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Forord 
 

Er det sammenheng mellom bruk og valg?  er den andre rapporten fra prosjektet Valg av læreboker for 

norskfaget i den videregående skolen. Den første rapporten Lærebokvalg – en formalisert og systematisk prosess 

handler om hvordan norsklærere velger lærebøker for norskfaget i videregående skole.  I denne rapporten 

presenteres en oppfølgingsstudie knyttet til bruk av læreboken i norskfaget. 

Prosjektet Valg av lærebøker for norskfaget i den videregående skolen inngår i det treårige 

forskningsprosjektet Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler, finansiert av UDF 

og Norsk faglitterær forfatter.- og oversetterforening (NFF). Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom UDF 

ved Læringssenteret, Den norske Forleggerforening, NFF og Høgskolen i Vestfold. Målsetningen med prosjektet 

er å skaffe ny kunnskap om hvordan lærebøker velges og brukes i grunnskolen og i videregående opplæring, 

samt å analysere kvalitet og kvalitetsutvikling i eksisterende læreverk. 

Gjennom denne delen av prosjektet ønsker jeg å fokusere på hvordan læreboken fyller sin rolle i 

klasserommet. Målet er å se om måten læreboken brukes på kan bidra til å forklare valget av lærebok. 

Undersøkelsen bygger på intervju med tre norsklærere og seks elever i videregående skole. Jeg ønsker å 

rette en stor takk til lærerne og elevene som har deltatt i undersøkelsen. En spesiell takk rettes også til 

prosjektlederne Dagrun Skjelbred og Staffan Selander, som har gitt meg gode råd og innspill underveis i arbeidet 

med prosjektet. 

 

 

 

Tranby, mars 2003 
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1 PRESENTASJON AV PROSJEKTET 

 

1.1  Innledning 
 

Ved skolestart inneværende skoleår kunne vi i media følge debatter om foreldrebetaling ved 

et par grunnskoler fordi skolene ikke hadde råd til lærebøker. Det er ikke uvanlig at det blir 

store oppslag i media dersom en skole ikke har råd til å kjøpe inn lærebøker til alle elevene. 

Dette viser en sterk tro på lærebokens rolle i læreprosessen, og at vi har en tradisjon der hver 

elev må ha sin egen lærebok i alle fag. Er læreboken virkelig et så viktig bidrag i 

læreprosessen? Et av målene med denne studien er å se på hvordan læreboken brukes av 

lærere og elever i læringsarbeidet. 

Ulike studier (for eksempel Emanuelsson (1985), Zahoric 1991, Sigurgeirson 1993, 

Juhlin Svensson 2000, Støa 2001, Bueie 2002) viser at læreboken har en sentral rolle i 

undervisningen. Det er et etablert syn i norsk skole at man trenger lærebøker i 

undervisningen. Samtidig har vi i løpet av 1990-tallet fått læreplaner som bygger på et 

læringssyn som legger opp til arbeidsmåter der elevenes aktivitet er i sentrum, noe som 

kanskje endrer lærebokens tradisjonelle rolle. Det er læreplanens mål som skal styre 

undervisningen, man kan i prinsippet velge å ikke bruke lærebok. I juni 2000 ble 

godkjenningsordningen for lærebøker opphevet. Et av målene med opphevingen av 

godkjenningsordningen, var også å sikre at læreplanen skulle være det viktigste politiske 

styringsverktøyet for norsk skole (Bratholm 2001 s. 18).  Vi har altså en situasjon der troen på 

læreboken og lærebokens rolle i klasserommet er sterk, samtidig som styringsdokumentene 

for skolens virksomhet ønsker å nedtone lærebokens rolle i undervisningen. Det kan synes å 

være en konflikt mellom forsøk på å nedtone lærebokens rolle og synet på at alle må ha sin 

lærebok. 

 Studiet som presenteres i denne rapporten, er en oppfølgingsstudie av undersøkelsen 

”Valg av lærebøker for norskfaget i den videregående skolen” - en undersøkelse om hvordan 

norsklærere i den videregående skolen velger lærebøker. Gjennom en landsdekkende 

spørreundersøkelse har jeg undersøkt hvilken kompetanse lærerne har når det gjelder å 

vurdere lærebøker, hvem som har innflytelse på valget, hvilke prosedyrer som ligger til grunn 

for valg og hvilke kriterier som vektlegges ved valg av lærebøker (Bueie 2002).  
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 Et fokusområde for denne spørreundersøkelsen var altså hvilke kriterier lærerne vektla 

ved valg av læreverk. I spørreskjemaet som ble brukt i undersøkelsen, hadde jeg en nokså 

omfattende liste av kriterier som jeg ba lærerne vurdere betydningen av når lærebok skal 

velges. Jeg fant i liten grad kriterier som skilte seg ut som svært betydningsfulle eller som 

svært lite betydningsfulle, generelt sett ble de ulike kriteriene vurdert relativt likt. Jeg hadde 

på forhånd trodd at noen kriterier skulle skille seg ut som svært viktige, mens andre kanskje 

ble regnet som mindre viktige. Slik var resultatene i liten grad.  

Dette kan forklares på flere måter. Forhold ved spørreskjemaet som ble brukt og det 

faktum at svarene i spørreundersøkelser generelt har en tendens til å sentreres, kan være en 

del av forklaringen. En annen kan være at lærerne ikke har et bevisst forhold til 

vurderingskriterier. Kanskje brukes læreboken også på en slik måte at bokens utforming 

spiller mindre rolle. En slik bruk bygger på at læreren styrer bruken av boken mer enn 

læreboken styrer undervisningen.  

Jeg fant det derfor interessant å følge opp undersøkelsen med en studie av hvordan 

læreboken brukes. Studien er avgrenset til norskfaget i den videregående skolen, ettersom 

spørreundersøkelsen som ligger til grunn for dette studiet, omhandler norskfaget i den 

videregående skolen. 

Rammene for norskfaget finner vi i læreplanen. Goodlad m. fl (1979) opererer med 

fem ulike læreplannivåer; ideenes læreplan, den formelle læreplan, den oppfattede læreplan, 

den operasjonaliserte læreplan og den erfarte læreplan. Sentralt for denne studien er den 

operasjonaliserte læreplan, den undervisningen som faktisk blir gjennomført, slik læreren 

oppfatter det, og den erfarte læreplan, undervisningen slik elevene oppfatter den. Det kan 

være forskjeller mellom lærernes og elevenes oppfatning av hvordan undervisningen blir 

gjennomført. Intervju med lærere om bruk av norskboken vil gi svar som er preget av 

norsklærerens oppfatning av hvordan læreboken brukes. For å kvalitetssikre informasjonen 

fra lærerne, kan det således også være interessant å undersøke elevenes oppfatning av hvordan 

læreboken brukes. Jeg har derfor valgt å intervjue både lærere og elever om bruk av 

læreboken i norskfaget. 

Gjennom å intervjue lærere og elever om hvordan de bruker læreboken, kan vi få 

innsikt i hvordan lærebøker brukes. Jeg vil likevel understreke at svarene sier noe om hvordan 

lærere og elever sier de bruker læreboken. Dette gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av 

hvordan læreboken faktisk brukes. Gjennom å intervjue både elever og lærere mener jeg 

likevel at jeg reduserer feilkilden som ligger i intervjumetodikken noe. 
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1.2 Problemstillinger 
 

Den tidligere omtalte spørreundersøkelsen om valg av lærebøker for norskfaget i den 

videregående skolen, fokuserer på prosessen som ligger til grunn for valg av lærebøker. 

Denne studien flytter fokus over til hva som skjer etter at læreboken er valgt, og den skal fylle 

sin rolle i klasserommet. Overordnet problemstilling for studien er således: 

• Hvordan bruker lærere og elever læreboken for norskfaget? 

 

Prosjektets overordnede problemstilling kan brytes ned i følgende underordnede 

problemstillinger: 

• Hvordan bruker lærere og elever selve lærebokteksten (brødteksten) i og utenfor 

klasserommet? 

• Hvordan brukes oppgavene i læreboken? 

• Hvordan brukes bilder og illustrasjoner i læreboken? 

• Hvilken rolle spiller læreboken med hensyn til vurdering i faget? 

• Hvordan vurderer lærere og elever læreboken? 

• I hvilken grad brukes andre læremidler i tillegg til læreboken? 

• Hvordan er den ideelle lærebok? 

• Hvorfor bruker lærerne og eleven bøkene slik de gjør? 

 

1.3 Tidligere forskning 
 

Det finnes ulike typer undersøkelser av læreboken i bruk. Brukssituasjonene for en 

lærebok er mange og sammensatte. Det kan således være vanskelig å trekke konklusjoner ut 

fra bruksundersøkelser. Grovt sett kan vi dele bruksundersøkelser inn i tre; studier av 

lærebokstyring, studier av lærebøkenes tilgjengelighet og studier av læringseffekt. Studiet 

som presenteres i denne rapporten, fokuserer ikke på læringseffekten ved bruk av lærebøker, 

men berører lærebokstyring ved å fokusere på hvordan læreboken brukes, og tilgjengelighet 

ved å fokusere på hvordan elevene bruker og vurderer læreboken. 

Emanuelsson (1985 s. 85) har i en studie bedt lærerstudenter og deres praksisveiledere 

å vurdere hvilke styringsfaktorer som påvirker matematikkundervisningen mest. Informantene 
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rangerte ti ulike styringsfaktorer, slik de anså at det var i virkeligheten, og slik de mente det 

burde være. Resultatene viste at det var nokså store forskjeller mellom virkelighet og visjon. 

Studenter og veiledere hadde en relativt lik oppfatning av styringsfaktorenes rang. Bruk av 

lærebok ble rangert som mest styrende av både studenter og veiledere, etterfulgt av tradisjon 

og erfaring. Læreplan, metodisk litteratur og emnepedagogisk forskning var de faktorene som 

styrte minst. Ideelt sett var det enighet om at elevenes forkunnskaper og forutsetninger burde 

styre mest, etterfulgt av læreplanen, mens bruk av lærebok rangeres som nr 7 av veilederne og 

8 av studentene. 

Sigurgeirsson (1992) gir i sin doktoravhandling om lærebokas rolle i grunnskolen på 

Island en grundig oversikt over lærebokforskning både nasjonalt og internasjonalt. Han 

refererer flere undersøkelser som viser at undervisningen i stor grad kan karakteriseres som 

lærebokstyrt. Særlig viser det seg ifølge Sigurgeirsson at lærerne har behov for modeller for 

metode i kunnskapsformidlingen. 

I sin doktoravhandling studerer Svenson (2000) blant annet bruk av tradisjonelle og 

elektroniske læremidler i det svenske gymnaset. Denne studien bekrefter lærebokens sentrale 

rolle i skolen. Lærerne i undersøkelsen ga imidlertid ikke uttrykk for at de opplevde 

læreboken som styrende. Dette varierer ifølge Svenson fra lærer til lærer, avhengig av 

lærerens ”stil”. 

Heyerdahl-Larsen (2000) har i sin hovedoppgaver studert fem læreres bruk av 

lærebøker i grunnskolen. Hun registrerer forskjeller mellom lærere og fag, men viser samtidig 

at læreboken ser ut til å ha større innvirkning på undervisningens innhold og sekvensiering, 

og mindre innvirkning på de metodiske oppleggene. Heyerdahl-Larsen finner at lærebøkene 

brukes mer tradisjonelt enn lærebokforfatterne legger opp til, oppgaver som krever andre 

arbeidsmåter og elevaktivitet ble ofte valgt bort av lærerne.  

 Solemslie (2000) har studert seks ungdomsskoleelevers bruk av læreboken i 

norskfaget. Studien er tredelt. En del tar for seg hva elevene får med seg av en tekst. 

Konklusjonen er at elevene har vanskeligheter med å forstå lærebokteksten og bruke 

lærestoffet i praktisk arbeid. En annen del tar for seg hvorvidt elevene bruker læreboken i 

forberedelsene til en heldagsprøve, der oppgavene var gitt på forhånd, og elevene kunne bruke 

læreboken både i forberedelsene og under prøven. Konklusjonen på denne delundersøkelsen 

var at elevene ikke brukte læreboken, verken i forberedelsene eller under skriveprosessen. 

Heller ikke i den tredje delen av Solemslies studie blir læreboken brukt i særlig stor grad. 

Undersøkelsen er knyttet til et arbeid der elevene skulle arbeide selvstendig med et kapittel i 

læreboken, og arbeidet skulle ende i en muntlig framføring. Elevene brukte i liten grad 
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læreboken for å finne stoff, og de syntes også det var vanskelig å arbeide på den måten med 

boken. 

Støa (2001) har intervjuet lærere som underviser i kunst- og kulturhistorie på 

grunnkurs formgivingsfag ved seks videregående skoler om bruk av lærebøker. For dette 

faget finnes det to ulike læreverk på markedet. Bøkene har ulik oppbygning, en er historisk-

kronologisk, mens den andre framstiller lærestoffet i temaer. Av resultatene for denne 

undersøkelsen kan de se ut til at lærere som bruker den tematiske læreboken, i større grad 

bruker brødteksten og billedstoffet i læreboken enn det lærerne som bruker den historisk-

kronologiske læreboken gjør. Når det gjelder bruk av oppgavene, brukes derimot læreboken 

mer av de lærerne som bruker den historisk-kronologiske læreboken. Disse lærerne bruker 

oppgavene enten fast eller delvis, mens lærerne som bruker den tematiske læreboken, ikke 

bruker oppgavene i boken. 

Knain (2002) har gjennomført en kritisk tekstanalyse av tekster i lærebøker i naturfag 

for grunnkurs i videregående skole. Han har intervjuet 12 naturfagselever i videregående 

skole om naturfagsboken og de analyserte tekstene. Undersøkelsen berører blant annet 

lærebokens rolle i undervisningen og elevenes bruk av læreboken. Studien viser at læreboken 

har en sentral rolle i naturfagsundervisningen i de intervjuede elevenes klasser, og at den i 

nokså stor grad er med på å styre undervisningen. Dette gir ifølge Knain ulike konsekvenser 

på allmennfag og yrkesfag: ”For de allmennfaglige elevene var læreboka er 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”  (2002 s. 93). 

Flere av de nevnte studier bekrefter lærebokens sentrale rolle i undervisningen. 

Samtidig viser studiene at begrepet ”bruk av lærebok” ikke er helt uproblematisk. Bøkene 

brukes forskjellig av ulike lærere og elever. Det er også stor variasjon med hensyn til hvordan 

og i hvilken grad lærebokens ulike elementer brukes. 
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2 Gjennomføring av prosjektet 

2.1 Hvorfor en kvalitativ studie? 
  

Denne undersøkelsen er en oppfølging av den tidligere nevnte spørreundersøkelsen 

”Valg av lærebøker for norskfaget i den videregående skolen”. Spørreundersøkelsen bestod 

utelukkende av lukkede spørsmål der informantene bare skulle sette kryss for et alternativ ved 

hvert spørsmål. Det ble ikke gitt anledning til å utdype, forklare eller begrunne svarene. Noen 

av resultatene fant jeg vanskelig å tolke. Dette gjaldt hovedsakelig den delen av 

spørreundersøkelsen som fokuserte på ulike kriteriers betydning for valg av lærebøker. Jeg 

hadde på forhånd forventet at noen kriterier skulle skille seg ut som svært betydningsfulle, 

mens andre kriterier skulle skille seg ut som lite betydningsfulle. Dette fant jeg imidlertid i 

liten grad i mitt materiale. Jeg ønsket derfor å undersøke hvordan lærebøkene brukes, for å se 

om det kan gi informasjon som bidra til å forklare resultatene av spørreundersøkelsen. 

