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Sammendrag 

Oppgaven undersøker hvilke diskurser som brukes om norskfaget i den offentlige debatten 

knyttet til fagfornyelsen, prosessen der alle skolens fag får nye læreplaner som skal 

implementeres høsten 2020. Hvilke begrunnelser, fagdisipliner, kunnskapsområder og 

samfunnsoppgaver for norskfaget betones i den offentlige debatten om endringene i faget i 

forbindelse med fagfornyelsen? Slike spørsmål, som dypest sett handler om hva norskfaget 

«er», eller oppfattes som, i offentlig debatt, er utgangspunktet for denne masteroppgaven. For 

å svare på dette benyttes Norman Faircloughs prosedyre for kritisk diskursanalyse 

(Fairclough, 2015[1989]), ettersom diskurser kan forstås som felles måter å forstå, definere og 

å snakke om et fenomen på – og ettersom Faircloughs teoretiske ramme og metode i tillegg 

tar opp i seg en maktdimensjon. Seks tekster er valgt ut for å prøve å favne en bredde av roller 

og perspektiver knyttet til norskfaget, selv om disse ikke kan gi noe uttømmende bilde av 

hvilke diskurser som benyttes om norskfaget. Tekstene er skrevet av en lærer, en 

kunnskapsminister, en språkrådsdirektør, en lærerorganisasjonsleder, en forsker og en 

aviskommentator og vektlegger ulike sider ved faget. Analysen viser for det første at 

redskapsfaget norsk settes opp mot kulturfaget norsk i flere av tekstene. Ferdighetenes 

relasjon til målstyring i læreplanverket gjør dem mindre legitime fagkomponenter enn 

litteratur- og språkundervisning, som kan knyttes til litterære opplevelser, kulturell innsikt, 

historiske perspektiver og danning. Målstyring er dessuten et omdreiningspunkt for debatten i 

nesten alle tekstene, enten gjennom en internalisert målstyringsdiskurs eller gjennom en klar 

opposisjon til målstyring. Læreren har en mindre framtredende plass i debatten om faget enn 

en kanskje kunne vente, noe som kan ses i sammenheng med lærerens posisjon i selve 

læreplanverket. Til sist preges tekstene som helhet av et generelt fravær av agens og 

ansvarliggjøring. Framfor at skolens aktører eller politiske beslutningstakere ansvarliggjøres 

for fagets utforming og framtid, peker noen av tekstene ut Utdanningsdirektoratet som den 

viktigste maktinstansen i utarbeidelsen av det fornyede norskfaget. Dette fører til at 

norskfaget i noen av tekstene framstår som et område avskåret fra politikken.  
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1 Innledning 

Norskdidaktikkprofessor Jon Smidt skriver i boka «Sjangrer og stemmer i norskrommet» 

(2004) at norskfaget kan ses på som et dialogisk og økologisk norskrom. Dialogisk er det etter 

Mikhail Bakhtins teori om at alle ytringer inngår i den samme store samtalen: Hver gang vi 

ytrer oss, er det som er sagt før, en del av verden og grunnlaget som vi ytrer oss i, samtidig 

som vi endrer grunnlaget for alle andre ytringer, bittelitt, med vår ytring. Med økologisk viser 

Smidt til at norskrommet utformes i sameksistens med samfunnet rundt, på samme måte som 

naturens organismer former seg etter miljøet de er en del av. Og økologi fordrer også 

interaksjon den andre veien mellom organismer og miljø – noe som «oversettes» til at vi 

mennesker også er med og påvirke samfunnet med våre ytringer. Et dialogisk og økologisk 

norskrom er dermed et sted hvor norskfagets muligheter både blir til i hvert spørsmål, 

framlegg, argument, instruksjon, høytlesning, novelleanalyse og masse mer som er framført 

av elever og lærere i skolen hver dag – og i et rom som formes av hvordan samfunnet rundt 

samtaler om skolepolitikk, kunnskapssyn, framtidas arbeidsliv, litteratur, språk, innvandring, 

EU-debatt, ny teknologi, demokrati … Ja, begge lister er nesten utømmelige. I løpet av 

studietida har jeg fått fordype meg i massevis av inspirerende teori og klasseromsforskning 

som dreier seg om norskfaget i praksis i skolen. Men faget «er» også det det framstår som sett 

utenfra skolen. Denne oppgaven søker dermed å belyse et lite utsnitt av norskrommet på den 

siste lista: Hvordan formes norskfaget i møte med samfunnet utenfor klasseromsdøra?  

1.1.1 Temaet og problemstilling for oppgaven 

I forbindelse med fagfornyelsen, prosessen der det utvikles nye læreplaner i alle fag i skolen 

til skolestart i 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2019), fikk vi en offentlig debatt om de nye 

læreplanene. En del av den debatten dreide seg om norskfaget spesielt. Dette gjorde at ulike 

aktører; lærere, forskere, andre fagfolk, mediene og interesseorganisasjoner; barket sammen i 

en diskusjon som dreide seg om innholdet i faget, og dypest sett: Hva skal framtidas norskfag 

være? Et ferdighetsfag eller et kulturfag? Skal ikke ungdommen lese tekster av Hamsun og 

Ibsen lenger? Hva med sagaene? Vil de i det hele tatt kunne noe om norsk språk? Vi kan kalle 

fagfornyelsen en slags retorisk situasjon; et utgangspunkt for å ytre seg om norskfaget. Det gir 

gode muligheter for å fange opp noen tenkemåter om norskfaget i samtida. Og ett begrep som 

på sett og vis dekker «tenkemåter», er diskurs. Diskurs kan være måter å se og å snakke om 

verden, eller deler av verden – som norskfaget – på (Jørgensen og Phillips, 2002:1).  
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Problemstillingen for denne oppgaven blir dermed: Hvilke diskurser benyttes om skolens 

norskfag i (den offentlige) debatten om nye læreplaner?  

1.1.2 Hvordan studere diskurser om norskfaget? 

En form for diskursanalyse som åpner for å studere hvordan diskurser både er med og forme 

og formes av sosial og kulturell utvikling – for eksempel innen norskfaget – er kritisk 

diskursanalyse, som gjerne forbindes med Norman Fairclough (Jørgensen og Phillips, 2002: 

60). Faircloughs Language and Power (2015[1989]) tilbyr det diskursanalytiske rammeverket 

for oppgaven, og her vektlegges diskursers forhold til tatt for gitte forestillinger i kulturen og 

det Fairclough kaller ideologi. Finnes det tatt for gitte forestillinger om norskfaget? Om hva 

som er selvsagte begrunnelser for faget, selvsagte samfunnsoppgaver som er pålagt faget, 

eller selvsagte fagområder som norskfaget har ansvar for? Ja, slike forestillinger finnes 

knyttet til de fleste sosiale fenomener. Følger vi Fairclough her, vil aktører i debatten om 

fagfornyelsen kunne knytte sine interesser eller ønsker for faget til disse tatt for gitte 

forestillingene. I slike tilfeller hevder Fairclough at det utøves en ideologisk form for makt. 

Her er ikke poenget å analysere hvordan makt fordeles mellom aktørene som debatterer 

norskfaget, men å undersøke hvordan diskurs styrker eller svekker ideologier knyttet til 

norskfaget og skolen.  

Dermed vil denne oppgaven vil undersøke hvilke diskurser, og gjennom dem, ideologier, som 

knyttes til norskfaget og fagets begrunnelser og kunnskapsformer, blant annet. Det gjøres i et 

utvalg bestående av seks i meningstekster om fagfornyelsen i norsk, som er skrevet i løpet av 

2018 – fra førsteutkast til kjerneelementer for norskfaget ble gjort offentlig, til førsteutkastet 

for fagplan med kompetansemål ble lagt ut på høring. Det gir oss et lite utsnitt av debatten, og 

vil avdekke hvilke av norskfagets og skolefeltets tenkemåter som spiller en rolle i debatten 

når norskfaget nå skal fornyes.  

1.1.3 Hvorfor studere diskurser om norskfaget? 

Diskurser kan hjelpe oss å forstå ulike representasjoner av virkeligheten (Johannessen, Rafoss 

og Rasmussen, 2017:52,58). Denne oppgaven vil gjennom å undersøke hvilke forestillinger 

som råder rundt skolens norskfag, belyse diskurser som sier noe om hvem faget er til for, og 

hvordan ulike kunnskapsformer, kompetanser og fag betones i vår kultur. I sin tur åpner dette 

for en større diskusjon: Hvilke konsekvenser kan diskurser rundt norskfaget få for norskfaget, 
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elever og lærere? Hvilke ideologiske strømninger i samtida tjener disse diskursene? Stenger 

disse synene ute alternative perspektiver? Med over 1175 høringssvar på førsteutkastet til ny 

læreplan i norsk innen høringsfristen i januar 2019 (Utdanningsdirektoratet, 2019) – i tillegg 

til mediedebatten – vet vi at mange ulike interesser ønsker å være med å forme norskfaget. 

Deres kamper viser seg i diskurs, og dermed er diskursanalysen egnet til å si noe om hvilke 

spenninger norskfaget beveger seg innenfor. 
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2 Teorikapittel 

Kritisk diskursanalyse som teori og metode 

Teorikapitlet vil dreie seg om den delen av kritisk diskursanalyse som egner seg som en 

generell tolkningsramme for språkanalyse: Hvordan er språket (og dermed tekster) med på å 

skape og opprettholde samfunnets maktrelasjoner? Og hvordan forholder tekster seg til vår 

sosiale virkelighet, altså: Hva er forholdet mellom tekst, diskurs og sosial kontekst? 

Metodekapitlet tar for seg den delen av kritisk diskursanalyse som beskriver teksters konkrete 

egenskaper og hva slags tegn og markører vi ser etter i tekster for å analysere oss fram til 

hvilke diskurser de benytter.    

2.1 Teori: Kritisk diskursanalyse 

I dette kapitlet går jeg i første del gjennom Faircloughs teoretiske rammer for CDA, hvilket 

diskursbegrep og hvilket maktbegrep som ligger til grunn for oppgaven og hvordan makt 

forholder seg til diskurs og hvilken rolle begrepet spiller i kritisk diskursanalyse. Her bygger 

teorien på Norman Fairclough (2015[1989]), Steven Lukes (1981[1974]) og Antonio Gramsci 

(1973) med noen suppleringer fra Jørgensen og Phillips’ (1999, 2002) og Johannesen, Rafoss 

og Rasmussens (2018) innføringer i diskursteori. I den andre delen av teorikapitlet ser vi 

nærmere på norskfagets ideologier, og jeg vil presentere teoretikere og tidligere forskning 

nærmere når vi kommer dit. 

2.1.1 Diskurs 

Problemstillingen Hvilke diskurser benyttes om skolens norskfag i (den offentlige) debatten 

om nye læreplaner? fordrer at vi har et avklart forhold til begrepet diskurs. Diskurs kan 

defineres som «en kollektiv forståelsesramme» (Johannessen, Rafoss og Rasmussen 2018:58), 

og kanskje helst en kollektiv språklig forståelsesramme – ettersom vi studerer diskurs i 

hvordan den uttrykkes. Jørgensen og Phillips (2002:1) inkluderer denne dimensjonen når de 

definerer diskurs som en spesifikk måte å snakke om og å forstå verden på (eller et aspekt av 

verden på). Å studere diskurs er ikke simpelthen å studere egenskapene til en tekst: Å bruke 

begrepet «diskurs» i stedet for «tekst» i denne oppgaven åpner nemlig opp for å undersøke 

hvilke felles, språklige forståelsesrammer vi som samfunn har rundt norskfaget – og hva som 
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former disse forståelsesrammene. Norman Fairclough beskriver i Language and Power (2015 

[1989]: 56) forholdet mellom språk og makt på den måten at vi mennesker etablerer, 

opprettholder eller tilslører, men også endrer, maktrelasjoner i samfunnet gjennom språket. I 

Faircloughs teori er ikke språket kun et uttrykk for maktrelasjoner i et samfunn, diskurser 

påvirker også måten vi mennesker innordner oss i verden – fordi diskurser styrker eller 

svekker etablerte maktinstanser gjennom språket. Fairclough (2015[1989]: 56) bruker som 

eksempel ord man i politikken er uenige om betydningen av, som «frihet», som kan være 

både frihet fra staten og frihet gjennom statens velferdsordninger. Dette er et tydelig eksempel 

på at språket ikke bare er en slags avstøpning virkeligheten, fordi det ikke eksisterer én 

objektiv forståelse av virkeligheten (Jørgensen og Phillips, 1999: 34). Det viser også at 

språket er med på å forme virkeligheten, og det har konsekvenser for oss mennesker.  

2.1.2 Makt  

Faircloughs kritiske diskursanalyse søker altså først og fremst å beskrive hvordan diskurser 

forholder seg til makt. Det synet på makt som ligger til grunn for denne oppgaven, tilskrives 

sosiologen Steven Lukes (1981[1974]). Hans syn på hva makt er, korresponderer godt med 

den formen for makt som Fairclough søker å gjøre oss oppmerksomme på, nemlig den tatt for 

gitte. Lukes’ formål med sin beskrivelse av makt var nettopp å fange opp makt som ikke var 

synlig. Når stortingsflertallet får igjennom et vedtak i en votering, utøves makt på en måte 

som er synlig i det maktutøvelsen skjer. Det samme gjelder om en aktør greier å hindre en sak 

som er i noen andres interesse, i å bli behandlet (Tallaksen, 2010: 10). Dette er de skalte én- 

og todimensjonale maktformene. Men Lukes beskriver en tredje maktdimensjon: 

A may exercise power over B by getting him to do what he does not want to do, but he 

also exercises power over him by influencing, shaping or determining his very wants. 

Indeed, is it not the supreme exercise of power to get another or others to have the 

desires you want them to have – that is to secure their compliance by controlling their 

thoughts and desires? (Lukes, 1981[1974]: 23). 

Å få noen til å tro at deres interesser sammenfaller med din interesse, og dermed lar deg 

beholde makten, er en mer dulgt form for makt. Med Lukes’ begreper (1981[1974]: 25) er 

dette et tredimensjonalt syn på makt, et som fanger mer enn den observerbare oppførselen og 

de forhåndsdefinerte, motstridende interessene i de to første eksemplene på maktutøvelse. 

Dermed er denne maktformen også vanskeligere å fange opp i en analyse som fokuserer på 

aktører og utfall av konkrete prosesser, som en kunne ha gjort med de to første eksemplene. 



7 

 

Denne formen for makt lar seg bedre fange opp i en språkanalyse, ettersom språket har 

potensiale til å overbevise og å fordekke maktrelasjoner. Og det er nettopp makt Faircloughs 

(2015) kritiske diskursanalyse dreier seg om å vise fram. Lukes tredimensjonale 

maktforståelse vil dermed ligge til grunn for denne analysen av tekster som handler om 

skolens norskfag.  

2.1.3 Makt som ideologi  

Den formen for makt som beskrives i Lukes’ tredimensjonale syn, handler altså ikke om 

tvang eller press, men om å gjøre dine interesser til et åpenbart valg for andre òg. Dette 

åpenbare må dermed være for «common sense»1 å regne, og da hevder Fairclough 

(2015[1989]: 107) at den formen for makt som utøves, er ideologi. Her forstås altså ikke 

ideologi som det gjøres i hverdagsspråket, som sosialisme, konservativisme og deres like. 

Ideologi er en maktform der en utnytter det som tas for gitt, eller som regnes som common 

sense. Det bidrar til å avlede oppmerksomhet vekk fra det som kunne utfordret 

maktrelasjoner, hevder Fairclough (2015[1989]: 108). En som gjorde denne sammenhengen 

klar, var den politiske filosofen Antonio Gramci. Ideologi-begrepet bygger i Faircloughs 

kritiske diskursanalyse nemlig på Gramcis ideer om hegemoni (Fairclough, 2015[1989]: 

32,107). Som marxist var Gramci opptatt av at borgerskapets kulturelle hegemoni fungerte 

som en forsvarslinje for det bestående samfunnet. Borgerskapet opprettholdt makten sin fordi 

arbeiderklassen hadde gitt opp å endre samfunnsordenen, men heller strebet etter å leve som 

borgerskapet når det kom til forbruk og kulturelle symboler, et uttrykk for kulturelt hegemoni 

(Lima, 2019).  

Dette korresponderer godt med Lukes’ beskrivelser av tilsynelatende sammenfall av interesser 

som en form for makt. Gramsci (1973) mener dette skjer ved at en ideologi blir common 

sense, slik som borgerskapets levevis ble: Alle verdensanskuelser, troer, filosofier, religioner 

og kulturelle bevegelser er avhengig av en «implicit, teoretisk ‘forutsetning’», eller ideologi 

som han også skriver, som manifesterer seg «implicit i kunsten, jura og retsbevisthed, i den 

økonomiske aktivitet, i alle individuelle og kollektive livsytringer», altså overalt rundt deg i 

                                                 
1 «Common sense» har flere mulige oversettelser til norsk. Ordboka («sense», 1996) foreslår «sunn fornuft»,  
og det brukes nok i mange av de samme sammenhengene som «common sense. Samtidig er det er nettopp 
fordi noe er «common», allment, kjent, at ideologier kan utnytte common sense i diskurs. «Sense» oversettes 
blant annet som både «følelse», «oppfatning» og «fornuft» (ibid.), og de tre ordene til sammen nok er mer 
dekkende for betydningen enn bare «fornuft». Siden det ikke finnes et innarbeidet norsk begrep som dekker 
hele betydningen av det engelske «common sense», bruker denne oppgaven det engelske begrepet. 
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samfunnets ulike diskurser (Gramsci, 1973: 94). De implisitte egenskapene ved kulturelt 

hegemoni, forutsetningen eller ideologien, blir til slutt en form for allmenn fornuft: Hvorfor 

skal ikke jeg ha samme kjøpekraft som de andre? Makt blir dermed et spørsmål om 

definisjonsmakt: Hva kan regnes som common sense? Overført til språkanalyse betyr dette at 

makten går ut på å ha (definisjons)makt til å bestemme for eksempel ords betydning eller 

hvilke språklige og kommunikative normer som skal gjelde. (Fairclough 2015[1989]: 110.) 

Dette kan ikke bestemmes gjennom vedtak eller hvem som fikk opp sine saker på dagsorden, 

og vil dermed kunne falle inn under Lukes’ tredimensjonale maktforståelse.  

2.1.4 Ideologi i diskurs: et eksempel 

I kritisk diskursanalyse er en altså først og fremst opptatt av diskurs som fungerer ideologisk, 

det som bidrar til å danne, forme og endre maktrelasjoner i samfunnet gjennom common 

sense. Videre sier Fairclough (2015:[1989]:32) at ideologi er representasjoner av aspekter ved 

virkeligheten som kan kritiseres i normativ forstand og som også er nødvendige for å styrke 

eller å opprettholde eksisterende sosiale forhold og maktforhold. Et eksempel: Læreplaner kan 

vi se for oss at i høy grad både er åpen for normativ kritikk og bidrar til å etablere, 

opprettholde eller endre maktrelasjoner, siden læreplaner «legitimerer, beskriver og 

normerer» skolens innhold (Karseth og Sivesind, 2009: 24).  

I den gjeldende læreplanen Kunnskapsløftet (K06) beskrives norskfagets formål blant annet 

slik: «Gjennom aktiv bruk av det norske språket [rustes barn og unge] til deltakelse i 

arbeidsliv og demokratiske prosesser» (Utdanningsdirektoratet [Udir], 2013). Å snakke, lese 

og skrive norsk er her positivt knyttet til det å ha en jobb – som må sies å være et gode i tråd 

med «arbeidslinja» i norsk politikk. Det er ikke vanskelig å se for seg at «arbeidslinja» kan 

være en ideologi som gjør seg gjeldende i en læreplan for grunnskolen, all den tid utdanning 

blant annet har den funksjonen at den skal forberede elevene til arbeidslivet. Det interessante 

her er hvordan «aktiv bruk av norsk språk» tas til inntekt for arbeidslinja, som er en ganske 

selvsagt målsetning på tvers av det politiske spekteret. En kan endog tenke seg en 

motstridende ideologi, knyttet til EU-institusjonenes «fire friheter»: Det er et (økonomisk) 

gode at arbeidstakere raskt kan flyttes på tvers av landegrenser, og dermed språkgrenser. At 

arbeidstakere i Norge skal «bruke norsk aktivt», blir ikke like viktig innen en slik ideologi, 

noe som vil påvirke diskursen i tekster hvor denne markedsideologien aktiviseres. Å benytte 

den ene eller andre ideologien vil i sin tur legitimere eksisterende maktrelasjoner. Johannesen, 
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Rafoss og Rasmussen (2018: 64–65) kaller det diskursiv sirkelvirkning når diskurs påvirker 

handlinger (for eksempel arbeidslivspolitikk i Norge eller Norges tilknytning til EU), som 

igjen påvirker diskurs, som igjen påvirker handling, og så bortetter.  

2.1.5 Ideologisk og diskursiv kamp 

Motstridende ideologier kan sameksistere i en kultur eller et samfunn. For å ta eksemplet med 

«arbeidslinja» videre: Da regjeringen Solberg foreslo å kutte i dagpenger i oktober 2017, sa 

statsminister Erna Solberg til NRK at «Nå må de som kan jobbe i dette landet, jobbe, hvis vi 

skal ha et samfunn som bærer velferdskostandene fremover», et utspill vi kan ta til inntekt for 

arbeidslinja (Krekling og Wolasmal, 2017). I samme artikkel finner vi flere sitater fra 

opposisjonen hvor kuttforslaget omtales. Ap-nestleder Hadia Tajik sa blant annet: «Det betyr 

at de som har en svak tilknytning til arbeidslivet får en enda svakere tilknytning, som for 

eksempel kvinner som jobber deltid og unge menn på midlertidige kontrakter. Det er alvorlig 

for dem det gjelder, og det er også noe som øker forskjellene i landet vårt.» Sitatet handler om 

det samme fenomenet, kutt i dagpenger, men rammes ikke inn som noe som kan tjene 

arbeidslinja – en ideologi som også Arbeiderpartiet er opptatt av å knytte til sin politikk. Her 

ser vi hvordan Solbergs politiske motstander benytter en ulikhetsdiskurs for å beskrive det 

samme politiske tiltaket.  

Dette hverdagslige eksemplet viser det Farclough (108–114) kaller en ideologisk kamp 

(«ideological struggle»). Johannessen, Rafoss og Rasmussen (2018: 71) bruker imidlertid 

begrepet diskursiv kamp. Her kan man se det som at det som står på spill i «kampen», er én 

ideologis overtak over en annen, men dette uttrykkes jo gjennom diskurs. Som Fairclough 

(2015[1989]:65) skriver: «Ideology is the key mechanism of rule by consent, and because it is 

the favoured vehicle of ideology, discourse is of considerable social significance in this 

connection.» Det er sjeldent snakk om at én ideologi har fullstendig hegemonisk overtak. Det 

vil alltid være diskursive kamper mellom ideologier, og de blir så å si aldri enerådende. 

(Fairclough, 2015[1989]:108.) Så lenge det finnes motstridende diskurser, finnes det 

motstridende ideologier, og vice versa. Og disse eksisterer faktisk ganske avhengig av 

hverandre: «A discourse is always constituted in relation to what it excludes». (Jørgensen og 

Phillips, 2002:9). I diskursanalysen er maktrelasjoner alltid i en diskursiv kamp om enerett til 

å definere et fenomen, og det er jo nettopp det politikerne kjemper om i dagpengesaken. 

(Fairclough 2015[1989]: 65, Johannessen, Rafoss og Rasmussen 2018: 71.)  
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I eksemplet med arbeidslinja ser vi at aktøren med mest makt, Erna Solberg og regjeringen, 

ikke har enerett til å definere sin egen politikk. Opposisjonen, gjennom mediene, er også med 

på påvirke hvordan regjeringens politikk omtales og oppfattes. Med Faircloughs 

(2015[1989]:110) begreper er det som skjer her at ideologisk mangfold setter grensene for 

ideologisk common sense. For denne oppgavens del betyr dette at vi kan vente å finne flere og 

kanskje motstridende ideologier i diskursene som tekstene i utvalget benytter. 

2.1.6 Common sense: Effektive diskurser utnytter det vi allerede vet 

om verden 

Hvem har størst sjanse for å lykkes med sin diskurs om dagpenger i eksemplet over? 

Spørsmålet dreier seg om å få gjennomslag for sin ideologi gjennom diskurs, og ifølge CDA 

vil det være den aktøren som klarer å blande «sin» diskurs best med det som oppfattes som 

common sense, eller allmenn fornuft (Fairclough, 2015[1989]:101). Når Fairclough 

(Ibid.:107) bruker begrepet common sense, mener han den formen for allmenn fornuft som 

ideologier kan utnytte for maktovertak gjennom kulturelt hegemoni, slik Gramsci beskreiv. 

En parallell til språkanalyse, som Grue (2017) påpeker, er retorikkens topoi, «felles steder i 

bevissthetens landskap» som vi henter argumentasjon fra: Aristoteles’ topoi «er det alle er 

enige om, enten det er snakk om vanlige oppfatninger eller etablerte argumentasjonsmønstre». 

(Ibid.)  

Men hvordan oppleves dette helt konkret hos medlemmer av en (tekst)kultur? Her kommer 

Faircloughs begreper om medlemsressurser («member’s resurces», MR) inn. 

Medlemsressurser understreker den sosiale sida av språk, ettersom det er en form for 

kontekstavhengig bakgrunnskunnskap som medlemmer av en tekstkultur bruker i språklig 

samhandling. Våre tolkninger av tekster avhenger altså både av teksten og hva vi selv bærer 

med oss av tidligere erfaringer med diskurs og hva som inngår i vår erfaringsverden som 

common sense. (Fairclough, 2015[1989]: 155.) Dette er viktige kompetanser for å kunne klare 

seg i en tekstkultur, ettersom veldig mye som sies og skrives har tatt for gitte og implisitte 

sider. Som eksempel brukes Fairclough uttrykket «the Soviet threat», trusselen fra Sovjet, 

som var en mye brukt avisfrase i britiske medier før 1991. At uttrykket har bestemt form, gjør 

at man som avisleser må godta premisset om at Sovjet utgjør en trussel. (Fairclough, 

2015[1989]: 165). Denne slutningen er rent faktisk en tolkning leseren må gjøre selv, selv om 

uttrykket ikke åpner for mange alternativ. En kraftfull konsekvens av dette er at ansvaret for 
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tolkning legges på leseren, og dermed internaliseres ideologier fra en tekst i publikums 

kompetanse, eller MR (Fairclough, 2015[1989]:106,163). Og leser mange nok lesere dette 

mange nok ganger, er uttrykket rett og slett synonymt med Sovjetunionen. Da kan vi snakke 

om at bildet på Sovjet som trussel, blir den dominerende diskursen, er naturliggjort gjennom 

én ideologis dominans over andre i en aktuell kontekst (Fairclough, 2015[1989]:113).  

Det langsiktige målet med kritisk diskursanalyse 

Diskurs er målbærere av ideologier. Det innebærer at de òg kan utfordre gjeldende 

maktrelasjoner ved å trekke veksler på ideologier som utfordrer makten. Dette er helt sentralt 

for Faircloughs (2015 [1989]: 36–41) kritiske diskursanalyse: Målet med CDA er faktisk å 

skape samfunnsendring («social change»), og flere steder understreker han at den kritiske 

tilnærmingen til makt i CDA gjør at den skal regnes som en normativ metode. Det innebærer 

å gjøre folk bevisste på hvilke maktrelasjoner som opprettholdes i diskurser vi bruker. I 

skolen er dette særlig relevant fordi ideologier ofte er innbakt og «naturliggjort» i 

institusjoners praksiser og diskurser (Fairclough, 2015[1989]: 62). 

2.2 Tidligere forskning: tenkemåter rundt norskfaget 

Det finnes ikke omfattende forskning rundt ‘diskurser om norskfaget’. Derfor må vi søke ut 

over diskurser og breie ut denne delen av teorikapitlet. Slik kan vi likevel identifisere noen 

tenkemåter som kan være med å påvirke diskurser om norskfaget. I denne delen følger først 

noen avgrensninger av kunnskaps- og dannelsesbegreper vi ofte støter på i skolepolitisk 

diskurs, så tilbakeblikk på norskfaget og fagets prioriteringer gjennom læreplaner fra Reform 

1994 fram til i dag, med særlig vekt på fagets ulike kunnskapsformer. Deretter presenteres 

noen aktuelle skolepolitiske debatter som kan tenkes å prege tekstene i utvalget på en eller 

annen måte.  

2.2.1 Hvordan tilnærme seg ideologier og diskurser i norskfaget? 

Det er ikke noen tvil om at tekster som på ulike vis fremmer reaksjoner på læreplanfornyelsen 

i norskfaget, vil romme flere diskurser. Norskfaget er i seg selv et sammensatt fag. Historisk 

var faget et nært knyttet til lærerutdannelsen, nordiskfaget på universitetene, med 

språkvitenskap og litteraturvitenskap (med underområder) som overbygning. (Steinfeldt, 

2011.) I dag er ikke sammenhengen med nordiskfaget like eksklusiv, noe vi ser gjennom 
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kompetansemål som dreier seg om læringsstrategier, retorikk, semiotikk, medievitenskap og 

filmvitenskap, for å nevne noen. Men fag er mer enn bare fagområdene de dekker. Det ser vi 

om vi ser til læreplanenes relasjon til tida de blir til i:  

Læreplaner er politiske og ideologiske tekster som speiler endringer i samfunnet og 

samtidas måte å tenke om skole, læring, litteratur, språk og samfunn på (Aasen og 

Nomes, 2005: 9). 

Gundem (2008) peker dessuten på at læreplanarbeid preges av ulike tiders «skoleideologier», 

som består av pedagogiske retninger med gjennomslag i samtida og det rådende skolepolitiske 

klimaet de blir til i. Slik kan en identifisere ulike syn på kunnskap, danning og læring – i 

tillegg til generelle menneske- og samfunnssyn. (Gundem, 2008: 48.) Dermed blir 

læreplanene et naturlig sted å se til for denne delen av teorikapitlet, og jeg har lagt vekt på 

kilder som setter dem under debatt, ettersom de tar opp noen utdanningspolitiske spørsmål 

som også tekstene i utvalget sentreres rundt og som derfor vil bli relevant i analysen.  

2.2.2 Norskfagets kunnskapsformer i læreplanene 

Noe som kan indikere ideologisk eller diskursiv kamp, er ord som er ideologisk omstridte. 

(Fairclough, 2015[1989]:132.) I en norsk skolepolitisk kontekst må både ‘kunnskap’, 

‘kompetanse’, ‘ferdigheter’ og ‘kvalitet’ kunne sies å være slike ord. Dette gjelder ikke bare 

norskfaget, men hele det skolepolitiske feltet. I denne delen av teorikapitlet skal vi nærme oss 

disse begrepene ut fra hvilke valører de har fått i samfunnsdebatt og forskning siden 1990-

tallet. Ikke bare kan vi regne dette tiåret som nær fortid som dermed kan tenkes å prege 

dagens forståelse av norskfaget. I tillegg vekket overgangen fra 1990-tallets reformer Reform 

94 (R94) og Reform 97 (L97) til Kunnskapsløftet (K06) i 2006 (med revisjon i 2013) en 

debatt rundt både samfunnsoppdrag, fag og kunnskapsformer, som er naturlig når en så viktig 

samfunnsinsitusjon som skolen skal endres. Særlig viser debatten noen viktige forskjeller i 

måten å tenke rundt skolens læringsoppdrag og styringsmuligheter på. Dermed skal vi se 

nærmere på hvordan de ideologisk omstridte begrepene henger sammen med utviklingen av 

læreplaner og av styring i skolesektoren. Men først skal vi avklare hvordan begrepene forstås 

av norske myndigheter i dag. 

2.2.3 Kunnskap, ferdigheter og kompetanse 
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Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (Kunnskapsdepartementet [KD], 2011) 

er statens standardisering av læringsutbytte i alle nivåer av utdanning. Her ses kunnskap, 

ferdigheter og kompetanse i sammenheng. Kunnskap er «kunnskaper og forståelser av teorier, 

fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer» (KD, 2011: 45), ikke ulikt Aristoteles begrep 

episteme, som går på vitenskapelig fundert og teoretisk kunnskap som er kontekstuavhengig. 

(Wiese og Hovdenak, 2017.) Ferdigheter forstås som «Evne til å anvende kunnskap til å løse 

problemer og oppgaver». (KD, 2011: 45.) Altså er denne kunnskapsformen knyttet til praksis 

og bruk, slik som techne er hos Aristoteles: ferdigheter som kan læres og brukes til å løse 

oppgaver eller produsere noe, ifølge Wiese og Hovdenak (2017). Kvalifikasjonsrammeverket 

bruker begrepet «generell kompetanse» (for å skille det fra begrepsparet formell og uformell 

kompetanse) og definerer de slik:  

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i 

ulike situasjoner. Kompetanse er òg å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til 

refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke». (KD, 2011: 45.)  

Altså må vi forstå kompetanse som det å kunne bruke ferdighetene og kunnskapene en har 

ervervet. I tillegg fordrer kompetanse positive holdninger til samarbeid og ansvar, og det 

innebærer et både reflektert og kritisk blikk. Vi finner igjen mange av momentene i 

kompetansedefinisjonen som skal ligge til grunn for fagfornyelsen. Slik er kompetanse 

definert i stortingsmeldingen som ligger til grunn for fagfornyelsen (nr. 28 2015–2016) og tatt 

videre i Kunnskapsdepartementets strategi for implementering av fagfornyelseprosessen:  

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 

(Kunnskapsdepartementet, 2016: 28; 2017.) 

Også her ser vi at kompetanse defineres ut ifra funksjon: det å kunne bruke kunnskaper og 

ferdigheter. Men en tilleggsdimensjon er at kompetanse setter oss i stand til å tilegne oss 

kunnskaper og ferdigheter, mens samarbeidsevne og ansvarlighet er tatt vekk, mens forståelse 

er tatt inn i tillegg til kritisk tenkning og refleksjon. Regjeringen oppsummerer kunnskap som 

det en person vet, ferdighetene til det hen kan, og kompetansen utgjøres av det personen er i 

stand til å gjøre med ferdighetene og kunnskapen. (Regjeringen, 2019.)  

I definisjonene er kompetanse forstått som en definert kunnskapsform, men i dagligtalen og i 

økonomisk diskurs kan vi for eksempel snakke om et arbeidsmarkeds samlede kompetanse, 
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forstått som humankapital. At begrepet brukes om begge fenomen, blir viktig utover i kapitlet, 

ettersom en viktig funksjon skolen har, er å utvikle samfunnets arbeidsstyrke.  

Når vi har nevnt Aristoteles’ begreper techne og episteme, bør vi også ha med oss fronesis, 

ettersom det også er en forståelse av kunnskap som kan tenkes å utspille seg i tekster om 

norskfaget. Ifølge Wiese og Hovdenak (2017) er fronesis ofte kalt praktisk klokskap og er 

knyttet til refleksjon, forståelse av sammenhenger, kontekstualisering av kunnskaper, og det å 

være i stand til å utføre gode og fornuftige handlinger i konkrete situasjoner. Begrepet kan 

sies å være interessant i ideologisk sammenheng, i alle fall når det gjelder høyere utdanning. 

Forfatterne hevder at denne kunnskapsformen har fått et løftet fokus i internasjonal forskning 

fordi «den er sett på som et motsvar til en økende instrumentell rasjonalitet som synes å innta 

en stadig sterkere posisjon i ulike profesjonsutdanninger» (Wiese og Hovdenak, 2017). Selv 

om dette altså dreier seg om profesjonsvitenskaper, skal vi i avsnittene om læreplaner se at 

kritikken mot det som betraktes som instrumentelle forståelser av kunnskap, også er relevant 

for grunnutdanningen og norskfaget. 

Et annet, nyere begrep om læring som har blitt aktuelt med fagfornyelsen, er dybdelæring. 

Utdanningsdirektoratet (2019a) legger denne definisjonen til grunn for endringene som 

fagfornyelsen bærer med seg: 

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, 2019a). 

Direktoratet presiserer at begrepet innebærer noe «mer enn faglig fordypning» (Ibid.), noe 

som gjenspeiles i at definisjonen over legger vekt på å utvikle elevens evne til å se 

sammenhenger på tvers av fag og lærestoff.  

2.2.4 Danning 

Før vi går videre til å undersøke læreplaners omgang med disse begrepene (og seinere, teksten 

i utvalgets omgang med dem), passer det godt å danningsbegreper som kan berøre analysen, 

ettersom danning også er et begrep som hyppig dukker opp i forbindelse med læreplaner og 

norskfaget. 

En teoretiker som har vært opptatt av forbindelsen mellom dannelse og didaktikk, er 

Wolfgang Klafki. Han er kjent for å ha utforsket sammenhengen mellom de tre 
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danningsformene material dannelse, formal dannelse og kategorial dannelse. I Klafkis bok 

Dannelsesteori og didaktik – nye studier (2011) oppsummerer Nielsen (2011: 15–18) det slik: 

Material dannelse legger vekt på danningseffekten et bestemt innhold kan ha på noen. For 

eksempel kan en tankegang basert på material dannelse være at siden Henrik Ibsens Et 

dukkehjem tar opp kvinners kår, så vil undervisning om stykket føre til at elever reflekterer 

rundt dette temaet. Formal dannelse legger vekt på den danningen man oppnår ved å trene opp 

sine egne evner og ferdigheter. Klafkis kritikk av disse tradisjonelle synene på danning er at 

de for ensidig legger vekt på hver sin dimensjon av dannelse. Det ikke finnes ingen 

automatikk i å oppnå innsikt bare ved å eksponeres for kulturens verker, på samme måte som 

utvikling av evner og ferdigheter på skje opp mot et stoff. Kategorial dannelse tar dermed opp 

i seg begge disse danningsformene, og forutsetter en nødvendig forbindelse mellom materiale 

og formale danningsformer. Dermed hevder Klafki at kategorial dannelse er en mer helhetlig 

danningsform.  

