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FORORD 
Denne rapporten beskriver problemstillinger, metoder, analyser og konklusjoner i  mitt 

prosjektet ”Lærebokas ideologi om naturfagets hensikter og egenart i møte med 

elevene som brukere av tekstene”. Prosjektet inngår i prosjektet ’Valg, vurdering og 

kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler’.  

I prosjektperioden har jeg hatt arbeidsplass først ved Institutt for 

lærerutdanning og skoleutvikling, siden ved Institutt for nordistikk og 

litteraturvitenskap (begge Universitetet i Oslo), og så ved Norsk institutt for studier av 

forskning og utdanning. Arbeidet med rapporten ble sluttført i nåværende stilling som 

postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.  

Jeg ønsker å takke elever og lærere som har deltatt i prosjektet. Å snakke med 

dem om læreboka har vært både spennende og utviklende for meg. Takk til 

prosjektlederne Dagrun Skjelbred og Staffan Selander for en spennende og interessant 

tid i prosjektet, og til prosjektmiljøet for hyggelige og inspirerende samlinger og 

konferanser.  

Takk til Dagrun Skjelbred for nyttige kommentarer til manus til denne 

rapporten.  

 

 

Blindern, 3. oktober 2002 

Erik Knain 
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SAMMENDRAG 
En kritisk tekstanalyse av tekster i lærebøker i naturfag grunnkurs i videregående 

opplæring er gjort for å finne ideologiske føringer og implisitte antakelser om 

naturvitenskap og elevens relasjoner til naturfag. Tekstene handler om ’mekanikk’ og 

om ’energi og samfunn’ og er valgt fra en lærebok i yrkesfaglig studieretning, og en 

lærebok i allmennfaglig studieretning. Elever som bruker de analyserte tekstene ble 

intervjuet. 

Den yrkesfaglige teksten søker en kort framstilling uten for mange ord. 

Teksten om mekanikk er laget for å bli slått opp i mer enn lest, og teksten er 

klassifiserende. I stoffet om ’energi og samfunn’ endrer den karakter, og blir mer 

diskuterende og etablerer mer direkte kontakt med leseren. Elevene får mer støtte til å 

etablere sammenhenger mellom hverdagssituasjoner og fysikkens idealiserte og 

generelle betraktningsmåter i den allmennfaglige teksten enn den yrkesfaglige. 

De intervjuede elevene fra  allmennfaglig studieretning har et pragmatisk 

forhold til faget, og skolekonteksten er den viktigste rammen for bruk av læreboka og 

syn på hva som er relevant kunnskap i faget. Elevene ser på læreboka som et 

læringsverktøy, og er godt fornøyde med boka. Både læreboka og elevene ser på 

kunnskap som overveiende kumulativ. Elevene tilegner seg ny kunnskap ’oppå’ 

eksisterende, for å lære noe annet i senere kapitler, eller for å gå videre med faget neste 

år eller i videre utdanning. Pugging er en dominerende og veltilpasset bruk av 

læreboka i lys av hensikten med faget og kunnskapssynet.  

Mens de allmennfaglige elevene kom godt overens med skolekonteksten, var 

det nettopp denne delen som framsto som problematisk for de yrkesfaglige elevene. 

Tre av elevene virket uengasjert i både faget og boka. De som hadde en mening om 

boka, synes den var grei. Dette er mer et uttrykk for likegyldighet enn for tilfredshet. 

Læreboka framsto ikke som et læringsverktøy for elevene. I stedet var den sentral i et 

naturfag som ikke engasjerte dem. Læreboka ble forbundet med ensidige 

undervisningsformer og abstrakt kunnskap.  

Lærerne i naturfag i den allmennfaglige skolen knyttet læreboka til et naturfag 

som handler om ”litt av alt”, og var dermed mer kritiske til læreboka enn elevene. 
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PROBLEMSTILLING, BAKGRUNN OG METODE 
Hovedhensikten i dette kapitlet er å gjøre rede for bakgrunnen for 

problemstillingene beskrevet nedenfor og måten de har blitt behandlet på i dette 

prosjektet. 

Problemstillingene i prosjektet  
Følgende forskningsspørsmål har vært prosjektets hovedfokus: 

• Hvilke ideologisk føringer har tekster i GK naturfag i videregående skole; hva 

framstår som fagets hensikter? 

• Hvilke sammenhenger finns mellom elevenes syn på læreboka, faget, og 

tolkning av tekster? 

• Hvordan vurderer elevenes lærere boka i forhold til sitt syn på hensikten med 

sin undervisning? 

• Hvordan skiller yrkesfaglige elever og tekster seg fra allmennfaglige med tanke 

på spørsmålene over? 

Nedenfor blir disse punktene gjort nærmere rede for.  

Bakgrunn for prosjektets problemstillinger og metodiske rammeverk 
Dette prosjektet er på mange måter en oppfølgende studie av mitt doktorgradsarbeid 

fra 1996 til 1999 innen prosjektet ’Naturvitenskap, teknologi og allmenndannelse’ ved 

Institutt for lærerutdanning og Skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo, med 

professor Svein Sjøberg som prosjektleder. Nedenfor følger derfor en beskrivelse av 

dette prosjektet og sammenhengen til dette prosjektet innen rammene av ’Valg og 

vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler’.  

Hoveddelen av mitt doktorgradsarbeide innen prosjektet ’Naturvitenskap, 

teknologi og allmenndannelse’ var en diskursanalyse av lærebøker i Natur- og miljøfag 

for 5. og 8. klasse. Gjennom kritisk tekstanalyse innenfor et sosial semiotisk rammeverk 

ble mer eller mindre skjulte budskap om hva naturfag ’egentlig’ handler om forsøkt 

hentet fram. Nedenfor beskrives perspektivet i doktorgradsprosjektet. Perspektivet 

ligger i det store og hele til grunn for også denne rapporten, med noen justeringer. En 
 6 



mer omfattende framstilling er gitt i avhandlingen (Knain 2001a), og en del funn er 

diskutert i et tidligere notat fra prosjektet ’Valg, vurdering…’ i Knain (2001b). 

Et kulturelt perspektiv på undervisning og læring 
Naturfaget trekker i ulik grad og på ulike måter på naturvitenskapen, men kan ikke 

forstås som identisk med naturvitenskapen. Ganske visst er det mulig å skape et 

naturfag som ligger så nært opp til vitenskapsdisiplinene som overhodet mulig, men i 

så fall er også dette et valg som er gjort. En omforming vil det alltid være snakk om. 

Faget omfatter nye deltakere og nye arenaer: i stedet for forskere og eventuelt 

forskerrekrutter, vil en nå finne elever, lærere, og lærebokforfattere som primære 

deltakere. Dessuten nye situasjoner: I stedet for at forskere gjør eksperimenter, 

observerer, diskuterer og forhandler i laboratoriet og legger fram resultater på 

konferanser, vil situasjonen nå være utvikling av en lærebok, undervisning i et 

klasserom eller en diskusjon på skolens personalrom. Som undervisningsfag 

innbefatter naturfaget andre deltakere, andre situasjoner, og andre sosiale institusjoner 

enn vitenskapsfaget.  

Naturvitenskapen kan slik oppfattes som en egen kultur, som er kjennetegnet 

av egne normer, verdier, oppfatninger og forventninger som blir generelt delt av et 

forskerfellesskap. Kulturelle trekk ved naturvitenskapen er med på å definere 

subkulturen naturfag. Men naturvitenskapen kan ikke alene bestemme fagets 

utforming og innhold, like lite som det finnes bare ett motiv for å være interessert i 

naturfag. Dette betyr, at naturfaget må nødvendigvis romme et sett med ideologiske 

føringer. 

Å lære naturvitenskap kan ses på som å tilegne seg en annen kultur i 

perspektivene til Cobern og Aikenhead (1998). ’Kultur’ kan bety mange ting, men 

omfatter gjerne: kommunikasjon, sosiale strukturer, ferdigheter, vaner, normer, 

holdninger, verdier, oppfatninger, forventninger, konvensjonelle handlinger, 

gjenstander og teknologi, og verdensanskuelser. En kultur kan i sin tur deles opp i flere 

subkulturer. Som individer ferdes vi daglig i flere subkulturer: arbeid, familie, venner, 

idrettslag, etc. Når vi beveger oss ut og inn av disse subkulturene endrer vi tenkemåter 

og adferdsmønstre i mer eller mindre grad, og vanligvis uten at vi er det bevisst.  
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I dette perspektivet handler det å lære naturfag om å krysse en kulturell 

grense. I klasserommet skjer det et møte mellom eleven og subkulturen naturfag. 

Hvordan dette møtet faller ut, vil avhenge av kulturforskjellene mellom eleven og 

faget. Hvis den er liten, det vil si at eleven er på hjemmebane i skolekulturen og fagets 

utforming, er det uproblematisk å krysse grensen til subkulturen naturfag; grensen 

finnes knapt for eleven. Er imidlertid forskjellen stor, kan resultatet bli at eleven 

oppfatter faget som uten mening og relevans. Grensekrysning blir uoverkommelig. Et 

resultat kan bli at eleven pugger fagets innhold, men uten at kunnskapen blir del av 

elevens hverdagstenkning på noen måte. Eleven lærer uansett noe i tillegg til de faglige 

kunnskapene, noe om hva faget ’egentlig’ handler om, og hvorvidt faget er personlig 

viktig eller ikke. 

Hvordan naturvitenskapen er utformet i skolen blir dermed viktig for hvem 

som får tilgang til naturvitenskapelig diskurs. Ved at kulturen samtidig har et 

sosialiseringspotensiale, blir utformingen også viktig for hvilket forhold elever får til 

naturvitenskap og naturvitenskapelig ekspertise (Östman 1995). 

Funksjonelt perspektiv på tekster 
Tekstanalysen legger til grunn et syn på lærebøker som ”tekstkulturer som er utviklet 

innenfor mer eller mindre institusjonaliserte virksomheter i samfunnet” (Berge 2001, 

62). Lærebøkene blir analysert med utgangspunkt i at de tjener ulike hensikter for 

brukere av bøkene. I den konkrete situasjonen tjener læreboka konkrete og personlige 

hensikter i situasjonen (eleven som bruker teksten i prosjektarbeid eller til å forberede 

seg til en prøve, eller læreren som bruker boka som hjelp til å strukturere 

undervisningen). Utenfor denne situasjonen tjener læreboka hensikter for foreldre, 

politikere, næringslivsfolk og forskersamfunn – som alle har interesser i skolen og i 

naturfag. I dette perspektivet kan ikke læreboka oppfattes som isolert fra den 

kontekstuelle rammen hvor teksten fungerte som sakprosa for en gruppe mennesker 

under visse betingelser og studeres som sakprosa ’i seg selv’ med stabile, universelle 

egenskaper. 
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Perspektiv og metode i denne rapporten 
Det grunnleggende perspektivet trukket opp over gjelder også denne rapporten. 

Metodisk bygger anvender tekstanalysene også her på Hallidays funksjonelle 

grammatikk som inngår i en sosial semiotisk ramme. I begrepet ’sosial semiotikk’ 

ligger grunnlaget for en semiotisk orientert diskursanalyse.   

I denne rapporten er imidlertid diskursanalysen som overordnet perspektiv på 

tekstanalysene nedtonet. Utvalget av tekster er for lite til at det er mulig å diskutere en 

’naturfaglig tradisjon’ på grunnlag av analysene. Slik sett vil denne rapporten fokusere 

sterkere på situasjonskonteksten enn kulturkonteksten, og framstillingen følger ikke 

Faircloughs analysenivåer1, hvor det å forklare teksten i en institusjonell og ideologisk 

ramme er siste ledd. Tekstbeskrivelsen vil fortsatt være en viktig del av 

teksttolkningen, men det blir i selve tekstanalysene i kapittel 2 i liten grad søkt mot en 

videre institusjonell forklaringsramme, som er et grunnleggende kjennetegn på en 

diskursanalyse. Et slikt videre perspektiv blir først trukket inn når tekstanalysene og 

intervjuene blir sett i sammenheng i kapittel  3 og 4.  

Dette er et uttrykk for en dreining av forskningsfokus i forhold til 

avhandlingen som elevintervjuene både er et resultat av og bidrar til. Samtidig blir det 

funksjonelle perspektivet på tekst og lærebøker mer framtredende når fokuset er 

hvordan elever bruker og oppfatter læreboka. Det kulturelle nivået mistes imidlertid 

ikke av syne, ettersom hensikten med faget knytter elevenes bruk av boka til et 

kulturelt perspektiv. 

Samtidig innebærer denne studien også en dreining av det kulturelle 

perspektivet, fra elevenes relasjon til naturvitenskapen til deres relasjon til skolen. Det 

er skolekonteksten som framstår som den viktigste, viktigere enn ulike aspekter ved 

naturvitenskapen. Dette er delvis et resultat av utvalget av elever, og av 

forskningsspørsmålene. Men de empiriske resultatene i denne studien er kanskje et 

signal om at naturvitenskapen ikke er så viktig for elevenes relasjon til naturfag som 

skolens referanseramme.  
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tolkes i lys av samhandlingssituasjonen), og tekstforklaring (forklare hvorfor teksten er som den er i lys av en videre 
sosial kontekst). 



Nedenfor beskrives metodene for analyse av tekst og intervju nærmere. 

Metode: Tekstanalysene 
Nedenfor blir rammeverk og metode for tekstanalysene gjort rede for. 

Diskurs: Språkbruk i kontekst 
I dette avsnittet gjøres det rede for rammeverket omkring tekstanalysene. Dette er et 

perspektiv på lærebokteksten som griper inn i både problemstilling og metodisk 

tilnærming, og blir derfor behandlet i noe detalj nedenfor. En utførlig framstilling av 

rammeverk og metode er gitt i Knain (2001a). 

Meningsskaping gjennom språkbruk er grunnleggende en sosial aktivitet, vi 

skaper mening gjennom sosial samhandling i ulike situasjoner – i jobb, fritid, og 

sammen med våre nærmeste. Det er språket som gjør mennesket til et sosialt vesen. I 

disse situasjonene diskuterer og reflekterer vi over verden. Dette kan være både en 

(antatt) virkelig og en tenkt verden. Hvilken verden som ’teller’, så å si, vil avhenge av 

situasjonen og våre forventninger til den. Når vi går i butikken for å handle, går på 

kino, teater eller har naturfag på skolen, så er det ulike typer ’verdener’ som gjelder: 

Noen av verdenene er konkrete, hverdagsnære, noen er abstrakte, andre er fantasi. I 

alle situasjonene vet vi noe om hvilken verden som ’teller’, og det er fordi vi har 

forventninger til situasjonene, forventninger som er grunnleggende sosiale, både i 

forhold til hvem som deltar, og de sosiale institusjonene som er rammen omkring.  

Disse forventningene er del av konteksten for meningsskapingen. Med 

’kontekst’ menes alle tekstlige og ikke-tekstlige ressurser som vi trekker på for å finne 

mening i språkbruk. Konteksten er omgivelsene omkring den aktuelle teksten, og 

omfatter erfaring og kunnskap om situasjonen som kommunikasjonen foregår 

innenfor, og ulike bakgrunnskunnskaper. Mye av denne kontekstuelle kunnskapen har 

vi med oss uten å være den bevisst. Nettopp her er det at ideologier trives aller best, 

som ’common-sense’ i form av forutsetninger som tas for gitt og som vi ikke trenger å 

tydeliggjøre. Konteksten gjør kommunikasjonen enklere om ikke i det hele tatt mulig 

ved at vi på en fleksibel og dynamisk måte kan la antagelser ligge der som 

underforstått. Vi vet noe om hva vi kan forvente av en tekst når vi kjenner situasjonen 
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som teksten vanligvis brukes i. Og denne samvariasjonen mellom tekst og kontekst er 

viktig: Det er den som binder teksten til ikke bare situasjonstype, men også hvem som 

er deltakere i meningsskapingen, hvilken institusjonstype den vanligvis finnes 

innenfor. Det er med andre ord en dynamisk vekselvirkning mellom kontekst og 

språkbruk: En tekst som starter med ”Det var en gang…” gjør at vi har andre 

forventninger til fortsettelsen og hvem som deltar og hvor den blir gitt enn en tekst 

som starter med ”Du trenger: termometer, kjele, kokeplate, isbiter fra fryser”.  

Språket har flere funksjoner samtidig 
I en sosialsemiotisk ramme vil det å lære naturfag være knyttet til faglig kunnskap og 

den sosiale situasjonen som det skjer innenfor, samtidig. Dette er i Hallidays 

rammeverk knyttet til funksjonsområdene for språkbruk og er bygd inn i språket selv 

som metafunksjoner. Til hver metafunksjon er det knyttet en egen del av 

situasjonskonteksten, som vi kan få et grep på gjennom å stille spørsmålene i parentes 

nedenfor: 

• Den ideasjonelle metafunksjonen er meninger om fenomener, objekter og hendelser, 

virkelige og uvirkelige, konkrete og abstrakte. (Spørsmål om situasjonskonteksten: 

Hva skjer, hvilken type situasjon er deltakerne engasjert i?) 

• Den mellompersonlige metafunksjonen er knyttet til sosial interaksjon. Den uttrykker 

relasjoner mellom deltakere, til ulike måter å handle mot hverandre på. (Hvem 

deltar i diskursen, hva er relasjonen mellom dem? Hvilken status og rolle har de? 

• Den tekstlige metafunksjonen skaper sammenheng mellom de ulike elementene i 

språkbruk, slik at den blir noe mer enn en tilfeldig sammenrasking av tegn, ord og 

setninger. (Hvordan brukes språket, er kommunikasjonen for eksempel skriftlig 

eller muntlig?). 

I den kritisk tekstanalysen blir ulike aspekter i hver metafunksjon studert. 

Hensikten er å kunne hente fram implisitte meninger om hva som foregår i teksten, og 

hvem den er ment for.  
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Den ideasjonelle metafunksjonen: Grammatikk som en modell av verden 
Språket har utviklet seg gjennom bruk. Vi trenger språket til å finne orden og mening i 

verden omkring, til å sortere og knytte sammen den kontinuerlige strømmen av 

sanseinntrykk. Dette gjør vi gjennom språkets grammatikk, i dette perspektivet er 

grammatikken i seg selv meningsbærende. (I dette funksjonelle språksynet er ikke 

grammatikk forstått som bøyningsverk og syntaks slik den er det i den tradisjonelle 

skolegrammatikken, men er semantisk fundert, form og mening kan ikke skilles fra 

hverandre.) I den ideasjonelle språkfunksjonen er det språkets grammatikk som utgjør 

menneskets teori om virkeligheten, som modellerer den uendelig kompliserte 

interaksjonen mellom mennesket og dets omgivelser. Grammatikken gjør dette 

gjennom grammatiske prosesser, som består av selve prosessen (realisert av verb), 

deltakere i form av personer eller gjenstander (substantiv), og omstendigheter.  

Vår bevissthet om verden omkring oss er knyttet til språkets grammatikk. Det 

forutsetter at det ikke er noen direkte kopling mellom erfaring og mening, vår 

mulighet til å reflektere ligger i at det er en avstand mellom erfaring og mening. Denne 

avstanden skyldes to forhold: For det første opptrer den mellompersonlige funksjonen 

alltid samtidig med den ideasjonelle, for det andre kan semantisk mening realiseres på 

ulike måter gjennom ordvalg og grammatisk struktur. Språket har med andre ord et 

meningsrom (Halliday 1998). Slik kan vi bruke språket til å omforme erfaringen. 

Transitivitetssystemet omformer verden av erfaringer i et overkommelig sett 

med prosesstyper, og hører innunder den ideasjonelle metafunksjonen. Halliday skiller 

mellom tre hovedtyper grammatiske prosesser på engelsk, og tilsvarende gjelder også 

på norsk. De blir omtalt nedenfor. 

Det er en grunnleggende forskjell mellom hva som foregår ’ute i verden’ og 

hva som foregår ’inne i oss’. Barn blir oppmerksomme på denne forskjellen veldig 

tidlig (omkring 3-4 måneders alder (Halliday 1994 s. 106)). I den ytre verden skjer ting, 

mennesker får ting til å skje, eller ting skjer av seg selv. Den ’indre’ verden er mer 

ubestemmelig, men er delvis en reaksjon på den ’ytre’; vi tenker, føler, er bevisste vår 

eksistens. Grammatikken skiller ganske klart mellom disse to hovedtypene prosesser i 
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kategoriene Materielle (’Eplet falt ned fra treet’) og Mentale (’Kari tenkte på katten’) 

prosesser. 

I tillegg kommer en tredje komponent: Vi lærer også å generalisere. Vi knytter 

sammen og skiller mellom ulike erfaringsfragmenter, slik at noe er likt med noe annet, 

eller forskjellig. Dette gjør vi i de Relasjonelle prosessene (’Sola er ei stjerne’). I tillegg 

kommer noen prosesser som ligger i grenselandet mellom hovedprosessene. Å 

bestemme hvilken prosess en setning skal kodes som innebærer tolkning, språket er 

sømløst også i dette henseendet.  

Ikke alle prosesser er fullverdige setninger. Nominaliseringer er en type 

grammatiske metaforer hvor prosessen har gått over til å bli 'ting', verb har blitt til 

substantiv. Meningsinnholdet i prosessen blir dermed pakket sammen.  

Nominaliseringer spiller en viktig rolle i teknisk-naturvitenskapelig diskurs:  

• De gjør det mulig å destillere mening fra det konkrete til det abstrakte (fra alle 

mulige konkrete energioverganger i hverdagen til en termodynamisk 

forståelse). 

• Fullverdige grammatiske prosesser med verb og aktører kan ’pakkes sammen’ 

og inngå i en argumentasjonsstruktur; de kan inngå i andre prosesser i 

relasjoner mellom begreper ved å ta en ny status og rolle i setningen.  

Et par eksempler  på nominaliseringer er ’kondensasjon’ og ’stabilitet’. Å 

mestre denne typen språkbruk er en viktig del av det som ofte omtales som 

’begrepslæring’ (enda en nominalisering).  

Den mellompersonlige metafunksjonen: modalitet 
I forbindelse med transitivitet har vi oppholdt oss i den ideasjonelle metafunksjonen. 

Modalitet hører inn under den mellompersonlige metafunksjonen, det vil si meninger 

som gjenspeiler og opprettholder sosiale relasjoner mellom sender og mottaker. Den er 

knyttet til komponenten i situasjonskonteksten kalt relasjon, det vil si beskrivelsen av 

forholdet mellom deltakerne.  

Modalitet er knyttet til meningsområdet mellom ja og nei, det mellomliggende 

området mellom positiv og negativ polaritet (Halliday 1994 s. 356). Hva dette betyr 
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avhenger av hvilken underliggende talefunksjon som er involvert: Enten å gi eller 

kreve informasjon, eller å gi eller kreve varer og tjenester. I det første tilfellet betyr 

modalitet grader av sannsynlighet eller vanlighet, mens det i det andre tilfellet betyr 

grader av tilbøyelighet eller nødvendighet.  

Jeg har valgt å bruke betegnelsene i Faarlund, Lie, Vannebo (1997), hvor skillet 

over er betegnet som henholdsvis Epistemisk og Deontisk modalitet.  

Hvis språkbrukerens holdning angår sannhetsverdien av innholdet i utsagnet, 

er modaliteten epistemisk. Går holdningen derimot på det å få utført eller 

gjennomført en viss handling, er modaliteten deontisk (Faarlund, Lie, Vannebo 

1997 s. 580). 

Innen epistemisk modalitet skiller Halliday mellom ’sannsynlighet’ og 

’vanlighet’, mens han for deontisk modalitet skiller mellom nødvendighet og 

tilbøyelighet. Jeg har ikke kodet dette skillet i analysene, selv om de har vært anvendt 

for å bestemme type modalitet. (Halliday har også et skille som han kaller ’orientation’ 

som jeg har utelatt i analysene.) For mine formål har jeg funnet det tilstrekkelig å skille 

mellom Deontisk og Epistemisk modalitet, og knytte tre valører til hver av dem: Sterk, 

Median, Svak. Denne graderingen tilsvarer ulike verdier, som anvist i tabellen 

nedenfor (Etter Halliday 1994 s. 358 og Vagle 1995 s. 179–185): 
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Tabell 1. Tre valører av modalitet. 

Valør Epistemisk Deontisk  
 ’Sannsynlighet’ ’Vanlighet’ ’Nødvendighet’ ’Tilbøyelighet’ 
Sterk sikkerhet alltid tvang, plikt bestemt 
Median sannsynlighet vanligvis påbud, råd ivrig 
Lav mulighet noen 

ganger 
tillatelse villig 

 

Modalitet er dermed en kategori som er forbundet med avsenderens holdning 

til gyldigheten i et utsagn, og kan uttrykkes på forskjellige måter i norsk (Lie 1996 s. 

61ff, Vagle, Sandvik, Svennevig 1993 s. 177ff): 

• Egne bøyningskategorier (indikativ, imperativ og dessuten konjunktiv som er lite 

brukt). 

• Tempusformer. Preteritum uttrykker ofte modalitet som en avstandsform. 

Verbalhandlingen er ikke aktuell, den er noe som har vært det, men er nå avsluttet. 

• Modale hjelpeverb (burde, kunne, skulle, måtte). 

• Andre verb med modal funksjon (få, ha, bli). 

• Adverbialer og adjektiver (antagelig, visst, viktig, nødvendig). 

• Egne setninger. Det er mulig at de har reist. 

Den tekstlige metafunksjonen: Setningskopling 
Når en tekst oppleves som sammenhengende; den handler om noe eller gir mening, 

sier vi at den er koherent. Denne interne tekstsammenhengen kan være markert 

eksplisitt i teksten gjennom språklige markører (se nedenfor), kohesjon, men også ligge 

implisitt i teksten, dette kalles koherens. En tekst hvor sammenhengen er markert 

implisitt (koherens) forutsetter at mottaker har den nødvendige kunnskap og erfaring 

om den aktuelle saken eller situasjonen. Teksten overlater mer av tolkningen til 

mottaker, og kan slik forutsette presupposisjoner fra mottakers side. En tekst som 

inneholder lite eksplisitte sammenbindinger er fortettet: den forutsetter at mottaker 

gjør større anstrengelser for å kunne trekke slutninger. Presupposisjoner er en viktig 

kilde for ideologisk innflytelse på diskurser.  
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Sammenhengen i teksten ligger dels i teksten selv, dels i at den viser til noe 

utenfor språket som en del av konteksten som deltakerne trekker inn i tolkningen. Å 

referere til et objekt i virkeligheten kalles å innføre en referent.  

Vellykket referanse til et objekt krever ikke at begge parter faktisk kjenner til 

objektet. Det krever heller ikke at objektet faktisk eksisterer. Vi kan jo godt 

referer til troll uten at derved å forutsette at troll faktisk finnes. Det eneste som 

kreves, er at referenten kan gis eksistens innenfor en kontekstuell ramme (Vagle, 

Sandvik, Svennevig 1993 s. 135).  

Når sammenheng i teksten dannes i selve teksten, snakker vi om ulike 

kohesjonsmekanismer, og en av dem er knyttet til tekstreferenter som omtalt over. Denne 

kalles referentkopling. Avhengig av hvordan sammenhengen er uttrykt, skilles det i 

denne hovedkategorien mellom tekstreferanse og leksikalsk kohesjon. Den første 

forbindelsen er mer grammatisk (bøyninger, bruk av bestemt artikkel, f. eks.), mens 

sistnevnte er knyttet til ulike former for semantisk identitet og slektskap. For eksempel 

solsystemet - planeter - Merkur. Denne måten å skape sammenheng på er den 

dominerende i lærebøker i naturfag. 

Setningskopling er som navnet tilsier koplinger mellom ulike setninger. Også 

her er det mange undergrupper.  

Blandet kopling er koplinger mellom setninger og konstituenter. Eksempel på 

blandet kopling realisert med ’det’: Pluto har en langstrakt bane sammenlignet med de 

andre planetene i solsystemet. Det betyr at den av og til kommer innenfor Neptuns 

bane.  

Det er mange undergrupper, og jeg lister ikke alle her. En oversikt er gitt i 

Vagle, Sandvik, Svennevig (1993 s. 147). 

Informasjonsflyt 
Metodene som er beskrevet over for å beskrive hvordan mening er realisert, er de 

samme som i min avhandling. Dette avsnittet behandler et nytt element i forhold til 

avhandlingen som var fruktbart for å favne forskjeller mellom den yrkesfaglige og den 

allmennfaglige teksten.  
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Nominaliseringenes viktige funksjon i naturvitenskapelig/teknisk diskurs for 

å ”kondensere” mening er omtalt tidligere. Vi skal i dette avsnittet studere mer konkret 

hvordan de inngår i informasjonsflyten i tekstene. Framstillingen vil være basert på 

Halliday 1994, Martin 1993, og Vagle, Sandvik, Svennevig 1993, med Martin som den 

viktigste kilden.  

