

 

Med de nye læreplanene, som trer i kraft fra 2020, er det vedtatt kjerneelementer for hvert 

enkelt fag. Utdanningsdirektoratet skriver at «Med kjerneelementer mener vi både det 

viktigste innholdet, og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget» 
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(Utdanningsdirektoratet, 2018b). I norskfaget er det fastsatt seks kjerneelementer. Ett av disse 

er tekst i kontekst. Om tekst i kontekst står det blant annet at: «Elevene skal lese tekster for å 

få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker 

og livsbetingelser», i tillegg til at: «Tekstene kan knyttes både til kulturhistorisk kontekst og 

elevenes egen samtid» (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 9). Målet er å få elevene til å lese 

tekstene med interesse og vitebegjærlighet.  De skal engasjere seg i tekstene for å få innblikk 

i hvordan tankegangen var i andre tidsepoker og andre kulturer. Ved også å lese tekster fra 

egen samtid vil de oppleve hvordan den litterære utviklingen har vært.  De vil se hvordan 

tanker og livsbetingelser har utviklet seg på linje med samfunnet ellers. 	

 

2.1.1 Dybdelæring 
Dybdelæring er i ferd med å bli en sentral del av undervisningen i skolen, og må derfor 

defineres tydelig i alle de nye læreplanene. Dette gjelder også læreplanmålene knyttet til 

litteraturundervisningen. Av Utdanningsdirektoratet blir begrepet dybdelæring definert på 

følgende måte:  

 

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av 
begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi 
reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og 
ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre. (Utdanningsdirektoratet, 2019) 

 
I arbeidet med de nye læreplanene, og i den overordnede delen av læreplanen, som ble 

fastsatt i september 2017, er dybdelæring som mål for all undervisning løftet fram. I 2013 ble 

det nedsatt et utvalg, Ludvigsenutvalget, som fikk i oppgave å vurdere fag i 

grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i fremtidens samfunns- og arbeidsliv. 

Ludvigsenutvalget mener at dybdelæring er viktig, fordi mer dybdelæring i skolen vil kunne 

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

læring fra ett fag til et annet (NOU, 2015:8, s.11).  

 

Sagt på en litt annen måte, handler dybdelæring om å anvende kunnskap og å trekke linjer på 

tvers av fagområder. Det handler om å tilegne seg kompetanse, kunnskap og refleksjonsevne 

for bedre å ruste elevene til de utfordringene de vil møte i både samfunns- og arbeidsliv. I 

min studie vil det være interessant å se på dybdelæringsbegrepet opp mot litterær kompetanse 

og aktualisering av den eldre litteraturen.  
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2.2 Litterær kompetanse 
Begrepet litterær kompetanse ble første gang brukt av den amerikanske litteraturforskeren 

Jonathan Culler i boka Strucutralist Poetics fra 1975. Culler (2002) definerer litterær lesing 

som en regelstyrt meningsproduserende prosess. Culler skriver at å ha litterær kompetanse vil 

si å ha internalisert et sett regler og konvensjonelle lesemåter gjennom gjentatte møter med 

litteratur (Culler, 2002, s. 131). Denne beskrivelsen av begrepet peker på at litterær 

kompetanse er en ferdighet man blir lært, og ikke er noe man tilegner seg på egenhånd. Å 

utvikle elevenes litterære kompetanse vil da innebære at de ved hjelp fra andre, ofte i et 

fellesskap, blir lært bestemte ferdigheter knyttet til litteratur.  

 

Örjan Torell (2011) har brukt begrepet litterær kompetanse i skoleforskning i Norden. I 

artikkelen «Literary Competance Beyond Conventions» fra 2011 beskriver Torell litterær 

kompetanse ved å dele begrepet inn i tre hovedgrupper: constitutional competence, 

performance competence og literary transfer competence (s. 376-377). 

 

Constutional competence beskrives som menneskers evne til å lage fiksjoner (Torell, 2011, s. 

376-377). Torell anser det som en medfødt ferdighet. Performance competence beskrives som 

den konvenssjonsstyrte evnen til å analysere og uttalte seg om litterære tekster (Torell, 2011, 

s. 376-377). Denne delkompetansen er det ofte skolen som har mye av ansvaret for å utvikle. 

Ved å fokusere på å lære elevene ulike litterære begreper og analysestrategier vil skolen 

kunne bidra til å bedre denne delen av elevenes litterære kompetanse. Den siste 

delkompetansen Torell peker på, er literary transfer competence, som innebærer evnen til å 

koble litteraturen opp mot sine egne erfaringer. Literacy transfer er spesielt viktig for å kunne 

skape en helhetlig litterær kompetanse for anvendelse i ulike situasjoner i skolen, men også i 

samfunnet generelt.  

 

For å bli og være en kyndig litteraturleser mener Torell at man er avhengig av en viss balanse 

mellom de ulike formene for kompetanse. Dersom den konstitusjonelle kompetansen er 

overdrevet, risikerer man å gå seg vill i egne fantasier, men dersom man overfører for mye av 

egen erfaring og livssituasjon til tolkningen, kan viktige budskap gå tapt. Gjennom 

teksteksempler viser Torell til at økt performance competance kan skape balanse mellom de 

ulike formene for kompetanse. Likevel peker han også på at man er avhengig av å utvikle alle 

de tre formene for kompetanse for å bli dyktige litteraturlesere (Torell, 2011, s. 377-378).  
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For å oppøve evner som litterær leser er det en forutsetning at man leser. Jo mer man leser, 

og jo mer variert man leser, jo bedre. Seip Tønnesen sier at «Flere leseopplevelser gir mer å 

sammenligne med. Den litterære kompetansen vokser i bredde og dybde når den fylles ut 

med stadig nye leseopplevelser» (Tønnessen, 2007, s. 181). Her har skolen mulighet til å 

påvirke elevenes lesevaner, ved for eksempel å velge et bredt utvalgt tekster til klasserommet.  

 

Literacy er et komplekst begrep, men en fellesbetegnelse for mangfoldig tekstkompetanse, og 

dreier seg om å skape mening i egne og andres tekster (Blikstad-Balas, 2016, s. 15). Som 

nevnt, så handler litterær kompetanse nettopp om å kunne forstå og tolke tekster, engasjere 

seg i det man leser, og å kunne reflektere over egne leseopplevelser og lesestrategier. 

Literacy som begrep kan derfor bringe med seg en bredere forståelse av dette begrepet, fordi 

literacy omfavner en mangfoldig tekstkompetanse, som innebærer å mestre ulike 

tekstpraksiser. Å lese og forstå tekster er en viktig ferdighet for å mestre en del av kravene 

elevene møter i norskfaget, men også i samfunnet generelt. Vår tids moderne samfunn stiller 

større krav til mangfoldig tekstkompetanse enn tidligere. Framveksten av digitale medier 

stiller blant annet krav til kommunikasjonsegenskaper på et annet nivå enn tidligere. 

Blikstad-Balas (2016) peker på at «skolen har et spesielt ansvar for å ruste hver enkelt elev til 

å mestre både dagens og morgendagens tekstpraksiser» (s. 70). I skolen møter man alle barna, 

og på den måten har man mulighet til å legge til rette for å utjevne forskjeller og bidra til å 

utvikle alle elevenes litterære kompetanse.  

 

Elevene kommer til skolen med ulik kunnskap. De har vokst opp i ulike hjem, de har ulikt 

faglig utgangspunkt, og med det også ulik grad av litterær kompetanse. En av utfordringene i 

litteraturundervisningen er at elevene har forskjellig utgangspunkt. De har forskjellige 

erfaringer med tekst, og de møter tekster på forskjellige måter. Sylvi Penne (2006) skriver om 

denne utfordringen i sin doktoravhandling. Et av hennes funn er at elevenes sosiale bakgrunn 

spiller inn i deres møte med litterære tekster. Hun finner at elever som kjenner seg igjen i 

skolens tekstkultur, møter litteraturen med en større forståelse. Elever som derimot er 

oppvokst med en tekstkultur som spriker fra skolens tekstkultur, forventer at litteraturen skal 

være underholdende, i tillegg til at de ofte har en snevrere forståelse av litteratur og raskere 

avviser tekster som oppleves som vanskelig tilgjengelige (Penne, 2006). Av den grunn vil det 

være viktig å legge til rette for å utvikle elevenes sosiale kompetanse, med utgangspunkt i 

den enkelte elevs utgangspunkt, og å hjelpe elevene inn i skolens tekstkultur.  
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2.3 Litteraturarbeid i klasserommet 
I 2.1 har jeg gjort rede for skjønnlitteraturens plass i norskfaget, mens kapittel 2.2 handler om 

litterær kompetanse. Videre i dette kapittelet vil fokuset rettes mot studier som sier noe om 

hvordan det arbeides med litteratur i norske (skandinaviske) klasserom, og hva tidligere 

forskning sier om elevers møte med de litterære tekstene. Her vil både forskning på hvilke 

arbeidsmåter lærerne vektlegger, hvilke arbeidsmåter som engasjerer elevene, og hva vi vet 

om elevers møte med særlig eldre litteratur, bli presentert.  

 

2.3.1 Ulike tilnærminger til litteraturundervisningen 
Det har primært vært to hovedretninger som har gjort seg gjeldende for litteraturarbeid i 

norsk ungdomsskole og videregående skole: erfaringsbaserte og analytiske tilnærminger til 

litterære tekster (Rødnes, 2014, s. 1). Med en erfaringsbasert tilnærming til 

litteraturundervisningen er det mottakeren av teksten, leseren, som er sentral. Leseren tolker 

og forholder seg til tekstene med utgangspunkt i egne erfaringer, og snakker om teksten med 

utgangspunkt i eget liv. En analytisk tilnærming til litteratur innebærer derimot at teksten i 

seg selv er hovedaktøren, og at leseren tolker teksten med utgangspunkt i teksten og med 

bruk av fagspråk. Fokuset her kan for eksempel være språklige virkemidler, men tekstens 

historiske kontekst kan også være utgangspunktet for denne formen for analysearbeid. Det er 

lærerens jobb å veilede elevene i tekstarbeidet, og å legge til rette for utforskning av 

litteraturen. Målet er at elevene skal få tilgang til et metaspråk og fagbegreper for å analysere 

og tolke utover sin egen erfaringshorisont.  

 

I sin forskningsgjennomgang finner Rødnes at det er de erfaringsbaserte tilnærmingene som 

skaper engasjement. Samtidig kan denne tilnærmingen gjøre det vanskelig for elevene å se 

det faglige innholdet i undervisningen, og at det derfor også vil være behov for mer 

analytiske innganger til tekstarbeidet (Rødnes, 2014, s. 2, 11).  

 

Funnene til Rødnes (2014) gjenspeiler annen forskning som finnes om lesing av 

skjønnlitteratur i skolen, som peker på at det ser ut til at lærerne legger stor vekt på elevenes 

følelser og personlige opplevelser av litteraturen, mens de i mindre grad legger vekt på å 

utvikle elevenes litterære kompetanse (Kjelen, 2013, Penne 2006 og 2012, Rødnes, 2014). 

Man kan si at det er mye av det Penne (2012) kaller for «koselesing», men lite bruk av og 

opplæring i litterære begreper og uttrykksmåter i litteraturundervisningen. Sylvi Penne (2012) 



	20	

peker på at lærere i norske klasserom i stor grad baserer litteraturundervisningen på 

hverdagsteorier, og at faglige, didaktiske begrunnelser for litteraturundervisningen ofte er 

fraværende. Hun skriver at litteraturundervisningen i nordiske klasserom «mister sin faglige 

dimensjon og blir til hygge, kos som skal styrke elevenes trivsel og velvære» (Penne, 2012, s. 

248). Ved å fokusere på elevenes opplevelser og følelser mister litteraturundervisningen det 

faglige aspektet, og litteraturen blir brukt som kos. Kjelen (2013) finner mye av det samme i 

sin studie. Han mener at vi nå er kommet til et punkt hvor man må redde skjønnlitteraturen 

fra kosen. Både for å sikre at det ikke legges for stor vekt på elevenes følelser og opplevelser, 

og for at den faglige dimensjonen, analyse med utgangspunkt i teksten og bruk av 

fagbegreper, skal få plass i klasserommet.  

 

Det finnes flere måter å introdusere litteratur for elevene på. En tredje mulighet er å fokusere 

på aktualisering. Kognitiv litteraturteori viser til at det til enhver tid vil være noen temaer vi 

mennesker, uavhengig av tid og sted, finner fascinerende og som vi kjenner oss igjen i. 

Aktualiseringsprinsippet står sterkt i kognitiv litteraturdidaktikk. Det legges stor vekt på 

revitalisering av eldre tekster gjennom aktualisering av innholdet i tekstene (Hansen, 2011, s. 

6). Sylvi Penne presenterer i artikkelen «Brobygging og litteraturdidaktikk: Fra «kulturelle 

ulikheter» til «meningsskapende likheter» (2010) aktualitetsprinsippet i kognitiv 

litteraturdidaktikk på følgende måte:  

 
Kognitiv litteraturteori viser på en fascinerende måte at på tross av tida som går, fra 
førmodernitet til modernitet, fra modernitet til senmodernitet, så er det i tillegg til 
eventuelle underliggende strukturer i litterære former og sjangrer også noen tematiske 
strukturer vi mennesker aldri slutter å fascineres av på tvers av kulturer og til tross for 
kulturelle distinksjoner – tematiske strukturer som fortidas litteratur har handlet om, og 
som samtidas litteratur og film handler om (Penne, 2010, s. 5).  

 
Å tydeliggjøre og å vise elevene hvorfor og på hvilken måte de eldre tekstene kan være 

aktuelle i dag, er en utfordring. I min studie er et av funnene at læreren bruker 

intertekstualitet for å aktualisere den eldre litteraturen. Intertekstualitet er «et begrep i 

litteraturvitenskapen som viser til at en tekst må forstås som et sted der tekster krysser 

hverandre, slik at det i en tekst alltid finnes elementer (sitater, allusjoner, lån) fra andre 

tekster» (Skei, 2019). Tekster i vår samtid bærer preg av å være påvirket av andre tekster, det 

er ingen tekster som oppstår i et vakuum, de blir til i en kontekst. Begrepet er opprinnelig 

hentet fra arbeidene til Julia Kristeva, med den russiske litteraturforskeren Mikhail Bakhtins 

teorier om litteraturen som dialog (Skei, 2019). Umberto Eco definerer intertekstualitet som 
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et element i en tekst som leseren må ha kunnskap om et annet verk og/eller verden rundt seg 

for å forstå den fulle meningen av (Eco, 2000, s. 144). Bruk av intertekstualitet kan med 

andre ord gi elevene en bedre forståelse av den konteksten de ulike tekstene har blitt til i, og 

gi dem en forståelse av hvorfor de bør kjenne til eldre litteratur.  

 

2.3.2 Hvilke arbeidsmåter vektlegger lærerne?  
Hvilke arbeidsmåter norsklærere vektlegger i litteraturundervisningen, er noe Kulbrandstad et 

al. (2005) sier noe om. I sin studie, basert på intervjuer med ti norsklærere på 

ungdomstrinnet, undersøker han blant annet hva slags erfaringer lærere har med 

skjønnlitterære tekster i klasserommet (s. 55). For å undersøke hvilke arbeidsmetoder lærerne 

har gode erfaringer med, ble de bedt om å tenke på en skjønnlitterær tekst som de mener har 

fungert spesielt godt i undervisningen (Kulbrandstad et al., 2005, s. 56). Videre fikk lærerne 

spørsmål om hvordan de arbeidet med teksten. Her nevner lærerne forskjellige metoder, men 

det er noen tendenser som går igjen. Blant arbeidsmåtene lærerne nevner, er høytlesning, 

gruppearbeid, rollespill, tverrfaglig arbeid, skriveoppgaver samt det å trekke inn flere medier. 

De fleste lærerne påpeker ikke at de vektlegger variasjon i litteraturundervisningen, men 

likevel viser de til at de veksler mellom individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumssamtaler 

(Kulbrandstad et al., 2005, s. 97-103).  

 

Svend Skriver gjennomførte i 2011 en studie som peker i retning av at variasjon kan være et 

stikkord i lærerens planlegging av arbeidet med skjønnlitterære tekster. Skriver (2011) fulgte 

en Vg2-klasse i Nordjylland som arbeidet med romanen Lykke-Peer av H. C. Andersen. Han 

observerte to undervisningsøkter på 100 minutter hver. Læreren startet undervisningsforløpet 

med å åpne opp for en diskusjon om romanen. Han ønsket at elevene skulle dele sine 

umiddelbare tanker og refleksjoner om teksten. Deretter, etter hvert som elevene koblet seg 

på temaet, satte læreren i gang med å analysere teksten sammen med elevene. Elevene fikk 

utdelt et spørsmålsark og arbeidet i grupper. Gruppearbeidet ble oppsummert i starten av den 

andre undervisningsøkta, der klassen engasjerte seg i en plenumssamtale (Skriver, 2011, s. 9). 

Studien til Skriver er, i likhet med studien til Kulbrandstad, et eksempel på en variert 

undervisningsøkt om skjønnlitteratur, hvor det veksles mellom ulike arbeidsmåter, i dette 

tilfellet individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumssamtaler. Atle Skaftun og Per Arne 

Michelsen (2017) viser til at det er positivt med varierte arbeidsmetoder i 

litteraturundervisningen (s. 194-195). De sier at lærere bør variere mellom individuelt arbeid, 
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plenumssamtaler og par- og gruppearbeid, fordi det kan skape en ønskelig faglig progresjon 

hos elevene. I tillegg påpeker de at «Det vil være klokt å være tålmodig og aksepterende til 

innspill fra elevene i starten, og gradvis stramme forventningene til presisjon ved å bli mer 

utfordrende som lærer (Skaftun & Michelsen, 2017, s. 221). De mener altså at det er 

hensiktsmessig at elevene opplever en jevn læringskurve, hvor de gradvis blir stilt større krav 

til og får en bredere forståelse av teksten.  

 

En annen tydelig tendens i studien til Kulbrandstad et al. (2005) er at de litterære samtalene 

ser ut til å prege lærernes litteraturundervisning mest. De velger ofte å arbeide med tekstene 

muntlig. Kulbrandstad et al. (2005) fremhever blant annet at en av lærerne er opptatt av hva 

elevene har å si, og at læreren derfor forsøker å lokke fram det elevene mener om teksten. 

Læreren påpeker selv om arbeidet med novellen Karen av Alexander Kielland at hun erfarer 

at elevene synes det er spennende å tolke og lete etter meningen ved teksten (Kulbrandstad et. 

Al., 2005, s. 82). Med andre ord er det en arbeidsmåte som læreren opplever at kan engasjere 

elevene.  

 

2.3.3 Hva vet vi om arbeidsmåter som engasjerer elevene?  
Flere nordiske studier har undersøkt elevers opplevelse av møtet med skjønnlitteratur. 

Resultatene peker på at elevene ofte opplever litteraturundervisningen som kjedelig (Olin-

Scheller, 2006, Guthrie, 2008). Derfor er det interessant å undersøke hva som skal til for å 

engasjere elevene i litteraturarbeidet.  

 

Guthrie (2008) hevder at en av de viktigste grunnene til at elevene viser motstand mot lesing 

som aktivitet i og utenfor klasserommet, er kjedsomhet. Han skriver at:  

Although this claim sounds like an excuse for lack of effort, and may be an excuse for 
some students, boredom is a real problem. This is important because empirical studies 
show that adolescents report boredom in school to be associated with being forced to 
do meaningless tasks and complete useless homework assignments (Guthrie, 2008, s. 
123). 

For å motivere elevene til å lese og arbeide med tekster er det altså, ifølge Guthrie, viktig å gi 

dem aktiviteter de opplever som meningsfulle.  
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Birgitta Bommarco (2006) finner i sin studie at samtaler engasjerer elevene i arbeid med 

litteratur, fordi elevene finner ut at de har ulike meninger og blir nysgjerrige, noe som gjør 

teksten mer spennende. Hun fant også at elevene tar utgangspunkt i egne erfaringer og sosiale 

verdener for å sammenligne karakterene i bøkene de leste, og at de sjelden brukte fagspråk. 

Bommarco argumenterer for at gruppesamtaler gir økt forståelse av lesingen fordi elevene 

trenger å snakke med andre, og at de sosiale verdenene elevene bruker for å relatere seg til 

tekstene, er noe læreren kan benytte seg av i dannelsen av en felles forståelse (Bommarco, 

2006, s. 237).  