Den formale danningen viser seg òg som historisk danning, skriver Smidt (2009a:19). Den 

handler om å se dagens tanker og tekster som et ledd i en historisk utvikling, og ikke ta for 

gitt den kunnskap og de verdier som rår i dag. I det siste utkastet til norskplan under 

fagfornyelsen står det at norskfagets tekster «skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og 

til elevenes egen samtid» (Utdanningsdirektoratet, 2019). Så vil analysen vise hvordan 

tekstene i utvalget forholder seg til formale og materiale danningsformer. 

Til slutt er det viktig å understreke at alle disse dannelses- og kunnskapsformene som 

produkter av menneskelig læring er en del av samtlige læreplanverk vi nå skal se nærmere på. 

Men i forskningen ser en at de ulike utdanningsreformene har vektlagt kunnskap, ferdigheter 

og kompetanse forskjellig. Og i politisk debatt ser vi at dette gir begrepene bestemte 

«ekspressive» verdier, Faircloughs (2015[1989]: 129–131) begrep for hvordan ord kan ha 

evaluerende valører knyttet til seg. En siste side av disse begrepene som vi skal undersøke, er 

hvordan de henger sammen med styring av utdanningssektoren.  

2.2.5 Styring av kunnskapsinnhold i 1990-tallsreformene 

Ifølge Volckmar var det fremste målet med 1990-tallsreformene Reform 94 (R94) og Reform 

97 (L97) nettopp å «gjenreise kunnskapsskolen» (Volckmar, 2016: 111), og Gudmund 

Hernes’ utdanningspolitiske prosjekt som statsråd med ansvar for det norske 

utdanningssystemet var «kunnskap og kompetanse». (Ibid.: 95, 106, forfatters kursivering). 
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Som Arbeiderparti-statsråd sto prinsippene bak den sosialdemokratiske fellesskolen sterkt, 

men en annen viktig motivasjon å utnytte landets humankapital på en bedre måte, for å styrke 

Norges konkurranseposisjon i en global kunnskapsøkonomi og med integrasjon og 

homogenisering av utdanning på tvers av landegrenser som bakteppe (Volckmar, 2016: 94, 

Moe, 2004: 123, Karlsen, 2006: 184, Gundem, 2008: 53). Målet var ikke bare sikre utdanning 

til alle, slik det å lovfeste retten til videregående skole i R94 var et eksempel på, men også å 

sikre innholdet i skolen og å få mer kompetanse ut av befolkningen. Måten en møtte dette 

kravet på, var blant annet ved å gå mer systematisk til verks og beskrive skolens 

kunnskapsinnhold detaljert i læreplanene. Reform 94 og 97 ble dermed utformet som 

makismumsplaner hvor både læringsutbytte og arbeidsmetoder var omfattende beskrevet. 

Dette blir satt opp mot tidligere tiårs rammeplaner hvor innholdet i planene anga overordnede 

temaer som ble sett på som et slags minstekrav og det var stor grad av lokal handlefrihet 

(Gundem, 2008: 40–41). På 1990-tallet ble imidlertid målstyring introdusert som 

hovedsstyringsprinsipp for skolen i stortingsmeldingen Organisering og styring i 

utdanningssektoren (St. meld. nr. 37 (1990–91). Målstyring skulle sikre større grad av statlig 

styring av skolen, gjennom klarere definerte mål for alle nivåer og oppfølging og evaluering 

av måloppnåelse (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1991: 15). Imsen mener 

den formen for målstyring som Reform 97 representerte, la vekt på å beskrive hvilke 

prosesser som skulle foregå i klasserommene (Imsen, 2012: 100). Slik kunne staten styre 

innholdet i for eksempel norsktimene, blant annet gjennom å påby enkelte arbeidsmetoder, 

som dette eksemplet i R94: å skrive minst én analyse av skjønnlitteratur og én av sakprosa (på 

videregående kurs 1), gjennomføre og planlegge et prosjektarbeid (på alle studieretninger) 

eller å avlevere et muntlig resymé eller en innledning til diskusjon (på grunnkurs for yrkesfag) 

(Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet, 1993). Et annet begrep for denne formen for 

styring, er innholdsstyring (Kunnskapsdepartementet, 2016: 75). Kulturproduktene elevene 

skulle jobbe med, for eksempel antall romaner eller dramatiske tekster, var listet opp for hver 

trinn, med obligatoriske forfatterskap samt forfatterskap en kunne velge mellom. De konkrete 

målformuleringene for undervisningen er at elevene skal «kjenne», «kunne», «ha kunnskap 

om», «ha noko kunnskap om» (Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet, 1993). Utifra 

definisjonen i kvalifikasjonsrammeverket heller disse formuleringene mot det å vite og 

forståelse av teorier fakta eller begreper.  

Vi ser også at hvilken kunnskap og kompetanse som var viktig, var eksplisitt definert fra 

sentralt hold. Volckmar (2016: 109) beskriver dette som en tro på at «alle kan lære bare målet 
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er klart nok». Hun mener også at de ambisiøse og utfyllende læreplanene var et uttrykk for 

Hernes’ engasjement for sosial utjevning, gjennom å ha høye ambisjoner for kunnskapen til 

alle elever. Og det å bestemme nøyaktig hvilket felles kunnskapsgrunnlag alle skulle ha, 

kunne tolkes som en form for solidaritet, når den kunnskapen samfunnet opphøyet, ble 

nedtegnet og synliggjort på detaljert vis. Dette betegner Volcmar som L97s 

samfunnsintegrerende prosjekt. Vi ser også at målene ble formulert ut ifra hva elevene skulle 

lære og kunne, med mindre vekt på hvordan de skulle tilegne seg eller vise fram kunnskapen 

gjennom ferdigheter. Ser en til læreplanens generelle del, er kunnskapssynet et bredt og 

allmenndannende et, ifølge Imsen (2012: 108), beskrevet gjennom de sju mennesketypenes 

kunnskaper, holdninger og ferdigheter, som er tilegnet gjennom vår kultur, vitenskap og 

demokratisk tenkning gjennom generasjoner. Gundem (2008: 52–53) peker på motsetningene 

i dette kunnskapssynet. Det allmendannede mennesket skulle ha både konkret kunnskap og 

helhetlige referanserammer og gå inn i en felles forståelse i et spesialisert samfunn, og 

læringen skulle bygge på både internasjonalisering og tradisjonskunnskap. Disse typene av 

kunnskap får «optimal verdi når de sameksisterer», mener Gundem (Ibid.), og peker på at det 

ligger store utfordringer i å bevare disse felles, overgripende kunnskapsrammene for oss som 

samfunn samtidig som vi utvikler spesialistkompetanse og spesialiserte former for kunnskap. 

Samtidig er dette en demokratisk verdi: Spesialisttenking og internasjonalisering gir kanskje 

teknologisk innovasjon og vekst, men forskjell i kompetanse kan også gi oss sosial ulikhet og 

skeiv maktfordeling. Dermed står felles bakgrunnsstoff som en slags garanti for at grupper 

kan kommunisere og forstå hverandre, men også for enkeltmenneskets myndiggjøring. 

2.2.6 Etter reform 97: Kvalitet som fikseringspunkt 

Men evalueringen av L97 tydet på at lærestoffet var altfor omfattende, og læringsprogresjon 

altfor rigorøst beskrevet. Lærerne stilte spørsmål ved hvordan dette tok hensyn til elevers 

ulike utgangspunkt og retten til tilpasset opplæring. Tema- og prosjektarbeid ble beskrevet 

som mer ideologisk forankret enn i praksis på skolene, og den tunge vekten på 

kunnskapsinnhold gjorde at L97 ble i evalueringen antydet å være «ein plan for dei elevane 

som er flinke, og som er komfortable med eit encyklopedisk eller leksikalsk ideal for danning 

og læring» (Haug, 2004). Så, seint i 2001, ble resultatene fra Pisa 2000 lagt fram. De viste at 

norske elever bare lå omtrent rundt gjennomsnittet når de ble testet i lesing, matematikk og 

naturfag, sammenliknet med de andre omkring 30 andre landene i undersøkelsen. Det var stor 

spredning i elevenes leseferdigheter og signifikante kjønnsforskjeller i lesing, men også noe i 
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matematikk, og i holdninger til realfag (Lie, et al. 2001: 277–278). Den norske skolen, med en 

av verdens sterkeste velferdsstater i ryggen, skåret bare middels, og de spredte resultatene var 

et tilbakeslag for enhetsskolen. Hendelsen ble kjent som «Pisa-sjokket». Så fulgte flere 

nedslående resultater om norske elvers skoleferdigheter i undersøkelser som Pirls, Pisa og 

Timss. Analysen av norsk skole som en skole som sleit med «kunnskapssvikt» og hadde et 

«kvalitetsproblem» og et «forskjellsproblem», vant fram (Bergesen, 2006: 47). Dette ser vi 

står stikk i strid med Gudmund Hernes’ og Arbeiderpartiets målsettinger for 1990-

tallsreformene.  

Telhaug (2008:47) skriver at rundt år 2000 kom begrepet «kvalitet» «til å innta en nesten 

overordnet posisjon i norsk skolepolitisk retorikk». Da Høyre inntok Utdannings- og 

forskningsdepartementet i 2001, skulle en ny regjering få sette sitt avtrykk på skolepolitikken. 

Og rett nok gikk Høyre til valg på å gjøre noe med «kvalitetsproblemer i norsk skole», skriver 

tidligere statssekretær Helge Ole Bergesen i boka si «Kampen om kunnskapsskolen» (2006: 

42). I valgkampen hadde Høyre blitt beskyldt for å komme med udokumenterte påstander om 

lese- og skriveferdighetene til norske elever, men med Pisa 2000 og flere påfølgende 

nedslående internasjonale tester, la en tydelig problembeskrivelse godt til rette for en ny 

utdanningsreform. I det Bergesen kaller en kamp om virkeligheten, kom «Pisa-sjokket» som 

beleilig politisk drahjelp, og valget av navnet «Kunnskapsløftet» på den nye reformen, var 

selvsagt ikke tilfeldig. Den nye statsråden, Kristin Clemet, satte dessuten ned et 

kvalitetsutvalg for grunnopplæringen, som leverte to norske offentlige utredninger om 

kvaliteten i grunnopplæringen. Den påfølgende stortingsmeldingen Kultur for læring (nr. 30 

2003–2004) staket ut veien for flere endringer i norsk skole. Den store forskjellen med den 

nye utdanningspolitiske linja på tidlig 2000-tall, var at læring ikke lenger skulle sikres 

gjennom nitide beskriver i læreplanleddet, men kvalitetssikres i andre enden, gjennom 

konkrete mål som kunne evalueres og monitoreres (Bergesen, 2006:86–87; Volckmar, 

2016:111). Målstyringsprinsippene for skolesektoren ble dermed ytterligere styrket, og Imsen 

(2012:99) kaller dette en overgang til resultatstyring. Ongstad (2015:7) ser det som et 

fokusskifte fra å signalisere mål til å formulere konkrete og målbare resultater. Vi skal se 

nærmere på de konkrete politiske virkemidlene, men stopper først litt opp ved begrepet 

kvalitet.  

I sin doktoravhandling om medborgerskap som en del av norsk grunnutdanning, undersøker 

Stray (2009) diskurser knyttet til utdanning i Norge og særlig i forbindelse med 
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Kunnskapsløftet. Norskfaget er ikke et eget tema i avhandlingen, men det kan likevel være 

verdt å merke seg at den norske utdanningspolitiske diskursen etter innføringen av 

Kunnskapsløftet var sentrert rundt elevprestasjoner. Utvalget til Stray besto av 

styringsdokumenter som pekte ut den politiske retningen for LK06 og intervjuer med aktører 

som på en eller annen måte var tilknyttet prosessen med å utvikle nye læreplaner. Hun mener 

at kvalitet var «kunnskapsobjekt», altså objektet for samtale om kunnskap i den norske 

diskursen, og setter det i kontrast til den internasjonale diskursen som heller sentrerte rundt 

demokratisk medborgerskap (Stray, 2009:219). Ett fikseringspunkt i den norske diskursen var 

måter å øke kvaliteten på fag, skole, lærere, undervisning og kunnskap, noe som gir gjenklang 

til Telhaugs påstand. Andre fikseringspunkter var internasjonale tester, grunnleggende 

ferdigheter, individuelt tilpasset opplæring og ansvarlighet i form av samfunnsmessig 

regnskapsplikt – alle punkter som knyttes til økt kvalitet. Internasjonalt var 

fikseringspunktene til sammenlikning kunnskap, kompetanse, utjevning, økonomi og 

medborgerskap (Ibid., 221). I tillegg fant Stray (2009: 209, 218) at den norske diskursen var 

preget av en generell samstemthet. Analysen vil vise om dette også gjelder for tekstene om 

fornyelsen av norskfaget. Og mens Stray undersøkte dokumenter som viser hva som var 

offisiell politikk, og snakket med aktører som politikere og forskere, vil denne oppgaven ta 

for seg meningstekster i mediene. Likevel kan det være interessant å se om kvalitet er et like 

sterkt omdreiningspunkt i tekstene eller om det påvirker diskursene i dem på andre måter. 

2.2.7 Kunnskapsløftet: Ferdighetene gjør seg gjeldende 

Den nye læreplanen og skolereformen som fikk navnet Kunnskapsløftet (K06), som betegner 

et mål om å «løfte» kunnskapen. Retorisk sett skiller altså ikke denne programerklæringen seg 

fra Hernes’ tiåret før. Men et viktig skille fra 1990-tallets skoledebatt var at nå ble 

læringsutbytte satt opp som en motsetning til enhetsskolens likhetsideologi, hvor utvikling av 

sosiale holdninger ble vektlagt gjennom gruppesamarbeid, selvbestemmelse og prosjektarbeid  

(Imsen: Ibid., Telhaug, 2008: 68,70). Nå skulle heller trening de grunnleggende ferdighetene 

regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter fremheves i alle fag i 

K06 og styrke kompetansen til hver enkelt elev. Denne innføringen (som videreføres i 

fagfornyelsen) må ifølge Smidt (2009a:18) og Bergesen (2006: 68) forstås som en konsekvens 

av Norges prestasjoner i internasjonale læringsundersøkelser. Og ser en på formuleringen av 

de nye kompetansemålene, ser vi at ferdighetene har fått større plass enn i L97. 

Retningslinjene for den nye læreplanen var klare på at kompetansemålene skulle bort fra 
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formuleringer som «ha kjennskap til, ha innsikt i, etc.» (Utdanningsdirektoratet, 2004: 10). De 

skulle i stedet være formulert slik at de beskrev noe elevene kunne gjøre eller mestre av 

ferdigheter og kunnskaper. Kvalitetsutvalget anbefaler at kompetansemålene uttrykker 

«forventet evne til praktisk bruk og anvendelse av de tilegnede kunnskapene, ferdighetene og 

holdningene» (NOU 2003: 16: s. 81). Et eksempel fra læreplanen i norsk er for eksempel at 

elever etter tiende klasse skal kunne «drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og 

trakasserende» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Her kan en argumentere for at det i bunn og 

grunn er holdninger som skal læres, men læringen skal måles etter drøftingsevnen til eleven – 

et anekdotisk uttrykk for at ferdighetene tillegges større vekt.  

Andre eksempler fra norskplanen, for eksempel kompetansemålene for påbygning til generell 

studiekompetanse, viser at ferdighetsdreiningen uttrykkes i verb som «skrive», «lytte til», 

«vurdere», «gi tilbakemelding», «lese», «gjøre rede for», «forklare» og «analysere», for å 

nevne noe (Utdanningsdirektoratet, 2013). Både de grunnleggende ferdighetene og 

utformingen av kompetansemål i Kunnskapsløftet ser Foros (2012) som redskaper for 

målstyring. Også Imsen (2012:109) kritiserer kompetansemålenes vektlegging av fremvisning 

av ferdigheter og mener de fører til detaljstyring og baner veien for evaluering av elever og 

skoler. Dette vil vi komme tilbake til i avsnittet om kompetansebegrepet i LK06. 

Men ferdighetstrening var selvsagt ikke noe nytt i norskfaget med LK06, selv om de fikk nytt 

fokus og fagovergripende status. De tradisjonelle begrunnelsene for norsk som ferdighetsfag, 

kanskje særlig med vekt på lesing og skriving, har gjennom 200 år strukket seg fra gode 

kristnes evne til å lese Bibelen, til oppslutning om staten, nasjonalstaten og demokratiet 

gjennom skriftkulturen (Madssen, 1999: 217). Deretter har en voksende velferdsstat hatt 

behov for stadig flere hender og hoder i arbeid, noe som gir et norskfag Moslet (2009: 26–28) 

kaller praktisknorsk, som skal gi elevene funksjonelle redskaper i arbeidslivet. I dag ser man i 

norskfaget en stadig større vekt ferdighetenes rolle i individenes selvutvikling, samarbeid, 

kreativitet og identitetsskaping (Maddsen, Ibid, Moslet, 2009: 30–33). Altså er bildet av 

ferdigheter som verktøy for målstyring noe som kom med deres innretning i LK06, men eller 

er ferdighetene en tradisjonell del av faget. Forsvaret for en styringslogikk hvor 

kompetansemålene skal være etterprøvbare, er jo at klare kriterier og målbare resultater sørger 

for tranparens rundt skolens praksis (Imsen, 2012: 99, 111). 

2.2.8 Kompetansebegrepet og evaluering av kunnskap 
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Før LK06 hadde begrepet kompetanse i norsk utdanningssammenheng stort sett blitt brukt i 

samband med læreres kompetanse, yrkesopplæring og deltakelse i arbeidslivet (Imsen, 2012: 

107–108). Men nå knyttet kvalitetsutvalget kompetanse til elevenes læringsutbytte, forstått 

som evnen til å bruke og vise fram kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier (NOU 

2003:16: 76), i tråd med definisjonene i kvalifikasjonsrammeverket og for Fagfornyelsen. 

Kvalitetsutvalgets utredning «I første rekke» gjør det klart at kompetansebegrepet kan brukes 

som et nyttig verktøy innen resultatstyring, som blant annet begrunnes med en nasjonal og 

internasjonal «enighet om at det ikke nødvendigvis er så viktig hvordan kompetansen 

tilegnes, men at det må sikres at den enkelte evner å vise sin kompetanse i ulike 

sammenhenger» (NOU 2003:16: 68). Kompetansebegrepet skal dessuten sørge for at skolen 

kan legge til rette for enkeltmenneskers livslange læring i en tid der arbeidsmarkedet er både 

globalt og i stadig endring, og politikk for livslang læring trekkes fram som den mest 

dominerende på den globale utdanningspolitiske arenaen (Wiborg, 2016: 243). I et slikt 

perspektiv vil kunnskapen fort bli utdatert, og å lære seg å lære og å ha et grunnlag å utvikle 

ferdighetene sine på, ligger til grunn for statens rammeverk for kompetanse i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (Regjeringen, 2019). Her kan det være verdt å nevne at Volckmar 

(2015: 145) hevder at Kunnskapsløftet først og fremst må betraktes som et 

arbeidsmarkedsintegrerende prosjekt, og finner liten forskjell på høyre- og venstresidas 

vektlegging av økonomisk motivasjon for å gjennomføre Kunnskapsløftet som reform. Den 

ble jo overtatt av en ny regjering da de rødgrønne partiene vant valget i 2005.  

Med kompetansemål blir målene for undervisningen beskrevet ut fra elevenes 

sluttkompetanse, ikke kunnskapsinnholdet i undervisningen. Foros (2012) har tilnærmet seg 

målstyringsprinsippene for LK06 med utgangspunkt i dannelsesperspektiver. Han setter det 

som er målbart opp mot kunnskapsformer som innsikt og refleksjon, som han mener ikke lar 

seg måle og dermed blir nedprioritert med Kunnskapsløftet (Foros, 2012: 43). 

I tillegg målstyring gjennom kompetansemål skulle staten samle inn kunnskap om elevenes 

læringsutbytte gjennom nasjonale prøver og slik evaluere skolenes og elevens resultater, og 

kommunene og fylkene har innført «utallige» varianter av egne kvalitets- og kontrollsystemer 

(Imsen, 2012: 99, 100). Når det gjelder norskfaget, med særskilt ansvar for lesing og skriving, 

antyder Aasen og Nome (2005: 20) at norskplanen ble organisert med nasjonale prøver som 

bakteppe, ettersom kompetansemålene er gruppert til å dekke de samme trinnene som 

nasjonale prøver i skriving og lesing.  
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2.2.9 Konkurrerende kunnskapsformer? 

Ifølge Aasen og Nome (2005: 20) er de mange målformuleringene for lese- og 

skriveferdigheter en viktig del av K06’ fornyelse av norskfaget, og også de knytter det til 

ferdighetsvendingen i den nye læreplanen. Forfatterne er positive til konkrete og målbare 

kompetansemål for ferdighetene, som står i kontrast til L97s omfattende mål, og de mener 

K06 innebærer større valgfrihet og metodefrihet for norsklærerne. Men samtidig advarer de 

mot at det store ansvaret norskfaget vil få med myndighetenes vektlegging av lese- og 

skriveferdigheter. Selv om de grunnleggende ferdighetene forstås som tverrfaglige både av 

lærere og skolemyndigheter, er det fortsatt i norskfaget at selve arbeidet med å utvikle lese- 

og skrivekyndighet skjer, hevder forfatterne. Samtidig mener Aasen og Norme at 

Kunnskapløftet (så langt læreplanene var kommet i prosessen på det tidspunktet) klarte å 

balansere litteratur- og kulturfaget norsk godt opp mot redskapsfaget norsk, i mye større grad 

enn stortingsmeldingen som lå til grunn for reformen (Aasen og Nome, 2005: 21). Når 

Kunnskapsløftet revideres i 2013, styrkes formuleringene som sier at norsk er både et 

kulturfag og et ferdighetsfag, men samtidig gjøres norskfagets ansvar for de grunnleggende 

ferdighetene tydeligere (Ongstad, 2015: 12–13). 

Ongstad (2015) undersøker hvordan læreplaner i norsk forholder seg til disciplinarity, altså 

hvordan disiplinene i norskfaget konstitueres gjennom læreplanenes former for mål, 

utforming og innhold og dermed utgjør en form for norskfaglig disiplinitet. Han viser til sin 

egen historiske gjennomgang (Ongstad, 2002), som viser at norskfaget utvikler seg fra å 

vektlegge språk som filologi i sammenheng med litteratur på 1930-tallet, til en forståelse av 

norskfagets dispilinaritet som et bredt kommunikasjonsfag i dag. Dette setter han i 

sammenheng med hvordan læreplanene uttrykker displinaritet: Fagets formål i LK06 er 

«kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling» (Utdanningsdirektoratet, 

2015). Ferdigheter ikke er nevnt som en egen størrelse blant fagets formål. Samtidig er de 

grunnleggende ferdighetene beskrevet for seg selv, noe som kan tale for at ferdighetene ses på 

som mer generelle, eller løftet over, alle andre disipliner (Ongstad, 2015:12). En tredje 

kategorisering i norskplanen, er fagets hovedområder, de tre overskriftene for grupper av 

kompetansemål: muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og språk, litteratur og 

kultur. Kompetansemålene skal altså balansere og representere disse tre inndelingene, og 

faget gis i læreplanen en så kompleks sammensetning at fagets disiplinitet, basert på disse 

inndelingene, blir uklar. Samtidig mener Ongstad (Ibid: 14) at den sjangerendringen 
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kompetansemålene sto for i læreplanene fra 2006, som innebærer en opplisting av 

forventende kompetanser i kulepunkter, favoriserer en displinitet som uttrykkes gjennom 

ferdigheter framfor faginnhold, en disiplinitet som også understrekes av fagets ansvar for de 

grunnleggende ferdighetene. Vektleggingen av presise mål kan dessuten true komplekse, 

generelle og integrerte konsepter for læring i læreplanen (Ongstad, Ibid.: 17). I tillegg peker 

Ongstad på framveksten av skrivedidaktikere blant dem som leverte doktorgrad innen 

norskdidaktikk på 1990-tallet, og seinere ble professorer innen faget. Så mange som to 

tredeler av professorene mener Ongstad (Ibid., 18) at kan ha hatt skriving som spesialområde i 

2005, noe som selvsagt påvirker både forskning, men også faget, ettersom disse professorene 

er med og utvikler læreplaner.  

2.2.10 Norskfaget som kulturfag 

Før vi runder av teorikapitlet, må vi også si noe om hvordan selve kunnskapsinnholdet, særlig 

kulturstoffet knyttet til språk og litteratur, i norskfaget forstås. Sylvi Penne (2012) undersøkte 

sammen med skandinaviske kolleger i prosjektet Nordfag hvilke begrunnelser en kunne 

knytte til litteraturundervisningen i morsmålsfagene norsk, svensk og dansk i læreplaner. I 

alle landenes læreplaner tillegges litteratur en selvsagt og høy verdi, særlig med tanke på at 

kulturens tekster har et potensial for å utvikle elevenes egen identitet i møte med den 

felleskulturen som litteraturen representerer. I tillegg beskriver Penne hvordan 

Kunnskapsløftet og den svenske læreplanen særlig forutsetter et metalag i elevenes møte med 

nasjonal litteratur: Her betones det kritiske blikket elevene forventes å ha på sin egen kulturs 

(tidligere) tekster. Dermed legger planene opp til at elevene både blir kjent med store mengder 

litterære tekster og i tillegg opparbeider seg dette kritiske metaperspektivet på nasjonale 

forestillinger og litteratur (Penne, 2012: 33–35). Ifølge Rønning (1996: 70) begrunnes 

danning gjennom klassiske tekster med tekstenes litterære kvalitet. De rommer stadig nye 

tolkninger og dermed innsikter. Et annet argument er å tilgjengeliggjøre høykulturelle tekster 

for elever som trolig ikke ville ha møtt dem hjemme (Goga, 2005). 

Men hva slags kultur er det elevene skal møte i norskfaget? I det siste forslaget til ny 

norskplan i Fagfornyelsen, er et av fagets prinsipper dette: «Norskfaget skal gi elevene innsikt 

i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge» (Utdanningsdirektoratet, 2019). Det 

uttrykker en dynamisk forståelse av kulturbegrepet, der «norsk kultur» kan være flere ting 

samtidig og noe dynamisk som kan endres som følge av ulike påvirkninger. Dette står i 



24 

 

kontrast til norskfagets tradisjonelle rolle: En av fagets viktigste oppgaver i tiårene etter 

krigen å bygge nasjonal bevissthet (Smidt, 2009b:158, 2009a: 17; Moslet, 2009:25). Moslet 

kaller denne typen norskfag for vakkernorsk. Den er først og fremst preget av en etisk og 

estetisk tilnærming til tekster og språk. I læreplanene til og med Mønsterplanen for 

grunnskolen fra 1974 (M74) finner han formuleringer som «god» og «verdifull» litteratur og 

«kvalitetslitteratur» om tekstene elevene skal lese, og tilsvarende om tekstene elevene skal 

skrive: «vakker og levende uttrykksform» og «klar, logisk og riktig språkbruk» (Moslet, 

2009: 24–25). De vakre og riktige sidene ved norsk språk og litteratur er det bred enighet om 

hva er, og tekster og fagstoff problematiseres derfor ikke i datidas læreplaner. Vakkernorsken 

skal gi elevene tilgang til kulturarvens fremragende tekster. Dette knytter Moslet (Ibid.) til at 

oppslutning om Norge som nasjon og nasjonalstat var et overordna mål for faget, og vi aner 

en kulturkonservativ begrunnelse for faget. 

Med innføringen av Kunnskapsløftet fikk norskfaget et tydeligere internasjonalt perspektiv, 

skriver Smidt (2009b: 159), men planen går ikke «spesielt radikalt fram» (Ibid.). For 

eksempel legger ikke K06 opp til at selve begrepet «norsk kultur» problematiseres, og det 

internasjonale ses hele tida i sammenheng med norsk språk og kultur, innvender han. Men 

norsk kulturarv er i det minste forstått som noe dynamisk: «Kulturarven er slik sett en levende 

tradisjon som forandres og skapes på nytt», kan vi lese i Kunnskapsløftets norskplan 

(Utdanningsdirektratet, 2013). I språkdelen av norskfaget fant Hägerfeldt og Skarstein (2009) 

elementer av den dynamiske kulturforståelsen. I «Spår av etnisk heterogenitet i talet om 

modersmålsundervisningen i Norden» sammenlikner forfatterne hvilke avtrykk en økende 

innvandringsbefolkning og etnisk og kulturelt mangfold setter i den svenske, den danske og 

den norske læreplanen i morsmålsfag. Den norske læreplanen var i 2009 den eneste som i det 

hele tatt tar opp språkmangfold. I siste forslag til ny læreplan for norskfaget vektlegges 

fortsatt flerspråklighet: «Gjennom arbeid med norskfaget skal elevene bli trygge språkbrukere 

og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende felleskap der 

flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs» (Utdanningsdirektoratet, 2019). 

Når det gjelder fagets litteraturdel, som vi allerede har vært borti, havner norskplanen i midten 

i Hägerfeldt og Skarsteins (2009:77) analyse av kulturforståelse. Mens danskplanen betoner 

nasjonal kulturarv sterkt, blant annet gjennom en nasjonal kanon, tar den norske inn 

europeiske jamføringer, mens svenskplanen slår fast at svensk litteratur skal jamføres og 

komplementeres med både europeisk og annen internasjonal litteratur. Persson (2007:89) har 
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studert den samme svenskplanen som Hägerfeldt og Skarstein (2009), men hevder at det 

flerkulturelle måles opp mot det nasjonale – slik som Smidt (2009a:17) hevdet om ordet 

«norsk kultur» i K06. Basert på Perssons analyse, fant Kjelen (2013:59) i sin 

doktorgradsavhandling om litteraturens plass i norskfaget at skillet mellom «oss» og de 

«andre» er større i den svenske morsmålsplanen enn i den norske. Dette viser at det ikke er 

noen total enighet om hva verken kultur er eller hvordan begrepet forstås i læreplanens ulike 

deler. Analysen vil vise hvordan tekstene forholder seg til begrepet. 

2.2.11 To eksempler på mediedebatter om norskfag og skole 

I medieoffentligheten har det blitt uttrykt bekymring for norskfagets danningsoppdrag. 

Klassekampen trykket i 2015 en nyhetsserie under vignetten «Kulturen som forsvant» hvor 

aktører fra skolen og fagmiljøer uttrykte bekymring for at kulturhistorie og klassiske tekster 

ville «forsvinne» fra norskfaget og for at norske lærerstudenter hadde mangelfull kompetanse 

i litteratur (Larsen, 2015a og 2015b). Året etter kjørte NRK en liknende debatt i flere 

medieflater etter at litteraturkritiker Knut Hoem hadde lest sønnens lærebok i norsk, fylt med 

stoff om læringsstrategier – men uten å finne boka om litteraturhistorie. Slik han selv husket 

norskfaget, skulle elevene formidle hva litterære fortellinger inneholdt av innsikter om livet 

og om verden (Hoem, 2016). Vi kunne lese avisoverskrifter som «Kulturen på vei ut av 

skolen» (Larsen, 2015a), «Hvis Ibsen og Hamsun ikke står på læreplanen, blir kulturarven for 

eliten» (Hobbelstad, 2016) og «Norskpensum på villspor» (Hoem, 2016). Med fagfornyelsen 

blusset så debatten om en litterær kanon for norskfaget opp igjen, samtidig med at Høyre 

lanserte forslaget om en kulturell nasjonal kanon. Kanskje tyder overskriftene på et visst 

konfliktnivå: «Kanonkatastrofe» (Ulvestad, 2017), «Striden om norskfaget» (Dag og Tid, 

2016), «Tenner ikke på kanonen» (Larsen, 2017) og «Ingen nevnt, mange glemt» (Espevik, 

Hinna og Gullestad, 2019).  

Hva finner vi om kunnskapsbegrepene i mediedebatten? Analysene vil utdype dette, men la 

oss forsøksvis prøve å knytte kunnskapsbegrepet til politisk diskurs. Som tidligere 

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (2013) skriver, kan «kunnskapsskolen» (her forstått 

som Høyres ideal for norsk skole etter innføringen av Kunnskapsløftet) for noen ha en valør 

med assosiasjoner til «markedsliberalisme», «målehysteri» og «puggeskole». Selv ser han 

begrepet som en fastsettelse av at «kunnskapsformidling er kjernen i skolen». Bruker vi 

kvalifikasjonsrammeverkets definisjon, kan vi forstå utsagnet som noe sånt som 
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«teoriformidling er kjernen i skolen» – stikk i strid med Kunnskapsløftets vektlegging av 

ferdigheter og helhetlig kompetanse. Altså er nok den vitenskapelige og byråkratiske 

forståelsen av ordet løsrevet fra måten ordet brukes på i dagligtalen, men like fullt et begrep 

Isaksen bruker for å prøve å overbevise om politikken sin. Et annet eksempel er SVs Kari 

Elisabeth Kaski (2017) som bevisst knytter «kunnskapsskolen» til «Overfylte klasserom, 

overdreven detaljstyring, standardisering av undervisningen» og nettopp «testhysteri». Det vi 

kan slå fast, er at eksemplene indikerer en diskursiv kamp om begrepet «kunnskap» og 

«kunnskapsskolen» – hvis ikke hadde ikke politikerne lagt så mye energi å prøve å definere 

begrepet.  

Og motsatt, vi finner eksempler i mediene på at høyresida setter «kunnskapsskolen» opp mot 

«lekeskolen» til venstresida (Svendsen, 2009; Søreide, 2008). For de fleste mennesker blir et 

slikt stilisert valg selvsagt: Skolen bør dreie seg rundt om kunnskap, ikke lek. Dette er et 

eksempel på den commonsensiske sida ved ideologi, og i analysen kan vi undersøke hvordan 

norskfaglige emner knyttes til denne dominerende og naturliggjorte «kunnskapsdiskursen». 

Med Faircloughs (2015 [1989]:136) begrepsapparat kan vi si at «kunnskap» har fått en 

uttrykkende eller evaluerende ideologisk verdi, og tekster kan utnytte denne verdien til inntekt 

for sin ideologi. Men da gjelder det å ha definisjonsmakt over hva slags verdi dette politisk 

betente ordet skal ha.  

I diskursanalysen er maktrelasjoner alltid i en diskursiv kamp om enerett til å definere et 

fenomen (Fairclough 2015[1989]: 65, Johannessen, Rafoss og Rasmussen 2018: 71). Dermed 

vil analysen vise hvordan det flerkulturelle, dynamiske kultursynet, eller det 

kulturkonservative, preger debatten om norskfaget i utvalgstekstene, og det samme gjelder de 

andre debattene vi har skissert. Som vi så i del I, mener Fairclough (2015[1989]: 126) at 

naturliggjøring av ideologi viser seg ved at én diskurs fortrenger andre, konkurrerende 

diskurser. Dermed blir enkelte ideologier dominante over andre gjennom den hegemoniske 

formen for makt vi beskrev i del I. Ideologier tjener som kjent maktrelasjoner, og noe av 

poenget med analyse- og drøftingskapitlene vil være å komme fram til naturliggjorte 

ideologier og hvilke maktinstanser de tjener.  
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3 Metode  

3.1 Hvorfor kritisk diskursanalyse som metode? 

I denne oppgaven er det tekster som handler om læreplanfornyelsen i norsk som er gjenstand 

for analyse. Målet er å finne fram til noen tenkemåter som former synet på hva Skole-Norge 

mener norskfaget skal være. Kritisk diskursanalyse er en metode for å avdekke slike 

tenkemåter, tenkemåter som ligger både i og forut for en tekst eller en ytring. Å få tak på 

hvilke kollektive forståelsesrammer mennesker som bryr seg om norskfagets framtid benytter 

når de forsøker å påvirke retningen for dagens norskfag, kan dessuten si oss noe om hvilke 

maktstrukturer og maktinstanser som definerer norskfaget i dag. Oppgaven undersøker hvilke 

diskurser de nevnte aktørene benytter, og i Norman Faircloughs metode for kritisk 

diskursanalyse (CDA) viser makt seg i diskursene vi benytter når vi omtaler et fenomen. Som 

nevnt i teorikapitlet, rommer Faircloughs kritiske diskursanalyse både et teoretisk rammeverk 

– et overordnet syn på tekster gjennom språk og diskurs – og noen konkrete metodiske 

tilnærminger til diskursanalyse, som denne oppgaven bygger tekstanalysene i analysekapitlet 

på. Vi skal nå se på kritisk diskursanalyse som metode og hvilke operasjonaliseringer av 

problemstillingen som kan hentes fra Faircloughs Language and Power (2015[1989]). Disse 

vil ligge til grunn for analysen. Men først presenterer og begrunner jeg utvalget av tekster om 

norskfaget i fagfornyelsen.  

3.2 Utvalg 

De seks tekstene som analyseres i denne oppgaven er: 

Tittel  Forfatter Publisseringssted Publiserings-

dato 

«Neste gang du 

hører Høyre-folk 

snakke om å verne 

norsk kultur, må du 

le. På deres vakt 

skamferes 

norskfaget» 

Inger Merete 

Hobbelstad, 

kulturkommentator i 

Dagbladet 

 

Dagbladet (nettavis. En 

forkortet versjon finnes 

i trykket utgave fra 7. 

mars 2018 under 

tittelen «Et skamfert 

norskfag») 

6. mars 2018 

«Snorre er død! Leve 

teknikkene!» 

Bernt. Ø. 

Thorvaldsen, 

professor i norsk og 

Morgenbladet 16. mars 2018 
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leder av Samarbeids-

nemnda for norrøn 

filologi 

«Den gordiske 

knuten i norskfaget» 

Tore Vaag, lektor 

med nordisk 

hovedfag 

Dag og Tid 27. april 2018 

«Et norskfag uten 

norsk?» 

av Åse Wetås, 

direktør i Språkrådet 

Sprakrad.no (En 

forkortet versjon sto på 

trykk i Klassekampen 

samme dato) 

22. november 

2018 

 «Fagfornektelsen» Rita Helgesen, leder 

i Norsk lektorlag 

Norsklektorlag.no 

(også publisert i 

Lektorbladet nr. 6, 

2018) 

19. desember 

2018 

«Bommer om 

fagfornyelsen» 

Jan Tore Sanner, 

kunnskaps- og 

integreringsminister 

Dagbladet (nettavis og 

trykt avis) 

22. mars 2018  

For å sette tekstene i sammenheng med fagfornyelsen, tilbyr jeg her ei lita tidslinje, hvor jeg 

har utelatt frister for innspills- og høringsrundene til hver læreplandel, for enkelhets skyld: 

Overordnet del for hele læreplanverket ble vedtatt av regjeringen i september 2017. 