Gjennom å legge forutsetninger om hva som er kjent for mottaker fra før, og 

hva som er nytt for mottaker, er informasjonsflyten viktig for å knytte teksten til 

konteksten omkring.  

Kjent og ny i setningen 
De avgjørende strukturene som assosieres med informasjonsflyten er systemene for 

tema (tema^rema) og informasjon (kjent^ny). Den viktigste forskjellen er at tema^rema 

er strukturer innen setningen som er knyttet til sender, mens kjent^ny tar perspektivet 

til mottaker. ’Kjent’ er det som sender velger å ta som sitt utgangspunkt, som sender 

(forutsetter eller antar) mottaker allerede vet (Halliday 1994 s. 299). Hva som er kjent 

vil være avhengig av situasjonen, hvem som deltar, og vil være under utvikling under 

en samtale. Hvordan informasjonsflyten blir er altså kontekstavhengig, og dermed 

også et spørsmål om tolkning.  

Den vanlige måten å organisere setningen på, er at kjent informasjon kommer 

først i setningen, mens den nye informasjonen kommer mot slutten. Startpunktet i 

setningen er temaplassen, mens resten av setningen er rema. Det er altså vanlig at kjent 

informasjon er tema, mens ny informasjon er rema. I fortsettelsen skal ’kjent’ og ’ny’ 

anvendes som begrep.  

I setningen nedenfor: 

’I det første eksemplet er den elektriske kokeplaten energikilden’ 

er ’I det første eksemplet’ antatt som kjent, mens ’er den elektriske kokeplaten 

energikilden’ er den nye informasjon (ny). Vagle, Sandvik, Svennevig 1993 beskriver to 

hovedformer for informasjonsflyt i en tekst. (Merk at ’tema^rema’ systemet brukes her; 

men det tilsvarer vanligvis ’kjent^ny’.) 

 17 



Utviklingen i temastrukturen  kan følge to ulike mønstre. Det første er […] at 

nye remaledd stadig blir tematisert slik at vi får en kontinuerlig utskifting av 

materialet på temaplassen. Det kalles tematuvikling og følger dette skjemaet: 

 Tema   Rema 

 a   b 

 b   c 

 c   d 

 osv. 

Det andre mønstret går ut på at samme tema blir fastholdt i setning etter 

setning, slik: 

 Tema   Rema 

 a   b 

 a   c 

 a   d 

 osv. 

Dette kalles temaopphoping. I faktiske tekster vil selvfølgelig disse to veksle om å 

dominere, men et studium av materialet på temaplassen kan si noe om i 

hvilken grad en tekst er konsentrert om en enkelt tekstreferent (Vagle, Sandvik, 

Svennevig 1993 s. 173). 

Tema kan være både markerte og umarkerte. I umarkerte former i 

utsagnssetninger er det subjektet eller adverbialer på temaplassen. I markerte former 

begynner setningen med objektet eller predikativet. Kanskje er det nettopp i objektet at 

den kjente informasjonen ligger, og det er da ønskelig å sette den først i setningen.  

Det som er sagt så langt, peker mot at det vanlige er at kjent informasjon 

kommer først i setningen på temaplassen, og ny informasjon kommer etterpå på 

remaplassen. Å identifisere ny informasjon er imidlertid ikke rett fram siden den 

dessuten realiseres med betoning (trykk og tonefall). Betoningen kan flytte fokus i 

setningen. Gjennom nomialiseringer og markerte former signaliseres endret betoning, 

og fokus kan komme på tema som ny.  

Martin viser til en utvidelse av dette systemet til avsnittsnivå og tekstnivå, men 

dette blir ikke anvendt her.  
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Bilder 
Også bilder har blitt studert i analysene innenfor et rammeverk som er nært forbundet 

med Hallidays språkteori, men siden disse analysene i liten grad synliggjøres i denne 

rapporten, blir ikke dette tatt opp ytterligere her.  

Tekstutvalg 
Tekstene som er valgt ut for analyse er de som best dekker følgende mål i læreplanen 

for naturfag for grunnkurs (GK). Målene er felles for 5–timers og 2–timers variantene. I 

”Læreplan for videregående opplæring, Naturfag, Felles allment fag for alle 

studieretninger2” kan vi lese følgende:  

MÅL 4: 

Elevene skal kunne gjøre rede for sentrale sider ved energibegrepet. De skal se 

sammenhengen mellom energibruk i samfunnet, vår levemåte og de 

belastningene denne bruken påfører naturmiljøet. De skal få et bedre grunnlag 

for å vurdere ulike alternativer ved omforming og bruk av energi for å kunne 

begrense miljøproblemene. 

Hovedmomenter: 

Elevene skal 

• kjenne til sammenhengen mellom kraft, energi og effekt, og kunne 

bruke enheter fra SI-systemet 

• kunne bruke begreper og uttrykk i forbindelse med energi og effekt: 

energiformer, energioverganger og energikjeder, virkningsgrad, 

bevaring av energi (1. hovedsetning) og energikvalitet (2. hovedsetning) 

• ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om elektrisk energi, og 

kunne gjøre rede for sammenheng mellom strøm, spenning, resistans, 

energi og effekt 

• kunne gjøre rede for bruk av energi i hjem og samfunn (bruk av 

elektrisk energi, elektriske apparater, sikkerhet i hjem og samfunn, 
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energibruk i ulike samfunn, konsekvenser av energibruk og økt 

energiforbruk, energisparing, ENØK) 

• kunne gjøre rede for forskjellen på fornybare og ikke-fornybare 

energikilder, og kjenne til deres muligheter og bruk”. 

Dette målet ble lagt til grunn for utvalget av tekster. Det ble valgt fordi det 

knytter sammen stoff med potensielt forskjellig kunnskapsstatus i naturvitenskap og 

fysikk, og gir muligheter for helt forskjellige kontekstualiseringer.  

Selv om begrepet ikke brukes, så er det nærliggende å knytte momentene som 

er gjemt bak den første setningen i beskrivelsen av målet, og de to første 

hovedmomentene, til mekanikk og termodynamikk i en fysikkfaglig kontekst. Litt 

unøyaktig vil jeg kalle tekstutdragene knyttet til denne delen av mål 4 for 

’mekanikkdelen’. Mekanikk er uten særlig tvil den harde kjernen i fysikkfaget i 

videregående skole, hvor generasjon etter generasjon med elever lærer om krefter, 

arbeid og energi, og energiloven.  

I resten av beskrivelsen av målet er ’samfunn’ og ’miljø’ viktige stikkord. Den 

siste setningen er åpen for tolkning: Hvilken kunnskap gir et bedre grunnlag for å 

vurdere ulike alternativer? Hvis hovedmomentene er et form for presisering av 

målbeskrivelsen, så er det mye som kunne vært trukket inn i beskrivelsen. For eksempel 

kan det være relevant å trekke inn det å forholde seg kritisk til informasjon, 

naturvitenskap og teknologi innen institusjonelle rammer og ulike former for 

handlings- og beslutningskompetanser.  

Neste kapittel vil handle om hvordan dette punktet i læreplanen nedfeller seg i 

lærebøkene som de intervjuede elevene bruker. Uttrykket ’nedfeller’ rommer et 

sammensatt og interessant felt, nemlig tekstens produksjonsprosess. Det faller utenfor 

prosjektets rammer å gå inn på den siden. Det som er viktig å bemerke, er at 

lærebokteksten ikke er noen direkte konsekvens av læreplanen, heller ikke om en tar 

høyde for forfatternes tolkninger. Et stort antall personer utover forfatterne er involvert 

i produksjonen av boka, og forfatterne har ikke alltid full kontroll over det ferdige 

resultatet, som Berg (1997) gir eksempler på. I tillegg til disse momentene, står 

forfatterne av læreboka i en naturfaglig tradisjon. Naturfag utgjør en tradisjon med 
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eksplisitte og implisitte føringer for hvordan faget skal undervises, hva som teller som 

viktig kunnskap, hvem faget er for og hvilke hensikter faget skal tjene. I denne 

tradisjonen spiller læreboka tradisjonelt stor rolle i norsk skole. Påvirkningen går 

samtidig motsatt vei, ved at læreboktradisjonen legger føringer for skolens praksis.  

Et spørsmål som må stilles til en tekst, er hvem teksten er ment for. Hvem er 

den ideelle leseren, eller modelleseren3? Både yrkesfaglige og allmennfaglige elever 

inngår i prosjektet. I hvilken grad konstruerer tekstene ulike modellesere for  disse 

skoleslagene? Læreplanen sier om forskjellen mellom disse kursene: 

Selv om alle målene for 2-timers-faget er felles med deler av 5-timers-faget, bør 

både læremiddelprodusenter og lærere ta hensyn til både dybde og bredde i 

behandlingen av hovedmomentene i forhold til elevgruppene og timetallet. På 

2-timers-faget kan behandlingen være mer beskrivende, og forklaringsmodeller 

bør i mindre grad bygge på den mikroskopiske verden. 

Et sentralt anliggende blir hvordan den yrkesfaglige teksten tolker dette 

punktet.  

Tekstene 
Det er over skissert hvordan (tekstene i de enkelte lærebøkene?) er valgt. Tekster i to 

lærebøker blir analysert i dette prosjektet. Dette er lærebøkene som brukes av elevene 

som er intervjuet. Hvilke lærebøker som analyseres er altså en konsekvens av valget av 

klasser. I dette prosjektet deltar elever i to klasser, en i yrkesfaglig studieretning, og en i 

allmennfaglig. Kun læreboka4 blir analysert. 

Yrkesfaglig studieretning  
Klassen har brukt boka ’Naturlig nok’ av Øyvind Bønes og Sjur Veim, utgitt på NKI 

forlaget. I tillegg til læreboka finnes det en bok for læreren med flere praktiske 

oppgaver og fordypningsstoff.  

                                                 
3 Den ideelle leseren, eller modelleseren, blir konstruert av teksten gjennom å tilby leseren en slags posisjon hvor 
teksten oppleves som uproblematisk, den kan leses uten ideologisk motstand.  
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Sitatet over vedr. forskjeller mellom målene i 2-timers faget og 5-timersfaget 

gjengis i forordet i læreboka. På omslaget står det på baksiden: 

Naturlig nok er skrevet for 2-timerskurset i naturfag for yrkesfaglige 

studieretninger. Boka er en minimumsbok. Den inneholder alt som kreves for å 

nå målene i læreplanen, men ikke mer enn det. 

I forordet utdypes dette:  

Tanken bak læreverket er å gi elevene den faktakunnskapen som er nødvendig, 

uten å bruke for mange ord. Dette er først og fremst for å ta hensyn til 

lesesvake elever, men vi forventer også at boka er fordelaktig for de fleste 

elever på yrkesfaglig studieretning ‘Naturlig nok’ s. 7). 

Dette er en viktig forutsetning for verket som vi vil komme tilbake til flere 

ganger i denne rapporten. Dette prosjektet har ikke fokusert på lesesvake elever eller 

problemstillinger knyttet til avkoding, men vi skal se at de intervjuede elevene setter 

pris på at boka ikke er for omfangsrik. Det er imidlertid også problematiske sider ved 

intensjonen i forhold til elevenes relasjon til faget, som dels har å gjøre med boka, men 

som også ligger på læreplansnivå. 

Tekstene som er valgt ut, er fra kapittel 4 ”Energi”, side 63 - 72; samt side 99 – 

104 som er siste del av kapittel 6 ”Miljølære”.  

Hvert kapittel starter med et stort fargebilde under overskriften, med en kort 

bildetekst. Dette bildet er vist i Vedlegg 1, sammen med neste side hvor kapitlet starter. 

På slutten av kapitlene kommer kontrollspørsmål, arbeidsoppgaver og elevforsøk.  

Allmennfaglig studieretning 
Klassen som elever ble intervjuet fra i den allmennfaglige skolen har brukt ’Naturfag 5-

timerskurs’ (’Naturfag 5’ i fortsettelsen) av Tor Brandt, Harald Brandt og Tore Fonstad, 

utgitt av Aschehoug. I tillegg til grunnboka (’læreboka’) finnes et studiehefte, 

ressursperm og et eget nettsted for læreverket.  

Læreboka plasserer seg i forhold til L97 i forordet: 

Fagplanen for natur- og miljøfag for grunnskolen (L97) og denne læreplanen 

[naturfag, 5-timerskurs] tar opp emner eller temaer som inneholder mange av 
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de samme faglige stikkordene. Flere vil kjenne igjen emner fra ungdomsskolen. 

Læreverket legger vekt på å bygge opp nye begreper og sammenhenger fra det 

grunnlaget som er lagt på ungdomstrinnet (’Naturfag 5’ s. 3). 

Dette er også ting som blir tatt opp i denne rapporten. Men allerede i forordene 

til disse bøkene framkommer litt ulike modellesere. Mens ’Naturlig nok’ skal gi 

”faktakunnskapen som er nødvendig” for å nå målene i læreplanen, så legger 

’Naturfag 5’ vekt på å ” bygge opp nye begreper og sammenhenger fra det grunnlaget 

som er lagt på ungdomstrinnet”. Det vil framgå av det neste kapitlet at dette markerer 

viktige forskjeller mellom de to bøkene. 

Tekstene som er analysert i denne boka er hentet fra kapittel 6 ”Energi og 

energibruk – ”The go of things”. Kapitlene starter med et bilde på venstre side. På 

høyre side står det en oversikt over kapitlet under overskriften. Så følger brødtekst 

over to spalter med en innledning til kapitlet på farget bakgrunn. Nederst står målene: 

”Når du har arbeidet med dette kapitlet, bør du …”. Det innledende bildet og en  side 

fra starten av kapitlet er vist i Vedlegg 2. Kapitlene avsluttes med sammendrag som 

forklarer viktig begreper, deretter kommer det to sider med oppgaver.  

Boka har et innledende kapittel med tittelen ”Hva er naturfag?”. Målene for 

dette kapitlet er at elevene bør (’Naturfag 5’ s. 9): 

1. kunne gi eksempler på hva naturfagene har betydd for samfunnsutviklingen 

2. kunne utdype begrepene bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet 

3. kunne beskrive hva som er særegent ved naturfagene 

4. kunne beskrive de grunnleggende arbeidsmåtene i naturfagene 

5. kunne forstå at naturfaglig kunnskap ikke er uforanderlig, men endres hele 

tiden. 

Dessuten er det til slutt et kapittel over to sider med tittelen ”Naturvitenskap – 

kunnskap til besvær eller glede?” hvor bilder illustrerer konkrete dilemmaer i forhold 

til utnytting av kunnskap, og hvor eleven blir bedt om å ta stilling til hva han eller hun 

mener.   
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’Tekstanalyse’ mer enn ’lærebokanalyse’ 
I forbindelse med teksttolkningen, så vil jeg  vanligvis ikke snakke om ’lærebøkene’, 

siden utvalget av tekster er for lite til å være representativt for hele boka.  I 

sammenheng med intervjuene blir begrepet ’lærebok’ brukt når for eksempel elevenes 

bruk av læreboka blir omtalt. 

Intervjuene 
Nedenfor blir rammeverket omkring intervjuene og analysemetoder diskutert. 

Skolene 
Opprinnelig lå det ikke i  designet å sammenligne yrkesfaglige og allmennfaglige 

elever. Men da muligheten meldte seg, fant jeg at en slik sammenligning kunne bli en  

interessant dimensjon ved prosjektet. Skolene ble mer eller mindre vilkårlig valgt ut 

ved at jeg kontaktet lærere som var tilknyttet et prosjekt med forbindelse til 

Universitetet i Oslo. To skoler ble til slutt tilknyttet prosjektet, en allmennfaglig og en 

yrkesfaglig skole. Den yrkesfaglige skolen lå øst i Oslo, mens den allmennfaglige lå i 

vest.  

På hver skole ble det plukket ut en gruppe elever i en klasse. På den 

yrkesfaglige skolen ble seks gutter (det var ingen jenter i klassen) intervjuet, mens på 

den allmennfaglige skolen ble tre gutter og tre jenter intervjuet. Elevene ble plukket ut 

ved at jeg først presenterte meg selv og prosjektet (hva det handlet om). De hadde på 

forhånd blitt orientert om mitt ærende av læreren. Deretter spurte læreren om noen 

kunne tenke seg å delta. På den allmennfaglige linjen meldte det seg en del elever, som 

jeg intervjuet i tilfeldig rekkefølge enkeltvis over to ganger med noen dagers 

mellomrom.  

På den yrkesfaglige skolen var elevene mer tilbakeholdne. Først etter at jeg 

gjorde det klart at intervjuene ikke skulle handle om hva de hadde forstått av 

kunnskap og ikke, ble elevene mer villige til å gjennomføre intervjuet. Jeg intervjuet et 

vilkårlig utvalg av elever over to ganger med noen dagers mellomrom.  
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Intervjuene 
Intervjuene ble tatt opp på minidisc, og ble transkribert. Jeg fikk assistanse til 

transkriberingen. Alle lydbåndene ble hørt i gjennom og sjekket mot utskriftene fra 

opptakene. Alt som sies er skrevet ut mest mulig nøyaktig, men variasjon i tonefall og 

trykk er ikke forsøkt tatt med. Omstarter og myke ytringer (’hmm’-er) er tatt med. 

Enkelte sitater fra intervjuene i denne rapporten er litt redigerte for økt lesbarhet. Alle 

navn er fiktive.  

Intervjuene var semistrukturerte, og hadde en fem-delt struktur:  

A. Innledende spørsmål om elevenes interesser, yrkesvalg og syn på skolen.  

B. Syn på naturfag 

C. Syn på læreboka 

D. I den neste delen ble de bedt om å lese et avsnitt fra mekanikk. Deretter fikk de 

spørsmål om hva teksten handlet om, de ble bedt om å tolke et bilde, og fikk 

spørsmål om de synes det de hadde lest passet som naturfag.   

E. Samme prosedyre som i D ble gjentatt for et tekstavsnitt om energi og samfunn. 

Intervjuguiden for de allmennfaglige elevene er gitt i Vedlegg 3. De ble 

intervjuet etter de yrkesfaglige, og det ble gjort noen små endringer i noen 

formuleringer i mellom dem. Den viktigste er kanskje at ”Hva vil du si er hensikten 

med denne teksten” ble endret til ” Hva vil du si at denne teksten handler om” i 

spørsmål 11. Spørsmålet ble i praksis stilt slik også til de fleste yrkesfaglige elevene i 

intervjusituasjonen. 

Intervjuene var som nevnt semistrukturerte, slik at spørsmålene var 

veiledende. Det ble ikke lagt vekt på å følge ordlyden eksakt, og andre spørsmål ble 

stilt på bakgrunn av samtalens  forløp. Jeg la imidlertid vekt på å dekke de fem 

områdende over.  

Intervjuene varte i om lag 30 minutter, inkludert tiden elevene brukte på å lese 

tekstavsnittene. Enkelte av de yrkesfaglige elevene var ordknappe, og enkelte 

intervjuer varte ikke lenger enn 20 minutter. Disse elevene var ikke, og ble ikke, 

motivert av samtalen, men kanskje heller av den utilsiktede belønningen av at læreren 
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ga dem fri resten av timen. Samtidig kan det understreke at jeg selv, i 

intervjusituasjonen, ble del av en kulturforskjell mellom eleven og faget. Verken 

læreboka eller faget framsto som viktig for elevene, og da er de ikke interessante 

samtaleemner heller. Jeg følte på en grunnleggende måte at jeg ikke nådde fram til de 

yrkesfaglige elevenes eget ståsted. For framtidige og mer omfattende studier blir det 

viktig å gå dypere inn i elevenes læringskultur, slik som Christine Johansens (1999) En 

studie av motkultur i en mekanikerklasse på yrkesskolen, hvor forskeren deltok i klassens liv 

over lengre tid.  For de allmennfaglige elevene opplevde jeg større grad av felles 

referanserammer. Dette har uten tvil med min egen bakgrunn fra videregående skole å 

gjøre.  

Analyse 
Intervjuene har vært analysert på to måter.  Dels prøvde jeg  å finne sammenhenger 

med utgangspunkt i (men ikke bestemt av) områdene fokusert på i intervjuguiden hos 

enkeltelever. En annen strategi var å studere sammenhenger mellom elevenes 

interesser, bruk av og syn på læreboka og syn på hensikten med naturfag for hver 

enkelte elev. Slik sett utgjør tilnærmingen en kombinasjon av analyse av hver enkelt 

elev og analyser av områder på tvers av hver elev. Innen hver tilnærming er det 

anvendt beskrivende (empiri-nære) koder, og mer fortolkende koder.  Analyser i den 

ene tilnærmingen har fungert som del av en tolkningsramme og en kritikk av 

sammenhenger i den andre. ’Hvordan skiller denne elevens seg fra de andre? Kan en 

bestemt sammenheng gjenfinnes for andre elever?’ For hver av disse to tilnærmingene 

arbeides det så med tekstnære og mer overordnede (teoretiske) tolkninger. Ved å gå 

fram og tilbake mellom ulike nivåer, mellom og i hvert tilfelle (elever), søkes en 

forståelse innen de ulike områdene i et meningsnettverk. Analysene har altså handlet 

om å finne variasjon og enartethet i materialet mellom de ulike elevene, og for hver 

elev. I kapittel 3 vil denne tilnærmingen også bli gjenspeilet i presentasjonen av 

analysene ved at et fokus på enkeltelever blir kombinert med mer tematiske 

framstillinger.   
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Analysene har blitt gjort i analyseverktøyet ATLAS. Programmets verktøy for 

å gruppere koder og lage relasjoner mellom koder har vært en viktig ressurs i 

analysene. 

Analysen har klare begrensninger i og med at det er noen få elever innen en 

yrkesfaglig klasse på en skole og en allmennfaglig klasse fra en annen skole som er 

intervjuet. Derfor favner ikke analysene bredt gjennom sitt utvalg, og de har en 

begrenset dybde i og med at hver elev kun ble intervjuet en gang. Dette har også lagt 

føringer for analysene, hvor det å la forrige runde virke styrende på den neste, ikke blir 

en mulighet.  

Sammenhengen mellom tekstanalyser og intervjuer 
Intervjuene har til hensikt å knytte en forbindelse mellom tekstanalyser og elevene som 

brukere av tekstene. Denne forbindelsen er komplementær, siden tekstanalysene og 

elevintervjuene gir forskjellig innsikt, med ulike epistemologiske forutsetninger som 

gjenspeiles i de to datasettene: Læreboktekster som jeg leser som forsker, og 

læreboktekster som leses og brukes av elever. I det første tilfellet er tekstene de 

primære data, i det andre er det elevenes utsagn.  

Tekstanalysene skulle frambringe grunnleggende syn på naturfag og 

naturvitenskap, og hvem tekstene henvendte seg til. Intervjuene skulle favne elevenes 

bruk av boka, og sammenhenger mellom læreboka og elevenes syn på faget.  Selv om 

jeg og elevene har lest de samme tekstene som inngår i prosjektet, så er våre lesninger 

ikke direkte sammenlignbare, i og med at jeg har lest og brukt tekstene ut i fra et annet 

siktemål enn elevenes lesning og bruk av boka. Samtidig er ikke mine og elevenes 

lesninger usammenlignbare. Det er interessant hvordan mitt fokus passer inn i 

elevenes fokus, og om de legger vekt på andre sider ved boka enn jeg. Mine tolkninger 

er ikke av et annet slag enn elevenes, men de gjøres med et annet blikk. 
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TEKSTANALYSER AV ’ENERGI’ I ELEVENES 
LÆREBØKER 

Innledning 
I dette kapitlet skal vi studere tekstene som ble presentert i forrige kapittel. De blir 

beskrevet, tolket og sammenlignet. Det er ingen tvil om at tekstene er temmelig 

forskjellige selv om de omhandler det samme. Tekstene gir ulike leseropplevelser. 

Redskapene i Hallidays rammeverk vil bli brukt for å forsøke å favne både likheter og 

forskjeller. Det blir trukket en tråd til min avhandling ved at trekk ved grunnskolens 

tekster også blir trukket inn som sammenligningsgrunnlag. Denne avhandlingen 

omhandler som tidligere omtalt naturfagbøker for grunnskolen.  

De viktigste forskjellene har å gjøre med hvilken ideell mottaker, eller 

modelleser tekstene henvender seg til. Det vil si,  hvilken leser vil lese tekstene og ”føle 

seg hjemme”, det vil si dele senders implisitte kontekst?  

Beskrivelse og tolkning av tekstene 
Nedenfor følger en tekstbeskrivelse. Den beskriver nokså konkrete, og formelle trekk 

ved teksten, ved måten noe hevdes på. Kan tekstenes ulikhet påvises i denne delen av 

analysen? Samtidig har også denne fasen et element av tolkning ved seg, som diskutert 

i forrige kapittel.  

Hva foregår i tekstene? 
De grammatiske prosessene er knyttet til den ideasjonelle metafunksjonen, og er 

interessante fordi de sier en del om ikke bare hva teksten handler om, men mer 

grunnleggende også om hvordan dens saksfelt er konstruert, den sier noe om måten 

tekstene handler om noe på. En fordeling på prosesser er vist i Tabell 2. Vi ser at det er 

store likhetstrekk mellom de to tekstene leksikogrammatisk. En χ2 test viser at de to 

registrene ikke er signifikant forskjellige på 5 prosent nivå; det reelle 

signigifikansnivået er på 0,20 nivå. Av fordelingen ser vi at underfordelingen i de 

mentale prosessene viser større forskjeller. Hvis vi gjør en χ2 test på de ulike typene 
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mentale prosesser (føle, sanse og tenke), er heller ikke de signifikante på 5 prosentnivå, 

men de er signifikante på 10 prosent nivå (χ2 = 5,25; 5 prosent nivå krever χ2 = 5.99).  

Tabell 2.. Grammatiske prosesser for tekstene i 1 NA. For sammenligningens skyld er 

det satt opp gjennomsnittsverdier for 5. og 8. klasse. Dataene er normert til en tekst på 

200 setninger.  

Prosess  'Nat. nok'  ‘Naturf. 5’  Snitt 5. Klasse  Snitt 8. Klasse 
Adferd 3 1  9 5 
Eksistensiell 1 7  7 12 
Materielle prosesser 89 77  61 76 
Mentale prosesser 1 11  29 25 
Relasjonelle prosesser 103 99  91 81 
Verbal - si    3 4  3 1 
Totalt       200 200  200 200 

 

I tabellene er gjennomsnittsverdiene for registrene i 5. og 8. klasse også tatt 

med. Disse gjennomsnittsverdiene vil her bli sett på som typiske trekk ved måten noe 

sies på i tidligere årstrinn. Utvalgene i disse årstrinnene, både i utvalg av bøker og 

tekster, ble gjort med tanke på variasjon mer enn med tanke på representativitet. Det er 

likevel et betydelig antall setninger som ligger til grunn for fordelingene, 684 i 8. klasse 

og 479 i 5. klasse. For 5. klasse ble halvparten av tilgjengelige bøker valgt, for 8. klasse 

ble alle valgt. 

Det er ikke generelt store forskjeller mellom registrene for 1 NA sammenlignet 

med fordelinger for 5. og 8. klasse. Det er dermed nærliggende å konkludere med at 

fordelingene gjenspeiler en kjerne i naturfagets diskurs, i hva naturfaget 

grunnleggende sett handler om. Uten å identifisere registre som avviker vesentlig i 

naturfag, er det vanskelig å avgjøre hva som er funksjonelt motivert og hva som er 

ideologisk i den forstand at vi ikke vet om diskursen ville avvike på en urimelig måte 

fra grunnleggende trekk ved naturvitenskapen hvis de var helt annerledes. Men de 

variasjonene som ble trukket fram i min avhandling (Knain 2001a) peker på at en del 

av variasjonene er knyttet til ideologi. I det komparative perspektivet vil vi videre ta 

tak i forskjeller mellom klassetrinn og mellom den yrkesfaglige og den allmennfaglige 

teksten.  
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Vi ser at det for de mentale prosessene er en betydelig forskjell, sammen med 

antall nominaliseringer. Dette er utgangspunkt for å peke på forskjeller mellom både 

klassetrinn og mellom tekstene i 1 NA.  

Mentale prosesser 
De mentale prosessene er av typen sansing, følelser eller tenkning.  Fordelingen på 

prosesstyper er ganske slående i den forstand at vi ikke finner mentale prosesser i 

tekstutvalgene som omhandler følelser. Følelsene har ikke en framtredende plass i 

energidiskursen, og en ville heller ikke ventet at en saksorientert tekst handlet mye om 

følelser. Teksten er orientert mot faglig kunnskap.  