 

Olin-Scheller (2006) påpeker at skolens tekstverden og elevenes tekstverden må settes i 

dialog for å skape en opplevelse av mening for elevene. Hennes studie omhandler hvordan 

elever utvikler kunnskap om skjønnlitteratur og lesing gjennom litteraturundervisningen i 

svenskfaget. Hun skriver at «För de allra flesta av eleverna tycks den känslomässiga 

upplevelsen vara textens viktigaste funksjon» (Olin-Scheller, 2006, s. 225). Det virker som 

hun mener at det er gjennom en dialog mellom skolen og elevenes tekstverden elevene kan 

finne en tekst meningsfull og relevant. Poenget hennes er at elevene trolig vil oppleve 

litteraturundervisningen som kjedelig dersom den ikke føles relevant for dem. 

 

Å jobbe med tekst betyr ikke nødvendigvis at man leser. I dagens samfunn og med de 

muligheter som finnes med for eksempel radioprogrammer, lydbølger og streamingtjenester 

vil elevene oppleve litterære tekster på mange måter. I min studie har jeg observert et 

undervisningsopplegg der læreren bruker film som inngang til litteraturen.  

 

Dag Skarstein (2018) viser til at et sentralt poeng med å undervise om film og tv-serier 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 forståing er henta 

frå knyter seg til det populærkulturelle- til (amerikanske) blockbusterfilmar og til tv-serier» 

(s.48). Film og tv-serier kan derfor fungere som en god inngangsport til 

litteraturundervisningen, og det kan øke elevenes interesse.  

 

En annen studie som også omtaler bruk av film i klasserommet, er studien til Olin-Scheller 

fra 2006. I sin doktorgrad har hun observert litteraturundervisningen i fire klasser over flere 

år, og intervjuet både lærere og elever. Totalt deltok ca. 150 informanter i studien hennes. 

Hun peker på at i Sverige ble tolkningen av svenskfaget utvidet allerede i 1994. 
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Undervisningsplanene i faget for den videregående skolen i Sverige slo da fast at «m]ed 

texter avses allt från skönlitteratur, saklitteratur och elevernas egna texter, till litterära uttryck 

förmedlade via etermedier, dagspress, teater, film mm” (Olin-Scheller, 2006, s. 110). Film er 

altså en del av tekstverdenen elevene skal kjenne til, og av den grunn er det gode grunner til å 

bruke film i undervisningen.  

 

2.4 Litterære samtaler 
I løpet av opplæringen skal elevene lese skjønnlitteratur og sakprosa, utvikle evnen til kritisk 

tenkning og få perspektiv på teksthistorien. I tillegg skal de gjennom muntlig og skriftlig 

kommunikasjon sette ord på egne tanker og stå fram med meninger og vurderinger 

(Kunnskapsdepartemenet, 2013). Å utvikle elevenes muntlige ferdigheter er derfor like 

sentralt som å utvikle de skriftlige, i møte med litteratur.  følge Aase (2005) har samtaler om 

litteratur en avgjørende rolle i litteraturundervisningen (s. 106). De litterære samtalene 

tvinger leseren til å stoppe opp og reflektere over lesingen og til å møte andre lesninger enn 

sin egen. Gjennom de litterære samtalene kan elevene presentere sine tanker om teksten, noe 

som kan gi grunnlag for forhandling om ny forståelse. Elevene får mulighet til å utforske sin 

egen forståelse av teksten, og denne forståelsen kan bli utfordret av medelevers tolkninger, 

noe som igjen kan skape ny forståelse (Aase, 2005 og Bommarco 2006).  

 

Forskning viser at elevenes faglige kompetanse har vært mindre til stede i litterære samtaler. 

Rødnes og Ludvigsen (2009) har gjennomført en studie i en Vg2-klasse på 

studiespesialiserende utdanningsprogram der de forsøker å identifisere ulike perspektiver og 

stemmer i klasserommet (s. 239-240). De fulgte et tredelt undervisningsopplegg med 

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

fant at det er stor avstand mellom samtalene i gruppene og sluttekstene. Det var lite 

videreføring av poenger fra samtalene til de individuelle tekstene. Altså fant de at elevene i 

liten grad klarte å bruke det de snakket om i det videre arbeidet med tekstene. I studien følger 

Rødnes og Ludvigsen særlig tre jenter. Gjennom samtale blir jentene enige om en felles 

forståelse av romanen. Imidlertid peker Rødnes og Ludvigsen på at jentenes forståelse i stor 

grad baserer seg på deres egne erfaringer, og ved at de snakker sammen, flytter elevene 

forståelsen fra romankarakteren, og tematikken gjøres relevant for dem. De tar i bruk sine 

egne erfaringer og liv for å snakke om og forstå teksten.  
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En annen studie, som i likhet med studien til Rødnes konkluderer med at elevene i stor grad 

trekker forståelse ut fra en tekst basert på egne erfaringer, jamfør 2.3.1, er studien til Molloy 

fra 2012. Molloy finner at litterære samtaler i klasserommet hun har observert, gjerne handler 

om «egna minnen och privata associationer» (s. 328). De litterære samtalene dreier dermed 

gjerne rundt elevenes egne liv. I tillegg finner Molloy at «eleverna undviker vad de upplever 

som främmande för dem i texten» (Molloy, 2012, s. 328). Flere studier viser dermed at 

elevene i stor grad snakker om litteratur basert på egne erfaringer. Det legger til rette for at 

elevene får møte teksten på sine premisser, men samtidig kan det være med på å begrense den 

litterære forståelsen. En utfordring i litterære samtaler vil derfor være å gjøre samtalene 

faglige og gi elevene de verktøyene de trenger for å kunne samtale om tekst på en faglig 

måte, med bruk av fagspråk.  

 

At elevene kommer til skolen med ulik litterær kompetanse, og at de har ulike forutsetninger 

for å samtale om tekst, er noe flere forskere peker på (Olin-Scheller 2006, Penne, 2006 og 

Rødnes 2014). Dag Skarstein fant i sin studie at elevgrupper møter teksten med to ulike 

diskurser: en primærdiskurs og en sekundærdiskurs. I avhandlingen undersøkte han 

videregåendeelevers leseferdigheter, der elevens tolkninger og språk ble vurdert (Penne & 

Skarstein, 2015, s.10). Skarstein fant at for at elevene skal kunne reflektere i skolefagene, må 

de trekkes fra sin primærdiskurs og over til sekundærdiskursen. For å gjøre dette byttet 

kreves evnen til å integrere refleksjoner, tolkninger og abstrakt tekning uttrykt gjennom 

metaspråk (s. 10-11). Skarstein trekker fram at dersom elever bruker sekundærdiskursen i 

møte med faget og har tilegnet seg et metaspråk, vil de kunne tolke, forklare, argumentere, 

eksemplifisere og generalisere i en rekke faglige sammenhenger.  

 

En studie som derimot finner at elevene trenger å erfare at motstand og tolkningsmangfold 

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

meningsskapingsprosessen, er studien til Aslaug Gourvennec (2016) Gourvennecs poeng er 

at hvis tekstmangfold og flertydighet skal kunne erfares, krever det at undervisningen 

inviterer til samtaler i et lavere tempo, der elevene og læreren kan utforske den 

skjønnlitterære teksten sammen (Gourvennec, 2016, s. 17). Gourvennec mener altså at 

elevene i stor grad vil kunne gjennomføre litterære samtaler med høyt faglig innhold, men at 

det krever at læreren bruker tid på de litterære samtalene, og at elevene får øvelse i hvordan 

de kan snakke om tekst.  
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Den litterære samtalen vektlegges altså av flere litteraturdidaktikere som den 

undervisningsmetoden som har størst potensial for å utvikle elevenes litterære kompetanse. 

Dette fordi metoden tilrettelegger for å føre elevenes individuelle forståelse inn i fellesskapet, 

der elevene kan lære både av hverandre og av læreren. Likevel finner Skarstein (2013) at de 

litterære samtalene oftest blir lagt til sist i undervisningsopplegget, og at det dermed gjerne er 

lite tid til dem. Dette fører til at det er vanskelig å få til en bred samtale om tekstenes 

betydningspotensiale (Skarstein, 2013, s. 283). 

	
2.5 Sammenfatning av kapittelet  
I dette kapittelet har jeg gjennomgått teori knyttet til litteraturundervisning med den hensikt å 

undersøke hva vi vet om litteraturarbeid i klasserommet. I tillegg har jeg tatt for meg teori om 

litterær kompetanse og skjønnlitteraturens plass i norskfaget.  

 

Tidligere forskning har for det første vist at mange elever opplever litteraturundervisningen 

som kjedelig. Elevene ser ikke meningen med å arbeide med litteratur, og særlig ikke eldre 

litteratur. For det andre viser klasseromsstudier at teksttolkning ofte tar utgangspunkt i 

elevenes liv, at det analytiske arbeidet i stor grad er erfaringsbasert, og at det dermed flytter 

seg vekk fra det faglige aspektet i norskfaget. Mange elever forventer å bli underholdr av 

litteratur, og lærerne legger i stor grad til rette for at litteratur blir brukt som kos.  

 

Videre er det en utfordring at elevene kommer inn i skolen med ulik tekstkompetanse. 

Elevene har ulik litterær kompetanse, og det blir derfor skolens jobb å hjelpe elevene med å 

tilegne seg den tekstkompetansen de trenger for å mestre skolens tekstpraksis. Det vil også 

kunne forberede elevene på ulike tekster de senere vil møte i samfunnet og i arbeidslivet.  
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3 Metode 
Formålet med denne studien er å undersøke om økt fokus på intertekstualitet kan føre til at 

elevene opplever den eldre litteratur som relevant. I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for den 

metodiske delen av prosjektet og vise hvilke forutsetninger som har ligget til grunn for valg 

av metode, utvalg og rekruttering. Jeg vil også redegjøre for hvordan studiens datamateriale 

er analysert, før jeg til slutt vil drøfte forskningens validitet, reliabilitet og generaliserbarhet, 

samt etiske utfordringer knyttet til forskningsprosjektet.  

 

3.1 Bakgrunn for valg av metode 
Til dette prosjektet har jeg valgt å benytte meg av et kvalitativt forskningsdesign. Sigmund 

Grønmo (2004) peker på at: «Siktepunktet for kvalitative analyser er å komme fram til 

helhetlig forståelse av spesifikke forhold eller å utvikle teorier og hypoteser om bestemte 

samfunnsmessige sammenhenger» (Grønmo, 2004, s. 265). I min studie er det nettopp en 

helhetlig forståelse av et undervisningsopplegg jeg ønsker å oppnå, og derfor er det 

hensiktsmessig med et kvalitativt forskningsdesign.  Jeg skal undersøke om økt fokus på 

intertekstualitet kan øke elevenes opplevelse av verdien til eldre litteraturhistorie.  

 

Dalen (2011) skriver at: «Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen 

av fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet» (Dalen, 

2011, s. 15). Jeg valgte å kombinere de to kvalitative forskningsmetodene observasjon og 

intervju, fordi jeg ville fordype meg i et undervisningsopplegg med bestemte deltakere, og 

høre deres meninger og tanker. Dette skiller seg klart fra kvantitative studier, som er tellbare 

data (Larsen, 2017, s. 25). 

 

3.2 Utvalg 
 

3.2.1 Utvalgskriterier 
Dalen (2011) skriver at valget av informanter er særlig viktig innenfor kvalitativ 

intervjuforskning fordi man som forsker må ta hensyn til både sin egen og informantenes tid, 

og til at utvalget skal være av en slik kvalitet at det gir tilstrekkelig grunnlag for tolkning og 

analyse (Dalen, 2011). Å finne et egnet utvalg informanter er imidlertid ikke uproblematisk, 

da vi gjerne ikke før vi er ferdige med å hente inn datamaterialet, vet om vi har lyktes med å 
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finne informanter som kan bidra med fruktbar informasjon (Jacobsen, 2005). Til mitt 

forskningsprosjekt var jeg opptatt av å velge informanter som satt inne med mange tanker om 

det aktuelle undervisningsopplegget, som kunne brukes i analysen og diskusjonen av 

datamaterialet. Av den grunn var det et utvalgskriterium at læreren hadde god kjennskap til 

det undervisningsopplegget jeg ønsket å undersøke. I tillegg la jeg vekt på at læreren jeg 

valgte skulle ha en del erfaring fra klasserommet og fremstå som engasjert i faget. Klassen 

jeg observerte, og som også elevinformantene er hentet fra, er den klassen den aktuelle 

læreren underviser i Vg2. Det var altså ikke et eget utvalgskriterium for klassen. Da jeg, etter 

at jeg hadde observert, skulle rekruttere elevinformanter til intervju, var det andre kriterier 

som lå til grunn. For det første var det viktig for meg å sikre variasjon. Jeg vurderte det som 

viktig fordi jeg på grunn av begrenset tid til datainnsamling kun valgte å bruke én 

informantskole og én klasse. Ifølge Dalen (2011) bør man etterstrebe variasjon, da dette kan 

sikre større representativitet i de konklusjonene som trekkes, og en større bredde i 

datamaterialet, enn hvis informantene er tilnærmet like (s. 47-50). Dette ble forsøkt oppnådd 

ved at elevene i utvalget var ulike med hensyn til faglig nivå og kjønn. Hensikten med en slik 

variasjon i utvalget var at det skulle åpne for ulike perspektiver og tanker, og få fram 

eventuelle forskjeller i hvordan elevene opplevde undervisningsopplegget.  

 

3.2.2 Rekruttering 
Før jeg kunne begynne selve rekrutteringsprosessen, søkte jeg Norsk senter for 

forskningsdata, NSD, om tillatelse til å gjennomføre studien min. Neste steg, etter å ha fått 

godkjent forskningsarbeidet, var å kontakte informanter, få de nødvendige samtykkene og 

deretter starte med klasseromsobservasjon, før jeg til slutt gjennomførte intervjuene. 

 

Rekrutteringsfasen startet med at jeg forhørte meg med aktuelle lærere, som også fulgte dette 

undervisningsopplegget, om noen av dem ønsket å delta i forskningsprosjektet. Her gjorde 

jeg det klart hvilke kriterier jeg hadde satt, og jeg informerte om at jeg ønsket å både 

observere undervisning og intervjue læreren. Videre sendte jeg de lærerne som var interessert 

en, e-post med beskrivelse av prosjektet. Etter at flere lærere hadde lest prosjektbeskrivelsen, 

valgte jeg den læreren som kjente best til undervisningsopplegget som helhet. Deretter avtalte 

vi tid for intervju og observasjon.  
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Videre presenterte jeg studien for klassen. Jeg fortalte at jeg både skulle observere 

undervisningen, og at jeg, i etterkant av observasjonen, ønsket å intervjue noen av elevene. 

Jeg informerte dem om hvordan forskningen skulle utføres og hva dette innebar for den 

enkelte elev. Deretter delte jeg ut informasjonsskrivet der alle elevene måtte samtykke til 

deltakelse i studien (Se vedlegg B). 

 

3.2.3 Presentasjon av informanter 
Utvalget mitt består av én norsklærer og én Vg2-klasse på studieforberedende 

utdanningsprogram. Norsklæreren i denne studien har fått det fiktive navnet Kari. Kari har 

lang erfaring i å jobbe som norsklærer, både i den videregående skolen og på ungdomsskolen. 

Til sammen har hun over 20 års erfaring som norsklærer. Dette skoleåret er Kari norsklærer 

for en klasse i Vg2 på studiespesialiserende utdanningsprogram. Tidligere har hun også 

undervist Vg1, Vg3 og elever på andre studieretninger, som for eksempel helse og 

oppvekstfag.  

 

Vg2-klassen består av 21 elever, hvorav 14 er gutter og 7 er jenter. Det faglige nivået i 

klassen er spredt. I timene jeg var til stede, fremstod elevene som aktive. De rakk opp hånda 

og var tilsynelatende uredde for å dele sine meninger og tanker underveis i undervisningen. 

Kari beskrev klassen som velfungerende.  

 

Jeg valgte ut fem elever, som jeg intervjuet. For å sikre variasjon av utvalget har jeg 

intervjuet tre gutter og to jenter. Informantene representerer karakterskalaen fra 2-6 forrige 

termin, og de har ulik faglig interesse. Av hensyn til anonymitet vil elevinformantene 

gjennom analyse og diskusjon bli referert til som informant A-E.  

 

3.3 Observasjon 
I dette forskningsprosjektet er observasjonsdataene sekundærdata mens intervjudataene er 

primærdata når det kommer til hvilket datamateriale som tillegges mest vekt i 

analysekapittelet. Observasjonsdataene vil brukes til å underbygge og belyse intervjudataene. 

Jeg valgte å observere undervisningen fordi det var viktig for meg å få innsikt i hva som 

foregikk i klasserommet, i tillegg til å få økt kontekstforståelse. Observasjonsdataene danner 

også grunnlaget for intervjuene. Undervisningsforløpet bestod av 11 økter av 70 minutter.  
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Jeg valgte en rolle som ikke-deltakende observatør. I feltarbeid kan du oppleve at du får til 

gang til ulik type informasjon avhengig av om du observerer fra utsiden, eller om du, som 

forsker, deltar aktivt i samhandlingen med informantene (Fangen, 2004, s. 106). Videre peker 

Fangen (2004) på at det i situasjoner der det er en relativt fastlagt struktur, slik som en 

klasseromssituasjon, er vanligst å innta en ren observatørrolle (s. 107). Jeg ønsket at min 

tilstedeværelse skulle påvirke elevenes oppførsel så lite som mulig. Av den grunn valgte jeg å 

sette meg bakerst i klasserommet og å ta så liten plass i klasserommet som mulig. Jeg 

opplevde at elevene fort «glemte» at jeg var der, og læreren fortalte meg også at hun ikke 

opplevde at elevene oppførte seg annerledes enn de pleier.  

 

I forkant av hver undervisningsøkt snakket jeg med læreren om hva hun hadde planlagt for 

undervisningsøkta, og jeg fikk tilsendt undervisningsmaterialet som bestod av PowerPoint-en 

hun skulle bruke, oppgavene elevene skulle jobbe med, og lignende. Dette førte til at jeg var 

forberedt på hva det skulle undervise i, og det gjorde at det var lettere for meg å forberede 

meg til å observere.  

 

3.4 Intervju 
Etter at jeg hadde observert undervisningsforløpet, intervjuet jeg både læreren og elevene. 

Elevene intervjuet jeg rett etter den siste undervisningsøkten, mens jeg intervjuet læreren 

først et par uker senere. Som nevnt er det intervjudataene som er primærdata i prosjektet, med 

begrunnelse i aspektene jeg har nevnt i delkapittel 3.1 og 3.2. Når en skal undersøke en 

persons opplevelse og forståelse av verden, er nemlig intervju et godt utgangspunkt (Dalen, 

2011, s. 13-14).  

 

3.4.1 Semistrukturert intervju  
Intervjumetoden jeg har brukt i dette forskningsprosjektet, har vært et semistrukturert 

intervju. Et slikt intervju er av Kvale og Brinkmann definert som: «En planlagt og fleksibel 

samtale som har som formål å innhente beskrivelser av intervjupersonens livsverden med 

henblikk på fortolkning av meningen med de fenomener som blir beskrevet» (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 325).  I et slikt intervju er samtalen fokusert rundt informantenes 

personlige tanker, holdninger og fortolkninger av verden. Ettersom jeg ønsket å få innblikk i 

informantenes tanker om bruk av intertekstualitet i undervisningen om eldre litteraturhistorie, 

anså jeg dette som et hensiktsmessig intervjuformat.  
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Et kjennetegn ved det semistrukturerte intervjuet er at intervjuet ikke er låst til en på forhånd 

forberedt intervjuguide, men at man i tillegg kan stille oppfølgingsspørsmål og følge opp 

temaer og momenter som måtte dukke opp i intervjuet (Dalen, 2011, s. 26). Dette gir 

informantene rom til å fortelle relativt fritt om sin opplevelse av undervisningen, og det gir, 

som nevnt tidligere, meg som forsker mulighet til å følge opp interessante situasjoner fra 

observasjonen av undervisningsforløpet.  

 

3.4.2 Forarbeid til intervjuene  
I min planlegging og gjennomføring av datainnsamlingen har jeg fulgt Monika Dalens 

fremgangsmåte fra boka Intervju som forskningsmetode (2011). Metoden inneholder flere 

trinn i planleggingen av intervjuene, som valg av tema og problemstilling, valg av 

informanter, intervjuguide og å søke om tillatelse (Dalen, 2011, s. 25). Forarbeidet til 

intervjuene startet jeg med tidlig. Valget av tema for oppgaven ble tatt våren 2018, og etter 

det arbeidet jeg med å konkretisere tema, problemstilling, velge meg ut informanter og å lage 

en veiledende intervjuguide.  