Kjerneelementer for hvert fag ble fastsatt i juni 2018 av Kunnskapsdepartementet. Fagplaner 

med kompetansemål og beskrivelse av vurdering har siste høringsfrist 18. juni 2019. Endelige 

læreplaner ventes høsten 2019, før de nye læreplanene skal innføres trinnvis fra høsten 2020 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). I analysen går jeg gjennom dem kronologisk, bortsett fra at 

«Bommer om fagfornyelsen» kommer til sist. Det er fordi tema og diskurser skiller seg noe 

fra resten av utvalget. 

For å finne fram til tekstene som inngår i utvalget, har jeg søkt i Atekst og Google. Tekstene 

er valgt ut med tanke på å finne en bredde blant aktører. Lærere, lærerorganisasjoner, 

fagmiljøer, et statlig fagorgan, regjeringen og mediene representert i utvalget, ikke 

nødvendigvis fordi de er typiske for meninger om norskfaget i disse gruppene. Tekstene er 

valgt ut slik at flere dekker de emnene som ser ut til å være definerende for norskfaget i den 

forskningen og de debattene som er tatt med i teorikapitlet, i varierende grad. I tillegg kan 

tekster som er skrevet ut ifra ulike posisjoner og utgangspunkt, forhåpentligvis vise bredde i 

hvilke diskurser som benyttes. Med disse tre kriteriene kan vi snakke om en målrettet 

utvelgelse av data, hvor tekstene er valgt ut i den hensikt at de vil belyse nettopp temaene vi 

har identifisert i teorikapitlet, men fra ulike ståsted (Silverman, 2011: 388). Alle tekstene 

bortsett fra «Et norskfag uten norsk» har litteraturundervising som tema. Også i utvalget er 

det hvilke tekster norskfaget skal inneholde som er i fokus, ikke hvordan man jobber med dem 
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– med unntak for «Den gordiske knuten i norskfaget». Flere tekster tar dessuten opp 

språkdelen av faget (for enkelthets skyld lister jeg her bare opp forfatternes etternavn: 

Hobbelstad, Wetås, Helgesen), ferdigheter (Hobbelstad, Thorvaldsen, Vaag, Wetås, Sanner) 

og danning (Hobbelstad, Vaag, Sanner – og her regner jeg i tillegg med Helgesen, som ikke 

nevner dannelse eksplisitt, men hvor kulturhistorie og kulturarv er gjennomgående tema). 

Kunnskapsformer tas eksplisitt opp av Hobbelstad, Vaag og Helgesen, men ettersom alle 

tekstene diskuterer et skolefags innhold, blir hvilke former for kunnskap som er verdifulle i 

norskfaget også tatt opp indirekte i de resterende tekstene.  

3.3 Forventninger til funn 

Utvalget er for lite til at funnene i denne oppgaven kan brukes til å generalisere, og det er 

heller ikke formålet her. Fordelen med kritisk diskursanalyse, som all kvalitativ forskning, er 

heller å gå i dybden. Det begrenser utvalget, men gir samtidig anledning til å peke på og 

utforske nærmere noen tenkemåter rundt norskfaget i det norske samfunnet. Og selv om 

tekstene ikke nødvendigvis er representative, eller funnene i analysen er generaliserbare, 

baserer diskursene seg på eksisterende maktforhold knyttet til norskfaget, som i seg selv er 

interessant å vise fram og undersøke. Og slik spiller tekstene en rolle i samfunnets 

konstruksjon av norskfaget. (Johannessen, Rafoss og Rasmussen, 2018: 74). Hvordan 

norskfaget konstrueres i diskurs vil jo legge føringer for hvordan vi som samfunn velger å 

organisere og prioritere norskfaget i skolen, slik vi så i teorikapitlet om diskursiv og 

ideologisk sirkelvirkning. 

3.4 Begrepsvaliditet 

Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke diskurser benyttes om skolens norskfag i 

(den offentlige) debatten om nye læreplaner?   

Et metodisk problem vi straks møter på her, er at problemstillingen fordrer at vi studerer et 

teoretisk begrep, diskurs, som ikke er mulig å observere direkte. Løsningen blir å komme 

fram til noen observerbare indikatorer som kan nærme seg de uobserverbare begrepene. 

(Kleven, 2014a:27–28). Indikatorene som benyttes i denne oppgaven, er basert på det 

Fairclough kaller en prosedyre for kritisk diskursanalyse (kapitlene 5 og 6 i «Language and 
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Power» (2015[1989]:128–153, 154–176). Disse blir gjennomgående for analysen, og de 

presenteres under. I tillegg blir tenkemåtene rundt skolens norskfag som vi identifiserte i 

teorikapitlets del II, relevante for tolkningen av funnene fra analysen, og de vil jeg også 

referere til i analysen. Det å vise til etablerte tenkemåter rundt norskfaget må kunne sies å øke 

sannsynligheten for at noen av dem også finnes i tekstenes diskurser. Faircloughs prosedyre 

skal i tillegg sikre en form for systematikk i hva en studerer ved hver tekst, noe som tjener 

begrepsvaliditeten.  

3.4.1 Redskap til analysen 

Faircloughs (2015[1989]:128–153, 154–176) prosedyre bygger på diskursens tre nivåer i 

sosial praksis: tekst, samhandling og sosial kontekst, som vist i figur 1 (oversatt fra 

Fairclough, 2015[1989]:58).  

Figur 1: Diskurs som tekst, samhandling og kontekst 

Begrunnelsen for å tredele diskurs på denne måten, er Faircloughs poeng om at språket både 

er et uttrykk for hvordan vi opplever virkeligheten og dens fenomener, mens det samtidig 

nettopp konstruerer vår forståelse av fenomenene. I denne oppgaven analyserer jeg tekster i 

lys av deres samhandling med konteksten; hvordan de inngår i en helhet med forutgående 

tekster, etablerte ideologier og andre aktører. Den sosiale konteksten for disse tekstene er altså 

den skolepolitiske og delvis kulturpolitiske debatten jeg skisserte i teorikapitlets del II – og 

den ytterste boksen i Faircloughs figur. Det gir oss en bred kontekst, men teorikapitlet kan 



31 

 

selvsagt ikke tilby noen uttømmende gjennomgang. Denne begrensningen utelukker dermed 

noen perspektiver som kan tenkes å forme tekstene (og formes av tekstene). Det er begrenset 

med interaksjon i skriftlige tekster med én forfatter, slik tekstene i utvalget er, sammenliknet 

med muntlige tekster. Samtidig kan skriftlige tekster inngå i en utvidet form for dialog med 

hverandre, særlig disse som berører samme tema. Flere av tekstene er dessuten reaksjoner på 

andre tekster, og dermed vil de formene for samhandling jeg har skissert her, inngå i analysen.    

Diskursens tre nivåer genererer i sin tur hvert sitt steg i den kritiske diskursanalysen: 1) 

beskrivelse (description) av tekstens formelle trekk, 2) tolkning (interpretation) av forholdet 

mellom tekstens trekk og samhandling, og til slutt 3) en forklaring (explanation) av forholdet 

mellom samhandling og den sosiale konteksten (Fairclough, 2015[1989]: 128). Det første 

steget regnes altså som en mer deskriptiv del, mens de to siste er de tolkende og forklarende 

delene av analysen. I denne oppgaven vil jeg for effektivitetens skyld beskrive og tolke 

fortløpende i analysekapitlet og drøfte (eller «forklare») funnene i lys av den sosiale 

konteksten i drøftingsdelen. Målet for diskursanalysen er altså å klare å peke på 

sammenhengen mellom disse nivåene ifølge Fairclough (2015[1989]: 58). 

I den første delen, beskrivelse av tekst, kommer Faircloughs prosedyre inn. Her konsentrerer 

vi oss om å stille spørsmål til tekstenes trekk, for å beskrive hva slags vokabular som er 

aktivisert, grammatiske valg og tekststruktur (Fairclogh 2015[1989]:129 – 130). Prosedyren 

er lang og detaljert, og i denne oppgaven er kun trekk som har vist seg relevante for vårt 

utvalg, tatt med. Vi tar for oss tekstene hver for seg for å få et klarere bilde av hva summen av 

alle valgene gjør med diskursen i hver tekst, og i drøftingskapitlet skal vi se hvordan disse 

valgene kan drøftes i lys av konteksten vi har tegnet opp i teorikapitlets del II. 

3.4.2 Erfaringsmessig og uttrykksmessig verdi i ord og grammatikk  

Fairclough (2015[1989]: 129–131) mener at grammatiske trekk og valg av vokabular må 

forstås ut ifra hvordan de uttrykker ulike verdi, som på engelsk er experential og expressive 

value. Erfaringsmessig verdi i ord og grammatiske trekk kan si noe om hvilken 

erfaringsverdenen teksten er en del av, eller er skrevet inn i, som hva slags kunnskap og 

overbevisninger som er gyldige der. Uttrykksmessig verdi kan vi identifisere gjennom å se 

etter former for evaluering av eller holdninger til det som omtales i konteksten. 
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3.4.3 Vokabular 

I analysen vil et kjernebegrep for alle tekstene være «norskfaget» og varianter av dette ordet. 

Hvilke sammenhenger inngår ordet i? Siden «norsk» og «faget» ofte brukes som synonym 

for norskfaget, har jeg inkludert det i analysen. Begrepet «norsk» i betydningen noe som er 

norsk kan dessuten sies å være ideologisk omstridt, noe som kan belyse ideologiske eller 

diskursive kamper (Fairclough 2015[1989]: 132). Og sett i lys av norskfagets ideologier, som 

på ulike vis er knyttet til Norge som et politisk avgrenset område, og/eller til Norge som 

nasjon og kultur, kan «norsk» og varianter av ordet gi interessante funn. 

Ideologisk omstridte ord er i seg selv en indikator vi vil undersøke i analysen. Som vi 

etablerte i teorikapitlets del II, kan «kunnskap», «kunnskapsskolen» «danning», 

«ferdighet», «kompetansemål», «måloppnåelse», «målstyring», «kvalitet», «kulturarv» 

«litteratur», «kanon» og («norsk») «språk» og begreper som likner dem, være ideologisk 

omstridte ord i konteksten norsk skoledebatt. Samtidig vil det å gå deduktivt til verks med kun 

begreper belyst i teorikapitlet, kunne stenge for interessante funn knyttet til ideologisk og 

diskursiv kamp. For eksempel blir begrepet «dybdelæring» hyppig nevnt i forbindelse med 

Fagfornyelsen, ettersom det ble tatt inn Kunnskapsløftets nye Overordnet del i 2017. Dermed 

tar vi med oss begreper fra teorikapitlet, men uten å utelukke at det kan dukke opp andre 

begreper eller ideologier.  

Fairclogh (2015[1989]: 133) bruker begrepet «klassifiseringsskjema» som en måte å plassere 

typer av vokabular på innen en erfaringsverden, og begrepet viser til hvilke kultur- og 

samfunnsområder eller -sfærer en tekst «låner» ord fra. Fairclough bruker begrepet 

overwording om tekster hvor ett ord eller en type ord går markert igjen, og rewording der 

hvor ord som vanligvis dominerer i en kontekst, er systematisk byttet ut med andre.  

Finnes det erfaringsmessige meningsrelasjoner mellom ord i teksten som kan ha noe å si for 

ideologi? Fairclough (2015[1989]: 117–118, 129, 133–134) peker på at synonymer ofte kan 

bære slike relasjoner, særlig hvis vi har å gjøre med ord som opptrer som nær synonymer i en 

tekst, men som neppe ville vært det i en annen. Det samme gjelder antonymer, hyponymer 

og hyperonymer. Slike meningsrelasjoner tjener ideologi i en tekst når de umulig ville 

framstått som nettopp hyperonymer, for eksempel, i en tekst som tjener motstridende 

ideologier. Metaforer er en annen gruppe, ettersom de er «måter å representere ett aspekt av 

en erfaring framfor en annen» (Fairclough, 2015[1989]: 136–137) – altså kan de si noe om 
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hvilke erfaringer som er bevisst tatt med og hvilke som er utelatt i en tekst. Til sist er selvsagt 

evaluerende ord, eller uttrykksmessige ord, noe som kan bli relevant i analysen. 

3.4.4 Grammatikk 

Fairclough (2015[1989]: 130) spør hvilke erfaringsmessige verdier grammatiske trekk kan ha: 

Hvilke former for prosesser og deltakere dominerer, finnes det noe mønster for hvilke 

aktører som opptrer som subjekter og objekter? Omsatt til vår analyse kan vi spørre hvilken 

rolle og betydning elever, lærere, beslutningstakere og andre aktører får i tekstenes norskfag-

diskurser. Her kan en i tillegg være obs på skillet animat/ikke-animat aktør, som Fairclough 

(2015[1989]: 139) nevner i en av sine egne analyseeksempler. Forholdet mellom verb og 

nominaliseringer og aktive og passive setninger kan dessuten si noe om hvordan ansvar 

fordeles – eventuelt pulveriseres – mellom aktører og prosesser. Så bør en undersøke hvordan 

agens og patiens opptrer blant aktører og prosesser. Hvis agens er uklart, kan en spørre seg 

om det finnes ideologisk motivasjon for å fordekke påvirkning, årsakssammenhenger eller 

ansvar av noe slag (Ibid.: 140–141). Gjennom bindeord som konjunksjoner og 

subjunksjoner kan tekster vise sine logiske forbindelser og hva som er forutsatt kunnskap 

eller erfaring. Grammatikk kan også vise hva en tekst framhever som viktig og mindre viktig 

gjennom koordinasjon og subordinasjon mellom setninger (Ibid.: 146–147). Relasjonelt kan 

en spørre om det brukes modale hjelpeverb, som burde, skulle, kunne og deres like, på en 

måte som forsterker eller utfordrer implisitt makt? (Ibid.: 142–143).  

3.4.5 Alternative uttrykk? 

En siste ting å ha i mente, ifølge Fairclough (Ibid.:129), er hvilke formelle trekk ved tekstene 

som er valgt vekk; alle tekstens trekk har nemlig et alternativt uttrykk, og dette kan hjelpe 

oss å se hvilke ideologiske kamper som er i spill. Mye av poenget med Faircloughs prosedyre 

er at trekkene ved en tekst fungerer ideologisk når de framstår som common sense 

(Fairclough, 2015[1989]: 139). Derfor kan vi finne naturliggjorte diskurser ved å spørre hva 

som er alternativet. I analysen vil alternative uttrykk undersøkes løpende og knyttes til de 

aktuelle trekkene som analysen avdekker, i stedet for å undersøkes som et eget punkt.  

3.4.6 Avgrensning av analysen 
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Som Fairclough (2015[1989]: 129) selv understreker, det finnes uendelige muligheter for 

formelle valg i en tekst. Derfor presiserer han at prosedyren han har utviklet for CDA, verken 

skal følges slavisk eller regnes som fullstendig, men en kan argumentere for at det i det 

minste nærmer seg en slags standardisering. Også i min undersøkelse vil det være fornuftig å 

se nærmere på noen trekk i enkelte tekster, andre trekk ved andre tekster. 

3.5 Reliabilitet 

En fordel ved å bruke tekster som data, er at de ikke må gjengis gjennom analytikerens 

feltnotater, til forskjell fra for eksempel observasjon eller intervju. Det i seg selv gjør 

tekstdata mer reliabelt, skriver Silverman (2011:364). Samtidig skal tekstene tolkes, og her 

blir kritisk diskursanalyse som metode sårbar for innvendinger om epistemologisk 

relativisme. Kunnskapen en slik analyse frambringer, er feilbarlig fordi all kunnskap må 

oppfattes som subjektive konstruksjoner av virkeligheten (Hjardemaal, 2014: 206), og i 

kritisk diskursanalyse kommer en ikke fram til slike virkelighetskonstruksjoner uten at de 

kvernes gjennom analytikeren selv. Til en viss grad blir funn alltid påvirket av undersøkerens 

forkunnskaper, verdier og holdninger (Kleven, 2014b:22). Dette må kunne sies å være 

oppgavens største reliabilitetstrussel, ettersom resultatet av undersøkelsene avhenger av 

fortolkeren.  

Én måte å styrke reliabiliteten på er å gjøre studien så transparent som mulig, ifølge 

Silverman (2011: 360). Det innebærer at jeg i dette kapitlet har prøvd å beskrive utvalgs- og 

analysestrategier så åpent som mulig. I tillegg må tekstanalyser ha det Silverman (Ibid.) kaller 

«teoretisk transparens», nemlig at teoretiske ståsteder som tolkning bygger på, er kjente for 

leseren. Det er altså de ideologiene jeg har identifisert i teorikapitlet analysen vil dreie seg om 

– noe som i sin tur utelukker alternative tolkninger. Kritisk diskursanalyse handler dog ikke 

om å gi en full redegjørelse for en tekst, men å vise hvordan ulike diskurser kommer fram i 

tekster. I tråd med prinsippet om transparens vil selve analysen alltid vise fram hvilke 

eksempler fra tekstene slutninger er basert på. 

Dermed må denne oppgaven leses under det forbehold at metodiske og teoretiske valg, 

observasjoner og tolkninger aldri kan være fullstendig upåvirket eller uhildet, men i dette 

kapitlet har jeg redegjort for hvilke grep som er tatt for å sikre at funnene er så pålitelige som 

mulig.  
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3.6 Etikk 

I utgangspunktet synes det uproblematisk å studere offentlig tilgjengelige tekster. I utvalget 

for denne oppgaven er dessuten flere av forfatterne bak tekstene offentlige personer, og de 

som ikke er det, har jo selv valgt å ytre seg i det offentlige. Samtidig handler kvalitiativ 

forskning om tolkning, og det innebærer en risiko for at involverte kan oppleve seg tolket 

«uriktig» eller ufordelaktig fremstilt, uansett hvor reliabel tolkningen er. Derfor vil jeg 

understreke at kritisk diskursanalyse søker å identifisere diskurser i konteksten de inngår i, 

ikke intensjoner eller meninger hos den som står bak teksten. Diskurser er felles tenkemåter vi 

alle benytter oss av, de er ikke særegne for enkeltpersoner. Samtidig er noe av poenget med 

analysen å vise fram hvilke diskurser maktpersoner og skolefolk benytter seg av når de 

diskuterer norskfaget. Det kan gi oss en pekepinn på hvilke tenkemåter om norskfaget som 

definerer den politiske og praktiske utformingen av faget. 
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4 Analyser 

Problemstillingen for oppgaven er Hvilke diskurser benyttes om skolens norskfag i (den 

offentlige) debatten om nye læreplaner? Metoden jeg benytter, tar altså utgangspunkt i 

Faircloughs prosedyre for kritisk diskursanalyse (Fairclough, 2015[1989]:128–153, 154–176), 

som bygger på diskursens tre nivåer i sosial praksis: tekst, samhandling og sosial kontekst. 

Dette kapitlet tar for seg de diskursive nivåene tekst og samhandling, som vi så i figur 1, som 

i sin tur tilsvarer første og andre steg i CDA: beskrivelse av tekst og tolkning av forholdet 

mellom tekst og samhandling. Tredje steg, forklaring av forholdet mellom samhandling og 

den sosiale konteksten – den ytterste firkanten i figur 1 – kommer i drøftingskapitlet. 

Analysen består av seks deler, én for hver av tekstene. I drøftingsdelen oppsummerer jeg 

analysenes funn for så å diskutere dem i lys av teorikapitlet. Slik har vi muligheten til å gå inn 

i hver tekst inngående for så til slutt å se tekstene i sammenheng: Hvilke diskurser gjør seg 

gjeldende i hver enkelt tekst, og hvordan inngår tekstene i en sammenheng?  

4.1 Tekst og samhandling i «Neste gang du hører 

Høyre-folk snakke om å verne norsk kultur, må du le. 

På deres vakt skamferes norskfaget» 

Dagbladet-kommentor Inger Merete Hobbelstad står bak teksten som har fått forkortelsen 

«Høyre-folk». Den er publisert på Dagbladet.no 6. mars 2018, samme dag som siste 

høringsutkast til kjerneelementer for norskfaget ble lagt ut på høring. I Dagbladets trykte 

utgave fra 7. mars finnes en forkortet versjon. Teksten beskriver hvordan utkastet er et resultat 

av en lengre prosess der norskfaget har beveget seg vekk fra kulturhistorien, litteraturhistorien 

og det teksten kaller «kunnskap» i lengre tid. Det kan sementere klasseforskjeller og skape 

problemer for elever i dagens fragmenterte medievirkelighet, ifølge teksten. I stedet dreies 

faget mot ferdighetstrening, noe som tas til inntekt for en målstyringsideologi. Nå skal vi 

undersøke hvordan vokabular og grammatikk behandler norskfagets kunnskapsformer og 

ansvaret for fagets framtid i «Høyre-folk». Vi ser her på hvilke sammenhenger norskfaget og 

den nye læreplanen inngår i, i tillegg til tekstens store forråd av ideologisk omstridte ord lik 

dem som ble identifisert i metodekapitlet. Til slutt undersøker analysen hvilke prosesser som 

knyttes til tekstens ulike aktører, som kan si noe om ansvar og ideologi.  
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4.1.1 Ødeleggelse 

Norskfaget er i ferd med å endres fundamentalt, er en sentral påstand i teksten. Den ser vi i 

disse eksemplene: I tittelen «skamferes norskfaget»2, og i linje to gjentas påstanden om et 

«skamfert fag» (2). Ifølge Norsk akademis ordboks oppslag, betyr det at norskfaget skades 

stygt, forderves eller rett og slett ødelegges. Brukt refleksivt, kan «skamfere seg» bety å 

skjemme seg ut («skamfere», 2017). Det er altså en total, og kanskje også nedverdigende 

ødeleggelse det er snakk for norskfaget. Den endelige ødeleggelsen understrekes også i 

setningen «Dette er beretningen om et varslet mord» (3–4), og den høykulturelle referansen 

til Gabriel García Márquez’ roman er med på å posisjonere teksten som et forsvar for 

høylitteraturen. Fagets ødeleggelse grunngis med at norskfaget ikke lenger står på de samme 

fundamentene eller begrunnelsene det engang gjorde. «Man nærmest fjerner en sentral 

bærebjelke i norskfaget» (41) og «et så drastisk grep som å kaste en av fagets tradisjonelt 

viktigste oppgaver på bålet i hagen» (49) viser dette. 

4.1.2 Kunnskapsformer 

Den fundamentale endringen begrunnes flere steder med advarsler om at kunnskapen ser ut til 

å forsvinne fra norskfaget i det nye læreplanutkastet, som i linje 11: «når det nå legges til rette 

for et mindre kunnskapsorientert norskfag». Samtidig som kunnskapsforvitring er en 

gjenganger, blandes også kultur- og litteraturhistorie og dannelse inn: «kulturhistorie, 

litteraturhistorie og spesifikk kunnskap generelt er så godt som fjernet» (1–3) og 

«bevegelsen vekk fra norsk som dannelses- og kunnskapsfag» (24–25). Begrepet 

kunnskap settes i en nær forbindelse med dannelse når disse begrepene klynges sammen i den 

sideordnede sammensetningen dannelses- og kunnskapsfag, og linje 1–3 kan tolkes slik at 

kunnskap er den generelle overbygningen, mens kultur- og litteraturhistorie er spesifikke 

former for kunnskap. Kunnskap blir slik definert bredt i teksten. I tillegg spiller bruken av 

begrepet på det samme som vi så om den politiske kunnskapsdiskursen: Kunnskap har en 

selvsagt plass i skolen, og det å knytte «sine» interesser til begrepet, gir en commonsensisk 

forrang. Når endringene i fagfornyelsen, som ifølge teksten er å redusere kultur- og 

                                                 
2 Alle uthevinger med fet skrift i sitater fra tekstene i utvalget er mine. Jeg rammer alle sitater (på under tre 
linjer) inn i anførselstegn med doble vinkler: «abc». Noen steder bruker tekstene anførselstegn. Siteres slike 
passasjer i oppgaven, endres tekstenes anførselstegn til enkle apostrofer for å ramme inn sitater tydelig: «abc 
‘abc’ abc». Bortsett fra dette skal sitater være gjengitt ordrett.  
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litteraturhistorie i norskfaget, knyttes til at trusselen om at kunnskapen blir mindre viktig i 

faget, spiller det på en ideologisk form for common sense. 

Siste eksempel ser slik ut når en tar med hele setningen: «bevegelsen vekk fra norsk som 

dannelses- og kunnskapsfag og mot et fag som er manisk opptatt av verktøy og 

ferdigheter, men uten interesse for hva slags stoff disse verktøyene skal brukes på» (24–26). 

Vi ser her hva som settes inn i stedet for kunnskap og dannelse: verktøy og ferdigheter. 

Teksten advarer mot det vi kan kalle et formalt danningssyn. Ferdigheter må brukes på et 

stoff, er påstanden, som minner om Klafkis kritikk av ensidig vekt på formal dannelse. 

Liknende kritikk finner vi her: «I beskrivelsene av de nye kjerneområdene i norskfaget står 

det linje på linje om kommunikasjon, og knapt noe om hva som faktisk skal 

kommuniseres» (27). Teksten låner også autoritet fra didaktikkforsker Laila Aase: «da hun 

advarte mot et norskfag som bare handler om ‘hva man kan gjøre og vise frem’» (65). Vi 

ser generelt i teksten at kunnskap, kulturhistorie, litteraturhistorie og dannelse står i 

motsetningsforhold til verktøy, ferdigheter, kommunikasjon, «hva man kan gjøre og vise 

frem» (65) og ferdigheter. Det ser vi i motsetningsparene «bevegelsen vekk fra» (24) 

dannelse og kunnskap og «mot» (25) verktøy; et fag som er «manisk opptatt av» (25) 

ferdigheter, men «uten interesse» for stoff (25); samt «linje på linje» (27) om 

kommunikasjon, satt opp mot «knapt noe om» (27) det som skal kommuniseres. 

Ferdighetenes mulighet for å sameksistere med kunnskaper i norskfaget, sier ikke teksten noe 

om. Det tegnes heller et bilde av at disse kunnskapsformene er uforenelige motsetninger, og 

med Faircloughs (2015[1989]: 134) kan vi snakke om tekstlig antonymi. Det vil si at teksten 

forutsetter en konsekvent motsetning der det kan tenkes at andre tekster ikke ville det, og slike 

sammenhenger mener Fairclough at ofte peker mot ideologi. Der «Høyre-folk» forutsetter at 

kunnskap og ferdigheter ikke kan sameksistere, kan vi tenke oss at andre tekster ville ha lagt 

vekt på hvordan kunnskap (forstått som episteme) og ferdigheter (forstått som techne) utfyller 

hverandre – som vi jo har sett i teorikapitlet at andre tekster gjør, for eksempel i Klafkis 

kategoriale danningssyn (Nielsen, 2011) og kompetansedefinisjonen til 

Kunnskapsdepartementet (2016). Slik sett setter teksten ferdighetene opp mot den 

kunnskapsdiskursen som ble skissert over.  

Vektleggingen av å «vise frem» (65) husker vi er en del av kompetansedefinisjonene for 

Kunnskapsløftet og fagfornyelsen, og det kan være at det er kompetansebegrepet forskeren 

Aase henspiller på i sin uttalelse. Referansen som «Høyre-folk» oppgir for sitatene, er en 
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lenke (i nettversjonen) til å kjøpe boka Det nye norskfaget på bokkilden.no, som ble gitt ut i 

forbindelse med forrige læreplanprosess, den gang knyttet til innføringen av Kunnskapsløftet. 

Leseren kan ikke umiddelbart utforske denne konteksten, som Aases sitater opprinnelig har 

stått i, og dermed blir «hva man kan gjøre og vise frem» (65) stående avskåret fra denne. Satt 

opp mot vekten teksten ellers legger på dannelse og kunnskap, framstår det å bare kunne vise 

fram ferdigheter, som teksten forutsetter at ikke kan knyttes til et fagstoff, som en banalitet. 

4.1.3 Det nye norskfaget 

Teksten trekker opp et historisk skille mellom et nytt norskfag og faget slik det var før. Dette 

er et viktig poeng i inngangstekstene som rammer inn kommentaren: I ingressen utmeisles 

dette i begrepet «det nye norskfaget», som gjentas i bildeteksten. Begrepet alluderer til 

tittelen på den nevnte boka om overgangen til Kunnskapsløftet, og for noen skolefolk kan det 

tenkes at begrepet «det nye norskfaget» vekker gjenkjennelse og assosiasjoner til 

Kunnskapsløftets kompetansebegrep og problematiseringen av det. For den jevne leser er nok 

boktittelen ukjent, og teksten fyller heller begrepet på sin egen måte. Verdt å merke seg er for 

øvrig den bestemte formen. Selv om det ikke er kjent for leseren at norskfaget er blitt nytt, 

forteller den bestemte formen, ettersom den som regel benyttes om allerede kjent informasjon, 

at informasjonen er generelt kjent og dermed common sense (Fairclough, 2015[1989]: 165). 

Stikktittelen «Norskfaget bygges om» er en konkretisering av hva «det nye norskfaget» 

innebærer, viser til at faget endres på grunnleggende vis – likhet med den andre 

byggemetaforen («bærebjelke», 41) vi allerede har tatt for oss.  

Den etablerte kunnskapsdiskursen knyttes til det gamle norskfaget, og ferdigheter til det nye. 

Jeg har uthevet uttrykk som kan knyttes til tid i setninger som dreier seg om kunnskap og 

ferdigheter: «når det nå legges til rette for et mindre kunnskapsorientert norskfag» (11) og 

«bevegelsen vekk fra norsk som dannelses- og kunnskapsfag»(24–25) viser hva norskfaget 

legger bak seg: dannelse og kunnskap. Hva det nye norskfaget er, ser vi her: «i beskrivelsene 

av de nye kjerneområdene i norskfaget står det linje på linje om kommunikasjon» (26–27). 

Det samme understrekes der teksten omtaler Ludvigsen-utvalgets anbefalinger: «fortiden er 

irrelevant og fremtiden er presentasjonen for klassen neste torsdag» (58–59). 

Gjennomgående inngår det som ligger i fortida i kunnskapsdiskursen vi allerede har skissert, 

mens nåtida settes opp mot den: Her er det forvitringen av kunnskapen til fordel for 

ferdigheter, og spesielt kommunikasjonsferdigheter, som rår.  
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Det nye norskfaget kan også knyttes til målstyring: «da hun advarte mot ‘dreiningen mot 

vurderbare skuttprodukter’» (sic., 64–65). Bare ordet produkt kan gi assosiasjoner til New 

Public Management, trenden der en bruker tiltak fra næringslivet på offentlige tjenester, og 

som også målstyringsteorier stammer fra. I tillegg stiller teksten dette uttrykket for 

resultatstyring i nær sammenheng med ferdighetene, gjennom konjunksjonen og. Resten av 

setningen er: «og et norskfag som bare ‘handler om hva man kan gjøre og vise frem’» (65). 

Slik tegner teksten et bilde av en målstyringsideologi, der det altså er resultatet, ikke 

læringsprosessen, som har fått forfeste i det nye norskfaget. Dette er også en del av tekstens 

åpne argumentasjon, der den forklarer sammenhengen mellom ferdighetsfokus og 

målstyringsideologi: «Ferdigheter kan måles, og de kan brukes som skrytestoff til 

skolemyndigheter» (61). Dermed kan vi si at ferdigheter knyttes til en anti-

målstyringsdiskurs, både gjennom ordvalg (vurderbare sluttprodukter), grammatikk 

(sammenstillingen av ferdigheter og måling) og åpen argumentasjon der en beskriver hvordan 

en målstyringsideologi har overtatt faget. Vi kommer tilbake til denne anti-

målstyringsdiskursen i analysen av aktører. 

En annen endring i dette nye faget finner vi i dets sosiale begrunnelser. Ingressen 

oppsummerer det slik: «Det nye norskfaget vil øke de kulturelle klasseforskjellene.» Fagets 

forbindelse med tankegangen om fellesskolen og solidaritet på tvers av grupper i samfunnet 

ser ut til å være tatt vekk: «utkastet representerer et markant brudd med det som har vært 

utviklingen i norskfaget gjennom 1800- og 1900-tallet, der nettopp tanken om at alle skulle ha 

tilgang til dannelse, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, vant frem» (17–19). I 

avsnitt tre advarer teksten mot at det med endringen av norskfaget kun vil være «elevene som 

kommer fra hjem der denne typen kunnskap settes høyt» (13) som vil ha denne tilgangen. Der 

teksten referer til Aases utsagn, forstår vi at endringen tilsier at staten rett og slett frasier seg 

et samfunnsansvar: «denne typen dannelse er for viktig til å overlates til tilfeldige 

hjemmemiljøer; at det har vært og burde være en viktig samfunnsoppgave» (21–22). Disse 

eksemplene viser hvordan en solidaritetsdiskurs, som vi òg kjenner igjen fra Gudmund 

Hernes’ begrunnelser for 1990-tallsreformene, aktiviseres for å gi tyngde til vektlegging av 

fagets litteraturdel. Teksten legger altså vekt på fellesskap og samfunnsoppdrag som legitime 

begrunnelser for norskfaget, mens den tegner et bilde av at dette var begrunnelsene for faget 

tidligere, men at disse nå vaskes ut eller på vei til å vaskes ut.  
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4.1.4 Dybdelæring 

Dybdelæring refereres til som et «fyndord» (42) fra Ludvigsen-utvalgets utredning om 

framtidas skole, og teksten bruker anførselstegn både her og neste gang den omtaler 

dybdelæring, i linje 44. Dette tyder på en avstand til begrepet, som bekreftes i måten det 

omtales på: I tillegg til å bruke den noe sarkastiske betegnelsen fyndord, diskuterer teksten 

begrepet fra et metaståsted framfor å bruke det internalisert i egne påstander og 

resonnementer. Dette meta-laget gjør at teksten ikke går god for begrepet slik det er ment å 

brukes fra Ludvigsen-utvalgets side. Det uttrykkes seinere eksplisitt i teksten hvordan 

begrepet kan forstås: «som at oversiktskunnskap, som er bred snarere enn dyp, er uviktig og 

uønsket» (45–46). Teoridelen refererte Utdanningsdirektoratets definisjon av begrepet, som 

vektlegger nettopp det å ha oversikt og se sammenhenger. Så langt kan vi slå fast at teksten 

«Høyre-folk» forutsetter en annen forståelse av hva dybdelæring er enn den som ligger til 

grunn for fagfornyelsen. 

4.1.5 Litteratur som botemiddel mot sivilisasjonskamp 

Vi har allerede sett hvordan bekjempelse av ulikhet framsettes som en legitim, sosial 

begrunnelse for norskfaget. Den faglige begrunnelsen for litteratur- og kulturstoffets plass i 

faget finner vi i tredje og sjette avsnitt. I tredje avsnitt står det at elever som stimuleres til å 

lese skjønnlitterære verk, «kan få ballast til å se både seg selv og samfunnet de lever i i vide, 

kulturelle sammenhenger» (15–16). Denne begrunnelsen kjenner vi igjen fra Pennes (2012) 

undersøkelse av litteraturens plass i Kunnskapsløftets norskplan. Teksten sier her ikke noe om 

hvordan litteratur kan føre til slike perspektiver. Men i avsnitt seks tas denne tråden opp igjen, 

og her gjengir jeg hele avsnittet for klarhetens skyld. 

For å ta et eksempel: Fra de er svært unge vil norske skoleelever støte på harde 

påstander om at vesten vil undertrykke islam eller at islam vil undertrykke vesten, 

eller om at norske verdier har vært noe entydig som alle en gang var enige om. Noe 

som kan ruste dem til å stå imot farefulle overforenklinger er en solid oversikt over 

norsk historie, kulturhistorie og litteraturhistorie, over de lange og komplekse 

utviklingslinjene i samfunnet de lever i. Det at enorme mengder informasjon er blitt 

tilgjengelig krever mer forhåndskunnskap hos den som skal forholde seg til disse 

mengdene, ikke mindre. (Mine uthevinger) 

Prosessene i dette utdraget bærer i seg noen kjennetegn på møter mellom elevene og 

påstander om islam, Vesten og norsk kultur, samt kunnskap om historie, kulturhistorie og 

litteraturhistorie. Møtene er uttrykt gjennom verbfrasene «støte på» (32), «undertrykke» (33), 
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«ruste dem» (34) og «stå imot» (34). Mens «undertrykke» betegner (et syn på) møtet mellom 

kulturer, handler de andre prosessene om elevenes møte med «sivilisasjonskampen», satt på 

spissen. Disse prosessene gir samlet assosiasjoner til kamp, offensive møter hvor en setter 

hardt imot hardt. Å ruste noen er således en metafor hentet fra det militære. Oppi dette står de 

«svært unge» (32) elevene som en sårbar kontrast. Adjektivene i frasene «harde påstander» 

(32), «farefulle overforenklinger» (34–35) og «enorme mengder informasjon» (36) 

understreker det massive, harde og farlige. Dette kan møtes av en jevnbyrdig «solid oversikt 

over norsk historie, kulturhistorie og litteraturhistorie» (35) som så glir over i en motvekt: «de 

lange og komplekse utviklingslinjene i samfunnet de lever i» (35–36), som er sammensatt og 

sofistikert, snarere enn enkelt, hardt og brutalt – og med ordvalg som også betoner fellesskap 

og harmonisk samliv i samfunnet de lever i.  