Da kan vi kanskje vente at mentale prosesser knyttet til sansing utgjør en større 

del. Følelsene er kanskje ikke relevante for fagets egenart; men sansing har med 

observasjon og iakttakelse å gjøre. De kan ha en plass når meninger ved eksperimenter, 

observasjoner og mer alminnelige iakttakelser skal realiseres. Både sanse- og tenke 

prosesser har en plass når naturvitenskap som virksomhet eller prosess er i fokus. I 

utvalget er det imidlertid få av disse også – faktisk er det bare  to prosesser av denne 

typen, og begge i allmennfagteksten. Begge prosessene er imidlertid metaforer for 

kognisjon, og fungerer modalt gjennom å overtale leseren: ”Vi ser her at,…”, og ”Det er 

derfor viktig å rette blikket framover”. Sansing i en mer konkret forstand har dermed 

heller ikke noen framtredende plass i registrene.  

Hva så med mentale prosesser knyttet til å tenke? Her er det forskjell på 

yrkesfagteksten ’Naturlig nok’ og allmennfagteksten ‘Naturfag 5’. I utvalget som er 

kodet, er det kun en prosess i yrkesfag teksten, mens allmennfagteksten har seks. I 

allmennfagteksten handler disse prosessene om to områder: Sender uttrykker 

forventninger om hva mottaker har forstått eller erfart. Eksempler: ”Fra dagliglivet 

kjenner du flere energikilder”, og ”…,vet vi at dette hydrokarbonet er blitt dannet av et 

organisk materiale”. Sender henvender seg til mottaker gjennom disse prosessene. Vi 

ser imidlertid at det er forskjell på de to eksemplene. I det første eksemplet er det 

mottaker som i større grad har makt til å akseptere eller forkaste senders utsagn. 

Sender påkaller en kontekstuell ramme for mottaker, ber om mottakers 

oppmerksomhet, på en måte. I det andre eksemplet fungerer ”vet vi” modalt ved å 
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understreke, samtidig som sender skaper solidaritet med mottaker. Det blir både et ’vi 

vet dette’ og et ’vi som vet dette’. Sender gir en blanding av et tilbud og et krav. Her er 

det naturligvis underforstått at det er et ulikt maktforhold i den type lærer og elev 

relasjon som det legges opp til.  

Det interessante for analysene er at de mentale prosessene sporer en 

avgjørende forskjell mellom de to tekstene innen tekstavsnittet om mekanikk: Sender 

henvender seg knapt nok til mottaker i det hele tatt i den yrkesfaglige teksten. I den 

allmennfaglige teksten skjer dette stadig vekk, på måter som diskutert over. Det 

fungerer i retning av å understreke, påkalle kontekstuelle rammer, og skape solidaritet 

mellom sender og mottaker.  

Metadiskurs 
Vi kan også si at ’Naturfag 5’  inneholder metadiskurs i større grad enn ’Naturlig nok’. 

Metadiskurs kan kort og godt defineres som senders diskurs om sin egen diskurs 

(Crismore 1984). I metadiskursen blir mottaker orientert om hva som har skjedd hittil 

eller skal skje videre i teksten, sender henvender seg direkte til mottaker,  eller sender 

uttrykker modalitet i form av grader av sannhet eller nødvendighet. Beskrivelsen av 

læringsmål som ’Naturfag 5’ omhandler, er et eksempel på metadiskurs. Den 

metadiskurs som de mentale prosessene i ’Naturfag 5’ er knyttet til, handler om å 

synliggjøre overganger for leseren mellom en naturfaglig kontekst og andre kontekster.  

Modalitet 
Mens transitivitetssystemet er knyttet til den ideasjonelle metafunksjonen, er modalitet 

knyttet til den mellompersonlige.  
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Tabell 3. Modalitet i naturfagtekstene. Absolutte (unormerte tall) da hhv. 143 og 144 

setninger ligger til grunn. 

Modalitet  'Nat.nok'  'Naturfag' Totalt 
deontisk median 1 7 8 
deontisk: sterk   6 4 10 
deontisk: svak   0 0 0 
deontisk totalt 7 11 18 
epistemisk: Median  14 9 23 
epistemisk: sterk  11 6 17 
epistemisk: svak 0 2 2 
epistemisk totalt 25 17 42 

 

Det er klare og signifikante forskjeller mellom de to tekstene. Mens ‘Naturfag 

5’  har en klar overvekt av deontisk modalitet, har ‘Naturlig nok’ en overvekt av 

epistemisk. Vi husker at deontisk modaliet omhandlet grader av nødvendighet og 

tilbøyelighet, mens epistemisk modalitet omhandler sannhetsverdien av utsagnet. Vi 

ser at begge tekstene har flest markører for sistnevnte. Ut i fra fordelingene kan det se 

ut til at ‘Naturlig nok’ for yrkesfag legger større vekt på modulere utsagn som 

omhandler sannsynlighet og vanlighet (epistemisk modalitet) enn nødvendighet og 

tilbøyelighet (deontisk modalitet). Balansen er noe jevnere for ‘Naturfag 5’.  

Det er særlig for deontisk median modalitet at ’Naturlig nok’ og ’Naturfag 5’ 

skiller seg fra hverandre. ’Naturfag 5’ har langt flere forekomster. Ser vi på de enkelte 

forekomstene, så omhandler de en type metadiskurs der sender henvender seg til 

mottaker enten direkte med ’Du kan…’, eller det mer inkluderende ’vi’. Dette skaper et 

tettere forhold mellom sender og mottaker.  

I forrige hovedavsnitt ble det påpekt ’Naturfag 5’ rommet en metadiskurs i 

mekanikk som var langt mindre til stede i ’Naturlig nok’.  ’Naturlig nok’ har imidlertid 

en tydelig metadiskurs i ’energi og samfunn’. Men denne er  ikke knyttet til 

organisering av teksten eller til å synliggjøre tenkemåter i naturfag, snarere (gjentakelse 

av imidlertid) til senders syn på viktigheten eller sannhetsgraden av ulike utsagn. De 

er altså knyttet til modalitetssystemet. I utdraget nedenfor er forekomster av modalitet 

understreket: 

Tilgang på energikilder er en avgjørende forutsetning for økonomisk vekst. Det 

er riktignok mulig å ha høy sysselsetting uten å bruke mye energi, men det er 
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utenkelig at vi kan opprettholde dagens produksjon og levestandard uten et 

høyt forbruk av energi (‘Naturlig nok’ s. 101). 

Så langt kan vi altså si at de to tekstene har begge forekomster av metadiskurs; 

men  de er av forskjellige slag, og foregår i ulike tekstsekvenser.  

Setningskopling 
Også med tanke på setningskopling, ser vi at det ikke er store forskjeller mellom de to 

tekstene. Imidlertid har ‘Naturlig nok’ dobbelt så mange kausal koplinger som 

‘Naturfag 5’. Her er det for små tall til at det har mening å diskutere vesentlige 

forskjeller.  

Tabell 4. Forekomster av setningskopling. Absolutte tall. 

Kopling  ’Nat. nok’ ‘Naturfag 5’ 
Additiv  6 6 
Adversativ 4 3 
Kausal 6 3 
Temporal 2 2 

 

Også med tanke på hvorvidt koplingene er enkle (’og’, ’men’, eller ’så’) eller 

komplekse (for eksempel ’i tillegg’, ’dessuten’, ’derfor’) skiller ikke to tekstene seg fra 

hverandre. ‘Naturfag 5’ har et par tilfeller av interne koplinger, det vil si at det er en 

kopling til teksten selv (kotekst). Disse utgjør ikke noen viktig forskjell mellom 

tekstene, men i min avhandling fant jeg at denne måten å binde sammen teksten på 

veldig sjeldent forekommer. Det er ikke rene funksjonelle grunner til dette, siden det er 

mulig å utvikle en argumentasjon eller beskrive et saksforhold ved å vise til hva som er 

sagt tidligere. Et eksempel fra ‘Naturfag 5’ (s. 103) hvor adversativ (type ’men’) 

koplingen ’i stedet’ viser til hva som er sagt:  

Temperaturen i hendene blir høyere, men her skjer ikke energioverføring ved 

varme. Vi sier i stedet at hendene utfører et arbeid på hverandre.  

Den andre setningen i sitatet over kunne godt vært ”I stedet utfører hendene et 

arbeid på hverandre.” Det er da saksforholdet som rommer sammenhengen . Det er helt 

dominerende i sjangeren at elevene skaper sammenheng gjennom referentkjeder ved 

leksikalsk kohesjon. Det er kanskje ikke tilfeldig at de interne koplingene dukker opp i 
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nettopp den allmennfaglige teksten. Denne teksten har trekk av å kreve et større 

engasjement hos elevene, og har et mer aktivt sender – mottaker forhold.  

Næranalyser og sammenlikning av mekanikktekstene  

Innledning 
Jeg ble som nevnt slått av at tekstene gav veldig forskjellige leseropplevelser. 

Leksikogrammatisk har vi sett at tekstene er forskjellige i noen henseender og like i 

andre. Dette skyldes forskjeller som var iøynefallende (layout, avsnittsinndeling, bruk 

av bilder), andre var mer subtile. I framstillingen nedenfor blir ikke tydelige forskjeller 

favorisert framfor de underliggende, leksikogrammatiske trekkene. Snarere må disse 

ses i sammenheng. Men vi skal etter hvert gå grundigere inn i et avsnitt om energi i de 

to tekstene for å avdekke flere sider ved denne forskjelligheten.  

Vi har sett på noen trekk ved tekstene i hvordan mening uttrykkes. Tekstene er 

like i flere henseender: Begge tekstene er fagtekster som omhandler en verden av 

abstrakte relasjoner, og ting som foregår i en ytre verden. Dette er det som 

grunnleggende foregår i naturfagtekster. Samtidig er det noen forskjeller mellom 

tekstene. Ideasjonelt etablerer tekstene en annerledes virkelighet – og denne 

virkeligheten er av ulikt slag i de to tekstene. Det har dels å gjøre med den ideasjonelle 

metafunksjonen, men også den mellompersonlige.  

Vi skal nedenfor gå et hakk videre, og studere tekstenes informasjonsflyt, eller 

informasjonsstruktur. Med det går analysene utover de metoder jeg benyttet i min 

avhandling. Grunnen til at det er fristende å gjøre denne utvidelsen, er at grammatiske 

metaforer i form av nominaliseringer spiller en mer sentral rolle for diskursen. Å 

studere hvordan nominaliseringer inngår i sammenhengen i teksten på, blir å studere 

hvordan de inngår i tekstens oppbygning av det faglige innholdet.  

‘Naturfag 5’ 
I ‘Naturfag 5’ innledes kapitlet om energi med to sider som er tydelig markerte som 

starten på kapitlet. I dette avsnittet framheves noen trekk ved denne innledningen. 

Både tekst og bilder analyseres; i tillegg blir de to sidene som helhet analysert som 
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visuell semiotikk. Den visuelle semiotikken blir førende i et slikt oppslag; delene står i 

forhold til hverandre på måter som er meningsbærende.  

Hele venstresiden er et bilde av en motorsyklist som kjører mot iakttakeren 

med en soloppgang (eller nedgang) i bakgrunnen, se Vedlegg 2. Kun konturene av 

motorsyklisten ses mot en himmelbakgrunn som har gulrøde fargenyanser. I 

grammatikken til visuell semiotikk har bildet plassen til ’det gitte’, mens teksten 

representerer ’det nye’. Teksten representerer noe elevene skal arbeide med og tilegne 

seg. På høyre side kommer først en overskrift og en innholdsfortegnelse for kapitlet. 

Deretter kommer en brødtekst over to spalter. Der slås det fast at 

Energi er et viktig begrep. I aviser og tv hører vi om energi i mange forskjellige 

sammenhenger. Det kan være i forbindelse med industriutbygging, 

miljøforurensning, gassenergiverk, vassdrag og energiøkonomisering 

(‘Naturfag 5’ s.101). 

Den kontekstuelle rammen som påkalles, og som gjør ’energi’ til et viktig 

begrep, er en hverdagslig, samfunnsorientert kontekst. Deretter blir mottaker spurt 

”Men har du tenkt på hva energi er?” Så følger en forklaring hvor energien i bensin blir 

fulgt tilbake til sitt opphav. Denne forklaringen er en narrativ fortelling gjennom 

mange temporale koplinger mellom setninger, ’først skjer det, så skjer det, så …’. Den 

kunne godt vært et eventyr, og startet som ”Det var en gang for hundrevis av millioner 

år siden…”. Teksten på denne introduksjonssiden hører dermed til en annen sjanger 

enn ellers i kapitlet. Merk at det er underforstått at det å forstå energibegrepet og hvor 

energi kommer fra er viktig for diskursene som det refereres til. Det primære framstår 

som hva energi ’er’, også for bruken. 

Ved å ha ’det gittes’ plass, er bildet det som er antatt kjent for elevene. Bildet 

skal appellere mer til følelser enn til elevens fornuft. Kognitivt forbindes energi til 

energibruk. Om bildet appellerer til elevene vil avhenge av øyet som ser, naturligvis, 

om motorsykkelkjøring oppfattes som spennende og interessant.  

Nederst står målene som elevene skal nå, det er listet 7 mål hvor elevene skal 

”gi eksempler på ” og ”bruke” begreper.  Målene er dermed ’det nye’ og ’det virkelige’ 

i oppslaget, de er det som elevene skal arbeide fram mot. De står i en hvit boks – hele 
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resten av siden har en oransje farge som tar over fargene fra bildet til venstre. Ved å 

være hvit, slik bakgrunnen for teksten normalt er, markeres ytterligere målenes 

jordnærhet. Både gjennom innhold og form markerer målene en overgang til faget. 

Innledningen har vært nettopp det, både gjennom verbaltekstens sjanger, bildebruk og 

layout står sidene for seg selv. Siden kommer ”det faglige”. Fram til nå har 

metadiskursen vært primær, det har handlet om å vinne elevens interesse, om å 

motivere og fokusere elevens oppmerksomhet.  

Så til saken 
På neste side begynner alvoret, i avsnittet med hovedtittelen ”Energi og 

energibegreper”. En oppsummering av min egen lesning er som følger: Først kommer 

en introduksjon om energi som begrep – hva ordet kommer av, og ikke minst hva slags 

type begrep det handler om. Det blir dessuten knyttet til elevenes tidligere møte med 

det i ungdomstrinnet. Det sies at ”Energi er et begrep som forskerne har laget for å 

kunne beskrive det som skjer rundt oss, på en enklere måte”. Deretter etableres 

sammenhenger mellom energikilde, energimottaker og energikjede i hovedavsnittet 

”Energikilder og energikjeder”.  

I neste hovedanvsnitt ”Energioverførig – varme og arbeid” blir måter 

energioverføring kan skje på behandlet: gjennom varme og arbeid. Dernest blir eleven 

”minnet om” ulike energiformer. Disse navnene blir knyttet til ulike situasjoner som de 

brukes innenfor. De tilhører hverdagen, hensikten med teksten er å føre elevene 

’bakenfor’ det tilsynelatende og sammensatte:  

Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvilket navn vi skal bruke på en 

energiform. Fysikerne vil si at det egentlig bare er to hovedformer for energi. 

Det er bevegelsesenergi, som også kalles kinetisk energi, og stillingsenergi, som 

også kalles potensiell energi. De andre energiformene er kombinasjoner av 

bevegelsesenergi og stillingsenergi ‘Naturfag 5’ s. 104-105).  

I denne passasjen finner vi at det skapes en overgang mellom en fysikkfaglig 

og en mer hverdagslig kontekst gjennom en projeksjon, de to hovedformene for energi 

er noe som tillegges forskersamfunnet: ’fysikerne vil si at…’.  
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I et gult felt rett nedenfor sitatet over blir imidlertid de to hovedformene løftet 

ut av en slik kontekstualisering, og det blir slått fast at ”Det er to hovedformer for 

energi: bevegelsesenergi og stillingsenergi.” Dette er et signal om at kunnskapen som 

elevene skal lære er generelt gyldig, uavhengig av kontekst. 

I fortsettelsen kommer det så et eksempel på energiloven med vannets 

kretsløp. Men vi skal dvele videre ved avsnittet som nettopp er diskutert. 

Hva foregår?  
I innledningen av kapitlet blir energi presentert som et viktig begrep, brukt blant annet 

i TV og i media. Det sies at ”Energi er et begrep som forskerne har laget for å kunne 

beskrive det som skjer rundt oss, på en enklere måte.” Ja, enklere hvis det med det 

menes en mer økonomisk eller generell beskrivelse. Men neppe enklere å forstå! I 

forhold til det primære som foregår i teksten, fører sender her mottakeren litt bak lyset. 

Beskrivelsen er nok enklere i fysikk, men før det må elevene gå inn i en fysisk tenke- og 

uttrykksmåte som går utover hverdagen. Burde elevene i stedet vite hvorfor det er 

vanskelig -- fordi det handler om en annen måte å forstå verden på?  Senere henvender 

sender seg til eleven:  

Men har du tenkt på hva energi er, og hvor den kommer fra? For eksempel: 

Hva er det med bensin som gjør at du kan kjøre rundt på en moped? 

Innledningen besvarer 'hvor energien kommer fra', mens store deler av kapitlet 

handler om hva energi er. Utdraget nedenfor er representativt for teksten om fysikkens 

energibegrep. 

Fra dagliglivet kjenner du flere energikilder. Du kan for eksempel varme opp 

vann i en kjele på minst tre forskjellige måter: Enten bruke en elektrisk 

kokeplate, et leirbal eller en gassbrenner. I det første eksemplet er den 

elektriske kokeplaten energikilden, i det andre eksemplet er det bålet og i det 

tredje gassbrenneren.  

I alle eksemplene er kjelen energimottaker. Under oppvarming skjer det en 

energioverføring fra energikilden til energimottakeren. Denne 

energioverføringen kommer til uttrykk ved at kjelen får høyere temperatur.  
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Den varme kjelen blir så energikilde til vannet, og vannet er energimottaker. 

Under oppvarmingen går det energi fra kjelen til vannet. Denne 

energioverføringen gjør at vannet får høyere temperatur (‘Naturfag 5’ s. 102). 

De fullverdige prosessene er materielle prosesser og relasjonelle prosesser. De 

materielle prosessene er oppført i tabellen nedenfor. Her finner vi også et utvalg 

relasjonelle, som var i klart flertall, med totalt 11. 

Materielle prosesser Relasjonelle prosesser (utvalg) 
Du kan for eksempel varme opp vann i en 
kjele på minst tre forskjellige måter 

I alle eksemplene er kjelen energimottaker 

Under oppvarmingen går det energi fra 
kjelen 

I det første eksemplet er den elektriske 
kokeplaten energikilden 

Under oppvarmingen skjer det en 
energioverføring fra energikilden til 
energimottakeren 

Vannet er energimottaker 

Materielle prosesser som metafor  
 energioverføringen skjer i flere trinn 

 Denne energioverføringen gjør [at vannet 
får høyere temperatur] 

 

Enkelte av de relasjonelle prosessene er metaforer for materielle prosesser. Det 

betyr at de har verb og en argumentstruktur som materielle ('noe skjer'), men deres 

mening ligger nærmere relasjonelle. Her er det klart uklare grenser. Prosessen 

"energioverføringen skjer i flere trinn" er materiell, men dens kongruente mening kan 

tolkes i retning av en relasjonell prosess 'energioverføringen har flere trinn' . 

Hvilken rolle har de nær-relasjonelle (men likevel) materielle prosessene? Det 

ligger nettopp i det som ble sagt om de funksjonelle fordelene som nominaliseringer 

har i teoribygging i naturvitenskapelig diskurs. Nominaliseringer gjør det mulig å 

kondensere mening i teoribygging og klassifisering. Denne utviklingen fører imidlertid 

til at noe som foregår blir til ’ting’. Det gjør at disse konstruksjonene blir problematiske 

i en diskurs som knytter teori nært til prosesser i en ytre virkelighet. 'Tingene' gjør noe i 

naturen, og for å tilbakeføre noe av deres 'prosesshet', blir de realisert gjennom verbet 

'skjer'. ’Energi overføres’ blir til ’Energioverføringer skjer'.  

Flere av de andre materielle prosessene er nokså abstrakte, og tenderer mot 

relasjonelle prosesser. Avsnittet over om energioverganger beskriver handlinger i en 
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teoretisk og abstrakt verden. Denne verden er ikke en verden som i prinsippet kunne 

sanses. I stedet finner vi her en verden av abstrakte relasjoner, som 'skjer bakenfor' den 

konkrete dagligdagse erfaringen.   

I den tekstuelle metafunksjonen skal vi først se nærmere på hvordan 

sammenhengen er skapt tekstlig. Sammenhengen, eller kohesjonen, er skapt først og 

fremst gjennom leksikalsk kohesjon.  Det tematisk innholdet, type aktivitet og emne, i 

teksten kan vi få innsikt i gjennom å følge referentkjeder i teksten:  

Energikilde – elektrisk kokeplate – leirbål – gassbrenner – kjele.  

Dagliglivet – (varme opp) vann  

Energimottaker – kjele. 

Disse kjedene er nestet inn i hverandre på en ganske komplisert måte. Det er 

først etter eksemplene at kokeplaten, leirbålet blir knyttet til kategorien 'energikilde'. 

Kjelen blir energikilde først etter å ha vært energimottaker, i neste avsnitt. Dette 

rollebyttet er viktig, fordi det bekrefter de generelle sammenhengene mellom 

energimottaker og energikilde ("Under oppvarmingen skjer det en energioverføring fra 

energikilden til energimottakeren"), som kan ha mange konkretiseringer. Dette leder 

fram til uttrykket 'energikjede', som også blir illustrert med et diagram.  

De viktige nominaliseringene her er energikilde, energimottaker og 

energioverføring. Disse nominaliseringene blir det underforstått har mening for 

elevene; 'oppvarmingen', som i utpakket form kunne være noe sånt som 'Jeg varmer 

opp vann'. Dette illustrer at nominaliseringer står utenfor tid, handling og aktører. Det 

er en viktig side ved naturvitenskapelig diskurs. 

De begrepene elevene i henhold til målformuleringene i introduksjonen skal gi 

eksempler på og bruke, er nettopp nominaliseringer. Vi skal derfor studere 

informasjonsflyten, og se på rollen som begrepene spiller. Noe av det jeg ønsker å 

framheve er at det er en avgjørende forskjell mellom den yrkesfaglige og den 

allmennfaglige teksten i dette henseendet. Tekstene konstruerer ulike ’virkeligheter’ 

beregnet for ulike modellesere. 
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Informasjonsflyt 
Hva som menes med informasjonsflyt i teksten ble gjort rede for i metodekapitlet. 

Hvilken informasjonsflyt kan avdekkes ved å studere ”kjent” og ”ny” informasjon i 

sitatet over? Nedenfor er kjent og ny listet, og leddene er markert med bokstavkoder 

når de introduseres. Tom linje markerer avsnitt i teksten.  

Kjent ny 
Fra dagliglivet (a) kjenner du flere energikilder (b) 
Du (c) kan varme vann på tre forskjellige måter 

(d) 
 enten ved å bruke en elektrisk kokeplate, 

et leirbål eller en gassbrenner. (e) 
I det første eksemplet (d1) er den elektriske kokeplaten energikilden, 

(e1) 
i det andre eksemplet (d2) er det bålet (e2) 
i det tredje [eksemplet] (d3) Gassbrenneren (e3) 
  
I alle eksemplene  er kjelen energimottaker (f) 
Under oppvarmingen (g) skjer det en energioverføring fra 

energikilden til energimottakeren (h) 
Denne energioverføringen kommer til uttrykk ved at kjelen får 

høyere temperatur (i) 
  
Den varme kjelen blir så energikilde til vannet 
og vannet er energimottaker 
Under oppvarmingen går det energi fra kjelen til vannet. (j) 
Denne energioverføringen gjør at vannet får høyere temperatur. (k) 
  
< De to avsnittene oppsummeres i figur>  

 

Nominaliseringene spiller en viktig rolle for sammenhengen i teksten. 

Informasjonsflyten i avsnittet over ser skjematisk ut slik (ledd med viktige 

nominaliseringer er kursivert): 

Kjent  Ny 

a  b (energikilder) 

c  d, e (eksemplene varme vann) 

d1  e1, b 

d2  e2, b 

d3  e3, b 
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d  f (kjelen er energimottaker) 

g (oppvarmingen) h (energioverføring) fra b til f.   

h  i 

 

i’  b 

’d’ (vannet) f 

g  k 

i  l 

Hvis vi sammenligner denne strukturen med skjemaene for temautvikling og 

temaopphopning, så er det temautvikling som er mest typisk for teksten over. Den nye 

informasjonen blir det kjente i neste setning. Men vi ser også at utviklingen har ulike 

retninger i de tre avsnittene (markerte med mellomrom både i tabellen og i skjemaet): I 

det første avsnittet innføres ny informasjon i form av nye deltakere. ’Energikilder’ 

deltar som en viktig nominalisering. I det første avsnittet blir denne metaforen pakket 

ut så å si, etter å ha blitt introdusert i første setning.  

I det midterste avsnittet innføres flere nominaliseringer (energimottaker, 

oppvarmingen, energioverføring). Det er dette avsnittet som forklarer de fysiske 

begrepene som innebærer en generalisering av eksemplene, og som elevene forventes å 

eksemplifisere. Dette avsnittet er hovedsaken. Avsnittet etablerer relasjoner mellom 

viktige nominaliseringer.   

I det siste avsnittet innføres ikke flere nye nominaliseringer. I stedet blir 

deltakerne i de to avsnittene foran tildelt nye roller. Slik understrekes det generelle ved 

skjemaet i midten (d – i). Informasjonsflyten i det tredje avsnittet tar tak i kjelen som 

går fra å være energimottaker til energikilde, og viser til informasjon som er innført i de 

to første avsnittene. 
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Nominaliseringene spiller altså en viktig rolle i denne ganske så kompliserte 

strukturen. Dels blir elementer i ”ny” pakket sammen som ”kjent” i form av 

nominaliseringen, dels blir de knyttet til eksemplene både framover og bakover i 

teksten. Den fysiske forståelsen søkes etablert ved at elevene pakker meningsinnhold i 

eksempler inn i nominaliseringene, som blir abstrahert ved at flere deltakere går inn 



under samme nominalisering. Dessuten veksler deltakerne roller i forhold til 

nominaliseringene. 

Oppsummering av mekanikkdelen av ‘Naturfag 5’ 
For elevene er det nok ikke så lett å se at det er en enkel beskrivelse av virkeligheten 

som de skal ta del i. Det som foregår i teksten er tvert i mot ganske komplisert. 

Tekstens ’ærend’ er, som en oppsummerende tolkning av de ulike aspektene ved 

teksten, å bringe elevene til en ’uncommon sense’ beskrivelse av verden som er 

fundamentalt annerledes enn hverdagsituasjonenes ’common sense’, samtidig som de 

etablerer bindeledd mellom de to måtene å tenke på. Elevene lærer også noe om 

situasjonene hvor denne måten å betrakte fenomener på brukes. De lærer en ny måte å 

forstå virkeligheten på gjennom en ny måte å bruke språk på, som både kunnskap og 

forventninger knyttet til situasjoner. Disse situasjonene er samtidig del av en 

institusjonell og sosiokulturell kontekst.  

Elevene får altså god støtte til å etablere sammenhenger mellom 

hverdagssituasjoner og fysikkens idealiserte og generelle betraktningsmåter gjennom 

gjentakelser og forbindelser til en tenkt virkelighet (eksemplene). Dette henger 

sammen med et sterkere innslag av metadiskurs, og at det stilles forventninger til 

elevene. De inviteres inn i naturfagets og dermed naturvitenskapens verden, og til å 

dele noen grunnleggende oppfatninger om verden. Kravet er imidlertid at de mestrer 

diskursen som hører til. Det hele henger sammen: De inviteres inn i en subkultur som 

verdsetter mestring av teknisk diskurs, og derfor også relasjoner til en kunnskap som 

har ideologisk prestisje i samfunnet.   

 ‘Naturlig nok’ 

Innledning til kapitlet 
I  likhet med ‘Naturfag 5’, starter ’Naturlig nok’ med en innledning før fagstoffet. 

Kapitlet innledes med et forsidebilde. Bildet viser en snøbrettkjører som holder på å 

kjøre utfor et stup (det ser i hvert fall ut som han gjør det), se Vedlegg 1. Dette bildet er 

inngangsbildet til kapitlet om energi. Bildet er dramatisk. Mye av dramatikken ligger i 

at vi ikke ser hva han er på vei mot. Skrenten han kjører på er badet i sollys, mens en 
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fjernere dalside skimtes som en grå skygge i bakgrunnen. Bildet er et fargefoto med 

sterk modalitet, iakttakeren står på sett og vis og ser på, men på trygg avstand. 