Intervjuene er gjennomført med utgangspunkt i en intervjuguide (vedlegg 1). Jeg 

valgte å bruke intervjuguide fordi jeg hadde en del spørsmål jeg ønsket svar på, ettersom dette 

studiet er en oppfølging av en spørreundersøkelse om valg av lærebøker. Ved å bruke 

intervjuguide, ville jeg sikre at jeg kom inn på disse områdene, og at jeg ikke fikk inn mange 

data som ikke var relevante for problemstillingen. Gjennom bruk av intervjuguide blir også 

intervjusituasjonen lik for alle intervjuene. Dette gjør at informasjonen man får inn, blir 

lettere å sammenligne. Intervjuguiden var utgangspunkt for intervjuene. Jeg prøvde imidlertid 

å ivareta den fleksibiliteten som intervju som metode innbyr til. Intervjuene ble tatt opp på 

bånd og skrevet ut. 

 

2.2 Utvalg av informanter 
 

 Arbeidet med spørreundersøkelsen ble avsluttet våren 2002. Dette – i kombinasjon 

med at arbeidet med intervjuene måtte være avsluttet ved utgangen av 2002 – gjorde at 

intervjuene ble gjennomført på slutten av skoleåret 2001/2002. Jeg fikk besøke skolene nest 

siste uke av skoleåret, en hektisk tid ved skolene, og det var litt vanskelig å finne elever som 

kunne delta på grunn av avvikling av muntlig eksamen og avspasering. Ved å gjennomføre 

intervjuene så sent på skoleåret, fikk jeg imidlertid snakke med elever som hadde brukt 
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læreboken gjennom et helt skoleår, noe som er et godt utgangspunkt for samtalene om bruk av 

læreboken.  

Utvalgets størrelse er et skjønnsspørsmål (Ryen 2002 s. 92). Kvale (1996) kobler 

utvalgsstørrelse til metningspunkt, som vil si at nye deltakere ikke bidrar med noe nytt (1996 

s. 102). Denne studien har en tidsramme og en økonomisk ramme som begrenser antall 

informanter. Hensikten med intervjuene er ikke å frambringe statistisk generaliserbar 

kunnskap, men å oppnå informasjon om hvordan den enkelte informant bruker læreboken, jf 

prosjektets problemstilling. Informasjonen er viktigere en antall intervju. Jeg har derfor valgt 

å intervjue tre norsklærere og deres elever, to elever fra hver lærers klasse.  

Av praktiske grunner valgte jeg å kontakte skoler i Østlandsområdet. Jeg kontaktet pr 

telefon ledelsen ved tre videregående skoler. Samtlige rektorer/inspektører var positive til at 

skolen skulle delta i undersøkelsen. Etter å ha fått formell godkjenning på skolens deltakelse i 

undersøkelsen, sendte jeg så et brev til skolene der jeg kort informerte om prosjektet; om 

hovedprosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler”, 

som denne undersøkelsen er en del av, tema for intervjuet, hva undersøkelsen skulle brukes 

til, hvor lang tid intervjuet ville ta og respondentenes anonymitet.  

Ledelsen ved skolene ga forespørselen videre til norskseksjonen, og fant fram til en 

norsklærer som var villig til å delta i undersøkelsen. Norsklærerne fant så elever fra sin 

norskklasse til elevintervjuene. I utgangspunktet ønsket jeg å snakke med tre elever fra hver 

skole. Av ulike årsaker fikk jeg snakke med to elever fra hver skole. Jeg hadde ikke kjennskap 

til verken lærere eller elever i forkant av intervjuene. Både lærere og elever hadde fått 

informasjonsbrevet jeg sendte skolene i forkant av intervjuene. De hadde ikke sett 

spørsmålene i intervjuguiden på forhånd. 

Informantene i denne undersøkelsen er altså relativt tilfeldig valgt. Jeg valgte ut skoler 

som av praktiske grunner var hensiktsmessig, og skolene plukket ut informantene. Jeg har 

likevel forsøkt å søke etter et utvalg som dekker den heterogeniteten som kan finnes i en 

populasjon som kjennetegnes med en viss homogenitet, gjennom å velge tre skoler som er 

relativt ulike; en skole med allmennfaglig studieretning, en skole med yrkesfaglige 

studieretninger og en privatskole med allmennfaglig studieretning og fordypning i idrett.  

 Valg av elever til undersøkelsen er gjort av norsklærerne. Dette kan selvsagt innebære 

at lærerne har spurt elever som på en eller annen måte skiller seg ut, for eksempel ved å være 

spesielt faglig sterke, ”pratsomme”, eller som elever læreren går godt overens med. Slike 

forhold vil kunne prege resultatene. Intervju er ikke en metode som gir representative 

resultater, og utvalg av informanter kan således ikke bli representativt. Mitt inntrykk gjennom 
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de samtalene jeg hadde med lærerne i forkant av intervjuene, var at de hadde valgt elever som 

ønsket å delta og som hadde mulighet til det med hensyn til muntlig eksamen, avspasering og 

lignende, og ikke nødvendigvis de ”flinkeste” elevene. 

 

2.3  Gjennomføring av intervjuene 
 

Jeg har intervjuet tre norsklærere og seks elever om bruk av læreboken i norskfaget. 

Lærerne jobber ved ulike skoler, og de ble intervjuet enkeltvis. Elevene gikk i de tre 

norsklærernes klasser, to elever fra hver lærers klasse. De ble intervjuet i par. Hensikten med 

å intervjue elevene parvis, var å beholde lærer – elevrelasjonen, å undersøke om elevene 

hadde lik oppfating av hvordan læreboken ble brukt i undervisningen som læreren hadde. Den 

enkelte elevs bruk av boken ble trukket inn der det var naturlig i samtalene. 

Ideelt sett skulle intervjuene ved de tre skolene tatt utgangspunkt i det samme 

læreplanmålet. I praksis var dette vanskelig å gjennomføre. Jeg gjennomførte intervjuene på 

slutten av skoleåret. Rammer for dette prosjektet gjorde at det ikke var tid til å lete etter lærere 

som hadde jobbet med det samme læreplanmålet samtidig. De intervjuede lærerne underviser 

dels på ulike trinn, en lærer på VKI, en på VKII og en på allmennfaglig påbygning, og 

dermed både VKI og VKII-delen av faget. Klassene hadde imidlertid ikke jobbet med de 

samme emnene samtidig. Dermed tar intervjuene utgangspunkt i arbeidet med ulike 

læreplanmål. 

Intervjuene ble tatt opp på bånd, med informantenes samtykke. Etter gjennomføringen 

av intervjuene, ble hvert enkelt intervju skrevet ut, og dette danner utgangspunkt for 

bearbeidingen av materialet og resultatene presentert i kapittel 3. Under bearbeidingen av 

materialet fikk jeg behov for å stille noen tilleggsspørsmål. Jeg hadde derfor kontakt med hver 

av de tre lærerne en gang etter intervjuene. Av praktiske årsaker hadde jeg ikke 

oppfølgingsspørsmål til elevene. 

 

3 Presentasjon av de enkelte intervjuene 
 

 I det følgende presenteres de enkelte intervjuene for å gi et mer nyansert bilde av 

resultatene enn en samlet presentasjon vil gi. Jeg presenterer først hvert enkelt intervju  

skolevis, først lærerintervjuet, deretter intervjuet med elevene. En sammenstilling av de ulike 

intervjuene følger i kapittel 4. 
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3. 1 Skole A 
 

 Denne skolen ble bygget på 1980-tallet, som en fusjon av ulike eldre skoler som tilbød 

yrkesfaglig utdanning. I dag har skolen avdeling for helse- og sosialfag, hotell- og 

næringsmiddelfag, allmennfaglig påbygning og tilrettelagt opplæring.  

Jeg har intervjuet elever som var i ferd med å avslutte allmennfaglig påbygning, dvs at 

de har tatt en yrkesfaglig utdanning, og nå tatt påbygningsåret som gir generell 

studiekompetanse. Skolen bruker læreverket Tekst og Tanke, som er utgitt av 

Universitetsforlaget/ Aschehoug Forlag, for allmennfaglig påbygningskurs (læreplanens 

modul 3 og 4). Dette læreverket består av en litteraturbok og en lærebok for VKI/VKII. I 

tillegg finnes det en ressursbok for læreren, transparentperm, en lydkassett og en musikk-CD. 

Læreverket tilbyr også faginformasjon på Internett. Forfatterne er fra Østlandsområdet, og de 

har skoleerfaring fra videregående skole. Læreverket ble gitt ut i 1994/1995, og kom i revidert 

utgave i 1999. 

Hardersen (1998) har i en karakteristikk over norskverk for allmennfaglig 

studieretning sagt at Tekst og Tanke er et læreverk som hovedsakelig er oversiktelig. Det er 

rikt illustrert, men illustrasjonene er i liten grad en integrert del av læreverket. Hardersen sier 

videre at læreverket delvis er preget av målstyring, og i liten grad prosjektorientert. Språket er 

moderat, tekstutvalget er samfunnsorientert og klassisk (op.cit. s 40). 
 

3.1.1 Lærerintervju - Rannveig 
  

Rannveig har norsk mellomfag, hun har arbeidet i skoleverket i 31 år, 20 av dem i 

videregående skole, der hun blant annet har undervist i norsk. Hun jobber nå på en 

videregående skole med yrkesfaglige studieretninger. Utgangspunktet for dette intervjuet er 

undervisningen i en klasse for allmennfaglig påbygning, et 10-timers kurs som gir generell 

studiekompetanse. Dette kurset deler Rannveig med en annen norsklærer, de har fem timer 

undervisning hver i uken. Klassen hadde da intervjuet ble gjennomført, nylig avsluttet arbeid 

med læreplanmål nr 15, språkhistorien på 1900-tallet. Intervjuet om bruk av læreboken ble 

knyttet opp mot dette temaet. 

 Norskseksjonen ved denne skolen har et etablert samarbeid med faste møter to timer 

pr uke. På disse møtene arbeides det med faget generelt, men i liten grad på klassenivå og 

emnenivå. Planleggingen av de ulike emnene gjøres dermed individuelt. Rannveig sier at hun 

noen ganger åpner for at elevene kan delta i planleggingen av arbeidet med et emne, men at 
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hun er usikker på om hun gjorde det i arbeidet med språkhistorien på 1900-tallet. Hun føler at 

hun får liten respons på forsøk på elevmedvirkning, og at hun derfor ofte gjennomfører 

undervisningen på sin måte. 

 Ved skolestart bruker Rannveig å gjennomgå læreplanen med elevene. Elevene tar 

modul 3 og 4 i læreplanen på ett år, og hun prøver å tydeliggjøre skillet mellom modulene. 

Rannveig sier hun prøver å vise til læreplanmålene av og til, men at hun ikke gjør det så mye, 

fordi hun føler det blir mye gjentakelse, da klassen hele tiden jobber med sentrale 

læreplanmål. Hun sier også at hun oftere viser til læreplanen i de yrkesfaglige klassene enn 

hun gjør i denne påbygningsklassen. 

Rannveig bruker ikke forordet i læreboken, verken selv eller sammen med elevene. 

Hun bruker brødteksten i læreboken i forberedelsene til hver enkelt time, som en oppfrisking 

av lærestoffet. Elevene blir bedt om å lese brødteksten i lekse. I undervisningen prøver 

læreren å trekke ut det som er sentralt av brødteksten, hun gjenforteller ikke hele brødteksten i 

timene. Hun er usikker på om det var noe hun la særlig vekt på eller kuttet ut, men sier hun 

ikke brukte avisnotisene som finnes i det aktuelle kapitlet, da hun synes disse er uklare, og at 

de var tydeligere i forrige utgave av læreboken. 

 Når det gjelder oppgavene, er det særlig oppsummeringsoppgavene til kapitlet som 

brukes. Rannveig sier hun har noen andre oppgaver hun bruker fast, oppgaver hun mener 

fungerer godt. Noen ganger lager hun egne oppgaver i tillegg. Læreverket Tekst og Tanke har 

en skriveside som avslutter hvert kapittel. Denne skrivesiden brukes av og til, men Rannveig 

trodde ikke hun hadde brukt den i dette emnet. Noen ganger bruker de oppgavene på 

skrivesidene på prøver, men Rannveig tror ikke at elevene har registrert dette. 

 Illustrasjonene, bildene og figurene i læreboken brukes noen ganger, men Rannveig 

sier ikke hvordan disse brukes. I arbeidet med språkhistorien på 1900-tallet har hun i liten 

grad brukt bildene, figurene og illustrasjonene fordi hun synes mye at dette er uklart i dette 

kapitlet.  

 Rannveig sier hun bruker lærerveiledningen til læreverket, men hun husker ikke om 

hun brukte denne i arbeidet med det aktuelle læreplanmålet. Av andre hjelpemidler brukte hun 

noe materiale fra Norsk språkråd, for å aktualisere lærestoffet. Dette hadde hun fått gjennom 

faglig-pedagogisk dag på Blindern. 

 Arbeidet med språkhistorien på 1900-tallet ble ikke vurdert spesielt, da det ble liten tid 

på slutten av året. Læreboken hadde således ingen rolle for vurderingen av arbeidet med dette 

emnet.  



 14

 Læreboken er brukt som vanlig i dette emnet. Rannveig er godt fornøyd med 

lærebokens behandling av språkhistorien. Hun er tilfreds med læreboken generelt, med unntak 

av kapittel 9 (Språk og argumentasjon) og 10 (Skriftlig bruk av språket). Disse kapitlene 

mener hun kunne forbedres. I arbeidet med disse emnene bruker hun læreboken i svært liten 

grad, her har hun sine egne opplegg som hun synes fungerer bedre. Utover dette er Rannveig 

relativt godt fornøyd med læreverket Tekst og Tanke. Hun har prøvd ut et annet læreverk 

(Bruer), men synes Tekst og Tanke er bedre. Hun legger imidlertid til at hun likte læreverket 

bedre før den reviderte utgaven kom. En del av endringene som ble gjort i den reviderte 

utgaven, førte til misnøye blant norsklærerne på skolen.  

Rannveig mener læreboken er et viktig bidrag i elevenes læreprosess. Hun tror at de 

fleste elever har behov for å ha en lærebok for å klare å beholde oversikten i faget. Hun synes 

også det er ryddig for læreren å ha en lærebok å forholde seg til. 

 Når det gjelder den ideelle lærebok, kunne hun tenkt seg mer billedstoff og mer 

materiale på CD og video, materiale som er knyttet til læreboken og som er lett å bruke. Også 

arbeidsoppgavene til lærestoffet kunne hun ønske var mer spennende. 

 Digitale supplement til læreboken ble ikke nevnt under intervjuet. På direkte spørsmål 

om hvordan hun ser på slike supplement, for eksempel i form at nettsted i tilknytning til 

læreverket, svarer Rannveig av hun er positiv. Hun har ikke brukt digitale læremidler i særlig 

grad til nå, men sier at hun nok vil bruke det mer og mer, og at hun ser på det som positivt. 

Hun kommer imidlertid fort inn på annet tilleggsutstyr generelt, og ønsker egentlig større grad 

av supplement til læreboken av ulike slag, men særlig i form av innspilte tekster og musikk på 

CD og video som er lett å bruke. 