 

Da jeg utarbeidet intervjuguiden tok jeg hensyn til at jeg både skulle intervjue en lærer og 

fem elever. Jeg utarbeidet to intervjuguider med utgangspunkt i de samme temaene, se 

vedlegg D. Innledningsvis ba jeg informantene fortelle litt om sin opplevelse av norskfaget. 

Læreren fikk anledning til å fortelle om sin yrkesfaglige bakgrunn, samt sin opplevelse av 

norskfaget generelt og litteraturundervisningen spesielt. Elevene fortalte litt om sitt 

personlige forhold til norskfaget. Deretter spurte jeg både elevene og læreren om hvordan de 

ville definere begrepet intertekstualitet, for å sikre at vi har en felles forståelse av 

fagbegrepet. Særlig var jeg opptatt av å forsikre meg om at elevene hadde forstått hva 

intertekstualitet handler om, men også for å få en forståelse av hvordan informantene forstår 

og bruker begrepet. Deretter gikk vi over til å snakke om det konkrete 

undervisningsopplegget, og jeg stilte spørsmål direkte knyttet til hvordan elevene opplever 

bruken av intertekstualitet i undervisningen. Avslutningsvis åpnet jeg opp for at informantene 

skulle få mulighet til å snakke fritt, dersom de ønsket å legge til informasjon de ikke hadde 

blitt spurt om i intervjuene.  
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Før jeg gjennomførte de faktiske intervjuene, gjennomførte jeg flere prøveintervjuer. Jeg 

piloterte intervjuguidene på en medstudent fra Blindern og søsteren min. Ved å pilotere elev- 

og lærerintervjuene på forhånd ønsket jeg å undersøke om intervjuguiden jeg hadde 

utarbeidet ga meg svar som kunne bidra til å belyse problemstillingen min. Samtidig fikk jeg 

muligheten til å bli bedre kjent med rollen som intervjuer og få tilbakemeldinger på hvordan 

spørsmålene ble oppfattet av pilotinformantene. Gjennom piloteringen ble det synlig at noen 

av spørsmålene burde omformuleres, da de var litt tungt formulert. I tillegg fikk jeg nyttige 

tilbakemeldinger på rekkefølgen jeg stilte spørsmålene i, og kunne gjøre de nødvendige 

endringene for at intervjuguiden skulle fungere så godt som mulig.  

 

3.4.3 Gjennomføring av intervjuene 
Etter å ha observert 11 undervisningsøkter var det tid for å intervjue norsklæreren og fem 

elever. Lærerintervjuet varte i én time, mens elevintervjuene varte i rundt en halvtime hver.  

 

Før jeg begynte selve intervjuet, informerte jeg hver enkelt informant om informasjonsskrivet 

jeg tidligere hadde delt ut, og fortalte om hensikten med forskningsprosjektet. Deretter 

informerte jeg om at jeg hadde valgt å ta opp intervjuet på lyd og hva lydopptaket skulle 

brukes til, før jeg til slutt informerte om at de når som helst kunne trekke seg, og spurte om 

de hadde noen spørsmål før vi begynte. Etter hvert intervju kunne informantene legge til noe 

dersom de opplevde at det var noe de ønsket å kommentere som vi ikke kom inn på i løpet av 

intervjuet. Både læreren og elevene sa i etterkant av intervjuene at de opplevde intervjuene 

som ryddige, og at det var en fin opplevelse å bli intervjuet.  Dalen (2011) skriver at 

intervjusituasjonen preges av den konteksten den er en del av, av intervjueren og 

informantene, men også av elementer som rom og lydopptaker (s. 32-36). Dette er faktorer 

det er viktig å være klar over som forsker, da det kan ha en innvirkning på det som kommer 

fram i intervjuene.  

 

Intervjusituasjonen er preget av et asymmetrisk maktforhold (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 

92.94). For å motvirke dette valgte jeg blant annet å gjennomføre alle intervjuene på et 

grupperom, fordi jeg vurderte dette rommet som så nøytralt som mulig for alle informantene. 

I lærerintervjuet satt vi overfor hverandre ved et bord, men med elevene plasserte jeg oss litt 

annerledes. Jeg valgte å plassere eleven ved enden av bordet, og jeg ved siden av bordet, sånn 

at vi ikke ble sittende med et stort bord mellom oss. Hensikten med å dette valget var å 
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dempe maktasymmetrien. I tillegg understreket jeg overfor alle informantene at det var deres 

tanker og meninger jeg var interessert i, og at jeg ikke var ute etter spesielle svar.  

 

3.4.4 Transkribering av datamaterialet  
Før man kan begynne å organisere og bearbeide datamaterialet, må det transkriberes, 

omformes fra muntlig til skriftlig form (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 188). Mengden som 

skal transkriberes, antallet informanter og lengden på intervjuene er avgjørende for hvor 

tidkrevende dette arbeidet er, og om forskeren har mulighet til å gjøre dette arbeidet. I mitt 

forskningsprosjekt har jeg transkribert datamaterialet. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er 

det en fordel fordi man ved å transkribere utfører en datareduksjon, samtidig som man 

allerede i transkribsjonsfasen påbegynner analysearbeidet (s. 189).  

 

Det er ting man må ta stilling til når man skal transkribere et forskningsintervju. Aktuelle 

spørsmål er for eksempel om transkripsjonene skal gjengi ordrett det som blir sagt, med hver 

eneste pause, fyllord og gjentakelse. I denne studien har jeg valgt å ikke gjøre det, fordi det 

først og fremst er meningen av informantenes utsagn jeg er interessert i å analysere. Derfor 

har jeg valgt å formidle meningen av det intervjupersonene sier i en litterær stil, fordi det, 

ifølge Kvale og Brinkmann (2009), er lettere å trekke ut meningen med de ulike utsagnene (s. 

190-191). Datamaterialet er fremstilt tilnærmet ordrett, men gjentakelser, latter, fyllord og 

pauser er utelatt i analysen.  

 

3.4.5 Tematisk analyse av datamaterialet  
I mitt analysearbeid har jeg valgt å benytte meg av Virgina Braun og Victoria Clarkes (2012) 

thematic analysis, tematisk analyse, heretter omtalt som TA. Braun og Clarkes (2012) 

beskriver analysemetoden som tilgjengelig og fleksibel (s. 57). I tilnærmingen til 

datamaterialet har jeg hatt en induktiv tilnærming, som betyr at kodene og temaene jeg har 

kommet fram til, er utledet fra datamaterialet i seg selv (s.58). Av den grunn er det en tett 

sammenheng mellom innholdet i datamaterialet og det jeg, som forsker, har kartlagt gjennom 

analysen. TA er delt inn i seks faser, som tar for seg ulike stadier i analysearbeidet.  

 

Innledningsvis, i den første fasen i analysearbeidet, leste jeg gjennom det transkriberte 

datamaterialet som helhet flere ganger for å bli godt kjent med innholdet i intervjuene. 

Deretter markerte og noterte jeg i transkripsjonene for å fremheve interessante områder. 
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Braun & Clarkes (2012) skriver at man gjennom å markere interessante områder vil lese data 

som data. Det vil si at man ikke bare absorberer overflatemeningen ved ordene, men at man 

leser ordene aktivt, analytisk, kritisk og starter å tenke på hva dataene betyr (s. 61). Målet 

med den første fasen i analysearbeidet er å bli godt kjent med materialet, og å legge merke til 

ting som kan være relevante for forskningsspørsmålene (Braun & Clarkes, 2012, s. 61).  

 

I den andre fasen av analysen skal man begynne å generere innledende koder. Det er viktig at 

kodene er relevante for å svare på forskningsspørsmålene, i tillegg til at man skriver ned 

kodene man har identifisert, og at teksten markeres.  (Braun & Clarkes, 2012, s. 62). For å 

gjøre dette arbeidet oversiktlig valgte jeg å markere teksten med ulike farger til hver kode. 

Jeg startet med å identifisere en kode, for deretter å lese datamaterialet og identifisere nye 

koder etterhvert. Ifølge Braun & Clarkes (2012) må man, etter å ha identifisert den første 

koden, identifisere nye potensielle utdrag, og bestemme seg for om samme kode kan brukes, 

eller om man må lage en ny kode (s. 62).  

 

I analysearbeidet kom jeg fram til flere koder. Kodene kom jeg fram til etter å ha lest 

gjennom datamaterialet flere ganger og kategorisert de temaene som gikk igjen. Jeg fant blant 

annet at samarbeid var en kode, intertekstualitet var en annen kode og samtaler var en tredje 

kode. Å kategorisere og lage koder gjorde det lettere for meg å se tendensene i datamaterialet, 

og å anvende dem videre i den neste fasen.  

 

Å skifte fokus fra koder til temaer er sentralt i den tredje fasen. Denne fasen innebærer å 

systematisk å gå gjennom de kodede dataene, for å identifisere likhet og overlapp mellom 

dem (Braun & Clarkes, 2012, s. 63). Braun & Clarkes skriver at den grunnleggende 

prosessen med å kategorisere kodene i temaer og undertemaer innebærer å slå sammen eller 

fjerne koder som virker å dele en sammenhengende funksjon, slik at de reflekterer og 

beskriver et sammenhengende og meningsfullt mønster i dataene (Braun & Clarkes, 2012, s. 

63). Videre er det viktig å utforske sammenhengen mellom temaene, og å utforske hvordan 

temaene vil virke sammen og fortelle en helhetlig historie om dataene. Dette fordi gode 

temaer kan stå alene, men de må også virke sammen som en helhet, i tillegg til at et sentralt 

tema eller konsept kan trekke sammen eller underbygge de andre temaene i analysen (Braun 

& Clarkes, 2012, s. 65). Når man er ferdig med denne fasen, bør man sitte igjen med en tabell 

eller et kart som beskriver de alternative temaene, og som viser hvilke data som hører til 

hvert tema. Da jeg analyserte, startet jeg med mange koder, før jeg deretter slo sammen de 
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som omhandlet det samme. Det førte til at jeg ble sittende igjen med noen «store» temaer, 

som flere av de ulike kodene gikk under.  

 

Videre innebærer den fjerde fasen en rekursiv prosess, der de utviklede temaene blir vurdert 

med tanke på de kodede dataene og datamaterialet som helhet. Essensielt i denne fasen er 

kvalitetssjekking (Braun & Clarkes, 2012, s. 65). Det første man må gjøre, er å sjekke 

temaene opp mot datautdragene og sjekke at temaene stemmer overens med datamaterialet. I 

min analyse fant jeg at jeg måtte forkaste noen koder, og flytte noen sitater over i andre 

temaer. Deretter leste jeg gjennom hele datamaterialet en gang til, for å, som Braun & 

Clarkes (2012) skriver er viktig, bestemme hvorvidt temaene på en meningsfull måte favner 

om datamaterialet eller et aspekt ved det (s. 65). Hensikten med denne siste 

gjennomlesningen er å se at du sitter igjen med temaer som fanger opp de viktigste og mest 

relevante elementene ved dataene, og den generelle tonen i dataene i relasjon til 

forskningsspørsmålene (Braun & Clarkes, 2012, s. 66).  

 

Det neste man gjør i analysen, i den femte fasen, er å definere og navngi temaene. Når man 

definerer temaene, må man tydelig si hva som er unikt og spesifikt med hvert tema (Braun & 

Clarkes, 2012, s. 66). En måte å gjøre dette på er å forsøke å summere opp essensen i hvert 

enkelt tema med noen få setninger. Braun & Clarkes (2012) peker på at når data analyseres, 

så bør de brukes til å fortelle en historie. Datamaterialet kan ikke snakke for seg selv, og det 

trenger derfor å bli forklart for at man skal kunne få fram hva som er viktig, og hvorfor. 

Dataene må tolkes og kobles sammen med forskningsspørsmålene og fagfeltet arbeidet 

tilhører (s.67).  

 

Til slutt, i den sjette fasen, er målet å ferdigstille rapporten. Hensikten med å lage en rapport 

er å vise historien om dataene analysen din er basert på (Braun & Clarkes, 2012, s. 69). 

Historien burde være overbevisende og klar, men likevel kompleks og en del av et fagfelt, 

samtidig som det er viktig å lage et argument som svarer på forskningsspørsmålene. Helt til 

slutt er det viktig å presentere temaene i en logisk rekkefølge (Braun & Clarkes, 2012, s. 69).  
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3.5 Validitet og reliabilitet  
 

3.5.1 Validitet 
For å kunne vurdere troverdighet til funnene i forskningsprosjektet må man ta stilling til 

spørsmål om studiens validitet og eventuelle trusler mot denne (Creswell & Miller, 2000, s. 

124-125). Jeg skal undersøke validitet knyttet til meg som forsker og gyldigheten i den 

informasjonen som informantene kom med.  

 

Når man skal drøfte studiens validitet opp mot forskerrollen, dreier det seg om hvorvidt 

studiens validitet kan trues ved at konklusjonene som trekkes og data som blir fremtredende, 

er påvirket av forskerens forforståelse, teoretiske ståsted og formålet med studien. Creswell 

& Miller (2000) skriver at det er umulig å unngå disse utfordringene, men at det er viktig å 

være klar over og forstå hvordan det kan påvirke funnene i forskningsprosjektet (s. 126-128). 

 

For meg var det viktig å være klar over at både min fremtidige rolle som norsklærer og min 

personlige tilknytning til undervisningsopplegget kunne være med å påvirke studiens 

validitet. Validitetsspørsmålet blir med andre ord påvirket av omfanget av «researcher bias», 

mine forventninger og forutinntatte oppfatninger (Befring, 2016, s. 54). Selv om jeg 

personlig har et godt forhold til norskfaget og trives med lesing av eldre litterære tekster, kan 

jeg ikke forvente at elevene nødvendigvis har den samme opplevelsen. Jeg kan ikke ta det for 

gitt at elevene synes at det er interessant og spennende, men jeg må også passe på å ikke anta 

at det nødvendigvis er motsatt, at elevene mistrives med lesing av eldre litterære tekster og 

synes at norskfaget er kjedelig. Videre kan min forforståelse ha blitt påvirket av at jeg selv 

har jobbet med undervisningsopplegget og brukt deler av det i praksis. Også her gjelder det å 

lytte til informantene og ikke la mine egne oppfatninger påvirke hvordan jeg tolker og forstår 

den informasjonen informantene gir meg. Et bevisst grep jeg tok for å sikre validiteten i 

tolkningene av den informasjonen informantene ga meg, var å stille oppklarende spørsmål 

underveis, og å stille spørsmål som bekreftet eller avkreftet at jeg hadde forstått meningen i 

det informantene formidlet korrekt. Det å være bevisst sin egen forforståelse var nyttig for å 

kunne møte informantene med et så åpent sinn som mulig.  

 

Spørsmål knyttet til intervjupersonene kan også true validiteten til forskningsprosjektet. 

Hvorvidt informantene deler sine faktiske meninger og tanker, og om eksemplene de kommer 
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med, er sanne, eller hvilken innflytelse jeg som forsker har på informantene og omgivelsene 

er sentrale spørsmål (Johnson, 2013, s. 299-303). Både ved intervju og observasjon er 

forskeren delaktig i eget forskningsdesign, og dette kan få konsekvenser for hvordan 

informantene oppfører seg og hva de sier (Johnson, 2013, s. 300-302). Som observatør ønsket 

jeg at elevene skulle bli så lite påvirket av min tilstedeværelse som mulig. Da jeg observerte, 

opplevde jeg at elevene fort «glemte» at jeg var tilstede i klasserommet. Jeg spurte også 

læreren om hun syntes elevene oppførte seg annerledes da jeg var der, noe hun kunne 

avkrefte.  

 

Også i intervjusituasjonen er forskerens tilstedeværelse en trussel mot studiens validitet 

(Johnson, 2013, s. 299-303). I en intervjusituasjon vil alt som blir sagt være påvirket av 

intervjueren og den settingen intervjuet finner sted i (Dalen, 2011, s. 32-34). For å redusere 

min påvirkning på intervjupersonene tok jeg flere grep. Jeg var bevisst på måten jeg stilte 

spørsmålene på, og jeg var bevisst på å gjøre det tydelig for informantene at jeg ikke var ute 

etter bestemte svar. På den måten forsøkte jeg å begrense min påvirkning på informantene, og 

gjøre meg selv bevisst hvilken påvirkning jeg hadde på informantene.  

 

3.5.2 Generaliserbarhet 
I delkapittel 1.5.1 ble forhold knyttet til forskerens innflytelse på studien problematisert, det 

dreier seg gjerne om det som kalles studiens indre validitet. I tillegg til studiens indre 

validitet kan også studiens ytre validitet diskuteres. Det dreier seg gjerne om 

overføringsverdien funnene har til andre mennesker og situasjoner (Dalen, 2011, s. 95-96). 

En innvending mot generaliserbarhet er at det er få personer inkludert i studien, som 

medfører et lite grunnlag til å kunne trekke slutninger til en større populasjon (Dalen, 2011, s. 

96).  

 

I min studie, hvor jeg studerer én norsklærer og elever ved én videregående skole, er utvalget 

for lite til å kunne generalisere funnene til andre mennesker og situasjoner. Likevel har jeg 

gjort noen grep for å øke den ytre validiteten. Blant annet har jeg har forsøkt å sikre en viss 

variasjon blant elevinformantene med tanke på kjønn og faglig niva. Men på samme måte 

som utvalget mitt ikke er representativt for alle Vg2-elevene i klassen, og jeg dermed ikke 

kan generalisere funnene til å gjelde alle elevene i klassen, må man også være klar over at det 
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vil være individuelle forskjeller blant alle elever. Av den grunn kan studien likevel gi 

grunnlag for å anta at noen tendenser kan være gjeldende, også for andre elever.  

 

3.5.3 Reliabilitet 
Reliabilitet dreier seg om forskningsprosjektets etterprøvbarhet. I kvalitativ forskning kan det 

være vanskelig å reprodusere funnene fra studien, fordi forskeren selv spiller en viktig rolle i 

undersøkelse. Dalen (2011) skriver at vi må nærme oss spørsmålet om reliabilitet på andre 

måter i kvalitativ, enn i kvantitativ forskning. «En måte er å være veldig nøyaktig i 

beskrivelsene av de enkelte leddene i forskningsprosessen, slik at en annen forsker i 

prinsippet kan ta på seg de samme «forskerbrillene» ved en tenkt gjennomføring av det 

aktuelle prosjektet» (Dalen, 2011, s. 93). 

 

I dette prosjektet er kravet om reliabilitet forsøkt imøtekommet ved en grundig gjennomgang 

av metodiske tilnærminger gjennom en beskrivelse av informanter og kontekst. I tillegg til en 

gjennomgang av fremgangsmåten i prosjektet og den vedlagte intervjuguiden. Målet er at det 

skal være mulig for leseren å få en forståelse av hvordan, og på hvilke premisser 

datamaterialet er samlet inn, samt på hvilke grunnlag analysen er gjort.  

 

3.5.4 Etiske betraktninger  
I et hvert forskningsarbeid er det en rekke etiske problemstillinger man må tenke gjennom og 

ta hensyn til. Befring (2016) trekker frem informert og fritt samtykke, konfidensialitet, 

forskerens rolle og konsekvenser av informantenes deltakelse som sentrale sider ved 

forskningen, som man bør reflektere over.   

 

Det første jeg gjorde for å imøtekomme etiske retningslinjer, var å melde prosjektet til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Det må alle som skal gjennomføre 

forskningsprosjekter som innebærer arbeid med personopplysninger, gjøre. Deretter mottok 

jeg etter ca. 3 uker godkjenning for å gjennomføre prosjektet med enkelte retningslinjer for 

oppbevaring av personopplysninger og empirisk materiale (se vedlegg C) Disse 

retningslinjene har jeg fulgt gjennom hele prosjektperioden.  

 

Forut for både observasjon og intervjuer ble alle informantene informert skriftlig og muntlig 

om formålet med prosjektet og hvordan jeg ønsket å gå frem for å undersøke dette. Det er 
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ikke nok å informere, man må også sikre at informasjonen er forståelig og forstått (Befring 

(2016, s. 31). For å forsikre meg om at alle elevene hadde forstått hva de sa ja til gjentok jeg 

flere ganger i løpet av prosjektet at elevene når som helst kunne trekke seg uten å oppgi noen 

grunn. I tillegg informerte jeg elevenes foresatte om prosjektet, og jeg gjorde det klart for 

elevene at uansett om de ville være med eller ikke, så ville det ikke ha noen innvirkning på 

andre forhold i norskundervisningen, som for eksempel karakteren i faget.  

 

Informantene i en forskningsstudie har krav på at alle personopplysninger forskeren får 

tilgang til, blir behandlet konfidensielt (Befring, 2016, s. 32). Konfidensialitet innebærer å 

hindre skadelig bruk og formidling av personlige opplysninger. I dette prosjektet har jeg 

derfor gitt elevinformantene bokstaver fra A-E, mens læreren har fått det fiktive navnet Kari. 