Snøbrettkjøreren ses sentrert i bildet. Bildet har teksten ”En som står på snøbrett, 

omformer energi”. Dette bildet skal virke motiverende ved å henspeile til en aktivitet 

som er populær blant ungdom, og som mange har drevet med.  

Etter bildet av snøbrettkjøreren som innleder kapitlet, kommer overskriften 

”Energiformer”. Starten på kapitlet løper slik: 

Ordet energi kommer av det greske ordet energia og betyr handlekraft. Energi 

kan opptre i flere forskjellige former. 

Energi er en gjenstands evne til å utføre et arbeid. <mellom to røde streker – 

min anm.> ‘Naturlig nok’ s. 64). 

Dernest følger en beskrivelse av ulike ”energiformer”: bevegelsesenergi, 

stillingsenergi, elektrisk energi, varmeenergi, etc (se Vedlegg 1). Hver energiform 

beskrives i korte avsnitt. Det er to illustrasjoner til denne delen av boken. En tegning 

illustrerer bevegelsesenergi, og viser en tegning av en buss som har kjørt på en liten bil 

og tydeligvis dyttet den bakover i sammenstøtet. Dette skal illustrere at bussen har 

større bevegelsesenergi, understreket av figurteksten ”En tung buss har større 

bevegelsesenergi enn en liten bil, selv om de kjører like fort.” Tegningen nedenfor viser 

en hund som holder på å slippe en steinblokk i hodet på en annen hund. Her blir det 

matematiske uttrykket for potensiell energi forklart (men ikke vist): ”Hvor stor 

stillingsenergi en gjenstand har før den faller, er avhengig av gjenstandens vekt og 

hvor langt den kan falle”. Deltakerne på de tegnede illustrasjonene i dette kapitlet har 

ofte sinte ansiktsuttrykk. De gir assosiasjoner til tegneserier som sjanger.  

Ugrei begrepsbruk 
I framstillingen er det enkelte faglige feil og noe ”uortodoks” fysikk som bør påpekes. 

Den mest alvorlige er at begrepet (nominaliseringen) ”Varmeenergi” og dets utpakking 

dekker over et viktig skille i fysikk, mellom indre energi (temperatur) og varme. Det er 

indre energi, som temperatur er et mål på, som er en energiform. Varme er derimot 

transport av energi. Varme går fra områder med høy indre energi til områder med 
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lavere indre energi, altså fra områder med høy temperatur til områder med lavere 

temperatur. Det som beskrives i teksten er indre energi. I teksten blir den indre 

energien knyttet til bevegelsen av molekyler eller atomer som roterer eller vibrerer. 

Dermed er det her implisitt en kobling mellom indre energi og bevegelsesenergi. Innen 

leseren har kommet fram til ”Energikjeder” litt senere har han eller hun møtt en 

snublestein i form av ”varmeenergi”. 

Hva skjer i denne teksten: prosesser 
Etter gjennomgåelsen av energiformer omtalt tidligere, kommer så en utlegning av 

”energikjeder”:  

Energikjeder 

Energi kan ikke skapes, og energi kan heller ikke forsvinne. Energi blir bare 

overført fra en form til en annen. Når energien går fra den ene formen til den 

andre, eller fra en gjenstand til en annen, har vi en energiovergang. Når det er 

mange energioverganger etter hverandre, kaller vi det for en energikjede. 

Eksempel 1 

Når vi koker opp en kjele med vann, omformes den elektriske energien til 

varmeenergi - først til kokeplata, så til kjelen og så til vannet ‘Naturlig nok’ s. 

65). 

Deretter følger tre eksempler på energikjeder gul bakgrunn.  

Avsnittet ”Energikjeder” starter med en naturlov (energiens bevarelse). I 

denne loven, som gjentas på siden etter, finner vi det eneste eksemplet på 

setningskopling, ’og’. Ellers er sammenheng i teksten skapt leksikalsk, gjennom 

’energi’, til  nominaliseringene ’energiformer’ og ’energioverganger’. Sammenhengene 

pakker ut nominaliseringen ”energikjede”:  

Energi overføres fra en form til en annen --> energiovergang --> mange 

energioverganger --> energikjeden. 

Det er altså mellom de ulike formene som er listet at energien kan gå. Det 

første eksemplet skal vise dette: 
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Eksempel 1 

Når vi koker opp en kjele med vann, omformes den elektriske energien til 

varmeenergi – først til kokeplata, så til kjelen og så til vannet (‘Naturlig nok’ s. 

65).  

 Dette eksemplet kan imidlertid ikke gi en forståelse av hva som skjer i denne 

’energiovergangen’ i overensstemmelse med fysisk teori, i og med at varme forkledd 

som ’varmeenergi’ er blitt en sidestilt energiform, og ikke er transport av energi. 

’Temperatur’ er heller ikke et element i forklaringen. Det må bli gåtefullt for elevene 

hvordan omformingen kan skje!  

’’Naturlig nok’’ pakker ut nominaliseringen først i generelle termer, deretter 

følger noen eksempler. Energiloven er formulert gjennom materielle prosesser av 

typen ’skape’ eller ’endre’. Deretter følger relasjonelle prosesser som knytter de 

abstrakte materielle prosessene til nominaliseringene.  

Materielle prosesser Relasjonelle prosesser  

Energi kan ikke skapes  

energi kan ikke forsvinne  

Energi blir bare overført fra en 

form til en annen 

 

Når energien går fra en form til en 

annen, eller fra en gjenstand til en annen 

 

 har vi en energiovergang 

 
Mange energioverganger etter 

hverandre kaller vi for energikjede 

 

Hvis vi sammenlinger med ‘Naturfag 5’, så er det mindre som foregår i en 

slags ytre verden. Samtidig er informasjonsstrukturen enklere. Det betyr ikke at teksten 

nødvendigvis blir lettere å forstå.  
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Informasjonsflyt 
I dette avsnittet skal vi studere informasjonsflyten i ’Naturlig nok’ på samme vis som 

for ‘Naturfag 5’. Emnet for denne teksten er ikke helt det samme som det som ble 

analysert i ’Naturfag 5’ hvor energikjeder var emnet. I  ’Naturlig nok’ er energiformer 

det primære; det er dette som utgjør et svar på hva energi ’er’. Innledningen til teksten 

legitimerer en slik tolkning. De to tekstene som sammenlignes er  likevel svar på 

samme spørsmål og har samme funksjon i kapitlet.  
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Kjent ny 
Ordet energi (a) kommer av det greske ordet energeia og 

betyr handlekraft (b) 
Energi kan opptre i flere forskjellige former (c) 
  
Energi (a) er en gjenstands evne til å utføre et arbeid 

(b) 
 Bevegelsesenergi 
En gjenstand i bevegelse (a) har evne til å utføre et arbeid (b) 
fordi den  har evne til å påvirke en annen ting med 

en kraft og dermed flytte på tingen (c) 
[Vi sier at] en gjenstand i bevegelse har bevegelsesenergi. (d) 
Hvor stor bevegelsesenergi er avhengig av massen og hastigheten (e) 
 Stillingsenergi 
En gjenstand (a) som er i ro, kan på grunn av plasseringen 

ha mulighet til å falle ned (b) 
Dersom gjenstanden faller ned, kommer den i fart og får evne til 

å utføre et arbeid (c) 
En gjenstand [som kan falle ned] har derfor energi (d) 
Denne typen energi kaller vi stillingsenergi (e) 
 Elektrisk energi 
Elektrisk energi (a)  er en betegnelse på energi som skyldes 

elektriske krefter. (b) 
Elektrisk energi kan utnyttes til å få maskiner til å utføre et 

arbeid (c) 
<hopper over noen avsnitt> Energikjeder 
Energi (a) kan ikke skapes, og kan heller ikke 

forsvinne (b) 
Energi blir bare overført fra en form til en annen. 

(c) 
Når energien går fra den ene formen til den andre, […], 

har vi en energiovergang. (d) 
Når det er mange energioverganger etter 
hverandre 

kaller vi det for en energikjede (e) 

 

Sammenligner vi med skjemaene i Vagle, Sandvik og Svennevig gjengitt i 

kapittel 1, ser vi at den dominerende utviklingen skjer gjennom temaopphoping. 

Sammenlignet med ‘Naturfag 5’, så er også kjedene kortere. Tre av avsnittene 

(’bevegelsesenergi’, ’stillingsenergi’ og ’energikjeder’) har en variant av 
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temaopphoping; dette skjemaet starter som temaopphoping, før det til slutt går over til 

å bli temautvikling. Utviklingen følger et mønster som dette:  

 Kjent  Ny 

  a  b 

  a  c 

  a  d 

  d  e 

 

Den korte temautviklingen mot slutten i disse avsnittet er imidlertid viktig, 

fordi det her er nominaliseringen innføres (’d’). Det er gjennom nominaliseringen at 

den nye informasjonen blir pakket inn i nominaliseringene ’bevegelsesenergi’, 

’stillingsenergi’ og ’energiovergang’. Det er imidlertid typisk for avsnittene at den 

nyetablerte nominaliseringen ikke blir brukt i en videre temautvikling i særlig grad. 

Dette er helt forskjellig fra teksten for allmennfaglig studieretning.  

Temautviklingen følger mer eller mindre  et oversiktlig mønster,  noe som er i 

tråd med senders forutsetninger. Det betyr imidlertid ikke at teksten av den grunn er 

lett å følge, eller at den hjelper elevene fram til en fysikkfaglig forståelse. Først etter 

flere nye nominaliseringer som ikke relateres til hverandre før ’energikjeder’ utvikles 

på generelt grunnlag, møter elevene noen eksempler. Temaopphopingen gir teksten et 

preg av å være et leksikon, siden dette noe statiske og oppramsende preget er et 

kjennetegn ved  den typen tekster. 

Oppsummering av analysen av ”Naturlig nok” 
Modelleseren i ’Naturlig nok’ er nokså utydelig i mekanikkdelen. Det er omtrent ikke 

metadiskurs i teksten, og teksten er for snau til å være et godt hjelpemiddel for å bygge 

opp en forståelse. Teksten havner i et slags ingenmannsland. Samtidig kan teksten 

oppfattes som at sender er tro mot egne forutsetninger. ’Naturlig nok’ holder det den 

lover. Teksten er kortfattet, med tydelige avsnitt. En elev som kan reprodusere denne 

teksten, vet en del  fakta, og kan gjengi den på evalueringer. Det er som om sender sier 

”beklager, dette stoffet burde du helst slippe, men vi skal forsøke å gjøre det minst 

mulig smertefullt for deg, du trenger ikke kunne hva dette stoffet egentlig innebærer”. 
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I ’energi og samfunn’ er det som om sender har en annen forfatterstemme, eller 

ser muligheter til å engasjere elevene i et annen  type stoff. Her er modelleseren en 

engasjert elev som aksepterer å bli oppfordret til å ta aktivt stilling til  miljøspørsmål. 

Sammenligning mellom ‘Naturfag 5’ og ’Naturlig nok’ 
 ‘Naturfag 5’ er i større grad en forklarende tekst – om enn det er uttrykt i litt abstrakte, 

termer, ser vi i eksemplet at det foregår ting i ’energikjeder’ teksten. Sammenlingenet 

med klassifiseringer (se nedendefor) har forklarende tekster i større grad verb orientert 

mot handling, at noe foregår, og handlingene er logisk strukturerte sekvenser (Martin 

1993). Energien går mellom ulike objekter, og mens det skjer så å si får eleven forklart 

hvilken rolle hver deltaker har i det mer generelle skjemaet. Først etter at energikjeder 

er gjennomgått, blir ulike energiformer tatt opp. Først da kommer vi til 

klassifiseringen, og da er det skillet mellom bevegelsesenergi og mekanisk energi som 

er det viktige.  

Energibegrepene utgjør en taksonomi på to nivåer:  

      
kinetisk – kjerne                        ‘Naturfag 5’ 

    – sol    
energi            – elektrisk 
    – lyd  
  potensiell – kjemisk 

 

 

’Naturlig nok’ er derimot en klassifiserende tekst: 

 

  – kinetisk     ‘Naturlig nok’ 
  – potentiell 
  – varme  
energi   – elektrisk  
  – kjemisk 
  – kjerne 

 – stråling 

 

Vi ser at mens ‘Naturfag 5’ har en taksonomi på 3 nivåer, så bygger ’Naturlig 

nok’ opp en taksonomi på 2 nivåer. Dette markerer et viktig forskjell i fokus som 
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berører både tematisk utvikling, ideell mottaker og teksttype, og bygger opp under 

forskjeller påvist i informasjonsflyten. Det er vanskelig å unngå inntrykket av teksten i 

‘Naturfag 5’ egentlig handler om det mellomste nivået: dette er fysikkens begreper som 

universell kunnskap, som får konkretiseringer i ulike stofflige situasjoner. Det er 

overgangen mellom denne teoretiske forståelsen og sunn fornuft som elevene skal 

beherske. 

’Naturlig nok’ etablerer ikke dette mellomnivået. Det er ikke ontologisk 

forskjell mellom elektrisk energi, potensiell energi og strålingsenergi i denne 

framstillingen. Svaret kan være at teksten ønsker å være lett tilgjengelig for leseren. 

Men er den det? 

’Naturlig nok’ starter med en innledende setning ’Energi kan opptre i 

forskjellige former’, et utsagn som er typisk for klassifiseringer. Når eleven har kommet 

til ’Energikjeder’ blir begrepet forklart, men på an abstrakt måte gjennom materielle 

prosesser som uttrykker en generell lov og relasjonelle prosesser som leder fram til 

begrepet ’energikjede’. Først i eksemplene blir energikjeder knyttet til noe som ’foregår’ 

i konkrete situasjoner. Denne teksten har gjennom den feilaktige begrepet 

’varmeenergi’ også fjernet prosessheten ved varme! 

Sammenligner vi med teksten i ‘Naturfag 5’, så ser vi at denne teksten er 

enklere strukturert. Men meningsinnholdet i form av en utpakking av ’energiovergang’ 

er neppe enklere tilgjengelig for eleven av den grunn. Det blir nå eleven som må skape 

sammenheng mellom nominaliseringen ’energikjede’ ved å knytte deltakere (kjele, 

vann, kokeplate, ulike energiformer) på egen hånd til det tematiske mønstret. Eleven 

har kommet lettere til de første stegene, men er overlatt til seg selv i de siste. Helt til 

mål vil eleven neppe komme, uten at misoppfatningen ’varmeenergi’ avdekkes. 

På den positive siden har teksten en oversiktlig struktur, og framstår på en 

konsistent måte som en tekst som er laget for å bli slått opp i framfor lest fra start til 

slutt.  
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Energi og samfunn 
Begge tekstutvalgene har et skille mellom mekanikkdelen og det som er betegnet som 

’energi og samfunn’. I ’Naturlig nok’ er stikkordene i læreplanen funnet i et senere 

kapittel kalt ’Miljølære’.  

I ‘Naturfag 5’ er de to punktene i læreplanen som er lagt til grunn for 

framstillingen gjenfunnet i det samme kapitlet. Spørsmålet er hva det vil ha å si for 

framstillingen. Analysene viser at begge tekstene skiller seg ganske betydelig fra 

hvordan mekanikkdelen er realisert.  

’Naturlig nok’ 
Vi begynner beskrivelsen av tekstene i ’Naturlig nok’ ved å se nærmere på bildene. Det 

gir anledning til å framheve samtaler med noen av elevene. I utgangspunktet kan en 

vente seg at denne delen av tekstutvalget kan appellere til andre elever enn det første; 

mens mekanikk er den harde kjernen i fysikk, trekker ’energi og samfunn’ inn flere 

perspektiver, og gir rom for et bredt engasjement. Nettopp miljøundervisning blir sett 

på som viktig for elevenes naturfaglige kompetanse, som motivasjon og som 

læringsutbytte i norsk sammenheng. I eksemplene nedenfor blir dette illustrert med to 

elevers tolkninger. Disse illustrer betydningen av elevenes interesser og engasjement, 

og er en ’forsmak’  på neste kapittel. 

Hva kan trekkes inn i ’energi og samfunn’? 
Det første bildet som elevene blir vist i denne delen viser en vindmøllepark.  Bildet er 

analytisk; det viser hva en slik park er. Helheten av vindmølleparken blir imidlertid 

ikke nevnt; denne helheten er underforstått. Bildeteksten er ”Vindmøller som 

produserer elektrisk energi, representerer også naturinngrep” (‘Naturlig nok’ s. 101). 

En kan så vidt se at rotorbladene går rundt. Bildet viser vindmøllene regelmessig 

plassert på en stor gressplen, mot en blå himmel. Bildet er dermed strengt komponert 

med en grønn plen nederst, en blå himmel som dekker mesteparten av bildet, og de 

hvite vindmøllene mot den blå himmelen. Bildet er interessant fordi naturinngrepene 

som er omtalt i figurteksten ikke blir representert som noe ”stygt”, men noe som 

minner om en kulturlandskap, en golfbane med vindmøller på. Det som klarest peker 
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mot en konflikt mellom teknologi og natur er et tre til venstre for midten av bildet. 

Dette treet er det nærmeste objektet på bildet, og er iøyefallende fordi det både 

etterligner og bryter med vindmøllene. Treet står plassert der hvor en skulle vente en 

vindmølle ut i fra mønstret, og treet har sågar form som vindmøllene, med en slank 

stamme uten greiner, og med en krone av tette greiner øverst. Treet tiltrekker seg 

oppmerksomheten ved å bryte mønstret. Det står et tre der hvor en ut fra mønstret 

venter en vindmølle. Samtidig blir vindmølle og tre knyttet sammen: Treet det 

naturlige, vindmølla det menneskeskapte. Har vindmøllene tatt plassen til trærne? 

Eller passer de sammen? Hvordan vil elever tolke dette bildet? 

Khalid 
Denne eleven forbinder hensikt og et samfunnsengasjement med bildet.  

Jeg tenker at liksom, de skaffer seg energi til det, hele landet sitt liksom, og de 

bevarer energien, sånn at det, så lenge det er vindmøller så mister de ikke 

energi. 

EK: Nettopp. 

De får, vinden er jo der hele tida, og da får de energi hele tida, og da trenger 

ikke de bekymre seg for noe spesielt, så det er bra for dem lissom. 

Han leser bildet i en kontekst som bildet ikke eksplisitt støtter. Utover 

vindmøllene viser bildet ikke samfunnet annet enn naturen som kulturlandskap. 

Bildets intensjon er etter min lesning å peke på konsekvenser for naturen først og 

fremst. Denne elevene knytter imidlertid sin kommentar til en annen kontekst. Hans 

engasjement for miljøet er sterkt nok til å legge en annen kontekstuell ramme til grunn.  

Lars 
Lars har kun stikkordsmessige karakteristikker av bildet. Hans interesse for dette bildet 

var flyktig i intervjusituasjonen. Dette kan kanskje ses i sammenheng med at han like 

før jeg ba han kikke på bildet hadde markert at han kun leste det som han selv syntes 

var interessant. 

Lars: Hvis det var noe jeg var interessert i, så ville jeg nok anbefalt også lest det.  
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Erik: Men du er kanskje ikke så interessert i det skjønner jeg. Ehh, jeg tenker på 

det bildet, hva forbinder du med det? 

Lars: Elektrisitet. 

Erik: Nettopp. 

Lars: Elektrisitet og vindkraft og sånt. 

Hans kontekstuelle ramme var mer spesifikt teknologisk – hans 

oppmerksomhet var rettet mot vindmøllas tekniske funksjon: å skape elektrisitet. 

Spørsmålet er hva han kunne legge i ”…og sånt”. Uansett kan en si at Lars og Khalid 

har nokså forskjellige innfallsvinkler til bildet. Dette har sammenheng med deres 

interesser til faget: Lars har en praktisk, teknisk interesse (samtidig som han ser seg 

selv om utenforstående), mens Khalid tydelig viser en interesse for samfunn. Ikke 

overraskende så er lesernes tolkning er altså preget av deres interesser.  

Bilde: Oslo 
På neste bilde er det et bilde som står i kontrast til bildet omtalt i forrige avsnitt. På side 

102 finner vi et fargebilde som dekker ¾ av siden. Det viser et bilde av Oslo, området 

Mosseveien, Oslo S og med Tryvann i bakgrunnen. Det er tatt på kveldstid, med lang 

eksponeringstid slik at lysene kommer tydelig fram. Lys fra biler er dratt ut til streker. 

Modaliteten (grad av virkelighetsnærhet) er redusert på bildet, og det er nærliggende å 

konkludere med at dette bildets intensjon er å peke på samfunnets energibruk; hevet 

over enkeltindividet.  

Lars 
Lars’ kommentar til dette bildet er at han mener det er en kopi av byen. På dette 

tidspunktet i intervjuet kan det virke som han har begynt å bli litt lei. Når jeg spør om 

han har flere synspunkter på bildet, sier han at han tror han kan finne igjen blokka som 

han engang bodde i på bildet. Den konteksten han legger til grunn for sine 

synspunkter er praktiske og nærliggende.  
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Khalid 
Khalid påkaller den samme kontekstuelle rammen som i det forrige bildet med 

vindmøller, med samfunn som stikkord. Forurensning er det han forbinder med det. 

Erik: Hvilke tanker får du av det bildet? 

Khalid: Masse støv, eksos……masse biler, masse svovel og kull i alt som er 

sikkert. Det er det jeg forbinder med det bildet der. Store byer, masse støv, 

masse eksos. Det er det overalt. Men på bondelandet så er det mye bedre. 

Vi ser altså at disse to guttenes interesser er så viktige for deres tolkninger, at 

de legger samme grunnleggende kontekst til grunn for begge bildene, selv om bildene 

er nokså forskjellige og antyder ulike kontekstuelle rammer etter min vurdering. I dette 

ligger det ikke en vurdering av hva som er riktig eller galt; og min vurdering av hva 

som er bildenes intensjon er selvsagt subjektiv og påvirket av mine interesser.  

Politikk og økonomi 
Forut for sidene om ”Energikilder og energibruk”, er det noen avsnitt under tittelen 

”Politikk og økonomi”. Disse skiller seg ut fra tekstutvalget for øvrig, både i denne 

boken (’Naturlig nok’) og i ‘Naturfag 5’ ved å synliggjøre interessekonflikter på en 

utvetydig og direkte måte, og ved å inneholde flere normative utsagn.  Avsnittet 

nedenfor er ganske typisk for tonen i teksten: 

Kull- og oljeindustrien er store, rike og ikke minst mektige. Gjennom sin 

økonomiske makt har de innflytelse over beslutningstakere rundt i verden. 

Takket være sin størrelse og makt har de kunnet ansette egne eksperter, slik at 

de kan lage egne undersøkelser. Derfor er det vanskelig å argumentere mot 

maktblokker i industrien, og oljeindustrien er kjent for å være de som er verst å 

ha med å gjøre. Det er fordi oljeindustrien er aller best koordinert som 

industrigruppe. De har bygd opp et felles syn og har en felles talsmann som 

representerer dem i ulike sammenhenger (‘Naturlig nok’ s. 100). 

I tillegg inneholder teksten normative utsagn som sier nokså direkte ikke bare 

at noe må gjøres, men også hva som må gjøres: 
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Det er ved kildene problemene må løses. Industrien må innrette seg etter 

naturen. Det fins allerede teknologi som reduserer utslippene av skadelige 

stoffer betraktelig. Det som mangler, er politikernes mot og evne til samarbeid. 

Det må samarbeides over landegrenser og partigrenser, og politikerne må våge 

å sette seg over industrien. 

I dette avsnittet er det flere forekomster av sterk deontisk modalitet; må. Her 

konstrueres framfor alt en mottaker som er motivert til handling. Problemet pekes ut, 

men er på et politisk nivå, slik at det ikke framkommer direkte hva elevene skal foreta 

seg. Likevel ligger det en oppfordring  til eleven om å dele forfatternes engasjement. 

Eller er dette forfatternes anledning til å fremme egne synspunkter overfor elevene, slik 

at de blir et redskap for forandring? Sikkert er det at denne teksten er potensielt 

engasjerende. På bakgrunn av intervjuene var det likevel lite som tydet på at elevene 

harmonerte med den miljøengasjerte modelleseren, med unntak av Khalid. 

Det er flere normative utsagn i teksten, i tillegg til de som er nevnt over finner 

vi ”…men egentlig er det litt underlig at vi aksepterer problemet uten store protester”, 

og ”… noe som selvsagt er uholdbart og burde endres”.  

I fortsettelsen nedtones normative utsagn og verdivalører. Men teksten 

fortsetter å være samfunnsorientert.  

Fra den industrielle revolusjonen for om lag 200 år siden og frem til i dag har 

det vært en enorm stigning i verdens totale energiforbruk. Tilgang på 

energikilder er en avgjørende forutsetning for økonomisk vekst. Det er 

riktignok mulig å ha høy sysselsetting uten a bruke mye energi, men det er 

utenkelig at vi kan opprettholde dagens produksjon og levestandard uten et 

høyt forbruk av energi. Stigende tilgang på energi har vært en av 

forutsetningene for utviklingen i den vestlige verden. Det er en klar 

sammenheng mellom et lands energiforbruk og hvor mye landet produserer av 

varer og tjenester. 

< Rød linje skiller denne teksten fra bildet av vindmøller> 

•   Ikke-fornybare energikilder er energikilder som ligger lagret, og som kan bli 

oppbrukt. Eksempler på ikke-fornybare energikilder er olje, kull og naturgass. 
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•   Fornybare energikilder kan brukes uten å bli oppbrukt. Eksempler på 

fornybare energikilder er vann-, sol-, bølge- og vindenergi. Når vi bruker 

fornybare energikilder, øker vi ikke innholdet av oksider i lufta. Derfor regnes 

denne bruken som mer miljøvennlig enn det å bruke ikke-fornybare 

energikilder.  

<Rød linje…> 

Omtrent 80 % av verdens befolkning bor i utviklingsland. Dersom 

levestandarden i utviklingslandene skal heves til vårt nivå, må vi regne med at 

verdens totale energiforbruk vil øke med mange ganger dagens forbruk. I dag 

står utviklingslandene for omtrent 25 % av verdens energibruk. USA, som har 

omtrent 4 % av verdens befolkning, står alene for omtrent 25 % av den samlede 

energibruken på jorda. Når det gjelder energiforbruket per innbygger, stiller vi 

nordmenn i klasse med amerikanerne, men mange rike land er nå blitt flinkere 

til å spare på energien og til å utnytte den mer effektivt ‘Naturlig nok’ s. 101-

102).  

Teksten er en deskriptiv tekst med kun materielle og relasjonelle prosesser. 

Flere av prosessene som er vurdert som materielle er abstrakte,  nær-relasjonelle, for 

eksempel: 

”det er utenkelig at vi kan opprettholde dagens produksjon og levestandard 

…” (materiell)  ”Det er utenkelig at vi kan ha dagens produksjon og levestandard 

…” (relasjonell). 

Teksten er dermed nokså abstrakt ved at den utvikler relasjoner mellom 

begreper som ikke er særlig konkrete, som ’energiforbruk’, ’økonomisk vekst’, 

’sysselsetting’ og ’tilgang’.  

Vi kan likevel finne et markert uttrykk fra sender gjennom ganske mange 

tilfeller av epistemisk modalitet, og ett tilfelle av deontisk. Særlig i første avsnitt er det 

tett med stort sett sterk epistemisk modalitet som framhever sammenhengen mellom 

energiforbruk og levestandard: ’avgjørende’, ’riktignok’, ’utenkelig’ og ’klar’.  
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Sammenlignet med mekanikk teksten, framstår denne teksten med et klarere 

avtrykk fra avsender, faktisk kanskje noe mer abstrakt, og kanskje mer engasjerende 

for elevene.  

Også denne teksten har imidlertid innskutt tekst mellom to røde linjer som står 

utenfor direkte sammenheng med teksten ellers. Her beskrives ikke-fornybare og 

fornybare energikilder, men disse begrepene blir ikke knyttet til teksten ellers. Var det 

læreplanens krav som slik skulle oppfylles?  

ENØK 
I fortsettelsen blir energiøkonomisering (ENØK) behandlet. Med dette avsnittet skifter 

fokuset til elevens personlige bidrag til å spare energi. Før de enkelte tiltakene får 

eleven vite at Norge har et høyt energiforbruk, og mellom linjene for høyt, og at det er 

mye å spare på ENØK.  

