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I: OM PROSJEKTET 
 
 

1. Bakgrunn  
Bakgrunnen for prosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre 

læremidler” er de store skolereformene Norge gjennomførte på 1990-tallet, både i 

grunnskolen og i videregående opplæring. Målet var å få til gjennomgripende endringer når 

det gjaldt arbeidsmåter og elevmedvirkning i skolen, og virkemiddelet var målstyrte 

læreplaner i forskrifts form.  Den lærebokstyrte undervisningen ble sett som et hinder for den 

ønskede utviklingen, og det ble presisert at læreplanene, ikke læreboka skulle styre arbeidet i 

skolen. “Intensjonen bak reformen er å komme bort fra den lærebokstyrte undervisningen,” 

heter det for eksempel i Stortingsmelding 32 (1998-99). 

 Fra en side betraktet framstår altså læremidlene nærmest som en fiende i forhold til å få 

gjennomført reformer i skolen, og noe som man faktisk bør kvitte seg med. På den andre 

siden holdt reformen i 1997 på å gå i stå, fordi myndighetene ikke bevilget nok penger til 

læremidler. Lærerorganisasjonene protesterte iherdig, og regjeringen måtte inn med 500 

millioner i ekstrabevilgninger. Denne spenningen mellom det sentrale rollen læremidlene ser 

ut til å spille i skolen og synet på læreboka som et hinder for en å få gjennomført en mer 

elevorientert tilnærming til læring, er én bakgrunnsfaktor for prosjektet. 

En annen er forslaget om å oppheve godkjenningsordningen for læremidler framsatt av   

sentrumsregjeringen ledet av Kjell Magne Bondevik. Dette var slutten på en lang prosess. 

Godkjenningsordningen ble innført for kristendomsbøker i 1889, og utvidet til å gjelde alle 

skolebøker i 1908 (Bratholm 2001). Ordningen var gjenstand for flere endringer utover på 

1900-tallet, og den var omstridt, kanskje ikke først og fremst blant skolens folk, men blant 
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politikere, forlag og forfattere. Etter en omfattende prosess ble den opphevet våren 2000 av 

Bondeviks første regjering. 

 Begrunnelsen for opphevelsen var flersidig. Elever og foreldres innvirkning var et 

klart motiv for regjeringen Bondevik. Det framkommer bl.a. i den pressemeldingen som 

statsråd Lilletun sendte ut i forbindelse med vedtaket om opphevelsen. Her heter det at 

”departementet vil at foreldre og elevar gjennom samarbeidsutval og skuleutval skal få reell 

innverknad på valet av lærebøker”. Men forslaget var særlig grunngitt med at det er 

læreplanen og ikke lærebøkene som skal være styrende for undervisningen, og at lærebøkene 

bare er ett av flere midler for å nå læreplanens mål. ”Valet mellom forskjellige hjelpemiddel 

er i første rekkje ein del av det profesjonelle ansvaret den enkelte læraren har” heter det i 

departementets begrunnelse for opphevelsen (KUF:2000).   

 Det ble fra flere hold uttrykt uro over at kvaliteten på læremidler skulle bli dårligere 

når den konkrete kontrollen forsvant. Prosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutikling av 

lærebøker og andre læremidler” som regjeringen satte i gang fra høsten 1999, var derfor 

begrunnet også med den forestående opphevelsen av godkjenningsordningen. I 

departementets oversendelse av prosjektmandatet heter det at ”Departementet regner med at 

prosjektet er svært interessant også om godkjenningsordningen forsvinner. Det blir desto 

viktigere å ha kunnskap om prosessene rundt utvikling  og valg av læremidler, og om 

læremidlene bidrar til å realisere nasjonale utdanningsmål”.    

En tredje forutsetning for dette prosjektet var den sterke satsingen på bruk av IKT de 

siste 10 årene. Implementeringen av digitale læremidler og IKT-baserte læreformer har vært 

et viktig satsingsområde. Like fullt så en for seg at de papirbaserte læremidlene ville ha en 

sentral plass i skolen i mange år framover, og ønsket å bidra til kvalitetsutvikling også når det 

gjaldt tradisjonelle læremidler. Prosjektet ble fra starten avgrenset til i hovedsak å konsentrere 

seg om trykte tekster, “[e]lektroniske læremidler skal trekkes inn i den grad de supplerer 

disse”, het det i mandatet. Avgrensingen hadde også en praktisk og økonomisk begrunnelse. I 

den perioden dette prosjektet har pågått, har det vært satset mye på forskning på - og utvikling 

av digitale læremidler. Dette feltet har derfor vært ivaretatt gjennom andre bevilgninger og av 

andre miljøer.  