Jeg nevnte ingen navn i løpet av intervjuene, og informantenes og skolens virkelige navn står 

heller ikke nedskrevet i tilknytning til datamaterialet, verken i transkripsjoner eller 

observasjonsnotatene. En annen viktig ting når det kommer til konfidensialitet, er spørsmålet 

om «hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for hvem» (Kvale og Brinkmann, 2015, 

s. 106). For at elevene skulle være trygge på at de kunne snakke fritt og uten å være redde for 

at det de sa, skulle kunne føres tilbake til dem, forsikret jeg dem om at det kun var meg som 

kom til å vite hva de hadde sagt. Jeg presiserte for elevene at heller ikke norsklæreren deres 

kom til å få innsyn i det som ble sagt i intervjuene.  

 

Som forsker er det viktig å reflektere over hvilke konsekvenser deltakelsen i 

forskningsprosjektet kan ha for informantene. Befring (2016) peker på at deltakelse i et 

forskningsprosjekt ikke skal innebære en risiko for deltakerne, samt at det er viktig å beskytte 

anonymiteten til deltakerne (s. 33-34). I denne studien anser jeg en av de største 

utfordringene for å være å sikre deltakernes anonymitet. Fordi utvalget består av relativt få 

informanter, er det viktig å være nøye med måten man omtaler informantene og den 

informasjonen de gir meg, på. Videre har jeg også vært nøye med måten jeg har oppbevart 

både lydfiler og observasjonsnotatene på. Det er kun jeg som har hatt tilgang til 

datamaterialet. 
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4 Analyse 
I	dette	kapittelet	vil	jeg	presentere	analysen	av	studiens	datamateriale.	Analysen	

baserer	seg	først	og	fremst	på	intervjuene	med	norsklæreren	og	fem	elever.	Som	

tidligere	nevnt,	er	observasjonsdataene	i	denne	studien	ment	å	være	

sekundærmaterialet.	Likevel	er	det	observasjonsdataene	som	danner	grunnlaget	for	

intervjuene.	Jeg	vil	derfor	trekke	frem	observasjonsdata	der	det	kan	bidra	til	å	belyse	

det	som	blir	sagt	i	intervjuene.	Hensikten	med	denne	analysen	er	å	presentere	studiens	

hovedfunn	før	de	løftes	videre	inn	i	diskusjonen	i	neste	kapittel.		

	

I	metodekapittelet	redegjorde	jeg	for	hvordan	analysearbeidet	har	foregått,	og	at	jeg	har	

analysert	datamaterialet	tematisk.	I	samtaler	med	læreren	kom	det	fram	at	læreren	er	

opptatt	av	å	aktualisere	den	eldre	litteraturen,	og	at	det	var	elevenes	mangel	på	

interesse	og	de	stadige	spørsmålene	om	hvorfor	de	måtte	lese	de	eldre	tekstene,	som	

førte	til	at	Kari	utarbeidet	undervisningsopplegget.	Hun	opplevde	at	elevene	kjedet	seg	i	

timene,	og	at	de	ikke	så	poenget	med	å	lese	eldre	litteratur.	Gjennom	mine	

observasjoner	og	intervjuet	med	læreren	har	det	kommet	fram	at	det	er	tre	tydelige	

grep	hun	gjør	for	å	aktualisere	den	eldre	litteraturen.	Hun	sammenlikner	litteraturen	

med	andre	tekster	ved	bruk	av	intertekstualitet,	hun	vektlegger	det	å	lese	og	utforske	

tekster	i	fellesskap,	og	hun	bruker	film	i	undervisningen.	Videre	i	analysen	skal	jeg	ta	for	

meg	hvordan	læreren	begrunner	akkurat	disse	grepene,	og	hvordan	elevene	forholder	

seg	til	dem.		

	

4.1 Undervisningsopplegget 
Undervisningsopplegget	jeg	har	observert,	strekker	seg	over	totalt	11	økter	av	70	

minutter.	I	undervisningsopplegget	inngår	det	ulike	tekster,	både	skriftlige	og	film.	

Tabellen	nedenfor	er	en	oversikt	over	de	ulike	øktene,	hvilke	tekster	klassen	arbeidet	

med,	og	hvilke	arbeidsmåter	læreren	brukte	i	undervisningen.		
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4.1.1 Oversikt over undervisningsopplegget  
	
Økt	 Innhold	 Tekster	 Arbeidsmåter	

1	og	2		 Læreren	introduserer	emnet	
ved	å	kontekstualisere	
middelalderen	og	gi	en	
historisk	og	samfunnsmessig	
introduksjon	av	perioden.		

• «Et	sant	helvete»,	
artikkel	fra	
Klassekampens	
bokmagasin	17/18-
02	2018.		

Tavleundervisning,	
samtale,	individuell	
lesing	av	tekst	og	
arbeid	med	
oppgaver.		

3	og	4		 Tavleundervisning	om	Divina	
commedia.	Gjennomgang	av	
verket	og	tekstlesning	av	
utdrag	i	grupper.	Deretter	
jobbet	elevene	med	
oppgaver,	før	klassen	samlet	
seg	for	å	snakke	om	
oppgavene.	Til	slutt	fikk	
elevene	ta	en	test	hvor	de	
fikk	vite	hvilken	sirkel	de	selv	
hadde	havnet	i.		

• Divina	commedia		
• Kart	av	Dantes	

Inferno,	fra	
renessansen	

Tavleundervisning,	
klassesamtale,	
tekstlesning	og	
gruppearbeid.		

5	og	6		 Læreren	startet	med	å	
oppsummere	arbeidet	med	
Divina	commedia.	Deretter	
leste	klassen	utdrag	fra	
Inferno,	jobbet	med	
tekstallusjoner	og	begynte	å	
se	film,	Inferno	av	Dan	
Brown.		

• Utdrag	fra	Inferno	
• Spillefilmen	Inferno.		

Klassesamtale,	
tekstlesning,	
arbeidsoppgave	og	
film.		

7	og	8		 Klassesamtale	om	Inferno.	De	
snakket	om	tekstallusjoner	
og	arbeidet	med	oppgaver	til	
filmen.	Deretter	introduserte	
læreren	Seven,	og	klassen	
begynte	å	se	på	filmen.		

• Inferno	
• Seven	

Klassesamtale,	
arbeidsoppgaver	
enten	individuelt	
eller	i	gruppe	og	
film.		

9	og	10		 Klassen	så	ferdig	Seven,	og	
gjorde	etterarbeid	med	
filmen.	Deretter	
oppsummerte	læreren,	
sammen	med	klassen,	Dante	
og	middelalderen	som	
litterære	periode.			

• Seven	
• Inferno	
• Divina	commedia	

Film,	arbeid	med	
oppgaver	og	
klassesamtale.		

11	 I	den	siste	økta	skrev	elevene	
kortsvar,	en	tekst	på	ca.	250	
ord,	med	tema	Dante	og	
intertekstualitet.		

	 Individuell	skriving	
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4.1.2 Presentasjon av tekstene som inngår i undervisningsopplegget  
I	dette	delkapittelet	vil	jeg	presentere	tekstene	elevene	har	arbeidet	med,	og	som	jeg	

refererer	til	i	den	videre	analysen.		

	

«Et	sant	helvete»,	artikkel	fra	Klassekampens	bokmagasin	17/18-02	2018,	er	skrevet	av	

Trygve	Riiser	Gundersen,	og	beskriver	innholdet	i	Divina	commedia,	Dantes	helvete.	Vi	

får	vite	en	del	om	konteksten	Divina	commedia	ble	skrevet	i,	og	vi	får	en	forklaring	på	

hvorfor	det	fremdeles	er	stor	interesse	for	teksten	i	dag,	og	hvorfor	den	blir	sett	på	som	

en	del	av	vår	kanon.		

	

Diktverket	Divina	commedia/Den	guddommelige	komedie	er	hovedverket	til	den	

italienske	dikteren	Dante	Alighieri.	Verket	består	av	100	canti,	sanger.	Innledningen	og	

Inferno,	helvete,	består	av	34	sanger,	Purgatorio,	skjærsilden,	av	33	sanger	og	Paradiso,	

paradiset,	av	33	sanger.	Diktverket	handler	om	Dantes	reise	gjennom	helvete	og	

skjærsilden,	før	han	blir	ført	opp	til	paradiset.	Divina	commedia	blir	sett	på	som	et	av	

verdenslitteraturens	aller	største	verk	(Aarsand,	2019).	

	

Inferno,	skrevet	av	Dan	Brown,	ble	utgitt	i	2013.	Romanen	er	oversatt	til	norsk	av	Sverre	

Knudsen.	Boka	handler	om	ikonografen	Robert	Langdon,	som	trekkes	inn	i	en	verden	

som	sentreres	rundt	Dantes	«Inferno».	Langdon	kjemper	mot	en	flere	motstandere	og	

må	løse	ulike	koder	for	å	redde	verden.		

	

Filmatiseringen	av	Inferno	baserer	seg	på	Dan	Browns	roman	med	samme	navn.	Filmen	

er	regissert	av	Ron	Howars,	og	manuset	er	skrevet	av	Dan	Brown	og	Danny	Strong.	I	

filmen	er	det	Tom	Hanks	som	spiller	hovedrollen	som	Robert	Langdon.	I	likhet	med	

romanen	må	han	også	her	løse	gåter	og	kjempe	mot	onde	krefter	for	å	redde	verden.		

	

Seven	er	en	amerikansk	thriller	fra	1994.	Manus	er	skrevet	av	Andrew	Kevin	Walker,	og	

filmen	er	regissert	av	David	Fincher.	Thrilleren	handler	om	to	etterforskere,	William	

Somerset	og	David	Mills,	som	jakter	på	en	seriemorder	som	er	inspirert	av	de	syv	

dødssyndene.	Her	møter	etterforskerne	helvete	både	gjennom	handlingene	til	

seriemorderen,	og	gjennom	sin	egen	frykt.		
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4.2 Intertekstualitet  
Alle	intervjuene	startet	med	en	samtale	om	undervisningsopplegget	som	helhet.	I	

intervjuet	med	læreren	spurte	jeg	henne	om	intensjonen	med	undervisningsopplegget,	

hvilket	læringsutbytte	hun	ønsket	at	elevene	skulle	sitte	igjen	med,	og	om	hvorfor	hun	

har	valgt	å	benytte	seg	av	intertekstualitet	for	å	aktualisere	den	eldre	litteraturen.	Bruk	

av	intertekstualitet	var	også	et	sentralt	tema	i	intervjuene	med	elevene.	Vi	snakket	om	

elevenes	forståelse	av	begrepet,	hvordan	de	opplever	undervisningen	nå	kontra	

tidligere,	og	om	de	opplever	at	økt	fokus	på	intertekstualitet	har	en	påvirkning	på	deres	

interesse	og	motivasjon	for	å	arbeide	med	de	eldre	tekstene.	

	

4.2.1 Læreren 
En	tydelig	tendens	i	undervisningsopplegget	er	at	læreren	bruker	intertekstualitet	for	å	

aktualisere	den	eldre	litteraturen.	I	intervjuet	la	Kari	vekt	på	at	hun	opplever	det	som	

viktig	å	aktualisere	og	kontekstualisere	den	eldre	litteraturen,	gjerne	ved	bruk	av	

intertekstualitet:	«(...)	dette	med	intertekstualitet	og	aktualisering	av	litteratur	gjennom	

å	vise	hvordan	nyere	litteratur	bygger	på	eldre	tekster,	er	en	god	vei	inn	i	den	eldre	

litteraturen.	Rett	og	slett	fordi	den	veien,	den	ser	også	elevene.»	(Lærer).	Læreren	

mener	altså	at	fokus	på	fellestrekkene	mellom	eldre	litteratur	og	moderne	tekster	som	

elevene	kjenner	til,	kan	gi	elevene	en	lettere	vei	inn	i	de	vanskelig	tilgjengelige	tekstene.	

	

Fokuset	på	intertekstualitet	er	et	gjennomgående	trekk	gjennom	hele	

undervisningsopplegget.	Allerede	da	klassen	arbeidet	med	den	første	teksten,	«Et	sant	

helvete»,	la	læreren	vekt	på	at	hensikten	med	at	klassen	leste	denne	teksten,	var	at	de	

skulle	se	at	Dantes	tekst,	Divina	commedia,	fortsatt	«lever	i	dag».	At	teksten	fremdeles	

leses,	og	at	det	er	relevant	for	elevene	å	kjenne	til	det	tematiske	innholdet	i	den.	I	

intervjuet	fremhevet	læreren	at	intensjonen	med	å	ha	fokus	på	intertekstualitet	nettopp	

er	at	elevene	skal	se	at	den	eldre	litteraturen	brukes	og	refereres	til	i	nyere	tekster.		

	
Å	vise	elevene	at	den	eldre	litteraturen	refereres	til	i	dag,	brukes	og	er	kjent	blant	
mange,	er	viktig.	Forhåpentligvis	ser	elevene	at	det	er	nyttig	å	kjenne	til	tekstene,	
og	at	det	kan	gjøre	deres	opplevelse	av	populærkulturen	rikere.	Jeg	håper	de	skal	
se	at	tekster	kan	være	relevante	og	interessante,	selv	om	de	er	gamle.	(Lærer)	
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Utsnittet	over	er	noe	av	det	første	læreren	forteller	når	vi	snakker	om	hvorfor	hun	har	

valgt	å	bruke	intertekstualitet	for	å	aktualisere	den	eldre	litteraturen.	Hun	sier	at	

hensikten	med	å	knytte	en	artikkel	fra	2018	sammen	med	Divina	commedia	fra	1300-

tallet,	er	å	vise	at	den	eldre	litteraturen	fortsatt	brukes,	i	tillegg	til	at	det	fra	første	stund	

gir	læreren	muligheten	til	å	trekke	linjer	mellom	tekstene,	og	se	dem	i	sammenheng	

med	hverandre.		

	

Det	neste	læreren	trekker	fram,	er	at	hun	synes	det	er	viktig	å	kontekstualisere	

tekstene.	Altså	gi	elevene	en	innføring	i	hvem	som	har	skrevet	dem,	når	de	ble	skrevet,	

og	i	hvilken	historisk	og	samfunnsmessig	kontekst	de	ble	skrevet.		

	
Jeg	synes	det	er	viktig	å	gi	elevene	den	informasjonen	de	trenger	for	å	forstå	den	
sammenhengen	de	eldre	tekstene	ble	skrevet	i.	Det	gir	dem	bedre	grunnlag	for	å	
forstå	tekstene,	og	det	gir	dem	dypere	kunnskap	som	vi	også	kan	bruke	i	andre	
fag,	som	for	eksempel	historie.	(Lærer)	

	
Med	andre	ord	mener	altså	læreren	at	elevene	ikke	bare	skal	kjenne	til	det	tematiske	

innholdet	i	teksten,	men	også	til	tiden	den	ble	skrevet	i.	Hun	mener	at	det	vil	gi	dem	

dypere	fagkunnskap,	og	at	det	er	noe	de	også	vil	ha	bruk	for	i	andre	fag.	I	løpet	av	den	

perioden	jeg	observerte	undervisningen,	la	jeg	merke	til	at	hun	tok	seg	god	tid	til	å	

fortelle	elevene	om	det	samfunnet	tekstene	ble	skrevet	i,	med	vekt	på	hvordan	

menneskene	levde	og	hadde	det.		

	

Elevenes	læringsutbytte	virket	å	være	en	sentral	grunn	til	at	læreren	ønsket	å	fokusere	

på	å	aktualisere	litteraturundervisningen.	Kari	sa	flere	ganger	at	hun	er	opptatt	av	at	

elevene	skal	ha	et	godt	læringsutbytte	av	undervisningen:	«Det	skal	være	interessant,	

men	det	viktigste	er	jo	det	elevene	sitter	igjen	med	av	forståelse	og	læring»	(Lærer).	I	

intervjuet	med	læreren	vendte	vi	flere	ganger	tilbake	til	å	snakke	om	Karis	opplevelse	

av	elevenes	læringsutbytte.		

	

Det	første	vi	snakket	om,	var	hva	Kari	ønsker	at	elevene	skulle	få	ut	av	å	lese	de	eldre	

tekstene.	På	dette	spørsmålet	la	læreren	vekt	på	at	hun	vil	at	elevene	skal	se	at	temaene	

i	tekstene,	og	måten	vi	mennesker	tenker	på,	går	igjen	på	tvers	av	tid	og	sted.		
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Vi	arbeider	med	noen	få,	store	overbyggende	temaer,	som	vi	følger	gjennom	hele	
litteraturhistorien.	Elevene	ser	da	hvordan	mennesker	har	tenkt	de	samme	
tingene	og	vært	opptatt	av	de	samme	problemstillingene,	med	ulike	
innfallsvinkler,	nær	sagt	til	alle	tider.	Dermed	så	bygger	vi	litt	bro	over	de	
sprangene	i	tid,	som	man	ofte	kan	oppleve	ved	å	sitte	og	lese	eldre	tekster.	
(Lærer)	

	
Sitatet	ovenfor	er	en	videre	begrunnelse	for	at	hun	har	valgt	å	legge	vekt	på	

intertekstualitet.	I	tillegg	peker	hun	her	på	at	målet	med	å	sammenligne	eldre	og	nyere	

litteratur	er	å	bruke	tekstene	til	å	knytte	fortiden	og	nåtiden	sammen,	med	mål	om	at	

elevene	skal	se	at	selv	om	verden	forandrer	seg,	så	er	vi	i	stor	grad	opptatt	av	de	samme	

tingene	nå	som	for	eksempel	i	middelalderen.	Å	trekke	linjer	mellom	tekstene	er	noe	jeg	

også	observerte	at	læreren	ofte	gjorde.	Hun	fortalte	elevene	hvordan	hun	tenkte,	stilte	

spørsmål	og	hjalp	dem	med	å	se	sammenhengene.	På	den	måten	modellerte	hun	for	

elevene	hvordan	de	kan	tenke	og	jobbe	for	å	lære	seg	å	selv	se	allusjonene	og	de	

intertekstuelle	referansene	mellom	tekstene	de	arbeider	med.	Kari	fortalte	at	hun	

opplever	at	elevene	stadig	blir	bedre	til	det:		

	
Jeg	synes	elevene	stadig	blir	bedre	på	det.	Når	vi	har	samtaler	om	tekster,	ser	de	
linjene.	Dette	er	en	måte	å	tenke	på	som	de	nå	begynner	å	komme	inn	i.	Jeg	ser	at	
elevene	ser	at	det	ikke	er	vanntette	skott	mellom	tekstene.	De	kan	veve	dette	
nettet	selv,	og	de	ser	at	tekstene	henger	sammen	med	hverandre.	Det	er	også	en	
ferdighet,	det	handler	om	bevissthetsutvidelse.	Jeg	føler	vi	får	mye	i	dette	
opplegget	gratis,	som	går	utover	litteraturhistorien.	(Lærer)		

	 	
Med	andre	ord	synes	hun	at	elevene	stadig	blir	bedre	til	selv	å	se	sammenhengene.	Kari	

peker	på	at	elevene	lærer	å	tenke	på	en	annen	måte	enn	tidligere,	de	får	økt	bevissthet	

om	hva	de	faktisk	leser,	og	de	får	øve	på	å	bruke	denne	kunnskapen	i	møte	med	ulike	

typer	tekster.		

	

I	intervjuet	med	læreren	peilet	samtalen	seg	inn	på	hva	hun	opplever	at	elevene	lærer,	

og	om	hun	opplever	at	elevene	lærer	mer	nå,	enn	tidligere.	Læreren	fortalte	at	hun	

opplever	at	de	bruker	mer	tid	på	litteraturhistorien,	at	de	jobber	med	å	øke	elevenes	

lesekompetanse,	og	at	de	jobber	med	et	mangfold	av	tekster.		