 

3.1.2  Rannveigs elever 
 

 På denne skolen fikk jeg snakke med to elever, Ådne, 19 år og Rebecka, 18 år. De har 

begge gått en yrkesfaglig studieretning, og tok påbygningsåret for å få generell 

studiekompetanse. Skoleåret var da intervjuet ble gjennomført, så godt som avsluttet, bare 

melding om muntlig eksamen gjenstod. Elevene var svært hyggelige og åpne. Karaktermessig 

hadde Ådne karakteren 3 i skriftlig begge målformer og 4 i muntlig, mens Rebecka hadde 

karakteren 4 i alle disiplinene. 

 Når det gjaldt planlegging, sa elevene at de ikke hadde deltatt i planleggingen av 

arbeidet med språkhistorien på 1900-tallet. Noen ganger fikk de være med på å komme med 
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ønsker for arbeidsmetoder. Elevene stolte på lærerens erfaring med hensyn til å planlegge 

undervisningen: ”[…] det er jo pensum ikke sant, og det må vi gå gjennom, og det har hun 

sikkert gjort i flere år, og da bare følger vi de rutinene liksom […]” (Ådne) .  Begge var enige 

om at man ble mer bevisst på hva man skulle lære dersom man var med på å planlegge 

undervisningen, men synes også det var greit at læreren bestemte, da hun visste hva de burde 

lære innenfor de ulike emnene. 

 Brødteksten hadde ifølge elevene blitt gitt i hjemmelekse. I undervisningen ble leksen 

gjennomgått. Ådne var usikker på om de hadde brukt læreboken i undervisningen. Rebecka 

mente de hadde gjennomgått leksen uten å bruke boken. På spørsmålet om hva læreboken 

ønsket å formidle om språkhistorien på 1900-tallet, svarte Ådne med å bla i boken og referere 

til overskrifter. Rebecka ga uttrykk for at det var vanskelig å få tak på lærestoffet, at 

lærebokteksten var innviklet å jobbe med. Dette gjorde at hun prøvde å bruke andre kilder når 

hun jobbet med faget hjemme. Verken Ådne eller Rebecka hadde brukt læreboken i særlig 

grad i hjemmearbeid. Jeg fikk inntrykk av at de leser i læreboken dersom dette på en eller 

annen måte vil bli kontrollert. Ådne sier: ”Det spørs helt om vi får lekser eller ikke så klart … 

men altså … jeg leser ikke i norskboken fordi jeg har lyst til å lese en norskbok … det er ikke 

sånn … men hvis jeg må, så gjør jeg det … sikkert (?) ” 

 Elevene hadde litt problemer med å skille mellom språkhistorien på 1800-tallet og 

1900-tallet da de snakket om lærestoffet. Kanskje er dette fordi de tar læreplanens modul 3 og 

4 over et år, og dermed svært konsentrert. De husket ikke å ha hoppet over deler av kapitlet 

om språkhistorien, men mente de hadde terpet særlig på de ulike politiske partiene og deres 

syn i språkspørsmål.  

 Av oppgavene til kapitlet var det særlig repetisjonsoppgavene elevene sa de hadde 

brukt. De pleide å bruke repetisjonsoppgavene til de fleste kapitlene, mens andre oppgaver ble 

brukt mer tilfeldig. Ådne syntes det var greit å gjøre repetisjonsoppgavene, for alle svarene 

stod jo i boken. Rebecka derimot, synes det ofte var vanskelig å finne fram til svarene på 

spørsmålene. Elevene sier de ikke har brukt skrivesidene som avslutter hvert kapittel. 

 Ådne og Rebecka sier de sjelden bruker bilder, illustrasjoner og figurer fra læreboken i 

undervisningen. Ådne sier de har hatt tidslinjer på tavlen når de har jobbet med forfattere, 

men ikke brukt de som står i boken. Rebecka sier hun bruker dette noe når hun leser i boken 

på egenhånd, og synes det kan være fint for å få oversikt. Også Ådne sier at han ser på bilder 

og bildetekstene når han leser i boken, og at disse er fine avbrekk i lærebokteksten.  

Elevene sier at det ikke ble brukt andre hjelpemidler enn læreboken i arbeidet med 

språkhistorien på 1900-tallet. De kan heller ikke huske at arbeidet var gjenstand for 
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evaluering. En gang i terminen har de prøve i faget der de må forberede seg ved å lese i 

læreboken, men dette emnet har ikke inngått i en slik prøve. For arbeid som ble vurdert med 

prøver, trakk elevene imidlertid fram at de brukte læreboken mye i forberedelsene. 

 De to elevene bruker læreboken forskjellig. Begge gir uttrykk for at de jobber med 

boken dersom de må, Ådne fordi han ikke gjør mer enn det som er nødvendig, Rebecka fordi 

hun synes boken er vanskelig å jobbe med. Hun har lånt boken, og kan derfor ikke skrive i 

den eller streke under viktig lærestoff. Isteden skriver hun i kladdeboken sin. Ådne sier 

derimot at han både skriver og streker under, men prøver å bruke blyant slik at det kan pusses 

ut dersom han skal selge boken. 

 På spørsmålet om læreboken er brukt mer eller mindre enn ”vanlig” i arbeidet med 

dette emnet, mener Ådne og Rebecka at de har brukt boken noe mer enn vanlig. Kanskje 

henger det sammen med at de føler at de har jobbet mye med emnet, først brukte de mye tid 

på gjennomgang, så repetisjon før eksamen.  

Ådne og Rebecka sier at de lærer best gjennom en kombinasjon av tavleundervisning, 

diskusjoner og arbeid med oppgaver, både individuelt og sammen med andre. Rebecka mener 

at det som skjer i klasserommet er mye viktigere enn læreboken. Ådne mener først at 

læreboken er viktigst, fordi der står alt lærestoffet man skal kunne. Etter innvendinger fra 

Rebecka og en diskusjon dem imellom, er han enig i at det som skjer i klasserommet er like 

viktig som læreboken, og sier at kombinasjonen av lærebok og lærer er viktig. 

 Den ideelle lærebok bør ifølge Rebecka være mer oversiktelig og lettere tilgjengelig 

enn Tekst og Tanke. Hun synes også lærestoffet kunne vært gjort mer spennende og 

interessant. Ådne er opptatt av at læreboken bør ha andre elementer enn selve brødteksten, 

slik at boken er mer innbydende, og slik at det blir lettere å skille ut det som er spesielt viktig. 

 

3.2 Skole B  
  

Denne skolen ble bygget på 1920-tallet, og er et tradisjonelt gymnas. Nå tilbyr skolen 

studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag og studieretning for salg og 

service. 

På denne skolen brukes læreverket Bruer for norskfaget. Dette læreverket er gitt ut av 

Aschehoug Forlag. Det består av en lærebok og en tekstsamling for VKI/VKII. I tillegg finnes 

det en ressursperm for læreren, en CD med musikk, innleste tekster og dialektprøver og en 

video til arbeid med film i norskfaget. Forfatterne er fra Østlandsområdet, med skoleerfaring 
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fra høgskole og videregående skole. Læreverket ble sist revidert i 1995/96. Bruer for 

grunnkurset ble revidert i 2000, men forlaget har ikke revidert bøkene for VKI/VKII. 

Hardersen har, som tidligere nevnt, i en artikkel i Norsklæreren (2/1998) karakterisert de ulike 

læreverkene som finnes for norskfaget på allmennfaglig studieretning. Om Bruer sier han at 

verket er estetisk vellykket, rikt på illustrasjoner integrert i teksten. Målstyring er fraværende i 

verket. Bruer har et rikt utvalg oppgaver, liten grad av prosjektorientering i selve lærebøkene, 

dette er lagt til ressurspermen. Bokas dristighet er ifølge Hardersen bildene og ressurspermen 

(Hardersen 1998 s. 40). 

 

3.2.1 Lærerintervju - Brita 
 

 Brita har arbeidet 20 år i ungdomsskolen og 11 år i videregående skole, med fagene 

norsk og engelsk. Hun er mellomleder med ansvar for språk- og norskseksjonen på skolen. 

Ved siden av den administrative jobben underviser hun i norsk i en VKII-klasse. Denne 

klassen har hun fulgt gjennom tre år. Utgangspunktet for intervjuet er læreplanmål nr 15, 

dialektkunnskap. Vi snakket også litt om språkhistorie på 1900-tallet, ettersom dette hadde 

vært utgangspunkt for intervjuene på skole A. Dette emnet hadde imidlertid Britas klasse 

arbeidet med tidligere i skoleåret, og dermed var ikke emnet så friskt i minnet som 

dialektlære. Brita trekker også fram at dialektlære er et emne der hun faktisk bruker 

læreboken en del, i motsetning til en del andre emner.  

Brita har brukt læreverket Bruer i seks år. Da ble læreverket valgt etter en grundig 

prosess, blant annet med en utprøving av tre ulike lærebøker. Brita satt i en gruppe som har 

vurdert læreverket og gitt forlaget tilbakemelding på det. Hun ser det derfor som lite aktuelt å 

skifte læreverk i den nærmeste tiden. Bruer er også kjøpt inn gjennom utlånsordningen, slik at 

elevene får låne læreboken fra skolen. 

 Også på denne skolen er det gode tradisjoner når det gjelder samarbeid mellom 

norsklærerne. Planleggingen av arbeidet med dialektkunnskap gjorde hun individuelt, men 

med bakgrunn i samarbeid tidligere år. Også elevene ble tatt med i planleggingen av arbeidet. 

Brita pleier å skissere et forslag, med tidsbruk, mål og metoder. Dette forslaget justeres etter 

innspill fra elevene. Innspill fra elevene ble noen ganger gitt skriftlig, andre ganger muntlig. 

Etter å ha fulgt klassen gjennom tre år, mener også Brita at hun kjenner dem og vet hvordan 

de liker å jobbe, og de har hatt en rekke diskusjoner knyttet til dette gjennom tre år. 
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 Også Brita starter skoleåret med å gjennomgå læreplanen. Hun pleier å ha vise målene 

på transparent, og elevene får utdelt den delen av planen som gjelder for det aktuelle 

skoleåret. Hun bruker en del tid på å bevisstgjøre elevene på hva de skal gjennomgå, og hva 

som er målene for de ulike delene av faget. I tillegg får de en årsplan der alle elementene er 

med. Brita sier at læreplanen i norsk er veldig strukturert, særlig VKI er kronologisk, og dette 

følges opp i lærebøkene og danner utgangspunkt for undervisningen. Årsplanen er 

utgangspunkt for periodeplaner, som er mer detaljerte planer der elevene har innflytelse på 

rekkefølge og metodikk. 

 Brita bruker ikke å gjennomgå forordet sammen med elevene. Hun bruker litt tid på 

innholdsfortegnelsen i læreboken, for at elevene skal se hva de skal gjennom og hvilke emner 

de skal jobbe med på VKI og VKII, da læreboken er felles for disse årene. 

Brita bruker brødteksten i læreboken i svært liten grad i egne forberedelser. Etter å ha 

jobbet med emnet mange ganger og med ulike lærebøker, har hun laget seg et eget opplegg 

som hun føler fungerer godt. I forberedelsene til undervisningen ser hun bare gjennom 

lærebokteksten for å unngå at det er misforhold mellom det hun selv sier og det som står i 

læreboken. I klasserommet brukes læreboken i varierende grad. Noen ganger jobber elevene 

med deler av brødteksten studieteknisk, og de får gjerne oppgaver knyttet til lærebokteksten. 

Når elevene har hatt leselekse, tar de også opp spørsmål til teksten, av erfaring vet Brita at det 

ofte er en del ting som elevene finner komplisert ved lærebokteksten. Utover dette forholder 

Brita seg relativt fritt til læreboken. 

 Brita mener hun tok opp alt læreboken behandler når det gjelder kapitlet om dialekter. 

Hun er opptatt av at dialektlæren skal knyttes til lokalmiljøet, og da må hun frigjøre seg fra 

boken og bruke egne opplegg. 

 Oppgavene brukes i liten grad. Brita synes disse binder for mye til lærebokteksten, og 

velger heller å lage egne oppgaver. Bildene, illustrasjonene og figurene brukes i større grad, 

særlig bildene som er knyttet til de ulike litterære epokene. Her brukes også musikken på Cd-

platen som følger med læreverket. For arbeidet med dialektlæren er det særlig kartene i 

tilknytning til målmerkene som brukes. Brita synes disse fungerer greit under forutsetning av 

at elevene har fått oppfrisket geografikunnskapene i forkant. Til dette har hun egne kart, med 

fylker og regioner, og også kart som finnes i klasserommet supplerer læreboken. Brita bruker 

også dialektprøver fra et annet læreverk, der de ulike dialektprøvene tar utgangspunkt i 

nøyaktig samme tekst. Dette gir elevene bedre sammenligningsgrunnlag. 

 Arbeidet med dialektkunnskap ble vurdert gjennom en muntlig-skriftlig prøve. Denne 

prøveformen utgjør ikke en stor del av vurderingsgrunnlaget i muntlig, men brukes en gang 
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hver termin. Det aktuelle kapitlet i læreboken utgjorde i kombinasjon med arbeidet i 

klasserommet utgangspunkt for prøven. 

 Brita synes Bruer har en grundig behandling av dialektlæren. Læreboken fungerer 

godt som et utgangspunkt, men Brita skulle gjerne ønsket at den kunne vært mer morsom og 

spennende, for dette emnet kan etter Britas mening gjøres både interessant og variert. Dette 

prøver hun å gjøre selv. 

 I arbeidet med dialektkunnskap tror Brita at hun har brukt læreboken noe mer enn 

vanlig. Hun synes de ulike kapitlene i læreboken er forskjellige både i kvalitet og skrivemåte, 

noe hun mener har sammenheng med at boken har flere forfattere. Hun bruker læreboken der 

hun synes kapitlene er gode, og bruker den i mindre grad der kapitlene ikke er gode. Dette 

gjelder særlig litteraturhistorien i det 20. århundret som Brita karakteriserer som ”[…] en 

meningløs oppramsing av leksikalske opplysninger som elevene ikke har forutsetninger for å 

sette inn i en sammenheng”.  

 Også i arbeidet med språkhistorien på 1900-tallet brukte Brita læreboken i mindre grad 

enn i arbeidet med dialekter. Dette forklarer hun med at hun synes lærestoffet er relativt 

komplisert, og at lærebokens behandling av emnet også kan bli vanskelig for mange elever. 

Elevene bruker lærebokteksten i eget arbeid, mens undervisningen er lagt opp nokså fritt i 

forhold til læreboken. 

 Brita mener det er viktig at elevene har hver sin lærebok. Boken dekker 

læreplanmålene, og er derfor et godt utgangspunkt. Hun understreker at læreboken må brukes 

med fornuft, og at læreren må være den som sammen med læreboken motiverer og inspirerer 

elevene. Hun mener at læreboken først klarer å motivere og inspirere elevene når den brukes i  

samspill med henne som lærer. 

 Den ideelle lærebok bør ifølge Brita presentere et emne på en ryddig og oversiktelig 

måte. Oppgavene bør ivareta differensieringsproblematikken. Hun ser også gjerne at 

læreboken trekker inn beslektede tema, som for eksempel musikk og billedkunst i arbeidet 

med litteratur. 