Oppsummert kan vi si at teksten bruker sterke motsetninger og spiller på konspiratoriske 

strømninger i samtida for å styrke tilliten til norskfaget som litteratur- og kulturfag. Den gjør 

det klart at det som står på spill med fagfornyelsen, er evnen til å stille spørsmål og søke 

forståelse framfor å ty til motsetninger mellom kulturer. Men heller ikke her blir denne tilliten 

til litteraturen begrunnet med en forklaring på hvordan litteraturhistorie og et kritisk blikk på 

samtida henger sammen. Ligger det en forutsetning i teksten om at litteratur i seg selv kan gi 

slike innsikter? Dette korresponderer i så fall med et materialt danningssyn, noe som 

forsterkes av at fokuset på ferdigheter blir ettertrykkelig kritisert i den øvrige teksten. En 

annen ting som kan tyde på det, er hvordan danning omtales i linje 18 og 19: «nettopp tanken 

om at alle skulle ha tilgang til dannelse, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, 

gradvis vant frem». I dette tilfellet kunne en satt inn «litterære tekster» eller «høykulturen» i 

stedet for dannelse, ettersom utdraget vektlegger at dannelse er noe elevene enten har eller 

ikke har tilgang på, fremfor noe som gradvis vokser fram i vekselvirkning med det å bruke 

sine egne ferdigheter til å sette tekstene inn i en større sammenheng. En kan lese det slik at 

teksten bygger opp under et materialt danningssyn, ettersom den forutsetter at så lenge elever 

møter kulturens tekster, vil det også føre til bestemte innsikter. 

4.1.6 Politikere og byråkratiet 

Én aktør i teksten introduseres i tittelen: Høyre-folk. På deres vakt skamferes norskfaget, er 

påstanden i teksten. Høyre møter vi igjen i andre avsnitt og siste avsnitt, der tittelen 

henholdsvis utdypes og understrekes. Teksten refererer implisitt i avsnitt to til to 
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høyrepolitikeres utspill om norsk kulturpolitikk, først daværende kunnskapsminister Torbjørn 

Røe Isaksens forslag til sitt eget parti om å gå inn for en nasjonal kanon i Norge, og så 

daværende kulturminister Linda Hofstad Hellelands kontroversielle julehilsen i 2016 om å 

«være stolte av det norske»3. Dette settes opp mot utviklingen i norskfaget, hvor altså kulturen 

svekkes, ifølge teksten. Og ettersom Høyre har hatt statsrådposten i Kunnskapsdepartementet 

siden 2013, er det deres ansvar. Samtidig blir det klart at utviklingen ikke er Høyres ønske, 

eller politikk. Ser vi på prosesser i teksten, er dette snarere noe Høyre bare har latt skje: («bare 

å ha latt dette skje» (8)). Høyre-folk «snakker» (71) og «mumler» (8) om norsk kultur, men 

når det kommer til aktiv politikk, er arbeidet «overlatt» (10) til noen andre. Her introduseres 

en ny aktør, nemlig «et slomsete cateringbyrå» (10) som vi skal komme tilbake til. Vi ser at 

Høyre tillegges ansvaret for norskfagets skamfering, gjennom uttrykk som «på deres vakt» (i 

tittelen), «de ansvarlige politikerne» (5) og «deres ansvar» (11). Vi merker oss at ingen 

spesifikke Høyre-folk eller politikere generelt nevnes i forbindelse med denne 

ansvarsfraskrivelsen, heller ikke kunnskapsministeren. Når partiet som gruppe får ansvaret, 

bidrar det til å spre ansvaret og dermed også fordekke det noe. 

Det er et slomsete cateringbyrå som altså har overtatt politikernes ansvar. Men hvem 

representerer dette uvørne cateringbyrået? Hvis vi ser på prosessene knyttet til aktøren 

Utdanningsdirektoratet, framstår dette direktoratet som den aktive tilretteleggeren for 

politikken. I første linje er det Utdanningsdirektoratet som har agens og legger fram siste 

utkast til kjerneområder. I eksemplet «Da Utdanningsdirektoratet ba om innspill i arbeidet 

med de nye kjerneelementene» har Utdanningsdirektoratet agens, og «arbeidet», som er å lage 

nye kjerneelementer i fagenes, ser ut til å ha skjedd hos denne aktøren. Direktoratets agens 

finner vi også i sjuende avsnitt, hvor direktoratet «ber om innspill» og «presiserer» (39). 

Deretter blir direktoratet erstattet med det generelle «man», som utfører det teksten kaller en 

«hersketeknikk» (41): «Man nærmest fjerner en sentral bærebjelke i norskfaget, og nekter så å 

ta imot kritikk» (41–42). Denne prosessen knyttes altså ikke ordrett til 

Utdanningsdirektoratet, men «hersketeknikk» utføres av «man», samtidig som det refererer til 

de samme aktive prosessene hvor direktoratet har agens i avsnittets første setning.  

At et direktorat har ansvar for å gjennomføre politikk, finnes det knapt noen ideologisk 

uenighet om, og det kan derfor ikke tolkes ideologisk. Men at direktoratet gjør dette nærmest 

                                                 
3 https://www.facebook.com/LindaHHelleland/posts/vær-stolt-av-det-norskekvikk-lunsj-og-brunost-marit-
bjørgen-og-ole-einar-bjørnda/1150794248367135/  

https://www.facebook.com/LindaHHelleland/posts/vær-stolt-av-det-norskekvikk-lunsj-og-brunost-marit-bjørgen-og-ole-einar-bjørnda/1150794248367135/
https://www.facebook.com/LindaHHelleland/posts/vær-stolt-av-det-norskekvikk-lunsj-og-brunost-marit-bjørgen-og-ole-einar-bjørnda/1150794248367135/
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på tross av politikernes ønsker, eller i hvert fall under politikernes radar, er neppe alle enige 

om – i hvert fall ikke de aktuelle politikerne, må vi tro. I tillegg er offentligheten fratatt 

muligheten til å gripe inn, både gjennom manøveren Hobbelstad er kritisk til som en 

hersketeknikk, men også ettersom endringen av norskfaget har skjedd «nærmest uten politisk 

debatt» (5). Som vi så i teorikapitlets del om tidligere forskning kan det peke mot diskurser 

som bygger på en common sense-oppfatning om at det er byråkratiet som «egentlig» styrer. 

Dermed kan disse eksemplene sies å tjene en anti-byråkratiseringsdiskurs. 

Catering-bildet kan sies å gjøre det samme: Vi husker fra metodekapitlet at Fairclough 

(2015[1989]: 136–137) spør hvilke egenskaper metaforer belyser, og hva som dermed er valgt 

vekk. Catering er profesjonelt laget mat, en miniatyrversjon av outsourcing i privatlivet. Og så 

lange mat ikke er hjemmelaget, vet vi heller ikke eksakt hva den inneholder: Det er jo noen 

andre som har stått for innholdet. Outsourcing er ideologisk omstridt i velferdspolitikken – det 

dreier seg om et valg mellom statlig styring og markedsretting. I denne politiske diskursen 

forbinder vi gjerne konkurranseutsetting med høyresida i norsk politikk – og partiet Høyre. 

Dermed sannsynliggjøres altså påstanden om at Høyre har outsourcet arbeidet med ny 

norskplan gjennom assosiasjon: Outsourcing er jo noe partiet assosieres med på mange 

samfunnsområder. 

4.1.7 Agens og patiens: Hvem står egentlig bak de faktiske 

endringene i fagfornyelsen? 

Vi har allerede slått fast at Høyre-folk er aktører som har latt endringene fra det gamle til det 

nye norskfaget skje. Utdanningsdirektoratet har vært en tilrettelegger for disse prosessene. 

Men ser vi nærmere på prosesser som faktisk har ført til norskfagets fundamentale endring, 

fjerningen av kunnskap, kulturhistorie og dannelse i selve fagfornyelsen, ser vi at agens er 

uklart. Med Faircloughs prosedyre i mente, kan vi stille spørsmål om hvordan agens og 

patiens presenteres i teksten. Særlig passivformer, nominaliseringer og inanimate aktørers 

agens kan være trekk som tilslører påvirkning, årsakssammenhenger eller ansvar av noe slag – 

av ideologiske grunner (Fairclough, 2015[1989]: 140–141). 

Teksten referer til advarsler mot «bevegelsen vekk fra norsk som dannelses- og 

kunnskapsfag» (24–25). Nominaliseringen endrer oppfattelsen av fenomenet fra en prosess til 

noe mer konstant. Eventuelle aktører som kunne knyttes til fenomenet forstått som en prosess, 

som igangsettere eller opprettholdere, blir dessuten overflødige når det er snakk om noe 
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konstant. Og når verb blir til substantiv, forsvinner også muligheten for agens og patiens. 

Disse konsekvensene gjelder også en annen ting det har blitt advart mot: «dreiningen mot 

vurderbare skuttprodukter» (sic., 64–65), hvor vi heller ikke får vite hvem som har dreid 

norskfaget dit. 

I første avsnitt er det riktignok Utdanningsdirektoratet som presenterte et fullstendig skamfert 

fag, men rett etterpå leser vi: «der kulturhistorie, litteraturhistorie og spesifikk kunnskap 

generelt er så godt som fjernet» (2–3). Vi husker at Fairclough er opptatt av alternative 

uttrykk, som i dette tilfellet kunne ha vært: [Noen] har så godt som fjernet kunnskap generelt. 

Mens aktivformen av verbet hadde krevd et subjekt med agens, tillater passivformen at agens 

utelates. Dermed står vi igjen med at kunnskapsformene har patiens, men det er det ingen 

agens knyttet til å gjennomføre de faktiske endringene. Det samme ser vi i «Det henvises til 

dybdelæring» (42), hvor passivformen tillater et formelt subjekt, som ikke bidrar til å 

identifisere hvem som begrunner endringene i norskfaget med dybdelæring. Også det 

generelle «man» i linje 41, som vi allerede har vært innom, bidrar til å tilsløre ansvar. 

Seinere finner vi at selve faget har agens: «faget har beveget seg i denne retningen i lang tid» 

(4). Faget er en inanimat aktør, noe som gjør det vanskelig å plassere ansvar, 

årsakssammenhenger eller hvor denne påvirkningen kommer fra. Seinere, i avsnitt fem, som 

er det neste som tar opp den faktiske prosessen rundt fagfornyelsen, ser vi at faget 

personifiseres: «et fag som er manisk opptatt av verktøy og ferdigheter, men uten interesse 

for hva slags stoff disse ferdighetene skal brukes på» (25–26). Disse menneskelige 

egenskapene kunne ha stått til for eksempel mennesker med makt og beslutningsmyndighet 

over norskfaget, men her spores problemet tilbake til faget selv.  

I åttende avsnitt bruker teksten flere infinitivssetninger til å komme med alvorlige påstander 

om fagfornyelsen, som «et så drastisk grep som å kaste en av fagets tradisjonelt viktigste 

oppgaver på bålet i hagen» (48–49), «det er et forståelig valg å tone ned språkhistorie» 

(50) og «det fremstår som uforsvarlig å redusere den kulturelle og kulturhistoriske siden» 

(51–52). Men prosessene, eller valgene man har gjort i læreplanutkastet, er konstruert som 

infinitivssetninger uten noen aktører knyttet til seg. Resultatet blir at agens blir uklart. 

I slutten av teksten, i avsnitt ti av tolv, kommer teksten til hvem som kan tenkes å tjene på den 

utviklingen det advares mot: «de som vil ha mer målstyring i skolen» (60–61). Rasjonalet er 

at gode målinger kan imponere skolemyndighetene (som vi ut ifra dette forstår at støtter opp 
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om resultatstyringen). Teksten identifiserer ikke hvem det er som vil ha mer målstyring, men 

bestemte grammatiske former markerer som regel at informasjonen er kjent eller at uttrykket 

har en klar og spesifikk referanse. Dermed påkaller teksten common sense: «alle vet» at det er 

noen med sterke interesser for målstyring i skolen, noe vi også så i teorikapitlet. Dermed kan 

vi kanskje også snakke om en anti-målstyringsdiskurs. 

4.1.8 Oppsummering  

Norskfaget etableres i teksten med et skarpt skille mellom før og nå. Før var fagets 

kunnskapsformer knyttet til litteratur, dannelse og konkret kunnskap, mens disse nå er byttet 

ut med ferdigheter. Teksten knytter litteratur- og kulturhistorie til kunnskapens 

commonsensiske plass i skolen og i norskfaget gjennom det vi har kalt en kunnskapsdiskurs, 

men «det nye» fokuset på ferdigheter knyttes til en anti-målstyringsdiskurs. Teksten peker 

også gjennom en solidaritetsdiskurs på at det kulturelle felleskapet faget tidligere har vært, og 

den utjevnende funksjonen det har hatt, er legitime begrunnelser for faget som nå tas bort i 

utkastet til nye kjerneelementer. Teksten forutsetter at norsk først og fremst er et kulturfag, og 

knytter ikke ferdigheter til danningsprosessene man kan oppnå gjennom fagets kultur- og 

litteraturdeler. Teksten forutsetter at kultur- og litteraturhistorie kan virke dannende på elever, 

og vi har antydet at dette minner om et materialt danningssyn, ettersom teksten forutsetter at 

møter med kulturens tekster vil føre til bestemte innsikter Et siste begrep knyttet til 

kunnskapsformer og læring, som analysen undersøkte, er dybdelæring. I teksten er begrepet 

omtalt med en viss avstand, og når begrepet forklares, viser det seg å være en annen forståelse 

av begrepet teksten opererer med, enn den som ligger til grunn for fagfornyelsen.  

Ser vi til aktører og prosesser, er ferdighetsfokuset noe «de som vil ha mer målstyring i 

skolen» (60–61) tjener på, uten at det spesifiseres nærmere hvem denne gruppa er. En 

gjennomgang av hvilke prosesser som er knyttet til aktører som partiet Høyre og 

Utdanningsdirektoratet, viser at mens det er politikerne som har ansvar for at norskfaget 

endres, skjer dette uten denne gruppeaktørens aktive inngripen. Det er Utdanningsdirektoratet 

som tilrettelegger for de massive endringene i norskfaget, men det er uklart hvem som har 

bestemt at norskfaget skal gå i denne retningen. Uklar agens fordunkler ansvar og 

årsakssammenhenger, særlig ved hjelp av passivkonstruksjoner, infinitivssetninger, 

nominaliseringer og at faget selv har agens.  
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4.2 Tekst og samhandling i «Snorre er død! Leve 

teknikkene!» 

Bernt Ø. Thorvaldsen er professor i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge og leder nettverket 

Samarbeidsnemnda for norrøn filologi. Teksten, som jeg iblant også vil referere til som 

«Snorre er død!» ble publisert i Morgenbladet 16. mars 2018, etter at kjerneelementer for 

norskfaget var lagt ut på høring. Tekstens hovedpoeng er å advare mot at eldre litteratur, 

norrøne tekster og norrønt språk får mindre plass i norskfaget. Den store motsetningen i 

teksten, varslet allerede i tittelen, er norrøn litteratur satt opp mot ferdighetene i norskfaget. 

Vi undersøker hvilke sammenhenger disse kunnskapsområdene inngår i i teksten og ser på 

aktørers ansvar.  

4.2.1 Snorre, sagaer og litteratur generelt. Tekstlig synonymi 

Hva betyr Snorres død for norskfaget? I denne teksten er synonymi et viktig virkemiddel for å 

plassere norrøn litteratur inn i en erfaringsverden hvor litteratur gir elever uunnværlige former 

for kunnskap. Vi husker at Fairclough (2015[1989]: 117–118) mener at synonymi kan brukes 

ideologisk når man setter likhetstegn mellom fenomener som ikke nødvendigvis regnes som 

identiske i alle sammenhenger. I denne teksten er ser det ut til å gå en slik linje mellom 

sagaer, norrøn litteratur, eldre litteratur, litteratur generelt og kulturhistoriske perspektiver. 

Dette er en vanlig måte å argumentere for litteraturens plass i skolen på, men som vi skal se, 

bytter teksten ut disse begrepene med hverandre på en måte som nærmest setter likhetstegn 

mellom dem. Mot slutten ser vi nærmere på hvilke handlinger som har ført til forslaget til 

norskfagets kjerneelementer og hvem som tillegges ansvar for det. 

 

I starten av teksten er det sagaer som er under press i norskfaget. Ingressen er «Når fremtidens 

elever må snuble over en saga for å finne ut at en saga finnes, har norskfaget sviktet», og i 

første linje advares det om at det i framtida «kan bli langt mellom dem som vet hva en saga 

er» (linjenummer 1). Men hvorfor er det så påtrengende at alle vet hva en saga er? Som vi 

skal se, er sagaer egentlig synonymt med noe mye større: «litteraturhistorien ser ut til å 

forsvinne fra norskfaget» (4), er nemlig tekstens oppsummering av forslaget til nye 

kjerneelementer i norskfaget, mens sagaer ikke nevnes. Denne kritikken møtes ifølge teksten 

med et forsvar som gjør at man «sitter igjen med et inntrykk av at alt egentlig er på stell med 
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det kulturhistoriske perspektivet i norskfaget» (10–11). Ifølge Fairclough (Ibid.) snakker vi 

om «tekstuell» synonymi når hvert uttrykk i «synonymilinja» kan byttes ut med hverandre, 

altså ser de ut til å ha noenlunde samme referanse i én og samme tekst. I linje 4 ville «sagaene 

ser ut til å forsvinne fra norskfaget» hatt samme referanse som det som står nå, «litteraturen» 

(4). Vi ser det tydelig i tittelen, som like gjerne kunne ha vært: «Litteraturen er død! Leve 

teknikkene!». 

I avsnitt 4, 5 og 6 blir den tekstlige synonymien enda tydeligere, for her tolker teksten 

vedlegget til forslaget til nye kjerneelementer. Vedlegget siteres på at «en del av det eldre 

litteraturhistoriske stoffet er redusert» (14). For språkdelen av faget gjelder dette norrøn 

språkhistorie, og for litteraturdelen eldre litteraturhistorie og lesing av tekstutdrag, noe teksten 

repeterer: «Eldre litteraturhistorie skal tones ned til fordel for lesing av ‘lengre tekster’» 

(18). Men i tekstens tolkning av dette budskapet er eldre litteraturhistorie erstattet: 

«Litteraturhistorie og litteratur skal byttes ut med en X» (19). Når teksten forutsetter en 

slik synonymi mellom eldre litteraturhistorie og litteratur generelt, blir hovedargumentet: Tas 

eldre litteratur ut av norskfaget, tas litteraturen ut av norskfaget. Samtidig er jo sagalitteratur 

et hyponym til litteratur, men teksten viser ikke fram dette forholdet. Den går rett fra sager og 

eldre litteratur til til å omtale litteratur og litteraturhistorie generelt. At det er selve 

litteraturhistorien som er truet, ser vi også i linje 24–26: «Litteraturhistorien skal fortsatt 

være en del av norskfaget, vi skal bare ikke undervise i den». 

4.2.2 Med Snorre forsvinner også perspektiver, opplevelser og 

bevissthet  

I tillegg peker teksten mot noen konsekvenser for læring hvis litteratur og litteraturhistorie tas 

ut av norskfaget. Det var dette vi så i linje 10–11, der teksten tok avstand påstanden om at alt 

var på stell med det «kulturhistoriske perspektivet», og vi skjønner at dette perspektivet 

egentlig er truet. En annen konsekvens er at opplevelsene litteratur kan gi, kan bli borte, eller 

nærmere bestemt, byttes ut: «Litterær opplevelser bør ikke byttes ut med et fokus på 

teknikker og målbare resultater» (sic., 23). Også i «faget trenger litterære opplevelser, 

innhold og historisk perspektiv» (48–49) kan vi spore en bekymring for at de litterærer 

opplevelsene er på vei ut. I det siste sitatet etterspørres også innhold og historisk perspektiv. 

Risikoen for å miste historiske perspektiver og i det hele tatt bevissthet, finner vi igjen i «de 

kulturhistoriske perspektivene bør styrkes» (45) og «mennesket og samfunnet trenger 
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kultur og historisk bevissthet» (49–50). Det samme undestrekes der teksten forklarer at 

sagalitteratur kan «skape en forståelse av hvem vi er, og hvem vi var» (32). Som vi ser, er 

også kulturen noe vi kan risikere å miste med endringene i norskfaget, noe som også 

understrekes her, modifisert til litterær kulturarv: «den litterære kulturarven bør være noe 

alle får tilgang til» (41–43), hvor teksten benytter en solidaritetsdiskurs, lik den vi så i 

«Høyre-folk». Ved at teksten allerede har etablert synonymi mellom norrøn litteratur og 

litteratur generelt, skjønner vi at de konsekvensene som vil ramme kulturarv, litterære 

opplevelser og perspektiver, også vil inntreffe når sagalitteraturen får tildelt mindre plass på 

timeplanen. 

Avsnitt åtte skiller seg litt ut i teksten. Her kan vi, i motsetning til resten av teksten, tolke 

teksten dithen at norrøn litteratur bare er én av mange muligheter for å utløse potensialet til 

litteraturundervisningen: «tilgang til en litteratur som ellers kunne følge dem gjennom livet og 

bidra til leseglede, og til å skape en forståelse av hvem vi er, og hva vi var» (33–34). Men 

siden de andre eksemplene går i motsatt retning, er hovedinntrykket teksten gir, at 

litteraturundervisningen som sådan er truet, og med den vil viktig læring forvitre. Også i linje 

36 er norrøn litteratur bare er et «eksempel» på kunnskaper som utarmes om politikken får 

fotfeste. Dette framstår som ganske påfallende i en tekst som har advarselen om at norrøn 

litteratur forvitrer som sitt hovedtema. 

4.2.3 Antonymer: Teknikkene som motsats til litteratur 

På den andre sida av motsetningen i tittelen, finner vi norskfagets ferdigheter, som vi må tolke 

«skrive-, lese- og taleteknikker» som. De forekommer seks ganger i teksten, og hver gang 

som en motsetning til norrøn litteratur og de tekstlige synonymene vi allerede har etablert: 

Snorre Sturlasson står mot «teknikkene» (i tittelen), litteraturhistorie og kulturhistoriske 

perspektiver mot «det vi kan kalle teknikk: skrive-, lese og taleteknikker» (20–22), litterære 

opplevelser mot «et fokus på teknikker og målbare resultater» (23), litterær kulturarv mot 

«lese-, skrive- og taleteknikker» (41) samt litterære opplevelser, innhold og historisk 

perspektiv mot «bare teknikker for å lese, skrive og tale» (48–49). Ferdighetsundervisning 

må altså forstås som noe vesentlig annet enn litteraturundervisning. I tillegg bruker teksten 

uttrykk som understreker motsetning der ferdighetene og litteraturen settes opp mot 

hverandre: «død» – «Leve» (tittel), «byttes ut» (25), «men» (43) og «ikke bare» (51). Med 

Faircloughs begreper kan vi snakke om tekstlige antonymer ettersom teknikkene bare omtales 
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der de kontrasterer litteratur. Teksten understreker i linje 43 at det er bra at elever skal lære å 

lese og skrive, men dette er både noe annet enn litteraturundervisning og det er 

gjennomgående stilt opp som en motsetning til litterær kulturarv. 

4.2.4 Ferdigheter, resultatmåling og common sense 

Ferdigheter blir dessuten sterkt assosiert med resultatmålinger. Vi har allerede sett det i linje 

25, i grupperingen «teknikker og målbare resultater» (min kursivering). Fra metodekapitlet 

husker vi at Fairclough (2015[1989]: 146) er opptatt av hvilke logiske sammenbindinger 

forbinderord forutsetter, og her er «målbare resultater» en naturliggjort del av samme fokus 

som det på «teknikker». Teksten tilbyr dog ikke noe utdypning av hvordan dette paret 

egentlig henger sammen, før i linjene 48–49 av 52 totalt – altså helt i slutten av teksten. 

Dermed kan vi med noen sannsynlighet anta at denne sammenhengen er for common sense å 

regne – i hvert fall for de leserne teksten forutsetter.  

Forklaringen som tilbys helt mot slutten av teksten, er at ved utarbeidelsen av 

Kunnskapsløftet kuttet man kraftig på kulturhistorisk stoff på grunn av «norske elevers lave 

score internasjonale leseprøver». Da blir spørsmålet om det finnes noen allmenn, logisk 

sammenheng mellom dårlig score på leseprøver og kutt i kulturhistorisk stoff, eller om dette 

er noe teksten forutsetter i leserens medlemsressurser (MR), som vi husker fra teorikapitlet. 

(Riktignok indikerer «leseprøver» en ferdighet, men også litteratur står i en nær semantisk 

sammenheng med lesing.) Vi har allerede slått fast at teksten bruker mye plass på å sette 

litteratur og kultur opp mot ferdigheter, men den bruker ikke mye plass på å forklare 

sammenhengen mellom kutt i litteratur- og kulturhistorie og målstyring. I så fall kan dette 

trekket ved teksten tyde på kulturhistorie og litteratur står i en slags commonsensisk 

motsetning med målstyring, og at ferdigheter og målstyring står i en commonsensisk 

sammenheng.  

4.2.5 Dybdelæring 

Varianter av dybdelæring finner vi tre steder i teksten. Alle stedene møter vi begrepet med en 

viss avstand: «Det skal bli mer dybde, var budskapet» (11), «lesning av lengre tekster og 

dybdelæring er vel musikk i mange ører?» (13) og til sist kun som sitat fra 

kjerneelementforslagets vedlegg i linje 16. Ved å parafrasere i linje 11 og gjøre det klart at 

dybdelæring var noen andres budskap, unngår teksten å ta stilling til om lesing av lengre 
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tekster faktisk gir mer dybdelæring. Samtidig er det foranskutte predikatet et markert trekk. 

Én måte å se dette på er at setningers tema, det som står før verbalet, er kjent informasjon. 

Morgenbladets lesere skal kjenne igjen begrepet «dybde» som et honnørord fra fagfornyelsen, 

og når påstanden om dybdelæring står framskutt slik, og samtidig uten noen begrunnelse eller 

utdypning, blir det tydelig at påstanden ikke er noe teksten tar eierskap til.  

I avsnitt 3 får dybdelæring det uttrykksfulle begrepet «musikk i mange ører» knyttet til seg. 

Begrepet er skjønnmalende – og sarkastisk, ettersom teksten allerede har markert avstand til 

dybdelæring som begrep. Det retoriske spørsmålet og adverbet «vel», som kan uttrykke «noe 

en ønsker bekreftet, klarlagt», ifølge Bokmålsordboka. («vel», u.å.) påkaller igjen leseren: Ja, 

dybdelæring er musikk i mange ører, er svaret. Altså bruker teksten bare plass på å etablere 

den begunstigede stillingen dybdelæring har i offentlig debatt, men ikke hva det er. Begrepet 

settes heller ikke i sammenheng med de nettopp dype og perspektivrike formene for læring vi 

kan få med litteraturundervisning. Til sammen gjør dette at begrepet framstilles mer som en 

merkelapp enn som et nyttig begrep til å omtale prosesser knyttet til undervisning og læring. 

4.2.6 Byråkatiets vilje 

Hvilke aktører tillegges hvilke prosesser? Seniorrådgiver Bente Heians uttalelser utdyper 

forslaget som er utgangspunktet for teksten, og teksten imøtegår uttalelsene hennes flere 

steder. Heian blir dermed en viktig aktør. Hun står bak prosesser som «svare» og «fremstiller» 

(9), «hevde» (26) «forklarer» og «beskrive» (28), alle knyttet til kommunikasjon rundt 

forlaget til kjerneelementer for norskfaget. To av prosessene – «fremstiller» og «hevde» – kan 

antyde at Heian ikke gir oss den hele og fulle sannheten. Samtidig fungerer rådgiveren som en 

representant for noe større, nemlig arbeidsgiveren sin, Utdanningsdirektoratet. Viljen bak 

forslaget, og selve formuleringen av det, er Utdanningsdirektoratets: «dersom 

Utdanningsdirektoratet får det som de vil» (3–4), «Direktoratet har formulert et forslag til 

kjerneelementer i norskfaget» (4) og «der vil altså Utdanningsdirektoratet (…) at vi skal 

glemme det hele» (40–41). Mens Heian er budbringer, dukker Utdanningsdirektoratet opp når 

teksten tar opp motivasjonen bak endringene i norskfaget. Motivasjon er tydelig i uttrykk som 

vil at vi skal glemme det hele, der vil altså og får det som de vil. Det første eksemplet antyder 

også at direktoratets motivasjon er en annen enn «vår», uttrykt gjennom vi, og det siste spiller 

på uttrykket å få viljen sin, som jo handler om uenighet. Dermed antyder teksten at 

direktoratet handler på tross av våre interesser. Selve forslaget er det også direktoratet som har 
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formulert, men det kan vi ikke knytte til motivasjon på samme måte, ettersom å formulere er 

noe annet enn å utarbeide, for eksempel. Likevel peker ikke teksten ut noen andre aktører 

som kan ha stått bak det formuleringene bygger på, og Utdanningsdirektoratet står alene 

knyttet til prosessene bak fagfornyelsen. Dermed kan vi oppsummert si at i «Snorre er død! 

Leve teknikkene!» er det tilsynelatende byråkratiet som står for utarbeidelsen av norskfagets 

nye kjerneelementer.  

Politikernes godkjenning 

Politikerne ser ikke ut til å ha hånda på rattet når norskfaget i skolen endres. Men de dukker 

opp i slutten av teksten, som en siste skanse mot teknikkene: «La oss håpe at politikerne 

innser at faget trenger litterære opplevelser, innhold og historisk perspektiv (…)», i stedet for 

teknikker og gunstige målinger (48–53). Her kunne teksten ha valgt å kreve handling, i stedet 

for å uttrykke håp. Den kunne også ha adressert navngitte politikere med ansvar innenfor 

utdanning, slik som sjangeren absolutt tillater og debattinnlegg veldig ofte gjør. Passiv-

konstruksjonen «La oss håpe» uttrykker dessuten en mer tilbaketrukket holdning til det som 

sies enn for eksempel i «jeg håper», med agens. Dessuten er håpet at politikerne skal «innse» 

at norskfaget trenger mer enn ferdigheter og høy score på internasjonale prøver. Å innse er å 

«bli klar over noe, forstå» noe. («innse», u.å.) Av dette kan vi forstå at i dag er ikke den 

generelle gruppa «politikerne» (48) klar over at man trenger mer enn ferdigheter og høy score 

på internasjonale prøver. Det forklarer i så fall den avventende holdningen til at politikerne 

skal redde litteraturen i norskfaget, hvis det forslaget Utdanningsdirektoratet står bak, er helt i 

tråd med politikernes tanker om skole. Teksten sier ikke noe om hvem som egentlig tar 

avgjørelser om fornyelsen av norskfaget, men den slår fast at det er Utdanningsdirektoratet 

som gjør grovarbeidet, med politikernes godkjenning.    

4.2.7 Oppsummering 

Gjennom det Fairclough kaller tekstlig synonymi trekker «Snorre er død! Leve teknikkene!» 

en kausal linje fra sagaer til elevers mulighet til å ha litterære opplevelser og å oppnå 

historiske perspektiver. Andre tekster kan selvsagt også forutsette at sagaer har et potensial 

for dette, men denne teksten bytter etter hvert ut sagaene med litteratur generelt. Tas sagaene 

ut av norskfaget, tas litteraturen ut av norskfaget. Og når teksten har etablert at norrøn 

litteratur nærmest er lik all litteratur, vil det at det norrøne tas ut av faget, føre til at «den 
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litterære kulturarven» (41), «det kulturhistoriske perspektivet» (10), «litterære opplevelser, 

innhold og historisk perspektiv» (48–49) og «kultur og historisk bevissthet» (50) forsvinner. 

Teksten benytter dessuten en solidaritetsdiskurs der den knytter disse opplevelsene og 

perspektivene til noe «alle får tilgang til» (42). Dessuten uttrykker teksten en commonsensisk 

motsetning mellom litteraturdelen av faget på den ene sida, og ferdigheter på den andre. 

Ferdigheter og målstyring er dessuten nært forbundet, uten at teksten forklarer hvordan, og 

sånn sett kan vi også her snakke om en commonsensisk forbindelse som tjener en anti-

målstyringsdiskurs. Dermed blir også de dype, litterære opplevelsene satt opp som en 

motsetning til det som kan måles. 

Teksten berører ikke innholdet i begrepet «dybdelæring», men viser heller gjennom et 

metaperspektiv hvordan dybdelæring brukes som honnørord i debatt. Samtidig vier teksten 

mye plass til former for «dyp» læring andre steder, uten at dybdelæring får noen innpass i 

disse prosessene. Begrepet omtales dessuten med avstand og sarkasme. 

Forslaget om å ta litteraturhistorien ut av norskfaget er et resultat av Utdanningsdirektoratets 

vilje og utarbeiding. Politikerne knyttes ikke til forslagets tilblivelse, men teksten uttrykker et 

lite håp om at de kanskje kan stoppe forslaget, uten å beint ut kreve det eller å adressere 

enkeltpolitikere. Samtidig impliserer teksten at politikere uansett er for måling og ferdigheter 

på bekostning av litteraturen, slik forslaget legger opp til.    

4.3 Tekst og samhandling i «Den gordiske knuten i 

norskfaget» 

Tekstens forfatter, Tore Vaag, er lektor med hovedfag i nordisk, får vi vite i bylinen, og ut ifra 

teksten skjønner vi at Vaag jobber i skolen. Teksten tar opp flere problemer med dagens 

norskfag: at faget etter hvert omfatter så mange nye fagområder at lærernes kompetanse ikke 

strekker til, at norskfaget i seg selv er et utflytende og udefinert fag, og til sist at 

litteraturundervisningen blir drevet med altfor instrumentelle mål. Teksten sto på trykk i 

debattseksjonen til Dag og Tid 27. april 2018, mens debatten om norskfagets kjerneelementer 

pågikk. 

4.3.1 Vokabular: et kaotisk fag 
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Hvilket klassifiseringsskjema rundt ord som «norsk» og «norskfag» aktiviseres i 

debattinnlegget til lektor Tore Vaag? Teksten impliserer i allerede i tittelen «Den gordiske 

knuten i norskfaget» at norskfaget er i en veldig komplisert, nærmest uløselig, situasjon. Vi 

skal se at et gjennomgående trekk ved vokabularet i teksten, er motsetningsparet orden og 

kaos. De er uthevet i de følgende eksemplene. Teksten etablerer i første setning at norskfaget i 

dag ikke er funksjonelt, noe som spiller på orden, og at faget har utfordringer, en (om enn noe 

svak) form for kaos, som må løses – noe som igjen peker mot orden: «Eg vil no ta føre med 

det eg meiner er nokre utfordringar som må løysast viss norskfaget skal bli eit funksjonelt 

fag» (1–2). Så utdyper teksten tittelen og begrunner hvorfor faget ikke er funksjonelt. Også 

her benytter den begreper som betegner kaos: ««Den verkelege gordiske knuten i norskfaget 

er mishøvet mellom læreplanen og den faglege bakgrunnen til norske lærarar» (3–4). Mot 

slutten av teksten, der den har beskrevet noen problemer med dagens litteraturundervisning, 

understrekes det at dette problemet bare en en del av «andre og meir omfattande problem 

knytte til norskfaget» (49–50). Når løsninger på dette vanskelige misforholdet omtales, 

mobiliserer teksten uttrykk som sentrerer seg rundt orden, klarhet og enkelhet: «syte for at det 

er samsvar mellom skulefaget norsk og universitets- og høgskolefaget» (19–20), «Ein treng 

ein debatt som definerer norskfaget tydeleg» (20–21), «Norskfaget bør definerast klarare» 

(50), «Tida er komen for ei avklaring og forenkling» (51–52).  

Dette er begreper som tyder på at norskfaget egentlig ikke er noen definert størrelse, omfatter 

for mye og har et uklart innhold. Det mangler rammer. I tillegg er dette spesielt for norsk som 

fag, for teksten sammenlikner situasjonen med ståa i religion og etikk og historie, og «der er 

faga mykje meir ‘stabile’ enn norskfaget» (13). Så sett fra klasserommet til Tore Vaag er 

norskfaget et delvis uavklart, eller kanskje uplanlagt, fag, der læreplan og lærerkompetanse er 

på kollisjonskurs, og stadig nye fag og temaer puttes nærmest tilfeldig inn i faget: «’det som 

til kvar tid vert putta inn i læreplanen i faget’» (51). Dette tjener ikke nødvendigvis noen 

ideologi i form av hegemonisk makt, men det korresponderer godt med Ongstads (2015) 

utgreing om norskfaget som en komplisert, og ofte internt konkurrerende, sammensetning av 

disipliner. 

4.3.2 En kompetent lærer? 

Nettopp denne kompliserte sammensetningen peker også teksten mot i sin påstand om alt det 

er forventet at «ein norsklærar skal kunne» (24) og lister opp «frå webdesign til 
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skriveopplæring til norrøn filologi, filmteori etc.» (25). Diskrepansen mellom lærerutdanning 

og fag er dessuten et gjennomgående tema i teksten, og her trekkes flere fagkomponenter som 

forfatteren aldri har tatt utdanning innen, inn: «teksttypane elevane skulle skrive, film, 

samansette tekstar, det munnlege i faget, fleire andre læreplanmål og korleis ein skal setje 

karakter» (8–9). Vi ser at det er flere grunnleggende fagområder og læreroppgaver som er 

listet opp, som skriveopplæring, teksttyper, muntlige ferdigheter og vurdering gjennom 

karaktersetting. Som leser er det nærliggende å stille spørsmål om hvilke konsekvenser det får 

når lærere ikke er utdannet til disse oppgavene i faget. Ett sted sier teksten i klartekst at 

forfatteren bak teksten, lektor Tore Vaag, ikke er kompetent til å undervise i norsk: «Ein 

grunntanke i norsk lærarutdanning er at læraren skal vera fagleg kompetent i det faget han 

underviser i. Det er eg ikkje» (9–10). Det understekes at Vaag «tok den lengste utdanninga 

staten tilbaud for å bli norsklærar» (10–11). Slik skaper teksten forståelse for at tilværelsen til 

en norsklærer kan oppleves som både kaotisk og uhåndgripelig, og at feilen ligger i 

utdanningssystemet.  

Bylinen viser at Vaag har nordisk hovedfag, og må ha utdannet seg før 2003 (hovedfag, 

2018), noe som kan bidra til å avgrense hvilke lærerutdanninger det er snakk om i teksten. 