‘Naturfag 5’ 
Denne teksten starter med overskriften  ”Energibruk i samfunnet”. Den tematiske 

utviklingen leder i det første avsnittet fram mot begrepet ’virkningsgrad’, det vil si 

forholdet mellom nyttig energi og tilført energi. Vi ser altså at dette avsnittet fortsetter i 

samme spor som mekanikkdelen. Energibruk i samfunnet knyttes til en formel som 

peker mot en teknologisk ramme. 

Mye viktig forskning er rettet mot å øke virkningsgraden. Virkningsgraden for 

gassfyrte el-energiverk er om lag 35 %. Til sammenlikning er 

menneskekroppens virkningsgrad om lag 10 % (‘Naturfag 5’ s. 115). 

Begrepet (og nominaliseringen) ’virkningsgrad’ blir anvendt i ENØK 

diskusjonen i neste avsnitt. ENØK blir her definert som ”å utnytte energien som er 

lagret i de ulike energikildene, og den energien som vi bruker, på en mest mulig 

effektiv og lønnsom måte”.  Og ’virkningsgrad’ blir da et viktig begrep. Avsnittet 

avsluttes med at det påpekes at ENØK tiltak som bedre temperaturregulering, 

sparedusjer og endrede vaner kan redusere energibruken i private husholdninger. 

Energibruken i en vanlig bolig blir vist i et sektordiagram. Et slikt diagram er også vist i 

’Naturlig nok’, men med halvparten så mange inndelinger. Den viktigste forskjellen  i 
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forhold til ’Naturlig nok’ er at denne teksten gir over en hel side punktvise, konkrete 

ENØK råd til mottaker. Det gjør ‘Naturfag 5’ i forbifarten kun i en setning. Vi ser at 

‘Naturfag 5’ her konstruerer en mottaker som skal ’kunne’, mens ’Naturlig nok’ 

konstruerer en mottaker som også skal handle. Det kan også forstås som at den 

yrkesfaglige teksten ønsker å konkretisere faget i større grad enn den allmennfaglige. 

Forskjellene mellom tekstene blir enda tydeligere når ‘Naturfag 5’ fortsetter med 

verdens energibruk. 

Verdens energiforbruk 
I dette avsnittet, som strekker seg over 10 setninger, gjennomgås menneskenes 

energibruk lynraskt fra de første menneskene fram til i dag. Den sentrale deltakeren er 

’mennesker’ og ulike former for teknologi. Dette gjør at teksten ikke berører 

menneskenes samfunn, og således ikke går inn på interessekonflikter. Når vi nærmer 

oss nåtiden, blir menneskene til det generelle og inkluderende ’vi’: 

Energibruken har økt kraftig i løpet av 1900-tallet. Økningen skyldes i 

hovedsak det energikrevende levesettet i vår del av verden, og den store 

befolkningsøkningen vi har hatt og fortsatt har i verden. Men det er stor 

forskjell på energibruken fra land til land (’Naturfag 5’ s. 116). 

Nominaliseringene også i denne delen bidrar til å kondensere teksten i stor 

grad. Hvordan ville teksten se ut hvis nominaliseringene ’levesettet’, 

’befolkningsøkningen’ og ’energibruken’ ble pakket ut? Nettopp i disse ligger 

antakeligvis kimen til en større samfunnsforankring og problematisering. Den er 

utelatt så langt, selv om kimen til den er i siste setningen. Men den kommer ikke. 

Setningskoplingen ’men’ som innleder siste setning setter opp en kontrast til noe, uten 

at det er umiddelbart klart hva. Hvis de tre setningene ses i sammenheng, 

framkommer et spenningsforhold mellom ’vår del av verden’ og ’verden’. Men det er 

ikke dette teksten handler om. Det tas sats til en problematisering, men den kommer 

ikke. Vi skal nedenfor se at den dukker opp på en annen måte senere, uten å være i 

førersetet da heller. Dette skiller denne teksten klart fra ’Naturlig nok’.  

Sammenhengen som avsnittet som er beskrevet over inngår i, er signalisert 

gjennom dets overskrift, ’Verdens energibruk øker kraftig’. Denne økningen er tydelig 
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illustrert i en grafisk framstilling under avsnittet. Grafen utgjør en overgang til neste 

hovedavsnitt, ’Verdens energikilder’. Her er i min tolkning det viktigste utsagnet for 

sammenhengen i teksten:  

Vi kan grovt dele energikildene inn i fornybare energikilder og ikke-fornybare 

energikilder. Med dagens energiforbruk vil de ikke-fornybare energikildene 

etter hvert ta slutt. Det er derfor viktig å rette blikket framover og se hvilke 

energikilder som kan ta over. La oss derfor avslutte dette kapitlet med å se 

nærmere på de ulike energikildene vi rår over (‘Naturfag 5’ s. 117). 

Sender har her valgt et helt legitimt fokus. Men det er verdt å merke seg at 

bruken av energikilder i dagens samfunn, lokalt eller globalt, er valgt bort. Dette hadde 

vært legitime emner innenfor ”Energibruk i samfunnet”.  

Avsnittet foran sitatet over innledes med en kort beskrivelse av 

energiproduksjonen i sola. Under sitatet blir det vist et diagram som viser hvordan 

energien fra sola som treffer jorda blir fordelt. Dette diagrammet viser energiens 

strømninger, og har vitenskapelig kodeorientering: Det viser en form for abstrakt 

aktivitet, noe som foregår ”under” hverdagens fenomener. Nederst på siden starter de 

fornybare energikildene, illustrert av et diagram som både klassifiserer fornybare og 

ikke fornybare energikilder.  

Hvis vi ser de tre bildene i dette oppslaget i sammenheng, forteller de en 

historie som er helt komplementær til brødteksten. Den første figuren viser verdens 

energiforbruk, som gjennom et 150 års perspektiv øker dramatisk. Den neste viser 

energiflyten fra sola. Dette er den energien som vi har å rutte med. Den fordeler seg så i 

fornybare og ikke fornybare energikilder. Og det er denne taksonomien som er 

hovedsaken i denne delen av kapitlet, om energi og samfunn. Det er på mange måter 

en fortsettelse av energikjeder og energioverføringer. Emnene fra mekanikk blir 

overført til samfunnets energibruk; og dette problemkomplekset ses med mekanikkens 

øyne. Det er energistrømmene som er den røde tråden.  

På de neste sidene, som utgjør mer enn halvparten av ’Energi og samfunn’ i 

sidetall, følger en beskrivelse av de ulike energikildene. I denne teksten bygges 

taksonomien opp. Hver energikilde er et avsnitt med egen overskrift.  
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En alternativ diskurs i bildene 
Ved siden av brødteksten er det plassert flere bilder. De utgjør en alternativ diskurs. 

Det er nemlig i bildene at vi finner samfunnstilknytning og en viss problematisering i 

teksten. Denne arbeidsdelingen så å si mellom brødtekst og bilder går gjennom hele 

”Energi i samfunnet”.  

Bildet  er et fargebilde av et gassenergiverk. Bildet er imidlertid ikke analytisk i 

sin grammatikk; det skal ikke vise hvilke attributter et gassenergiverk har. Bildet 

rommer en slags stemning. To bygninger er fotografert i skumringen, litt nedenfra mot 

en svakt opplyst himmel som er blå med en tydelig mørk sky. Fra de store vinduene 

kommer et grønt lys, som sammen med fargene på himmelen speiles i et tjern i 

forgrunnen. Til høyre på bildet ses en kjempemessig høyspentmast med flere sett 

kabler. Det stemningsfulle bildet står i kontrast til den strengt faglige teksten: ”I Emden 

i Tyskland produseres energi i gasskraftverk. Virkningsgraden til slike energiverk er 

avhengig av om man utnytter spillvarmen”. Bildet slår an noen toner som det kanskje 

ikke har vært plass til i verbalteksten, som er en utgreiing om virkningsgrad. 

Et bilde viser et fargefoto vannkraftutbygging ved Svartisen. Bildet er tatt fra 

lang avstand, og viser anleggsmaskiner som holder på å lage en veitrase. I bakgrunnen 

ses naturområdet. Bildet har teksten 

Utbygging av vannenergiverk fører til neddemming av store områder og 

endring i vannføring i elver og vassdrag slik som her ved Svartisen. Dette får 

konsekvenser for vegetasjonen, dyrelivet, vannkvaliteten, vanntemperaturen 

og landskapet (‘Naturfag 5’ s. 118).  

Et annet bilde viser kvinner som bærer hjem ved. Bildet er tatt ved foten av 

Himalaya, og teksten til bildet fokuserer på problemet med at behov for brensel fører 

til avskoging. Et annet bilde dekker en halv side, og viser en dramatisk brann i en 

oljebrønn i Kuwait etter golfkrigen i 1991.  

Jeg har tolket denne problematiseringen i bildematerialet som noe på siden av 

det teksten først og fremst handler om, som er lagt til brødteksten. I det ligger det en 

vurdering av at denne boken signaliserer gjennom layout at brødteksten er det 

primære. Den tar størst plass på siden og organiserer teksten. Like fullt er det to 
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diskurser til stede. Den ene handler om energistrømmer og teknologisk anvendelse av 

energikilder og er viktigst. Den andre handler om konsekvenser og tar altså både 

mindre plass i teksten og er knyttet til bilder. Det at disse diskursene lever separate liv 

er også meningsbærende, og sier noe om hva faget egentlig handler om.  

Oppsummerende om ’energi og samfunn’ 
‘Naturfag 5’ fortsetter innenfor rammene av mekanikkens diskurs også når fokuset 

skifter. I tillegg finnes en alternativ diskurs i noe av bildematerialet. Denne er mer 

problematiserende og knyttet til samfunn og teknologi. En tolkning er at rådende 

diskurs i brødteksten har henvist problematiseringen til bildene. Det var to 

meningsunivers som ikke gikk sammen.  

I et annet perspektiv kunne dette være  en bevisst måte å underordne noe av 

stoffet på, uten at det forstyrret hovedanliggende i teksten. Det kan også ses på som en 

hjelp til elevene med å organisere teksten. For denne teksten henger godt sammen. Det 

overordnede i teksten er å utvikle en taksonomi over typer av energikilder. Teksten er 

klassifiserende.  

I ’Naturlig nok’ endrer teksten karakter fra mekanikkdelen. Kapitlet er et 

annet, og kanskje også forfatterne. Teksten har et klarere avtrykk fra sender, og blir 

mer diskuterende. Faktisk kan vi si at de to tekstene skifter karakter ved overgangen 

fra mekanikk til energi og samfunn. Der ‘Naturfag 5’ var forklarende og ’Naturlig nok’ 

klassifiserende i mekanikk, blir ‘Naturfag 5’ klassifiserende og ’Naturlig nok’ mer 

diskuterende i energi og samfunn. Det kan se ut til at føringen om å ikke ha for mange 

ord blir mindre viktig i ’energi og samfunn’ enn i mekanikk, noe som endrer diskursen.  

Oppsummering av tekstanalysene 
Vi har sett at ’Naturlig nok’ først og fremst klassifiserer energibegrepene, mens 

’Naturfag 5’ forklarer dem i mekanikkdelen.  ’Naturfag 5’ gir elevene mer støtte i 

metadiskurs enn i ’Naturfag 5’. Dette har sammenheng med at sender henvender seg 

til mottaker på en mer direkte måte og med forventning om at mottaker vil bestrebe 

seg på å forstå verden på en naturvitenskapelig måte. ’Naturlig nok’ henvender seg til 
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en leser som skal bruke boka til å slå opp i for å nå målene i læreplanen uten å trenge 

en dypere forståelse 

I ’energi og samfunn’ delen fortsetter ’Naturfag 5’ i samme diskurs. Det 

viktigste er å kunne en del faktakunnskap som spesifisert i læreplanen. Det blir nå 

denne teksten som blir klassifiserende langt på vei. Problematisering tilbys som en 

alternativ diskurs. Slik har ’Naturfag 5’ et konsistent perspektiv på mottaker i de to 

tekstene. 

’Naturlig nok’ endrer karakter fra mekanikk til ’energi og samfunn’, og det 

framtrer en modelleser som kan la seg engasjere av ’energi og samfunn’. Teksten får 

innslag av metadiskurs hvor sender tydeliggjør sin egen posisjon og skaper et tettere 

forhold til mottaker.  
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ELEVENS SYN PÅ LÆREBOKA OG NATURFAG 

Innledning 
I dette kapitlet vil vi skifte fokus fra læreboka til elevene. Tekstene som er behandlet i 

forrige kapittel ble brukt av elevene som ble intervjuet. Vi har sett at det er svært 

forskjellige tekster som ble brukt av de allmennfaglige elevene i forhold til de 

yrkesfaglige, og kontekstene som de ble benyttet innenfor er også forskjellige. Det de 

har til felles er imidlertid læreplanen i naturfag,  i den forstand at 2-timers kurset er en 

delmengde av 5-timerskurset. Nettopp dette har blitt problematisert i forrige kapittel, 

og det blir det også i dette kapitlet.  

Det vil bli fokusert på elevenes synspunkter på læreboka, som innbefatter bruk 

av boka, og hvilke trekk ved boka som de vektlegger i den sammenhengen. Denne 

delen er knyttet til situasjonskonteksten, til elevenes bruk av boka. Her vil samtalen 

omkring de faglige emnene også komme inn. Men da er vi i ferd med å nærme oss en 

videre kulturell kontekst, hvor hensikten med naturfag kommer inn. Fagets hensikter 

er også del av dets ideologi, og det er to spørsmål som vi vil forsøke å besvare i den 

sammenheng: Hva er elevene opptatt av, og hva er utelatt i deres diskurs? Hvordan 

stemmer elevenes perspektiv med lærebokas?  

I denne kulturelle konteksten vil vi trekke inn det de har sagt om interesser, 

yrkesplaner og trivsel på skolen for å ytterligere si noe om hvordan lærebokas ideelle 

leser stemmer overens med disse konkrete elevenes interesser.  

Vi skal også forsøke å trekke opp noen sammenhenger mellom 

læringsstrategier, kunnskapssyn og syn på hensikten av faget. Læringsstrategier har i 

litteraturen blitt knyttet til kunnskapssyn (Kuhn 1993, Hofer, Pintrich 1997, Hogan 

2000). Sistnevnte viser til at elever med rett-eller-galt syn på kunnskap foretrekker 

oftere ‘lære utenat’ som strategi, mens ‘relativister’ (jeg ville foretrekke termen 

’pluralister’) som ser kunnskapen som kompleks og knyttet til en sammenheng, er 

fornøyde når de kan anvende kunnskapen i en ny situasjon. Sistnevnte er også mer 

interesserte i å lære gjennom diskusjoner. 
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Allmennfaglig studieretning 
Analyse av intervjuene av elevene i allmennfaglig blir lagt fram nedenfor. 

Hvordan liker elevene læreboka?  
Elevene er veldig godt fornøyde med læreboka som de bruker. Trond omtaler den som 

en av de beste naturfagbøkene han har.  

Trond: Jeg synes det er en av de beste bøkene vi har egentlig. Den er greit lagt 

opp med en del farger og bilder og sånn. Og de deler inn avsnitter i farger og 

bilder og sånt. Da blir det, for når det er så mye sammenhengende tekst så blir 

det…kjedelig å lese liksom. 

Mona omtaler den som en av de bedre som hun har nå: 

Mona: Jo, jeg synes egentlig det er en av de bedre bøkene vi har faktisk, fordi 

den er veldig oversiktelig, den er veldig fint delt inn, og måten de har, har 

sammendrag av teksten på begynnelsen, på slutten står det sammendrag, og på 

begynnelsen står det hva som er målene som du skal ha lært. Innimellom så 

står det, innimellom de forskjellige avsnittene så kan det for eksempel stå sånn 

veldig jevnt over hva det handler om, ikke sant… 

Også Fredrik framhever klar struktur som et gode ved boka 

Jeg synes den er veldig ålreit. Det står på begynnelsen av hvert kapittel, står det 

hva du burde kunne når du er ferdig med kapittelet. Og en liten innledning. 

Også står det alltid sammendrag, og oppgaver til når vi har prøver. 

Fredrik er for øvrig den eneste som eksplisitt gir uttrykk for en bevissthet om 

naturfaglige tekster som sjanger, selv om han ikke bruker dette uttrykket. På mitt 

spørsmål om han synes at han fikk tak i de ulike begrepene om energi, svarer han: 

Fredrik: Ja jeg gjorde det, fordi at de har, etter hvert avsnitt så har de en liten 

innledning til det som skjer. Og på slutten så har de en konklusjon på det de 

har gjort. På en måte som en naturfagrapport liksom. 

Morten er også fornøyd med boka: 
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For det er ganske bra illustrasjoner. Også er det tekst til de illustrasjonene. 

Også er det viktige ting er som regel uthevet, og det er overskrifter der man bør 

ha overskrifter. Den er, den er lett å lese. Noen ganger så, noen ganger, noen 

ganger er det litt vanskelig, men jeg er stort sett fornøyd med den boka. Jeg tror 

det er den boka jeg egentlig er mest fornøyd med, av de bøkene jeg har. 

Nina er kanskje litt mer skeptisk til boka, og betegner den som ’grei nok’.  

Ehm, boka er grei nok. I noen av de kapitlene vi har hatt, så er det veldig mye 

unødvendig stoff synes jeg. Jeg har sett på det sammen med foreldrene mine, 

og det er lissom sånn man ikke trenger å vite, men stort sett så er den bra.  

Mens Trond, Mona og Morten vurderer boka etter sin struktur, er det 

innholdet i boka som Nina først trekker fram. Et skarpt skille finnes neppe, for 

eksempel kan det som oppleves som unødvendig stoff gjøre boka uoversiktlig. Og 

begge er måter å betrakte boka på er selvfølgelig legitime.  

Vi har altså sett at elevene liker at boka har målformuleringer og sammendrag, 

at den har  illustrasjoner med tekst, og at viktige  poenger er uthevet gjennom layout, 

og overskriftene er ”der de bør være”. Oppsummerende så opplever elevene boka som 

godt strukturert.  

I fortsettelsen skal jeg forsøke å belyse hva det er ved boka som elevene liker, 

og knytte dette til hvordan de bruker boka, og deres forhold til faget. Jeg nærmer meg 

dermed fagets kulturelle og ideologiske sider, og spørsmål om dets hensikter.  

Elevenes bruk av boka i læring 
Vi har allerede sett at elevene framhever bokas struktur som noe de liker ved boka. Det 

gjelder bruk av overskrifter, kapittelinndeling, målformuleringer og sammendrag. Slik 

framstår boka som et læringsverktøy for elevene, og de er altså godt fornøyde med 

den. Men hvordan bruker de boka? Elevenes svar peker på en viss sammenheng i 

måten de arbeider med boka på. En oversiktlig bok er viktig når en skal slå opp i den:  

Mona: For å være helt ærlig, så bruker jeg ikke boken så mye med mindre vi 

har gjort noen oppgaver eller noe sånt, men, og det er egentlig det som gjør at 

den er veldig grei, for det bruker du mer som et oppslagsverk egentlig. For selv 
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om jeg kan skumme over alt, og få et jevnt over inntrykk av det kapitlet, så er 

det jo det at den er veldig, den er veldig grei å se på, ja og slå opp i. Fordi å, om 

du bare vil ha, vite veldig, om du får et spørsmål om noe, så kan du bare se 

med en gang hva avsnittet handler om, og det står, det er veldig greit å finne 

frem til det du leter etter. 

Her er det en indikasjon på en ovenfra-og-nedover strategi; hun skaffer seg 

først en overordnet oversikt før hun går nærmere inn på detaljer. Hun ser dessuten ut 

til å bruke eksempler til å konkretisere teori. 

Mona: Jeg synes det er interessant på den måten at det er, at i den selve teksten 

så er det, så er det eksempler hele tiden, så det er engasjerende på den måten at 

det gjør at du forstår ting, og at det er liksom ikke bare, naturfag er noe du må 

lære deg, det er, du føler at du får litt kunnskap og at du lærer deg noe 

ordentlig som du kan, som du kan kjenne igjen etterpå, om du for eksempel 

gjør noe så vet du at… 

Hun gir flere ganger i intervjuet inntrykk av at hun har mer sammensatte 

læringsstrategier enn de fleste i utvalget, som har det å huske stoff som en 

dominerende strategi. Både Trond og Fredrik sier eksplisitt at forståelse er et mål når 

de arbeider med boka, selv om Trond nevner at han vektlegger ”å huske stoff” som et 

viktig moment. Både Trond og Fredrik knytter pugging (’lese for å huske’) til prøver: 

Fredrik: Når det kommer til oppgaver og sånn, så bruker jeg den til å slå opp i, 

for da skal man egentlig prøve å huske alt selv. Og, men når det kommer til 

lekselesing og sånn, da slår jeg gjerne opp, også leser vi det vi skal lese, og vi 

gjennomgår og repeterer og litt av hvert. Så vi bruker den som en vanlig bok. 
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Bildet som avtegnes er dermed at boken brukes til å slå opp i, og til pugging. 

Dette er en indikasjon på at min analyse av teksten i forrige kapittel avviker en del fra i 

hvert fall disse elevenes kontekstuelle rammer. Mens jeg la nokså ensidig vekt på typen 

forståelse som boken la opp til, så legger elevene også vekt på reproduksjon av 

kunnskap. Det er naturligvis ikke et vanntett skott her; det er enklere å huske noe som 

en har funnet en logisk struktur i, og det er liten vits i å forstå noe som man ikke husker 

etterpå.  



Likevel vil jeg stille spørsmål om hvordan de griper an en så vidt komplisert 

tekst som avsnittet jeg bad dem lese med strategier som minner om pugging? Trine var  

bekymret for at jeg skulle ”høre” henne i stoffet: 

Trine: Jeg har jo ikke pugga de greiene her, så hvis du skal spørre om no sånn 

derre faktaspørsmål så trur jeg ikke det går så bra. 

Men det skulle jeg altså ikke. For Trine var fokus på målene i boka forbundet 

med at de fortalte henne hva hun skulle pugge på. I mange situasjoner kan det være 

fruktbart å lære utenat, men for mange av elevene virket det som at de hadde et nokså 

begrenset arsenal av strategier i måten de brukte boka til å lære på. Samtidig er det 

vanskelig å si noe særlig sikkert om dette på grunnlag av det begrensede materialet, og 

uten å ha fulgt bruken av boka mer direkte. Kanskje har elevene mer avanserte 

arbeidsmåter som de ikke formulerer fordi de ikke er seg det bevisst. Eleven som 

klarest uttrykte at hun bruker boka til å pugge med, viser i sitt svar at hun også har 

andre strategier: 

Nina: Ja, for eksempel. Da leser jeg det som står der. Jeg bare leser gjennom, 

skriver notater av og til, går gjennom de oppgavene på slutten, sammendraget, 

og leser de derre, uthevede områdene. Så jeg leser bare gjennom og pugger 

egentlig det som står der. 

Selv om Nina oppsummerer det hun har sagt med at hun bare pugger det som 

står der, så viser hun først til andre strategier. Vi skal i fortsettelsen forsøke å knytte 

elevenes bruk av boka til læring og til noen andre kategorier som ble forsøkt sirklet inn 

gjennom spørreskjemaet i Vedlegg 3. Vi skal fokusere spesielt på en av jentene i 

utvalget, Nina, og formulere noen hypotetiske sammenhenger. Spørsmålet vi skal stille 

er om disse sammenhengene også kan gjelde for flere elever. Nina var kanskje den 

klareste eksponenten for sammenhengene som her blir trukket opp. 

Nina: mye unødvendig stoff 
Nina liker seg godt på skolen og synes det sosiale miljøet er veldig bra. Hun synes det 

kan bli litt kjedelig i blant med fagene, som har en tendens til å bli for repeterende. I 

likhet med de andre elevene i utvalget fra denne klassen er hun ikke glødende 
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interessert i naturfag, men liker biologi ganske godt. Hun er opptatt av å jobbe med 

mennesker i sitt framtidige yrke, selv om hun ikke vet akkurat hva hun vil jobbe med 

senere.  

Vi har sett at Nina er den av elevene som er mest skeptisk til boka. Det har 

sammenheng med at hun mener at boka har med for mye unødvendig stoff. Dette 

igjen kan ha sammenheng med hennes måte å bruke boka på. Å huske det som er lest 

ser ut til å være en den viktigste (men ikke eneste) måten for henne å bruke boka på, og 

da blir det hun oppfatter som unødvendig stoff en belastning. Synet på boka har 

samtidig en forbindelse til hvordan hun oppfatter faget. Vi skal nedenfor forsøke å 

antyde noen slike sammenhenger.  

Hensikten med faget og kunnskapssyn 
Vi starter med  hennes respons på mitt spørsmål om hva som hun oppfatter 

som hensikten med å lære naturfag slik hun har erfart faget på skolen dette året. 

Nina: Ehm, det er å lære om, altså det er jo viktige ting å lære om, sånn 

hvordan kroppen fungerer, hvordan celler, energi, lys, alt som, altså, de 

hovedemnene liksom som vi har om, økologi og alt det der, det er jo viktig å 

kunne, men det er, det meste går ut og, eller inn og ut. Man pugger til prøver 

også, men man husker noe av det. 

I utsnittet over kopler hun læringsstrategi (pugge) til hva som er viktig i faget.  

Merk at læringsstrategien blir omtalt i forbindelse med prøver. Når vi snakker om 

’hensikt med faget’, så vil denne siden av skolekonteksten være viktig for elevene. 

Hennes måte å bruke boka på i læring er antakelig godt tilpasset måten hennes læring 

blir evaluert på.  

Litt senere i intervjuet kommer hun inn på boka igjen (første delen er tidligere 

sitert): 

Nina: Ehm, boka er grei nok. I noen av de kapitlene vi har hatt, så er det veldig 

mye unødvendig stoff synes jeg. Jeg har sett på det sammen med foreldrene mine, og 

det er lissom sånn man ikke trenger å vite, men stort sett så er den bra. 
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Erik: Mmm. Ehh, hva er det som gjør, hva er det du trenger å vite synes du i 

naturfag da?  

Nina: Ehm, det kommer jo an på emnene. Men når vi hadde om karbonkjemi, 

så var det så mye om atomer og småting som var ganske unødvendig. Det 

store, det som er viktig å ha med er viktig å ha med, men de trenger ikke å 

legge på sånn masse unødvendige ting som du aldri husker uansett. 

Nina ser på boken som inneholdende kunnskap som hun skal vite, og det vil si 

å huske det som står der. Det som hun senere glemmer trenger ikke stå der i første 

omgang.  

Det gjentatte fokuset på å huske stoff, også når hun snakker om hensikten med å lære 

og utvalg av stoff, tyder på at hennes forhold til faget er nært knyttet til reproduksjon 

av kunnskap som kreves på prøver. Slik er også hennes læringsstrategier godt tilpasset. 

Henger det også sammen med hennes kunnskapssyn? 

Erik: Hvorfor har vi akkurat de begrepene, og de måtene å inndele energi på? 

Nina: Stillingsenergi og bevegelsesenergi og… 

Erik: Ja. For eksempel det. Hvorfor har vi akkurat den måten å inndele det på? 

Nina: Ehm. Altså, det er vel bare sånn det har blitt når man, når noe beveger 

seg så er det bevegelsesenergi, eller når man har noe spent så er det 

stillingsenergi. Så lenge det ikke…det er bare det det er. 

Erik: Ja, nettopp. Man finner det sånn i naturen mener du? 

Nina: Mmm. Det er bare å sette direkte ord på det som egentlig er. 

Det synet på kunnskap som synes å ligge til grunn for hennes kunnskapssyn, 

stemmer ganske godt med hvordan vi erfarer at vi bruker språket til daglig, at vi setter 

ord på det som er omkring oss. Det blir da vanskelig å favne at faglige begreper har 

gjennomgått en utvikling. Kanskje aner vi et litt statisk syn på kunnskap, siden ordene 

gjennom virkeligheten får en fast betydning. Det kan i hvert fall konkluderes med at et 

slikt kunnskapssyn har god konsistens med bruken av læringsstrategier og hennes 
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vektlegging av at boka ikke skal ha med unødvendig stoff. Jeg vil gå nærmere inn på 

dette i oppsummeringen mot slutten av dette kapitlet. 

I forhold til mekanikk og energi og samfunn blir hennes syn på fagets hensikt 

og hva som passer som naturfag konkretisert. Vi skal nedenfor gå nærmere inn på 

dette. I et annet avsnitt senere i dette kapitlet vil mekanikkdelen bli tatt opp særskilt. 

Mekanikk 
 Etter at Nina har lest teksten fra mekanikk, snakker vi litt om den. Jeg spør først om 

hva hun synes at teksten handlet om, og hun svarer ”forskjellige typer energi – 

hvordan det fungerer”. Hun synes det er lett stoff, og at det er bra forklart i boka. Men 

hun synes også at det er tørt stoff.  