	
Vi	bruker	mer	tid	på	litteraturhistorie.	Det	kan	selvsagt	være	dumt	med	hensyn	
til	andre	deler	av	faget,	men	så	er	det	sånn	at	lesing	av	et	bredt	utvalg	tekster	fra	
ulike	epoker	og	ulike	sjangre,	gjør	elevene	til	bedre	lesere.	Det	er	ikke	bare	
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litteraturhistorien	vi	jobber	med.	Når	vi	utsetter	elevene	for	så	mange	ulike	
tekster	fra	et	så	stort	tidsspenn	som	mellom	1300-tallet	og	i	dag,	så	tror	jeg	også	
vi	ruster	dem	godt	til	å	forstå	tekster	de	ikke	har	lest	ennå.	Nye	tekster	som	kan	
være	veldig	forskjellige	fra	de	tekstene	elevene	kjenner	til.	Ved	å	jobbe	bevisst	
med	at	tekster	skal	være	forskjellige,	og	at	de	skal	se	tekstmangfold,	ruster	vi	
dem	til	å	bli	bedre	lesere.	Det	er	en	ferdighet	de	uten	tvil	vil	trenge	både	nå	og	i	
fremtiden.	Det	er	altså	ikke	bare	for	å	undervise	i	litteraturhistorie,	det	er	også	
en	jobb	med	ferdigheter.	Målet	er	å	gjøre	elevene	til	bedre	lesere	og	
språkbrukere.	(Lærer)		

	
I	utsnittet	over	legger	læreren	vekt	på	at	målet	med	undervisningsopplegget	ikke	er	at	

elevene	kun	skal	tilegne	seg	kunnskap	om	litteraturhistorien,	men	at	de	i	tillegg	skal	få	

bedre	tekstforståelse.	En	sentral	del	av	undervisningsopplegget	virker	å	være	at	elevene	

skal	møte	ulike	tekster.	Det	er	også	noe	jeg	observerte	i	undervisningen,	og	noe	læreren	

la	vekt	på	i	intervjuet.	For	som	hun	forteller,	kan	det	føre	til	at	elevene	blir	bedre	rustet	

til	å	lese	og	forstå	ulike	tekster	de	vil	møte	i	fremtiden.	Det	er	en	nyttig	kunnskap,	også	i	

samfunnet	generelt,	der	elevene	hver	dag	møter	ulike	typer	tekster.		

	

Videre	fremhever	læreren	at	hun	opplever	at	elevene	lærer	mer	nå	enn	tidligere.	Hun	

mener	at	hun	ser	at	elevenes	forståelse	for	tekstene	har	blitt	bedre,	og	at	de	sitter	igjen	

med	mer	fagkunnskap.		

	
Det	ser	jeg	jo	når	de	skriver	om	tekstene.	Jeg	ser	hva	som	kommer	ut	av	det	når	
det	gjelder	tekstforståelse.	Når	det	gjelder	de	grunnleggende	tekstene	våre,	som	
Divina	commedia,	så	har	de	stålkontroll	på	hva	det	dreier	seg	om,	hvorfor	disse	
tekstene	har	vært	viktige,	og	hva	de	har	i	seg	som	er	grensesprengende.	(Lærer)		
	

Læreren	fremhever	altså	det	hun	antydet	i	det	forrige	sitatet,	om	at	elevene	tilegner	seg	

kunnskap	utover	det	å	kjenne	til	litteraturhistorien.	Hun	opplever	at	elevenes	

tekstforståelse	blir	bedre,	en	ferdighet	elevene	vil	ha	bruk	for	i	møte	med	fremtidige	

tekster,	både	i	norskfaget,	i	andre	fag	og	i	livet	generelt.	I	tillegg	legger	hun	her	vekt	på	

at	hun	eksplisitt	kan	se	og	lese	i	tekstene	til	elevene	at	den	faglige	forståelsen	deres	har	

blitt	bedre.		

	
4.2.2 Elevene 
I	tillegg	til	å	undersøke	hva	som	var	lærerens	intensjon	med	å	bruke	

intertekstualisering	som	grep	for	å	aktualisere	den	eldre	litteraturen,	er	det	også	
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interessant	å	undersøke	elevenes	opplevelser	av	dette	grepet.	I	intervjuene	med	elevene	

spurte	jeg	dem	derfor	om	hvordan	de	opplever	lærerens	grep	for	å	aktualisere	den	eldre	

litteraturen	og	hva	de	opplever	at	de	lærer.			

	

I	intervjuet	med	Elev	D	fremhevet	han/hun	at	litteraturundervisningen	har	endret	seg.		

	

Litteraturundervisningen	har	endret	seg.	Fra	å	handle	mest	om	å	peke	på	
konkrete	trekk	ved	perioden	de	litterære	tekstene	ble	skrevet	i,	jobber	vi	nå	med	
å	sammenlikne	dem.	Vi	utforsker	temaene	og	vi	leter	etter	likhetstrekk	mellom	
tekster	som	er	skrevet	med	mange	hundre	års	mellomrom.	Det	fører	til	at	jeg	må	
bruke	det	jeg	lærer,	på	en	helt	annen	måte.	(Elev	D)		

	
Utsnittet	over	er	noe	av	det	første	elev	D	fortalte.	Liknende	utsagn	finnes	også	i	de	

andre	elevintervjuene.	I	utsnittet	fremhever	eleven	at	de	må	tenke	på	en	annen	måte	

enn	tidligere.	De	kan	ikke	lenger	bare	pugge	litterære	kjennetegn	og	bruke	dem,	men	de	

må	jobbe	for	å	forstå	hva	tekstene	handler	om	og	hvordan	de	henger	sammen.		

Videre	trekker	tre	av	fem	elever	fram	at	de	opplever	at	lærerens	kontekstualisering	av	

litteraturen	gir	dem	en	bedre	forståelse	av	tekstene	de	arbeider	med.	Elev	B	sa	følgende:		

	
Det	er	fint	å	få	vite	litt	om	både	tiden	tekstene	ble	skrevet	i,	hvem	som	har	
skrevet	dem	og	innholdet	før	vi	begynner	å	lese	selve	teksten.	Da	er	det	lettere	å	
følge	med,	og	det	er	lettere	å	forstå	hva	teksten	faktisk	handler	om.	Det	er	lettere	
å	forstå	innholdet	når	man	kjenner	til	konteksten.	(Elev	B)	

	 	 	
Tilnærmet	like	utsagn	er	å	finne	i	intervjuene	med	de	andre	elevinformantene.	Alle	sier	

at	kontekstualisering	er	med	på	å	øke	deres	forståelse	av	tekstene,	og	at	det	gjør	det	

lettere	å	følge	med	i	undervisningen.	Videre	peker	elevene	på	at	det	er	positivt	at	de	blir	

mer	bevisste	på	hva	de	leser.		

	
Nå	skummer	jeg	ikke	bare	gjennom	tekstene	vi	skal	lese.	Jeg	tar	meg	tid	til	å	
faktisk	lese	dem,	og	til	å	tenke	gjennom	det	jeg	leser.	Jeg	synes	det	har	blitt	
lettere	å	lese	tekstene	når	jeg	vet	at	vi	skal	bruke	dem	videre,	og	jeg	synes	at	jeg	
lærer	mer	av	å	lese	nå	enn	tidligere.	(Elev	B)		

	
Med	andre	ord	sier	elev	B	at	han/hun	leser	tekstene	på	en	annen	måte	enn	tidligere.	

Eleven	tar	seg	tid	til	å	lese	og	tenke	gjennom	innholdet	i	tekstene,	noe	som	også	fører	til	

at	eleven	opplever	å	lære	mer.	Elev	A	sa	noe	lignende:		
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Denne	måten	å	lese	på	skiller	seg	fra	sånn	jeg	vanligvis	leser.	Jeg	har	blitt	mer	
bevisst	på	at	jeg	leser	av	en	grunn.	Det	er	en	hensikt	med	at	vi	skal	lese	akkurat	
disse	tekstene.	Det	er	lettere	å	få	med	seg	innholdet	i	dem	når	jeg	vet	at	vi	skal	
bruke	dem	videre.	Det	gjør	at	jeg	også	husker	det	jeg	har	lest	mye	bedre.	(Elev	A)	

	
Elev	A	legger,	i	likhet	med	elev	B,	vekt	på	at	han/hun	konsentrerer	seg	bedre	og	husker	

mer	av	det	som	leses.	I	tillegg	opplever	eleven	det	som	positivt	å	vite	at	det	er	en	grunn	

til	at	de	leser	de	eldre	tekstene.	Det	kan	virke	som	at	det	er	med	på	å	engasjere	eleven	i	

litteraturen.		

	

Elevene	hadde	flere	skriveoppgaver	i	løpet	av	undervisningsperioden.	I	elevintervjuene	

spurte	jeg	dem	om	de	opplever	at	de	har	tilegnet	seg	kunnskap	som	gjør	det	lettere	å	

vite	hva	de	skal	skrive	om	tekstene.	Alle	de	fem	elevene	fortalte	at	de	opplever	at	de	har	

kontroll	på	fagstoffet,	og	at	de	kan	bruke	denne	kunnskapen	når	de	skriver	om	tekstene.		

	
Nå	har	jeg	liksom	noe	å	skrive	om	når	vi	har	fagdag.	Tidligere	har	jeg	brukt	mye	
tid	på	å	tenke	på	hva	jeg	skal	skrive,	lett	i	bøkene	og	sånn,	men	nå	faller	det	mer	
på	plass	av	seg	selv.	Jeg	tror	det	er	fordi	jeg	faktisk	forstår	hva	det	spørres	etter,	
og	hva	jeg	skal	skrive	om.	(Elev	E)	

	
Her	peker	elev	E	på	at	ved	å	arbeide	på	denne	måten,	så	er	det	lettere	å	vite	hva	

han/hun	skal	skrive	om	i	de	skriftlige	arbeidene.	Elevene	opplever	at	skrivingen	går	

lettere,	og	at	han/hun	forstår	hva	læreren	spør	etter	i	skriveoppgavene.	Elev	B	peker	i	

tillegg	på	at	det	er	positivt	å	jobbe	grundig	med	tekstene.		

	
Nå	vet	jeg	faktisk	hva	jeg	skal	skrive	om,	og	jeg	har	mye	mer	å	skrive	om.	Når	vi	
har	jobbet	så	grundig	med	tekstene	på	forhånd,	både	lest	og	snakket	om	den,	så	
er	det	greit	å	skrive	om	dem	også.	Jeg	har	mer	å	skrive	om	når	jeg	har	forstått	
sammenhengen	mellom	tekstene	på	forhånd.	(Elev	B)		
	

I	utsnittet	over	peker	elev	B	på	at	det	å	kjenne	godt	til	tekstene	fører	til	at	han/hun	har	

mer	å	skrive	om.	Fordi	elev	B	har	forstått	sammenhengene	mellom	tekstene,	oppleves	

det	som	lettere	å	svare	på	de	skriftlige	oppgavene.		

	
4.2.3 Oppsummering av funn 
Hovedfunnet	i	denne	tematiske	kategorien	er	at	læreren	vektlegger	intertekstualitet;	

det	å	se	tekstene	i	sammenheng	med	andre	tekster.	Hun	begrunner	det	med	at	det	er	en	
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fin	måte	å	aktualisere	litteraturen	på.	Det	åpner	opp	for	å	jobbe	på	tvers	av	tid,	og	

elevene	får	se	at	mennesker	har	vært	opptatt	av	de	samme	temaene	stort	sett	til	alle	

tider.	I	tillegg	opplever	læreren	at	elevene	lærer	mye	av	å	arbeide	på	denne	måten.	I	

tillegg	til	å	tilegne	seg	kunnskap	om	litteraturhistorien,	får	de	bedre	tekstkompetanse,	

noe	hun	påpeker	at	de	også	vil	ha	bruk	for	i	andre	fag	og	i	livet	generelt.	Det	siste	hun	

peker	på,	er	at	det	kan	gi	elevene	økt	engasjement	i	og	motivasjon	for	å	delta	i	

undervisningen.		

	

Når	elevene	blir	spurt	om	hvordan	de	opplever	denne	arbeidsmåten,	trekker	de,	i	likhet	

med	læreren,	frem	at	de	opplever	at	de	lærer	mye	av	at	det	er	økt	fokus	på	

intertekstualitet	i	undervisningen.	Elevene	opplever	at	de	leser	tekstene	på	en	annen	

måte,	at	de	husker	bedre,	og	at	de	lærer	å	bruke	tekstene	de	arbeider	med,	når	de	deltar	

muntlig	eller	skriver	tekster.		

	
4.3 Å lære i fellesskap 
Det	andre	grepet	læreren	benyttet	for	å	aktualisere	den	eldre	litteraturen,	var	å	legge	til	

rette	for	å	utforske	og	lese	tekst	i	fellesskap.	Det	er	en	tydelig	tendens	i	datamaterialet	

at	klassen	arbeidet	i	fellesskap.	Av	den	grunn	er	det	interessant	å	utforske	både	

lærerens	begrunnelse	for	og	elevenes	opplevelse	av	å	lese	og	utforske	tekst	i	fellesskap.		

	

4.3.1 Lærerens begrunnelse for å lese og utforske tekst i fellesskap 
Store	deler	av	undervisningsopplegget	er	utformet	slik	at	elevene	arbeider	med	

tekstene	i	fellesskap,	enten	i	helklasse	eller	i	grupper	av	ulik	størrelse.	I	intervjuet	la	

læreren	vekt	på	at	hun	opplever	det	som	viktig	å	lese	tekstene	sammen	med	elevene,	

fordi	det	gir	henne	innsikt	i	hvor	mye	av	teksten	elevene	forstår,	og	mulighet	til	å	

veilede	elevene	gjennom	tekstene.		

	
For	meg	er	det	å	lese	sammen	med	elevene	en	god	mulighet	til	å	hjelpe	dem	med	
forståelsen.	I	tillegg	gir	det	meg	muligheten	til	å	få	bedre	oversikt	over	hva	
elevene	strever	med	i	tekstene,	og	hva	de	ikke	forstår.	(Lærer)		

	
Ved	å	lese	tekstene	sammen	med	elevene	ser	altså	læreren	at	hun	får	mulighet	til	å	

forsikre	seg	om	at	alle	elevene	får	med	seg	innholdet	i	tekstene.	På	den	måten	kan	det	å	

lese	i	fellesskap	være	et	redskap	for	læreren	til	å	følge	med	på	hva	elevene	ser	ut	til	å	



	50	

forstå	av	teksten,	samtidig	som	det	også	kan	styrke	elevenes	felles	grunnlag	for	det	

videre	arbeidet.		

	

En	annen	tydelig	tendens	er	at	læreren	jevnlig	la	til	rette	for	klassesamtaler,	der	elevene	

fikk	mulighet	til	å	snakke	om	og	diskutere	tekstene	de	arbeidet	med.	I	intervjuet	med	

læreren	la	hun	vekt	på	at	hun	ser	på	de	litterære	samtalene	som	viktige.		

	
Jeg	synes	det	er	viktig	å	gi	rom	for	at	elevene	skal	få	snakke	om,	og	diskutere	
tekstene	vi	arbeider	med.	Ofte	ser	de	litt	forskjellige	ting,	de	legger	merke	til	
ulike	elementer	i	tekstene,	og	da	er	det	fint	at	de	kan	dele	«funnene»	sine	med	
hverandre.	I	tillegg	får	jeg	vite	noe	om	hva	elevene	tenker,	og	hvilke	linjer	de	selv	
klarer	å	trekke	mellom	tekstene.	(Lærer)	

	
Læreren	peker	her	på	at	det	å	samarbeide	og	dele	tanker,	kan	gi	elevene	et	rikere	bilde	

av	innholdet	i	tekstene.	I	tillegg	kan	de	litterære	samtalene	gi	læreren	oversikt	over	

hvem	av	elevene	som	selv	ser	de	litterære	trekkene	i	tekstene,	og	hvem	som	klarer	å	

trekke	linjer	mellom	tekstene.	Med	andre	ord	kan	læreren	bruke	samtalen	som	en	slags	

kontroll	av	elevenes	læring	og/eller	forståelse.		

	

Det	neste	læreren	vektla	i	samtalen,	var	samtalen	som	en	måte	å	bearbeide	og	tilegne	

seg	nytt	fagstoff	på.	Hun	ser	på	samtalen	som	et	verktøy	i	læringsprosessen.		

	
Samtalen	er	viktig	for	læring.	Når	elevene	snakker	sammen,	må	de	øve	seg	på	å	
bruke	fagbegreper,	de	må	forholde	seg	til	tekstene,	og	de	må	øve	på	å	formulere	
seg	muntlig,	enten	det	er	til	hele	klassen	eller	i	grupper.	De	må	vise	hva	de	
tenker,	mens	de	snakker.	I	norskfaget	er	det	en	nyttig	måte	å	bearbeide	nytt	stoff	
på.	De	lærer	mye	av	å	forklare	det	de	tenker	til	andre.	(Lærer)	
	

I	sitatet	ovenfor	legger	læreren	vekt	på	samtalen	som	et	verktøy	for	å	tilegne	seg	

kunnskap.	Samtalen	er,	i	tillegg	til	en	arena	for	å	øve	på	muntlige	ferdigheter,	en	måte	å	

bearbeide	det	de	har	lært	på.	I	klasserommet	observerte	jeg,	som	nevnt,	flere	muntlige	

samtaler	der	elevene	og	læreren	vekslet	på	å	ta	ordet,	og	der	elevene	fikk	mulighet	til	å	

prøve	seg,	gjerne	med	støtte	fra	læreren	underveis.		
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4.3.2 Elevenes opplevelse av å lese og utforske tekst i fellesskap  
I	samtlige	av	elevintervjuene	snakket	vi	om	elevenes	opplevelse	av	å	arbeide	i	

fellesskap,	om	hvordan	de	opplever	å	lese	og	utforske	tekstene	sammen,	og	om	hvordan	

det	påvirker	deres	opplevelse	av	undervisningen.		

	

Noe	av	det	første	elevene	trekker	fram	som	positivt,	er	at	læreren	bruker	god	tid	på	å	

lese	tekstene	sammen	med	elevene.	Fire	av	elevene	nevner	eksplisitt	at	det	å	lese	

tekstene	sammen	gir	dem	økt	forståelse	av	den	eldre	litteraturen,	og	at	det	gjør	lesingen	

lettere.		

	

Det	er	fint	at	vi	leser	tekstene	sammen	i	klassen.	Da	er	det	lettere	å	følge	med	i	
teksten,	og	jeg	får	med	meg	mer.	Det	er	fint	at	læreren	stopper	opp	ved	
vanskelige	ord,	forklarer	og	stiller	spørsmål	til	teksten	underveis.	Det	gjør	
innholdet	mer	forståelig.	(Elev	D)		

	
Elev	A	fremhever	her	at	han/hun	liker	å	lese	tekstene	sammen	fordi	det	gjør	det	lettere	

å	lese	og	forstå	den	eldre	litteraturen.	Elev	C	sa	noe	av	det	samme:		

	
Jeg	skjønner	mer	av	det	vi	jobber	med	nå	enn	det	jeg	gjorde	tidligere.	Jeg	synes	
det	er	bra	at	hun	[Kari]	forklarer	hva	teksten	handler	om,	og	at	hun	stiller	
spørsmål.	Da	får	jeg	mulighet	til	å	tenke,	samtidig	som	jeg	får	hjelp	til	å	forstå	
tekstene	vi	leser.	(Elev	C)	

	
Liknende	utsagn	finnes	også	fra	intervjuene	med	elev	B	og	E,	mens	elev	D,	som	også	gir	

uttrykk	for	at	han/hun	liker	å	lese	tekstene	sammen,	ikke	er	like	tydelig	på	hvorfor.	Med	

andre	ord	liker	altså	elevene	å	lese	tekstene	sammen,	fordi	de	opplever	at	det	er	lettere	

å	forstå	tekstene.	De	opplever	at	det	gir	dem	en	lettere	inngang	til	litteraturen,	litteratur	

som	de	kanskje	ellers	ikke	hadde	fått	noe	særlig	ut	av.		

	

Det	neste	jeg	spurte	elevene	om,	er	hvordan	de	foretrekker	å	arbeide	med	norskfaget.	

På	dette	punktet	var	ikke	elevene	helt	enige,	men	fire	av	de	fem	elevene	peker	på	at	de	

foretrekker	å	jobbe	i	grupper	og	å	snakke	om	tekstene.		

	
Jeg	får	med	meg	mer,	og	jeg	synes	det	er	mest	interessant	når	vi	snakker	om	
tekstene.	Å	jobbe	i	grupper	og	å	snakke	med	dem	jeg	sitter	ved	siden	av,	er	
sosialt,	vi	får	dele	erfaringer,	og	vi	kan	jobbe	sammen	om	å	finne	svarene	på	
oppgavene	og	sammenhengen	mellom	tekstene.	(Elev	B)	
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I	utsnittet	over	forteller	elev	B	at	han/hun	synes	at	det	er	fint	å	snakke	om	tekstene	

fordi	det	gir	rom	for	å	dele	erfaringer	og	å	samarbeide	om	å	se	sammenhengene	mellom	

tekstene.	Elev	E	er	enda	litt	mer	konkret	når	han/hun	sier	at:		

	
Når	vi	jobber	i	grupper,	snakker	og	gjør	ting	sammen,	opplever	jeg	at	jeg	lærer	
mer.	Jeg	synes	det	er	lettere	når	vi	kan	samarbeide	om	oppgavene,	dele	
erfaringer	og	tanker.	Da	blir	ofte	svarene	bedre,	også.	(Elev	E)	

	
Elev	E	sier	altså	at	i	tillegg	til	at	det	er	fint	å	dele	erfaringer,	så	gir	det	eleven	en	

opplevelse	av	å	lære	mer	og	av	at	svarene	de	kommer	fram	til,	blir	bedre.	Både	elev	B	og	

E	peker	med	andre	ord	på	at	det	å	snakke	om	tekstene	fører	til	at	de	opplever	det	som	

lettere	å	forstå	tekstene.	Tilnærmet	like	utsagn	er	også	å	finne	i	intervjuene	med	elev	C	

og	D,	mens	elev	A	har	en	litt	annen	oppfattelse	av	å	jobbe	i	grupper	og	å	snakke	om	

tekstene.		