Samtidig avgrenses ikke problembeskrivelsen til å gjelde lektorer med hovedfag noe annet 

sted i teksten. Snarere ser vi at problemet med misforhold mellom lærerutdanning og 

norskfaget, breies ut. Flere steder er det det generelle en norsklærer eller norsklærere som får 

problemer i møte med fagets omfang og sammensetning. Det ser vi i «må dei som vert 

utdanna til norsklærarar, lære om det» (21–22), «alt som vert venta at ein norsklærar skal 

kunne» (24), «rimeleg forventning til ein norsklærar fagleg» (28), «problem knytte til 

norskfaget og utdanninga av norsklærarar» (49–50). I «mishøvet mellom læreplanen og den 

faglege bakgrunnen til dei fleste norsklærarar» (3–4) stadfestes dette for de fleste 

norsklærere. Norsklæreren som identifiseres i «Den gordiske knuten i norskfaget» står altså i 

spagat mellom selve faget og sin egen faglige bakrunn. Dette problematiske forholdet mellom 

fag og lærerkompetanse er også et alvorlig samfunnsproblem, for hvem ønsker vel lærere uten 

kompetanse? Spørsmålet som melder seg, er hva som må endres: lærerutdanningen eller 

faget? Her lander teksten på faget: «det er uråd å gje skikkeleg fagleg bakgrunn til alt» (25–

26), og det er også umulig at «ei årseining skal ‘dekke’ alt» (27). Norskfaget er overfylt, og 

det til den graden at en ikke klarer å utdanne lærere som blir kompetente til å undervise i 

faget.  
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4.3.3 Det gamle og det nye norskfaget 

Hvordan fikk faget denne umulige sammensetingen? I likhet med «Høyre-folk» skisserer også 

«Den gordiske knuten i norskfaget» opp et klart skille mellom det «gamle» norskfaget (14) og 

det nye, eller reviderte (4), norskfaget, som i denne teksten dateres. Skillet oppstår med 

innføringen av Kunnskapsløftet: «I 2006 blei norskfaget revidert ganske kraftig» (4). Det nye 

med faget var blant annet det utvidede tekstbegrepet, at teksttyper erstattet sjangre og sterkere 

innsats i muntlige ferdigheter. Det gamle faget oppsummeres best slik: «Den tida da elevane 

sat som ljos med age og takksemd for at dei fekk ta del i dei heilage danningsskriftane», noe 

som alluderer tydelig til vakkernorsken, beskrevet av Moslet (2009), som vi tok opp i 

teorikapitlet. Men til forskjell fra forrige tekst, tar denne teksten klar avstand fra det gamle 

norskfaget: «Er løysinga då å gå attende til det gamle norskfaget? Nei!» (14), og sarkasmen i 

det forrige eksemplet, blant annet utvist gjennom overdrivelsen i heilage og bruk av det 

gammelmodige uttrykket age, viser også en markert opposisjon til en kulturkonservativ 

begrunnelse for norskfaget. Vi kan også ane en kritikk av materiale danningsformer i sitatet. 

Å utvise age og takknemlighet for å få ta del i litterære skrifter vitner om en avstand til 

ensidig vektleggelse av skriftenes fortreffelighet framfor elevenes interaksjon med skriftene. 

Mens «Høyre-folk» la vekt på å beskrive det nye norskfaget, er det heller det gamle 

norskfaget som blir viktig i «Den gordiske knuten i norskfaget» – men da til skrekk og 

advarsel. Hva det nye faget «er», har vi fått noen eksempler på over, men noen mer 

overgripende beskrivelse tilbyr teksten ikke. Det kan for øvrig henge tematisk godt sammen 

med det kaotiske og uoversiktlige situasjonen norskfaget og norsklæreren befinner seg i. 

4.3.4 Danningssyn: Litteratur og følelser 

Vi skal se hvordan vi ellers kan lese et danningssyn knyttet til litteratur ut av teksten. Et 

klassifikasjonsskjema som teksten benytter, er særlig knyttet til litteraturundervising. Denne 

formen for undervisning er ofte knyttet til følelser i teksten. «Eg les og elskar littaratur» (36) 

er et veldig tydelig eksempel. Det viktige med litteratur er at det kan gi følelsesmessige 

opplevelser og innsikt: «å verte rørt av han, få menneskelig forståing» (38–39). Og fra 

Vaags egen praksis med å lese Fuglane trekker teksten fram to konkrete mål med 

undervisningen, begge knyttet til elevenes følelser, som er satt inn i en danningskontekst: 

«deira forståing for korleis det er å vere annleis» (40–41) og «Dei skal kjenne empati med 

Mattis for å kunne kjenne empati med andre» (42). Her forklarer teksten tydelig hvordan 
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litteratur kan føre til danning, men den forutsetter ikke at dette skjer i et hvert møte mellom 

elev og tekst. Den forutsetter derimot at det må oppstå en følelsesmessig opplevelse hvor en 

klarer å forbinde det spesifikke (empati med Mattis) til det generelle (empati med andre).  

De positive følelsene begrenser seg når det kommer til eldre litteratur: «For dei alle fleste 

elevar er det store fleirtalet av eldre tekstar vanskeleg tilgjengelege, uinteressante og beint 

fram keisame» (15–16 ). Også på grunn av språket er eldre tekster «vanskeleg tilgjengelege» 

(37). Spørsmålet er om vanskelig tilgjengelige tekster likevel kan ha en verdi. I «Snorre er 

død!» byr jo den aller eldste litteraturen på litterære opplevelser, og «Høyre-folk» trekker 

også fram det kulturelle fellesskapet en kan ta del i ved å kjenne til kulturens eldre tekster. 

Også her går «Den gordiske knuten» nærmere innpå klasseromspraksis enn de to andre 

tekstene. Teksten kritiserer praksisen der litteraturundervisningen gjøres som «ei oversikt 

over forfattarskapar og bøker skrivne frå norrøn tid til i dag» (29–30). Slik undervisning har 

ingen plass i det ideelle norskfaget, noe som igjen knyttes til elevenes opplevelser i slik 

undervisning: «Lite er vel meir utmødande for elevar å lese om enn eit hundretal 

forfattarskapar med tilhøyrande bøker».  

Det er «fokuset på formell vurdering og måloppnåing» som gjør at litteraturdelen av faget 

ikke leverer innenfor det følelsesmessige og innsiktsbringende potensialet, ifølge teksten. 

Fokuset på «formell vurdering og måloppnåing» (38) og særskilt «eksamensresultat» (48) 

gjør at undervisningen dreies mot å finne litteraturhistoriske trekk, og virkemidler i litterære 

tekster, i stedet for å oppleve dem. Løsningen ligger på systemnivå: «Danningsaspektet ved 

skulen må framsnakkast, ikkje berre av lærarar, men av læreplanar og styresmakter.» Danning 

forstås altså her som noe motsatt av formell vurdering og måloppnåelse og er særlig knyttet til 

følelser.  

4.3.5 Klasserommets aktører – og aktørløse problemer 

Et viktig skille mellom «Den gordiske knuten i norskfaget» og de andre tekstene i utvalget, er 

aktørene som inngår og hvordan de framstår. Forfatteren av denne teksten har sitt virke i 

skolen og opplever norskfaget i praksis i klasserommet i hver dag, og teksten har en 

framtredende avsender i uttrykk som «eg» (som forekommer 15 ganger), «meg» (linjenr. 31 

og 41), «min påstand» (24), «bodskapen min» (19), «mi eiga studietid» (7) og 

«tredjeklassingane mine» (40), og på et tidspunkt henvender den seg også direkte til leseren: 

«Til deg som les dette» (14). Det samme ser vi når det gjelder skolens aktører. Varianter av 
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«lærar», «lærarar», «norsklærarar» forekommer ti ganger. Det er hyppig sammenliknet med 

de andre tekstene i utvalget. «Elevar» og «elevane» forekommer åtte ganger, i tillegg til 

«tredjeklassingane mine» (40), litt oftere enn i de andre tekstene. Men det som skiller seg ut, 

er i hvilke sammenhenger elever inngår i. Som vi skal se, i «Et norskfag uten norsk» opptrer 

elever ofte i patiens sammen med norskfaget, som har agens og gir eller setter elever i stand 

til noe. I «Den gordiske knuten i norskfaget» opptrer elever oftere med agens i setninger, og 

prosessene er gjerne konkrete: «teksttypane elevane skulle skrive», «kva for tekstar elevar 

‘bør’ lese», «då elevane sat som ljos med age», «elevane, som ikkje har lese bøker av 

forfattarane», «deira forståing for korleis det er å vere annleis» og «Dei skal kjenne 

empati».  

Det kan være interessant å merke seg at selv om teksten benytter seg av «virkelighetsnære 

aktører» når det er snakk om hva som skjer i klasserommet, er den påfallende aktørløs når det 

kommer til politiske beslutninger om norskfaget. Et eksempel på dette er nominaliseringene i 

tekstens avsluttende setning: «Tida er komen for ei avklaring og forenkling, til beste for 

elevar og lærarar» (51–52). Elever og lærere skal altså dra nytte av disse prosessene, men 

hvem som har ansvaret for å avklare og forenkle faget, er åpent. I «Ein treng ein debatt som 

definerer norskfaget tydeleg», er det debatten som skal definere norskfaget, ikke aktører i det 

skolepolitiske feltet. Og den generelle kvantoren «nokon» bidrar i denne setningen til å unngå 

å peke mot spesifikke aktører: «Nokon må syte for at det er samsvar mellom skulefaget 

norsk og universitets-/høgskulefaget». Vi finner dessuten flere eksempler på bruk av verb i 

passivform knyttet til norskfagets problemer: «Eg vil no ta føre med det eg meiner er nokre 

utfordringar som må løysast viss norskfaget skal bli eit funksjonelt fag», «Norskfaget bør 

definerast klarare» og til sist: «Det må skrivast eksplisitt ein stad at lærebøker i norsk ikkje 

skal innehalde slikt.». Hvem som skal løse utfordringer, definere norskfaget og skrive regler 

for lærebøker, sier ikke teksten noe om. Felles for disse eksemplene er at teksten unnlater å 

ansvarliggjøre aktører der det absolutt er mulig. Som vi ser, sammenfaller dessuten seks av 

sju av de aktørløse eksemplene med motsetningen orden/kaos. Satt på spissen: Hvem eller 

hvilke institusjoner som har ansvaret for kaoset, den gordiske knuta i norskfaget, tilbyr ikke 

teksten noen svar på. Vi slo i vokabular-analysen fast at norskfaget, slik det framgår i 

sammenhengene i «Den gordiske knuten i norskfaget», mangler rammer. Setter vi det i 

sammenheng med de aktørløse problemene (og løsningene!) i teksten, ser det ut til at faget 

også mangler kontroll. 
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4.3.6 Oppsummering 

I «Den gordiske knuten i norskfaget» kolliderer læreplanen, og hva den uttrykker om 

forventninger til lærerne, med lærernes faktiske kompetanse. Norsklæreren er en 

framtredende aktør i teksten, som kjennetegnes av å stå midt i et virrvarr av 

kompetanseområder og oppgaver, som de færreste norsklærere utdannes til å kunne håndtere. 

«Det nye» norskfaget er nemlig sammensatt og kaotisk, noe som settes i sammenheng med 

innføringen av Kunnskapsløftet. I litteraturdelen av faget er det elevenes møte med stoffet 

som er avgjørende for teksters berettigelse i faget. Litteratur skal bevege, og tekster og 

litteraturundervisning som ikke gjør det, har ingen plass i norskfaget. Målstyring og vurdering 

er dessuten et hinder for slike følelsesmessige møter med litteratur, ettersom de fører til 

mekaniske litterære analyser. For å bøte på dette problemet må danning framsnakkes. 

Mens denne problembeskrivelsen er tydelig, unnlater teksten å ansvarliggjøre noen aktører. 

Nominaliseringer og verb i passivform gjør at teksten ikke plasserer ansvar eller beslutninger. 

Samlet sett blir norskfaget et fag uten rammer, uten at noen spesifikke aktører får ansvaret for 

det.  

4.4 Tekst og samhandling i «Et norskfag uten 

norsk» 

Hvilket norskfag beskrives i kronikken «Et norskfag uten norsk», signert Språkrådets direktør 

Åse Wetås? Tekstens hovedpåstand er at språkdelen av faget er redusert til lese- og 

skriveopplæring, mens historisk språkkunnskap, dybdekunnskap om norsk språk og ordet 

«dialekt» er tatt ut av norskplanutkastet. Teksten ble trykket i Klassekampen 22. november 

2018, etter at første utkast til ny norskplan var lagt ut på høring. Denne analysen tar 

utgangspunkt i den litt lengre versjonen som er publisert på Språkrådets nettsider.   

4.4.1 Hvordan språkundervisning skiller seg ut i teksten 

I midtdelen av teksten finner vi de fleste variantene av uttrykket «norsk språk», der teksten 

dreier seg om hva slags rolle emnet (norsk) språk spiller i norskfaget. Varianter av «norsk» og 

«språk» forekommer typisk i forbindelser med substantiver som har noe med tenkende 

prosesser å gjøre og som vi kjenner fra diskurser rundt læring. Vi kan snakke om et 

klassifiseringsskjema sentrert rundt læring. I flere av tilfellene ikke er snakk om hvilken som 
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helst type læring, men dyp og innsiktsfull læring som kan gi forståelse, innsikt og 

dybdekunnskap: «dybdekunnskapen om norsk språk» (12), «innsikt i norsk språk og den 

norske språksituasjonen» (15–16), «forstå moderne språk og språksituasjoner» (19), 

«dybdekunnskap om det norske språket» (49). Læringspotensialet i språkfaget understrekes 

også i at kunnskap og liknende ord, som kjennskap og lærdom, er gjenstand for overwording, 

noe vi ser i disse eksemplene: «kunnskap om historien til språket vårt», «kjennskap til de 

endringene som det norske språket har gjennomgått», «kunnskap om helt sentrale sider ved 

norsk språk», «språkhistorisk kunnskap», «kunnskap om helt sentrale sider ved norsk 

språk» «konkret lærdom […] enten det er snakk om norsk eller andre språk» og «kunnskap 

om eget språk»,.  

I tillegg til potensialet til å forløse innsikt og forståelse, understreker teksten altså gang på 

gang at undervisning rundt norsk språk kan gi kunnskap om språk. Fairclogh (2015[1989]: 

133) mener overwording kan tyde på en særskilt interesse for noe og kan indikere at vi har 

med en ideologisk kamp å gjøre. I dette tilfellet kan den evige understrekingen av språkfagets 

læringspotensiale være skyts i en kamp om hva som fører til læring og dermed har en 

berettigelse i norskfaget. Vi så dessuten i teorikapitlet at en annen ting som indikerer 

ideologisk eller diskursiv kamp, er ord som er ideologisk omstridte (Fairclough, 

2015[1989]:132). Vi slo også fast at kunnskap er et slikt ord i vår kontekst, og ved å lene seg 

til den dominerende og delvis naturliggjorte «kunnskapsdiskursen» i norsk skoledebatt, 

framstår det norskfaglige temaet språk som like «naturlig» å gi plass i skolen som alt annet 

som har med kunnskap å gjøre.  

4.4.2 Elevenes eget språk = norsk språk? 

Hvilke ideologisk betonede synonymer finnes i teksten? I «Et norskfag uten norsk» finner vi 

ideologiske likhetstegn mellom varianter av norsk språk, språket vårt og elevenes eget språk. 

Teksten advarer om at «Kunnskap om historien til språket vårt er i beste fall marginalisert» 

(20–21), og seinere kan vi lese at «Det ligger i navnet at norskfaget skal gi elevene kunnskap 

om deres eget språk. Utkastet til læreplan for norsk inneholder da også læringsmål som nok 

er ment å skulle gi innsikt i norsk språk og den norske språksituasjonen» (14–16). De tre 

variantene brukes i samme betydning og kunne blitt byttet ut med hverandre uten at det hadde 

endret meningen i teksten. Dette til tross for at vårt, eget og norsk i semantisk forstand ikke 

regnes som synonymer, selv om både vårt og eget uttrykker eiendom på ulike måter. Men vi 
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snakker om tekstlig synonymi når teksten forutsetter likhet mellom begreper der andre tekster 

kanskje ikke ville gjort det. At eksemplet elevenes eget språk er ment i betydningen norsk 

språk, ser vi også av sammenhengen den inngår i her:  

Den språklige delen av norskfaget har vært norske elevers inngangsport til kunnskap 

om eget språk gjennom tidene og språkets sentrale rolle i utviklingen av nasjonen 

Norge. (40–42, min utheving og kursivering.)  

Norske elevers kunnskap om eget språk trenger selvsagt ikke å bety norsk språk; norske 

elever snakker flere ulike språk, og det har de gjort siden skolen ble formalisert i Norge i den 

første skoleloven fra 1739 – gjennom språkene til det som i dag er nasjonale minoriteter. Men 

det er den historiske sammenhengen teksten refererer til, som gjør at vi forstår elevenes eget 

språk som det norske språket: Gjennom tidene er det tross alt norsk som har vært 

utgangspunktet for norskfagets språkdel. Og det språket som har hatt en «sentral rolle i 

utviklingen av nasjonen Norge» (42), er norsk, ikke de andre språkene i Norge – her har jo 

tradisjonen vært å usynliggjøre og fortrenge (Kommunal- og regionaldepartementet, 2000:28–

29, 37; Arbeids- og sosialdepartementet, 2001:16–17). Teksten forutsetter altså at norske 

elevers «eget» språk ikke kan være noe annet språk enn det norske språket, noe som må 

kunne sies å være et uttrykk for et tradisjonelt kulturbegrep. Som vi husker fra teorikapitlet, 

defineres en slik kulturforståelse av et tett forhold mellom kultur, nasjon og etnisitet.   

4.4.3 Har andre språk en plass i norskfaget? 

Her er det kanskje på sin plass å nevne at det er naturlig at majoritetsspråket norsk har forrang 

i norskfaget, all den tid det er språket flest snakker i Norge. Men hvis vi skal plassere teksten 

blant diskurser som forsøker å definere norskfaget, er det interessant å se hva teksten sier om 

andre språks plass i faget, spesielt siden læreplanforslaget åpner for å breie ut 

språkundervisningen. Teksten tar eksplisitt opp det valget:  

Ordet ‘dialekt’ er for eksempel ikke nevnt med et ord i hele læreplanutkastet. Det er 

oppsiktsvekkende, særlig i et så dialektrikt land som Norge. I stedet skal elevene nå 

‘utforske og reflektere over språklig mangfold i Norge’ (27–29). 

Her framhever tekstlig antonymi semantiske forskjeller på ideologisk vis. Teksten setter 

«dialekter» (27) opp mot «språklig mangfold» (29), gjennom adverbialet «i stedet» (28) som 

markør for motsetning. I andre kontekster og diskurstyper kunne en ha sett at disse ble brukt 

som synonymer eller hyponym og hyperonym, mens her maler teksten et bilde av at 

undervisning om språklig mangfold fortrenger undervisningen om dialekter – altså må de 
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forstås som to forskjellige ting. Og siden dialekter vanligvis brukes om talemålsvarianter av 

norsk språk (også av Språkrådet4), må altså språklig mangfold forstås som en motsetning til 

norske dialekter. Kanskje kan vi slutte av dette at språklig mangfold, slik det framstilles i 

denne teksten, ikke er et mangfold som inkluderer norske dialekter, og dermed ikke norsk, 

men dreier seg om et mangfold av andre språk?  

Jeg skal forsøke å svare på det ved å vise til den setningen i teksten som følger det forrige 

utdraget: «Hva slags konkret lærdom elevene skal hente ut av dette, enten det er snakk om 

norsk eller andre språk som brukes her i landet, kommer ikke klart fram» (29–31). 

Språksituasjonen i Norge preges altså av flere språk enn norsk, og setningen viser også at når 

læreplanutkastet viser til «språklig mangfold», så kan begge disse størrelsene inngå. Det ser 

en i frasen «norsk eller andre språk som brukes her i landet». Men frasen gjør det også klart at 

disse er motsetninger. Vi har å gjøre med «enten» norsk «eller» andre språk – i en 

sammenheng hvor en også kunne ha skrevet «når det er snakk om norsk og andre språk»: Der 

andre tekster kunne forutsatt synonymi, forutsetter «Et norskfag uten norsk» antonymi. Dette 

motsetningsforholdet antyder at norske dialekter ikke inngår i det samme språklige 

mangfoldet som «andre språk» gjør. 

Men så trenger ikke dette motsetningsforholdet mellom norsk og andre språk å uten videre 

bety at «andre språk» ikke er en del av det norskfaget som konstitueres i teksten. Samtidig 

finner vi ingen sammenkoblinger mellom andre språk og de gode, innsiktsfulle 

læringsprosessene som ellers i teksten opptrer i sammenheng med norsk språk. 

Kompetansemålet om språklig mangfold er tvert imot «retningsløst» (32), og i eksemplet over 

spør jo teksten «hva slags konkret lærdom» (29) elevene kan vente å få. Alle kontrastene 

teksten forutsetter til det norske språket, gjør at dette mangfoldet av andre språk ikke framstår 

som like egnet til å oppnå læring gjennom – og dermed kan vi slå fast at andre språk ikke 

inngår i norskfaget som konstitueres i teksten. Dette kan vi ta til inntekt for en forståelse av 

norskfaget som bygger på det tradisjonelle kulturbegrepet. Kanskje kan man også si at tittelen 

«Et norskfag uten norsk» spiller på en slik diskurs. Det er ikke språkundervisning i seg selv 

som trekkes fram i tittelen, men språket norsk. Et tradisjonelt syn på kultur må kunne kalles 

en ideologi, og dermed kan vi i språklig forstand snakke om en kulturkonservativ diskurs. 

                                                 
4 For eksempel her: https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/norsk-talesprak-typer-og-
utfordringer/  

https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/norsk-talesprak-typer-og-utfordringer/
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/norsk-talesprak-typer-og-utfordringer/
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4.4.4 Hva venter oss i morgendagens norskfag?  

I likhet med i «Høyre-folk» og «Den gordiske knuten i norskfaget» etableres det også i «Et 

norskfag uten norsk?» et skille mellom det nye og det gamle norskfaget. Ingressen for teksten 

er: «Morgendagens norskfag skal gjøre elevene gode til å presentere faglig innsikt. Men hvor 

ble det av selve faget?» Første setning omtaler morgendagens norskfag med en grammatisk 

riktig, men underlig lydende frase: «gode til å presentere faglig innsikt» (ingress). Dette kan 

tolkes som et stikk i retning ferdighetsfokuset, kritikk vi har sett i de andre tekstene. 

Formuleringen peker mot en litt livsfjern, byråkratisk stereotypi der man presenterer for 

presentasjonens del. I andre setning spør teksten hvor det ble av selve faget med bruk av 

preteritum, og vi skjønner at det dermed må ha blitt borte allerede. Konjunksjonen men 

markerer tydelig et skille mellom morgendagens norskfag og selve faget. Den underliggende 

påstanden er at morgendagens norskfag ikke inneholder fag, slik det en gang har gjort. Den 

litt første setningen antyder at faget heller vil vektlegge presentasjon, noe vi ser igjen i 

tekstens avslutning: «I læreplanutkastet blir det lagt stor vekt på presentasjon» (46). Er 

framtidas norskfag blitt et redskapsfag?  

Mot slutten siterer teksten kompetansemål i utkastet som går ut på at elever skal «skrive 

fagartikler’ og ‘presentere norskfaglige [...] emner muntlig’» (46 – 47). Teksten sier her at det 

selvsagt er viktig å kunne «presentere faglig innsikt», men advarer mot at slike presentasjoner 

kan bli innholdsløse uten fagstoff. Teksten sier i klartekst at en «forutsetning» (48) for å få 

noe ut av fagartikkelskriving og muntlig presentasjon, aktiviteter som i sitatene fra utkastet 

ikke er koblet til fagets språkdel, er at «elevene har dybdekunnskap om det norske språket» 

(49). Dermed kan vi slå fast språkkunnskapen har fortsatt forrang når det kommer til 

innsiktsfulle læringsaktiviteter. Men en kan også lese en gyldiggjort sammenheng mellom 

kunnskapsformer i teksten: De læringsaktivitetene som kobler sammen ferdigheter og 

kunnskap, vil føre til den mest innsiktsfulle læringen. Samtidig har vi sett at ingressen ser ut 

til å spille på det vi kan kalle en anti-ferdighetsdiskurs. Men tekstens forhold til ferdigheter 

ser altså ut til å heller dreie seg om at ferdighetstrening alene ikke er tilstrekkelig i 

undervisningssammenheng.  

Vi skal se hvordan resten av teksten forholder seg til morgendagens norskfag. Tekstens åpne 

påstand om at norskfaget er i endring, er selvsagt med på å tydeliggjøre forskjellen på 

norskfaget fortid og norskfagets framtid. Denne påstanden finner vi forankret i fraser som 

«forandret seg så mye på kort tid» (5), «det norskfaget vi har i dag, er svært ulikt det 
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norskfaget vi hadde for bare ti år siden» (8–9), «Endringene i norskfaget» (10), «i 

norskfaget virker det som om man har sagt farvel» (39–40), «norskfaget har vært norske 

levers inngangsport til kunnskap til eget språk» (41). Og så: «det nye norskfaget» (43), som 

også «Høyre-folk» benyttet, og gjentakelsen «morgendagens norskfag» (50). Det brukes 

altså mye energi i teksten på å etablere det som et faktum at norskfaget er i endring. Men 

hvilke spesifikke framtidige tilstander er det teksten advarer mot? Vi så at ingressen og 

avslutningen av teksten hinter svakt mot trening i kommunikasjonsferdigheter, men dette er 

ikke noe gjennomgripende tema i teksten. Utover disse to tilfellene utdyper teksten ikke hva 

som får plass i morgendagens norskfag, for det er endringen vekk fra noe som er viktig. Der 

det opprinnelige norskfaget har som mål å være en inngangsport for elevene til «kunnskap om 

eget språk gjennom tidene og språkets sentrale rolle i utviklingen av nasjonen Norge» (41–42) 

finner teksten det «urovekkende» (44) at dette ikke lenger er målet med norskfaget.  

Dette likner den ideologiske klangbunnen for kritikken mot læreplanmålet om «språklig 

mangfold», der norsk som språk ble tolket som tilhørende på utsida av det mangfoldet. Også 

her kan vi snakke om en kulturkonservativ diskurs, ettersom det er lange tradisjoner for å 

framstille språk som bærebjelke i nasjonsprosjekter med henvisning til nasjoners kulturarv. 

Ikke minst gjelder dette i en norsk kontekst, hvor både bokmålet og nynorsken vokste fram på 

grunn politiske målsettinger om å reindyrke Norges kulturelle egenart etter at unionen med 

Danmark ble oppløst (Språkrådet, u.å). 

4.4.5 Prosess: å få noe ut av norsktimene 

Den innsiktsfulle språklæringen som ble beskrevet i sammenheng med tekstens vokabular, 

står i kontrast til de tilfellene hvor teksten viser til den nye læreplanen og det endrede 

norskfaget. Tre steder i teksten forekommer konstruksjoner av typen «å få noe ut av», først i 

forbindelse med norskfaget generelt: «hva elevene ellers skal få ut av norsktimene» (7). Så 

dukker konstruksjonen opp i forbindelse med et kompetansemål: «hva slags konkret lærdom 

elevene skal hente ut av dette» (30). Til slutt omtales to kompetansemål knyttet til 

presentasjon i forslaget til læreplan: «en forutsetning for å få noe ute av disse aktivitetene» 

(sic., 48). Dette ordvalget er ikke knyttet til kunnskapsdiskursen på samme måte som fagets 

språkdel, men framstiller læringsutbyttet som noe mer tilfeldig, som understrekes i det åpne 

objektet «hva» i linje 7 og 30. Satt på spissen, kan en si at læringspotensialet innen norskfaget 

knyttes eksklusivt til språkundervisning i teksten. De åpne formuleringene som peker mot 
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tilfeldighet er dessuten med på å understreke at norskfaget er noe som «hender» elever, og 

som først og fremst avhenger av hva som står i læreplanen. I så fall kan formuleringene om å 

«få noe ut av» norskfaget, plasseres i en byråkratisk diskurs. Denne diskursen gjør seg 

gjeldende i flere former, som vi skal se i analysen av aktører under. 

4.4.6 Hvem spiller en rolle i norskfaget? 

Hvilke former for prosesser og deltakere dominerer i «Et norskfag uten norsk?», og hvordan 

presenteres agens? Deltakere først: De eneste animate aktørene som nevnes i teksten, er 

elever. «Elever» og «elevene» nevnes 14 ganger i teksten til sammen. Elevene opptrer flere 

ganger sammen med en annen aktør, norskfaget, i formuleringer hvor norskfaget har agens og 

tilfører elevene noe: «morgendagens norskfag skal gjøre elevene gode til å presentere 

faglig innsikt» (ingress),  «et viktig formål med norskundervisningen er å lære elevene 

grunnleggende lesing og skriving» (6), «norskfaget skal gi elevene kunnskap om deres eget 

språk» (14) og «Den språklige delen av norskfaget har vært norske elevers inngangsport 

til kunnskap om eget språk» (40–41).  

Felles for setningene er at norskfaget som subjekt har agens gjennom å tilføre elevene noe de 

ikke har eller gjør fra før, og elevene har patiens ved at de blir gjort noe med. Unntaket er i 

linje 6, hvor den mest meningesbærende prosessen er en infinitivsform som ikke knytter noen 

klar agens til seg, men elevene er fortsatt patiens: «å lære elevene grunnleggende lesing og 

skriving» (6). En kunne sett for seg at andre tekster ville ha gitt lærere den rollen norskfaget 

har i setningene over, men lærere er ikke nevnt i «Et norskfag uten norsk?». En kunne også 

sett for seg at elevene hadde en mer aktiv rolle i å oppnå kunnskapen og kompetansen som 

beskrives i setningene. I teksten er det imidlertid ikke mennesker som som regel har agens, 

men norskfaget.  

I kontrast til dette ser vi hvordan læreplanutkastet, læreplanmål og læreplaner generelt har en 

avgjørende rolle i hva som skjer i norske klasserom: «dersom dette utkastet blir stående som 

ny læreplan, vil elevene fullstendig mangle den dybdekunnskapen om norsk språk som er 

læreplanfornyelsens uttalte mål» (11–12). Teksten siterer dessuten læreplanutkastet flere 

steder og utdyper hvordan formuleringene kan påvirke praksis i skolen og dermed elevenes 

læringsutbytte, som vi så i linjene 27–31 om språklig mangfold, hvor det åpne målet om å 

kunne reflektere over og utforske språklig mangfold, ble kritisert for å være retningsløst og 

lite konkret. Det samme gjelder siste avsnitt, der teksten siterer utkastet på at elevene skal 



66 

 

«’skrive fagartikler’ og ‘presentere norskfaglige [...] emner muntlig’» (46–47), mens den 

antyder at elevene ikke vil «få noe ut av disse aktivitetene» (48) uten å ha «dybdekunnskap 

om det norske språket å presentere» (49). Lærerne, den gruppa som faktisk står for 

fortolkningen av læreplanen og skal sette kompetansemålene ut i praksis og knytte dem til 

aktuelt fagstoff, er ikke til stede i teksten. Når teksten forutsetter at elever ikke vil få noe ut av 

verken å skrive fagartikler eller muntlige presentasjoner, fordi norskplanen mangler 

presisering av fagstoff, forutsetter den at det ikke finnes noen annen instans som kan fylle 

disse undervisningsformene med fagstoff. Det gir et inntrykk av det en satt på spissen kan 

kalle et én til én-forhold mellom læreplan og klasseromspraksis, og lærernes posisjon som 

fortolkere av læreplanen er ikke til stede i teksten. 

I tillegg er det slik at i det meste av kritikken adresserer teksten endringene norskfaget går 

igjennom, og læreplanutkastet. Til forskjell fra «Høyre-folk» og «Snorre er død! Leve 

teknikkene!» nevner teksten verken politikere, Kunnskapsdepartementet eller 

Utdanningsdirektoratet. Heller ingen andre, liknende instanser er til stede i teksten. Dette er 

med på å bygge opp tekstens generelle fravær av menneskelig agens: Hvem som står bak 

endringene, og deres motiver, forblir uuttalt.  

Til sammen gjør disse egenskapene ved teksten at vi kan lese den inn i en byråkratisk diskurs 

hvor det er regler, som forskrifter som læreplaner, som styrer statens institusjoner, framfor 

interesser innen politikk og fagmiljøer eller mennesker i institusjonelle roller, som lærere, 

elever og skoleledere. 

4.4.7 Oppsummering 

Når ingressen spør hvor det ble av «selve faget» i norskfaget, må vi forstå «selve faget» som 

språkdelen, som både knytter seg til en kunnskapsdiskurs og en kulturkonservativ diskurs. 

Som vi så i analysen av forekomster av «språk» og liknende variasjoner, er språkundervisning 

nært forbundet med dyp og innsiktsfull forståelse og kunnskap. Teksten bruker mye plass på å 

etablere dette som et faktum, noe som indikerer ideologisk kamp. Dersom vi går med på 

tekstens påstand om at språkdelen av faget nærmest fjernes, så vil «morgendagens» norskfag 

mangle et viktig redskap for å gi elevene denne dype formen for læring. Her knytter teksten 

seg til en kunnskapsdiskurs som vi kan spore til politikken.  
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Motpolen til dette framtidas norskfag er slik norskfaget har brukt å være, hvor språkdelen 

«gjennom tidene» har åpnet for innsiktsfull kunnskap om «eget» språk – forstått som norsk 

språk – språkhistorie og språket som nasjonal markør. Den tette koblingen mellom nasjon og 

språk, også gjennom en forutsetning om at norske elevers språk er norsk, gjør at vi kan 

argumentere for at teksten nyttiggjør seg av en kulturkonservativ diskurs.  

I analysen av aktører framstår varianter av «norskfaget» og læreplan, læreplanmål og 

læreplanforslag som aktører i teksten med agens. Den eneste animate gruppa aktører, elevene, 

har ofte patiens i setninger der de opptrer samtidig med norskfaget og læreplanen og gir et 

inntrykk av at norskfaget er noe som «skjer elevene». En annen prosess som forekommer i 

teksten, er «å få noe ut av» norskundervisningen, som betegner noe av det samme. Teksten 

nevner ikke lærere, og vi har antydet at teksten forutsetter at aktivitetene som norskplanen 

legger opp til, ikke tolkes eller filtreres av skoler og lærerne. Dermed vil tekstens kritikk av 

retningsløse mål ramme hardere. Aktørenes agens og patiens kan dessuten passe inn i en 

byråkratisk diskurs der aktørene, elever og lærere, er mer tilbaketrukket til fordel for regler og 

mål (læreplaner og læreplanmål) og institusjoner (skolen/norskfaget). 

 

4.5 Tekst og samhandling i «Fagfornektelsen» 

«Fagfornektelsen» er skrevet av leder i Norsk lektorlag, Rita Helgesen, i desember 2018 – 

etter læreplangruppenes førsteutkast til nye fagplaner var lagt ut på høring. Teksten benytter 

flere begreper for ulike kunnskapsformer, og den er den eneste teksten som tar opp 

definisjoner av begrepene kompetanse, kunnskap og ferdighet. Teksten framholder at skissene 

til nye fagplaner vektlegger refleksjon og abstrakt tekning for tungt i vide og generelle 

kompetansemål, og den etterlyser både mer ferdigheter, særlig i norskfaget, og mer konkret 

kunnskap i måten kompetansemålene er formulert på. Teksten er publisert i Norsk lektorlags 

medlemsblad Lektorbladet og på Norsk lektorlags nettsider. Først undersøker vi i hvilke 

sammenhenger ulike kunnskapsformer inngår i vokabularet i «Fagfornektelsen», som 

eksplisitt tar opp hvordan disse kunnskapsformene forholder seg til hverandre. Deretter ser vi 

hvordan et klassifiseringsskjema for styring kan sies å prege teksten. 

4.5.1 Ferdigheter, kunnskap, dannelse og kompetanse 
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I avsnitt fire siterer teksten hvordan Utdanningsdirektoratet definerer begrepene ferdigheter, 

kunnskap og kompetanse, og den tilbyr sin egen tolkning av definisjonen: «det er en 

sammenheng mellom å ha faktakunnskaper og et faglig fundament for å reflektere, utføre noe 

praktisk, tenke kritisk og gjøre etiske vurderinger» (27–29). Både plasseringen av 

«faktakunnskaper» og «faglig fundament» (28) først, og selve begrepet «fundament» 

understreker en forutsetning om at konkret kunnskap er grunnleggende. Det må på plass før 

refleksjon (28), kritisk tekning og etiske vurderinger (29), former for kompetanse ifølge 

definisjonen – og også prosesser en forbinder med danning.  

Når teksten kommer til skissen for fagplan i norsk, og dermed norskfaget, i ellevte og tolvte 

avsnitt, ser kunnskapsformene ut til å ha potensiale til å utfylle hverandre: «Norsk er det 

største faget, og kanskje det viktigste dannelsesfaget. I tillegg har det et spesielt ansvar for å 

utvikle grunnleggende ferdigheter» (58–60). Ferdigheter forstås her som noe annet enn 

dannelse, men settes ikke opp som en motsetning, slik vi har sett i «Høyre-folk» og «Snorre». 

«Fagfornektelsen» forutsetter tvert imot at også ferdigheter ligger i bunnen når eleven skal 

utvikle kompetanse innen litteratur og ta del i litteraturopplevelser: «jeg synes ikke at 

læreplanskissen ivaretar det å kunne lese og forstå tekster som et premiss før eleven kan 

begynne å analysere, tolke og reflektere over tekster» (62–63). Nok et punkt denne teksten 

skiller seg ut i utvalget på, er at den etterspør tyngre vekt på ferdigheter: «Det å kunne lese 

for å tilegne seg kunnskaper i alle fag bør vektlegges enda mer» (60–61).  

Samtidig finnes det en innrømmelse i teksten om at disse kunnskapsformene kan oppleves 

som motsetninger. Derfor presiserer den at «Samtidig skal ikke norskfaget kun være et 

redskapsfag» (64), før den beskriver norskfaget som dannelses- og identitetsfag. Men dette 

kan vi tolke mer som en imøtegåelse av diskurser som er kritiske til ferdighetsfokus og 

målstyring i norskfaget, enn en faktisk tilegning av slike diskurser – ettersom resten av 

teksten bygger opp under en diskurs der kunnskapsformer ses under et hele.  