Erik: Ja, nettopp. Men synes du likevel at det har en plass i naturfag, på et vis, 

selv om du ikke synes det er spennende liksom, eller synes du at det der kunne 

man ha unngått?  

Nina: Det er, har vel egentlig en plass der, fordi det, det ække no andre fag som 

det kunne gå inn under, og det er viktig å kunne det, sånn få det med seg. 

Hun mener at dette er viktig stoff, som det er viktig å få med seg, og som hører 

hjemme i naturfag fordi det ikke passer inn i andre fag. Dette utsagnet rommer en 

tvetydighet, ettersom dette stoffet ikke øker hennes entusiasme for faget, akkurat. Så 

hvorfor ha det med i det hele tatt? I fortsettelsen kommer hun inn på andre aspekter:  

Erik: Ja. Er det her et eksempel på noe som, ehh, altså, det er kanskje håpløst å 

svare på men synes du, tror du du kan få bruk for det her noen gang?  

Nina: Ehm. Det må i så fall bli sånn hvis man snakker om det, så kan man 

kunne et par ting om det, men tror ikke hvis det er noe jeg skal studere som har 

noe med det å gjøre at jeg kommer til å huske så mye av det da. Så det må være 

sånn i dagliglivet. 

Erik: Nettopp. Mmm. Tror du (uklar) kan, ehm, ja dagliglivet kan det hende at 

du får bruk for det kanskje?  

Nina: Ja, men ikke sånn, altså, det må være hvis man snakker om det liksom. 
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Hun kan kanskje tolkes dit hen at hun ikke får praktisk bruk for det annet enn 

gjennom situasjoner hvor hun kommer til å snakke om det. Hun har realistiske 

forventninger til hvor mye hun kommer til å huske av stoffet. Til tross for en viss 

skepsis i forhold til relevansen, så ser hun ut til å mene at stoffet er viktig. 

Oppsummerende ser hun på dette stoffet som lett, kjedelig og ikke særlig relevant for 

henne, men likevel viktig.  

Energi og samfunn 
Denne teksten syntes hun var litt tung å lese. Heller ikke dette avsnittet synes hun var 

interessant.  

Erik: Ja. Synes du det her er interessant for deg?  

Nina: Nei. Jeg synes ikke det. […] Jeg synes det er, det er så kjedelig stoff, fordi 

at det er ting som ikke interesserer meg så veldig. Det er sånn, det er nyttig å 

kunne, men det ække no spennende. Så det er sånn, du sitter der og leser fordi 

du må. Sånn på prøver og… 

Her er kommer hun tilbake til det å lese til prøver igjen. Kanskje får vi her et 

nyss om at det faktum at faget oppleves som uinteressant eller irrelevant (i dette 

tilfellet var faget nyttig, men likevel ikke spennende) er en viktig grunn til at prøver kan 

bli styrende i  forhold til måten hun bruker boka på, som igjen gir et litt smalt register i 

forhold til læringsstrategier. Læringsstrategier henger nettopp sammen med 

motivasjon og selvoppfatning (Knain 2002).  

Men  hun er ikke i seg selv negativ til at samfunnsforhold blir trukket inn i 

naturfag, forutsetningen er at det er interessant. Mot slutten av intervjuet synes hun å 

se forbindelse til økologi, som hun har tidligere nevnt som et emne som interesserer 

henne.  

Erik: …du savner en sånn samfunnsside ved det [naturfag].  

Nina: Ehh, det er jo, det er jo vel egentlig det, fordi at det, du, har jo mye med 

energibruk og folketall og alt det der. Så, akkurat det avsnittet her, eller det 

avsnittet her hadde vel noe med det å gjøre. Men generelt så hakke naturfag 

mye med samfunnskunnskap å gjøre. Synes jeg. 
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Erik: Du synes ikke det bør ha det heller eller…  

Nina: Jo det synes jeg, når det skal assosieres til det sånn som det her, så synes 

jeg det er viktig. Økologi, alt mulig sånn som har noe med lissom, nær knyttet 

til det. 

Her kan det nesten se ut til at hun skifter syn på det hun har lest – men vi har 

sett før at fordi om hun mener at noe er viktig, så er det ikke interessant av den grunn. 

Denne distinksjonen er det vanskelig å si noe mer om her. Kanskje handler det om 

fagets referanserammer i forhold til sine egne: Hun oppfatter kanskje noe som viktig i 

faget, men ikke interessant for seg selv.  

Vi har her antydet noen sammenhenger i Ninas bruk av boka og forhold til 

naturfag. Vi skal nedenfor gå inn på ulike områder og trekke inn andre elever. Først vil 

vi trekke inn elever som i likhet med Nina mener at naturfag ikke bør inneholde 

unødvendig kunnskap eller stoff.  

Mona og Fredrik: grunnkunnskap er viktig 
Vi skal her illustrere en elev som har likhetstrekk med Nina, men samtidig noen 

forskjeller som kan være viktige. Mona gir uttrykk for et mer sammensatt syn på 

læringsstrategier enn andre elever. Hun er samtidig mer interessert i naturfag enn 

Nina, og sier at hun er flinkest i språkfag og naturfag. Biologi og zoologi framhever 

hun som interesseområdene sine, det å lære om sammenhenger i naturen og hvordan 

ting er bygget opp.  

Vi skal se at Mona også mener at naturfag ikke bør favne for vidt, men hos 

henne har det mindre å gjøre med behovet for å unngå å huske for mye stoff, og mer 

med hennes kunnskapssyn å gjøre. Flere ganger i intervjuet poengterer Mona at 

naturfag ikke må ha med ting som er ’unødvendig’, men ikke fordi hun glemmer slike 

ting, men fordi hun kan tenke seg resten selv. Denne grunnleggende kunnskapen ser 

hun samtidig på som allmennkunnskap.  

Betydningen av grunnkunnskap 
Jeg spør henne om hun ville hatt mer av bakgrunnen for kunnskapen som de lærer, 

som historiske prosesser: 
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Mona: Nei. Det tror jeg hadde blitt litt mye fordi det hadde jo, for noen så 

hadde det sikkert vært interessant, men jeg føler at det blir litt, det hadde blitt 

litt mye, for det er så unødvendig. Det hadde blitt litt sånn veldig utdyping 

som jeg ikke hadde følt hadde vært nødvendig. De kunne eventuelt hatt mer på 

det for eksempel i andre og tredje klasse når man har valgt de fagene spesielt, 

for det betyr jo at da vil man ha enda mer, enda mer forståelse for det. Men når 

man, når det er et fag man må ha, så er det kanskje litt mer uinteressant.  

Erik: Mmm. Du vil heller ha den etablerte kunnskapen som er?  

Mona: Ja, men det er greit å ha bakgrunnen. Men bare til en viss grad egentlig. 

Og litt senere: 

Erik: Nettopp. Synes du at boka burde hatt mer om sånne negative sider, eller 

skyggesider ved naturfag og, eller naturvitenskap og energibruk?  

Mona: Det vet jeg ikke helt, det er litt vanskelig å si. Fordi, de har jo begrenset 

med det i boken, de har jo det, så de kapitlene går mer som en påminnelse på at 

”tenk på at sånn er det, tenk litt videre på det selv” alt står ikke der klart for 

deg. Men jeg synes det er viktigere, men det kan jo bli for mye og, jeg synes det 

er viktigere å bruke tid på å ha grunnkunnskapen klart for seg, også kan man 

heller gå videre på det selv. 

Mona mener at naturfaget skal romme en grunnkunnskap, som man så kan 

anvende i ulike områder og i ulike situasjoner. Dette betegner hun ’allmennkunnskap’, 

som er fagets hensikt for de som ikke skal gå videre med videregående kurs5.  

Flere av elevene er inne på samme syn, at faget bør konsentrere seg om 

grunnleggende kunnskap, men kanskje av litt ulike grunner. Fredrik legger vekt på at 

faget skal gi grunnlag for læring av annen kunnskap.  

Fredrik: Ja, det er vel på en måte et grunnkurs til videre opplæring hvis du skal 

drive med noe annet, så du kan det grunnleggende. Og – så selv om du ikke 
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husker det, så sitter det fortsatt et eller annet sted bak der, hvis du har fått det 

med deg, så da er det lett å friske opp igjen. 

Dette synet gir mening til valg av emner i boka. 

Erik: Nettopp. Er du, synes du det stemmer overens med det som du oppfatter 

som hensikten med faget?  

Fredrik: Generelt naturfag mener du?  

Erik: Ja.  

Fredrik: Ja, det gjør nok det. For dette, dette her er jo i sammenheng med alt det 

andre som står om energi i boka. Så det er veldig greit å kunne hvis du skulle 

plutselig begynne med kapittel sju, der har du litt om energi. Da forstår du det. 

Mens Mona er opptatt av en slags kjerne- eller basiskunnskap som grunnlag 

for selvstendige vurderinger og handlinger, er Fredrik mer orientert mot et hierarkisk 

kunnskapssyn. Dette gir mening til hvorfor boka har med det stoffet som den har, fordi 

den trenger det for progresjonen sin del, og for at en skal ha med det stoffet som en 

trenger for det nye som skal læres.  

Mona og Nina så hensikter med faget utenfor en skole- eller 

utdanningskontekst. Men ingen av dem viste noen særlig entusiasme for faget i den 

forbindelse. Når Mona sier at hun mener at faget er viktig som allmennkunnskap, men 

at hun ikke tror at hun selv får bruk for den, så rommer det et paradoks.  Kanskje  

mener hun at faget hadde en allmenndannelsesfunksjon, men at dette først og fremst 

gjaldt andre, ikke henne. Nina mente at i den grad naturfag var nyttig, så var det hvis 

emnet dukker opp i samtaler i hverdagen. Men ingen av elevene ser ut til å knytte 

denne allmenndannelsestanken til sine personlige forhold til faget. Vi skal ta opp dette 

sporet i neste kapittel.   

Nedenfor skal vi se nærmere på kunnskapssyn. Kunnskapssynet er del av 

elevenes syn på hensikten med faget, som antydet over. 
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Kunnskapssyn 
I dette avsnittet skal vi fokusere mer på tvers av gruppen når vi ser på elevenes 

kunnskapssyn. Dette er først og fremst basert på elevenes svar på et konkret spørsmål 

om hvorfor vi har de ulike energibegrepene i mekanikk, og i noen tilfeller andre 

uttalelser som har å gjøre med hvordan de ser på naturfaglig kunnskap. Det er dermed 

et begrenset materiale som ligger til grunn.  

Et hovedinntrykk er at selve spørsmålet har voldt elevene bry. De nølte, spurte 

om hva jeg mente, og jeg og eleven ’forhandlet’ oss fram til en konkretisering.  

Naturgitte begreper 
Vi har sett at Nina mener noe i retning av at energibegrepene har oppstått gjennom å 

sette navn på energityper i naturen. Fredrik har et tilsvarende syn. 

Erik: Ja. De begrepene du leste om. Har du noen tanker om hvor de har sin 

opprinnelse? Altså, hvorfor akkurat de begrepene, hvorfor, hvorfor kaller vi 

det det vi gjør og… 

Fredrik: Ehhm. 

Erik: …den inndelingen i begreper.  

Fredrik. Det…kommer vel…de har vel putta sammen (uklar) altså jeg ække 

helt sikkert på hvor de kommer fra (uklar), men…det har jeg faktisk ikke en 

anelse om, men det er, kommer vel av, det er jo forskjellige ord som er med i, 

med på å lage energi for å si det sånn.  

Erik: Ja, akkurat. Har du ønsket, kunne du tenke deg at det stod mer om det 

enn det det gjør?  

Fredrik: Ja, en kort liten del om det, ja. Hvorfor heter det det lissom. 

Det kan virke som at begrepet handler om å sette navn på noe, som rommer en 

klassifisering av konkreter, som fugler eller bergarter. Begrepene det er snakk om her, 

er imidlertid i større grad teoriladede og abstrakte. Men det ser ikke ut til at dette har 

vært et moment for han og flere av elevene, at begrepene har røtter i metaforer om 
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hvordan noe henger sammen. Konkret viser ikke elevene til en utvikling av kunnskap i 

et forskersamfunn.  

Morten oppfatter også begrepene i mekanikk som han leste om som noe 

konkret i hverdagen: 

Erik: Synes du det var interessant å lese det her, eller? 

Morten: Jaa…Det der var litt interessant. Altså, interessant og interessant, altså 

det. Jeg veit ikke jeg, altså, det er ting som sier seg selv på en måte. Energien 

kommer fra kokeplata over til vannet som gjør vannet varmt, det er lissom, jeg 

skjønner det lissom. Det er helt greit, det er, det lettlest ikke sant, det er sånn du 

husker.  

Erik: Ja. Du synes på en måte den sier noe hverdagslig.  

Fredrik: Ja.  

Erik: På en annen måte eller?  

Fredrik: Ja, ja det er litt ålreit med det, for det at det er, det har ting du har med 

å gjøre ikke sant, det er ting du kan se for deg. 

Dette betyr ikke at begrepsapparatet i mekanikk kan brukes i hverdagen. 

Morten driver aktivt med trailsykling. Sporten består i å sykle gjennom en vanskelig 

hinderløype uten å sette foten ned i bakken. Det er en sport som krever god balanse og 

teknikk, og troen på at en klarer å mestre utfordringer. Men ikke kunnskaper i 

mekanikk fra fysikken, slik det framgår av hans svar på mitt litt naive spørsmål: 

Erik: Men, tror du at du, tror du at konkret har bruk for det i sykkelidretten? 

Morten: Nei, det trur jeg ikke. 

Erik: Ja, jeg tenker på lissom, balanse, mekaniske prinsipper av forskjellige slag. 

Morten: Ja, altså du, altså det med syklinga så, da, altså når du, når du sykler så 

må du tenke nesten at alt går an, du kan komme deg over alt på en eller annen 

måte. Altså det, jeg vet ikke hvor mye, det har jo selvfølgelig litt med fysikk å 

gjøre, men jeg tru’kke du kan ta noe av kunnskapen fra fysikk over til det, for 
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det atte, det med syklinga, det er sånn erfaringer du får når du har holdt på 

ganske lenge, da vet du hva som går, hva som ikke går, hva som skjer, hvor 

balansen skal være og alt det der. 

Dette vil vel de fleste være enig med han i! Men det fører ikke til at han 

problematiserer kunnskapen i mekanikk, kanskje ser han på det som kunnskap på to 

forskjellige områder, i og utenfor skolen, som han ikke ser noen grunn til å se i 

sammenheng.  

Morten er imidlertid også inne på at ord assosieres.  

Erik: Ja, fint. De begrepene som står i, omtalt her, det er jo en del forskjellige 

slag av dem og sånn da. Har du, har du noen tanker om hvordan de har blitt 

som de er? Altså, hvor, hvorfor har vi de begrepene sånn som de er beskrevet 

der?  

Morten: Ehm. Sånn som energimottaker og sånn?  

Erik: Ja, eh, eller for eksempel skille mellom potensiell og kinetisk energi og 

varme og…Altså hvor, hvorfor ble de begrepene sånn?  

Morten: Nei, det er, jeg veit ikke jeg, det er kanskje for det at det er ord vi 

assosierer med det emnet kanskje. For å liksom, for at de fleste skal skjønne det. 

Jeg veit ikke jeg, det er bare noe jeg tror liksom.  

Erik: Ja. Nettopp.  

Morten: At de fleste skal. Altså det er, altså gjennomsnittet da assosierer det 

ordet med det tema liksom. Kan jeg tenke meg. 

Trine har går lenger i å knytte en utvikling til de ulike begrepene i 

forskersamfunnet, som den eneste av elevene i utvalget, men etter å  ha fått en ledetråd 

av meg.  

Erik: Ja jeg tenker mer på hvor, altså hvem satte navn på de begrepene for 

eksempel, og hvordan fant man ut at det var sånne begrep som var de riktige 

og ikke andre?  
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Trine: Jeg ække helt sikker, men det har jo noe med Aristotiles og gjøre og sånn 

tror jeg. At det, ja det er jo gamledager og sånn at man begynte å lure på 

hvorfor det var sånn og sånn og, også i seinere tid så har man jo funnet ut mer. 

Trond er så vidt inne på dette også. At de andre elevene ikke gikk inn på det, 

må ses mer som et uttrykk for hva elevene påkalte i den konkrete situasjonen enn hva 

de kan. Min formulering av spørsmålet i dette tilfellet gjorde en slik assosiasjon 

nærliggende for henne. Men vi har sett at læreboka har denne siden som en veldig 

underordet side ved stoffet. Og i hvert fall har disse elevene lite utbytte av det lille som 

er med.  

Mona er opptatt av at kunnskap ikke skal romme normative føringer.  

Erik: Synes du den teksten [om energi og samfunn] er annerledes på noe vis, 

enn den første [om mekanikk]? Har du noe inntrykk av det? 

Mona: Den andre er jo mye mer basert på fakta. Og, lister av hva som, det er jo 

mer lister og oversikter og eksempler på hvordan ting foregår og sånn. Men her 

er det mer, her står det mye mer generelt. Det står, det står litt historisk, det 

står på en, det står jo på en måte som reflekterer mye mer at det er en ting som 

ikke baserer seg så mye på fakta og hva det består av, men mer, mer for å lære 

deg, lære deg hvordan du skal bruke energien og… 

Erik: Altså den skal oppdra deg på en måte. 

Mona: Ja. Nei ikke helt, for den står, den, det, det hadde jo vært ganske lett, 

eller noen bøker som vi har hatt, så står det ting som blir presentert som fakta 

som egentlig ikke er det, som er for å liksom, det er dumt å bruke den type 

energi for eksempel, men her står, og spesielt siden vi da har den bakgrunnen, 

så gir det jo grunnlag for at vi faktisk kan tenke oss det selv også, hva 

som…men, men samtidig så, egentlig, så hadde det vært et unødvendig 

kapittel, for vi kunne sikkert tenkt oss til, tenkt oss til at, at noe forurenser og 

noe ikke gjør det når vi har lært om det, men samtidig så er det ofte at man ikke 

tenker over det, så den er jo veldig grei å ha med. 

Vi ser igjen i den siste uttalelsen over Mona hvordan kunnskapssynet henger 

sammen med synet på hva som teller som naturfag for Mona. Hun vil at lærebøkene 
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skal holde seg til faktisk kunnskap. I den grad mer samfunnsorientert og 

problematiserende stoff har en plass, så er det som en påminnelse om ting som det er 

viktig å tenke over.  

Etter denne gjennomgangen av ulike sider ved elevenes relasjoner til faget, ser 

vi nå nærmere på elevenes uttalelser om de to tekstene som de leste under intervjuet. 

Oppsummering og konklusjon om de allmennfaglige elevene, og flere 
spørsmål… 

Hva sa elevene at tekstene handlet om? 
Vi har sett at elevene ser på mekanikk som stoff som hører hjemme i naturfag, selv om 

de ikke synes det er så spennende. De oppfatter det som greit stoff. Og jeg tror det er en 

viktig faktor ved elevenes aksept. Stoffet utfordrer ikke elevenes forventninger til faget.  

Elevene oppfatter at teksten i delen om energi og samfunn er annerledes og 

handler om noe annet. Morten sier det slik: 

Morten: Ja, ja det er med at her får du liksom vite litt mer sånn om hvor mye 

energi vi bruker. Den andre så var det liksom bare hva energi var for noe, men 

her har du liksom ting du bruker og sånn. Og, ja, litt mer sånn praktisk 

egentlig. 

Vi har sett at elevene har delte meninger om dette stoffet også. Og de stiller seg 

mer skeptisk til om dette er naturfag eller ikke. Det må i hvert fall ikke bli for mye av 

det. Her stiller vi opp en hypotese om at dette ikke skyldes at stoffet er uinteressant, 

men at teksten i større grad utfordret elevenes syn på hva naturfag var, og hvordan 

naturfag læres.  

Noen trekk fra analysene av intervjuene 
En oppsummering av analysene av elevintervjuene blir: 

- Elevene er gjennomgående fornøyde med boka, og peker på oversiktlighet 

som en viktig grunn til det. Både målformuleringer, oppsummeringer, 

framhevelse av viktig stoff, ’riktig’ bruk av overskrifter og illustrasjoner 

blir framhevet av elevene. 
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- Pugging er kanskje den mest dominerende strategien elevene bruker boka 

til.  

- Elevene ser ikke på mekanikk som særlig interessant eller relevant for dem 

personlig, men aksepterer det som viktig i naturfag. 

- Det er delte meninger om stoffet om energi og samfunn. Det bør ikke bli 

for mye av det.  

- Elevene gav ikke særlig nyanserte svar på hvor begrepene i mekanikk 

’kom fra’. De synes å ha et sterkt induktivistisk syn på 

kunnskapsutvikling, hvor begrepene ’springer ut av’ naturerfaring.  

Noen refleksjoner 
Dette at noen av elevene framholder mekanikk som viktig i naturfag, men samtidig 

verken særlig interessant eller nyttig, er et tankekors. Det kan tyde på at de vurderer 

relevans i faget fra standarder som de kjenner til, men som de ikke har noe 

’eiendomsforhold’ til. Kanskje er det forventninger til fagtradisjonen som de legger til 

grunn. Noe sterkt krav om at faget skal ha personlig relevans ser det ikke ut til at 

elevene har. Naturfag er ’greit nok’ for dem.  

Kanskje følte elevene som ble intervjuet en konflikt mellom det som kunne 

være spennende, og det som var trygt. Skolekonteksten legger avgjørende føringer for 

faget gjennom evaluering og prøver, som del av kunnskapssyn og hensikten med faget 

som den ”profesjonelle eleven” forholder seg til. Føringene skaper en kontekstuell 

ramme som påvirker elevenes motivasjon. Dolin (2002 s. 227, min oversettelse fra 

dansk) skiller mellom  

- Intensjonell læring: Eleven har en klar innholdsrelatert forståelse 

av hva det hele går ut på og aktivitetene drives av interesse 

(elevene opplever arbeidet som autentisk på et personlig plan) 

- Instrumentell læring: Elevene oppfyller de ytre krav. 

Skolesituasjonen bestemmer aktivitetene, ikke oppgaven. 

Disse elevene ser ut til å være overveiende instrumentelt orientert. Det er ingen 

kritikk av elevene. Som profesjonelle elever må de forholde seg til og mestre 
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skolesystemet. Disse elevene er ikke glødende interesserte i faget, og det å få gode nok 

karakterer er viktig for dem, rimeligvis! Dessuten, så utelukker ikke dette en mer 

personlig motivasjon. Men denne er nok mer situasjonsbestemt, og kan ikke knyttes til 

faget i sin helhet.  

Også Solemslie (2000) fant at elevene først og fremst bruker det hun kaller en 

”instrumentell leseprofil”, som var kjennetegnet av at elevene leste i læreboka fordi de 

risikerte å bli hørt hvis de fikk lekse fra time til time, eller mer generelt fordi de ønsket 

å få en god karakter. Som kontrast til dette framholder hun en ”funksjonell leseprofil” 

hvor elever leser fordi det er interessant, og tar ansvar for egen læring og kan velge hva 

som er viktig å lese, og når det bør leses. 

Kanskje er ikke det viktigste for disse elevene hvorvidt faget er personlig 

relevant for dem, men nettopp at de mestrer det som skolefag. I det kan det ligge 

underforståtte overenskomster om fagets egenart og hvordan det skal læres. Elevene 

forventer at faget skal være ’lærbart’ med de strategiene som de har opparbeidet seg 

med læreboka. Mekanikk er kanskje kjedelig stoff, men det tilfredsstiller 

overenskomsten. ’Energi og samfunn’ er kanskje mer spennende for enkelte elever, 

men utfordrer kanskje ’overenskomsten’ omtalt over. En slik ’overenskomst’ er ikke 

gitt og må forhandles og reforhandles i konkrete situasjoner. Et interessant poeng som 

lærerne ved skolen nevnte, var at de merket at elevene som kom fra grunnskolen etter 

L97 hadde med seg litt andre arbeidsvaner og forventninger til undervisningen enn det 

de hadde vært vant til, i retning av prosjektarbeid og arbeid i grupper. Dette opplevde 

de som en interessant utfordring. Vi kommer tilbake til lærerne i neste kapittel.  

Lærebokas betydning for forholdet til faget 
Hva kan vi si om lærebokas betydning for disse elevenes forhold til faget? Det er klart 

at læreboka legger viktige føringer for undervisningen, ikke minst bestemmer den hva 

som skal kunnes, og hvordan kunnskapen evalueres. Dette legger sterke føringer på 

måten elevene bruker boka på, og det er belegg i materialet for å peke på at også 

kunnskapssynet og elevenes syn på hensikten med faget er tilpasset en slik sterk rolle 

for boka. Det er vanskelig å peke på årsakssammenhenger, men antakeligvis vil den 

profesjonelle eleven raskt finne ut av spillereglene. Læreboka er slik en viktig brikke 
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som gjør at elevene fungerer godt i faget, at faget er ’helt greit’.  Det betyr også, at hvis 

en ønsker å arbeide med å utvikle elevenes læringsstrategier, så må også lærebokas 

rolle trekkes inn. Og ønsker en å gjøre noen grep for å påvirke elevenes syn på faget og 

hva det kan handle om, så må ikke bare lærebokas innhold, men også dens rolle i faget 

endres.  

Samtidig ser faget ut til å fungere godt for elevene i dette intervjuet. Fra et 

allmenndannelsesperspektiv (Sjøberg 1998) blir spørsmålet om vi mener det er 

tilstrekkelig når elevene synes faget er ’greit’ nok? Kan vi forvente at elever flest skal 

være mer begeistret for naturfag enn andre fag?  

Yrkesfaglig studieretning 

Innledning 
Intervjuene med de yrkesfaglige elevene artet seg grunnleggende annerledes enn for 

de allmennfaglige elevene. Intervjusituasjonen og det vi skulle snakke om, engasjerte 

ikke flere av elevene i særlig grad. Det tror jeg gjenspeiler to ting. For det første så tror 

jeg det har å gjøre med elevenes forhold til faget og læreboka. Elevene var mer 

fremmede for naturfag som boklig kunnskap. Men jeg tror også at det skyldes at jeg 

ikke hadde god nok kjennskap til elevenes skolehverdag. Min egen erfaring er fra 

allmennfaglig skolegang, både som lærer og elev, og det bidro kanskje til at jeg ikke 

fant elevenes hjemmebane.  

Jeg skal fokusere på to elever som har klare likhetstrekk: Begge er opptatt av 

natur, og begge oppfatter jeg som fremmede i forhold til faget.  

Robert: interessert i natur, men ikke naturfag 
Robert oppgir ’motor og natur’ som sine interesser. Han liker de praktiske sidene av 

naturfag best, å gjøre eksperimenter. I forbindelse med at vi snakker om bildet av Oslo, 

sier han at han forbinder bildet med ”by, mye forurensning, mye eksos, mye dritt” og 

at han liker seg bedre på fjellet, å gå lange turer. Og han nevner flere ganger  at han 

liker å oppdage nye ting. 
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Robert: Sånn som, jeg er ikke så innmari glad i praksis, men før på skolen så 

gikk vi mye opp i skauen og, jeg var nysgjerrig på natur og sånn, innmari 



nysgjerrig på natur. Sånn som, jeg synes det er spennende med natur, og 

naturfag, men ikke, ikke drive å sitte og lese på en bok hele tida. Men drive å 

forske litt og sånn, det er moro.  

Han er i likhet med de andre guttene i klassen motorinteressert. Interessene 

hans kunne bære bud om et positivt forhold til naturfag. Men så enkelt er det ikke, og 

boka er sentral i det som gjør faget problematisk for han. Vi kommer nærmere inn på 

dette i neste sitat, etter at jeg har spurt om hvilke fag han liker best. 

Robert: Mmmm, det kommer an på hva vi gjør da. Sånn som på natur, hvis vi 

har eksperiment så er det mest moro synes jeg.  

Erik: Ja.  

Robert: Men hvis det er teori så, så er det kulere, mer ålreit med jobbing på 

verksted.  

Erik: Nettopp. Ja. Mmm. Så, da har du svart litt på hvordan du liker naturfag 

da, du liker bedre de praktiske sidene av faget, forstår jeg rett?  

Robert: Mmm, jaa. (liten pause) Kommer an på åssen, så når vi hadde energi, 

det, som, det skjønte jeg litt av, men det andre var litt vanskeligere, det som var 

litt før energigreiene i boka.  

Erik: Nettopp. Så, hva er det som gjør at du kan være interessert i naturfag da, 

du har kanskje svart på det, er det noe annet?  

Robert: Nei, jeg syns jo det er litt moro å finne ut litt ting som ikke jeg visste om 

og sånn. Det synes jeg er moro. Lære noe nytt ja.  