 Heller ikke Brita kommer inn på digitale supplement til læreboken. På direkte 

spørsmål om dette, svarer Brita at hun er skeptisk til dette. De har på skolen laget et prosjekt 

om barokken, der lærerne brukte svært mye tid på å finne fram til gode nettsteder og lage et 

opplegg som var godt. Til tross for at mye arbeid ble lagt ned i forberedelser, følte både 

lærere og elever at nytteverdien av å bruke Internett, var begrenset. Brita føler derfor at bruk 

av Internett er overvurdert fordi det er moderne, uten at man har vurdert effektiviteten og 

nytteverdien så nøye. 
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3.2.2 Britas elever 
 

Fra Britas klasse fikk jeg snakke med to elever, Ingrid og Hanne. De er begge 19 år og 

i ferd med å avslutte treårig allmennfaglig studieretning. Karaktermessig ligger de øverst på 

karakterskalaen. Også disse elevene var svært hyggelige og åpne. 

 Ingrid og Hanne sier at de alltid pleier å delta i planleggingen av arbeidet med et 

emne. Læreren legger fram et forslag som klassen får komme med skriftlig eller muntlig 

tilbakemelding på. Noen ganger spør også læreren dem før hun lager et forslag til plan for en 

periode. Etter tre år med samme norsklærer, sier elevene at ”[…] hun vet hva vi liker og ikke 

liker […]”. 

 Elevene svarer raskt på mitt spørsmål om hva de mener læreboken ønsker å formidler 

om dialektlære. Uten å se i boken, trekker de fram at boken tar for seg ulike målmerker, hvor 

disse hører hjemme og hvordan vi kan dele landet inn i ulike dialektområder. Heimfesting og 

kart legges til. 

 Selve brødteksten ble ikke brukt i særlig grad i undervisningen. Elevene skulle lese 

denne selv, mens undervisningen ble en gjennomgang av lærestoffet løsrevet fra boken. Ingrid 

legger til: ”Men det gikk jo ut i fra dette her, så det var veldig greit å følge med i boken 

samtidig på akkurat dette om de forskjellige målmerkene” . 

Verken Ingrid eller Hanne bruker mye tid på å jobbe med brødteksten utenfor 

klasserommet. De synes boken blir for lite oversiktelig, og mener de får bedre oversikt 

gjennom undervisningen. Læreboken blir et oppslagsverk, og de bruker den før prøver. De har 

lånt norskbøker fra skolen. Dette gjør at de ikke kan skrive og streke under så mye i boken. 

De noterer noe, men ikke så mye som de gjør i bøkene de eier selv, for ”[…] å begynne å 

pusse ut dette her fordi det er lånebøker, tror jeg ikke blir så veldig morsomt” (Ingrid). 

 Ingrid og Hanne mener de gjennomgikk alt som står i det aktuelle kapitlet i læreboken. 

De synes de la mye vekt på infinitivsendinger, og mindre vekt på dativ, og de brukte ikke 

bokens forslag til skjema for heimfesting. De gjorde heller ikke oppgavene, men fikk isteden 

egne oppgaver som læreren hadde laget. Det samme gjaldt målprøvene. Av bilder, 

illustrasjoner og figurer i læreboken, var det bare kartene som ble brukt. Overhead, 
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kassettspiller og kassetter med målprøver supplerte læreboken i arbeidet med dette emnet, og 

elevene fikk også utdelt kart og oversikter med oppsummering av dialektlæren. Disse 

oppsummeringene ble av elevene trukket fram som viktige, de stolte på at læreren hadde 

plukket ut det mest sentrale ved lærestoffet, slik at de visste hva de måtte kunne innenfor 

emnet. 

 Arbeidet med dialektkunnskap ble evaluert med en prøve. Både Ingrid og Hanne sier 

at de brukte boken i forberedelsene til denne prøven, og at det nok var det kapitlet de hadde 

brukt læreboken mest. De mener at læreboken ble brukt omtrent som vanlig i undervisningen, 

men at dette var et kapittel der det var greit å bruke læreboken i selvstudier også. 

 Ingrid og Hanne syntes ikke at kapitlet om dialekter var representativt for Bruer. I 

intervjuet kom vi også litt inn på arbeidet med språkhistorien på 1900-tallet, ettersom dette 

hadde vært tema for et intervju jeg hadde gjennomført ved en annen skole. Det var en stund 

siden klassen hadde jobbet med dette emnet da intervjuet ble gjennomført.  

I arbeidet med språkhistorien fikk elevene utdelt et ark med oppgaver. Svarene fant de 

delvis i læreboken og delvis gjennom undervisningen. Arbeidet var i stor grad selvstudium, da 

læreren var borte mens elevene jobbet med emnet. Ingrid og Hanne syntes det var vanskelig å 

jobbe med stoffet på egenhånd, de hadde problemer med å få oversikten over lærestoffet, og 

at lærebokens framstilling av årstall og endringer var noe forvirrende. Ingrid sier: ” Da så vi 

hvor viktig det er å ha en veileder, en som kan si hva det er som er viktig […]”. Arbeidet ble 

også denne gang evaluert med en prøve. Ettersom elevene opplevde at læreboken var 

vanskelig å bruke, støttet de seg i stor grad til oppgavene de hadde jobbet med i 

forberedelsene til prøven. Elevene trekker fram tidslinjene i kapitlet som et positivt trekk ved 

læreboken. 

Ingrid og Hanne var ikke spesielt fornøyd med læreboken. Noen kapitler var bedre enn 

andre, og kapitlet om dialekter ble vurdert som relativt bra. Begge understreket at de ikke 

synes dette kapitlet var representativt for læreboken, generelt sett syntes de at boken var 

vanskelig å bruke i selvstudium, fordi den var både innviklet og for lite oversiktelig, og det 

var vanskelig å skille ut viktig informasjon. De var enige om at undervisningen og læreren var 

langt viktigere enn læreboken, de trodde ikke de ville lært mye ved å bare forholde seg til 

læreboken. 

I den ideelle lærebok ville de to elevene hatt oppsummeringer etter hvert kapittel, og 

bedre oversikter underveis i lærestoffet, slik at det ikke ble gitt for mye informasjon på en 

gang. Kapitlene kunne godt innledes med kortfattede oversikter, så kunne boken gå mer i 

dybden, og avsluttes med oppsummering. Bøkene kan gjerne ha bilder som kan knyttes til 
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lærestoffet. Ingrid og Hanne har i liten grad brukt oppgavene i læreboken, og mener det 

fungerer godt at læreren selv lager oppgavene.  

 Læreverket Bruer er språkkløyvd. Ingrid og Hanne vurderte dette som positivt. Noen 

medelever klaget litt over å måtte lese på sidemålet, men generelt sett hadde dette vært lite 

problematisert i klassen. 

3. 3 Skole C  
 

Denne skolen tilbyr allmennfaglig studieretning, der et treårig løp gir generell 

studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen et fag fra studieretningen idrettsfag, nemlig 

aktivitetslære, over tre år. Undervisningen ved skolen drives på idrettens premisser, slik at det 

skal være mulig å kombinere idrett og studier. Skolen har fleksibel organisering for å avholde 

det antall undervisningstimer som den enkelte læreplan krever, samtidig som elevene skal 

kunne delta på treningssamlinger. Det er to parallelle klasser på hvert klassetrinn, totalt ca 165 

elever.  

Skolen bruker læreverket Bruer utgitt av Aschehoug Forlag. Dette læreverket er 

beskrevet under 3.2, skole B. 

 

3.3.1 Lærerintervju - Torunn 
 

 Torunn har norsk hovedfag og har jobbet som lærer i videregående skole i 12 år. Hun 

underviser i norsk på alle trinn. Torunn har også vært involvert i arbeid med et nytt læreverk, 

men måtte trekke seg fra dette da tiden ikke strakk til. Da dette intervjuet ble gjennomført, var 

VKII-elevene ferdig med skoleåret. Intervjuet tok derfor utgangspunkt i Torunns VKI-klasse, 

og arbeidet med læreplanmål 10, romantikken, som var det siste emnet klassen jobbet dette 

skoleåret.  

Torunn bruker læreverket Bruer, som hun har gjort i seks år. Skolen har fire 

avdelinger rundt i landet, og alle avdelingene har til nå brukt samme læreverk. Det å skifte 

læreverk har derfor vært en omfattende prosess, men ifølge Torunn har de jobbet for at den 

enkelte avdeling skal kunne velge sitt læreverk. Det er derfor mulig at lærebøker nå vil velges 

avdelingsvis, og at et skifte av lærebøker kan komme til neste skoleår. 

Planleggingen av arbeidet med romantikken gjorde Torunn alene. Skolen hun jobber 

på er relativt liten, den har ikke fagseksjoner slik mange videregående skoler har. De er tre 

norsklærere på skolen, og de to lærerne som underviser på samme trinn, samarbeider. Dette 
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samarbeidet er gjerne knyttet til skriveopplæring, og i liten grad til enkeltemner innenfor 

faget. 

 Torunn sier at hun lar elevene delta i planleggingen av undervisningen. Elevene reiser 

mye i forbindelse med idretten sin, slik at noe planlegging må skje individuelt med hver elev. 

Hun prøver også å legge opp undervisningen slik at arbeidsbyrden skal bli mest mulig jevn 

for elevene. I løpet av skoleåret lar hun elevene vurdere undervisningen. Innspill fra slike 

vurderinger brukes når hun bestemmer arbeidsmetoder. Rekkefølgen på emnene bestemmer 

hun selv. 

 Læreplanen danner slik Torunn ser det utgangspunkt for arbeidet med faget. Hun 

bruker tid på å gjennomgå læreplanen i starten av hvert skoleår. Det er læreplanen som styrer 

arbeidet, hun bruker læreplanen mer enn læreboken. Læreboken trekkes inn der hun synes den 

er god i forhold til læreplanen, og så bruker hun andre ting der det er mer hensiktsmessig. 

Gjennom skoleåret henviser hun til læreplanen som ble grundig gjennomgått i starten av 

skoleåret. Forordet i læreboken brukes ikke sammen med elevene.  

Torunn bruker ikke brødteksten i læreboken i egne forberedelser til undervisningen. 

Hun har brukt den samme læreboken i mange år, og føler at hun kjenner innholdet godt. Hun 

begynner også å synes boken er kjedelig å bruke, derfor bruker hun den lite. I undervisningen 

lar hun brødteksten være en basistekst for elevene, som de jobber med på egenhånd. Hun 

lager sine egne undervisningsopplegg uavhengig av læreboken, men hun prøver å henvise til 

boken underveis. Læreboken brukes i litt større grad i arbeidet med enkelte emner som 

norrønt og grammatikk, der boken har kart og grammatiske tabeller som er greie å bruke. 

 I og med at undervisningen er lagt opp nokså fritt i forhold til læreboken, er Torunn 

usikker på om hun har kuttet ut noe av det læreboken tar opp. I år har hun i arbeidet med 

romantikken lagt særlig vekt på personen Henrik Wergeland, noe i forhold til Johan Sebastian 

Welhaven. Ellers har klassen hovedsakelig arbeidet med tekstene til perioden. Her bruker 

Torunn tekstene i tekstsamlingen til læreverket. Torunn sier at elevene ofte har problemer 

med å forstå innholdet i såpass gamle tekster, og at de derfor ofte går grundig gjennom 

tekstene strofe for strofe. Deretter jobber elevene mer fritt med tekstene, skriftlig eller 

muntlig. 

 Av oppgavene i læreboken, bruker Torunn bare repetisjonsoppgavene. Elevene har 

arbeidspermer som hun samler inn med jevne mellomrom, og da skal repetisjonsoppgavene 

være besvart. Oppgavene blir ikke gjennomgått i timene. I arbeidet med romantikken, har de 

særlig jobbet med skjønnlitterære tekster. Når det gjelder oppgavene som hører til disse 

tekstene, sier Torunn at hun bare bruker dem dersom klassen jobber med en tekst hun ikke 
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føler seg så veldig kjent med selv. Ved gjennomgang av tekster i samlet klasse, brukes 

oppgavene sjelden. Hun lar imidlertid elever som reiser i forbindelse med idretten sin, løse 

disse oppgavene som en hjelp til å forstå teksten når de jobber med den på egenhånd.  

 Torunn bruker i liten grad bildene og illustrasjonene i læreboken. Hun synes boken har 

mange god bilder og illustrasjoner, men hun føler ikke hun har tilstrekkelig kompetanse i å 

bruke bildene, og ser at hun har et forbedringspotensial her. I arbeidet med romantikken har 

hun supplert læreboken med en video, et program om Wergeland. I tillegg har de hørt en del 

musikk, noe hun pleier å gjøre når de arbeider med litteraturhistorie. Torunn sier hun har 

bedre kompetanse i å bruke musikk enn bilder, og prøver å  karakterisere musikkuttrykk i 

ulike perioder. Når hun bruker musikk i undervisningen, er det først og fremst musikk fra 

egen musikksamling hun benytter. Hun bruker i liten grad Cd-platen som følger med 

læreverket, da hun liker å bruke det hun kjenner godt selv. 

 Når det gjelder lærerveiledningen/ressurspermen til Bruer, sier Torunn at hun nesten 

ikke bruker denne. Dersom det er emner hun føler hun kan lite om, ser hun av og til i 

ressurspermen, kanskje et par ganger i løpet av et skoleår. Hun sier at hun egentlig ikke liker 

slike lærerveiledninger, da hun føler at andre bestemmer hvordan hun skal jobbe. Hun liker 

bedre å la seg inspirere av lærestoffet, og jobbe ut i fra egen inspirasjon.   

 Arbeidet med romantikken var ikke avsluttet da intervjuet ble gjennomført. Det hadde 

således ikke vært noen evaluering av arbeidet. Ifølge Torunn hadde klassen noen ganger 

pensumprøver, andre ganger skrivearbeider og heldagsprøver der fagstoffet stod sentralt. 

Læreboken utgjorde et viktig hjelpemiddel i forberedelsene her. I dette tilfellet skulle klassen 

avslutte arbeidet neste skoleår, og Torunn hadde ikke bestemt hvordan evalueringen skulle 

foregå. 

 Torunn synes Bruer behandler emnet romantikken greit. Hun har imidlertid brukt 

boken så lenge at hun begynner å gå litt lei. Hun trekker fram som positivt ved boken at den 

har idéhistoriske linjer i litteraturhistorien, og mener at litteraturhistorien i mange lærebøker 

lett blir veldig biografisk. I arbeidet med romantikken har hun brukt læreboken lite, men ikke 

mindre enn vanlig. I språklige emner, som norrønt og dialektlære, synes Torunn at Bruer er 

for lite grundig. Her bruker hun læreboken i litt større grad, og skulle gjerne sett av boken var 

mer utfyllende. Slik den er nå, må hun supplere for at elevene skal nå målene i læreplanen. 

Hun synes læreboken er bedre i behandlingen av de litterære emnene. 

 Læreboken er, slik Torunn ser det, et nyttig hjelpemiddel for eleven. Gjennom 

læreboken får eleven basiskunnskapene. Som lærer supplerer Torunn læreboken slik hun 

mener det er hensiktsmessig.  
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 Den ideelle lærebok er en lærebok som i større grad enn de lærebøkene Torunn 

kjenner til, stiller spørsmål og pirrer elevenes nysgjerrighet, og så må elevene finne svarene 

selv, ikke nødvendigvis i læreboken. Hun synes lærebøkene har en tendens til å bli preget av 

forfattere som vil øse av sin kunnskap, og ønsker bøker som i større grad utfordrer elevene til 

å skape sin kunnskap. Hun ser gjerne at lærebøkene har en idébank med pedagogiske opplegg, 

men vil selv helst stå fritt til å undervise etter egen inspirasjon. 