4.5.2 Tillit til styring 

Vi husker fra metodekapitlet at Fairclough bruker begrepet klassifiseringsskjema når en tekst 

låner begreper fra en bestemt sfære eller erfaringsverden. I «Fagfornektelsen» er det svært 

mange erfaringsmessige uttrykk som stammer fra styring og organisasjonsfag. Så selv om 

teksten i sin helhet er kritisk til innholdet i skissene til nye læreplaner, støtter teksten tydelig 

opp under styringsideologien som læreplanene er en del av. I det følgende er ord og begreper 
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som kan sies å tilhøre klassifiseringsskjemaet, uthevet, mens jeg samtidig viser hvordan 

sammenhengene de inngår i i tillegg bygger opp under en styringsdiskurs.  

For det første gir teksten autoritet til «evalueringen av Kunnskapsløftet» (15) og 

«kompetansedefinisjonen som ligger til grunn» (25) fra Utdanningsdirektoratet og som skal 

styre utarbeidelsen av fagplanene i Fagfornyelsen. Det samme gjelder den sentralt bestemte 

satsingen på tverrfaglige temaer som opprinnelig skulle gjennomsyre Fagfornyelsen, som en 

satsning teksten støtter opp om uten forbehold: «de tverrfaglige temaene skal integreres» 

(70), «skal komme tydelig frem i kompetansemål» (71). Dette står som en klar kontrast til 

kritikken av direktoratet i «Høyre-folk» og «Snorre er død! Leve teknikkene». I linjene 70 og 

71 kritiserer teksten att på til at integreringen av tverrfaglige temaer i kompetansemål ikke har 

skjedd og etterlyser «konkrete kompetansemål» (74) på det tverrfaglige teamet demokrati og 

medborgerskap. 

4.5.3 Styring er common sense 

Vi ser den samme holdningen til styring i hva som framskrives som common sense. Teksten 

diskuterer ikke hvorvidt kompetansemål er gode styringsverktøy, den forutsetter det. Det så vi 

i linje 71, og også når den tar til orde for å få «tydelige kunnskapselementer inn i 

kompetansemålene» (82). Å få det teksten hevder fagplanene mangler, inn i kompetansemål, 

framstilles som en løsning i både linje 71 og 82. Teksten er også positiv til «få og konkrete 

mål» (4) i skissa til fagplan for matematikk, men det står ingen steder i teksten hvordan 

kompetansemål faktisk fører til de ønskede målsettingene i skolen, og vi kan dermed snakke 

om common sense: Skolen trenger styring for å nå målsettingene sine, og kompetansemål er 

gode styringsverktøy.  

Den commonsensiske forutsetningen av kompetansemål som gode styringsverktøy ser vi også 

når teksten etterspør måter å kvalitetssikre kompetansemålene på gjennom sentrale 

«vurderingsordninger» (87) som «grunnlag å vurdere kompetansemålene ut fra» (88). Den 

forutsetter også at «nasjonale vurderingskriterier» (13) og «støtteressurser» (14) er nyttige 

avklaringer for skoler og lærere. Uten slike vil skolene få behov for «lokalt læreplanarbeid» 

(14), «operasjonalisering» av mål» (14), altså at lokalt styringsarbeid skal demme opp for 

manglende sentralt styringsarbeid. Den positive holdningen til målstyring forutsettes også når 

teksten mener valgene til den enkelte lærer «bør kalibreres og justeres opp mot noen 

generelle standarder» (91).  
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Videre er teksten kritisk til det som forringer styringen. Dette gjelder kompetansemål som er 

vagt formulert, som i beskrivelsen av «mål» (9) som er så «åpne og vage at de kan inneholde 

alt og intet» (10), og i advarselen om å ende opp med «ulne og ufaglige tverrfaglige 

kompetansemål» (77–78). Andre uklare bestillinger fra sentralt hold blir også kritisert. I 

setningen «det står lite om forslag til vurderingsordninger» (87) utdypes det ikke hva man 

oppnår med sentralt gitte vurderingsordninger, så vi kan slå fast at disse gevinstene forutsettes 

i leserens MR. Manglende sentralt gitte kriterier må i sin tur møtes med «mye tid på å følge 

opp generelle læreplaner» (16), altså forskyve styringsarbeidet til det lokale nivået, men da 

risikerer man å gjenta fallgruven fra innføringen av Kunnskapsløftet: «kvaliteten på dette 

arbeidet varierte svært mye» (17). Dermed er variasjon noe teksten identifiserer som et 

problem, ettersom det avviker fra målsettingene med målstyring. Det ser vi også når kritikken 

av vide kompetansemål begrunnes med at de kan gi lærerne «stor faglig autonomi» (12), noe 

som «kan skape store forskjeller mellom klasser og skoler» (13).  

4.5.4 Trussel mot styring: læreren 

Og da er vi over på en viktig aktør i teksten: læreren. Blir kompetansemål formulert for vidt 

og bredt, som teksten hevder at læreplanskissene gjør, havner Skole-Norge i et dilemma 

mellom styring og frihet for lærerne: «Dilemmaet er at dette gir stor faglig autonomi» (12). 

Teksten advarer mot at «den faglige friheten blir for stor» (41) fordi man da løper risikoen for 

at «mer eller mindre tilfeldige interesser og preferanser hos den enkelte lærer» (43) får styre 

hva undervisningen består i. Igjen ser vi hvordan variasjon framstilles som en trussel mot de 

sentrale målene. Konsekvensen av variasjon eksemplifiseres for historiefaget med at 

«læreren kan velge bort store deler av norsk historie» (48–49).  

Utover dette ser vi at mange av advarslene mot for mye faglig autonomi ikke peker mot noe 

subjekt: «historiske perioder kan velges bort eller nevnes i bisetninger» (52) og «hvis 

verdiene bare suges av eget bryst uten å filtreres gjennom historisk og faktabasert og 

fagmetodisk tilnærming» (83–84). Passivkonstruksjonene sørger for at teksten kan unngå å 

peke ut et subjekt og dermed identifisere hvem som kan velge bort historiske perioder eller 

suge verdier av eget bryst.  

Samtidig tegner teksten opp et skille mellom ulike typer lærere: Kompetansemålene kan gi 

mulighet for dybdelæring med de lærerne som «har god kompetanse og oversikt over faget» – 

eller «man kan ta svært lett på det» (10–12). Og «den faglig kompetente historielektor» (40) 
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vil fortsatt klare å undervise på forsvarlig vis, så teksten understreker at det ikke er den 

faglige friheten til den faglig kompetente historielektoren som er problemet. Kanskje antyder 

teksten et skille mellom lektorer og andre lærere her? I linje 94 er det tydelig at disse er to 

forskjellige kategorier, ettersom de nevnes hver for seg selv om de har samme funksjon i 

teksten: «Lektorene og lærerne vet mye om hva som er godt faglig læringsarbeid». Teksten er 

tross alt skrevet for lektorer som har meldt seg inn i en lærerorganisasjon som er eksklusiv for 

lektorer, av lederen i den samme organisasjonen. Samtidig er både lektorene og lærerne er satt 

opp mot nyutdannede lærere, som ikke har samme kunnskap om «hva som er godt faglig 

læringsarbeid» (95). Noe entydig svar på hvilke lærere som kan tenkes å bli problematisk 

«ufaglige» med for mye frihet får vi ikke – vi vet bare at det ikke er den faglig kompetente 

historielektoren.  

Uansett representerer faglig autonomi et dilemma. Løsningen på dette dilemmaet handler om 

styring, og teksten oppsummerer det godt i en setning vi allerede har sett: «De valgene den 

enkelte faglærer gjør, bør kalibreres og justeres opp mot noen generelle standarder» (90–91). 

Dermed har teksten altså svaret på dilemmaet knyttet til faglig autonomi fra linje 12.  

4.5.5 Oppsummering 

Vi kan lese et harmonisk forhold mellom kunnskapsformene ut av «Fagfornektelsen». 

Ferdigheter og dannelsesperspektiver har ulike roller i norskfaget, men samtidig tilbyr 

ferdighetene et godt grunnlag for at elevene skal kunne utvikle kompetanser som refleksjon 

og tolkning. Denne teksten er også den eneste i utvalget som etterlyser mer vekt på 

ferdigheter. Samtidig etterlyser teksten at læreplanskissene inneholder mer «konkret 

kunnskap» før refleksjon og abstrakt tenkning, og den tar til orde for tyngre vekt på 

ferdigheter i norskplanskissa.  

Og mens mange av de andre tekstene markerer en klar opposisjon til målstyring, støtter denne 

teksten opp under statlig styring gjennom en styringsdiskurs. Dette ser vi i 

klassifikasjonsskjemaet for utdanningsstyring som utkrystalliserer seg i teksten, men også 

common sense: Teksten forutsetter at kompetansemål er et godt og riktig styringsverktøy, og 

ulne mål og utydelige vurderingskriterier må operasjonaliseres lokalt når de sentrale føringene 

ikke holder mål. Problemet er at dette kan føre til stor lokal variasjon og en form for 

‘ufaglighet’. Det er det lærerne som i så fall står for, hvis de ikke er faglig kompetente og får 

for mye faglig autonomi. Inn i denne styringsdiskursen kan en også legge til autoriteten 
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teksten tillegger Utdanningsdirektoratets begreper, læreplanevaluering og de sentralt gitte 

tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen. Vi har ellers sett hvordan det samme direktoratets (eller 

dets ansattes) uttalelser og handlinger blir diskreditert i «Høyre-folk» og «Snorre».  

4.6 Tekst og samhandling i «Bommer om 

fagfornyelsen» 

Teksten «Bommer om fagfornyelsen», signert kunnskapsminister Jan Tore Sanner, har en 

omgang med kunnskap og norskfagets kunnskapsformer som hovedsakelig dreier seg om 

mengde og prioritering. Teksten etablerer at den endringen Fagfornyelsen representerer, 

kommer av at norskfaget har inneholdt for mange ting som elevene skal lære. Det endrede 

norskfaget vil innebære en klarere prioritering av lærestoff, noe som vil føre til mer læring. 

Teksten bruker også plass på å understreke at fagfornyelsen er en åpen og demokratisk 

prosess der alle forslag er velkomne. Analysen vil dessuten vise hvordan teksten med landets 

kunnskapsminister som avsender, plasserer ansvar for reformprosessen som fagfornyelsen er. 

Teksten er formulert som et svar på «Høyre-folk» og ble publisert en uke seinere, etter at siste 

utkast for kjerneelementer i faget var lagt ut på høring. 

4.6.1 Mengde som skolens største problem 

Teksten vier mye plass til å etablere at norskfaget er et overfylt fag. Det starter i første linje: 

«Alle er enige om at læreplanene i skolen gaper over for mye» (1). I avsnitt tre konstaterer 

teksten det samme budskapet i tre varianter etter hverandre: «læreplanene inneholder for 

mye» (6–7). Så konkretiseres læreplanene, det er kompetansemål norskfaget har for mye av: 

«skolen har for mange kompetansemål» (7–8). Omfanget av kompetansemål har ført til 

instrumentell bruk av læreplanen: «vi har i for stor grad produsert sjekklister for hva 

elevene skal kunne» (8). Den problematiske mengden understrekes altså først i 

«læreplanene» (6), så i «kompetansemål» (8), og så i «hva elevene skal kunne» (8), begreper 

som i praksis betegner det samme, og vi ser at begreper som for mye/for mange/for stor grad 

går igjen. Fairclough mener som kjent at overwording kan lede oss mot ideologiske kamper, 

og i dette tilfellet vier teksten mye plass til å overbevise om at norskfaget er overfylt. Det kan 

jo tenkes at dét er et svar på en debatt om norskfaget der mange har tatt til orde for å ta mere 

inn, noe vi har vist at de andre tekstene, med unntak av «Den gordiske knuten», alle er 

eksempler på. Det antydes dessuten at innholdet i faget har blitt valgt ut med andre motiver 



73 

 

enn læring: «vi kan ikke fylle læreplanen med alt vi synes er fint» (29). Dette sier oss også at 

nærmest hva som helst har fått plass i faget, og understreker behovet for prioritering av hva 

som faktisk er viktig å lære for elevene. Tekstens forhold til prioritering skal vi undersøke 

nærmere.  

Samtidig tar denne problembeskrivelsen fokus vekk fra andre, alternative beskrivelser av 

norsk skoles største utfordringer. Teksten sier: «Flere evalueringer har pekt på utfordringer 

ved skolen, og en av de viktigste er at læreplanene inneholder for mye (6–7). Og videre: 

«En av hovedårsakene til at vi trenger en fagfornyelse er at skolen har for mange 

kompetansemål. (7–8). Vi har sett hvordan andre tekster har benyttet seg av 

solidaritetsdiskurser, men i «Bommer om fagfornyelsen» nevnes ikke ulikheten i elevers 

læring, basert på faktorer som kjønn, geografi og hjemmebakgrunn, som en av skolens 

viktigste utfordringer. Teksten understreker at de omfattende læreplanene er én av 

problemene i skolen og én av årsakene til fagfornyelsen, men er altså forsiktig med å male 

skolens og samfunnets utfordringer med brede strøk. Dette kan ses i sammenheng med 

hvordan teksten generelt bygger opp under enighet, som vi kommer tilbake til under analysen 

av aktører.  

4.6.2 Prioritering fører til læring 

Svaret på en av skolens viktigste utfordringer, de overfylte læreplanene, er klarere 

prioritering. Eksemplene «elevene skal få tid til å lære det viktigste skikkelig» (2), «det 

viktigste elevene skal lære» (22) og i «rydde plass til fordypning og dybdelæring, henspiller 

på det å prioritere tydeligere mellom fagstoff (det elevene skal lære), metode (fordypning) og 

typer av læringsprosesser (dybdelæring). Når teksten omtaler «sjekklister» (8) oppsummerer 

den i grunnen kritikken av kompetansemål som Imsen (2012) sto for i teorikapitlet. Kritikken 

av kompetansemål er at de kan føre til at fokus på måling tar plassen til fokuset på læring, 

mens sjekklister i teksten på samme vis er en åpenbar kontrast til fordypning og dybdelæring. 

Dette er også noe teksten bruker mye plass på å framheve. Målet med fagfornyelsen er å 

«rydde plass til faglig fordypning og dybdelæring» (9), en dyp læringsform der elevene vil 

«lære slik at det sitter» (9). Med fornyede læreplaner skal eleven «få rom til å lære 

skikkelig» (30) og «tid til å lære det viktigste skikkelig» (2). Mens problembeskrivelsen ikke 

tok opp elevenes læring, men snarere overfylte styringsdokumenter, peker likevel løsningen 

mot at elever lærer på en gjennomgående og skikkelig måte. Dermed kan en argumentere for 
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at teksten forutsetter en commonsensisk forbindelse mellom kompetansemål og læring, som 

taler for den samme styringsdiskursen som var tilstede i «Fagfornektelsen».  

4.6.3 Hvem styrer fagfornyelsen? Vi gjør. 

Det andre hovedbudskapet i teksten er at Fagfornyelsen er en åpen, demokratisk prosess, hvor 

norskfagets framtid enda ikke er bestemt, som ingressen sier. Dette står i klar kontrast til 

opplevelsene som skisseres i både «Høyre-folk», «Snorre er død!» og «Et norskfag uten 

norsk» av at det nye norskfaget nettopp er definert – til å kaste språk- og litteraturhistorie på 

båten til fordel for kommunikasjon og ferdigheter. I «Bommer om fagfornyelsen» er det vi 

som står bak fagfornyelsen. I hvert fall i disse eksemplene hvor vi kobles til prosesser direkte 

knyttet til utarbeidelsen av læreplanene i fagfornyelsen: «Derfor har vi startet arbeidet med 

å fornye skolens læreplaner» (1–2) og «hvorfor vi gjennomfører en fagfornyelse og 

hvordan vi gjør det» (4–5). I tillegg er det et vi som knyttes til det teksten hevder er 

resultatene av fagfornyelsen: «Nå skal vi rydde plass til faglig fordypning og dybdelæring» 

(9). Det samme vi-et tar ansvar for reaksjonene på forlagene: «Vi ønsker debatt og 

reaksjoner på forslagene slik at de kan bli enda bedre» (27–28), og det tar selvkritikk: «Vi 

har i for stor grad produsert sjekklister» (8). 

Dette vi-et er et handlekraftig et, som står i sammenheng med arbeid og gjennomføring og det 

er også et åpent et, som ønsker debatt velkommen, tar selvkritikk og forklarer hvorfor det gjør 

ting. Utover dette finnes det ikke noen eksplisitt avgrensing av vi, men felles i disse 

sammenhengene er det at vi forstås som vi som utarbeider fagfornyelsen. Den jevne leser er 

ikke inkludert i dette vi-et, ettersom leserne flest ikke har jobbet med fagfornyelsen. Ett sted i 

teksten refereres det til Kunnskapsdepartementet som forfatter av stortingsmeldingen som har 

lagt grunnlaget for fagfornyelsen. Sånn sett plasserer teksten ansvar på 

Kunnskapsdepartementet, selv om referansen i klartekst er «departementet», uten at det 

spesifiseres hvilket – men her kan nok leserens MR fylle inn det som mangler. Seinere 

forklarer teksten hvem som har utarbeidet de foreløpige kjerneelementene: Lærere, pedagoger 

og andre fagfolk og Utdanningsdirektoratet. De første tre gruppene refereres til som de i 

setningen «De har sammen med Utdanningsdirektoratet kommet frem til forslag til det 

viktigste elevene skal lære» (21–22), så de er ikke inkludert i vi som står bak fagfornyelsen. 

Utdanningsdirektoratet havner i en mellomposisjon, ettersom det likhet med 
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Kunnskapsdepartementet ikke eksplisitt tas opp i vi – men samtidig eksplisitt får knyttet 

ansvar for fagfornyelsen til seg.  

4.6.4 Et bredere vi 

I de følgende tilfellene er det et større, inkluderende vi som fungerer i teksten, et vi som 

samfunn, eventuelt vi i Skole-Norge. Her kan leseren plassere seg selv inn i vi: «En av 

hovedårsakene til vi trenger en fagfornyelse er at skolen har for mange kompetansemål» (7–

8). Det samme gjelder i den åpne prosessen som fagfornyelsen er: «Tvert i mot står vi midt i 

debatten». Men dette større vi-et må også ansvarliggjøres som en del av denne åpne 

prosessen: «Men vi kan ikke fylle læreplanen med alt vi synes er fint. Vi må gi læreren 

rom til å være lærer» (29). Her er det vi som samfunn som mottar formaningen om å ikke 

prøve å fylle læreplanen med alle våre yndlingstemaer – selv om dette nok er et større 

problem for enkelte samfunnsdebattanter enn alle andre i Norge.  

Dette andre, større vi-et inkluderer leseren, til forskjell fra det første, og ifølge Fairclough 

bruker ofte tekster et slikt inkluderende vi til å implisitt plassere seg i en autoritetsposisjon 

(Fairclough, 2015[1989]: 143). For hvilken leser vil vel motsi seg selv eller fellesskapet en er 

en del av sine interesser? Det er dessuten vanskelig å si seg uenig i at skolen har for mange 

kompetansemål, når teksten har gjentatt det hele fem ganger, eller at man ikke kan fylle 

læreplanen med alt som er fint. Dermed snakker teksten på vegne av seg selv, leserne og «alle 

med fornuften i behold», noe Fairclough (Ibid., min oversettelse) mener ofte uttrykker 

ideologier som søker enighet og forsøker å dysse ned interessemotsetninger. Dette kan vi 

utdype ved å se på sammenblandingen av tekstens to vi:   

Selv om det er mulig å analysere seg fram til to ulike vi ved hjelp av diskursanalyse, står det 

rett og slett bare «vi» i teksten. Da blandes det store vi-et sammen med det vi-et som er 

ansvarlig for fagplanene. Grupperinger av aktører gjør det vanskelig å plassere ansvar 

konkret. Vi ser dessuten på eksemplene over at vi som samfunn er en svært inkluderende 

størrelse når det gjelder hva en har til felles innen gruppa: Her forutsettes det at vi som 

samfunn trenger fagfornyelsen, selv om det er en usannsynlig antakelse at alle leserne er enige 

i det eller at fagfornyelsen vil være til gagn for alle som leser teksten. Og attpåtil er vi selv 

som lesere en del av dette tekstens vi. Alt dette gjør det vanskelig å fylle inn tekstens «vi» 

med en klar referanse, og ansvaret for endringene i norskfaget tillegges et noe ullent vi.  
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4.6.5 Hvor ble det av politikken? 

Som vi så i metodekapitlet, er Fairclough (2015[1989]: 129) også opptatt av hva som ikke 

sies. Vi har allerede sett hvordan «Bommer om fagfornyelsen» legger sterk vekt på samling 

og enighet, gjennom det inkluderende vi-et og at den begrunner fagfornyelsen med sterkere 

styring framfor alternative, mer splittende begrunnelser, som muligheten til å gjøre noe med 

ulikhet. Teksten understreker flere steder den demokratiske og åpne innretningen av 

fagfornyelsen. I ingressen understrekes det av vi står «midt i debatten», noe som gjentas i 

linje 20, og brødtekstens første setning er «Alle er enige om at læreplanene i skolen gaper 

over for mye» (1). Over hundre lærere, pedagoger, andre fagfolk og Utdanningsdirektoratet 

har «sammen» laget forslag til kjerneelementene i faget (20–21). Teksten sier det er «viktig 

at fagfolk og andre interesserte deltar i debatten» (24) – men gir samtidig streng beskjed om 

at det ikke er lov å gi inntrykk at «avgjørelser allerede er tatt» (25), noe som vil forrykke 

bildet av enighet. «innspill til høringsrunden» ønskes velkommen i linje 26, og det 

understrekes nok en gang at grunnen til det er at «vi ønsker debatt og reaksjoner på 

forslagene» (27). 

Hvilket parti kunnskapsministeren representerer, er bare mulig å få øye på i bylinen, der 

«Høyre» er hektet på statsrådens navn og stilling. Ellers nevnes ikke skolepartiet Høyres 

politikk i det hele tatt. Teksten som «Bommer om fagfornyelsen» svarer på, ga Høyre 

ansvaret for at norskfaget skamferes på partiets vakt, og kommer med flere alvorlige 

beskyldninger mot partiet, ikke minst i tittelen som rammer inn hele teksten. Disse 

beskyldningene forbigås i stillhet. I stedet referer teksten i femte og sjette avsnitt til 

Kunnskapsdepartementets stortingsmelding og hva den skriver om norsk som kultur- og 

dannelsesfag. Når den partipolitiske siden ved fagfornyelsen underspilles, kan man samtidig 

gi et inntrykk av at endringen er upolitisk. Fairclough (2015[1989]: 112) skriver at politiske 

aktører gjerne underspiller den politiske siden ved sine egne utspill slik at diskursene en 

benytter, kan tas opp av flere enn partiets tilhørere. Slik fjerner man grensen for hva som er 

politikk og hva som er, i dette tilfellet, bare det generelle utdanningsdomenet. Den 

naturliggjorte styringsdiskursen knyttet til kompetansemål, kan også sies å tjene på en slik 

avpolitisering. På denne måten kan kompetansemål, som vi har sett er utsatt for kritikk, 

framstå som en naturliggjort del av utdanningsdomenet.  

4.6.6 Oppsummering  
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Oppsummert kan vi si at teksten bruker mye plass på å overbevise om at norskfaget har vært 

for omfattende, og at den slankingen fagfornyelsen representerer, vil gjøre plass til 

dybdelæring. I begrunnelsen for hvorfor norskfaget og skolen skal forbedres, aktiviseres en 

styringsdiskurs: En av de viktigste utfordringene for norsk skole er at læreplanene har for 

mange kompetansemål. Her vektlegges det som kan styrke styringen, framfor det som handler 

om skolens samfunnsoppdrag, og vi kan kalle dette et uttrykk for en styringsdiskurs. Samtidig 

unnlater teksten å identifisere ulikhet som en av skolens viktigste utfordringer, noe vi kan ta 

til inntekt for en generell tendens i teksten til å dempe motsetninger og framheve enighet og 

samling. 

Mens de andre tekstene både har hatt uklare prosesser og uklar ansvarsfordeling, samtidig 

som særlig «Snorre er død! Leve teknikkene!» har lagt mye av ansvaret for endringene i 

fagfornyelsen på Utdanningsdirektoratet, tilbyr ikke teksten noe klart ansvar for utarbeidelsen 

av nye fagplaner. Ettersom det ikke finnes noen klar referanse til det vi-et som implisitt 

utarbeider fagfornyelsen, må leseren selv fylle inn vi ved hjelp av sine medlemsressurser. Og 

her har teksten mange virkemidler som bidrar til at det blir vanskelig å fylle dette begrepet 

med noen konkret institusjon eller aktør, mens den samtidig har noen referanser til 

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Vi, uavhengig av referanse, inkluderer 

kunnskapsministeren selv, men teksten maler ikke noe klart bilde av hva det er som er 

statsrådens og hans parti Høyres konkrete avtrykk i reformprosessen. Mens en kunne tenke 

seg at politikere flest ville prøvd å få så mye eierskap til «sin» politikk som mulig, betoner 

heller «Bommer om fagfornyelsen» enighet. Denne enighetsdiskursen kan sies å tjene 

ideologier som dysser ned interessemotsetninger og søker å gjøre politiske domener 

upolitiserte.  
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5 Drøftinger 

Drøftingskapitlet representerer det Fairclough (2015[1989]: 59) kaller kritisk diskursanalyses 

tredje steg, en forklaring av forholdet mellom tekstenes samhandling og den bredere 

samfunnskonteksten. I vårt tilfelle ble noe som kan minne om en slik kontekst, men som ikke 

er uttømmende, skissert i teorikapitlet. Det er i en slik kontekst at man kan identifisere 

bakenforliggende ideologier, og gjennom dem peke på maktforhold man forholder seg til når 

man ytrer seg om norskfaget. De viktigste spørsmålene for drøftingen er hvordan diskursene i 

tekstene bygger opp under eller motsetter seg slike maktrelasjoner. Videre vil jeg understreke 

at selv om Fairclough bruker begrepet forklaring, som kan gi assosiasjoner til kausale 

sammenhenger, er målet med drøftingskapitlet ikke påstå noe om de enkelte forfatternes 

motiver eller holdninger. Det er også grunnen til at jeg i analysen har prøvd å holde 

forfatternavn helt i bakgrunnen og bare trukket dem inn der tekstene refererer til forfatterne 

selv eller deres virker på måter som berører problemstillingen vår. Målet med drøftingen er 

heller å forsøke å knytte diskursene i tekstene til forklaringer i en bredere norskfaglig og 

skolepolitisk kontekst. Her kan det imidlertid bli relevant å trekke inn forfatterne, men da i 

deres kraft av sine roller og posisjoner knyttet til faget. Veiledende for diskusjonen av 

funnene, er Faircloughs (2015[1989]: 175) spørsmål som kan lede forklaringen på sporet av 

ideologi. Det første dreier seg om hvilke maktrelasjoner i institusjon og samfunn som former 

diskursene. Det andre går på common sense som bærer av ideologi: Hva forutsettes i leserens 

MR som kan sies å tjene en ideologi? Det siste handler om effektene av ulike diskurser. Kan 

diskursene plasseres i relasjon til ideologiske kamper som utspiller seg i og rundt norskfaget 

og norsk skole?  

Hovedfunnene dreier seg rundt hvordan norskfagets kunnskapsformer eksisterer i konflikt og 

harmoni med hverandre og hvem som oppfattes som aktører med definisjonsmakt over faget. 

Først går vi igjennom noen mindre gjennomgripende funn knyttet til begreper som 

dybdelæring, kompetanse, kunnskap og kvalitet, før vi beveger oss over på oppgavens 

hovedfunn. Her ser vi hvordan faget forstås gjennom diskurser som setter ferdigheter og 

målstyring på den ene sida opp mot språk, litteratur og dannelse på den andre. I tillegg ser vi 

nærmere på norskfagets aktører, og på hvordan byråkratiet tillegges mye mer makt over 

definisjonen av faget enn lærere og politikere. Dette har betydning både for læreryrket som 

profesjon, men også for synet på utdanning som et politisk område.  
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5.1 Oppsummering av analysen og diskusjon av 

funn 

5.1.1 Oppslutning om dybdelæring? 

To av tekstene gir autoritet til begrepet «dybdelæring» ved å rett og slett internalisere det i 

egen språkbruk. Dette gjelder «Fagfornektelsen» og, ikke overraskende, «Bommer om 

fagfornyelsen». I kontrast til dette markerer både «Høyrefolk», «Snorre» og «Norskfag uten 

norsk» avstand til begrepet. Disse tekstene viser heller til hvordan begrepet brukes som 

slagord eller en positiv klistrelapp, framfor å internalisere begrepet i egen diskurs og bruke 

det slik det er ment. Dette skillet kan forklares med at i en skolepolitisk kontekst er trolig 

kunnskapsministeren og lederen av Norsk lektorlag tettere på prosessen rundt fagfornyelsen 

og Utdanningsdirektoratet, som står for den offisielle definisjonen av begrepet. Helgesen og 

Sanner støtter opp om begrepet og det som ligger i det: at det å definere hvordan læring ideelt 

sett foregår, vil føre til bedre læring i skolen. Dette kan vi ta til inntekt for en 

målstyringsdiskurs, som vi skal se at også knyttes til andre sider ved faget. Men vi kan ikke si 

at dybdelæring er et sentralt begrep for hvordan en snakker om norskfaget i utvalget som 

helhet.  

Dybdelæring er en forholdsvis ny benevnelse, og sånn sett er det ikke så oppsiktsvekkende at 

det foreløpig ikke eksisterer en unison forståelse av begrepet – noe det trolig aldri vil gjøre. Et 

interessant apropos i analysen var at «Høyre-folk» forutsetter at dybdelæring handler om 

fordypning, selv om Utdanningsdirektoratet har presisert at det ikke er i tråd med deres 

definisjon. Denne definisjonen vektlegger læring av overordnede perspektiver og 

sammenhenger, mens «Høyre-folk» kritiserer begrepet for å utelukke akkurat slike former for 

læring. Det interessante her er at slike former for læring ser ut til å ha like høy kurs hos både 

Hobbelstad og utdanningsmyndigheter, men navnet begrepet har fått, ser ut til å stå i veien for 

den offentlige debatten om skole og norskfaget. Skolemyndighetene har en jobb å gjøre når 

det gjelder å vise fram hva begrepet egentlig innebærer, og analysene viste jo også en 

foreløpig avstand til begrepet. 

5.1.2 Kunnskap, kvalitet, kompetanse 
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Teorikapitlet viste hvordan noen ord i norsk utdanningsdebatt kan sies å være ideologisk 

omstridte. Kunnskap var ett av dem, og kvalitet ett annet. I analysene var kvalitet ikke et tema, 

til tross for den sentrale posisjonen ordet hadde ifølge Stray (2009) i sentrale 

utdanningspolitiske dokumenter for bare ti år siden. Og Karlsen (2006: 87) skriver: «Kvalitet 

og kunnskap uten noen nærmere presisering er noen av dagens politiske svar på kompliserte 

utdanningsspørsmål» (forfatters kursivering). Analysene viste at kvalitet ikke lenger synes å 

være noe utbredt «svar» i oppgavens tekstutvalg fra norsk mediedebatt. Å skulle si noe om 

hvorfor det er slik, blir spekulasjon, men det kan tenkes at begrepet har fått en viss politisk 

slagside, ettersom det ble hyppig brukt av Bondevik II-regjeringen, både om utvalg og 

stortingsmeldinger, som vi så i teorikapitlet. Den samme regjeringen innførte jo dessuten 

resultatmåling i LK06, et fenomen flere av tekstene er i klar opposisjon til.   

Kunnskap er derimot et begrep som tillegges særlig vekt i «Et norskfag uten norsk» og i 

«Høyre-folk». I politikken settes begrepet høyt, noe ord som «kunnskapsminister», 

«Kunnskapsløftet» og «kunnskapsskole» viser. Samtidig har vi sett hvordan SV snur begrepet 

«kunnskapsskole» mot sin politiske motstander Høyre og knytter det til testhysteri og 

overfylte klasserom. Brukes dette ordet på noen spesiell måte utover den hverdagslige i de to 

tekstene? Tekstene knyttet «sine» interesser til begrepet, noe som kan gi en commonsensisk 

forrang i faget. Kunnskap har en naturlig rolle i enhver samtale om skole og har en opphøyd 

verdi i vår kultur. Det er nettopp slike konnotasjoner som gjør at politikere ønsker å knytte 

begrepet, som har en naturliggjort og opphøyd verdi, til sine reformer og roller. Ingenting i 

analysen tydet imidlertid på at ordet ble brukt på en måte som tjener en common sense-

relasjon mellom kunnskap og (parti-)politikk. Det viser at kunnskapens opphøyde, 

ekspressive verdi, ser ut til å ha et uavhengig forhold til politikken – selv om politikere gjerne 

ser at nettopp deres politikk ses på som spesielt kunnskapsorientert. Akkurat samme 

mekanisme slår inn i tekstene når de knytter språk og litteratur til kunnskap, men altså forstått 

som den hverdagslige bruken av ordet. 

Det kan være verdt å merke seg at «kompetanse», som ble innført som overordnede mål i 

norskplanen med Kunnskapsløftet, ikke ser ut til å være et omdreiningspunkt for noen av 

tekstene. Bare «Fagfornektelsen» tar det opp i forbindelse med definisjonen som ligger til 

grunn for fagfornyelsen, for å understreke hvordan både kunnskap og ferdigheter, som teksten 

argumenterer for at bør bli mer synlige i læreplanen, utgjør deler av kompetanse. Slik sett 

markerer teksten en svak opposisjon til begrepet, ved å antyde at kompetansens bestanddeler 
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ser ut til å ha kommet i skyggen av begrepet som helhet. Paradoksalt nok gir teksten også 

begrepet tilslutning gjennom å legge definisjonen til grunn for sin argumentasjon.   

Oppsummert kan vi slå fast at flere av de ideologisk omstridte ordene som ble identifisert i 

starten av oppgaven, ikke ser ut til å spille noen avgjørende rolle for hvordan norskfaget 

forstås i utvalget. For begrepet kunnskap ser det heller ikke ut til at ordet inngår i diskurser 

som tjener maktforhold. Det er derimot et annet av de ideologisk omstridte ordene, 

ferdigheter, som debatten om norskfaget dreies rundt, både gjennom en anti-ferdighetsdiskurs 

og en anti-målstyringsdiskurs. 

5.1.3 Motmakt til ferdighetene 

Analysen har vist at i «Høyre-folk», «Snorre er død!», «Den gordiske knuten» og «Et 

norskfag uten norsk?» settes ulike kunnskapsbegreper eller former for kunnskap opp mot 

hverandre. I «Høyre-folk» av Dagbladets Inger Merete Hobbelstad er det kunnskap, som en 

overbygning for litteraturhistorie og kulturhistorie, som settes opp mot ferdigheter. I «Snorre 

er død! Leve teknikkene!» setter filolog Bernt A. Thorvaldsen norrøn litteratur og dermed 

litterære opplevelser og perspektivene og bevisstheten de kan gi, opp mot ferdighetene. I 

«Den gordiske knuten», er kritikken mindre fremtredende, men her setter lektor Tore Vaag 

dannelse, gjennom de følelsesmessige møtene med litteratur opp mot instrumentelle analyser 

av litteratur. Denne oppsplittingen av kunnskaps- og læringsformer finner vi også i 

«Fagfornektelsen» av lektorlagets leder Rita Helgesen, men denne teksten forutsetter at 

ferdigheter, danning og kunnskap har utfyllende posisjoner i faget. Her settes heller konkret 

kunnskap og ferdigheter opp mot abstrakte og vidløftige kompetanser, formulert i forslag til 

nye kompetansemål i norskfaget. Direktør Åse Wetås og Språkrådet vektlegger i «Et norskfag 

uten norsk?» læringspotensialet til språkundervisning eksklusivt, men samtidig forutsetter 

teksten at det en ligger et større læringspotensial i å sette kunnskapsformer i en sammenheng: 

kompetansemål som dreier seg om kommunikasjon og presentasjon bør kombineres med 

norskfaglig kunnskap – dog helst språkfaglig kunnskap.  

Vi har kalt tendensen til motsetning for en anti-ferdighetsdiskurs, som tekstene i større eller 

mindre grad benytter. Den er en etablert (i utvalget) måte å argumentere for fagstoff, 

fagområder eller læringsformer en mener må inn i faget på. Det ser vi gjennom det at 

ferdighetene settes opp mot mange og ulike kunnskapsformer og lærestoff: konkret kunnskap, 

abstrakt kompetanse, sagalitteratur, språkkunnskap og -historie, litteratur- og kulturhistorie, 
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dannelse. Ferdighetene står dermed i veien for det tekstene argumenterer for at skal inn i 

læreplanen, og slik kan ferdighetsorienteringen i faget tjene alle slags diskurser som er mulig 

å sette opp mot den. Vi så at «Et norskfag uten norsk» hinter svakt mot kritikken av 

ferdighetsdreiningen i faget i ingressen, samtidig som den forutsetter at ferdigheter og 

kunnskap kombinert gir de beste læringsaktivitetene mot slutten av teksten. Det kan styrke 

tanken på opposisjon mot ferdigheter som common sense: et lite «stikk» i den retningen er 

nok, ettersom common sense ikke er noe enhetlig tankesett, men heller fragmentert som 

befinner seg «overalt» (Fairclough, 2015[1989]: 13). Også den hardtslående tittelen «Snorre 

er død! Leve teknikkene!» kan tyde på en slik utnytting av common sense. Fairclough (Ibid.) 

vektlegger at common sense fungerer intuitivt, uten at man må reflektere eller tenke seg om, 

og inngangstekster som titler og ingresser innebærer ofte det samme: De skal vekke interesse 

og ramme inn teksten for leseren. Da er det en fordel å spille på noe kjent, og dermed kan 

tekster lene seg på anti-ferdighetsdiskursen uten å konsekvent bygge opp under denne 

diskursen i resten av teksten. 