En fjerde og siste bakgrunnsfaktor som skal nevnes, er striden om gratis skolemateriell 

for elever i videregående skole. Regjeringen Bondevik foreslo på statsbudsjettet for år 2000 å 

bevilge 100 millioner til innkjøp av læremidler, og signaliserte at dette var en ordning som 

skulle fortsette, og trappes opp. Samtidig ønsket departementet at denne ordningen skulle 
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benyttes til å initiere noen av læreplanens intensjoner ved at pengene, f.eks. på den enkelte 

skole, kunne brukes til innkjøp av flere forskjellige lærebøker til bruk i samme klasse, og til 

alternative læremidler. Mens departementet arbeidet med utformingen av dette, fikk vi 

regjeringsskifte. Arbeiderpartiets påtroppende utdanningsminister, Trond Giske, hadde gratis 

skolemateriell for elever i videregående skole som en kampsak. Det overordnede målsettingen 

med bevilgningen ble derfor å redusere elevenes kostnader, og de pedagogiske gevinstene 

kom i andre rekke, selv om de fortsatt var med. Et forslag om å sette av forskningsmidler til å 

evaluere hva som skjedde i fylkeskommuner og på de enkelte skolene, falt bort. Ordningen 

ble som kjent videreført av regjeringen Stoltenberg på budsjettet for 2002, men videreføres 

ikke av Bondevik II-regjeringen.  

Som det framgår var prosjektet i alle fall delvis initiert fra politisk hold,  og 

motivasjonen var flersidig. Samtidig var både ledelse og fagpersoner ved Høgskolen i 

Vestfold og læremiddelutvalget i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO) 

viktige pådrivere.  Prosjektet kom inn på statsbudsjettet for 1999 med en bevilgning på kr. 

500 000, og  har vært fulgt opp med årlige bevilgninger på kr. 1 million i perioden 2000 – 

2002. Samtidig har også NFFO bidratt med midler til prosjektet (kr. 500 000 i 2001 og kr. 500 

000 i 2002).  

 

 

2. Mandat og sentrale føringer 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet utarbeidet mandat for prosjektet, der den 

overordnede målsettingen ble slik formulert: 

 

“Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om og økt bevissthet omkring valg, vurdering, 
bruk og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler for grunnskolen og 
videregående opplæring” 

 

Mandatet gav noen klare føringer. Prosjektet skulle være et forskningsbasert prosjekt og i 

hovedsak konsentrere seg om trykte tekster. Elektroniske læremidler skulle trekkes inn i den 

grad de supplerte eksisterende trykte læremidler. Videre skulle prosjektet omfatte lærebøker 

for både  grunnskole og videregående opplæring, og det ble særlig pekt på at praksisfeltet 

skulle benyttes for å hente inn kunnskap. Målgruppe skulle være både lærere, 

lærebokforfattere og  allmennheten mer generelt, og formidlingsaspektet ble spesielt 



 6

framhevet. På bakgrunn av prosjektets overordnede målsetting og de føringene som er 

gjengitt ovenfor, utarbeidet Høgskolen i Vestfold en prosjektbeskrivelse høsten 1999 (vedlegg 

1).  

 

Prosjektets problemstillinger ble i prosjektbeskrivelsen gruppert i fire hovedområder og 

presisert og operasjonalisert i en rekke underliggende problemstillinger: 

1. Valg av læremidler  
• hvordan organiseres valg av lærebøker og andre læremidler ved ulike skoler, i ulike 

kommuner og fylkeskommuner?  
• hvilke grupper (lærere, elever, foreldre, skoleledelse) innvirker på valg av læremidler, og 

hvordan avgjøres valgene? 
• hvilke kriterier vektlegges ved valg av læremidler i ulike fag og på tvers av fag blant ulike 

brukergrupper? 
• hvordan påvirker målene i læreplanverkene valg av læremidler? 
  