Hans uttalelser kan knyttes til situasjoner han lærer om naturfag i. Det å lære 

gjennom å være ute i naturen appellerer til han. I utdraget over knytter han teori til 

jobbing på verksted, men det er vanskelig å vite om han mener at jobbing på verksted 

er å foretrekke framfor teori, eller om han er åpen for teoretiske sider av faget, men 

foretrekker at teorien skal undervises i en praktisk sammenheng. Han synes dog å 

foretrekke sistnevnte som læringssituasjon. Kanskje er det også derfor han liker 
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eksperimenter. Han forbinder kanskje eksperimenter med det å kunne finne ut av ting 

gjennom mer åpne problemstillinger?  

Den tvetydigheten som jeg omtaler i avsnittet over er viktig. Det er ikke mulig 

å si at noe naturfag er kun teori, og noe annet er kun praksis. Teori har en praktisk side, 

og praksis rommer mye teori. Roberts sikter nok først og fremst til læringssituasjoner. 

Det som framstår som motsatsen til måten han liker å lære på, er å sitte og lese i en bok. 

Dette er en sentral del av undervisningen i faget:  

Erik : Akkurat. Ehhm, hvordan bruker du læreboka da, leser du den liksom 

eller…  

Robert: Ja, leser og svarer på oppgaver og, det er sånn vi gjør stort sett når vi er 

på naturfagen. Så leser vi litt kapitler, også må vi, også gjør vi oppgaver.  

Erik: Ja.  

Robert: Det er det vi gjør.  

Han opplever nok denne måten å arbeide på som monoton og lite 

engasjerende.  

Han vet ikke helt hva hensikten med faget er, men sier at han synes det er 

interessant. Han er også positiv til boka, og sier at den er ”veldig lærerik”. At han har 

lært mye av boka stemmer dårlig med lærerens syn på elevene. Klassen hadde en 

prøve i stoffet som det var meningen at jeg skulle få se, men læreren mente at de hadde 

gjort det så dårlig på prøven at det var ikke noe hente der. Prøven bekreftet hans 

tidligere utsagn om at klassen var veldig svak faglig. Her burde jeg undersøkt mer 

inngående hva eleven mente med ’veldig lærerik’. Mangelen på spesifisering her gjør 

at jeg er usikker på om det er noe ved situasjonen som spiller inn. Jeg tolker utsagnet 

dit hen at han vet at jeg er interessert i hva han mener om boka, og ønsker kanskje ikke 

å ”skuffe” meg? Når jeg spør han om han synes boka er interessant, så sier han at han 

synes den er interessant når han først setter seg ned og leser. Det kan tolkes dit hen at 

det ikke er boka han er kritisk til tidligere i intervjuet, men måten den ser ut til å 

dominere undervisningen på?  
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Lars: leser det han selv er interessert i 
I likhet med Robert, så har Lars både en interesse for naturen og for maskiner. Hans 

store lidenskap er dampmaskiner, og kommer ofte innpå dette temaet i intervjuet. 

Nedenfor gjengis en lengre sekvens hvor han snakker om forholdet til faget og 

læreboka.  

Erik: Nei. Nettopp. Ehh, hva, hvordan liker du naturfag da? 

Lars: Ehh, det er litt vanskelig for meg synes jeg, for det er en del kjemi og alt 

mulig sånt som man må drive og huske på så, det hakke jeg noe erfaring fra i 

det hele tatt vet du, så (uklar) er svært dårlig på det. 

Erik: Ja. Ehhm, hva, hva synes du liksom er hensikten med å lære naturfag da, 

sånn som det ser ut i skolen? 

Lars: Eneste hensikten er at vi lærer hva som er inni de kjemiske, kjemiske 

reaksjonene som kan påføres deg når du driver på med middel som, som kan 

være helseskadelig eller hva som helst. 

Erik: Ja nettopp. 

Lars: Det er eneste fordelen, ellers så veit du en god del om naturen hvis du er 

friluftsmenneske, og det har jo jeg vært en god stund. 

Erik: Ja nettopp. 

Lars: Så jeg veit en god del. 

Erik: Ja det forstår jeg da. Så hvis jeg spør deg, tror du du kommer til å få bruk 

for naturfag senere? 

Lars: Kanskje. 

Erik: Kanskje. Du ser ikke helt hva? 

Lars: Eneste er bare de derre midla som er inni disse here kjølevæskene og sånn 

som man trenger i arbeid og sånt. 

 85 



Erik: Ja, det er viktig å… 

Lars: Så skal vi lese hva, altså du burde ta hensyn til og sånt. 

Erik: Ja, om det er farlig eller ikke og så videre?  

Lars: Ja. Det er eneste jeg kan se ut for. 

Erik: Ja, ja men det er jo noe det. Ehhm. Nå tenker jeg å bruke denne her boka 

da, og synes du den er, er den fin eller – hva synes du om den boka da? 

Lars: Det står en del mye, mye som, som du kan lære av og sånt da så… 

Erik: Ja.  

Lars: Men sånn som jeg ække så særlig  interessert i å lese i bøker i det hele tatt, 

det har jeg aldri likt. 

Erik: Nei. Nettopp. 

Lars: Så egentlig så, etter min mening, så synes jeg alle bøker er bare no 

uvurderlig skrot. 

Erik: Akkurat. 

Lars: Utenom de bøkene jeg selv er interessert i. 

Erik: Ja. 

Lars: Som jeg liker å lese. 

Erik: Hvilke bøker er det da? 

Lars: Meste er om den hobbyen jeg driver på med. Dampbåter, alt mulig sånt. 

Om gamle, gammeldags. 

Lars sier at han har lesevansker, og han bruker lang tid på å lese 

mekanikkdelen. Når jeg spør hva den handler om, så knytter han den til et konkret 

eksempel som ikke står i boka: 
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Lars: Den teksten, hensikten var det at den (uklar) og folk skal forstå åssen 

energi skal lages og sånn.  

Erik: Nettopp. Nettopp. Synes du at den var egna til det for ditt  

vedkommende? 

Lars: Burde helst lese det hvis du skal bli kokk.  

Erik: Ja, nettopp.  

Lars: Da burde du vite åssen du skal skru en plate av og på.  

Erik: Ja.  

Lars: Du skrur på plata ikke sant, også blir det jo varme og det er varmeenergi, 

og det varmer opp det du skal lage ikke sant. 

For Lars ser det ut til at kunnskap er nært knyttet til praksis. Også spørsmålet 

om hensikten med faget knytter han til et konkret bruksområde som er relevant for 

han. Det gjelder også for bøker. Selv om han har lesevansker, hindrer det han ikke i å 

lese ting som interesserer han. Da er han motivert for det. Vi ser ovenfor at han skiller 

skarpt på bøker som interesserer han og andre. Dette tyder på en opposisjon mot en 

slags bokkultur, som også gjelder naturfag. Utover i intervjuet har vi følgende dialog:  

Erik: Ehh… Synes du at det som gjør at du er interessert i, litt interessert i 

naturfag da, synes du at den her teksten stemmer overens med det?  

Lars: Over det som i virkeligheten skjer?  

Erik: Som gjør at du er litt interessert i naturfag.  

Lars: Jeg ække interessert i naturfag jeg.  

Erik: Nei, men du var litt interessert i de praktiske sidene ved det, eller?  

Lars: Nei. Egentlig ikke så særlig i det hele tatt.  

Erik: Nei akkurat. Nei. Da misforstod jeg deg litt.  
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Lars: I praktisk kanskje littegranne, siden at (uklar) hvis det er noe vi skal 

blande så kan det være litt morsomt.  

Erik: Ja.  

Lars: Men det ække sånn teoretisk greie, det er jeg ikke så særlig interessert i.  

Erik: Nei, jeg forstår det.  

Selv om han går litt tilbake på at han ikke er interessert i naturfag i hele tatt, så 

kan sekvensen tolkes som at han gir uttrykk for en opposisjon i forhold til faget. Også 

Lars sin avvisning av teori kan nok forstås som knyttet til læringssituasjon, mer enn til 

epistemologi eller kunnskapsform. Det er mye teori i teknologi. Når han snakket om 

dampmaskiner, var det mye teoretisk kunnskap i det, men den hadde et praktisk 

aspekt. Hans avvisning av teori er det nærliggende å tolke i sammenheng med hans 

avvisning av bøker (unntatt dem som interesserte han): Når vi formulerer det 

eksplisitt, er teori forbundet med å lese i bøker.  

Khalid: miljøengasjement 
Khalid har et sterkt miljøengasjement. Dette kom fram utover i intervjuet. Han nevnte 

det ikke da jeg spurte om fritidsinteresser, han tenkte da kanskje på noe mer konkret. 

Da nevnte han trene, gå ut og slappe av. Det ser dermed ut til å være noe som 

engasjerer han, uten at han deltar i konkrete aktiviteter. Engasjementet blir imidlertid 

tydelig når vi snakker om ulike energiformer. I mekanikkdelen nevnes ikke disse 

aspektene ved energibruk i det hele tatt, men det er en viktig del av den kontekstuelle 

rammen som han trekker inn, som vi allerede har sett i forbindelse med bildet av 

vindmøllene. Selv om han snakket godt norsk, så oppfattet jeg han som 

fremmedspråklig.  

I forhold til bildet av snøbrettkjøreren, er Khalid  opptatt av hensikten med 

handlingen som vises. Han sier at det har med energi å gjøre, han bruker energien til å 

hoppe med. Han er også opptatt av motivet for å gjøre det, og han sier at 

snøbrettkjøreren er både modig og litt gal for gjøre det, men vurderer nok det hele som 

bortkastet energi, han får ikke noe ut av det. 
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Khalid: At han er lissom gal nok til å hoppe fra en sånn høyde, og bruke all den 

energien for ingenting liksom. For han får jo ikke noe ut av det, han får sikkert 

noe ut av det, men, ikke det store liksom. 

I det han sier om dette bildet, finner vi et trekk som antakeligvis preger hans 

relasjon til faget: han vurderer kunnskap i lys av menneskelige hensikter og til en 

videre betydning i samfunnet. Kanskje er det denne siste konteksten som han har i 

tankene når han sier at han ikke får det store ut av det.  

Han nevner ikke sitt engasjement i forbindelse med hvordan han liker 

naturfag.  

Erik: Ja, mmm, men det er bra at det er trygt. Hva slags fag liker du best her på 

skolen da? 

Khalid: Jeg liker engelsk, også liker jeg litt naturfag. 

Erik: Ja, mmm. Hva er det du liker ved naturfag, kan du si noe om det? 

Khalid: Liksom, alt det som er ukjente, og liksom få vite om forskjellig ting og 

liksom når vi har eksperimenter og sånt da. 

Erik: Ja 

Khalid: Det er liksom morsomt å gjøre forskjellige eksperimenter, sjekke hva 

som går an og ikke går an og, energiformer og masse sånn forskjellige ting og 

sånt. 

Erik: Ja. Mmm. Kan du si, har du tenkt noe på hva gjør at du vil lære naturfag, 

ehh, hva er for deg motivasjonen eller hensikten… 

Khalid: Jeg liker å liksom lære… sånn fysikkens lov, sånn forskjellig fysikk og 

lissom hvordan skjer det og hvordan liksom hva kan man gjøre og sånne ting 

Han har mange kommentarer til fagstoffet. Det han sa om energibegrepene er 

faglig veldig utilfredstillende. Det som jeg vil fokusere på, er hans normative utsagn.  

Khalid: Og, den jeg synes er farligst av alle sammen da, det er at atomkraft ehh 

kjerneverk…   
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Erik: Ja. 

Khalid:…energi derfra, det synes jeg er dårlig da, men det er jo bra, men det er 

dårlig på andre måter også.  

Erik: Ja akkurat.  

Khalid: Eksempel de kan jo eksplodere også, og da får du bare et hælvete.  

I neste seksjon, om energi og samfunn, blir dette et enda sterkere fokus. Vi har 

sett at teksten også rommer denne dimensjonen. I samtalen er han opptatt av 

interessekonflikter i bruk av energi. At forurenser bør betale, at internasjonale avtaler 

er nødvendig. Heller ikke forskere oppfatter han som upartiske uten videre, og nevner 

at oljeselskap leier inn forskere for å tale sin sak. Dette finner han igjen i teksten også. 

Han oppfatter også at teksten har et normativt budskap. 

Erik: Hva vil du si er hensikten med den teksten der i forhold til den første du 

leste?  

Khalid: Den er liksom mer opptatt av hva som forurenser.  

Erik: Ja.  

Khalid: At man burde ikke forurense, og hva gjør disse poitikerne og 

forskjellige ting. Lissom at de prøver å manipulere oss ved å, eksempelet det 

som stod her da atte, at de gir penger til store forskere, sånne store navn i hel 

verden og alle er dumme nok til å høre på dem.  

Khalid er den eneste av elevene jeg intervjuet, både i den allmennfaglige klasse 

og den yrkesfaglige, som trekker inn dette perspektivet. Han synes også det er bra at 

boka tar opp dette.  

Ingen hensikt med naturfag 
De andre elevene som ble intervjuet, viste i varierende grad liten interesse for enten 

emnet for intervjuet og/eller intervjusituasjonen som sådan. Dette representerer et 

metodisk problem, fordi validiteten til intervjuet blir skadelidende når den intervjuede 

ikke er engasjert i samtalen.  
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Likevel tror jeg dette sier noe om deres forhold til faget. Mitt spørsmål om 

hensikten med faget besvares slik av Martin: 

Erik: Ja. Hvordan liker du naturfag da?  

Martin: Ja, helt greit.  

Erik: Ja.  

Martin: Hvis jeg får bra karakterer så er det litt gøy, men…  

Erik: Ja, nettopp. Hva vil du si er hensikten med å lære naturfag da, sånn som 

skolen, sånn som det faget i skolen?  

Martin: Tenker på hva jeg, eller hva, i min sammenheng lissom?(uklar) Sånn 

mekk. 

Erik: Ja.  

Martin: Så synes jeg ikke det har noe å si i det hele tatt lissom.  

Erik: Nei.  

Martin: Det ække no vits i å lære om planter og dyr når du skal drive med biler 

lissom. 

Han har ikke lest i boka noe særlig, men han har brukt den litt til å svare på 

oppgaver.  

Oppsummering og diskusjon av yrkesfaglig studieretning 

Syn på og bruk av boka 
De fleste av elevene viste til at de i liten grad leste i boka, men at de brukte den til å 

svare på oppgaver i klasserommet, og på prøver. Jeg kunne ikke finne at de knyttet 

den til sitt læringsarbeid. Gjennomgående hadde ikke elevene så mange meninger om 

boka, de synes den var ”helt grei”. Et par av elevene trakk fram det at boka var tynn 

(lavt sidetall) som en fordel.  
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Som nevnt gjorde læreren meg oppmerksom på at klassen var veldig svak 

faglig. De hadde dessuten vanskelig for å konsentrere seg lenge om gangen, og det ble 

fort uro. Derfor var det veldig lite man kunne gjøre i klassen i forhold til 

undervisningsformer. Kun lærerstyrt undervisning med stor grad av kontroll fungerte. 

Elevene hadde tidligere brukt 2-timers varianten av samme bok som den 

allmennfaglige gruppen, ’Naturfag’. Grunnen til at de hadde valgt ’Naturlig nok’, var 

at den var tynnere og enklere for elevene. Alt dette ifølge læreren. 

Lærebokas rolle i undervisningen 
Denne læreren var både reflektert og engasjert. Likevel kan det hende at klassen, 

læreren inkludert, hadde kjørt seg inn i et spor hvor de undervisningsformene som 

ikke fungerte var de som nettopp kunne gitt enkelte av elevene et mer positivt syn på 

faget. Undervisningen med stor grad av kontroll dominert av læreboka var det som 

elevene nettopp mislikte med faget. Flere av elevene var interesserte i naturen (som 

rekreasjon) og motor. Denne ressursen var det små muligheter til å trekke inn i faget i 

nåværende situasjon. 

Intervjuene tyder på at lærebokas intensjon om å ha minst mulig tekst har vært 

et gode for mange av elevene. Det ser imidlertid ut som at boka har størst betydning 

for elevene i form av måten den styrer undervisningen på. Den tynne læreboka kan 

forstås som et kompromiss mellom et fag som har sin opprinnelse i naturfag for 

allmennfaglige elever, og elever som foretrekker å lære gjennom praksis. Hvis det er 

slik at en tynn lærebok er bedre enn en tykk lærebok, ville det beste vært ingen 

lærebok? Er det slik at læreboken er tilpasset et fag som ikke er egnet for elevgruppen? 

Enkelte elever forbinder læreboka med en undervisning som ikke engasjerer dem, og 

som ikke har relevans for dem.  

Dette peker mot problemstillinger som går langt utover læreboka, og 

antakeligvis også denne konkrete klassen. Yrkesfagenes stilling er ikke emnet for 

denne rapporten, men ett forhold bør problematiseres i framtidige diskusjoner om 

organisering av undervisningen og utforming av læreplaner: Forholdet mellom teori 

og praksis. Berg (1997) finner at lærebøker i yrkesfagene er ’tyngre’ enn lærebøkene i 

allmennfag, gjennom en fagorientert faktaframstilling med lite tilrettelegging av stoffet 
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for elevene. Hun knytter dette til et teoripress fra yrkesfagene selv, og at de ikke 

utnytter praksisfagenes læringstradisjoner i form av for eksempel fortellinger. Boka har 

imidlertid et elevfokus gjennom ønske om å lage en lærebok med minst mulig tekst. 

Veien til en faktaorientert framstilling blir imidlertid veldig kort når boka skal brukes i 

det samme naturfaget for alle yrkesfaglige elever. Det blir dermed svært vanskelig å 

forsøke en slik kontekstualisering som Berg etterlyser. Slik sett står naturfaget overfor 

større utfordringer enn lærebøker i de enkelte yrkesfagene. Berg problematiserer 

forholdet mellom det praktiske og boka.  

Yrkesfagene springer ut av en praktisk tradisjon, men ved at de er kommet inn 

i skolen, er de i økende grad blitt språk- og tekstfag. Det skjer en form for 

resosialisering av deltakerne i yrkesopplæringa ved at den grunnleggende 

opplæringen kommer inn i skolen – yrkesfagene må innpasse seg i skolens 

kultur og normer, i skolens boklige verden (Berg 1997 s. 127).  

Denne historiske utviklingen kan også  skisseres som en utvikling fra 

lærlingens ’imitasjon’ av mesteren i en muntlig kunnskapstradisjon, til en 

klasseromsundervisning hvor eleven lytter på foreleseren i en skriftlig 

kunnskapstradisjon (Selander 1998 s. 21).   For de intervjuede elevene tyder mye på at 

problemet med skolekonteksten ligger i dette terrenget.  

Kanskje er dette problemet særlig påtrengende i naturfagets 2-timers variant. 

Elevgruppen som ble intervjuet i dette kapitlet ser imidlertid ut til å ha problemer i 

dette landskapet i forhold til faget som ingen lærebok alene kan avhjelpe.  

Yrkesfaglige vs. allmennfaglige elever 
Vi skal bevege oss fra elevnivå og over til et kulturelt nivå i neste kapittel, og forsøke å 

si noe om hvordan disse elevene møtte fagets ideologiske føringer. Der vil jeg forsøke å 

si noe om elevenes møte med hvert sitt naturfag.  

Først vil imidlertid dette kapitlet bli avsluttet med noen refleksjoner omkring 

likheter og forskjeller mellom den yrkesfaglige og den allmennfaglige elevgruppen. 
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Det er tilsynelatende to ulike naturfag i allmennfag og i yrkesfag. Men de er 

faktisk ikke så forskjellige i og med at læreplanen for yrkesfag i realiteten er et utdrag 

av læreplanen for allmennfag.  

Elevenes forhold til faget er det imidlertid større forskjell på. Kanskje kan en si 

at læreboka er forbundet med de sidene av faget som fungerte bra for de 

allmennfaglige elevene, og de sidene som ikke fungerte for de yrkesfaglige. For de 

allmennfaglige elevene var læreboka et verktøy for læring i en skolekultur som de var 

godt tilpasset, og som belønnet dem gjennom gode karakterer. For de yrkesfaglige 

elevene var læreboka forbundet med et fag som stort sett ikke engasjerte dem (bortsett 

fra Khalid, kanskje), og som en av elevene (Lars) stod i en slags aktiv opposisjon til.  

Det er altså skolekonteksten som er den viktige. De allmennfaglige elevene var 

ikke glødende opptatt av naturfag, men var litt interessert i enkelte sider ved faget. De 

yrkesfaglige elevene hadde yrkesvalg og fritidsinteresser som i utgangspunktet kunne 

gjort dem til engasjerte elever i naturfag. Hvorfor ble de da stående utenfor? Nøkkelen 

ligger, som for de allmennfaglige elevene, i skolekonteksten. Det skal vi se nærmere på 

i neste kapittel.  
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OPPSUMMERING OG DISKUSJON, MED 
LÆRERNES PERSPEKTIVER  

Innledning 
Jeg vil nedenfor peke på noen hovedpunkter fra rapporten, og peke på noen 

problemstillinger både for videre diskusjon og for videre forskning.  

Oppsummering av tekstanalyser og intervjuer 

De allmennfaglige elevene 
De allmennfaglige elevene som ble intervjuet er flinke på skolen, også i naturfag, men 

de opplever naturvitenskapen som verken særlig personlig relevant eller meningsfylt.  

Skolekonteksten er veldig viktig for elevenes forhold til faget, viktigere enn 

naturvitenskapen. Vi har sett at elevene ikke klager over at faget ikke er særlig relevant 

for dem. Kanskje er det aller viktigste for elevene at faget fungerer; eller rettere sagt, at 

elevene fungerer i faget.  

Det ble i kapittel 2 konkludert med at teksten fra ’Naturfag 5’ henvender seg til 

elever som skal gå inn i naturvitenskapens måter å erkjenne virkeligheten på, gjennom 

de grunnleggende energiformene og vekslingene mellom erfaringer fra dagliglivet og 

fysisk teori gjennom teksten. Teksten om energi og samfunn forblir et faglig anliggende 

og et spørsmål om å motta relevant faglig kunnskap. Konkretisering til samfunnet og 

problematisering foregår i bildene.  

På grunnlag av intervjuene er det lite som tyder på at elevene som ble 

intervjuet hadde synspunkter som stemte godt overens med denne ’naturviteren’. Den 

metodiske framgangsmåten gjorde at intervjuene ikke gikk grundig inn på elevenes 

tolkning og forståelse av det de hadde lest.  Elevenes svar tydet imidlertid ikke på at de 

så på arbeid med teksten som en måte å knytte erfaring i hverdagen til fysikkens teori, 

som framstår som grunnleggende for avsnittet. Vi skal nedenfor se at læreren deres la 

liten vekt på en så detaljert framstilling av energioverganger som det boka gjorde. 

Kanskje manglet de også et metakognitivt språk for å snakke om det.  Men analysen av 

intervjuene tyder kanskje mest av alt på at læreboka inneholder kunnskap som elevene 

 95 



skal kunne. Læreboka er et læringsverktøy, dette er den viktigste kontekstuelle 

rammen for elevene i intervjusituasjonen. Spørsmålet er om den fysiske rammen 

(intervjuene foregår i et klasserom i skoletiden) også gjør det mest nærliggende for 

elevene å påkalle denne rammen. Kanskje kunne en intervjusituasjonen utenfor skolen 

gitt en annen orientering.   

Kan det likevel være en mer dypereliggende årsak til at elevene er godt 

fornøyde med boka, enn at den tilbyr oversiktlighet og klar struktur i tillegg til en 

grundig innføring? Tekstanalysene tyder på at læreboka i hver fall ikke utfordrer 

elevenes kunnskapssyn. Læreboka rommer implisitt et kunnskapssyn hvor noen 

sentrale begreper i mekanikk (bevegelsesenergi og stillingsenergi) er mer allmenne, 

fundamentale og ’egentlige’ enn mer avgrensede, gjerne mer konkrete og 

erfaringsorienterte begreper (solenergi, vindenergi, kjemisk energi, atomenergi,…). En 

del av begrepene brukes i ’dagligtale’ og mangler den presise meningen som de har i 

fysikk. Paradokset er på mange måter at den fysikkfaglige forståelsen, som er langt fra 

intuitiv eller nært knyttet til dagliglivet, åpner for en mer generell forståelse enn mer 

kontekstuelle begreper. Forståelsen er i en viss forstand ’kontekstfri’. Men bare 

tilsynelatende, for det er nettopp i fysikk, og i naturfag, at elevene møter denne 

forståelsen av energi. Slik sett er forståelsen bundet til en bestemt sosial kontekst, selv 

om ’innholdet’ oppfattes som gyldig for enhver kontekst, avhengig av hva en måtte 

mene om realisme i fysiske begreper og modeller6.  

’Naturfag 5’ synliggjør av og til at naturfag er en bestemt kontekstuell ramme, 

som vi har sett. Dette må vurderes som viktige forankringspunkter for elevene. 

Samtidig rokkes det ikke ved bildet av naturfaglig kunnskap som noe mer ’egentlig’ og 

grunnleggende enn hverdagskunnskap. Vi har sett at i stoffet om ’energi og samfunn’, 

så bruker ’Naturfag 5’ flest sider i boka på en taksonomi over fornybare og ikke-

fornybare energikilder. Det underforstås da at dette er den mest relevante kunnskapen 

for ’energi og samfunn’. Her har forfatterne tatt læreplanens punktvise konkretisering 

helt bokstavelig. Ved å legge vekt på noe som kan oppfattes som grunnkunnskap, så 
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deler teksten flere av elevenes grunnleggende syn på faget. Mer samfunnsorientert 

kunnskap kunne en tenke seg selv, og det burde ikke bli for mye av dette stoffet.  

For noen av elevene er overensstemmelsen sterkere ved at de har et viktig 

fellestrekk med læreboka: Både læreboka og elevene ser på kunnskap som overveiende 

kumulativ. Elevene tilegner seg ny kunnskap ’oppå’ eksisterende, for å lære noe annet i 

senere kapitler, eller for å gå videre med faget neste år eller i videre utdanning. Også 

for de elevene som ikke skal gå videre med faget, utgjør dette en forståelsesramme for 

fagets hensikter. For disse elevene var grunnkunnskap og allmennkunnskap viktig, 

ikke for dem selv, men for de andre. Dette stemmer godt overens med et kumulativt 

kunnskapssyn i naturvitenskapen. Dette er en ideologisk samvariasjon mellom 

naturvitenskap og naturfag som ikke er tilfeldig, samtidig som det er 

vitenskapshistorisk godt belegg for å betegne naturvitenskapen som ’overveiende 

kumulativ’ (se for eksempel Kragh 1999).  

De yrkesfaglige elevene 
Mens de allmennfaglige elevene var kom godt overens med skolekonteksten, var det 

nettopp denne delen som framsto som problematisk for de yrkesfaglige elevene. Tre av 

elevene virket uengasjert i både faget og boka. De som hadde en mening om boka, 

synes den var grei. Dette begrepet ’grei’ ser jeg imidlertid som mer et uttrykk for 

likegyldighet enn for tilfredshet. Læreboka framsto ikke som et læringsverktøy for 

elevene. I stedet var den sentral i et naturfag som ikke engasjerte dem. Læreboka ble 

forbundet med ensidige undervisningsformer og abstrakt kunnskap.  

Læreboka så i mekanikken ut til å ville la elevene lide minst mulig. Boka er 

skrevet for en leser som skal få en oversikt over begreper mer enn en dypere forståelse. 

Den er laget for å bli slått opp i, mer enn å bli lest. I energi og samfunnsdelen får boken 

et mer diskuterende og engasjerende preg. Men elevene responderte ikke veldig på 

det.  

Å ha en tynn bok med minst mulig stoff kan virke som en god ide. En del 

elever framholder det også som en god side ved boka. Problemet er at teksten samtidig 

understøtter problemer som elever har i forhold til faget. Prisen for en kort tekst er at 
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elevene ikke har et redskap for en egentlig forståelse, eller at de lærer å beherske 

teknisk språkbruk.  

Vi så i forordet til ’Naturlig nok’ at forfatterne ønsket å lage en tekst med ”ikke 

for mange ord” for at teksten ikke skal bli for vanskelig. Det har de på flere måter  

lykkes med. Tekstene som er analysert i ’Naturlig nok’ har en klar informasjonsflyt, og 

en oversiktlig bruk av avsnittsoverskrifter. Den lider dermed ikke av de samme 

problemene som kan oppstå gjennom et ønske om å skrive enkle tekster som 

Hvenekilde (1986) avdekket for en del o-fagstekster.  