Det er altså kun «Fagfornektelsen» som ønsker mer trening av ferdigheter, mens «Et norskfag 

uten norsk?» forutsetter en kombinasjon av språkkunnskap og ferdigheter, og «Snorre er 

død!» tar forbehold om at det er bra at elevene også lærer å lese og å skrive. Ingen av 

tekstene, heller ikke «Fagfornektelsen» eller selv kunnskapsminister Jan Tore Sanners 

«Bommer om fagfornyelsen», bruker plass på å forsvare ferdighetenes plass i norskfaget. 

Kunnskapsministeren nevner ikke ferdigheter i det hele tatt, selv om teksten refererer direkte 

til «Høyre-folk», som er en gjennomgående kritikk av vektleggingen av ferdigheter. Dette må 

ses i sammenheng med hegemonisk makt: Ferdighetene har en uomtvistelig viktig plass i 

dagens læreplanverk, og derfor er det ikke nødvendig å forsvare posisjonen. Hadde Sanner, 

som er den aktøren med sterkest interesser knyttet til det bestående, eller hegemoniet, åpnet 

opp for å diskutere ferdighetenes plass i faget, kunne han samtidig rokket ved ferdighetenes 

(nå) selvsagte posisjon i faget. Ved å ikke si noe kan en argumentere for at det er mer 

sannsynlig at ferdighetene stadig beholder sin underforståtte, commonsensiske relasjon til 

norskfaget.  

Samtidig er ideologiers makt aldri enerådende (Fairclough, 2015[1989]: 108), og analysen 

avdekket at ferdighetenes plass i norskfaget er gjenstand for en ideologisk kamp. Hvilke 

ideologier kan det å sette kunnskaps- og læringsformer opp mot hverandre – som vi har kalt 

en anti-ferdighetsdiskurs – sies å tjene? Vi så i teorikapitlet eksempler på hvordan 
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ferdighetsdreiningen knyttes til en målstyringsideologi. Denne tar også flere av tekstene opp, 

noe vi skal se nærmere på i neste avsnitt. Teorikapitlet viste også til eksempler der 

målstyringen ses på som et ledd i markedsretting av utdanning, der målet er økt økonomisk 

verdiskaping og integrasjon over landegrensene. Også forskere, som Imsen (2012) og Foros 

(2012) fra teorikapitlet, har advart mot at vektleggingen av utføring i kompetansebegrepet, 

sammen med andre målstyringstiltak, kan dreie læringsaktiviteter mot å legge for stor vekt på 

ferdigheter og resultater. Det kan godt hende det ligger noe i både kritikken av og 

begrunnelsene for målstyringspolitikken, men det er utenfor denne oppgavens problemstilling 

å undersøke. Poenget med å ta det opp her, er å vise at det eksisterer en ideologisk kamp om 

ferdighetenes berettigelse i faget, en kamp som tilhører en langt bredere debatt om målstyring. 

Hvilke konsekvenser den unådige holdningen til ferdigheter kan ha for vår felles oppfattelse 

av norskfaget, vil jeg drøfte etter at vi sett på sammenhengen mellom ferdigheter og 

målstyring. 

5.1.4 Makt og motmakt til målstyring 

Målstyring definerer i stor grad hvordan vi snakker om norskfaget, basert på utvalgets 

omgang med temaet. Uansett om det er gjennom en anti-målstyringsdiskurs eller en 

målstyringsdiskurs, forholder tekstene seg i stor grad til hvordan faget styres. De to 

diskursene, som står i klar opposisjon mot hverandre, viser at hvordan målstyringen kan sies å 

påvirke norskfagets innhold, splitter synet på faget fundamentalt. 

At ferdighetsfokusets inntog i norskfaget med Kunnskapsløftet kan fortrenge andre 

kunnskapsformer, ble antydet av flere i teorikapitlet, og kritikken begrunnes med 

ferdighetenes konkretisering i de målbare kompetansemålene. Flere av tekstene inneholder 

liknende kritikk, gjennom en anti-målstyringsdiskurs. I «Høyre-folk» bygger både ordvalg 

som vurderbare sluttprodukter og det at ferdigheter og målstyring sammenstilles som én og 

samme motsetning til kunnskap, opp under en slik diskurs. Samtidig kaller teksten 

læreplanutkastet en seier for de som ønsker mer målstyring og forklarer eksplisitt hvordan de 

målbare ferdighetene tjener en målstyringsideologi. «Snorre er død! Leve teknikkene!» 

forutsetter imidlertid denne forbindelsen som common sense, noe Fairclough (2015: 108) ville 

kalt et enda sterkere tegn på makt. Ideologi på sitt mest effektive overlater tolkning til leseren, 

og slik blir det leseren som gjennom MR må fylle inn koplingen mellom ferdigheter og 

målstyring. Teorikapitlet viste at ferdigheter ikke er noe nytt i norskfaget, og de har 
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tradisjonelt hatt helt andre begrunnelser enn slik de framstår i tekstutvalget – altså at 

ferdigheter er lette å måle. Men mye tyder på at denne diskursen nå tilbyr en vidt akseptert 

forklaring på ferdighetenes plass i skolen og i norskfaget, mens alternative forklaringer ikke 

kom til uttrykk i utvalget. Lese- og skrivekyndighet er like grunnleggende for vår kultur som 

litteraturhistoriens store tekster, og er trolig viktigere enn tekstene for å kunne ta del i det 

kulturelle fellesskapet. Dette ser ut til å forbigås i utvalget, og det har med at ferdighetene 

allerede har en selvsagt og stødig plass i norskfaget å gjøre.  

Målstyringsdiskurser, altså diskurser som støtter opp om målstyring, finner vi i både 

kunnskapsministerens tekst og i lektorlagslederens tekst. Her forutsettes kompetansemål og 

nasjonalt gitte vurderingsmål som bidrag til å styrke skolen. Kunnskapsministeren 

representerer det rådende styringssystemet, og slik sett er ikke det ikke så oppsiktsvekkende: 

Også her kan vi snakke om at målstyringen har hegemoni i norsk skolepolitikk, ettersom 

læreplanene og evalueringssystemer er innrettet etter målstyringsprinsipper, noe vi så i 

teorikapitlet. At Norsk lektorlag uttrykker så sterk oppslutning om målstyring generelt kan 

virke noe mer påfallende, om vi tar i betraktning at teksten er rammet inn som et kritisk 

korreks med tittelen «Fagfornektelsen». Samtidig har Makt- og demokratiutredningen vist at 

organisasjonene i Norge i økende grad er «profesjonelle og forhandlende institusjoner nært 

knyttet til det offentlige» (NOU 2003:19, 2003: 22). Hvis deres inngang til å påvirke det 

offentlige er gjennom samarbeid, kan det å benytte samme språk, selv om du er uenig i de 

politiske sakene som diskuteres, tjene din sak. Ved å benytte diskursen som tjener 

hegemoniet, innpasser du i det minste kritikken i systemet.  

I dette lille utvalget av tekster fra den offentlige debatten om norskfaget har fagets ferdigheter 

en nokså ubegunstiget plass. Tekstene kan styrke sin egen posisjon gjennom en anti-

ferdighetsdiskurs, noe som gjør denne diskursen til en maktfaktor i utvalget. Til og med den 

teksten som tok til orde for sterkere vektlegging av ferdigheter, hadde med en forsikring om at 

norskfaget ikke kun skulle være et redskapsfag. Det viser at en forholder seg til denne 

diskursen som en maktfaktor, selv om en ikke benytter den og støtter opp under den. Det 

samme kan en si om «Et norskfag uten norsk?» sitt hint til denne diskursen i ingressen. Når 

det framstår som common sense at ferdighetene i norskfaget først og fremst skal forbedre 

målingsresultater, er viktige begrunnelser for fagets ulike kunnskapsformer gått tapt. I 

teorikapitlet beskrev Gundem (2008: 52–53) hvordan motsetningene kunnskapssynet som lå 

til grunn for læreplanens genrelle del, som ble utviklet med 1990-tallsreformene. Det 
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allmendannede mennesket skulle ha både konkret kunnskap og helhetlige referanserammer og 

gå inn i en felles forståelse i et spesialisert samfunn, og læringen skulle bygge på både 

internasjonalisering og tradisjonskunnskap. Og nettopp i disse kunnskapstypene og  

-områdenes sameksistens lå den virkelige læringsverdien, mener Gundem (Ibid.). Overført til 

praksis og til temaene teksten tar opp, kan en spørre: Kan ferdigheter tjene andre(s) interesser 

enn de som ønsker mer målstyring? Hvordan jobbes ferdighetene med i skolens norskfag? 

Hvordan relateres de til fagstoff i undervisningen? Slike spørsmål blir ikke belyst av noen av 

tekstene i utvalget, men for å få et mer fullstendig perspektiv på hvordan norskfaget er 

organisert og hvordan kunnskapsformene inngår i faget, må slike spørsmål inngå i debatten 

om norskfaget.  

5.1.5 Et truet kulturfag 

Mens ferdigheter ser ut til å være noe man kan stille sine interesser rundt norskfaget opp mot, 

ser kultur- og litteraturhistorie ut til å ha motsatt funksjon: Det en klarer å knytte til fagets 

litteraturdel, vil inngå i en legitim begrunnelse for faget. Vi så det veldig tydelig i «Snorre er 

død! Leve teknikkene!» der teksten skaper synonymi mellom sagalitteraturen og 

litteraturhistorie generelt. Både «Snorre er død!», «Høyre-folk» og «Den gordiske knuten i 

norskfaget» bruker argumenter som danning og perspektiv for å begrunne litteraturens plass i 

norskfaget. Alle disse tekstene vier mye plass til å framsnakke fagets litteraturdel, og de tar 

også opp målstyring med en kritisk innstilling, selv om denne er noe svakere i «Den gordiske 

knuten i norskfaget» enn de andre to tekstene. Dette understreker motsetningen mellom 

norskfagets litteraturdel og ferdigheter, ettersom ferdigheter knyttet tett til en anti-

målstyringsdiskurs i flere av tekstene. Oppsummert gir utvalget inntrykk av et todelt fag, 

der ferdigheter tjener sine formål (målstyring, eksamen) og litteratur tjener sine (perspektiver, 

dannelse). Mens ferdighetenes formål gjør at de vinner terreng, gir tekstene inntrykk av at 

litteraturundervisningens formål underkjennes, slik at litteraturen taper terreng i faget.  

Denne motsetningen tar også Ongstad (2015) opp, og ser en til læreplanens organisering, gir 

det støtte til synet på norsk som et todelt fag. Disipliniteten som skrives fram i norskplanen, er 

først og fremst knyttet til ferdigheter. Den måten å tenke om læreplaner på som kalles 

fokusert læreplan, vektlegger konkret kompetanse framfor generell danning, noe Ongstad 

(2015: 16–17) knytter til internasjonal integrasjon på utdanningsområdet gjennom 

organisasjoner som OECD og EU. I et internasjonalt arbeidsmarked er det viktigere med 
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kommunikasjons- og språkferdigheter enn å kunne sin Ibsen, satt på spissen. Diskurser som 

deler opp faget i to, kan en kanskje spore til læreplanen, med andre ord. Samtidig betyr det å 

benytte diskurser å reprodusere dem og dermed styrke idelogiene som ligger bak (Fairclough, 

2015 [1989]: 172). Så når en argumenterer for at litteraturdelen av faget må styrkes, og 

samtidig forutsetter at denne delen ikke berører ferdigheter, styrker en samtidig forståelsen av 

norsk som et todelt fag. Og følger vi Ongstads (2015) analyse av disiplinitet, og også Imsens 

(2012) syn på styringslogikk i kompetansemål og Foros’ (2012) syn på danning og 

kompetansemål, er det altså ferdighetene som ser ut til å vinne denne tvekampen.  

5.1.6 Et kulturfag for hvem? 

I «Et norskfag uten norsk» brukes de tre formuleringene «norsk språk», «elevenes eget språk» 

og «språket vårt» om hverandre, noe analysen viste at forutsetter at elevenes språk er norsk. 

All den tid faget heter «norsk», kan det gi god mening. Likevel befolkes norskfaget i økende 

grad av elever med andre språkbakgrunner enn norsk – noe det også er historisk tradisjon for i 

Norge. Som språkrådsdirektør kan vi regne med at Wetås er godt kjent med dette, og den 

kulturkonservative diskursen som forutsettes mellom nasjon og språk, kan vi heller ikke ta til 

inntekt for Wetås’ personlige holdninger. Det sammenblandingen viser, er heller at slike 

fellesskapsdiskurser som «språket vårt» og elevenes «eget» språk er en del av, kan 

ekskludere, selv om intensjonen gjerne kan være det motsatte. Særlig ettersom teksten også 

begrunner det å styrke språkhistorien i faget med at elevene skal kjenne til hvordan språket 

har vært sentral for utviklingen av nasjonen Norge.  

Vi så i teorikapitlet at utviklingen i læreplanene har vært å vektlegge et stadig mer dynamisk 

kulturbegrep. Teksten argumenterer åpent mot begrepet «språklig mangfold» i 

læreplanforslaget, ettersom det, slik vi forstår teksten, ikke inkluderer norske geografisk 

baserte dialekter. Her ser vi at et begrep som mangfold også kan være ekskluderende, for i 

denne sammenhengen virker det som mangfold er et mangfold av «andre» språk. Slutningen 

blir at mangfold er til for «noen andre», og da trekker vi en grense mellom majoritetsspråket 

norsk og mangfoldet, som er andre språk som snakkes av elever i Norge. Slik kan også det 

inkluderende begrepet mangfold vise seg å ekskludere. 

5.1.7 Litteraturundervisning på papiret og i praksis 
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De tekstene som argumenterer for litteraturundervisning, begrunner det med dannelse, innsikt 

i andres situasjon, utsyn og perspektiv og litterære opplevelser, altså kunnskapsformer som er 

følelsesmessig rike og samtidig gir en dyp eller innsiktsfull form for læring. Mens lektor Tore 

Vaag gir noen eksempler på hvordan denne formen for opplevelse faktisk oppstår i 

undervisning, gjør ikke Hobbelstad dette i «Høyre-folk», og heller ikke Thorvaldsen i 

«Snorre». Disse to fremholder også at litteraturhistorien kan åpne en vei inn til det kulturelle 

fellesskapet for elevene, gjennom formuleringer som at sagaer kan «skape en forståelse av 

hvem vi er, og hvem vi var» og å kunne «se seg selv i vide, kulturelle sammenhenger», men 

hvordan dette skjer når elevene møter tekstene i praksis, blir ikke forklart. Dermed forutsetter 

de to tekstene at disse sammenhengene – der kulturens kanoniserte tekster kan gi elever store 

litterære opplevelser og samtidig en følelse av fellesskap – allerede er kjent for leseren 

gjennom hens medlemsressurser. Og kanskje oppleves denne sammenhengen som kjent for 

lesere av Morgenbladet og Dagbladets kulturseksjon, hvor tekstene er publisert. Ser vi til 

forskningen, husker vi fra teorikapitlet at i Kunnskapsløftet er litteraturundervisningen 

begrunnet på en liknende måte i Kunnskapsløftet. Men det er ikke sikkert at det i 

klasseromspraksisen er noen slik ubrytelig forbindelse mellom litteratur og perspektiver  på 

og indentifisering med kultur: 

Da Sylvi Penne (2012) sammen med skandinaviske kolleger undersøkte hvilke begrunnelser 

og diskurser en kunne knytte til litteraturundervisningen i morsmålsfagene norsk, svensk og 

dansk i læreplaner, intervjuet de også faglærere og undersøkte hva didaktikkforskningen sa 

om temaet. I tillegg til den selvsagte og høye verdien litteraturen har i læreplanene, kreves et 

metalag i elevenes møte med nasjonal litteratur: det kritiske blikket elevene forventes å ha på 

sin egen kulturs (tidligere) tekster. Intervjuene med flere av morsmålsfaglærere understreker 

hvor krevende det er å sette læreplanenes ambisjoner ut i praksis. Lærerne i utvalget som 

hadde elever med liten eller ingen erfaring med å lese skjønnlitterære bøker, beskriver 

hvordan deres undervisning i stedet sentreres rundt litteratur som «taler til de unge», som kan 

relateres til «elevane sin kvardag», eller som «kan gripa tag i dom så att dom över huvud taget 

läser en bok» (Penne, 2012: 36,37). Det er altså utviklingen av en individuell identitet 

gjennom emosjonell appell som er målet med litteraturundervisningen til disse lærerne. Men 

den manglende implementeringen av læreplanenes mål, handler ikke om vond vilje. Tvert 

imot, Penne plasserer disse lærernes begrunnelser i en elevorientert diskurs som er motivert 

av en inkluderende og individrettet omsorg. Litteratur som oppleves som relevant og nær, er 

overkommelig for elevene, og får dem gjennom faget. Dette er en måte for lærerne å forstå og 
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håndtere virkeligheten på, gjennom hverdagsteorier framfor didaktikk, når læreplanene ikke 

tilbyr en forståelsesramme som stemmer overens med klasserommets realiteter. Heller ikke 

Tore Vaag satte sin litteraturundervisning i sammenheng med elevenes opptak til det 

kulturelle fellesskapet. Hos ham var det elevenes møte med litteraturen og dens 

følelsesmessige appell som begrunnet litteraturundervisningen. Penne (2012: 38, 41) påpeker 

også at læreplanenes ambisjoner for litteraturundervisning som en pedagogisk 

sammenkopling mellom identitet og kultur, ikke har støtte i forskning. Det betyr ikke at møter 

mellom elever og litteraturen aldri kan føre til kulturell og historisk bevissthet, men ifølge 

Penne er det altså ingen selvfølge. 

Dermed står bare den commonsensiske forbindelsen mellom litteraturundervisning og 

kulturell identitet igjen, noe som kan sies å tjene en kulturkonservativ ideologi vi kjenner 

igjen fra vakkernorsken. Vel har litteratur potensiale til å både la oss forstå og kritisere 

praksiser i egen kultur, men hvis dette er en antakelse mange gjør seg om norskfaget, og den 

ikke stemmer, hva slags vilkår for mestringsopplevelser i faget har en egentlig satt for elever 

– og lærere – da?  

5.1.8 Ulike posisjoner gir ulike norskfag 

En av de mest interessante slutningene vi kan gjøre så langt av denne oppsummeringen, er at 

norskfaget kan se ganske annerledes ut ifra hvilken relasjon en har til faget, om du er lektor, 

aviskommentator, språkrådsdirektør, forsker, statsråd eller leder for en lærerorganisasjon. 

Analysen viser en sterk diskurs blant aktører som står utenfor skolen (Språkråd-direktøren, 

aviskommentatoren og norrønforskeren) om å advare mot at faget er i ferd med å miste sine 

bærebjelker eller å gå vekk i fra sine tradisjonelt viktigste oppgaver. Det er også utenfra at 

kritikken mot ferdighetene i hovedsak målbæres, i Hobbelstads og Thorvaldsens tekst. Også 

Vaag er kritisk til å leite med lupe etter litterære virkemidler, men dette en mye mer nedtonet 

del av teksten i forhold til i de to andre tekstene.  

Ser vi til de aktørene som jobber med direkte med skolen på et organisatorisk eller politisk 

nivå, altså Helgesen og Sanner, ser vi at tilslutningen til målstyring er selvsagt – i klar 

kontrast til Hobbelstad og Thorvaldsen. Læreren i utvalget mener derimot at eksamen styrer 

fagets prioriteringer. Satt opp mot den sterke kritikken mot målstyring som Hobbelstad og 

Thorvaldsen representerer, virker faget nærmest som ulike virkeligheter. Hobbelstads, 

Thorvaldsens og Wetås’ sterke advarsler om at fagets kulturdimensjon raseres, står dessuten i 
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sterk kontrast til de følelsesmessige møtene med litteraturen som Vaag beskriver fra sitt 

klasserom. Et annet skille mellom posisjonene er hvordan Helgesen ser ferdigheter og 

litteraturundervisning i en helt logisk sammenheng, der Thorvaldsen og Hobbelstad 

forutsetter et skarpt skille. Det betyr ikke at den ene eller den andre teksten ligger nærmere 

virkeligheten enn de andre, men det kan peke mot at tekstene rett og slett viser hvordan 

norskfaget kan være flere ting på en gang. Faget kan være det fysiske klasserommet hvor 

lektor Vaag leser Fuglane av Tarjei Vesaas med elever på VG3. Det kan også være faget slik 

det framstår i læreplanverk, gjennom eldre læreplaner, dagens norskplan eller de ulike 

utkastene som har kommet i forbindelse med fagfornyelsen, som er utgangspunkt for flere av 

tekstene. Analysen viste at en kan lese et syn på læreplanen som bygger på et én-til-én forhold 

med klasseromspraksis. Men norskfaget i læreplanen og i klasserommet er ikke det eksakt 

samme faget. Dagens læreplanform, Kunnskapsløftet, har vi sett at viser læringsutbyttet til 

elevene. Beskrivelser av hva som foregår i klasserommene, var idealet i 1990-tallsplanene. 

Dette viser for det første at debatten om norskfaget kan se ut til å bygge på ideer om 

læreplaner som ikke nødvendigvis stemmer med hvordan dagens læreplaner utformet og 

hvordan de forholder seg til praksis på skolene. For det andre viser det at de ulike posisjonene 

i debatten utfyller hverandre, og ikke minst at lærerstemmen kan være et viktig korreks i 

debatten. Et annet eksempel fra utvalget som tyder på det, er jo hvordan det kaotiske, 

udefinerte og uoversiktlige faget som Vaag beskriver, nettopp brukes som begrunnelse av 

kunnskapsministeren for å endre norskfaget. 

5.1.9 Læreren og norskfagets framtid 

I flere av tekstene har norskfaget agens, som i «Et norskfag uten norsk?» og «Høyre-folk». 

Som vi påpekte i analysen, er det norskfaget, framfor lærerne, som skal sette elevene i stand 

til noe. Dette stemmer godt overens med det Ogden (2015:11) fant da han studerte språket i 

LK06: Ettersom planen er organisert gjennom kompetansemål, leser man faget som et sett 

med handlinger (gjennom verb) – framfor et beskrevet innhold (gjennom substantiver), som 

er måten tidligere læreplaner har beskrevet faget. Slik sett er det påfallende at disse 

handlingene gjennomføres av faget – ikke av læreren. Ogden (2015, 16) mener at dette går ut 

over læreren som en relevant aktør i læreplanene. Det kan vi overføre til «Et norskfag uten 

norsk?» og «Høyre-folk», hvor den samme konstruksjonen finner sted. Kan denne 

konstruksjonen tjene en ideologi? I analysen så vi hvordan fravær av menneskelig agens 
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peker mot byråkratiseringsdiskurser gjerne favoriserer institusjoner framfor mennesker, 

ettersom disse enklere kan tilpasses en styringsideologi.  

Læreren er en lite sentral figur i fire av seks utvalgstekster, men i «Den gordiske knuten i 

norskfaget» og i «Fagfornektelsen», som er skrevet av lærere, er læreren gjennomgående. I 

den første står læreren i spagat mellom norskfagets kompliserte og noe tilfeldige 

sammensetning og sin egen faglige bakgrunn. Dette problemet håper Vaag at vil løses ved at 

faget får en tydeligere beskrivelse og retning. Hvem som skal foreta revisjonen, er teksten 

påfallende utydelig rundt, og vi kan slå fast at heller ikke teksten i utvalget som er skrevet av 

en lærer, peker ut læreren som sentral i å utforme faget. I «Fagfornektelsen» settes heller ikke 

læreren i stand til være med å definere faget, snarere tvert i mot: I denne teksten kan læreren 

stå i veien for faget, ved at utydelige styringssignaler gir for mye faglig frihet. 

5.1.10 Politikerne og byråkratiet 

Hva med politikerne? I Hobbelstads «Høyre-folk» har partiet Høyre, i kraft av å ha 

statsrådsposten i Kunnskapsdepartementet, ansvaret for fundamentale endringer i norskfaget. 

De har skuslet bort dette ansvaret ved å «outsourcet» arbeidet med fornyelsen av norskfaget 

til Utdanningsdirektoratet. Ingen spesifikke Høyre-folk eller andre politikere blir nevnt i 

forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen, noe som er med på å tegne et bilde av et 

saksområde avskåret fra politikken og fordunkle ansvarliggjøring. I «Snorre er død!» 

uttrykkes et noe passivt håp til det generelle begrepet «politikerne», uten at teksten 

ansvarliggjør det politiske Norge noe mer enn det. I norske medier er det slett ikke uvanlig å 

lese debattinnlegg som er direkte adressert til de forskjellige statsrådene i regjeringen. I 

oppgavens beskjedne utvalg finner vi ingen forsøk på å navngi politikere eller å 

ansvarliggjøre Stortinget eller regjeringen, enda det finnes massevis av opposisjon mot 

foreslåtte endringer i faget. Her kan det være verdt å minne om tilblivelsen av det gjeldende 

læreplanverket: Kunnskapsløftet ble utarbeidet av en konservativ regjering (Bondevik II), 

men implementert av en rødgrønn regjering (Stoltenberg II), og da i en «tilnærmet identisk» 

form som den de hadde overtatt fra forgjengerne (Volckmar, 2016: 116). Slike glidninger 

mellom høyre- og venstresidas skolepolitikk kan bidra til at skolens innhold forstås som et 

konsensuspreget politikkområde. «Høyre-folk» og «Snorre er død!» er de to eneste tekstene i 

utvalget, bortsett fra Sanners «Bommer om fagfornyelsen», som i det hele tatt trekker inn 
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politikken. Det kan tyde på at politikken ikke virker relevant for utviklingen av norskfaget i 

de andre tekstene.  

Utdanningsdirektoratet er en aktør som i «Snorre er død! Leve teknikkene!» og «Høyre-folk» 

tilrettelegger for og kommuniserer rundt fagfornyelsen. Men der Thorvaldsen tillegger 

direktoratet vilje og motivasjon, ser Hobbelstad heller på direktoratet som et uvøret 

cateringbyrå som har slomset faget til. At et fagdirektorat tillegges så stor makt som det får av 

disse to tekstene, særlig med de alvorlige konsekvensene tekstene peker ut, sier noe om 

hvilket syn de har på hvordan skolen utvikles, noe som igjen peker mot en avpolitisert sektor. 

At en framtredende aktør i flere av tekstene er Utdanningsdirektoratet, kan bidra til å betone 

slike saker som først og fremst faglig anliggende. Det trenger nødvendigvis ikke å være et 

onde, men åpner for noen spørsmål omkring åpenhet og mulighet for samfunnets medvirkning 

i en av våre største og viktigste samfunnsinstitusjoner. Disse spørsmålene ligger utenfor 

denne oppgavens mulige omfang og problemstilling, men kan være verdt å forske videre på. 

5.1.11 En upolitisk fagfornyelse 

Hittil har vi sett to måter å styrke maktrelasjoner på: En kan støtte opp under det bestående 

systemet eller man kan stille seg i klar opposisjon til det. En siste måte er, om du sitter på 

makta, å usynliggjøre den. Vi så hvordan kunnskapsminister Jan Tore Sanners svarinnlegg til 

Hobbelstads angrep på partiet hans, ikke engang nevnte Høyre (unntatt i byline) eller gjorde 

noen forsøk på å forsvare partiets tradisjonelt sterke posisjon både i skolepolitikken eller som 

kulturkonservativt parti. Dette knyttet vi til den generelle enighetsdiskursen i «Bommer om 

fagfornyelsen», og også en måte å styrke sin egen makt på gjennom å usynnliggjøre den: Det 

er vanskelig å kritisere det en ikke ser. Dette kan politiske aktører gjøre gjennom å 

avpolitisere diskurser og samfunnsdomener. Slik kan man for eksempel gjøre et 

resultatstyringsverktøy som kompetansemål til en naturliggjort del av norsk skole, og ikke 

noe som knyttes til ideologi eller partipolitisk diskurs. Vi så også hvordan svaret på kritikken 

om at norskfaget bevegde seg vekk fra å være et litteratur- og kulturfag, var utklipte 

referanser fra en stortingsmelding, og det ble understreket at avsenderen var 

Kunnskapsdepartementet. Samtidig kan en innvende at det ligger i rollen til en statsråd å ikke 

bare drive partipolitikk, men ved at kunnskapsministeren underspiller sin egen politiske 

innflytelse, framstår hele fagfornyelsen som en upolitisk prosess. Fairclough (2015[1989]: 97) 

mener det kan være en politisk strategi for å beholde en posisjon, men viktigere er det nok at 
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det kan tildekke interessemotsetninger. I denne sammenhengen er det verdt å ta på alvor, for 

kritikken som kommer fram i de andre innleggene i utvalget, viser jo at det ikke hersker noe 

konsensus om norskfaget.  

5.2 Konklusjon og avslutning 

Oppgavens hovedfunn er 1) at norskfagets ferdigheter er kommet i en hegemonisk posisjon, 

2) ferdighetene settes ofte i motsetning til fagets kulturdimensjon, noe som gir inntrykk av et 

todelt fag i utvalget, 3) ferdighetenes begrunnelse for å være en del av faget knyttes til 

målstyring, mens kulturdelens begrunnelser er danning, historisk perspektiv og kulturell 

bevissthet, 4) fagets kulturdimensjon, både gjennom språk og litteratur, ses på som truet i 

minst tre av tekstene, og 6) fagfornyelsen framstilles som en upolitisk prosess. 

Hvilken vei peker disse funnene ut for framtidas norskfag? Det kan være interessant å se dem 

i sammenheng med hvordan Ongstad (2015) staker ut framtidsscenarioer for norskfaget i sin 

artikkel om norskfagets konkurrerende disipliniteter. Han skisserer disse alternativene: 

Ferdighetsfokuset i skolen kan gi norskfaget status som et slags super-fag, som tillegges 

særlig vekt og prestisje i skolen. Det kan også gjøre at dagens norskfag opphører som eget 

fag, men at ferdighetene og kompetansene vi i dag tenker på som norskfaglige, får status som 

former for super-disipliner i skolen. En tredje mulighet er at dette skiller ut norsk som et eget 

filologisk emne hvor man jobber med kulturens tekster. Framveksten av engelsk som 

arbeidsspråk i høyere utdanning kan dessuten påvirke lavere utdanningsnivåer, slik at 

engelskfaget får et større ansvar for kommunikasjons- og språkferdigheter. En siste mulighet 

er at måten den norske skolen organiseres rundt skolefag, opphører til fordel for andre 

organiseringsformer (Ongstad, 2015: 19– 20).  

5.3 Kritikk av funn 

Bør vi bør vi studere grammatiske og leksikalske former med lupe for så å sette dem i et 

maktkritisk lys? En forløper til kritisk diskursanalyse var den kritiske lingvistikken, som har 

blitt kritisert for å tillegge enkelttrekk og grammatiske former for mye mening og makt (Grue, 

2017). I denne oppgaven har jeg prøvd å vise hvordan hvert enkelt trekk jeg beskriver, skriver 

seg inn i en tekstlig kontekst og utgjør en tekstlig helhet, og hvordan trekkene sammen kan 

sies å skrive tekstene inn i en større kontekst, eller diskurs. Det er dette som skiller kritisk 
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diskursanalyse fra kritisk lingvistikk. Samtidig er analysene gjort nettopp for å plassere 

tekstene inn i kontekster som er relevant for denne oppgaven og dens problemstilling. Det 

betyr at analysene utelukker andre kontekster og diskurser. Dermed kan vi ikke i denne 

oppgaven hevde å vise fram et fullstendig bilde av hver tekst – bare de delene som er 

nødvendig for å svare på problemstillingen i lys av konteksten som ble skissert i teorikapitlet.  

Operasjonaliseringen av diskursbegrepet ble gjort ved å identifisere noen observerbare 

indikatorer. Dette utmeslet metodekapitlet både som grammatiske trekk basert på Faircloughs 

prosedyre og noen ideologisk omstridte ord. Disse var basert på hva tidligere forskning og 

mediedebatter hadde vist i «Tidligere forskning»-delen. En styrke med CDA er at den kan 

kombineres med mange fagområder, som i denne i denne oppgaven har vært både 

læreplanforskning og norskdidaktikk. Det gjør metoden svært anvendelig. Samtidig krever det 

et solid overblikk over teori og forskning på nærliggende temaer, noe jeg som masterstudent 

ikke har. Diskurser om norskfaget har jeg ikke klart å finne eksempler på fra tidligere 

forskning, (selv om det finnes mange eksempler fra klasseromsforskningen på diskurser i 

norskfaget), men selv om disse kunne bidratt til både sammenlikning og kanskje også nyttig 

operasjonalisering, mener jeg at diskursanalysen som er gjort, kan stå på «egne bein» uten å 

støtte seg til tidligere identifiserte diskurser. 

Så kan en spørre seg hvilke kontekster funnene er gyldige i (Kleven, 2014b: 10). Analysene 

viser hvilke diskursive grep tekstene tar og er egentlig ikke egnet til å peke på noe annet enn 

hvilke diskurser grepene passer inn under – i akkurat disse tekstene. Men diskursene tekstene 

knytter til seg, kan vi regne med at gjør seg gjeldende i liknende kontekster, ettersom 

diskurser er målbærere av eksisterende ideologier i samfunnet. Dermed kan funnene vise 

eksempler på hvordan diskursene kommer til uttrykk. Hadde vi analysert andre tekster, eller 

studert teksten med en annen og mer deduktivt rettet problemstilling, kunne vi funnet andre 

diskurser og ideologier. Denne oppgaven hevder ikke å ha identifisert alle eksisterende 

diskurser om norskfaget, men viser hvilke som gjør seg gjeldende i et utsnitt av tekster om 

fagfornyelsen. 

Ville en annen analyse vist det samme? Jeg har i denne oppgaven prøvd å nærme meg 

tekstene induktivt, men med noen begreper jeg ville undersøke nærmere. Det vil si at jeg har 

søkt etter diskurser i tekstene uten å på forhånd helt vite hvilke jeg leiter etter. Med en slik 

tilnærming kunne man tenke seg et forskningsmetodologisk ideal hvor analysene da skal vise 

alle de mulige diskursene som er knyttet til begrepene jeg identifiserte i metodekapitlet og 
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samtidig bygger opp under ideologisk makt. Men alle kvalitative analyser, og kanskje særlig 

diskursanalyser, er avhengige av fortolkeren. Det vil si at en annen diskursanalyse, gjort av en 

annen fortolker, kunne ha funnet andre ideologiske diskurser i tekstene enn de som er 

presentert i denne undersøkelsen, selv med samme problemstilling, samme tidligere forskning 

i bakhodet og ved å bruke samme metode. Dette er fordi vi alle bærer med oss ulike 

perspektiver, erfaringer, referanser og oppfatninger. Det betyr imidlertid ikke at funnene i 

denne analysen er ugyldige, diskursene de peker mot, er sannsynliggjort gjennom Faircloughs 

prosedyre for CDA og stemmer godt overens med debattene vi identifiserte i «Tidligere 

forskning»-delen. På samme måte kan andre funn i en annen(s) undersøkelse, i teorien være 

like gyldige som dem i denne oppgaven – bare forskjellige.  

I analysekapitlet har forfatterne av tekstene blitt holdt i bakgrunnen, ettersom det er tekstlige 

virkemidler som er kan sette oss på sporet av diskurser. Men i det leddet som gjør seg 

gjeldende i drøftingskapitlet, forklaring, husker vi fra Faircloughs tredimensjonale modell 

(figur 1) at den sosiale konteksten kommer inn i analysen. Da er det ikke lenger uviktig 

hvilken rolle forfatterne har, selv om en kan innvende at noen temaer, diskurser og idelogier 

som er identifisert i analysen, kan oppfattes som verdiladde eller kontroversielle. Samtidig er 

tekstene offentlige tekster, og som drøftingen har vist, er det tydelige skiller mellom tekstene 

basert på hvilken relasjon de står i med skolen. Dermed kan vi si at å trekke forfatterne bak 

tekstene inn i drøftingsdelen, har belyst tekstene på nye måter.  

5.4 Implikasjoner for lærerens praksis 

Hva kan den jevne norsklærer hente ut av oppgavens funn om hvordan man omtaler 

norskfaget i offentlig debatt? Analysen viser at de to tekstene som er skrevet fra lærerhold 

skiller seg fra tekstene som er skrevet fra et ståsted utenfor skolen, dog på ulike punkt: den 

ene når det gjelder hvordan litteraturundervisning kan bli en meningsfull opplevelse for 

elevene, den andre når det gjelder hvordan ferdigheter og litteratur henger sammen. Det tyder 

på at bidrag innenfra skolen kan bidra med andre perspektiver til mediedebatten om 

norskfaget og om skole enn bidrag utenfra. At norskfaget i praksis bør være en viktig ramme 

for debatt, noe Pennes (2012) intervjuer med lærere om litteraturundervisning er et eksempel 

på. Dermed kan vi slå fast at følgende: Lærernes stemmer er nødvendig i offentlig debatt 

om skolen og norskfaget. Også de nasjonale retningslinjene for praktisk-pedagogisk 

utdanning vektlegger dette som et krav til kandidaters ferdige kompetanse. Retningslinjene 
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forutsetter at kandidaten «kan bidra til kritisk analyse av utdanningspolitiske spørsmål og 

formål, ideologier og praksiser og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk» 

(Universitets- og høgskolerådet, 2017: 11). 

5.5 Videre forskning 

Analysen som er gjort i denne oppgaven, begrenser seg til seks tekster. Forutsetningene for 

oppgaven gjør at funnene bare kan gyldiggjøres i akkurat denne sammenhengen. Derfor kan 

det å utvide både tema og utvalg bidra til å belyse synet på ulike skolefag på nye måter, hvis 

noen skulle gjort en liknende undersøkelse i framtida. 

Hvilke diskurser benyttes i andre tekster om norskfaget – i andre kontekster og av 

andre forfattere? Ett sted man kan finne tekster om norskfaget skrevet av lærere, er i 

høringsprosessene rundt fagfornyelsen. Med over tusen høringssvar til norskplanutkast kan 

det tenkes at man har grunnlag for et mye større og bredere utvalg enn i min lille 

undersøkelse. Her er det også anledning til å undersøke hvorvidt det er forskjell på dem som 

står innenfor og utenfor skolen. Ser man til andre kontekster, kan man undersøke hvilke 

diskurser som dukker opp i (muntlige) tekster innen skolen, som diskusjoner i lærerteam eller 

sensormøter. Hvilke diskurser elever benytter, er problemstilling som kunne belyst norskfaget 

fra et annet perspektiv. 