	

Elev	A	synes	at	det	er	en	fordel	å	få	muligheten	til	å	arbeide	med	tekstene	på	egenhånd,	

før	han/hun	aktivt	deltar	i	en	samtale	eller	i	et	gruppearbeid	om	teksten.		

	
Jeg	synes	det	er	greit	å	jobbe	i	grupper	og	å	snakke	om	tekstene,	men	når	vi	skal	
konsentrere	oss,	foretrekker	jeg	å	jobbe	alene.	Det	er	lettere	å	gå	skikkelig	inn	i	
teksten	når	jeg	kan	konsentrere	meg	om	å	lese	og	forsøke	å	forstå	den	selv,	før	vi	
snakker	om	den	i	plenum.	(Elev	A)	

	
Med	andre	ord	foretrekker	elev	A	å	gjøre	forarbeidet	selv,	og	ikke	hoppe	rett	inn	i	den	

litterære	samtalen.	I	observasjonen	av	undervisningen	la	jeg	merke	til	at	elev	A	trakk	

seg	litt	tilbake	i	starten	av	arbeidet	med	tekstene.	Derfor	var	det	også	fint	å	se	at	

læreren	la	til	rette	for	at	de	elevene	som	ønsket	å	jobbe	individuelt	før	de	deltok	i	

gruppearbeidet	eller	heklassesamtalen,	kunne	gjøre	det.	Læreren	tilpasset	

undervisningsopplegget	slik	at	elevene	ofte	kunne	velge	arbeidsform	selv.		

	

Fordi	det	å	utforske	tekstene	i	fellesskap	er	et	tydelig	grep	læreren	gjør	i	

undervisningen,	ønsket	jeg	å	snakke	med	elevene	om	hvordan	de	opplever	dette	grepet.	

I	intervjuet	med	Elev	E	fortalte	eleven	at	han/hun	liker	å	snakke	om	tekstene	fordi:		
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Å	snakke	om	tekstene	gjør	det	lettere	for	meg	å	formulere	det	jeg	tenker	på,	og	å	
se	sammenhengene	mellom	tekstene.	I	tillegg	liker	jeg	å	snakke	meg	gjennom	det	
vi	lærer.	Da	fester	stoffet	seg	bedre	og	jeg	husker	mer.	(Elev	E)	

	 	
Her	legger	elev	E	vekt	på	å	bruke	samtalen	til	læring,	til	å	bearbeide	fagstoffet	og	til	å	se	

etter	sammenhengene	mellom	tekstene	sammen.	I	intervjuene	med	Elev	A-D	finnes	det	

liknende	utsagn.	Alle	er	enige	om	at	de	har	utbytte	av	samtalene,	enten	de	selv	sier	mye	

eller	lite.	Elev	A,	som	tidligere	sa	at	han/hun	foretrekker	å	forberede	seg	til	samtalene	

sa,	for	eksempel	følgende:		

	
Selv	om	jeg	kanskje	ikke	sier	så	mye,	så	synes	jeg	det	er	fint	med	samtaler	i	
plenum.	Det	er	fint	å	høre	hva	de	andre	tenker,	og	det	er	fint	å	høre	hvordan	
læreren	reflekterer	rundt	sammenhengen	mellom	tekstene.	På	den	måten	får	jeg	
enten	bekreftet	det	jeg	selv	tenker,	eller	jeg	får	flere	perspektiver	og	ting	å	tenke	
gjennom	selv.	Dessuten	så	synes	jeg	det	er	lettere	å	delta	muntlig	når	jeg	først	får	
bekreftet	at	det	jeg	tenker	er	«riktig».	(Elev	A)	

	
I	utsnittet	peker	eleven	på	at	samtalen	har	verdi,	uavhengig	av	om	han/hun	aktivt	deltar	

i	samtalen	eller	inntar	rollen	som	lytter.	For	eleven	er	det	å	lytte	til	hvordan	de	andre	

elevene	og	læreren	ordlegger	seg,	og	å	få	en	bekreftelse	på	at	egne	tanker	er	kloke,	det	

som	er	viktig.		

	
	
4.3.3 Oppsummering av funn  
Hovedfunnet	i	denne	tematiske	kategorien	er,	som	nevnt	innledningsvis,	at	læreren	

legger	til	rette	for	at	elevene	skal	få	lese	og	utforske	tekstene	i	fellesskap.	For	å	få	til	

dette	gjør	hun	flere	grep.	Læreren	legger	vekt	på	å	bruke	tid	på	å	lese	tekstene	sammen	

med	elevene,	og	hun	legger	vekt	på	å	skape	rom	for	litterære	samtaler.		

	

I	analysen	av	elevintervjuene	kommer	det	tydelig	fram	at	elevene	liker	å	lese	tekstene	

sammen.	De	opplever	det	som	lærerikt	å	få	forklart	vanskelige	ord,	i	tillegg	til	at	de	

opplever	en	økt	forståelse	av	tekster	de	opplever	som	vanskelig	tilgjengelige.	Det	

kommer	også	tydelig	fram	at	elevene	liker	å	snakke	om	tekstene.	De	liker	å	få	

muligheten	til	å	dele	tanker	og	refleksjoner,	og	de	opplever	det	som	lærerikt	å	lytte	til	

medelevene	og	læreren.		
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4.4 Film som tekståpner 
Det	tredje	grepet	læreren	benytter	for	å	aktualisere	den	eldre	litteraturen	er	å	bruke	

film	som	tekståpner.	Det	er	en	tydelig	tendens	i	datamaterialet	at	læreren	kobler	de	

skriftlige	tekstene	sammen	med	film	ved	bruk	av	intertekstualitet,	og	at	hun	bruker	

filmene	som	en	inngang	til	den	eldre	litteraturen.		

	

4.4.1 Lærerens intensjon med bruk av film i undervisningen  
Klassen	så	to	filmer:	Inferno,	en	filmatisering	av	romanen	med	samme	navn,	og	Seven.	

Den	første	filmen	de	så	var	Inferno.	Som	forarbeid	til	filmvisningen	brukte	klassen	ca.	40	

minutter	på	å	lese	et	utdrag	fra	romanen.	De	leste	teksten	sammen	og	snakket	om	den	

underveis.	Deretter	arbeidet	de	med	noen	oppgaver	knyttet	til	tekstutdraget.	To	av	

oppgavene	var:		

	

• Hvilke	referanser	finner	du	til	Dantes	Divina	Commedia,	eller	til	middelalderens	

forestillingsverden	ellers?		

• Hva	tror	du	forfatteren	ville	oppnå	med	bruken	av	intertekstualitet?	

	

Læreren	fortalte	at	hensikten	med	at	elevene	skulle	arbeide	med	denne	typen	spørsmål	i	

forkant	av	at	de	ser	filmen,	er	at:	«elevene	må	tenke	og	reflektere	over	hva	forfatteren	vil	

oppnå	ved	bruk	av	intertekstualitet.	Det	gjør	dem	mer	bevisste	når	vi	ser	på	filmene».	

(Lærer)	Forarbeidet	blir	altså	brukt	for	å	bevisstgjøre	elevene	på	hensikten	med	at	de	ser	

filmene,	i	tillegg	til	at	det	er	en	måte	å	styre	oppmerksomheten	på.		

	

I	intervjuet	med	læreren	fortalte	hun	at	hun	opplever	at	elevene	trenger	det	hun	kaller	

en	«pay	off»,	for	å	orke	å	bruke	energi	på	å	lese	og	arbeide	med	de	eldre	tekstene.		

	
Elevene	trenger	en	«pay	off»	for	å	orke	å	bruke	energi	på	å	avkode	eldre	tekster.	
Den	 kommer	 når	 vi	 kan	 koble	 litteraturen	 opp	mot	 en	 spennende	 film	 eller	 et	
dagsaktuelt	tema,	som	de	ser	mening	i.	(Lærer)	

	
Læreren	fremhever	at	elevene	trenger	en	motivasjonsfaktor,	et	løfte	om	at	de	snart	skal	

få	gjøre	noe	de	har	lyst	til.	Dette	ble	også	synlig	i	undervisningen,	der	elevene	spurte	om	

når	de	skulle	få	se	neste	film.		
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Det	neste	vi	snakket	om	var	bakgrunnen	for	at	hun	har	valgt	akkurat	Inferno	og	Seven	

for	å	belyse	den	eldre	litteraturen.	Hun	fortalte	at	det	er	fordi	begge	disse	filmene	

inneholder	en	rekke	referanser	til	Divina	commedia,	i	tillegg	til	andre	elementer	som	

gjør	dem	godt	egnet	til	bruk	i	klasserommet.		

	
Dantes	inferno	er	jo	grufull,	det	ville	ha	vært	helt	ut	av	Dantes	ånd	å	gjøre	det	søtt	
og	nusselig.	Det	er	få	steder	det	skildres	større	grufullheter,	mer	vold	og	flere	
avskyelige	hendelser,	vesener	og	handlinger	enn	akkurat	i	Dantes	Divina	
commedia.	Særlig	i	helvetesdelen	av	verket.	Jo	mer	makabert	der	er,	jo	mer	
fanger	det	opp	den	stemningen.	Dante	skriver	et	skremmebilde,	og	det	
skremmebildet	videreføres	i	alle	helvetesvisjoner.	Dermed	så	blir	tekstene	vi	
velger	ut	makabre.	Samtidig	så	vet	jeg	ikke	om	det	er	så	dumt,	for	det	fenger	
elevene.	Sterke	uttrykksformer	fenger	elevene	mer	enn	det	forsiktige.	Det	er	
bedre	å	starte	med	basuner	og	heller	tone	det	ned,	enn	å	hviske	først	for	så	å	
heve	stemmen.	For	da	har	du	dem,	de	ser	med	en	gang	at	dette	er	spennende.	
(Lærer)	

	
I	utsnittet	over	kommer	det	tydelig	fram	at	valget	av	filmene	både	er	basert	på	at	de	

både	inneholder	mange	av	de	samme	forestillingene	som	vi	også	finner	i	Divina	

commedia,	er	spennende.	Det	er	god	underholdning,	filmene	fenger	elevene	og	skaper	

på	den	måten	interesse,	også	for	litteraturen.	

	

Videre	trekker	læreren	fram	at	koblingen	mellom	film	og	tekst	fører	til	at	de	ser	

sammenhengene	bedre,	og	at	de	husker	Dantes	Divina	commedia	nettopp	fordi	de	har	

sett	Inferno	og	Seven.		

	
For	vi	går	jo	midt	i	det	allmennmenneskelige,	midt	i	frykten	for	lidelse	og	angsten	
for	det	fremmede.	Når	de	ser	sammenligningen	mot	en	skrekkfilm	som	Seven,	og	
ser	hvordan	det	er	de	samme	forestillingene	som	bærer	den	filmen,	så	treffer	det	
veldig	godt.	Så	slår	det	tilbake	på	Dante	igjen,	og	de	husker	Dante	fordi	vi	har	sett	
Seven.	(Lærer)	

	
Læreren	fremhever	her	kombinasjonen	av	de	skriftlige,	litterære	tekstene	og	film	som	

positivt,	og	at	det	å	aktualisere	litteraturen	og	bruke	film	som	en	vei	inn	i	tekstene	fører	

til	at	elevene	ser	sammenhengene	og	at	de	husker	det	de	har	lært.		
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Film	som	en	positiv	inngang	til	litteraturen	er	noe	Kari	fremhever	flere	ganger.	Hun	

fortalte	at	hun	opplever	at	elevenes	holdninger	til	undervisningen	har	endret	seg,	og	at	

å	bruke	film	som	en	inngang	til	eldre	litteratur	skaper	forståelse	hos	elevene.		

	
De	kommer	jo	og	gleder	seg	til	hva	vi	skal	gjøre.	De	spør	jo	selvfølgelig	om	når	vi	
skal	se	neste	film,	de	er	jo	opptatt	av	det.	Men	jeg	vet	ikke	om	det	er	så	trist,	for	
alternativet	er	jo	ikke	at	de	hadde	satt	seg	ned	og	lest	et	annet	middelalderverk.	
Alternativet	er	at	de	ikke	hadde	gjort	det	heller,	så	å	bruke	filmmediet	som	en	vei	
inn	i	klassisk	litteratur,	det	synes	jeg	må	være	helt	innafor.	Hvis	det	skaper	en	
forståelse	for	tekstene	som	ligger	til	grunn,	og	det	synes	jeg	det	gjør.	(Lærer)	

	
Med	andre	ord	opplever	læreren	at	det	å	bruke	film	som	en	inngang	til	litteraturen	øker	

elevenes	engasjement	i	undervisningen.	Det	fører	til	at	elevene	gidder	å	bruke	tid	på	å	

arbeide	med	de	eldre	tekstene,	og	det	skaper	en	forståelse	for	de	skriftlige	tekstene	som	

ligger	til	grunn.		

	

4.4.2 Elevenes opplevelse av bruk av film  
Å	få	se	film	var	noe	elevene	gjentatte	ganger	nevnte,	både	i	undervisningen	og	i	

intervjuene.	De	ga	tydelig	uttrykk	for	at	de	gledet	seg	til	å	se	film,	og	at	de	arbeidet	med	

tekstene	med	vissheten	om	at	de	snart	skulle	se	film,	i	bakhodet.	Elev	C	fortalte	blant	

annet	at	«Det	er	lettere	å	jobbe	med	tekstene	og	å	gjøre	oppgavene	når	jeg	vet	at	jeg	gjør	

det	som	en	forberedelse	til	å	se	film»	(Elev	C).		

	

I	intervjuene	trekker	elevene,	i	likhet	med	læreren,	fram	kombinasjonen	av	de	skriftlige	

tekstene	og	film	som	positivt.	Samtlige	av	elevene	sier	at	de	liker	å	se	film.	Videre	

trekker	særlig	to	av	elevene	fram	at	de	får	mer	ut	av	filmene	ved	å	kjenne	til	den	eldre	

litteraturen.		

	
Ved	å	kjenne	til	Dantes	helvete	opplever	jeg	at	Inferno	både	blir	mer	spennende	
og	at	jeg	forstår	hva	de	faktisk	leter	etter.	Jeg	har	sett	filmen	før,	men	da	forsto	
jeg	egentlig	ikke	helt	hva	som	skjedde,	bortsett	fra	at	det	var	det	onde	mot	det	
gode	og	sånn,	da.	(Elev	A)		

	
Elev	A	fremhever	her	at	han/hun	opplever	at	det	er	lettere	å	forstå	filmene	når	han/hun	

kjenner	til	tekstene	den	bygger	på,	og	på	den	måten	lettere	forstår	handlingen	i	filmen.	

Elev	D	sa	noe	lignende:		
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Seven	hadde	jeg	aldri	valgt	å	se	selv,	men	jeg	synes	den	var	spennende	og	litt	
ekkel.	Fordi	vi	hadde	jobbet	med	Divina	commedia	og	snakket	om	dødssyndene	
på	forhånd,	visste	jeg	litt	om	hva	jeg	kunne	forvente.	Det	er	lettere	å	forstå	
referansene	i	filmen	når	man	kjenner	til	de	forestillingene	som	filmen	bygger	på.	
I	dette	tilfellet	helvete.	(Elev	D)		

	
Utsnittet	ovenfor	viser	at	Elev	D,	i	likhet	med	elev	A,	peker	på	at	det	er	nyttig	å	kjenne	til	

den	eldre	litteraturen.	Da	det	fører	til	at	han/hun	får	mer	ut	av	filmene,	og	at	det	på	den	

måten	blir	mer	interessant,	også	å	se	film.	Liknende	utsagn	finnes	også	i	intervjuene	

med	de	andre	elevene.		

	

En	annen	tydelig	tendens	i	datamaterialet	er	at	elevene	peker	på	film	som	en	

engasjerende	og	motiverende	faktor	i	undervisningen.		

	
Fordi	jeg	visste	at	vi	skulle	se	film,	så	gledet	jeg	meg	til	undervisningen.	Jeg	synes	
læreren	har	valgt	spennende	filmer,	med	gode	skuespillere	og	et	interessant	
tema.	Det	gir	meg	motivasjon	til	å	lese	og	arbeide	med	de	skriftlige	tekstene.	
(Elev	D)	

	

Med	andre	ord	fører	bruken	av	film	til	at	elevene	gleder	seg	til	litteraturundervisningen,	

og	at	de	får	økt	motivasjon	til	å	arbeide	med	den	eldre	litteraturen.		

	
4.4.3 Oppsummering av funn 
Hovedfunnene	i	denne	tematiske	kategorien	er	at	læreren	opplever	at	hun,	ved	å	bruke	

film	i	undervisningen,	lykkes	med	å	engasjere	elevene,	i	tillegg	til	at	det	er	en	fin	måte	å	

vise	elevene	at	kunnskap	om	den	eldre	litteraturen	kan	gi	dem	en	bedre	forståelse	av	de	

moderne	tekstene.		

	

I	analysen	av	elevintervjuene	kommer	det	tydelig	fram	at	elevene	gleder	seg	til	å	se	film.	

Det	er	en	motivasjonsfaktor.	Elevene	peker	i	likhet	med	læreren	på	at	de	opplever	at	det	

er	lettere	å	se	sammenhengene	mellom	tekstene	når	de	kan	koble	de	eldre	tekstene	opp	

mot	nye,	moderne	filmer.	I	tillegg	fremhever	elevene	at	de	husker	tekstene	bedre.	
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4.5 Oppsummering av hovedfunn 
I dette avsluttende delkapittelet vil jeg oppsummere hovedfunnene jeg har kommet fram til, 

og knytte dem opp mot forskningsspørsmålene jeg stilte innledningsvis.  

 

4.5.1  Funn I: Aktualisering skaper engasjement 
Det første forskningsspørsmålet jeg stilte innledningsvis, var: Hvordan jobber læreren i et 

undervisningsforløp om litteraturen i middelalderen – nærmere bestemt Divina commedia – 

for å aktualisere teksten og engasjere elevene i litteraturarbeidet? For å aktualisere den eldre 

litteraturen benytter læreren i hovedsak tre grep: intertekstualitet, litterære samtaler og film. 

Kari er bevisst på å aktualisere litteraturen ved å vise elevene sammenhengen mellom den 

eldre litteraturen og populærkulturen, som elevene kjenner seg igjen i.  

 

I 4.2, 4.3 og 4.4 finner jeg at læreren legger til rette for ulike arbeidsmåter, og at det er 

kombinasjonen mellom de ulike grepene læreren benytter seg av i undervisningen som er 

med på å fremme elevenes engasjement i undervisningen. Et tydelig funn i intervjuene med 

elevene er at de trekker fram at de opplever at økt fokus på intertekstualitet gjør 

undervisningen mer relevant, og at de opplever at de blir mer engasjert i undervisningen.  

 

4.5.2 Funn II: Økt forståelse av litteraturen  
Det andre forskningsspørsmålet er: Hvordan opplever læreren at elevene responderer på 

undervisningsopplegget/de grepene hun gjør? Et tydelig funn, som kommer til uttrykk i 

delkapittel 4.2, 4.3 og 4.4, er at elevene og læreren opplever at elevene sitter igjen med en 

god forståelse av de tekstene de arbeider med. I tillegg er det interessant at elevene forteller at 

de leser på en annen måte enn tidligere, og at læreren opplever at elevenes litterære 

forståelse/kompetanse blir bedre ved å arbeide på denne måten.  

 

4.5.3 Funn III: Elevene foretrekker å lære i fellesskap  
Det tredje forskningsspørsmålet er: Hvordan opplever elevene lærerens grep for å aktualisere 

den eldre litteraturen? Et tydelig funn er at elevene foretrekker å lese og utforske tekstene i 

fellesskap. De liker å jobbe sammen, og de liker å få muligheten til dele tanker og 

refleksjoner underveis i arbeidsprosessen. I tillegg fremhever de lærerens faglige støtte som 

positiv. 
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5 Diskusjon 
Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan en lærer aktualisere eldre 

litteratur, og hvordan elevene opplever undervisningen. Oppgavens problemstilling har vært: 

Hvilke grep gjør læreren for å aktualisere den eldre litteraturen, og hvordan opplever 

elevene undervisningen? Jeg vil i dette kapittelet ta for meg funnene fra analysen, og 

diskutere disse.  