 Som i de to andre lærerintervjuene, blir ikke digitale supplement til læreboken nevnt 

av Torunn. På spørsmålet om hvordan hun ser på for eksempel nettsteder som supplement til 

læreboken, sier Torunn at datatilgangen på skolen er begrenset, hun har aldri tilgang til 

maskiner når hun har norskundervisning. Dette gjør at hun ikke bruker data i norsktimene. 

Hun tror heller ikke hun ville brukt det noe særlig dersom datatilgangen hadde vært bedre. 

Hun føler at norsktimene er så dyrebare, da vil hun ha kontakten med elevene, ikke at de skal 

sitte ved maskiner og jobbe. Dersom det er supplement som elevene kan jobbe med utenom 

undervisningen, er hun mer positiv. Torunn bruker heller ikke Internett i forarbeid til 

undervisningen. Hun bruker det mer i andre fag, som samfunnsfag, både selv og sammen med 

elever. 

 

3.3.2 Torunns elever 
 

 I Torunns klasse fikk jeg snakke med Anna, 17 år og Arild 18 år. De var i ferd med å 

avslutte VKI, og var altså noe yngre enn elevene ved de to andre skolene. Også  Anna og 

Arild var hyggelige elever, men mer forsiktige enn elevene ved de to andre skolene, og dette 

preget starten av intervjuet.  

 Ifølge Anna og Arild deltok ikke klassen direkte i planleggingen av arbeidet med 

romantikken. De jobbet slik læreren la opp til. Først leste de lærestoffet i lekse, deretter fulgte 

gjennomgang og arbeid med skjønnlitterære tekster fra perioden. Elevene ga uttrykk for at det 

var vanlig at læreren planla undervisningen, og at de ofte jobbet på denne måten med 

litteraturhistoriske perioder. 

 Elevene mente at læreboken ønsket å formidle hva som kjennetegnet romantikken, 

hvordan forfatterne skrev i perioden, og litt om hvordan forfatterne var. Selve brødteksten ble 

brukt som selvstudium, elevene leste brødteksten hjemme før lærestoffet ble gjennomgått i 

timene. I undervisningen brukte de ikke brødteksten. Tekstsamlingen til læreverket ble 

imidlertid brukt relativt mye i arbeidet med romantikken. Vanligvis jobbet de først svært 
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grundig med tekstene, fordi de ofte var vanskelige å forstå, deretter fikk de jobbe mer fritt 

med tekstene, slik at arbeidet ble variert. 

 Av det aktuelle lærestoffet, kunne elevene ikke huske å ha hoppet over noe av det 

boken tok opp. De hadde lagt særlig vekt på forfattere, først og fremst Wergeland, men også 

Welhaven. Og konflikten mellom dem, samt venstre- og høyreromantikk . De brukte ikke 

oppgavene til kapitlet i teoriboken. Anne sier: ”De bruker vi egentlig veldig sjelden faktisk, 

hun lager liksom egne oppgaver som hun synes er bedre tilpasset”.  Oppgavene i 

tekstsamlingen ble heller ikke brukt i særlig grad, vanligvis jobbet klassen med tekstene ved å 

analysere dem. 

 Klassen brukte ifølge Anna og Arild sjelden å jobbe med bildene og illustrasjonene i 

læreboken. Av andre hjelpemidler enn læreboken, trakk elevene fram at de hadde sett video 

om Wergeland. I tillegg sa de at læreren hadde hatt litt annet lærestoff enn bare det som stod i 

boken, ifølge Anne gjorde dette ofte at lærestoffet ble lettere å forstå. Anne og Arild var enige 

i at bruk av andre hjelpemidler enn læreboken var viktig, det gjorde ofte at man husket 

lærestoffet bedre. 

 Anna og Arild var usikre på hvordan arbeidet med romantikken var blitt vurdert. Det 

hadde vært hektisk på slutten av skoleåret, og de hadde startet forberedelser til særemne som 

de skulle jobbe med neste skoleår. De trakk fram at de hadde hatt ulike muntlige 

presentasjoner av tekstene fra romantikken, og de hadde tegnet med utgangspunkt i et dikt av 

Wergeland.  

 Elevene mente at de hadde brukt læreboken omtrent så mye som de pleide i arbeid 

med andre emner, særlig i arbeid med historiske emner var det vanlig at de leste stoffet selv 

på forhånd, og at læreren foreleste i timene. De vurderte kapitlet om romantikken som bra, 

men vektla at lærerens gjennomgang og supplement til lærebokteksten, var avgjørende for at 

de skulle få godt innblikk i stoffet.  

Verken Anna eller Arild skrev notater eller streket under viktig lærestoff i læreboken. 

Anna sa hun heller pleide å skrive i arbeidsboken sin. Anna mente hun lærte best gjennom å 

jobbe med lærestoffet selv i forkant av undervisningen, og så få forklart stoffet i timene. Arild 

mente han fikk med seg det viktigste gjennom å følge undervisningen. De syntes det var 

vanskelig å si hva som var viktigst av læreboken eller undervisningen, men mente at det ikke 

ville være tilstrekkelig med bare lærebok eller bare undervisning. Kombinasjonen av lærebok 

og undervisning var nødvendig for å få med seg alt. 

 Elevene hadde ikke tenkt så mye på hvordan den ideelle lærebok skulle være. Anna 

mente at den måtte formidle stoffet på en enkel og grei måte. Arild la til at bilder og 
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illustrasjoner var viktig, lærebøkene burde ikke være for tettskrevet, da ble de tunge å jobbe 

med. Både Anna og Arild syntes stort sett de hadde gode lærebøker, også i de andre fagene. 

 

 

 

4 Sammenstilling av intervjuene 

4.1 Lærebokens rolle i planlegging og forberedelser av arbeid med 
et emne 
 

Det var et etablert samarbeid mellom norsklærerne ved alle tre skolene. Dette 

samarbeidet gikk hovedsakelig på overordnede spørsmål knyttet til norskfaget. Planlegging av 

undervisningen på klassenivå ble gjort individuelt av de tre lærerne. En av lærerne (Brita) 

hadde tidligere samarbeidet på klassenivå, og brukte erfaringer fra dette samarbeidet når hun 

planla undervisningen.  

Når det gjelder elevenes deltakelse i planlegging av undervisningen, hadde de tre 

lærerne litt ulik praksis og erfaring. Rannveig synes hun fikk lite respons fra elevene da hun 

prøvde å ta dem med i planleggingen, derfor ble elevmedvirkningen noe tilfeldig. Brita tok 

alltid elevene med i planleggingen av et emne, enten skriftlig eller muntlig. Torunn ga også 

uttrykk for at hun lot elevene delta i planlegging, men deltakelsen begrenset seg til å tilpasse 

arbeidsmengden til elevenes totale arbeidsbyrde i de ulike periodene.  

Ingen av lærerne ga uttrykk for at lærebokens var særlig viktig i planleggingen av 

undervisningen. De tre lærerne hadde også ulik praksis når det gjelder bruk av læreboken i 

egne forberedelser av undervisningen. Tabell 1 viser hvordan lærerne sier de bruker 

læreboken i egne forberedelser. 

  

 
 
 
 
Tabell 1 – bruk av læreboken i egne forberedelser av undervisningen 

 Bruk av lærebok i egne 
forberedelser av 
undervisningen 

Kommentar 
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A – Rannveig Ja Bruker læreboken foran hver 
time, frisker opp lærestoffet 
ved hjelp av læreboken 

B – Brita Litt Bruker boken lite, men leser 
brødteksten for å sikre at det 
ikke er misforhold mellom 
lærebok og undervisning, 
samt sjekke om det er noe hun 
har oversett. 

C - Torunn Nei Bruker ikke læreboken i egne 
forberedelser. Har brukt 
boken så lenge at hun kjenner 
innholdet godt. 

 
   

Vi ser av tabellen at bare en av de tre lærerne sier hun bruker læreboken mye i egne 

forberedelser. De to andre bruker boken i liten grad, en sier hun sjekker at det er samsvar 

mellom lærebokteksten og undervisningen, mens en ikke bruker boken i egne forberedelser. 

  

4.2 Bruk av læreboken i undervisningen 
 

Alle de tre lærerne startet skoleåret med å gjennomgå læreplanen sammen med elevene. 

Lærerne vektlegger at de prøver å bevisstgjøre elevene på innhold og mål for faget. Gjennom 

skoleåret henviser lærerne til læreplanen, men i litt ulik grad. Rannveig sier at hun gjør det av 

og til, men føler at de blir mye gjentakelse hvis hun stadig skal vise til læreplanen. Brita og 

Torunn sier at de viser til læreplanmålene hver gang de starter med et emne. 

Ingen av de tre lærerne brukte forordet i læreboken. Samtlige lærere svarte kort på dette 

spørsmålet, noe som kanskje viser at de ikke har et bevisst forhold til forordet i boken og 

forordets funksjon.  

Felles for de tre lærerne er at de i liten grad bruker læreboken i undervisningen. 

Brødteksten blir sett på som basistekst for elevene, lærerne sier at de legger opp til at  elevene 

skal lese og jobbe med denne hjemme. Selve brødteksten blir ikke brukt i timene. Lærerne 

lager isteden sine egne opplegg, der de vektlegger det de mener er sentralt innenfor emnet, og 

de er også opptatt av at elevene skal få gode oversikter over emnene. Disse 

undervisningsoppleggene er i ulik grad knyttet til læreboken. En av lærerne (Rannveig) sier at 

hun leser lærestoffet i boken i forberedelsene til hver time. De to andre (Brita og Torunn) 

bruker i liten grad læreboken i egne forberedelser.  
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Når det gjelder oppgaver, brukes disse i varierende grad av de tre lærerne. Rannveig sier 

at hun bruker oppgavene, men at hun velger ut noen av oppgavene som hun synes fungerer 

godt. Dette er særlig oppsummeringsoppgavene, men hun har noen andre som hun bruker fast. 

Det hender at hun supplerer med egne oppgaver. Brita og Torunn bruker ikke oppgavene i 

læreboken, de lager sine egne. Torunn lar imidlertid elevene gjøre repetisjonsoppgavene 

hjemme, men hun bruker ikke tid på disse oppgavene i timene. Elevene hennes sier at de ikke 

bruker oppgavene i boken. 

Rannveig, som bruker oppgavene, sier også at hun bruker lærebokteksten i egne 

forberedelser av undervisningen. Brita og Torunn, som ikke bruker oppgavene, bruker heller 

ikke lærebokteksten i særlig grad i egne forberedelser. Det kan således se ut til å være et visst 

samsvar mellom bruk av lærebokteksten og oppgavene. 

To av lærerne sier at de nesten utelukkende lager sine egne oppgaver, mens den tredje 

sier at det hender hun supplerer lærebokens oppgaver med egne oppgaver. Lærerne sier at de 

føler behov for å lage oppgaver som er tilpasset elevene og det som blir gjort i klasserommet, 

og de føler at lærebokens oppgaver ofte binder for mye til lærebokteksten. 

I og med at lærerne i liten grad bruker lærebokteksten i selve undervisningen, er det i mitt 

materiale heller ikke så tydelig at deler av lærestoffet i boken er særlig vektlagt eller kuttet ut. 

Lærerne sier de tar opp det de mener er sentralt i undervisningen, løsrevet fra lærebokens 

framstilling. To av lærerne (Rannveig og Brita) mener de gjennomgikk alt som blir behandlet 

i læreboken. Torunn la særlig vekt på forfatterne Wergeland og Welhaven i arbeidet med 

romantikken.  

Bildene og illustrasjonene i lærebøkene brukes også i varierende grad, en lærer bruker en 

del tid på disse, en bruker noe tid på disse, mens en bruker ikke bildene og illustrasjonene. 

Brita, som sier at hun bruker en del tid på bilder og illustrasjoner, sier at bildene og 

illustrasjonene er med på å understreke lærestoffet på en god måte. Dette gjelder særlig arbeid 

med litteraturhistorie. Hun synes det fungerer godt å bruke bildene i boken, gjerne sammen 

med musikken som følger læreverket, men understreker at hun forbereder dette grundig. Også 

elevene hennes bekrefter dette. Rannveig sier at hun bruker bilder og illustrasjoner av og til. 

Elevene hennes sier derimot at de ikke bruker bildene og illustrasjonene i undervisningen. 

Kanskje har dette sammenheng med at bildene og illustrasjonene ikke brukes fast, men mer 

tilfeldig. Torunn bruker ikke bildene og illustrasjonene i bøkene. Dette forklarer hun med at 

hun ikke føler at hun har den kompetansen som trengs for å bruke bildene.  

Alle lærerne bruker andre hjelpemidler i tillegg til læreboken. De uttrykker at det er 

vanlig å supplere læreboken med andre hjelpemidler. Hvilke supplementer som brukes, 
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varierer etter emnet man arbeider med. I emnene som var utgangspunkt for disse intervjuene, 

hadde lærerne brukt cd/cd-spiller, video/film om Wergeland og brosjyremateriell fra Norsk 

språkråd. Elevene som hadde brukt cd og film, trakk fram dette i intervjuene. Elevene som 

hadde fått materiell fra Norsk språkråd, mente de ikke hadde brukt annet enn læreboken i 

arbeidet med emnet. Dette viser kanskje at elevene husker bedre at de har brukt andre 

hjelpemidler når hjelpemiddelet skiller seg tydelig fra læreboken. 

Lærerveiledningene til lærebøkene brukes ikke i særlig stor grad. Ingen av lærerne brukte 

lærerveiledningene i arbeidet med emnene som var utgangspunkt for intervjuene. Alle tre 

lærerne trekker fram at det er positivt med en slags idebank til lærebøkene, men ingen av dem 

følger skisserte opplegg slavisk. Torunn sier at hun føler slike veiledninger blir for styrende, 

hun jobber mer ut i fra sin egen inspirasjon. Brita føler hun har så lang erfaring både med 

undervisning og pedagogisk veiledning at hun ikke har behov for andres forslag til 

undervisningsopplegg. Rannveig sier at hun bruker lærerveiledningen en del, men hun har 

ikke brukt den i akkurat dette emne. 

Det er i stor grad samsvar mellom hvordan lærerne sier de bruker læreboken i 

undervisningen, og hvordan elevene opplever at læreboken brukes.  I tabell 2 har jeg 

oppsummert hvordan læreboken brukes, ifølge lærerne og elevene. Denne tabellen viser 

imidlertid ikke nyanser i svarene, disse kommer fram i presentasjonen av intervjuene, samt i 

oppsummeringen av resultatene over. Tabellen viser hvordan lærernes og elevenes svar 

samsvarer. Dette kommenterer jeg ytterligere i kap. 4.8. 

 

 

 

 

Tabell 2 – hvordan brukes brødtekst, oppgaver, illustrasjoner, andre hjelpemidler? 