Hvilke diskurser preger mediedebatten om andre fag? Ville man funnet de samme 

diskursene og problemstillingene i en undersøkelse om samfunnsfag eller matematikk, eller er 

noen av diskursene eksklusive for norskfaget – og kan de dermed tenkes å si noe om 

norskfagets egenart? 

Hva regnes som politikk, og hva regnes som fag? Kan en diskursanalyse (eller andre 

undersøkelser) bidra til å belyse hvordan norskfaget kan sies å være et politisert eller 

avpolitisert domene? Hvilke områder regnes i så fall som politiske, og hvilke ikke? Er det 

forskjell på fagområder, praksiser, tekster i så fall? Og litt høytidelig kan man kanskje spørre: 

Hva tjener demokratiet på av disse alternativene?  
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Vedlegg
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Norskfaget bygges om: 

Neste gang du hører Høyre-folk snakke om å verne norsk kultur, må du le. På 

deres vakt skamferes norskfaget 

Det nye norskfaget vil øke de kulturelle klasseforskjellene. 

Kommentar 6. mars 2018 kl. 14.16  

Inger Merete Hobbelstad 

Egentlig var det ikke overraskende da Utdanningsdirektoratet i dag la frem siste utkast til hva som 1 

skulle være innholdet i norskfaget — og presenterte et fullstendig skamfert fag, der kulturhistorie, 2 

litteraturhistorie og spesifikk kunnskap generelt er så godt som fjernet. Dette er beretningen om et 3 

varslet mord, siden faget har beveget seg i denne retningen i lang tid, men det er likevel grunn til å 4 

påpeke at det skjer nærmest uten politisk debatt og uten at de ansvarlige politikerne stilles til, vel, 5 

ansvar. 6 

Høyre, som har sittet på Kunnskapsdepartementet siden 2013, kan ikke med noen trevl av 7 

troverdighet kalle seg et kulturkonservativt parti etter bare å ha latt dette skje. Mumlingen om å 8 

utvikle en norsk kulturkanon og å være stolt av Ole Einar Bjørndalen er bare uviktig garnityr, bløte 9 

persillekvaster på toppen av en rett de har overlatt til et slomsete cateringbyrå å sette sammen. Det 10 

er utvilsomt deres ansvar når det nå legges til rette for et mindre kunnskapsorientert norskfag, som 11 

vi sementere og øke de kulturelle klasseforskjellene. 12 

For elevene som kommer fra hjem der denne typen kunnskap settes høyt, som blir tatt med av 13 

foreldrene sine på museum og som stimuleres til å lese sentrale skjønnlitterære verk, vil få denne 14 

kunnskapen inn med melkeglasset til kveldsmaten. De vil kunne få ballast til å se både seg selv og 15 

samfunnet de lever i i vide, kulturelle sammenhenger. For mange andre elever vil det bli 16 

vanskeligere. Dette siste utkastet representerer dermed et markant brudd med det som har vært 17 

utviklingen i norskfaget gjennom 1800- og 1900-tallet, der nettopp tanken om at alle skulle ha tilgang 18 

til dannelse, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gradvis vant frem. 19 

Laila Aase, skoleforsker og tidligere førsteamanuensis i norsk, er blant dem som har påpekt at denne 20 

typen dannelse er for viktig til å overlates til tilfeldige hjemmemiljøer; at det har vært og burde være 21 

en viktig samfunnsoppgave. 22 

Da Utdanningsdirektoratet ba om innspill i arbeidet med de nye kjerneelementene i norskfaget, var 23 

det mange innlegg som advarte mot nettopp bevegelsen vekk fra norsk som dannelses- og 24 

kunnskapsfag, og mot et fag som er manisk opptatt av verktøy og ferdigheter, men uten interesse for 25 

hva slags stoff disse verktøyene skal brukes på. De har ikke blitt lyttet til overhodet. I beskrivelsene 26 

av de nye kjerneområdene i norskfaget står det linje på linje om kommunikasjon, og knapt noe om 27 

hva som faktisk skal kommuniseres. Et vanlig blankoforsvar for denne typen tenkning er at all 28 

kunnskap nå uansett er tilgjengelig på internett. Men den som setter av et kvarters tid til å orientere 29 
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seg om ståa i Norge i 2018 vil fort få med seg at det ikke nødvendigvis går så bra når enkeltpersoner 30 

med et svakt kunnskapsgrunnlag faller ned i smale og konspiratoriske tunneller på nettet. 31 

For å ta et eksempel: Fra de er svært unge vil norske skoleelever støte på harde påstander om at 32 

vesten vil undertrykke islam eller at islam vil undertrykke vesten, eller om at norske verdier har vært 33 

noe entydig som alle en gang var enige om. Noe som kan ruste dem til å stå imot farefulle 34 

overforenklinger er en solid oversikt over norsk historie, kulturhistorie og litteraturhistorie, over de 35 

lange og komplekse utviklingslinjene i samfunnet de lever i. Det at enorme mengder informasjon er 36 

blitt tilgjengelig krever mer forhåndskunnskap hos den som skal forholde seg til disse mengdene, ikke 37 

mindre. 38 

Utdanningsdirektoratet ber om innspill også til det siste utkastet, men presiserer at «det ikke er mye 39 

rom for å foreslå flere ting inn», fordi mandatet har vært å kutte i et overfylt fag. Dette må betraktes 40 

som en hersketeknikk: Man nærmest fjerner en sentral bærebjelke i norskfaget, og nekter så å ta 41 

imot kritikk, med henvisning til at faget skulle slankes. Det henvises til «dybdelæring», et fyndord i 42 

Ludvigsen-utvalgets rapport fra 2015, uten at det begrunnes hvorfor kultur- og litteraturhistoriske 43 

linjer ikke er noe man også skulle kunne gå dypt inn i. Selve begrepet «dybdelæring» er ellers verd å 44 

sette spørsmålstegn ved: Det kan forstås som at oversiktskunnskap, som er bred snarere enn dyp, er 45 

uviktig og uønsket. Dette er en uheldig måte å tenke på. 46 

Det stemmer at det var bred enighet om at norskfaget ble opplevd som overfylt. Men at det var 47 

behov for opprydning og oppdatering, kan ikke forsvare et så drastisk grep som å kaste en av fagets 48 

tradisjonelt viktigste oppgaver på bålet i hagen. Det finnes gode og dårlige måter å gjøre utvalg på. 49 

Det er et forståelig valg å tone ned språkhistorie, særlig med tanke på hvor mange elever som ikke 50 

har norsk som sitt første språk som skal gjennom grunnskolen. Men det fremstår som uforsvarlig å 51 

redusere den kulturelle og kulturhistoriske siden til vage punktoppføringer der alt som skjedde før i 52 

går formiddag er omtalt som «fortid» og «litteratur» er redusert til «tekster», og der disse 53 

perspektivene først skal inn på videregående. 54 

I kjølvannet av Ludvigsen-rapporten erklærte Kunnskapsdepartementet at de ville gi «skolens brede 55 

dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen». Det er nå det motsatte som skjer. 56 

Ludvigsen-utvalget forklarte at de skulle ruste elevene for fremtiden. Snarere ser de ut til å ville 57 

fange dem i et evigvarende nå, der fortiden er irrelevant og fremtiden er presentasjonen for klassen 58 

neste torsdag. 59 

Det er ikke til å komme vekk fra at denne utviklingen er en seier for de som vil ha mer målstyring i 60 

skolen. Ferdigheter kan måles, og de kan brukes som skrytestoff for skolemyndigheter hvis resultatet 61 

av målingen er som de ønsker. Det er ikke så lett å tallfeste hva en skoleelev har fått med seg av 62 

dannelse, kulturelle referanser, eksistensielle perspektiver eller dypere innsikt i prosessene som har 63 

skapt samfunnet de bor i. Også dette så Laila Aase komme, da hun advarte mot «dreiningen mot 64 

vurderbare skuttprodukter» og et norskfag som bare handler om «hva man kan gjøre og vise frem». 65 

Så klart vil det fremdeles foregå mye god norskundervisning i skolen. Så klart vil det være 66 

norsklærere som utnytter vagheten i de offentlige skrivene til å gi elevene sine nettopp de 67 

kunnskapene og den innsikten som gjør at de får den dypere forståelsen for historie og språk som 68 

det en gang var en ambisjon å gi alle elever. Men det vil gjøre det på tross av og ikke på grunn av den 69 

rådende ideologien. 70 
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Og neste gang noen med bakgrunn i Høyre snakker om å ta vare på norsk kultur, er det lov å le. Så de 71 

hører det72 
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DEBATT / NORSKFAGET 16. mars 2018  

Snorre er død! Leve teknikkene! 

Når fremtidens elever må snuble over en saga for å finne ut at sagaer finnes, har norskfaget 

sviktet. 

Bernt Ø. Thorvaldsen 

Professor i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge og leder av Samarbeidsnemnda for norrøn 

filologi 

I fremtiden kan det bli langt mellom dem som vet hva en saga er, dersom Utdanningsdirektoratet får 1 

det som de vil. Direktoratet har formulert et forslag til kjerneelementer i norskfaget, publisert på 2 

udir.no 5. mars. Forslaget har møtt kritikk fra Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet fordi 3 

litteraturhistorien ser ut til å forsvinne fra norskfaget, og selv fremmet jeg lignende bekymringer i 4 

Klassekampen 10. mars. 5 

Men på Dagsnytt atten fredag 9. mars fikk vi høre seniorrådgiver Bente Heian i 6 

Utdanningsdirektoratet svare på deler av kritikken. Hun fremstilte saken som om det mer er snakk 7 

om å endre metodene enn innholdet. Elevene skal lese lengre tekster heller enn utdrag, og vi skal 8 

ikke undervise i litteraturhistorien fra A til Å. Det skal bli mer dybde, var budskapet. 9 

Man sitter igjen med et inntrykk av at alt egentlig er på stell med det kulturhistoriske perspektivet i 10 

norskfaget, for lesning av lengre tekster og dybdelæring er vel musikk i mange ører? Dette er uttrykk 11 

for dobbeltkommunikasjon fra direktoratets side, for vi kan lese dette i vedlegget som følger med 12 

forslaget til kjerneelementer: 13 

«For å gi rom for dybdelæring er en del av det eldre kulturhistoriske stoffet redusert. Blant annet er 14 

norrønt språk og eldre språkhistorie nedprioritert. Eldre litteraturhistorie og lesing av tekstutdrag er 15 

også tonet ned til fordel for grundig arbeid med lengre tekster». 16 

At dette ikke innebærer en betydelig reduksjon i det kulturhistoriske stoffet, er uforståelig. Legg 17 

merke til at eldre litteraturhistorie skal tones ned til fordel for lesning av «lengre tekster». 18 

Litteraturhistorie og litteratur er byttet ut med en X. 19 

Dette viderefører trenden fra læreplanen «Kunnskapsløftet» (2006), hvor litteraturhistorien og 20 

kulturhistoriske perspektiver blir nedprioritert til fordel for det vi kan kalle teknikk: skrive-, lese- og 21 

taleteknikker. Dette er i seg selv et problem, som Elisabeth Løvlie påpeker i Morgenbladet denne 22 

uken: Litterær opplevelser bør ikke byttes ut med et fokus på teknikker og målbare resultater. 23 

Det Bente Heian hevder i Dagsnytt atten er på ingen måte betryggende: Litteraturhistorien skal 24 

fortsatt være en del av norskfaget, vi skal bare ikke undervise i den. Snarere legger forslaget opp til, 25 

forklarer Heian, at «elevene i større grad skal finne ut av ting selv.» Dette er en pen måte å beskrive 26 

en total nedprioritering på. 27 

Det ligger i kortene at når dette faller ut av skolen, og skal bli noe elevene oppdager på egen hånd, 28 

da er ikke dette et stoff lærerutdanningen behøver å bruke mye tid på. Når lærerne ikke lærer noe 29 
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om eldre litteratur i lærerutdanningen, og elevene selv må snuble over en saga for å oppdage at 30 

sagaer finnes, da får elevene minimal tilgang til en litteratur som ellers kunne følge dem gjennom 31 

livet og bidra til leseglede, og til å skape en forståelse av hvem vi er, og hvem vi var. 32 

Denne politikken vil på sikt utarme kunnskapene blant lærerne og fjerne grunnlaget for at elever får 33 

møte, for eksempel, norrøn litteratur i skolen. Den norrøne litteraturen tiltrekker seg lesere fra hele 34 

verden, lesere som ikke står i historisk sammenheng med den norrøne kulturarven, blant annet fordi 35 

kvaliteten på tekstene er så høy som den er. I min bokhylle har jeg sagatekster på mange språk, 36 

deriblant japansk. 37 

Men i Norge, der vi faktisk har en sammenheng med den norrøne fortiden, der vil altså 38 

Utdanningsdirektoratet – av alle direktorater – at vi skal glemme det hele. For i et langtidsperspektiv 39 

er det dette som vil skje med de foreslåtte nedprioriteringene. 40 

I norskfaget bør vi selvfølgelig lære lese-, skrive- og taleteknikker, men den litterære kulturarven bør 41 

være noe alle får tilgang til, og som det undervises i. Går forslaget gjennom, vil tilgangen til den eldre 42 

delen av kulturhistorien typisk begrenses til elever fra hjem der man allerede er opptatt av lesning og 43 

historie, som Hobbelstad har påpekt. 44 

De kulturhistoriske perspektivene bør styrkes i norskfaget, ikke svekkes, for allerede med 45 

Kunnskapsløftet gikk man amok med slaktekniven, delvis som en panikkartet reaksjon på norske 46 

elevers lave score på internasjonale leseprøver. Tiden for en snuoperasjon er inne. 47 

La oss håpe at politikerne innser at faget trenger litterære opplevelser, innhold og historisk 48 

perspektiv, ikke bare teknikker for å lese, skrive og tale – og at mennesket og samfunnet trenger 49 

kultur og historisk bevissthet, ikke primært høy score på internasjonale prøver.50 
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Den gordiske knuten i norskfaget 

Dag og Tid 

27. april 2018 

Forfatter: Tore Vaag er lektor med nordisk hovudfag 

I høve revideringa av læreplanane går det føre seg eit omfattande ordskifte om innhaldet i 

norskfaget. 

Eg vil no ta føre med det eg meiner er nokre utfordringar som må løysast viss norskfaget skal bli eit 1 

funksjonelt fag. Eg tek her primært utgangspunkt i studiespesialiserande på vidaregåande.  2 

Den verkelege gordiske knuten i norskfaget er mishøvet mellom læreplanen og den faglege 3 

bakgrunnen til dei fleste norsklærarar. I 2006 blei norskfaget revidert ganske kraftig. Det nye som 4 

kom inn i faget, var mellom anna det utvida tekstomgrepet. Det munnlege i faget blei meir framheva, 5 

som eit eige programområde, og teksttypar har etter kvart erstatta sjangrar. Når eg tenker attende 6 

på nordiskfaget (heretter norsk) i mi eiga studietid, er det mykje eg kan seie eg ikkje lærte nok(o) om: 7 

teksttypane elevane skulle skrive, film, samansette tekstar, det munnlege i faget, fleire andre 8 

læreplanmål og korleis ein skal setje karakterar. Ein grunntanke i norsk lærarutdanning er at læraren 9 

skal vera fagleg kompetent i det faget han underviser i. Det er eg ikkje, trass i at eg tok den lengste 10 

utdanninga staten tilbaud for å bli norsklærar. Så kan ein så klart seie at faget endrar seg, og at 11 

lærarar også må oppdatere kunnskapen sin. Men eg underviser også i religion og etikk og historie. Og 12 

der er faga mykje meir «stabile» enn norskfaget.  13 

Er løysinga då å gå attende til det «gamle» norskfaget? Nei! Til deg som les dette og har mange 14 

tankar om «kanon» i norskfaget og kva for tekstar elevane «bør» lese: For dei aller fleste elevar er 15 

det store fleirtalet av eldre tekstar vanskeleg tilgjengelege, uinteressante og beint fram keisame. Den 16 

tida då elevane sat som ljos med age og takksemd for at dei fekk ta del i dei heilage daningsskriftene, 17 

er over for lenge sidan.  18 

Løysinga er det som er den eigentlege bodskapen min. Nokon må syte for at det er samsvar mellom 19 

skulefaget norsk og universitets-/høgskulefaget. Ein treng ein debatt som definerer norskfaget 20 

tydeleg. Og viss det «utvida tekstomgrepet» er det som skal vere tekstbakgrunnen i norskfaget, må 21 

dei som vert utdanna til norsklærarar, lære om det. Eg vonar eg sparkar inn opne dører med dette 22 

innlegget, men eg trur ikkje det.  23 

Min påstand er at viss ein verkeleg går inn i alt som vert venta at ein norsklærar skal kunne, frå 24 

webdesign og skriveopplæring til norrøn filologi, filmteori etc., vil ein finne ut at det er uråd å gje 25 

skikkeleg fagleg bakgrunn til alt. Med tanke på det omfattande timetalet i den vidaregåande skulen 26 

og ungdomsskulen er det uråd at ei årseining skal «dekke» alt, medan det i andre fag kan gjere det. 27 

Ein må debattere kva som er ei rimeleg forventning til ein norsklærar fagleg.  28 

Noko anna eg vil peike på, er at litteraturhistorie som ei oversikt over forfattarskapar og bøker 29 

skrivne frå norrøn tid til i dag, ikkje høyrer heime i eit norskfag. Lite er vel meir utmødande for elevar 30 

å lese om enn eit hundretal forfattarskapar med tilhøyrande bøker. For meg som har lese dei fleste 31 
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bøkene det står om, er det lett å sjå at framstillinga ikkje kan blir sakssvarande. For elevane, som 32 

ikkje har lese bøker av forfattarane, er det utruleg teoretisk. Det må skrivast eksplisitt ein stad at 33 

lærebøker i norsk ikkje skal innehalde slikt. I staden bør det stå om korleis litteratur påverkar, og litt 34 

om dei viktigaste periodane.  35 

Eg les og elskar litteratur. Difor er det ille å vete at faget truleg vil kjøve lysta til å lese litteratur hjå 36 

elevane. Eldre tekstar er jamt vanskeleg tilgjengelege språkleg. På grunn av fokuset på formell 37 

vurdering og måloppnåing misser me fokuset på det som er det viktige med litteraturen: å verte rørt 38 

av han, få menneskeleg forståing. Eg meiner at det viktige med litteratur korkje skal, bør eller kan 39 

vurderast med karakter. Når eg les Fuglane med tredjeklassingane mine, er det mellom anna deira 40 

forståing for korleis det er å vere annleis og å kjenne på utanforskap, som er det sentrale hjå meg. 41 

Dei skal kjenne empati med Mattis for å kunne kjenne empati med andre. Kven les litteratur for å 42 

kjenne att litteraturhistoriske trekk? For å formulere eit tema? For å skilje mellom besjeling og 43 

metafor?  44 

Danningsaspektet ved skulen må framsnakkast, ikkje berre av lærarar, men av læreplanar og 45 

styresmakter. Slik det er no, vert skular stort sett målte etter eitt kriterium: eksamensresultat. Ein ny 46 

læreplan i norsk bør seie noko om kvifor ein skal lese litteratur, men også antyde noko om mengd og 47 

omfang. Der er planen for uklar i dag.  48 

Men kanondebatt og omfang av tekstar ein skal lese, er berre ein del av andre og meir omfattande 49 

problem knytte til norskfaget og utdanninga av norsklærarar. Norskfaget bør definerast klarare, ikkje 50 

berre som «det som til kvar tid vert putta inn i læreplanen i faget». Tida er komen for ei avklaring og 51 

forenkling, til beste for elevar og lærarar. 52 
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Et norskfag uten norsk? 

(22.11.18) Morgendagens norskfag skal gjøre elevene gode til å presentere faglig innsikt. 

Men hvor ble det av selve faget? 

Kronikk i Klassekampen (uforkortet) 

Av Åse Wetås, direktør i Språkrådet 

Norskfaget er utvilsomt det største faget i skolen. Ved siden av kroppsøving er det det eneste som er 1 

obligatorisk gjennom alle de 13 årene i et norsk skoleløp, og ingen fag kan konkurrere i omfang. Når 2 

skolen nå skal få nye læreplaner, er det derfor grunn til å ha store forventninger til norskfagets 3 

innhold. 4 

En ting er sikkert: Få skolefag har forandret seg så mye på kort tid som norskfaget. Alle er enige om 5 

at et viktig formål med norskundervisningen er å lære elevene grunnleggende lesing og skriving. Men 6 

hva elevene ellers skal få ut av norsktimene, særlig på de høyere klassetrinnene, har det vært stor 7 

uenighet om de siste tiårene. Det har ført til at det norskfaget vi har i dag, er svært ulikt det 8 

norskfaget vi hadde for bare ti år siden. 9 

Endringene i norskfaget manifesterer seg svært tydelig i utkastet til den nye læreplanen. Elevene skal 10 

fremdeles lære å lese og skrive. Men dersom dette utkastet blir stående som ny læreplan, vil elevene 11 

fullstendig mangle den dybdekunnskapen om norsk språk som er læreplanfornyelsens uttalte mål. 12 

Det er bekymringsfullt. 13 

Det ligger i navnet at norskfaget skal gi elevene kunnskap om deres eget språk. Utkastet til læreplan 14 

for norsk inneholder da også læringsmål som nok er ment å skulle gi innsikt i norsk språk og den 15 

norske språksituasjonen. Men de fleste av målene virker overflatiske og til dels dårlig språkfaglig 16 

forankret. 17 

Innenfor all språkvitenskap, også den nordiske, blir historisk språkkunnskap sett på som en 18 

forutsetning for å forstå moderne språk og språksituasjoner. Denne forutsetningen er det ikke mulig 19 

å lese ut av utkastet til ny læreplan for norsk. Kunnskap om historien til språket vårt er i beste fall 20 

marginalisert, i verste fall helt fraværende. Et av kunnskapsmålene er at elevene skal «gjøre greie for 21 

språklige endringer i Norge i dag og diskutere sammenhenger mellom språk, kultur og identitet.» 22 

Dette læreplanmålet er det knapt mulig å oppfylle uten kjennskap til de endringene som det norske 23 

språket har gjennomgått. Det forutsetter både kunnskap om språkendring over tid og kunnskap om 24 

hvilke ytre faktorer som har påvirket språket. 25 

Når den språkhistoriske kunnskapen tones ned, går også kunnskap om helt sentrale sider av norsk 26 

språk i dag med i dragsuget. Ordet «dialekt» er for eksempel ikke nevnt med et ord i hele 27 

læreplanutkastet. Det er oppsiktsvekkende, særlig i et så dialektrikt land som Norge. I stedet skal 28 

elevene nå «utforske og reflektere over språklig mangfold i Norge.» Hva slags konkret lærdom 29 

elevene skal hente ut av dette, enten det er snakk om norsk eller andre språk som brukes her i 30 

landet, kommer ikke klart fram. Norge er utvilsomt et land med flere språk og kulturer. Men det 31 

holder ikke å bare konstatere dette i form av et retningsløst kunnskapsmål som det som nå står i 32 

læreplanutkastet, når det stadig er uklart hva elevene skal lære. 33 
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I studiet av norsk på universitetsnivå, nordisk språkvitenskap, har språkhistorien en sentral plass. Når 34 

norskfaget i skolen nå knapt skal inneholde historiske komponenter, blir det en kløft mellom skolefag 35 

og universitetsfag. Elever som vil studere norsk på et vitenskapelig nivå, blir dermed dårlig forberedt 36 

på det som møter dem. En tilsvarende utvikling innenfor for eksempel fysikkfaget ville utvilsomt ha 37 

skapt bekymring. 38 

Alle skolefag skal fornyes dersom det er til beste for samfunnet. Men i norskfaget virker det som om 39 

man har sagt farvel til noe uten å helt reflektere over hva man har sagt farvel til. Den språklige delen 40 

av norskfaget har vært norske elevers inngangsport til kunnskap om eget språk gjennom tidene og 41 

språkets sentrale rolle i utviklingen av nasjonen Norge. I tillegg har faget lagt et viktig grunnlag for 42 

videre studier av språk. Ingenting av dette ser ut til å være mål med det nye norskfaget, og det er 43 

urovekkende i seg selv. Like urovekkende er det at det er vanskelig å få grep om hva det nye målet 44 

er. 45 

I læreplanutkastet blir det lagt stor vekt på presentasjon, blant annet skal elevene «skrive 46 

fagartikler» og «presentere norskfaglige […] emner muntlig». Det er selvsagt viktig å kunne formidle 47 

faglig innsikt. Men en forutsetning for å få noe ute av disse aktivitetene er at elevene har 48 

dybdekunnskap om det norske språket å presentere. Den ser dessverre ut til å utebli fra 49 

morgendagens norskfag.50 
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Fagfornektelsen 

19.12.2018 

Hvor er fagene i fagfornyelsen, og kunnskapen i Kunnskapsløftet? I de nye læreplanene må vi sikre 

fagkunnskapens selvsagte plass i kompetansemålene. 

Fagutvalgene i Norsk Lektorlag har akkurat sendt inn sine høringssvar på skissene til nye læreplaner i 1 

fagfornyelsen. Det er gjort en del gode grep i flere av fagene, for eksempel i matematikk. Fagutvalget 2 

er fornøyd med en skisse for videregående som har klart å redusere omfanget av alt som skal læres. 3 

Det er få og konkrete mål. Elevene kan gjøre seg ferdige med emner etter hvert trinn, og det er lagt 4 

godt til rette for dybdelæring. De er fornøyde med fagspesifikk yrkesretting, og at programmering er 5 

innlemmet på en faglig god måte. 6 

Ikke samme feil 7 

Ikke alle fagutvalgene er like positive. Ett av målene med fagfornyelsen er at antall kompetansemål 8 

skal bli færre for å gjøre stofftrengselen mindre. I flere fag er antallet mål redusert, men samtidig er 9 

de så åpne og vage at de kan inneholde alt og intet. De er formulert slik at hvert mål kan gi mulighet 10 

til dybdelæring om læreren har god kompetanse og oversikt over faget, eller at man kan å ta svært 11 

lett på det. Dilemmaet er at dette gir stor faglig autonomi, som på mange måter er positivt, men som 12 

samtidig kan skape store forskjeller mellom klasser og skoler. Uten nasjonale vurderingskriterier og 13 

støtteressurser, vil det bli stort behov for lokalt læreplanarbeid og operasjonalisering av svært 14 

overordnede og abstrakte mål. Her må vi lære av tidligere erfaringer. I evalueringen av 15 

Kunnskapsløftet ble det pekt på at arbeidet med å følge opp generelle læreplaner tok svært mye tid, 16 

og kvaliteten på dette arbeidet varierte svært mye. Vi bør ikke gjøre den samme feilen om igjen. 17 

Pendelen svinger for langt 18 

Læreplanene i fagfornyelsen skal være fremtidsrettede, men kanskje man i iveren etter å være 19 

moderne har glemt hvor viktig det er å kunne noe, å ha knagger og kunnskaper om fortid og samtid 20 

for å være i stand til å takle fremtiden? Svært mange av kompetansemålene er så generelle at de blir 21 

innholdstomme, og fagutvalgsmedlemmene etterlyser mer konkret informasjon om hva elevene skal 22 

kunne noe om. Det kan se ut som om pendelen svinger litt for langt vekk fra det som var intensjonen 23 

i Kunnskapsløftet – og som til dels lyktes: å øke elevenes kunnskaper og ferdigheter. 24 

Kompetansedefinisjonen som ligger til grunn for fagfornyelsen, vektlegger kunnskaper og 25 

ferdigheter. 26 

På Utdanningsdirektoratets nettsider er også begrepene definert, og man ser at det er en 27 

sammenheng mellom å ha faktakunnskaper og et faglig fundament for å reflektere, utføre noe 28 

praktisk, tenke kritisk og gjøre etiske vurderinger. 29 

Kunnskap innebærer å kjenne til og forstå fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger innenfor 30 

ulike fagområder og temaer. Ferdigheter er å beherske handlinger eller prosedyrer for å utføre 31 

oppgaver eller løse problemer, og omfatter blant annet motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, 32 

kreative og språklige ferdigheter. Kompetansebegrepet omfatter også forståelse og evne til refleksjon 33 

og kritisk tenkning i fag, noe som er viktig for å forstå teoretiske resonnementer og for å utføre noe 34 
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praktisk. Refleksjon og kritisk tenkning henger sammen med utvikling av holdninger og etisk 35 

vurderingsevne. 36 

Problemet er at barnet er i ferd med å bli helt ut med badevannet i iveren etter å gå rett til det 37 

reflekterende og abstrakte nivået for kompetansen. I læreplanskissen for historie er 38 

kompetansemålene temabaserte og komparative uten kronologi eller forslag til perioder og steder. 39 

Den faglig kompetente historielektor klarer antakelig å sørge for at elevene får kunnskaper om både 40 

de lange linjene og innsikt i faglige sammenhenger. Men kanskje den faglige friheten blir for stor når 41 

intet er nevnt. Vi står i fare for at felles referanserammer og kunnskaper forsvinner til fordel for mer 42 

eller mindre tilfeldige interesser og preferanser hos den enkelte lærer. 43 

Avstanden mellom læreplanskissen og opplæringslovens formålsparagraf blir for stor slik jeg ser det.  44 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår 45 

felles internasjonale kulturtradisjon. 46 

I opplæringsloven står det at skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Da er 47 

det merkelig at læreplangruppens skisser legger opp til at læreren kan velge bort store deler av norsk 48 

historie og sentrale verdenshistoriske begivenheter. Historiefaget, sammen med samfunnskunnskap 49 

og norsk, er viktig for elevenes dannelse og identitetsskaping. Hvordan kan vi gi elevene forankring 50 

uten at de får innsikt i norrøn tid eller nasjonsbygging på 1800-tallet? Slik planen nå er, ser det ut 51 

som om historiske perioder kan velges bort eller nevnes i bisetninger. 52 

Svakhet i norskskissen 53 

Læreplanskissen i norsk har tilsvarende svakhet, der språk- og litteraturhistorie er tonet kraftig ned. 54 

Med et økende antall elever som ikke har norsk som førstespråk, er det ekstra viktig at alle får 55 

kunnskaper om hvorfor vi har to skriftspråk i Norge, og hvordan de henger sammen med dialektene. 56 

De bør også ha lest noen av tekstene som er sentrale i kulturarven vår. For å forstå hvorfor disse 57 

tekstene er viktige, må de også vite litt om den historiske konteksten. Norsk er det største faget, og 58 

kanskje det viktigste dannelsesfaget. I tillegg har det et spesielt ansvar for å utvikle grunnleggende 59 

ferdigheter som lesing, skriving og muntlig. Det å kunne lese for å tilegne seg kunnskaper i alle fag 60 

bør vektlegges enda mer. Min erfaring er at elever som begynner på videregående skole, ofte ikke er 61 

så gode lesere, og jeg synes ikke at læreplanskissen ivaretar det å kunne lese og forstå tekster som et 62 

premiss før eleven kan begynne å analysere, tolke og reflektere over tekster. 63 

Samtidig skal ikke norskfaget kun være et redskapsfag. Mye av gleden i og kjærligheten til norskfaget 64 

handler om selve opplevelsen av å kjenne seg igjen i andre, lære noe nytt, fryde seg over gode 65 

språklige formuleringer og lese tekster som taler til både hjertet og forstanden. Det gir rom for gode 66 

samtaler med elevene slik at de kan forstå verden rundt seg, andre mennesker og seg selv. Det er 67 

rett og slett grunnlag for livsmestring, mening og tilhørighet. 68 

Tverrfaglige temaer 69 

I Stortingsmelding 28 står det at de tverrfaglige temaene skal integreres i fagenes læreplaner. 70 

Temaene skal komme tydelig frem i kompetansemål i de fagene hvor det er relevant, og på fagenes 71 

premisser. I flere av skissene virker noen av de tverrfaglige temaene temmelig påklistrede, for 72 

eksempel gjelder dette i fag som musikk og geografi. Samtidig etterlyser fagutvalg i engelsk mer 73 
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konkrete kompetansemål for kunnskaper om demokratiene i den engelskspråklige verden, slik at det 74 

tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap kan bli mer faglig håndgripelig og referansene er 75 

mer presise og fagspesifikke. 76 

Lektorlaget, og fagutvalgene våre, legger ned en stor innsats for å hindre at vi ender opp med ulne og 77 

ufaglige tverrfaglige kompetansemål. Slike uklarheter kan berede grunnen for en renessanse for 78 

prosjektarbeid à la Reform-94. 79 

Frykter synsefag 80 

Fagutvalget i religion og etikk peker på at faget lett kan bli et «synsefag» uten kritisk og analytisk nivå 81 

dersom man ikke får tydeligere kunnskapselementer inn i kompetansemålene. Den overordnede 82 

delen i læreplanverket skal gi skolen og samfunnet et verdiløft, men hvis verdiene bare suges av eget 83 

bryst uten å filtreres gjennom historisk og faktabasert og fagmetodisk tilnærming, er vi ute å kjøre. 84 

Og verdiene finner vi i alle fag. Men dersom alt er like gyldig, da blir det hele likegyldig. 85 

Lite om vurdering og eksamen 86 

Fagutvalgene reagerer på at det står så lite om forslag til vurderingsordninger og eksamen i skissene, 87 

og at det da får et dårlig grunnlag å vurdere kompetansemålene ut fra. Som sensor kan det bli 88 

krevende å vurdere elever dersom de kun har holdt på med 30-årskrigen og ikke har kunnskaper om 89 

verken 1. eller 2. verdenskrig, eller vet hva som menes med «kald krig». De valgene den enkelte 90 

faglærer gjør, bør kalibreres og justeres opp mot noen generelle standarder uten at vi dermed skal 91 

tre en faglig tvangstrøye over dem eller skyte dem i filler med en faglig kanon. 92 

Skolefagene skal fornyes, og fornyingen bør bygge på noen tradisjoner, fra skolefagene slik de har 93 

vært, og fra de akademiske disiplinfagene. Lektorene og lærerne vet mye om hva som er godt faglig 94 

læringsarbeid, mens nyutdannede ikke har denne kunnskapen. Flere læreplanskisser forutsetter også 95 

et helt annet faglig grunnlag hos elevene enn jeg er vant til at de har. Læreplanene skal være gode 96 

rammer for arbeidet i klasserommet for alle. 97 

Arne Torp snakket om norskfaget før og nå på et møte om læreplanen i Nasjonalbiblioteket, og da 98 

fortalte han at han hadde fått et godt råd som lærebokforfatter: Man må gjødsle passelig, ikke for 99 

lite og ikke for mye. Slik er det vel med læreplaner også? Kanskje det ble litt for mye Møller’s* Tran i 100 

denne omgangen. La oss få fagfornyelse, ikke fagfornektelse. 101 

* Sic, eller kanskje norsklærersukk: Det skal være apostrof her! 102 

Rita Helgesen er leder i Norsk Lektorlag
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Norskfaget: 

Bommer om fagfornyelsen 

Fremtiden for norskfaget er enda ikke bestemt. Tvert imot står vi midt i debatten. 

MENINGER 22. MARS 2018 KL. 6.00  Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister, 

Høyre 

Alle er enige om at læreplanene i skolen gaper over for mye. Derfor har vi startet arbeidet med å 1 

fornye skolens læreplaner slik at elevene skal få bedre tid til å lære det viktigste skikkelig. 2 

Etter å ha lest Inger Merete Hobbelstad sin kommentar om fagfornyelsen, hvor hun uttrykker 3 

bekymring for norskfaget, er det behov for å presisere både hvorfor vi gjennomfører en fagfornyelse 4 

og hvordan vi gjør det. 5 

Flere evalueringer har pekt på utfordringer ved skolen, og en av de viktigste er at læreplanene 6 

inneholder for mye. En av hovedårsakene til at vi trenger en fagfornyelse er at skolen har for mange 7 

kompetansemål. Vi har i for stor grad produsert sjekklister for hva elevene skal kunne. Nå skal vi 8 

rydde plass til faglig fordypning og dybdelæring. Elevene skal lære slik at det sitter. 9 

Det betyr ikke at norskfaget skal skamferes, slik Hobbelstad skriver i sin kommentar. 10 

I stortingsmelding nr. 28 (2015–2016) om «Fag – Fordypning – Forståelse», understreket 11 

departementet at «norskfaget er og skal være både et språkfag, og et sentralt fag for 12 

kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske 13 

språket innlemmes barn og unge i kultur- og samfunnsliv, og forberedes på deltakelse i arbeidsliv og 14 

demokratiske prosesser.» 15 

Og videre: «som litteraturfag skal norsk bidra til at elevene får ta del i den litterære kulturarven. De 16 

litterære klassikerne tilbyr viktige perspektiver på hvordan samfunnet vi lever i har utviklet seg, og de 17 

kan være med på å bygge et fellesskap og bidra til en kulturell plattform.» Dette ligger selvsagt fast. 18 

Hobbelstad gir inntrykk av at alt ved fremtidens norskfag nå er bestemt. Det stemmer ikke. Tvert 19 

imot står vi midt i debatten. Forslagene til kjerneelementer i fagene er laget av til sammen 100 20 

lærere, pedagoger og andre fagfolk. De har sammen med Utdanningsdirektoratet kommet frem til 21 

forslag til det viktigste elevene skal lære. 22 

Målet er at selve lærerplanene skal være ferdige høsten 2019 og tas i bruk i skolen i 2020. Frem til da 23 

er det viktig at fagfolk og andre interesserte deltar i debatten om fagfornyelsen, men uten å gi 24 

inntrykk av at avgjørelser allerede er tatt. 25 

Jeg vil anbefale Hobbelstad og alle andre som er interessert til å komme med innspill i høringsrunden 26 

som nå pågår. Det er hele poenget – vi ønsker debatt og reaksjoner på forslagene slik at de kan bli 27 

enda bedre. 28 

Men vi kan ikke fylle læreplanen med alt vi synes er fint. Vi må gi læreren rom til å være lærer, og 29 

eleven rom til å lære skikkelig. 30 
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