2. Bruk av læremidler 
• hvordan brukes læreboka av elev og lærer sett i forhold til læreplanenes generelle og 

fagspesifikke mål? 
• hvordan kombineres læreboka med andre læremidler? 
• hvordan fungerer lærebøker og læremidler i arbeidet med å differensiere og tilrettelegge 

opplæringa for den enkelte elv? 
• hvilke arbeids- og læringsprosesser inviterer lærebøkene til i og utenfor klasserommet? 
 

3. Vurdering  av læremidler 
• hvordan er læremidlenes tilgjengelighet og  lesverdighet? 
• hvilken kultur - og verdiformidling gjenfinnes i læremidlene? 
• hvor egnet er læremidlenes sett i forhold til ulike elevgrupper  
• hvor egnet er læremidlene sett i forhold til læreplanens generelle og fagspesifikke  mål og 

arbeidsmetoder 
 

4. Kvalitetsutvikling av læremidler 
• hvordan ivaretaes målene i læreplanverkenes generelle del ved utviklingen av læremidler? 
• hvordan ivaretaes felles mål for fagene og de fagspesifikke målene for ulike fag i 

utviklingen av læremidler? 
• hvordan ivaretaes ulike prosesser rundt utvikling og  vurdering av læremidler av 

forfattere, forlag og andre aktører?  
 
 

Dette er som en ser, omfattende problemstillinger, og prosjektet har aldri tatt mål av seg til å 

besvare alle spørsmålene. Snarere var hensikten å beskrive det store forskningsfeltet som 
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prosjektet åpner for, samtidig som en i utgangspunktet ikke ønsket å låse seg til noen snevre 

problemstillinger. Den videre prosessen har langt på veg avgjort hvilke spørsmål som er tatt 

opp, og hvilke som i denne omgang forblir ubesvart. 

 

 

3. Organisering  

 
3.1. Styring og ledelse 
 

Prosjektet har gått over fire år med en  oppstartsfase 1999 og en prosjektfase 2000  til 2002. 

Læringssenteret har på vegne av UFD hatt det overordnede ansvaret for prosjektet. Den 

daglige ledelsen med ansvar for å samordne det faglige og administrative  arbeidet med de 

ulike prosjektene, og for framdriften i arbeidet har vært  lagt til Høgskolen i Vestfold.  

Men departementet ønsket alt fra starten å trekke de øvrige parter som arbeider med 

læremidler inn i prosjektet. Derfor heter det da også i tildelingsbrevet til det daværende 

nasjonalt læremiddelsenter (NLS) i Statsbudsjettet for 1999, kapittel 0244: “Det settes i gang 

et forsøksprosjekt mellom Den norske Forleggerforening, Den faglitterære Forfatterforening, 

NLS, Høgskolen i Vestfold og Kirke- utdanning og forskningsdepartementet om valg, 

vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler”. Både Norsk faglitterær 

forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Den norske forleggerforening (DnF) har vært 

representert i prosjektetets oppfølgingsgruppe sammen med en representant for 

Læringssenteret (LS), sistnevnte skulle også ivareta departementets interesser. I tillegg var 

dekanen/oppdragsleder og FOU-direktør ved HVE og høgskolens professor II vært med i 

gruppa.  

 

Representanter i oppfølgingsgruppa har vært:  

For NFFO: Tove Berg 

For Dnf: Inger Tollefsen/Anne Kari Kvamme 

For LS: Kari Skjølsvik 

For HVE: Bjørn Damsgaard/Sven Egil Folvik/Erik Eliassen/Ragnar Johansen og Staffan 

Selander (prof. II), i tillegg til prosjektleder Dagrun Skjelbred 
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Gruppa har hatt halvårlige møter og særlig representantene fra LS og NFFO har fulgt arbeidet 

nøye. Sekretariatsfunksjon for oppfølgingsgruppa har ligget til Høgskolen i Vestfold, som 

også har hatt det faglige og adminstrative ansvaret for prosjektet gjennom en prosjektleder i 

halv stilling og høgskolens Senter for kurs og oppdrag (SEKO).    