 Skole A Skole B Skole C 
 Lærer Elever Lærer Elever Lærer Elever 
Forordet med elever Nei  Nei  Nei  
Brødteksten i forberedelser Ja  Delvis  Nei  
Brødteksten i undervisning Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
Brødteksten - selvstudium  Lite  Litt  Ja/litt 
Oppgavene Ja Ja Nei Nei Delvis Nei 
Bilder, illustrasjoner Ja Nei Ja Ja Nei Nei 
Lærerveiledning Nei  Nei  Nei  
Lærestoff som ble særlig 
vektlagt 

Nei Nei Nei Nei Ja Ja 

Lærestoff som ble kuttet ut Nei Nei Nei Ja Nei Nei 
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Andre hjelpemidler Ja Nei Ja Ja Ja Ja 
Læreboken brukt 
mer/mindre enn vanlig 

Som 
vanlig 

Mer Mer Mer Som 
vanlig 

Som 
vanlig 

Læreboken viktig for 
evaluering 

Nei, arbeidet ikke 
evaluert 

Ja Ja Nei, arbeidet ikke 
evaluert 

  

 

 

4.3 Lærebokens rolle for evaluering 
 

To av lærerne (Rannveig og Torunn) hadde ikke hatt noe evaluering av arbeidet med 

emnet som var utgangspunkt for intervjuene. Læreboken hadde således ingen sentral rolle for 

evalueringen av arbeidet med disse emnene. I Britas klasse derimot, hadde de hatt en muntlig-

skriftlig prøve. Denne tok dels utgangspunkt i lærestoffet i læreboken, og dels i arbeidet som 

var blitt gjort i klasserommet. Britas elever ga uttrykk for at de hadde brukt læreboken i 

forberedelsene til prøven, og at læreboken således var viktig for evalueringen. Elevene 

understreket at dette var et av de få kapitlene i læreboken som de synes de hadde hatt utbytte 

av læreboken i forkant av en evaluering, da dette kapitlet skilte seg ut som mer oversiktelig og 

dermed lettere å bruke enn de andre kapitlene i boken. 

I disse tilfellene har læreboken altså bare hatt begrenset betydning for evaluering av 

arbeid med emner i faget. Dette er først og fremst fordi arbeidet med de aktuelle emnene ikke 

ble evaluert for fire av de seks elevene. Selv om ikke læreboken hadde noen sentral rolle for 

evaluering i disse tilfellene, fikk jeg inntrykk av at læreboken er viktig i forbindelse med 

prøver. Flere av elevene sa at de særlig leser i læreboken hvis de ”må”, som for eksempel 

foran prøver. Det kan således se ut til at prøver og lignende aktiviteter som inngår i 

karaktergrunnlaget er en motivasjonsfaktor for å bruke læreboken. 

 

4.4  Vurdering av lærebokens behandling av emnet 
 

Lærerne sier at de synes lærebøkene behandler emnene som var utgangspunkt for intervjuene, 

greit. Rannveig sier at hun generelt sett er fornøyd med læreboken, med unntak av to kapitler, 

som hun synes kunne vært bedre. I arbeidet med emnene som blir tatt opp i disse kapitlene, 

bruker hun nesten ikke læreboken. Brita og Torunn bruker samme læreverk. Begge vurderer 
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lærebokens behandling av emnene som god. Brita føler likevel at læreboken må brukes 

innenfor hennes egen pedagogiske tilrettelegging for at den skal fungere godt. Torunn har 

brukt læreboken i seks år, og hun begynner å bli lei. Derfor bruker hun boken lite. For både 

Brita og Torunn blir læreboken først og fremst brukt til elevenes hjemmestudier. 

Også elevene er relativt fornøyd med lærebokens behandling av emnet. Torunns elever 

synes boken er grei, de har ingen innvendinger mot den. Kanskje har dette sammenheng med 

at de bare bruker den til hjemmestudier. Britas elever mener kapitlet som er utgangspunkt for 

intervjuet er godt, det er systematisk og oversiktelig. De mener imidlertid at dette kapitlet ikke 

er representativt for læreboken, som de mener generelt mangler systematikken og oversikten, 

og at det blir mye informasjon og vanskelig å skille ut det vesentlige. Rannveigs elever sier de 

ikke har noe sammenligningsgrunnlag, og at det derfor er vanskelig å vite hvordan emnet 

kunne vært framstilt annerledes. En av Rannveigs elever synes det aktuelle kapitlet og boken 

generelt, har mye tekst, og at den er lite oversiktelig og at det er vanskelig å skille ut viktig 

informasjon.  

Mitt inntrykk er at lærerne synes lærebøkene behandler emnene greit. Lærebøkene brukes 

imidlertid lite i undervisningen, lærerne legger opp undervisningen relativt fritt i forhold til 

læreboken. De legger også opp til at elevene skal lese læreboktekstene utenom 

undervisningen. Intervjuene med elevene viser at elevene synes det er vanskelig å bruke 

lærebøkene. De sier bøkene har mye tekst, og det er vanskelig å skille ut det som er særlig 

viktig. De synes også at bøkene er for lite oversiktelige. Det er stor enighet om at det som 

skjer i klasserommet er viktigere enn læreboken. I læreboken kan de lese lærestoffet, men 

undervisningen er nødvendig for at de virkelig skal forstå dette lærestoffet. Ifølge elevene, 

fungerer læreboken best når den brukes i kombinasjon med undervisning. Elevene vektlegger 

alle lærerens betydning i læreprosessen, tilliten til læreren som den som vet best hva de skal 

lære og hva som er viktig, er veldig sterk.  

Det er altså ikke helt samsvar mellom lærernes og elevenes vurdering av lærebøkenes 

behandling av emnet. Lærerne er fornøyd med måten læreboken behandler emnet på, mens 

elevene finner bøkene vanskelig å bruke. I tabell 3 har jeg oppsummert lærernes og elevenes 

vurdering av lærebøkenes behandling av de aktuelle emnene. 

 

 Tabell 3 – lærernes og elevenes vurdering av lærebøkenes behandling av emnet 

 Skole A Skole B Skole C 



 33

LÆRER Godt tilfreds med 
bokens behandling av 
emnet. 

Grundig, men lite 
morsomt. Lærerens 
pedagogiske vri er 
viktig.  

Greit nok. Positivt 
med idéhistoriske 
linjer. Har brukt 
boken så lenge at hun 
synes den er litt 
kjedelig. 

ELEVER Synes boken er lite 
oversiktelig og litt 
kjedelig. 

Bra, oversiktelig og 
systematisk. Bedre 
enn de andre 
kapitlene i boken. 

OK, men lærerens 
tillegg er viktig for å 
få fullstendig 
oversikt. 

 

4.5 Lærernes syn på læreboken som kunnskapsformidler 
 

Det er enighet blant lærerne i mitt materiale om at det er viktig for elevene å ha en 

lærebok. Rannveig mener det er viktig med en lærebok for at elevene skal få bedre 

sammenheng i faget, hun tror det blir for tilfeldig og uoversiktlig dersom elevene skal finne 

lærestoffet andre steder, for eksempel på Internett. Hun synes også at det er ryddig for læreren 

at klassen bruker en felles lærebok. Også Brita mener det er viktig at elevene har hver sin 

lærebok. Lærebøkene er godkjent i forhold til læreplanen, og hun synes de ivaretar faget på en 

god måte. Brita understreker at det må være et samspill mellom lærebok og lærer, og at 

bøkene må brukes med fornuft. Torunn synes læreboken er et nyttig hjelpemiddel for eleven, 

gjennom læreboken kan elevene skaffe seg basiskunnskaper, som hun som lærer kan bygge på 

i undervisningen.  

Lærernes syn på lærebokens bidrag i læreprosessen ser altså ut til å være knyttet til 

elevhensyn, at læreboken er viktig for elevene. I tabell 4 har jeg oppsummert hvordan lærerne 

ser på læreboken som bidrag i læreprosessen.  

 

Tabell 4 – læreboken som bidrag i læreprosessen 

 Hvordan ser du på 
læreboken som bidrag i 
læreprosessen? 

Kommentar 

A – Rannveig Viktig Viktig for å få oversikt i faget, 
ryddig for læreren. 

B – Brita Viktig Bøkene er godkjent i forhold 
til læreplanen, ivaretar faget 
på en god måte. Må brukes 
med fornuft 

C - Torunn Viktig Nyttig hjelpemiddel for 
elevene, gir basiskunnskap 
som man kan bygge videre på 
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i undervisningen 
 

 

4.6 Den ideelle lærebok 
 

På spørsmålet om hvordan den ideelle lærebok skulle være, var svarene varierte. 

Rannveig tok utgangspunkt i læreboken hun bruker, og hvordan denne kunne utvikles til et 

bedre læreverk. Hun har brukt ulike læreverk i faget, og er best fornøyd med det læreverket 

hun bruker nå. Ideelt sett kunne hun ønsket seg bedre arbeidsoppgaver, mer billedstoff og 

tilleggsmateriale på cd og video, men understreket at dette måtte være lett å bruke.  

Brita sier hun synes det er vanskelig å karakterisere den ideelle lærebok. En god lærebok 

er ifølge Brita, en bok som presenterer de ulike temaene på en ryddig og oversiktelig måte. 

Oppgavene bør ivareta differensieringsproblematikken, og hun synes gjerne at læreboken kan 

trekke inn beslektede temaer der det er naturlig, som for eksempel å trekke inn bilder og 

musikk i arbeid med litteratur. Brita sier at det kanskje er like viktig læreboken brukes med 

fornuft, som at den er helt ideell.  

For Torunn er den ideelle lærebok en bok som i større grad stiller spørsmålene, og i 

mindre grad gir elevene svarene. Læreboken bør ikke være en bok som leses fra perm til 

perm, der forfatterne nærmest øser av sin kunnskap, framfor å stimulere elevenes 

nysgjerrighet og oppmuntre dem til å bidra mer aktivt i sin egen læreprosess.  

Elevene syntes det var vanskelig å karakterisere den ideelle lærebok. De hadde likevel 

syn på hva som kjennetegnet en god lærebok. Blant elevene er det enighet om at den ideelle 

lærebok presenterer lærestoffet på en enkel og oversiktelig måte, og de ønsker lærebøker som 

gjør lærestoffet interessant. I tabell 5 har jeg forsøkt å oppsummere informantenes ideelle 

lærebøker. 

 

Skole Lærer Elever 
A En forbedret utgave av 

læreverket hun bruker nå, bedre 
oppgaver, mer billedstoff og 
materiell på CD og video. 

Oversiktelig og interessant 
framstilling av stoffet. Boken 
bør ha andre elementer enn 
bare tekst. Det bør være lett å 
skille ut det som er viktig. 

B Ryddig og oversiktelig. Ivareta 
differensieringsproblematikken. 
Trekke inn beslektede emner. 
Fornuftig bruk er viktigere enn 

Oversikter i starten og slutten 
av hvert kapittel. Stoffet må 
framstilles oversiktelig. Ikke 
for mye informasjon. Bilder 
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at boken er ”ideell” og illustrasjoner. 
C Stiller mer spørsmål enn gir 

svar. Stimulere elevenes 
nysgjerrighet og aktivitet i egen 
læreprosess. 

Presentere lærestoffet ryddig, 
enkelt og oversiktelig. Ikke 
for tettskrevet. Bilder og 
illustrasjoner viktig. 

 

 

4.7  Digitale læremidler 
 

Ingen av de tre lærerne kom inn på bruk av digitale læremidler under intervjuene , heller ikke 

når de snakket om den ideelle lærebok. I en oppfølging av intervjuene stilte jeg spørsmål om 

hvordan lærerne så på digitale læremidler, for eksempel nettsteder som supplement til 

lærebøkene. Synet på dette varierer hos de tre lærerne. Rannveig var positiv. Hun har ikke 

brukt digitale læremidler i særlig stor grad til nå, men mener at det vil bli mer og mer aktuelt.  

Brita og Torunn hadde derimot ikke spesielle ønsker om å få digitale supplement til 

læreboken. Torunn trekker fram datatilgang som begrensende faktor for bruk av digitale 

læremidler i undervisningen. De to lærernes noe lunkne holdning knytter seg imidlertid mer 

til nytteverdi enn til tilgang til datautstyr. Begge ga uttrykk for at de helt klart så at dette ble 

mer og mer aktuelt, men de var skeptiske til effektiviteten og nytteverdien av slike 

hjelpemidler. 

 

4.8 Samsvar mellom elevenes og lærernes svar? 
 
 Jeg stilte en del av de samme spørsmålene til elevene og lærerne i intervjuene. 

Hensikten med dette var å undersøke om elever og lærere hadde lik oppfatning av hvordan 

læreboken ble brukt. Svarene man får når man intervjuer elever og lærere om bruk av 

læreboken, vil si noe om hvordan eleven eller læreren sier at han/hun bruker læreboken. Dette 

trenger ikke nødvendigvis å stemme med virkeligheten. Gjennom å stille de samme 

spørsmålene til både elever og lærere, kan man studere samsvaret mellom svarene, og dermed 

også hvorvidt elever og lærere har lik oppfatning av det som skjer i klasserommet. 

Det var relativt godt samsvar mellom elevenes svar og lærernes svar. Under 

intervjuene slo det meg at elevenes uttalelser i svært stor grad var preget av lærerne, jeg fant 

igjen mange av lærernes synspunkter hos elevene. Dette gjaldt for alle intervjuene. Det kan se 

ut til at lærerens forhold til faget, læreboken, organisering av undervisningen osv har blitt 
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overført til elevene. Elevene stilte ikke spørsmål ved hvorfor ting ble gjort slik de ble gjort, 

det virker som de godtok at slik skulle det være. 

Jeg finner avvik i elevenes og lærernes svar på noen spørsmål. Et av dem er 

spørsmålet om bruk av oppgavene. På skole C svarer læreren at hun bruker 

repetisjonsoppgavene, som elevene skal gjøre i arbeidspermer. Disse blir samlet inn noen 

ganger i året. Elevene sier imidlertid at de ikke bruker oppgavene i læreboken, de jobber bare 

med oppgaver som læreren har laget selv. Her har altså elever og lærer ulik oppfatning. 

Læreren legger opp til at elevene skal gjøre repetisjonsoppgaver som avslutning på et emne. 

Oppgavene blir ikke gjennomgått i timene, bare besvart i en arbeidsperm som læreren ser 

gjennom noen ganger i løpet av skoleåret. Hva kan så være grunnen til at elevene ikke sier at 

de bruker disse oppgavene? Det kan være at det ikke blir vektlagt nok at de skal gjøre 

oppgavene, kanskje er dette noe læreren forventer av elevene, uten at elevene har oppfattet 

det. Det kan også ha sammenheng med at oppgavene ikke blir gjennomgått i timene. Dersom 

det å løse oppgavene ikke inngår i vurderingsgrunnlaget, og det ikke får konsekvenser ikke å 

løse oppgavene, kan det være at oppgavene nedprioriteres. Det kan også være at det føles lite 

meningsfylt å løse oppgaver som man ikke får gjennomgått. 

På skole A er det avvik i elever og lærers svar når det gjelder bruk av bilder, 

illustrasjoner og figurer i læreboken. Læreren sier at hun bruker disse. På mitt spørsmål om 

hvordan de brukes, svarer hun litt usikkert, og jeg får inntrykk av at bilder, illustrasjoner og 

figurer brukes litt tilfeldig og i mindre grad enn læreren først ga uttrykk for. Elevene sier at de 

ikke bruker bildene, illustrasjonene og figurene i boken. Kanskje er lærerens svar preget av at 

hun føler hun burde brukt disse elementene i læreboken. Det kan også være at bildene og 

illustrasjonen brukes i så liten grad at elevene ikke oppfatter det som sentralt. 