 

5.1 Aktualisering 
I analysen har jeg redegjort for hva læreren gjør for å aktualisere tekstene og engasjere 

elevene i litteraturarbeidet. Et tydelig funn i analysen er at læreren bruker intertekstualitet for 

å aktualisere litteraturen.  

 

Når man planlegger undervisningen, er et didaktisk spørsmål hvilken tilnærming man skal 

velge til litteraturundervisningen. Som vist i kapittel 2.3.1, har det tradisjonelt sett vært 

erfaringsbaserte og analytiske tilnærminger som har dominert i norske klasserom (Rødnes, 

2014, s. 1). Hva som gir best læring, er imidlertid omdiskutert, for mens erfaringsbaserte 

tilnærminger til litteratur har vist seg å kunne skape engasjement hos elevene gjennom at de 

får muligheten til å møte litteraturen med utgangspunkt i egne tanker og erfaringer, mener 

blant annet Kjelen (2013) og Penne (2006) at den faglige dimensjonen i undervisningen 

forsvinner. Undervisningsopplegget jeg har observert, kan se ut til å være en middelvei 

mellom erfaringsbaserte og analytiske innganger til litteraturundervisning. Læreren fortalte at 

hun både bruker elevenes egne erfaringer og forkunnskaper, men at hun i tillegg utfordrer 

elevene til å tolke og analysere med utgangspunkt i tekstene og ved bruk av fagspråk. 

Dermed beveger læreren seg vekk fra det Sylvi Penne kaller for «koselesing» og over i det 

faglige. 

 

I analysen fant jeg at læreren vektlegger intertekstualitet, både som en inngang til den eldre 

litteraturen, gjennom film, og fordi hun ønsker å vise elevene at den eldre litteraturen fortsatt 

er aktuell. Aktualisering av litteraturen står, som beskrevet i kapittel 4.3.1 sterkt innenfor 

kognitiv litteraturteori. Den kognitive litteraturteorien peker på at det er viktig å tydeliggjøre 

og vise elevene hvorfor og på hvilken måte den eldre litteraturen er aktuell i dag. I analysen 

finner jeg at læreren gjør dette ved bruk av intertekstualitet. Hun kontekstualiserer litteraturen 
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og viser elevene at mennesker har tenkt på og vært opptatt av mange av de samme tingene til 

alle tider. Dette er, som nevnt i teorikapittelet, en mulig tilnærming til 

litteraturundervisningen, fordi intertekstualitet nettopp handler om å vise elevene at det i alle 

tekster vil være elementer fra andre tekster (Skei, 2019). I dette konkrete 

undervisningsopplegget dreier det seg i hovedsak om tematiske likheter. Alle tekstene 

handler om helvete, og de moderne tekstene bygger på Dantes forestilling om helvete.  

 

5.1.1 Engasjement  
Som nevnt i teoridelen har flere nordiske studier undersøkt elevers møte med skjønnlitteratur, 

og funnet at elevene ofte opplever litteraturundervisningen som kjedelig (Olin-Scheller, 

2006, Guthrie, 2008). Et tydelig funn i analysen av datamaterialet i denne studien er at både 

læreren og elevene opplever at bruk av film i undervisningen skaper engasjement og lærelyst.  

 

Å skape engasjement og lærelyst er viktig for at elevene skal kunne ta til seg kunnskap i 

faget. Likevel er det et spørsmål hva engasjement går i, og hvordan man får benyttet elevenes 

interesse for film til å skape en større forståelse for norskfaget generelt, og litterære tekster 

spesielt. Man kan spørre seg om elevenes engasjement kommer av at de ser på filmen som 

spennende og god underholdning, eller om de opplever at det gir dem noe faglig. I studien til 

Olin-Scheller (2006) skriver hun at det er en del elever som gjerne vil ta fram smågodt og 

legge seg til rette i klasserommet for å se på film. Det er også mange av informantene som 

sier at det er gøy å se på film, og at de gleder seg til det. Videre viser Olin-Scheller (2006) 

også til at det skriftlige arbeidet etter å ha sett på film i mange tilfeller manglet tilknytning til 

litteraturen. Elevene var mest opptatt av det som gjorde filmen spennende.  

 

I min studie er læreren oppmerksom på at elevene ser å det å få se film som en belønning, en 

gulrot som kan være med på å øke deres interesse for den eldre litteraturen. Kari mener at 

elevene trenger denne «gulroten», og at det skaper et større engasjement, også i de 

undervisningsøktene hvor klassen leser eller snakker om tekstene. I min studie er det et funn 

at elevene opplever at de får en større forståelse. De forstår bedre hva filmen handler om 

fordi de har arbeidet med de litterære tekstene på forhånd. Både elev A og D peker på at det 

er nyttig å kjenne til den eldre litteraturen. Det fører til at de får mer ut av filmene, og at det 

er mer interessant å se på filmene. Læreren fremhever også kombinasjonen av de skriftlige, 

litterære tekstene og film som positiv. Ifølge Kari kan det å aktualisere litteraturen, og bruke 
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film som en vei inn i tekstene føre til at elevene ser sammenhenger, og at de husker det de har 

lært.  

 

Det er en tydelig forskjell i hvordan film blir oppfattet som tekståpner i doktoravhandlingen 

til Olin-Scheller (2006) og min studie. I Olin-Scheller sin doktoravhandling er hun delvis 

skeptisk til film, mens læreren i min studie er positiv til å benytte seg av film. En av grunnene 

til at det er så store forskjeller kan være at studiene er gjort med cirka 13 års mellomrom. Det 

kan ha betydning da elevene stadig blir mer vant til å benytte seg av bilder og film i den 

daglige kommunikasjonen seg imellom. I tillegg har det blitt mer vanlig å bruke 

film/filmsnutter for å hente inn informasjon om hva som skjer i samfunnet. Et typisk 

eksempel er hvordan avisene har gått fra å være papiraviser til å bli digitale. Mye av denne 

utviklingen har skjedd de siste 13 årene. Elevene har blitt mer vant til å ta til seg informasjon 

gjennom levende bilder, på samme tid som det har blitt mer utfordrende å skape interesse og 

engasjement for litterære tekster.  

 

Et annet tema som han ha stor betydning for verdien av film i undervisningen, er hvilket 

forarbeide som er gjort før filmen blir vist. Det er vanskelig å sammenligne hva klassene i 

Olin-Schellers (2006) doktoravhandling gjorde som av forarbeide med den klassen jeg fulgte  

I min studie. Etter min mening får man ikke det fulle bilde uten å ha vært i klassen. Jeg 

oppfattet Karis undervisning, med å lese utdrag, snakke om teksten og arbeide med oppgaver 

knyttet til tekstutdraget som veldig nyttig. Som vist i analysen skapte det forventinger til 

filmen, og det la grunnlaget for hvorfor elevene skulle se filmen. Her vil det også være store 

forskjeller i hvordan den enkelte lærere klarer å skape interesse for å benytte filmen som 

læring, og ikke bare underholdning.  

 

Min studie viser at film kan være et positivt virkemiddel i litteraturundervisningen. Det 

skaper engasjement og en positiv holdning til undervisningen. Likevel må det også nevnes at 

når film brukes for å vise en tidsperiode eller illustrere et litterært verk, så må det ikke gjøres 

ukritisk. Filmene er ofte lagd etter nåtidens verdier, og spørsmålet er om de gir den innsikten 

i litterære verk og tidsepoker som man ønsker. Det er viktig at man bruker tid på å forberede 

elevene på at film ofte er en forenkling av litterære verk, men som tekståpner kan det, som 

vist i analysen, fungere fint.  
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5.2 Økt forståelse av litteraturen 
Dag Skarstein (2015) og Penne (2006) peker begge på at en utfordring er at elevene kommer 

til skolen med ulik litterær kompetanse. Å ha litterær kompetanse vil ifølge Culler (2002) si å 

«ha internalisert et sett regler og konvensjonelle lesemåter gjennom gjentatte møter med 

litteratur» (s. 131). Skarstein fant at elevene møter tekstene i skolen med to ulike diskurser, 

en primær- og en sekundærdiskurs, og som Penne påpeker, så vil elevenes oppvekst ha noe å 

si for hvilke tekstkulturer elevene kjenner til og er fortrolige med. Av den grunn vil det at 

læreren tar hensyn til at elevene har ulik litterære kompetanse, kunne være avgjørende for om 

arbeidet med de litterære tekstene oppleves som meningsfylt for alle elevene. Da vil det 

kanskje også bli lettere for elevene å bevege seg fra sin primærdiskurs og over i skolens 

sekundærdiskurs.  

 

I min studie er det et tydelig funn at elevene opplever økt forståelse av de litterære tekstene. 

Kari gjør flere grep for å styre elevenes læring, som kan hjelpe elevene over i skolens 

sekundærdiskurs. Et av dem er at hun velger ut hvilke tekster som skal inngå i 

undervisningen. Dersom elevene hadde fått velge hadde mange av dem trolig valgt tekster de 

kjenner til, gjerne underholdningslitteratur, og på den måten forblitt i sin primærdiskurs. Ved 

at Kari har valgt ut et av Italias viktigste epos, et anerkjent verk fra middelalderen, gir det 

elevene større faglige utfordringer, de må jobbe for å forstå teksten.  

 

For å sikre at elevene sitter igjen med kunnskap og forståelse av sammenhengene mellom 

tekstene de arbeider med, gjør Kari flere grep. I intervjuet trakk hun fram at det er viktig for 

henne å utvikle elevenes lesekompetanse, og at de får møte mange ulike tekster. At klassen 

leser tekstene sammen er også noe elevene trekker fram som positivt, da de opplever at de får 

støtte til å lese og forstå den eldre litteraturen. Ved å hjelpe elevene i lesingen kan Kari hjelpe 

elevene med forståelsen, og på den måten være med på å styrke deres litterære kompetanse.  

 

Med andre ord legger Kari til rette for at elevene skal reflektere og fundere over tekstene, 

både de skriftlige og filmene. De skal finne likheter og forskjeller mellom tekst og film, og se 

på de tematiske sammenhengene. Dette, sammen med at Kari er bevisst på å bruke fagspråk 

gir etter min mening god læring for elevene.  
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5.2.1 Dybdelæring 
Ludvigsenutvalget mener at dybdelæring er viktig, fordi mer dybdelæring i skolen vil kunne 

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

læring fra ett fag til et annet (NOU, 2015:8, s.11).  

 

I min studie har Kari lagt opp til at klassen skal arbeide grundig med ett tema. På 

middelalderen og Divina commedia, bruker hun totalt elleve undervisningsøkter. For å øke 

elevenes forståelse for sammenhengene og for å øke elevenes begrepsforståelse, er det 

nødvendig å bruke god tid (NOU, 2015:8). Læreren presenterer emnet ved å kontekstualisere 

middelalderen og gi en historisk og samfunnsmessig introduksjon. På den måten trekker Kari 

inn flere fag i undervisningsopplegget. I norskundervisningen får elevene, i tillegg til 

norskundervising, også et innblikk i hvor viktig religion var på 1300-tallet, og de får vite om 

hvordan religion ble brukt. Dette, sammen med at Kari fokuserer på at elevene må uttrykke 

seg ved hjelp av faguttrykk, mener jeg gir belegg for å si at Kari praktiserer dybdelæring.  

 

Som nevnt i kapittel 2.1.1 handler dybdelæring om at elevene gradvis og over tid skal utvikle 

begrepsforståelse og lære å se sammenhenger innenfor et fag (Kunnskapsdepartementet, 

2016, s. 14). Det er viktig fordi dybdelæring kan bidra til at elevene tilegner seg kompetanse 

som gjør dem i stand til å trekke linjer på tvers av fagområder, og på den måten bedre vil 

beherske de utfordringene de vil møte i samfunns- og arbeidsliv. I dette konkrete 

undervisningsopplegget får elevene kunnskap om 1300-tallet, og litt om hvordan mennesker 

tenkte på den tiden. Her knyttes norskfaget sammen med historie og religion og etikk. Ideelt 

sett mener jeg derfor at lærerne i de ulike fagene burde samarbeide om å utvikle 

undervisningsopplegg som gir dybde og læring på tvers av fag.  

	

5.3 Å lære i fellesskap  
Et	tydelig	funn	i	min	studie	er	at	elevene	foretrekker	å	lese	og	utforske	tekstene	

sammen.	Elevene	liker	å	snakke	om	tekstene.	De	liker	å	få	muligheten	til	å	dele	tanker	

og	refleksjoner,	og	de	opplever	det	som	nyttig	og	lærerikt	å	lytte	til	medelevene	og	

læreren.		

	

Kulbrandstad et al. (2005) spurte i sin studie norsklærere om hvilke arbeidsmåter de bruker i 

litteraturundervisningen. De fant da at lærerne blant annet trakk fram høytlesning, 
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gruppearbeid, plenumssamtaler og å trekke inn flere medier. I observasjonen av 

undervisningen så jeg at Kari la til rette for flere ulike arbeidsmåter i løpet av 

undervisningsperioden. Elevene jobbet i grupper, de leste og snakket om tekstene både i små 

grupper og i samlet klasse, i tillegg til at de løste oppgaver og skrev tekster.  

 

At	gruppearbeid	kan	være	en	arbeidsform	som	engasjerer	elevene	i	arbeid	med	

litteratur,	er	noe	Bommarco	(2006)	fremhever	i	sin	studie.	Hun	finner	at	det	gjør	

elevene	nysgjerrige	og	at	det	kan	være	spennende	å	se	at	andre	har	ulike	erfaringer	med	

å	lese	litteratur.	I	min	analyse	forteller	fire	av	fem	elever	at	de	foretrekker	å	arbeide	i	

grupper,	mens	én	elev	er	mindre	glad	i	denne	arbeidsformen.	Elevene	som	var	positive	

til	gruppearbeid,	la	vekt	på	at	det	ga	dem	mulighet	til	å	utforske	tanker	og	ideer	i	

fellesskap,	og	at	de	sammen	kan	komme	frem	til	en	tolkning	av	teksten.	På	den	måten	

tilfører	gruppearbeidet	en	sosial	dimensjon	til	undervisningen,	og	elevene	får	mulighet	

til	å	lære	i	fellesskap	med,	og	av	hverandre.		

 

5.3.1 Litterære samtaler 
Kulbrandstad et al. (2005) fant i sin studie at det er de litterære samtalene som ser ut til å 

prege lærernes litteraturundervisning mest. De velger ofte muntlig arbeid, fremfor skriftlig 

arbeid om tekstene. I min studie finner jeg også at Kari flere ganger, og på ulike måter legger 

til rette for muntlig samhandling og samtaler i klasserommet. Hun ønsker at elevene skal dele 

sine tanker og refleksjoner omring tekstene de arbeider med. Det er et verktøy for Kari, og i 

klasserommet bruker hun det som en arene for å øve på elevene muntlige ferdigheter.  

 

I teorikapittelet redegjorde jeg for flere studier som tar for seg bruk av litterære samtaler i 

klasserommet. Studiene til Olin-Scheller (2006), Penne (2012), Skarstein (2013), Molloy 

(2002) og Rødnes og Ludvigsen fant alle at elevene møter tekstene med egne erfaringer, 

tolker ut ifra disse og diskuterer og snakker om tekstene med bruk av hverdagsspråk og uten 

bruk av faguttrykk. Molloy (2002) har funnet at litterære samtaler i klasserommet gjerne 

handler om «egna minnen och privata associationer» (s. 328). 

 

Denne kritikken finner vi også hos Penne (2006) og Kjelen (2013). De peker på at 

litteraturundervisningen blir for mye rettet mot elevenes erfaringer og opplevelser, heller enn 

den faglige dimensjonen, tolkning og analyse med utgangspunkt i de litterære tekstene. I min 
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studie er Kari klar på at når elevene snakker sammen, så må de øve seg på å bruke 

fagbegreper, de må forholde seg til tekstene, og de må øve på å formulere seg muntlig. På 

den måten får hun de litterære samtalene opp på et høyere faglig nivå, og hun kombinerer en 

erfaringsbasert og en analytisk inngang til litteraturen.  

 

I klasserommet vekslet klassen mellom å snakke i små grupper og i samlet klasse. Ved at 

samtalen foregår både i grupper og i samlet klasse, vil flere få mulighet til å delta i samtalene. 

For en del elever kan det være enklere å delta i samtalene når de foregår i mindre grupper. 

Utfordringen med små grupper er imidlertid at det er vanskelig for læreren å hjelpe elevene 

videre i arbeidet, samt å få justert språket og påse at elevene øver på å bruke fagbegrepene.  

 

I min studie sier 4 av 5 elever at de er positive til å lese tekster sammen. De opplevde at de 

fikk en bedre forståelse for tekstene. Studien viser også at elevene finner at de har nytte av 

samtalene om tekstene, selv om spesielt en elev sier at han/hun er mer lyttende enn 

deltakende i helkassesamtalen. Den mer lyttende eleven var også skeptisk til å arbeide i 

grupper med tekstene før han/hun hadde fått satt seg inn i tekstene på egen hånd. Det er 

naturlig i en klasse at elevene er ulike og at de lærer på forskjellige måter. At det er 30 ulike 

elever i en klasse stiller store krav til læreren. Den enkelte har rett til å bli hørt og tatt hensyn 

til, alle skal ha et godt utbytte av undervisningen. 

 

Gourvennec (2016) fant i sin studie at elevene trenger å erfare at det ikke er et problem at de 

møter motstand og tolkningsmangfold i litteraturarbeidet, men at det kan være berikelse i 

prosessen med å skape mening. Dette stemmer godt overens med funnene i min studie. 

Elevene uttrykte flere ganger i intervjuene at de syntes at den eldre litteraturen var vanskelig 

tilgjengelig, og at de opplevde det som vanskelig både å lese og tolke de eldre tekstene. De 

litterære samtalene var til hjelp på dette området. 
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6 Avsluttende kapittel  
Målet med denne studien har vært å undersøke hvordan man kan jobbe for å aktualisere eldre 

litteratur, og å se hvordan elevene responderer på denne aktualiseringen. Jeg vil i dette 

avsluttende kapittelet oppsummere det jeg har funnet ut, og komme med noen betraktninger 

om aktualisering av eldre litteratur.  

 

6.1 Hovedfunn og konklusjon 
For å gjøre det lettere å undersøke min problemstilling lagde jeg meg tre forskningsspørsmål, 

om hvordan læreren arbeider for å aktualisere den eldre litteraturen, hvordan læreren 

opplever at elevene responderer på undervisningsopplegget og hvordan elevene opplever 

undervisningen. Gjennom analysen kom jeg fram til tre hovedfunn som besvarer 

forskningsspørsmålene.  

 

For det første viser analysen at det i dette undervisningsopplegget foreligger gode muligheter 

for å engasjere elevene i eldre litteratur. Kombinasjonen mellom de skriftlige tekstene og film 

blir av både læreren og elevene fremhevet som positiv. Norsklæreren fremhever at det å vise 

elevene sammenhengen mellom den eldre litteraturen og populærkulturen, som elevene 

kjenner seg igjen i, er viktig.  

 

Videre kommer det frem av analysen at elevene i stor grad stiller seg positive til å lære i 

fellesskap. Elevene opplever at de forstår mer av de litterære tekstene når de leser og snakker 

om dem i fellesskap. I tillegg trekker elevene fram at det er positivt at læreren leser tekstene 

sammen med dem, og at hun forklarer og stiller spørsmål underveis. Både læreren og elevene 

opplever at elevenes litterære kompetanse blir bedre når de arbeider på denne måten.  

 

Økt fokus på aktualisering, i dette tilfellet gjennom intertekstualitet, kan altså føre til at 

elevene blir mer engasjerte i litteraturundervisningen. De opplever bedre forståelse, og de 

husker tekstene bedre, fordi de knyttes opp mot spennende filmer.  

 

6.2 Didaktiske implikasjoner 
Denne studien har gitt innsikt i hvilke grep én norsklærer har gjort for å aktualisere eldre 

litteratur, og hvordan særlig fem av hennes elever opplevde undervisningen. Dette har særlig 
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relevans for norsklærere og lærerstudenter i norskdidaktikk, da studien kan skape rom for 

refleksjoner over egen praksis, og gi inspirasjon til hvordan man kan undervise om litteratur.  

 

Denne studien har lagt et grunnlag for kunnskap jeg kan bygge videre på som lærere, og jeg 

har fått bredere forståelse for hvordan man kan jobbe for å aktualisere eldre litteratur. Jeg har 

også fått økt forståelse for utfordringer knyttet til litteraturundervising i klasserommet 

gjennom observasjon og intervjuer, men også gjennom litteraturdidaktikken og forskningen. 