Samtidig fører ”kort og godt” strategien også til problemer. Solemslie (2000) 

peker på at grei syntaks letter forståelsen av fagstoff, og at ordene ofte er et større 

hinder for forståelsen enn kompliserte setningsstrukturer. Hun kritiserer samtidig 

”kort og godt” oppfatningen for at det slett ikke alltid er de enkle og korte setningene 

som er best egnet til å skape forståelse. For naturfagbøkenes del blir problemet at den 

tematiske utviklingen fram til nominaliseringene er skåret ned til et minimum. Slike 

nominaliseringer er en viktig del av en faglig forståelse, og nominaliseringer tjener 

fornuftige formål ved at de letter kommunikasjonen og kunnskapsutviklingen. Men 

nominaliseringer inngår i en sammenheng. Problemet er at det blir vanskelig å forstå 

hva de innebærer når den tematiske utviklingen fram mot nominaliseringer blir for 

knapp.  

Ved at metadiskurs, forankringspunkter til anvendelser i hverdagen, 

utviklingstrekk i kunnskapen eller framtidig yrke også er skåret ned til et minimum, 

forsterker kanskje boka problemer ved selve faget i mekanikkdelen. Nettopp disse 

elevene hadde trengt forankring til et praksisfelt. De få, men viktige synliggjøring av en 

naturfaglig kontekst som den allmennfaglige boka rommet, er helt borte i ’Naturlig 

nok’. Det til tross for at disse elevene hadde trengt den i enda større grad enn de 

allmennfaglige. På den annen side framstår ikke læreboka som den riktige måten å 

gjøre faget mer relevant for disse elevene på. Det vil kanskje være å gi læreboka en 

oppgave som den ikke kan makte for disse elevene.  

Flere av elevene hadde åpenbart både mange kunnskaper og klare interesser i 

natur og teknologi. Men det hjalp dem ikke til å bli fortrolige med naturfag. Selv ikke 

 98 



den mer inkluderende diskursen i ’energi og samfunn’ teksten endret dette. En 

nærliggende tolkning er at disse elevene ikke fant ’nøkkelen’ til skolekonteksten. Selv 

om intervjuene ikke går grundig nok inn på elevenes skolesituasjon eller kulturelle 

bakgrunn, så er det trekk ved intervjuene som peker i den retningen. 

Skolekonteksten var avgjørende for både de allmennfaglige og yrkesfaglige 

elevene som ble intervjuet, med vidt forskjellig resultat. Dette innbærer at 

naturvitenskapen ikke er det viktigste for elevene, men dens innpakking. Denne 

innpakkingen er samtidig nært forbundet med skolekonteksten.  

Lærernes perspektiver 

Innledning 
Etter at jeg hadde analysert dataene og funnet en del trekk ved dem, møtte jeg lærerne 

som hadde naturfag på den allmennfaglige skolen i et møte som strakk seg over en 

skoletime. Der la jeg fram noen funn, som tjente som utgangspunkt for en diskusjon 

om ulike sider ved faget og læreboka. Denne diskusjonen hadde en ganske løs 

struktur. Den ble tatt opp på bånd og transkribert.  

Lærerne har ikke vært mitt forskningsfokus, derfor tas dette materialet opp 

først nå. Samtalen med lærerne fungerer som innspill til en bredere diskusjon av fagets 

problemstillinger.  

Det var fem lærere med i samtalen. L1 var en yngre kvinne, relativt fersk på 

skolen. Også en yngre mannlig lærer, L4, var ganske fersk. De andre lærerne, L2, L3 og 

L5 var omkring 50 år gamle og hadde vært på skolen i mange år. L2 hadde deltatt i 

læreplanutvikling, og var den som snakket mest. L3 var læreren som hadde klassen 

med de intervjuede elevene. Lærerne virket veldig reflekterte i forhold til faget, og 

diskusjonene fløt greit. De syntes i etterkant at det hadde vært spennende å diskutere 

faget på denne måten.  

Jeg holdt en innledning på ca. 5 min hvor jeg omtalte noen punkter som jeg 

ønsket lærernes respons på. Det var ting som jeg har omtalt i kapitlene foran: det 

pragmatiske perspektivet hos elevene (det viktige for dem er å mestre faget som 

skolefag), og læreboka som læringsverktøy. Etter dette ble det en samtale og diskusjon 
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i gruppa med lite styring fra min side, utenom at jeg stilte oppfølgende spørsmål. Ca. 

midtveis i timen tar jeg igjen ordet, og sier litt om de to lærebøkene (likheter og 

forskjeller mellom ’Naturlig nok’ og ’Naturfag’). Lærerne ser noen sider fra 

tekstutvalgene på overhead, i tillegg til at de blar i bøkene. Etter dette innspillet 

fortsetter samtalen i gruppa.  

Nedenfor gjengis noen av lærernes synspunkter på bøkene, elevene og faget. 

Dette er synspunkter som opplagt er preget av mine korte innledninger, i form av 

hvilke tema som blir diskutert. Diskusjonene tar også utgangspunkt i funn som blir 

framlagt, noe som legger føringer på diskusjonene. Imidlertid ble referansen til mine 

innledninger raskt underordnet, diskusjonene ble mer preget av foregående innlegg. 

Dette intervjuet bør derfor oppfattes som uttrykk for lærernes syn på emner som jeg 

har introdusert.  

Det ble ikke gjennomført et tilsvarende opplegg med lærerne på den 

yrkesfaglige skolen, av ulike grunner. 

Lærebøkene 
L3 (som altså var læreren til klassen som de intervjuede elevene gikk i) mener at 

’Naturfag 5’ har vært tradisjonelt veldig ferdigtygd på mange måter. Boka er opptatt av 

å gi svar på veldig mye, og det er ikke så mye som er overraskende og spennende. L3 

pleier å hoppe over den grundige gjennomgangen av energioverganger, han synes det 

blir for omstendelig og at stoffet er lite egnet til å vekke entusiasme hos elevene.  

Lærerne snakket også om forskjeller mellom de to bøkene. L5 mener at elevene 

etterspør en bok som er litt spennende, som pirrer nysgjerrigheten. ’Naturlig nok’ blir 

oppfattet i diskusjonen som en kjedelig bok som er ment for pugging, uten at elevene 

forstår noe særlig av det. ’Naturfag 5’ har litt større spillerom mener L4, og han mener 

at noen elever ønsker å få ting forklart litt sånn omstendelig. L5 kommer inn på et 

dilemma med korte bøker i forhold til bøker som også har med ’krydder’: 

L5: Problemet er vel kanskje, at det, at det hvis man skal ha med begge deler, 

og det synes jeg også er det ideelle, så blir boka gjerne tykk, og vi har vel en 

viss erfaring med at det er mange elever som ikke bruker så mye tid på å lese 

læreboka egentlig, (uklar) hvis den blir veldig voluminøs, så er det kanskje 
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større sjanse for at mer at den blir ulesbar, jeg vet ikke, et uløselig dilemma 

synes jeg altså. Men ellers så er det ideelle er jo at vi på en måte har begge deler 

i boka, at det har deler av det som gir en god oversikt, også bør være noe som 

krydrer. Og det er jo da viktig at elevene da greier å forholde seg til en slik 

tekst, og ta krydret som en liten energiinnsprøytning kanskje, og så greie å få til 

å sile ut hva som er det vesentlige, og jobbe med teksten slik at det blir tydelig 

for dem da.  

Han er dermed inne på et dilemma som ble tatt opp i forbindelse med de 

yrkesfaglige elevene. En lærebok som har en del stoff som fungerer som en inngang til, 

eller en motivasjon for det ’egentlige’ pensumstoffet kan samtidig bli mindre 

oversiktlig for elevene. L5 er inne på at dette krever en kompetanse hos elevene i å 

skjelne disse delene fra hverandre. Dette krever en bevissthet om og kunnskap om 

læreboka som tekst, hvordan ulike elementer i boka virker sammen. ’Naturfag 5’ har 

elementer som hjelper elevene til å prioritere. Elevene brukte overskrifter, 

målformuleringer, oppsummeringer og oppgaver når de arbeidet med boka. I 

forbindelse med ’energi og samfunn’ så vi at ’Naturfag 5’ brukte bilder til å 

problematisere og konkretisere fagstoff. Et slikt skille er et tips til elevene om hva som 

er ’viktig’ og ’mindre viktig’.  

Men bruken av boka er også viktig: 

Erik: når du er inne på hvordan elever bruker læreboka, har dere inntrykk av at 

elevene bruker dem sammen med digitale læremidler eller med internett og 

sånt, har, altså har dere opplevelsen av om læreboka har endret, (uklar) om de 

bruker læreboka på en annen måte enn før?  

L2: Det er, det er kanskje hvis de får mer sånn, i prosjekter, i litt større åpne 

problemstillinger så bruker de litt andre ting, men det er nok i større eller 

mindre grad min erfaring at det er læreboka de bruker altså stort sett hele 

tiden. Den er jo også lagt opp, den, det er det jeg sier altså, de er veldig 

konservative altså. Bøkene er lagt opp akkurat som om det ikke skulle ha 

skjedd noen ting på andre fronter. 
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Lærerne, og tydeligst L2, ser ut til å oppfatte faget som nokså konservativt. De 

er inne på hvordan dette preger lærebøkene og elevene. Et hovedproblem som bidrar 

til å hemme pedagogisk kreativitet er at læreplanen inneholder ”litt av alt”. Jeg 

kommer inn på elevenes forhold til kunnskap i faget: 

Erik: Jeg tror det også preger faget for en del elever at de oppfatter faget som en 

mengde med, som en mengde med kunnskap, men en kunne også si at faget 

var en måte å forstå verden på, en måte å finne ut av problemer på, eller 

L2: Elevene er flinke, altså, hvis de først blir interessert i noe, så er de veldig 

flinke til å finne stoff, og de er flinke til å systematisere og de er, stiller mange 

krevende spørsmål altså, som ikke vi kan svare på altså, det er. Tror ikke det er 

noe i veien med nysgjerrigheten, men det dreper veldig mye at det er så 

ekstremt mange ting som skal (uklar) spoles over, ikke sant. Litt av det, litt av 

det og litt av det. Og lærebøkene (uklar) har forstått konsekvensen av det. 

Lager en god bok som for så vidt de flinke elever mest kan lese på egenhånd 

uten (uklar). Det er jo mulig for dem å komme igjennom læreplanen ved å 

bruke disse bøkene som er veldig tro mot den, og konsekvensen av det er at 

sånn er naturfaget bestemt politisk. OK, da må vi lage en sånn type bøker, 

enten den [’Naturfag 5’], eller den eller varianten der ['Naturlig nok’]. 

Noe av problemet med dette, er at elever som har hatt L97 får en del 

gjentakelser. Mange elever opplever faget som repetisjon og drøvtygging i følge L2, 

som klager over at han ikke får gjort spennende ting i faget på grunn av alle områdene 

som skal dekkes. Her spiller eksamen også en viktig rolle: 

L3:Det er en helt annen frihetsgrad i naturfag enn i matematikken fordi det er 

en muntlig eksamen, og det er vel også det (uklart). Mange av oss styrer vel litt 

etter det, og, så lenge vi styrer eksamen selv, så kan vi styre det selv i høyere 

grad enn sentralgitte 
 

L2: Likevel, det er jo et likevel et lojalitetsproblem du får, læreplanene er jo 

politisk bestemt, læreplaner er forskrifter, det som står der er forskrifter faktisk. 

Vi er forpliktet til å lede elevene gjennom alt sammen. Enten, veilede slik at de 

kommer igjennom på en eller annen måte, det er søren meg ikke lett, altså.  
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L4 er inne på det samme i en tidligere sekvens: 

L4: Jeg synes det er et problem med naturfag at det blir litt om alt på en måte, 

de lærer akkurat nok til at hmm [ja] kunne stille spørsmål som de ikke får svar 

på for det har man ikke tid til å, eller, i hvert fall så er det det er liksom, det blir 

sånn veldig forenklede utgaver av hele naturvitenskapen. 

Elevene 
En av lærerne var tidligere (L2, over) inne på at elevene kunne være både interesserte 

og kreative når de først ble interessert i noe. Det ble også trukket fram at elevene ofte 

forventer at de skal finne svaret eller løsningen ganske raskt. De ser ut til å ha liten 

tålmodighet med uløste spørsmål. Nedenfor følger en lengre sekvens som handler om 

elevenes læringsvaner etter disse lærernes erfaring: 

Erik: …så det de sa om læreboka, hva som kjennetegner en god lærebok, og da 

var det at den fungerte som et godt læringsverktøy, altså at den hadde klare 

målformuleringer og at den var klart strukturert og at den hadde 

oppsummeringer og at de likte illustrasjoner, og det som altså som jeg synes jeg 

kjente igjen, når de snakket om naturfag, så snakket de vel, naturvitenskap og 

naturvitenskapelig kunnskap knyttet de til skolesituasjon, asså mer enn hva 

skal vi si, naturen eller i forhold til eh, sånn praktisk bruk av naturfag, men det 

kan være at jeg faktisk også satt og snakket med dem i en skolesituasjon også 

da, for så vidt, ehm 

L3: det er vel noe jeg har lagt merke til at, elevene har problemer med å trekke 

ut på tvers av fag og sånn og har liksom ikke (uklart) bruke ting utover de 

faglige sammenhengene og anvendt i forhold til faget og hvis det er noe som 

skal ha relevans i forhold til andre situasjoner eller dagligdagse ting, så er det 

ikke alltid jeg ser at de er inne i det utgangspunktet, 

L4?: Jeg synes på en måte at det første punktet, det synes jeg nok at jeg ser 

ganske godt i forbindelse med elevøvelser, at det kan være morsomt å holde på 

med noe praktisk og få resultater og sånt, men at det blir veldig fort mye 

frustrasjon, hvis det blir for krevende å selv trekke konklusjoner ut fra 

resultatene sine, at det er veldig sånn, de må liksom få de er veldig ivrig på å få 
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forklaring på hvorfor dette skjer, hvordan kan vi tolke dette her, hva betyr 

dette her, det er liksom liten evne til å selv prøve å hva kan dette bety 

L2: Det spørs om vi ikke lurer dem litt, at vi er litt for kjappe, (uklart) de må 

tåle at vi er mindre strukturerte, det er noen som klarer det (uklart) og så er det 

flere som klarer det neste gang, og så rett og slett ikke gi dem så mye svar, det 

er så lett å gjøre det, da har vi fått avsluttet liksom, vi er, det er så også gjøre 

det, i stedet for at nå også, det som også er typisk og som vi prøver intenst å 

avlære dem i starten, ”Er det riktig når jeg har sett på en ting” alle 

observasjoner er ikke riktig eller gærnt, de er mer eller mindre gode eller 

sannsynlige, etter hvert så er det ganske mange som slutter å spørre om det, 

men dette med konklusjoner det skal de ha altså, (uklart) filosofere littegrann, 

altså [ja],  

L4: så merker man jo også enkelte at de kan trekke inn veldig mye ting fra 

dagliglivet som de lurer på innen et emne, hvis de skjønner at dette faktisk har 

sammenheng (uklart), så en merker jo ofte at interessen er der, på en måte, at 

de er interessert i å finne ut noe som de ikke vet om. 

Det er tidligere argumentert for en sammenheng mellom elevenes læringsstrategier, 

kunnskapssyn, og syn på fagets hensikter. Det er viktig for elevene at faget fungerer 

som skolefag, det vil helt basalt si at de lærer det som forventes og evalueres på prøver, 

og med læringsstrategier som de behersker og som de vet av tidligere erfaring 

fungerer. I dette bildet spiller læreboka en sentral rolle for elevene, ved å i en viss 

forstand representere både det som skal læres og måten det kan læres på.  

Samtalen kretser her omkring en slags rastløshet hos elevene. Denne 

”rastløsheten” kan være noe som elevene og lærerne deler. Lærerne, blant annet ved å 

la læreboka være sentral i faget, støtter opp elevenes arbeidsmåter og syn på faget ved 

at disse er tilpasset lærernes strev med å rekke over alle målene i faget. Både lærere og 

elever bidrar sammen til å etablere og opprettholde en velfungerende 

undervisningspraksis som begge parter ser seg tjent med. Lærerne ser ut til å oppleve 

at de er litt fanget av ”litt av alt”, og ved å forsøke å mestre dette best mulig, formidler 

de også til elevene at dette er grunnleggende for faget.  
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L2 mener at et alternativt naturfag ville lagt større vekt på mer åpne 

problemstillinger. Han knytter problemene med faget til læreplanen, og til syvende og 

sist lærerrollen som han oppfatter som litt konservativ:   

L2: Henger jo veldig mye sammen med læreplanen, læreplanene er ekstremt 

konservative, ser jo på lærebøkene før og etter R94 veldig lite endringer noen 

nye pedagogiske grep som er kommet inn, (uklart) er gått andre er kommet 

inn, som L2 sier Brandts bok7 temmelig likt, altså, så er det en realitet, lærerne 

vil ha det ganske konservativt, i hvert fall så var det, var med på den forrige 

runden, ikke i 94 med i runden før der, en gruppe som prøvde seg på ganske 

radikal tolkning av, lage et helt annet naturfag, det ble ramaskrik blant lærere 

altså, så det er noe med, vi er også selv i en trang bås  

L3: Det er litt utrygt for oss, kanskje. 

Flere trekk ved samtalene tyder på at de er bevisst at de formelle rammene 

som de arbeider innenfor legger føringer for undervisningen. Hvorvidt de også er 

bevisst på at mer implisitte ideologiske syn på fagets egenart og hensikter er en del av 

føringene, er det vanskelig å si noe om. En videre studie etter samme mønster for 

lærerne som for elevene ville vært veldig interessant for å forstå mer av disse 

sammenhengene.  

Trådene samles 
Nedenfor diskuteres metodiske grep i prosjektet. I det funksjonelle perspektivet som 

ble trukket opp i det første kapitlet blir mye av diskusjonene gjennom rapporten 

oppsummert ved å svare på dette spørsmålet: Har lærebøkene fungert for brukerne? 

Metodiske betraktninger 
Et metodisk relevant spørsmål er hvilken sammenheng som blir etablert mellom den 

kritiske tekstanalysen og intervjuene i tidligere kapitler. Et spørsmål er om de har 

samme kunnskapsområde, om de er komplementære studier av det samme fenomenet, 

så å si. Et annet spørsmål blir hvilken status mine tolkninger har i forhold til elevenes. 

Har jeg funnet det egentlige budskapet i tekstene? Eller har elevene fasiten, og deres 
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tolkninger er et korrektiv til mine? Mitt syn på disse to delene ligger et sted midt i 

mellom. For det første, så er ikke mine tolkninger av et prinsipielt annet slag enn 

elevenes. Både de og jeg tolker teksten innenfor kontekstuelle rammer. Jeg vil 

imidlertid lese teksten ut i fra en annen hensikt enn elevene, og legge andre 

forståelsesrammer til grunn. Det betyr, at jeg kan finne meninger i tekstene som ikke 

elevene finner, uten at verken jeg eller elevene strengt tatt tar ’feil’.  

Det betyr ikke at en kritisk tekstanalyse står isolert i forhold til studier av 

elevenes meningsskaping. For det første er det et viktig aspekt for kritisk teksttolkning 

å kjenne noe til de kontekstuelle rammene som teksten brukes innenfor. For å si noe 

om relevansen av tekstanalysen for en bestemt gruppe elever, må en kjenne de 

kontekstuelle rammene som de skaper meningen innenfor. Dette er den mest direkte 

forbindelsen mellom den kritiske tekstanalysen og intervjuene i denne studien. Det er 

dels mulig å få et kritisk korrektiv til den kontekstuelle rammen for teksttolkningen, og 

dels mulig å si hvordan ulike aspekter ved teksten og ideologiske føringer vil virke 

sammen for de aktuelle elevene.  

Samtidig hadde det vært ønskelig å komme nærmere inn på elevenes 

tolkninger av tekstene enn det som er gjort i dette prosjektet. Her kunne andre 

metodiske grep gitt viktig innsikt. Å be elevene sammenligne to tekster fra ulike 

lærebøker er en måte å gå fram på. De vil da måtte ta stilling til viktige og uviktige 

forskjeller, om bøkene handler om det samme, og hvordan. Solemslie (2000) har 

benyttet elevenes notater, logger og åpen-bok i tillegg til intervjuer i sin dybdestudie av 

elevenes bruk av læreboka. En slik utvidelse av de metodiske grepene hadde vært 

verdifullt for denne rapportens problemstillinger. 

Fungerer lærebøkene? 

Lærerne 
Lærerne er godt inne i problemstillinger som har vært sentrale internasjonalt i feltet 

’science education’ i flere tiår nå. De synes faget i for stor grad er preget av å handle om 
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”litt av alt”. Og lærerne knytter problemer med dagens naturfag ikke bare til 

læreplanen, men også til lærernes undervisningspraksis.  

Elevene er mer fornøyde med boka enn lærerne. Lærerne knytter boka til sider 

av faget som de opplevde som problematiske, og i veien for et ønske om en mer kreativ 

og engasjerende undervisning. Elevene så ut til å avfinne seg med faget, og det kan 

også være en viktig grunn til at de var mer positive til læreboka. Elevene er veltilpasset 

til en praksis som lærerne er kritiske til, men også del av.  

Lærerne er kritiske til ”litt av alt” i naturfag. Motsatsen til ”litt av alt” er ”less is 

more”, med større vekt på prosesser, tverrfaglighet, og mer åpne og elevsentrerte 

problemstillinger. Kanskje kan vi si at læreboka har en avgjørende plass i dette bildet: 

Ved å være nettopp materialiseringen av ”litt av alt”, og ved å være læringsredskap for 

elever som har et greit og pragmatisk forhold til faget.  

De allmennfaglige elevene 
Ut i fra elevene og lærerne som har deltatt i denne studien, er læreboka for de 

allmennfaglige elevene del av en på mange måter velfungerende ideologi om hvordan 

faget skal struktureres og undervises. Elevene er godt fornøyde med boka! 

Naturfagfagets kultur er også lærebokas tekstkultur. Dette betyr ikke, at elevene og 

lærerne ikke opplever at faget har sine problemer. Men det hele fungerer godt for de 

pragmatisk orienterte elevene som jeg har snakket med. De intervjuede lærerne har 

klare oppfatninger om hvordan faget kan bli mer engasjerende. Elevene ser ikke ut til å 

ha mange slike ønsker eller forventninger til faget. De kunne anse faget som relevant 

for andre, men i liten grad for seg selv hvis de ikke skulle gå videre med det.  

Lærerne er mer kritiske til faget læreboka enn elevene, ettersom de ser på den 

som konstituerende for de problematiske sidene ved faget sammen med læreplanen.  

De yrkesfaglige elevene 
Ut i fra det som er sagt over, kan en si at den ’Naturfag 5’ fungerer godt for elevene ved 

å være et godt læringsverktøy. Den yrkesfaglige læreboka blir også positivt omtalt for 

sin knappe framstilling og oversiktlighet når elevene løser oppgaver. Slik oppfyller 

boka sin intensjon for målgruppen omtalt i forordet.  
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Boka forsterker samtidig, og blir i undervisningen del av, et grunnleggende 

problem ved faget, i undervisningssituasjonen ved at praksisorienterte elever, gjennom 

interesser og yrkesplaner, opplever at de må lære ”abstrakt” kunnskap gjennom bøker. 

Hvis læreboka er en ”minimumsvariant” som dekker pensum, så kan den bli ekstra 

demotiverende i bruk hvis eksempler og anvendelser er så godt som fjernet, og 

framstillingen er for kortfattet til å gi elevene læringsutbytte. I en videre forstand må 

det spørres om læringssyn og læreplan er formåltjenlig for yrkesfaglige elever. Dette er 

en problemstilling som krever et større lerret enn denne studien. Men for disse elevene 

er det noe grunnleggende som ikke fungerer, på et nivå over læreboka i klasserommet.  

Lærebokas rolle i endring? 
Læreboka har nok en konserverende rolle i norsk skole. Situasjonen er imidlertid at 

rollen til den tradisjonelle læreboka i skolen har kommet under press. Digitale 

læremidler åpner nye muligheter for elevens omgang med tekst. Dette ’nye’ kan 

kanskje best beskrives gjennom stikkordene interaktivitet og multimodalitet: Bøker av 

papir er allerede i noen grad interaktive, men digitale læremidler er mer dynamiske 

ved at de i sterkere grad kan respondere på brukerens valg. Dette åpner for at brukeren 

kan knytte motivasjon og valg tettere sammen i tid og følge egne veier i lærestoffet 

basert på egne tankeprosesser (Bonime, Pohlman 1998). Digitale læremidler er også i 

sterkere grad multimodale i den betydning at verbaltekst enkelt kan knyttes til bilder, 

lyd og video. 

Den tradisjonelle boka som gjennom sin layout signaliserer til leseren at 

boksiden skal leses pent og ryddig fra øverst til nederst har verbalspråkets grammatikk 

som det førende. Et kjennetegn ved digitale læremidler er at de gjennom PC-skjerm og 

mus er dominerte av bildets grammatikk. De tekniske løsningene i mediet (knapper, 

nedfallsmenyer, muligheter for scrolling, visuell uthevelse av lenker etc.) representerer 

i sin tur en grammatikk hvor ulike valg i seg selv er meningsbærende.  

Hvor utviklingen vil føre ikke minst skolens naturfag er uvisst. Men ved at 

digitale læremidler kommer samtidig med eksperimentering med leksefri, 

avspasering, oppløsning av timeplan og oppløsning tradisjonelle grenser mellom 

skolefag kan også naturfaget endres raskt. Bruk av digitale læremidler kan påvirke 
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lærerrollen og undervisningsmåter (Kalogiannakis, Caillot 2001). Læreboka får ikke 

samme betydning som bærer av fagets tradisjon og ideologi, noe som kan åpne for 

større variasjon i naturfaget.  
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VEDLEGG 1: UTSNITT FRA ’NATURLIG NOK’ 
Øverst: Bildet som innleder kapitlet om Energi i 'Naturlig nok' side 63. 
Nederst: Side 64 i 'Naturlig nok'. 
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VEDLEGG 2: UTSNITT FRA ’NATURFAG 5’ 
Øverst: Bildet som innleder kapitlet om energi i 'Naturfag 5' side 100 
Nederst: Side 102 i 'Naturfag 5'. 
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VEDLEGG 3: INTERVJUGUIDE  
Nedenfor følger intervjuguide for de allmennfaglige elevene.  

Først: Dette er ikke en kunnskapstest med riktige eller gale svar, jeg vil vite hva du 

synes om lærebøker, hvordan du bruker dem, og så snakke litt sammen om en konkret 

tekst.  

Bakgrunnsinnfo 

1. Fornavn, <kjønn> 

2. Hvilke fritidssinteresser har du? 

3. Framtidige yrkesplaner? 

4. Hvordan liker du deg generelt på skolen? 

5. Hva er fagene du liker best? 

Naturfag 

6. Hva vil du si er hensikten med å lære naturfag, slik du opplever det?  

7.  Hvordan liker du naturfag? 

8. Når tror du at du kommer til å få bruk for naturfag? 

Læreboka 

9. Hva synes du om læreboka? Begrunnelse! 

Synes du den er lett/vanskelig? Interessant eller ikke? 

10. Hvordan bruker du læreboka? <Oppslagsverk, tillegg til andre kilder, lesebok..> 

Tekst om ’Energi’ 

Jeg vil nå be deg om å lese litt fra Energi-kapitlet side 102 til halve 104. Det er meningen 

at du skal lese det for deg selv, og så kan vi snakke om teksten etterpå. Men gi gjerne 

kommentarer eller ”tenk høyt” underveis mens du leser. 

11. Hva vil du si at denne teksten handler om? 

12. Synes du den er grei eller synes du den er vanskelig? <begrunnelse!> 

13. I hvilken grad synes du den er interessant? 

14. I hvilken grad synes du den er relevant for deg? 

15. Hvilke assosiasjoner får du til bildet side 100? Side 110? 

16. Er det ellers noe som du liker eller misliker med teksten? 
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17. Jeg vil nå snakke litt om kunnskapen som blir beskrevet. Hvordan tror du at de 

ulike energibegrepene har blitt til? Synes du boka understreker dette? 

18. Synes du det du nå har lest passer som naturfag? 

Tekst om ’Energi og miljø’ 

Jeg vil til slutt be deg om å lese teksten side 115 - 117 om energibruk i samfunnet. 

19. Hva vil du si at denne teksten handler om? 

20. På hvilken måte er denne teksten forskjellig fra den forrige du leste? 

21. Synes du teksten er grei eller vanskelig?  

22. I hvilken grad synes du teksten er interessant? 

23. I hvilken grad er den relevant for deg? 

24. Hvilke assosiasjoner får du til bildet side 115? 

25. Synes du at det du nå har lest passer som naturfag? 
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