Samtlige tre lærere brukte andre hjelpemidler som supplement til læreboken. Elevene 

som har brukt dialektprøver på CD eller sett video og hørt musikk, trekker fram at de har 

brukt andre hjelpemidler enn læreboken. På skole A brukte de informasjonsmateriell fra 

Norsk Språkråd. Dette nevner ikke elevene. Når elevene ikke husker at de har brukt dette 

materiellet, kan det være fordi det er et medium som likner læreboken. De andre skolene har 

brukt medium som skiller seg fra læreboken ved å appellere til andre sanser gjennom lyd og 

bilder. Kanskje er dette medier som i sterkere grad appellerer til elevene, og kanskje husker 

elevene bedre medier som skiller seg fra lærebokens form. 

På to av skolene har elever og lærere lik oppfatning av hvordan læreboken er brukt i 

forholdt til det som er vanlig. På skole A sier imidlertid læreren at boken er brukt som vanlig, 

mens elevene mener de har brukt læreboken mer enn vanlig i arbeidet med det aktuelle emnet. 
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Her er det et avvik i elevenes og lærerens oppfatning av hvor mye læreboken brukes. Elevene 

sier at de nok brukte boken mer enn vanlig fordi de husker så godt arbeidet med akkurat dette 

emnet. Dette kan ha sammenheng med at det er det emnet klassen nylig har jobbet med, og 

det kan være at emnet ble særlig vektlagt i faget. 
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5 Oppsummering og drøfting av resultatene  
  

I det følgende vil jeg kort oppsummere resultatene fra intervjuene, se dem i lys av tidligere 

forskning og drøfte dem i forhold til spørreundersøkelsen som ligger til grunn for denne 

studien. 

 

5.1 Oppsummering av intervjuene 
 

Jeg har i denne studien intervjuet tre norsklærere og seks av lærernes elever om bruk av 

læreboken i norskfaget. Jeg valgte å intervjue både lærere og elever for å undersøke hvorvidt 

det er samsvar i oppfatningen av hvordan læreboken brukes. Hovedsakelig finner jeg at lærere 

og elever har en nokså lik oppfatning av hvordan boken brukes og hva som har blitt gjort i 

timene. På de tre skolene snakket jeg med elevene først, deretter med læreren. Under 

intervjuene med lærerne slo det meg at elevenes uttalelser ikke bare var i tråd med lærerens, 

men også ganske klart preget av læreren. Elevene hadde en oppfatning av læreboken som 

samsvarte godt med lærerens. Lærerens refleksjonsnivå knyttet til læreplan, undervisning og 

bruk av lærebok gjenspeilet seg også i elevenes uttalelser.  

Jeg har snakket med tre nokså ulike lærere. Bevisstheten rundt læreplan, 

elevmedvirkning og egen bruk av lærebok var ulik blant lærerne. Uavhengig av dette viste 

elevene en sterk tiltro til læreren, og i alle elevintervjuene ble lærerens rolle i 

læringsprosessen vektlagt som langt viktigere enn lærebokens. Elevene ga tydelig uttrykk for 

at de trenger en som kan veilede dem i å bruke læreboken, en som kan hjelpe dem med å 

skille viktig lærestoff fra mindre viktig lærestoff, en som kan gi klare oversikter og en som 

kan oppheve lærebokens svake sider. Troen på at læreren er sterk blant elevene. 

Intervjuene viser at læreboken brukes i begrenset grad. En av tre lærere bruker 

læreboken foran undervisningen, de to andre forbereder seg uten å bruke læreboken. Heller 

ikke i undervisningen brukes bøkene, lærestoffet gjennomgås uten at man samtidig har 

lærebokens framstilling av stoffet foran seg. Læreboken blir sett på som et hjelpemiddel som 

elevene kan bruke i før og etter gjennomgang av lærestoffet. I og med at undervisningen er 

såpass fri fra lærebokteksten, er det heller ikke tydelig at enkelte emner i læreboken er særlig 

vektlagt eller kuttet ut. 
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Fungerer så læreboken som et hjelpemiddel for elevene? Elevene jeg snakket med, var 

ifølge lærerne motiverte og engasjerte. Faglig sett lå de rundt middels eller over middels. 

Likevel er det et felles trekk at elevene ikke bruker læreboken i veldig stor grad, enten fordi 

de synes boken er lite motiverende å bruke, eller fordi de synes den er vanskelig å bruke. 

Elevene leser i læreboken fordi det er forventet at de skal det, og de bruker den særlig dersom 

de vil bli hørt i leksen eller foran prøver. Det som skjer i klasserommet, blir av elevene 

trukket fram som viktigere for læreprosessen enn bruk av læreboken. 

Oppgavene i lærebøkene brukes også i liten grad. En lærer bruker 

oppsummeringsoppgavene til de ulike kapitlene, samt noen av de andre oppgavene. De to 

andre lærerne lager egne oppgaver, for å kunne tilpasse oppgavene bedre til undervisning og 

elevgruppe. Bilder og illustrasjoner brukes i varierende grad av de tre lærerne. Elevene sier de 

synes lærebøkene bør inneholde bilder og illustrasjoner for å skape litt variasjon. Dette gjelder 

både elevene som aktivt bruker bildene og illustrasjonene sammen med læreren, og de som 

ikke gjør det. 

Lærerne supplerer læreboken der det er naturlig og hensiktsmessig – for eksempel med 

video, musikk, innleste tekster på CD, bilder, transparenter, artikler og brosjyrer, avhengig av 

hvilket emne de jobber med. Det kan være tillegg som følger med læreverket, men også utstyr 

som læreren/skolen har selv. Slike supplement er med på å variere undervisningen og gi 

verdifulle tillegg til og utdypninger av lærestoffet i læreboken. Elevene ser ut til å huske bruk 

av andre hjelpemidler i de tilfellene der de har brukt hjelpemidler som skiller seg fra 

læreboken som medium, for eksempel video og cd. 

Det kan se ut til at læreboken brukes som et ledd i å oppnå gode karakterer. Av 

emnene som var utgangspunkt for disse intervjuene, ble bare ett avsluttet med vurdering, i 

form av en prøve. Her utgjorde lærestoffet i læreboken en del av det elevene måtte forberede 

før prøven. Elevene ga også uttrykk for at de brukte læreboken i forberedelsene til prøven. 

For de andre elevene jeg intervjuet, var arbeidet som var utgangspunkt for intervjuene, ikke 

blitt  evaluert. Jeg har derfor ikke i mitt materiale grunnlag for å si noe om lærebokens rolle 

for vurdering hos disse. Gjennom elevenes svar på andre spørsmål, fikk jeg likevel et inntrykk 

av en instrumentell leseprofil, der elevene leser i bøkene når de må, fordi det er forventet av 

dem, de kan bli hørt, eller de leser for å få god karakter, og ikke først og fremst fordi de finner 

boken interessant. Elevene sa at de særlig leste i boken foran prøver. Selv om ikke de emnene 

som var utgangspunkt for intervjuene ble evaluert i alle klassene, mener jeg det i elevenes 

uttalelser er grunnlag for å si at læreboken nok styrer gjennom prøver eller andre aktiviteter 

som inngår i vurderingen. 
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De tre lærerne er enige om at elevene bør ha en lærebok. Begrunnelsene varierer, fra at 

det er praktisk for både lærer og elev, og til at læreboken skal være et hjelpemiddel for 

elevene, der de kan finne basiskunnskaper som undervisningen kan bygge på. 

 

5. 2 Resultatene sett i forhold til tidligere forskning 
 

Resultatene av denne studien er ikke på noen måte generaliserbare. Undersøkelsen sier 

bare noe om de enhetene som er intervjuet. Ulike undersøkelser (for eksempel Sigurgeirrson 

1992, Støa 2001, Heyerdahl-Larsen 2000, Knain 2002 ) viser at læreboken har en sentral rolle 

i undervisningen, og at læreboken ofte styrer det som skjer i klasserommet. I min tidligere 

refererte spørreundersøkelse (Bueie 2002) finner jeg at samtlige norsklærere i undersøkelsen 

bruker lærebok, og et stort flertall av disse lærerne oppgir at læreboken brukes nesten hver 

norsktime. I intervjuene som er presentert i denne rapporten, ser vi at læreboken i svært liten 

grad er med på å styre det som skjer i klasserommet. Læreboken er med, men den brukes lite 

eller ikke i timene, og den brukes lite både av lærere og elever utenfor klasserommet.  

Heyerdahl-Larsen (2000) peker på at læreboken styrer mer med hensyn til innhold og 

sekvensiering enn metode. Kanskje gjelder dette også for lærerne i mitt materiale. De brukte 

lærebøkene følger læreplanen og en kronologisk progresjon. Dermed blir det gjerne samsvar 

mellom lærebok og innhold, mens lærerne selv bestemmer metodikken som brukes i 

undervisningen.  

Det kan også virke som om det er noen forskjeller knyttet til bruk av lærebøker i ulike 

fag. Støas (2001) og Knains (2002) studier i henholdsvis kunst- og kulturhistorie og naturfag 

viser en nokså sterk lærebokstyring. I mitt materiale er undervisningen lite styrt av læreboken. 

Lærerne lager egne opplegg løsrevet fra læreboken, og læreboken trekkes inn der lærerne 

finner det hensiktsmessig. Samtidig viser spørreundersøkelsen som ligger til grunn for 

intervjuene at også norsklærere bruker læreboken mye i sin norskundervisning. En forklaring 

på det tilsynelatende manglende samsvaret kan være at spørreundersøkelsen ikke gir rom for å 

utdype og forklare hva som legges i begrepet ”å bruke lærebok”. I intervjuene går vi 

grundigere inn på dette. En studie av tre lærere og noen av deres elever gir selvsagt ikke 

grunnlag for å trekke generelle slutninger, men kanskje er det visse variasjoner knyttet til bruk 

som en spørreundersøkelse ikke fanger opp. 

Elevene i mitt materiale problematiserer bruk av læreboken. De sier de synes bøkene ofte 

er vanskelig å bruke i eget arbeid med faget. Dette samsvarer med Solemslies undersøkelse. 
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Gjennom intervjuene i mitt studie virker det som om læreboken først og fremst blir sett på 

som et hjelpemiddel for eleven i arbeid med faget utenfor klasserommet. Lærerne bruker 

bøkene lite i egne forberedelser, og lærebøkene brukes lite i klasserommet. Det blir da et 

tankekors at elevene finner bøkene vanskelig å bruke, noe som fører til at noen av elevene 

bare bruker boken  ”når de må”.  

Solemslie bruker begrepene instrumentell og funksjonell leseprofil. Disse leserprofilene 

bygger på elevenes holdning eller innstilling til lærebokteksten. Med funksjonell lesing menes 

at man leser ut fra en bevisst interesse, noe man føler behov for. Med instrumentell lesing 

menes at man leser fordi man må, eller for å tilfredsstille et skolekrav. For elevene i denne 

undersøkelsen ser det ut til at den instrumentelle leseprofilen dominerer, elevene leser fordi de 

må, enten fordi de kan bli hørt eller for å få gode karakterer. Imidlertid oppfordrer lærernes 

bruk av læreboken, slik jeg ser det, til en funksjonell leseprofil, der elevene tar ansvar for 

egen læring og leser fordi det er interessant. 

Ingen av de tre lærerne jeg har snakket med, bruker forordet i læreboken. Også Støa 

(2001) finner i en studie om bruk av bøker for kunst- og kulturhistorie at forordet i 

lærebøkene i liten grad brukes. I forordet finner man ofte en beskrivelse av lærebokens 

faglige profil, lærebokens intensjon og her etableres en relasjon mellom lærebok og leser. 

Johnsen (1999 s. 34) sier at det er en sterk tradisjon for at lærebøker har forord, men at 

forordene er svært ulike i sin form. Ofte henvender lærebokforfatterne seg til eleven, men 

noen forord er like klart rettet til læreren. Forordet kan også ha en form som skaper tvil om 

det er elev, lærer eller begge som er ment som mottakere.  

Goga (1998 s. 21) har studert forordet i tre læreverk for norskfaget i ungdomsskolen. Hun 

finner stor variasjon i hvordan forfatterne prøver å skape nærhet og kontakt til leseren, og i 

beskrivelsen av bøkenes mål. Til tross for stor variasjon i lærebøkenes forord, er forordet 

lærebokens introduksjon, med informasjon om bokas hensikt og intensjoner. Det bør være 

samsvar mellom resten av bokens og intensjonene i forordet. Derfor er det viktig å bruke tid 

på forordet, også sammen med elevene. Goga mener vi bør starte lesingen, læringen og 

skrivingen med lærebøkenes forord (1998 s. 24).  

Til tross for at forordet inneholder viktig informasjon om forfatternes mål og intensjoner 

med boken, ser det altså ut til at forordet tillegges liten vekt både i undervisningen og som 

informasjon til elevene. Støa (2001) mener det kan virke som om lærerne ikke vektlegger 

forfatternes stemme som en del av faget. En bevissthet om bokens intensjoner slik vi får dem 

beskrevet i forordet, er slik jeg ser det, viktig både i forhold til bruk av læreboken, men også i 
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forhold til valg av lærebok, slik at det er samsvar mellom intensjoner i lærebok og den rolle 

læreboken skal ha i undervisningen. 

Oppgavene i lærebøkene brukes lite av elevene og lærerne i mitt materiale. Bare en av 

lærerne sier at hun bruker en del av oppgavene, hun har valgt ut noen som hun mener 

fungerer, og som hun således bruker nærmest fast. De to andre lærerne lager egne oppgaver 

som er bedre tilpasset undervisningen enn lærebokens oppgaver. Både Bruer og Tekst & 

Tanke er rikt utstyrt med oppgaver, både oppsummeringsoppgaver og oppgaver som går 

utover teorien i bøkene og som oppfordrer til elevaktive arbeidsformer. Heyerdahl-Larsen 

finner i sin studie at lærebøkene brukes mer tradisjonelt enn det læreboken legger opp til. 

Kanskje er dette noe av forklaringen på at oppgavene brukes i liten grad, lærerne velger bort 

oppgaver som legger opp til nye, og kanskje tidkrevende arbeidsmåter. Støa (2001) finner i 

sin undersøkelse at bruken av oppgaver varierer for to ulike læreverk. Lærere som bruker et 

historisk-kronologisk læreverk, bruker oppgavene til verket, mens lærerne som bruker et 

tematisk verk, lager sine egne oppgaver. Lærebokens og oppgavenes egenart kan se ut til å 

være avgjørende for hvorvidt oppgavene brukes. 

 

5.3  Drøfting av resultatene fra spørreundersøkelsen og 
intervjuene  

 

Utgangspunktet for denne studien var å undersøke hvordan læreboken brukes. 

Hensikten var å se om informasjonen jeg fikk gjennom intervjuene kunne bidra til å forklare 

hvorfor det i den tidligere refererte spørreundersøkelsen ikke er utvalgskriterier som 

tydeligere skiller seg ut som spesielt viktige eller spesielt lite viktige ved valg av læreverk. 

Resultatene fra intervjuene er på ingen måte generaliserbare. De kan bare gi oss informasjon 

om de personene som er intervjuet. En sammenstilling av de to undersøkelsene må således 

leses med dette i tankene. Jeg tror likevel at resultatene fra intervjuene kan gi oss en viss 

informasjon om hvorfor utfallet av spørreundersøkelsens del om utvalgskriterier er som det 

er. 