Studien har gitt meg et eksempel på hvordan man kan aktualisere eldre litteratur ved hjelp av 

intertekstualitet og film. Dette har vist meg at denne undervisningsmetoden kan fungere for å 

engasjere elvene i undervisningen, og det har gitt meg inspirasjon til å utforske denne måten 

å arbeide på videre.  

 

6.2.1 Implikasjoner for praksis 
Denne studien viser at det foreligger gode muligheter for å engasjere elevene i eldre litteratur. 

Aktualisering gjennom intertekstualitet og film virker å engasjere og motivere elevene til å 

orke å arbeide med de litterære tekstene. Samtidig vil det alltid være ulike oppfatninger blant 

elevene. Et spørsmål er hvordan norsklæreren kan ta hensyn til at dette på en god måte.  

 

I min studie fungerte lærerens grep for å aktualisere den eldre litteraturen godt, men det er 

likevel ikke sikkert at de samme grepene ville fungert godt i alle klasser. For å finne ut mer 

om hva som fungere i en bestemt klasse, kan læreren undersøke hvordan elevene liker å 

jobbe med norskfaget og hva som motiverer dem. Noen elever foretrekker kanskje helt andre 

arbeidsformer, og gjennom samtaler med elevene kan læreren kartlegge hva elevene mener 

skal til for at de blir engasjerte og motiverte til å arbeide med den eldre litteraturen. 

 

Norsklæreren i denne studien brukte tid på å hjelpe elevene med å se at alle tekster er en del 

av en større sammenheng. Det kan være interessant å jobbe med å trene elevene i å se tekster 

som en del av en gitt kontekst. Det vil også bli sentralt med implementeringen av de nye 

læreplanene, som kommer fra 2020, da hovedområdet tekst i kontekst blir en del av 

norskfaget.  

 

Elevene i denne studien peker på at de opplever at de lærer mer når de møter en kombinasjon 

av erfaringsbaserte og analytiske innganger til tekstene. Av den grunn kan det være 
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interessant å jobbe med å kombinere disse måtene å møte litteraturen på, og å påse at elevene 

også møter krav om bruk av faguttrykk, og at de lærer seg å tolke og analysere med 

utgangspunkt i den litterære teksten.  

 

6.3 Forslag til videre forskning 
Studien er som nevnt en illustrasjon og et eksempel på hvordan man kan aktualisere eldre 

litteratur. Forskningen er en lokal studie, hvor jeg har analytisk generalisert mine funn opp 

mot aktuell teori. 

 

Studien er begrenset til kun én case, grunnet formatet på masteravhandlingen og tiden til 

rådighet. Ved videre forskning vil det være relevant å gjøre flere casestudier som undersøker 

hvordan flere lærere arbeider for å aktualisere og engasjere elevene i litteraturundervisningen. 

Her er det spennende hvordan ulike tekster kan aktualiseres, og hvordan man som lærere kan 

bruke ulike verktøy i undervisningen for å engasjere og motivere elevene. Her kan studier 

som omhandler bruk av film i litteraturundervisningen være interessant.  

 

Jeg tror også det blir viktig å forske mer på hva som skal til for at elevene skal oppleve 

litteraturundervisningen som meningsfull. Ved å vite mer om hvordan elevene faktisk 

arbeider med tekst, slik at vi lettere kan forstå hva som skal til for å hjelpe elevene med å 

utvikle deres litterære kompetanse, kan det også bli lettere å tilpasse undervisningen til hver 

enkelt elev. Vi bør vite mer om hvordan vi kan skape sammenheng mellom erfaringsbaserte 

og analytiske tilnærminger til litteratur.  



	 69	

Litteraturliste 
Aarsand, K. (2019). Den guddommelige komedie. I Store norske leksikon. Hentet 26. mai  

2019 fra https://snl.no/Den_guddommelige_komedie 
Aase, L. (2005). Litterære samtaler. I Bjørn Kvalsvik Nocolaysen & Laila Aase (Red.),  

Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (s. 106-124). Oslo: Det Norske  

Samlaget.  

Blikstad-Balas. (2016) Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget 

Befring, Edvard (2015), Forskningsetikk, i Edvard Befring, Forskningsmetoder i 

 utdanningsvitenskap (s. 28-35). Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

Bommarco, B. (2006). Texter I dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. Malmö:  

Malmö högskolan 

Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. I H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A.  

 T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds.), APA handbook of research methods in  

 psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological,  

 and biological (pp. 57-71). Washington, DC, US: American Psychological  

 Association. 

Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry, Theory  

Into Practice. (s. 124-130).  

Culler, J. W. (2002). Structuralism Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study  

Literature. London: Routledge.  

Dalen, M. (2004). Intervju som forskningsmetode – en kvalitativ tilnærming. Oslo: 

 Universitetsforlaget 

Eco, U. (2000). Fornyelse I det serielle. I U. Eco, Den nye middelalderen (s. 132-164). Oslo:  

Tiden norsk forlag.  

Fangen, K. (2004). Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget. 

Gourvennec, A. F. (2016). Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk  

på arbeid med litterære tekster i videregående skole. Nordic Journal of Literacy  

 Research, (2), 1-18. https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/271  

Grønmo, S. (2004). Strukturert utspørring. I S. Grønmo, Samfunnsvitenskapelig metode  

 (s.190-211). Bergen: Fagbokforlaget. 



	70	

Guthrie, J. (2008). Engaging Adolescents in reading. Newbury park: Corwin 

Hansen, T. I. (2011) Kognitiv litteraturdidaktikk. Fredriksberg: Dansklærerforeningens forlag 

Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i  
samfunnsvitenskapelig metode (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.  

Johnson, Burke R. (2013). Valditity of Research Results in Quantitative, Qualitative and  

 Mixed Research. (kapittel 11) I B. R. Johnson & L. Christensen, Educational  

Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (s. 277-316). Sage: Los 

Angeles. 

Kjelen, H. (2013). Litteraturundervisning i ungdomsskolen – Kanon, danning og  

kompetanse(doktoravhandling, NTNU). Hentet fra  

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/244244/667766_FULLTEXT01

.pdf?sequence=1 

Kulbrandstad, L. I, Danbolt, A. M. V, Sommervold, T & Syvertsen, E. M. (2005)  

Tekstsamtaler. Arbeid med lesing, skriving og litteratur i ungdomstrinnets norskfag – 

slik lærere ser det. Vallset: Oplanske Bokforlag.  

Kunnskapsdepartementet (2013). Læreplan i norsk (NOR1-05). Hentet fra  

 https://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Hele/Formaal 

Kunnskapsdepartementet (2018) Kjerneelementer i fag. Hentet 20. mai 2019 fra  

https://www.regjeringen.no/contentassets/3d659278ae55449f9d8373fff5de4f65/kjern

eelementer-i-fag-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-i-lk20-og-lk20s-fastsatt-av-

kd.pdf 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju (2.utg). Oslo:  

Gyldendal akademisk. 

Larsen, A. K. (2017). «Om samfunnsvitenskapelig metode», i (Red.) Larsen, Ann Kristin En 

enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig metode. Bergen: Fagbokforlaget.  

Molloy, G. (2002). Läraren, litteraturen, eleven (Doktoravhandling, Lärarhögskolan i  

 Stocholm). Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm  

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra  

 https://www.regjeringen.no/contentassets/da148fec8c4a4ab88daa8b677a700292/no/p

dfs/nou201520150008000dddpdfs.pdf 

Olin-Scheller, C. (2007). Mellan Dante och ´Big Brother´: En studie om gymnasieelevers  

textvärldar. (Doktoravhandling), Karlstad Univerity.  

Penne, S. (2006). Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Norsk på ungdomstrinnet. Å  

 konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster. Fagets rolle i  



	 71	

 et identitetsperspektiv, i et likhet- og et ulikhetsperspektiv (Doktoravhandling, UiO).  

Hentet fra: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/publikasjoner/rapporter-og-

avhandlingen/Penne%5B1%5D.pdf  

Penne, S. (2010). Brobygging og litteraturdidaktikk: Fra «kulturelle ulikheter» til  

«meningsskapende likheter».  

Penne, S. (2012). Når delen erstatter helheten: litterære utdrag og norskfagets lærebøker. I S.  

 Matre, D. Kibsgaard Sjøhelle & R. Solheim (Red.), Teorier om tekst i møte med  

 skolens lese- og skrivepraksiser (s.163-174). Oslo: Universitetsforlaget 

Penne, S. (2013). Skjønnlitteraturen i skolen i et literacy-perspektiv. I D. Skjelbred og A.  

Veum (red.), Literacy i læringskontekster (s. 43-54).  

Penne, S. & Skarstein, D. (2015). The L1 subject in a world of increasing individualism.  

 Democratic paradoxes in Norwegian L1 classrooms. L1-Educational Studies in  

 Language and Literature, (15), 1-18 

Rødnes, K. A. & Ludvigsen, S. R. (2009) Elevers meningsskaping av skjønnlitteratur - 

 Samtaler og tekst. Nordic Studies in Education, 2(29), 235-249.  

Rødnes, K. A. (2014). Skjønnlitteratur i klasserommet: Skandinavisk forskning og didaktiske  

implikasjoner. (s. 1-17).  

Skaftun, A. & Michelsen, P. A. (2017). Litteraturdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm  

Akademisk.  

Skarstein, D. (2013). Meningsdannelse og diversitet. En didaktisk undersøkelse av  

elevers lesninger av norskfagets litterære tekster (Doktoravhandling, Universitetet i 

Bergen). Hentet fra: http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7694/dr-thesis-2013-

Dag-Skarstein.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Skarstein, D. (2018). Handling, karakterar og skjulte sanningar. Ein analyse av dramaturgien  

 i Skam. I S. Skarsbø Lindtner og D. Skarstein (Red.), Dramaserien Skam (s. 33-52).  

 Bergen: Fagbokforlaget. 

Skei, H. H. (2019, 3. mai). Intertekstualitet. I Store norske leksikon. Hentet 23. mai 2019 fra  

https://snl.no/intertekstualitet 

Skriver, S. (2011) «Det var ikke særlig slemt at læse den». En empirisk undersøgelse af  



	72	

romanen i klasserummet. Vol. 5 Nr. 1 Art. 4. Acta Didactica Norge. København: 

Universitetet i København.  

Torell, Ö. (2011). Literary Competence Beyond Conventions, Scandinavian Journal of  

Educational Research. (s. 369-379).  

Tønnessen, E. S. (2007). Litterær kompetanse – for elever og lærere. I M. Lillesvangstu, E. S.  

Tønnessen & H. Dahll-Larssøn (Red.), Inn i teksten – ut i livet: nøkler til leseglede og 

litterær kompetanse (Vol. nr. 169, 196 s.). Bergen: Fagbokforlaget.  

Utdanningsdirektoratet (2018b) Kjerneelementer – fag i grunnskolen og gjennomgående fag i  

vgo. Hentet 23. mai 2019 fra https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementer/ 

Utdanningsdirektoratet (2019). Dybdelæring. Hentet 20. mai 2019. Fra  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/ 

 
 
 

 



	 73	

Vedlegg  
 

Vedlegg A – Informasjonsskriv til lærer 
 

Informasjonsskriv	til	lærer	
	
Samtykke	til	deltakelse	i	forskningsprosjektet	”Den	eldre	litteraturens	
nytteverdi”.		
(...)	har	sagt	ja	til	å	delta	i	masterprosjektet	”Den	eldre	litteraturens	nytteverdi”.	Dette	er	
et	prosjekt	som	har	fokus	på	hvordan	litteraturundervisningen	kan	legges	opp	for	å	vise	
elevene	hvordan	nyere	tekster	tar	opp	elementer	fra	eldre	litteratur,	og	at	gamle	myter	
og	forestillinger	går	igjen	i	litteraturen	på	tvers	av	tid	og	formidlingsformer.		
	
Masterprosjektet	utføres	av	Thilde	Tennefoss,	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	føle	den	
delen	av	undervisningen	som	er	knyttet	opp	mot	Divina	commedia	av	Dante	Alighieri.	I	
etterkant	av	undervisningen	vil	jeg	intervjue	noen	elever,	for	å	høre	elevenes	
synspunkter	om	hvordan	de	opplever	undervisningen	og	for	å	utfordre	dem	på	hva	de	
har	fått	ut	av	å	arbeide	på	denne	måten.		
	
Elevenes	deltakelse	
Vedlagt	er	en	slipp	der	foresatte	(og	elev)	signerer	for	om	de	tillater	at	deres	ungdom	
deltar	i	prosjektet.	Deltakelse,	eller	reservasjon	mot	å	delta,	vil	ikke	påvirke	elevenes	
tilbud	ved	skolen	eller	vurdering	av	eleven.	Foresatte	har	rett	til	innsyn	i	datamaterialet	
som	er	samlet	inn	om	deres	ungdom,	og	kan	be	om	at	det	skal	slettes.	Det	samme	har	
eleven	selv.	Foresatte	kan	når	som	helt	trekke	sin	ungdom	ut	av	prosjektet	uten	
begrunnelse,	da	deltakelse	er	frivillig.	Dette	må	i	så	fall	meldes	på	epost	til	
thildetennefoss@hotmail.com.		
	
Bruk	av	data,	sikker	lagring	og	sletting	av	data	
Dataene	skal	brukes	til	forskning,	og	vil	ikke	få	betydning	for	elevenes	vurdering	i	faget.	
Intervjuene	vil	transkriberes	og	anonymiseres,	og	det	er	kun	transkripsjoner	av	
intervjuene	som	vises	i	den	ferdige	masteroppgaven.	Elevenes	identitet	vil	altså	ikke	
publiseres	verken	i	form	av	navn	og	skole,	eller	ved	gjenkjenning	via	lyd.	Lydopptakene	
vil	bli	oppbevart	på	et	sikkert	sted.	Datamaterialet	vil	kun	være	synlig	for	undertegnede.	
Alt	identifiserbart	materiale	skal	slettes	innen	01.07.2019,	da	masteroppgaven	skal	
leveres	inn.		
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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:	90526964,	e-post:	thildetennefoss@hotmail.com	
	
Vennlig	hilsen	
	
Thilde	Tennefoss	
Masterstudent	ved	Lektorprogrammet	ved	Universitetet	i	Oslo.		
	
	
	
SAMTYKKE	TIL	DELTAGELSE		
Jeg	har	lest	informasjonsskrivet	om	forskningsprosjektet	”Den	eldre	litteraturens	
nytteverdi”	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:___________________________________________________________	
 

 

Vedlegg B – Informasjonsskriv til elever 
 

Til	foresatte	og	elever	ved	Nøtterøy	videregående	skole	
	
Samtykke	til	deltakelse	i	forskningsprosjektet	”Den	eldre	litteraturens	
nytteverdi”.		
(...)	har	sagt	ja	til	å	delta	i	masterprosjektet	”Den	eldre	litteraturens	nytteverdi”.	Dette	er	
et	prosjekt	som	har	fokus	på	hvordan	litteraturundervisningen	kan	legges	opp	for	å	vise	
elevene	hvordan	nyere	tekster	tar	opp	elementer	fra	eldre	litteratur,	og	at	gamle	myter	
og	forestillinger	går	igjen	i	litteraturen	på	tvers	av	tid	og	formidlingsformer.		
	
Masterprosjektet	utføres	av	Thilde	Tennefoss,	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	føle	den	
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delen	av	undervisningen	som	er	knyttet	opp	mot	Divina	commedia	av	Dante	Alighieri.	I	
etterkant	av	undervisningen	vil	jeg	intervjue	noen	elever,	for	å	høre	elevenes	
synspunkter	om	hvordan	de	opplever	undervisningen	og	for	å	utfordre	dem	på	hva	de	
har	fått	ut	av	å	arbeide	på	denne	måten.		
	
Elevenes	deltakelse	
Vedlagt	er	en	slipp	der	foresatte	(og	elev)	signerer	for	om	de	tillater	at	deres	ungdom	
deltar	i	prosjektet.	Deltakelse,	eller	reservasjon	mot	å	delta,	vil	ikke	påvirke	elevenes	
tilbud	ved	skolen	eller	vurdering	av	eleven.	Foresatte	har	rett	til	innsyn	i	datamaterialet	
som	er	samlet	inn	om	deres	ungdom,	og	kan	be	om	at	det	skal	slettes.	Det	samme	har	
eleven	selv.	Foresatte	kan	når	som	helt	trekke	sin	ungdom	ut	av	prosjektet	uten	
begrunnelse,	da	deltakelse	er	frivillig.	Dette	må	i	så	fall	meldes	på	epost	til	
thildetennefoss@hotmail.com.		
	
Bruk	av	data,	sikker	lagring	og	sletting	av	data	
Dataene	skal	brukes	til	forskning,	og	vil	ikke	få	betydning	for	elevenes	vurdering	i	faget.	
Intervjuene	vil	transkriberes	og	anonymiseres,	og	det	er	kun	transkripsjoner	av	
intervjuene	som	vises	i	den	ferdige	masteroppgaven.	Elevenes	identitet	vil	altså	ikke	
publiseres	verken	i	form	av	navn	og	skole,	eller	ved	gjenkjenning	via	lyd.	Lydopptakene	
vil	bli	oppbevart	på	et	sikkert	sted.	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:	90526964,	e-post:	thildetennefoss@hotmail.com	
	
Vennlig	hilsen	
	
Thilde	Tennefoss	
Masterstudent	ved	Lektorprogrammet	ved	Universitetet	i	Oslo.		
	
	
	
SAMTYKKE	TIL	DELTAGELSE		
Jeg	har	lest	informasjonsskrivet	om	forskningsprosjektet	”Den	eldre	litteraturens	
nytteverdi”	og	forstår	hva	det	innebærer.		
Jeg	gir	tillatelse	til	at	data	som	blir	samlet	inn	på	(...)	videregående	skole	kan	anvendes	i	
forskningsprosjektet.		
	
Skole	og	klassetrinn:	__________________________________________________________	
	
Dato:_______________________________________________________________________	
	
Elevens	navn	i	blokkbokstaver:__________________________________________________	
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Elevens	underskrift:___________________________________________________________	
	
Foresattes underskrift: ___________________________________________ 

 

 

Vedlegg C – Godkjenning av prosjektet fra NSD 
27.08.2018 - Vurdert 
Det er vår vurdering at den innmeldte behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil 
være i samsvar med personvernlovgivningen, så fremt behandlingen gjennomføres i tråd 
med det som er dokumentert i meldeskjemaet med vedlegg, samt i meldingsdialogen 
mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan gjennomføres.  

MELD ENDRINGER Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være 
nødvending å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider 
informerer vi om hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringen 
gjennomføres.  

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av 
personopplysninger frem til 01.07.19.  

LOVLIG GRUNNLAG Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 
personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med 
kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse 
som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for 
behandlingen vil dermed være de 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, uforenelige 
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 
informasjon, innsyn, retting, sletting, underretning, dataportabilitet, jf. art. 12, 13, 15-17, 
19, 20. Disse rettighetene 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 av personopplysninger ved 
planlagt avslutning for å avklare om behandlingen er avsluttet i tråd med den behandlingen 
som er dokumentert.  

Vi ønsker lykke til med prosjektet! 

 

Vedlegg D – Intervjuguider 
 

	
Intervjuguide	

	
Spørsmål	til	elevene:		
	

• Hvordan	synes	du	det	er	å	jobbe	med	den	eldre	litteraturen	på	denne	måten?	
• Hva	synes	du	er	mest	spennende,	og	hvorfor?		
• Hvordan	liker	du	best	å	jobbe	med	eldre	litteratur?		
• I	timen	sa	du	at	...	hva	mente	du	med	det?	Hvorfor	fanget	det	interessen	din?	
• Hva	synes	du	er	mest	interessant	med	den	teksten?		
• Tror	du	at	filmen	hadde	vært	like	meningsfull	hvis	du	ikke	hadde	lest	Dantes	

Inferno	først?		
• Hvilke	allusjoner	la	du	merke	til?		
• Synes	du	det	er	enklere	å	se	allusjonene	og	sammenhengene	når	klassen	har	

arbeidet	med	det	på	forhånd?		
	
	
Spørsmål	til	læreren:		
	

• Hvilke	fordeler	ser	du	ved	å	arbeide	på	denne	måten?		
• Synes	du	det	er	lettere	å	motivere	elevene	til	å	lese	eldre	litteratur	når	den	

knyttes	opp	mot	moderne	tekster?		
• Opplever	du	at	elevene	selv	klarer	å	se	allusjonene	og	at	de	ser	nytteverdien	til	

eldre	litteratur	bedre?	
 