Det resultatet som kanskje er mest overraskende i oppfølgingsstudien (intervjuene), er 

knyttet til hvor lite både elever og lærere sier at de bruker læreboken i undervisningen. I 

spørreundersøkelsen sier 75% av de spurte lærerne at de alltid bruker læreverket i sin 

norskundervisning, og 22% av lærerne bruker læreboken ofte i undervisningen. Et 

overveiende flertall av lærerne (97%) sier altså at de alltid eller ofte bruker læreverket i 
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norskundervisningen. Disse resultatene samsvarer dårlig med resultatene av intervjuene. De 

tre intervjuede lærerne sier alle at de ikke bruker læreboken i selve undervisningen, de jobber 

med lærestoffet løsrevet fra læreboken.  

Hvordan kan dette forklares? Det er selvsagt viktig at resultatene fra intervjuene ikke 

er representative, de sier bare noe om hvordan de tre intervjuede lærerne sier de bruker 

læreboken. Samtidig er svarene fra de tre lærerne nokså like når det gjelder bruk av læreboken 

i klasserommet. Kanskje er det grunnlag for å problematisere begrepet ”bruk av læreboken”. 

Hva legger lærerne som har deltatt i spørreundersøkelsen, i spørsmålet om de bruker 

læreboken i sin undervisning? Betyr det at man faktisk bruker lærebokteksten hver time og 

gjennomgår det som står i boken sammen med elevene, eller betyr det at man har læreboken 

med til klasserommet hver time, men at det varierer hvor mye og hvordan boken faktisk 

brukes?  

Læreboken inngår i et samspill med læreren og elevene. Herbjørnsen (1999 s. 78) 

viser hvordan dette samspillet kan ha ulik karakter. Det kan være en tydelig forbindelse 

mellom bok, lærer og elever, der undervisningen tydelig tar utgangspunkt i lærebokteksten. 

Lærerne kan også overlate til elevene å lese og jobbe med læreboken helt på egenhånd. Eller 

læreren kan velge bort læreboken, og gjennomgå fagstoffet uavhengig av læreboken. Til slutt 

kan læreren følge læreboken nøye i sin undervisning, men uten å synliggjøre det for elevene –

slik at det tilsynelatende bare er lærer og elev som kommuniserer.  

I spørreundersøkelsen sier flertallet av lærerne at de alltid bruker lærebok i sin 

norskundervisning. De tre intervjuede lærerne gir imidlertid uttrykk for at læreboken i liten 

grad brukes i undervisningen. De avvikende svarene i de to undersøkelsene kan nok sees i 

sammenheng med de ulike forbindelseslinjene mellom lærebok, lærer og elever slik 

Herbjørnsen beskriver dem. De intervjuede lærerne har alle brukt samme læreverk i flere år, 

og de har lang undervisningserfaring i faget. Kanskje gjør dette at det er et visst samsvar 

mellom lærebokens framstilling og undervisningen, selv om lærerne sier at de underviser 

uavhengig av læreboken. I spørreundersøkelsen gis det ikke rom for å si noe om hvordan 

læreboken brukes. Selv om lærerne sier at de alltid bruker lærebok i sin undervisning, vil 

trolig bruken – og forbindelseslinjene mellom lærebok, lærer og elev – være varierende. 

Mange av lærebøkene for norskfaget består av en lærebok/studiebok og en 

tekstsamling. For to av lærerne jeg har intervjuet, tok intervjuene utgangspunkt i arbeid med 

språklige emner. Bruk av lærebokens tekstsamling var ikke relevant for arbeidet med disse 

emnene. Lærerne ga imidlertid uttrykk for at de brukte tekstsamlingene til lærebøkene når de 

arbeidet med skjønnlitteratur. Dersom læreplanmålene som var utgangspunkt for intervjuene, 
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hadde vært knyttet til arbeid med litteratur, ville kanskje inntrykket av hvordan boken brukes 

vært noe annerledes. Bruk av læreboken kan dermed se ut til å være noe emneavhengig, det 

ser ut til at lærerne bruker tekstsamlingen i større grad enn studieboken. 

Om lag 65% av lærerne som deltok i spørreundersøkelsen sa at det hadde svært stor 

eller ganske stor betydning at læreverket hadde lærerveiledning. Av de intervjuede lærerne 

brukes lærerveiledningen i nokså liten grad. Lærerne er imidlertid enige om at 

lærerveiledningene/ressurspermene kan være nyttige som idebank. To av lærerne bruker 

veiledningene lite, en fordi hun føler at hun har så mye erfaring at hun ikke har behov for slik 

veiledning, en fordi hun føler at slike veiledninger blir for styrende. Den tredje læreren bruker 

veiledningen av og til, men ikke systematisk. I spørreundersøkelsen vektlegges 

lærerveiledning ved valg av lærebok av om lag 2/3 av lærerne. Samtidig viser intervjuene at 

veiledningene brukes begrenset. Hvorfor lærerne ønsker lærerveiledning, og hvilken rolle 

disse veiledningene har i praksis, sier mitt materiale for lite om. Lærerveiledningene er 

relativt kostbare, og det kunne således være en interessant oppfølgingsstudie å se på bruken 

og nytteverdien av denne tilleggskomponenten. 

Spørreundersøkelsen hadde noen utvalgskriterier som gikk på lærebokens oppgaver – 

knyttet til oppgavenes variasjon, gjennomførbarhet og mulighet for differensiering. I 

spørreundersøkelsen svarte  nesten 90% av lærerne at det hadde svært stor eller ganske stor 

betydning at lærebøkene hadde varierte oppgaver, 94 % av lærerne mente det hadde svært stor 

eller ganske stor betydning at oppgavene var praktisk gjennomførbare, og 80% av lærerne sa 

det hadde svært stor eller ganske stor betydning at lærebokens oppgaver ga rom for 

differensiering. Ut i fra dette er det grunn til å tenke at en vurdering av lærebokoppgavene er 

sentral i valgprosessen, og at oppgavene blir sett på som en viktig del av en lærebok.  

Av intervjuene har vi imidlertid sett at oppgavene brukes i liten grad. To av lærerne 

lager utelukkende sine egne oppgaver, mens den tredje læreren bruker noen av lærebokens 

oppgaver, særlig oppsummeringsoppgavene. Selv om oppgavene tillegges relativt stor 

betydning ved valg av lærebøker, brukes de i liten grad. Det kan være ulike forklaringer på 

dette. Kanskje er læreverket valgt til tross for at oppgavene ikke ble vurdert som gode nok. 

Det kan også tenkes at vurderingen av oppgavene ikke var grundig nok i valgprosessen. Vi 

kan også se det som et uttrykk for at læreboken i liten grad er med på å styre det som skjer i 

klasserommet. 

Også når det gjelder bilder og illustrasjoner i lærebøkene, er det en stor andel av 

lærerne (ca 80%) som tillegger dette svært stor eller ganske stor betydning. Av de intervjuede 

lærerne er det bare en som bruker bilder og illustrasjoner systematisk, mens de andre to 
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lærerne bruker disse tilfeldig eller ikke i det hele tatt. Igjen kan vi forklare dette med at 

læreboken ikke er styrende for undervisningen. Det kan nok også sees i lys av hvilken 

funksjon illustrasjonene og bildene har når boken brukes. Bilder og illustrasjoner kan sees på 

som viktige fordi de integreres i læreprosessen ved å være informasjonsbærere på samme 

måte som selve lærebokteksten, men de kan også vurderes som viktige fordi de er med på å 

stykke opp lærebokteksten slik at informasjonstettheten ikke skal være for høy. Kanskje er det 

også en indikasjon på at bevisstheten rundt utvalgskriterier ikke er koblet sterkt nok opp mot 

bruken av lærebøker, slik at kriteriene blir regnet som viktige selv om de ikke er så sentrale 

for hvordan man bruker læreboken. 

Da spørreundersøkelsen ble gjennomført, svarte ca 50% av lærerne at det hadde svært 

stor eller ganske stor betydning for valg av lærebok at læreverket hadde digitalt 

tilleggsmateriell. Utviklingen innen IKT skjer rakst, og kanskje ville resultatene på dette 

spørsmålet vært annerledes dersom undersøkelsen hadde blitt gjennomført i dag, ca 11/2 år 

etter at spørreundersøkelsen ble avsluttet. De intervjuede lærerne bruker imidlertid ikke 

digitale læremidler i særlig grad. En av dem er positiv til digitale læremidler, og tror hun 

kommer til å bruke det mer framover, dog uten et veldig reflektert svar på hvordan hun ser for 

seg at det skal brukes, mens de to andre er skeptiske og lite entusiastiske. Samtidig er dette et 

medium som elever er opptatt av, og som mange finner motiverende, og bruk av IKT er også 

et satsingsområde i norsk skole.  

Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at IKT ikke brukes i norskfaget. Spørsmålene 

i spørreundersøkelsen går på digitalt tilleggsmateriell til læreverket. IKT kan også integreres i 

faget gjennom for eksempel tekstbehandling i skriveprosessen, bruk av Internett, 

læringsplattform og pedagogisk programvare for norskfaget som ikke er tilknyttet læreverk 

eller lignende.  

Det kan være ulike grunner til digitalt tilleggsmateriell ikke tillegges større vekt ved 

valg av læreverk jf spørreundersøkelsen, og at de intervjuede lærerne i liten grad bruker 

digitale ressurser i undervisningen. Tilgang til datamaskiner, kompetanse i å bruke IKT, 

behov og nytteverdi er noen forklaringer. Jeg tror en annen viktig årsak er knyttet til at få av 

læreverkene for norskfaget har slike digitale tilleggskomponenter, for eksempel i form av 

nettsted i tilknytning til læreboken. Verken Tekst & Tanke eller Bruer har slike tillegg. De 

nettstedene som fantes til læreverkene for norskfaget da denne spørreundersøkelsen ble 

gjennomført, hadde i liten grad læringsressurser til bruk i undervisningen, men i større grad 

ressurser for læreren, slik som vi finner i lærerveiledninger/ressurspermer. Tilbudet av 

nettressurser i tilknytning til læreverk er nok foreløpig større i en del andre fag, for eksempel 
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samfunnslære, der det finnes gratis digitale læremidler på nettet, og engelsk, der noen av 

læreverkene har nettsteder som integrerte deler av læreverket (Heian/Pettersen 2002).  

En del utvalgskriterier i spørreskjemaet gikk på læreboken i forhold til elevene som 

brukere, for eksempel at læreboken henvender seg til elevene, inviterer til elevaktivitet, er 

velegnet til hjemmestudier, at den skaper interesse og motivasjon for lærestoffet og at det er 

lett å sortere ut viktig og mindre viktig informasjon i læreboken. På forhånd hadde jeg 

forventet at nær samtlige av lærerne skulle svare at disse kriteriene hadde svært stor betydning 

for valg av lærebok. Slik ble ikke resultatene, svarene varierer fra rundt 36% til 56% av 

lærerne som tillegger de nevnte kriteriene svært stor betydning. Riktignok ligger mellom 80 

og 90% av svarene på svært stor eller ganske stor betydning for disse kriteriene, og kriteriene 

er opplagt viktige, men det er ikke full oppslutning om dem slik jeg hadde forventet.  

I intervjuene finner jeg at lærerne først og fremst ser på læreboken som et 

hjelpemiddel som elevene kan bruke utenom undervisningen, enten når de forbereder seg før 

gjennomgang av nytt lærestoff eller i etterarbeid. Dersom man legger opp til en slik bruk av 

læreboken, mener jeg dette også må styre valg av lærebok. Utvalgskriterier som går på ulike 

elevhensyn bør veie tungt i valgprosessen dersom boken først og fremst skal brukes av 

elevene i selvstudier. Spørreundersøkelsen viser at elevene i svært liten grad har innflytelse på 

valg av lærebøker, til tross for at dette er en rett elevene har i følge Opplæringsloven. Jeg tror 

elevene ville ha et annet forhold til læreboken og bruk av læreboken i selvstudier dersom de 

hadde vært sterkere involvert i valgprosessen.  

I spørreundersøkelsen fant jeg at det ligger en viss prosess bak valg av læreverk for 

norskfaget. Lærebok velges etter en gjennomgang av flere ulike verk, og valg skjer i stor grad 

gjennom et samarbeid mellom lærere. Det er imidlertid liten grad av formaliserte strategier og 

utvalgskriterier for valg av læreverk. Dette gjenspeiles i den delen av undersøkelsen som 

omhandler hvordan lærerne vurderer en rekke kriteriers betydning for valg lærebøker. Her er 

det vanskelig å trekke fram kriterier som ser ut til å være spesielt viktige eller lite viktige for 

valget. Delvis kan nok dette forklares gjennom for liten bevissthet i forhold til 

utvalgskriterier. En annen forklaring på dette, mente jeg måtte ligge i måten lærebøkene blir 

brukt på. 

Dette bekreftes gjennom intervjuene. Norskundervisningen hos de tre intervjuede 

lærerne er i liten grad styrt av læreboken. Lærerne bruker læreplanen som utgangspunkt for 

undervisningen. Læreboken brukes der lærerne vurderer dens behandling av et emne som god, 

og den brukes i mindre grad, eller ikke i det hele tatt, der lærerne mener den ikke er god nok. 

Med en slik bruk av læreboken, er det ikke så viktig hvorvidt boken oppfyller bestemte 
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utvalgskriterier. Er den ikke god nok, legges den bort. Lærerne har en faglig trygghet som 

gjør at de ikke er avhengig av lærebøker som oppfyller alle krav lærerne måtte ha til en 

lærebok. 

Lærebokens rolle for de intervjuede lærerne, er først og fremst å være et hjelpemiddel 

for elevene. Samtidig viser elevintervjuene at elevene synes det er problematisk å bruke 

læreboken. Begrunnelsene for at elevene finner boken vanskelig å bruke, er både knyttet til 

motivasjonsfaktorer og til lærestoffets tilgjengelighet. Spørreundersøkelsen viser at 

utvalgskriterier knyttet til elevhensyn, ikke er viktigere for valg enn andre kriterier. Her mener 

jeg det er nødvendig med en sterkere bevissthet rundt utvalgskriterier sett i sammenheng med 

hvilken rolle læreboken skal ha. Dersom man ønsker en lærebok som først og fremst skal 

være et hjelpemiddel for elevene, bør boken velges med vekt på kriterier som er viktige for 

elevene. Jeg tror også at det er viktig at man bruker tid på å lære elevene å bruke læreboken. 

Dersom undervisningen legger opp til at boken først og fremst skal brukes av elevene til 

selvstudier, og vi ønsker at elevene skal bruke læreboken aktivt, bør elevene få veiledning i 

dette, og hjelp til å lære å bruke læreboken på egenhånd. 

  

5.4 Avsluttende kommentar 
 

Under arbeidet med dette prosjektet, har det dukket opp mange interessante spørsmål 

knyttet til valg og bruk av lærebøker. Studier der man valgte andre metodiske grep eller gikk 

til andre fag enn norskfaget, kunne gitt mine to undersøkelser knyttet til valg og bruk av 

lærebøker for norskfaget nye dimensjoner. 

Jeg har gjennom to undersøkelser, en med en kvantitativ tilnærming og en med en 

kvalitativ tilnærming, forsøkt å bidra til økt kunnskap om hvordan valg av lærebøker skjer. 

Med utgangspunkt i de to studiene, mener jeg det er grunnlag for å si at vi trenger en større 

bevissthet knyttet til både til valg av og bruk av lærebøker. Sterkere fokusering på lærebokens 

rolle i læreprosessen bør prege valg av læreverk. Dessuten bør valg og vurdering av 

læreboken vektlegges sterkere både på skolenivå, i lærerutdanningen og i etterutdanning av 

lærere. Lærebokmarkedet er i endring, og dette gjør fokus på læreboken særlig viktig. 
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