 

 
 
3.2. Medarbeidere i prosjektet 
 

Prosjektet har hatt en noe utradisjonell organisering tatt i betraktning de økonomiske 

rammene. Ved siden av prosjektleder i halv stilling, har ca. 20 medarbeidere vært inne i 

prosjektet med større eller mindre innsats. Disse har vært rekruttert gjennom offentlig utlysing 

av prosjektmidler og ved hjelp av en kommisjon som har vurdert innkomne søknader. 

Kommisjonen har bestått av professor Kjell Lars Berge UiO, og professor II Staffan Selander 

HVE/Lärahögskolan i Stockholm. 

Midler til delprosjekter ble lyst ut i dagspressen en gang pr. år i årene 2000, 2001 og 

2002. I tillegg ble noe midler lyst ut høsten 1999 etter et arbeidsseminar der både høgskolens 

personale og andre interesserte hadde anledning til å delta. For året 2002 ble kr. 200 000 holdt 

tilbake og lyst ut som egne stipender a kr. 100 000. Hensikten var å få i gang prosjekter 

innenfor områder som inntil da ikke var tilstrekkelig belyst. Prosjektets vide mandat har gjort 

at det nødvendig for oppfølgingsgruppa å utforme utlysningene spisset inn mot områder en 

har sett på som særlig relevante. 

Interessen for å delta i prosjektet har vært stor. I år 2000 kom det inn 26 søknader på 

til sammen noe over 3 millioner, år 2001var søkertallet 17 med en søknadssum på til sammen 

2,7 millioner, og i 2002 kom det inn 12 søknader på en samlet sum på kr. 1,6 millioner. Ved 

den ekstra utlysningen i 2002 kom det i tillegg inn 10 søknader.  

Deltakerne har fått midler til større og mindre prosjekter. De mest omfattende har gått 

over alle tre årene, med  relativt store bevilgninger, mens noen har vært små prosjektet med 

en beskjeden tildeling. Prosjektmedarbeiderne har vært rekruttert både fra Høgskolen i 

Vestfold, fra andre høgskoler og universiteter og fra videregående skole.  
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Prosjektmedarbeiderens bakgrunn: 

lektor i videregående skole 5 

høgskolelektor 6 

førstelektor 2 

førsteamanuensis  4 

 

 

I tillegg var tre av høgskolens doktorgradsstipendiater og fire av det øvrige personalet inne i 

prosjektets startfase med mindre arbeider. Ved siden av prosjektleder har høgskolens 

professor II Staffan Selander fulgt opp rapporter og deltatt på alle samlinger med 

prosjektgruppa. 

 
 
 
3.3. Hvorfor denne organiseringen? 
 

Den valgte framgangsmåten har mange fordeler, men også noen ulemper. Vi skal kort 

kommentere dem. For det første har prosjektet vært administrativt krevende både på den 

faglige og den økonomiske siden. Det er tidkrevende å lyse ut og behandle rundt 20 søknader 

hvert år. Det blir dessuten mange mindre prosjekter å følge opp rent adminsitrativt. For 

høgskolens økonomiseksjon har de mange småprosjektene klart medført ekstra arbeid. Det 

bør i tillegg nevnes at spredningen på mange enkeltprosjekter har vært faglig utfordrende og 

ført til behov for mye veiledning. 

Den viktigste ulempen er imidlertid at prosjektet kan ha blitt noe fragmentert. Når en lyser 

ut midler offentlig, er selvsagt kvaliteten på de innkomne søknadene vekslende, og de gode 

søknadene er ikke alltid de  som passer best inn i den helheten prosjektet har ønsket å fremme. 

Dette har vært et dilemma, men både kommisjonen og prosjektledelsen har allikevel valgt å 

støtte kvalitativt gode søknader, framfor å bevilge midler til skissemessige gode ideer som en 

var i tvil om kunne realiseres på det nivået en ønsket at prosjektet som helhet skulle ha. Det 

betyr at prosjektet kanskje ikke framstår helhetlig, og som talende med én røst. Nå behøver 

ikke dette bare være en ulempe. Det kan også sees som en styrke å få belyst flere områder 
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innenfor et stort felt, framfor å bore seg ned i en smalere problemstilling og utforske mindre 

områder nøyere. 

Vi mener imidlertid at fordelene ved den tilnærmingsmåten vi har valgt, langt oppveier 

ulempene.  For det første er det vår vurdering at de relativt begrensede midlene har ført til mer 

omfattende resultater  enn vi ville fått om vi  hadde tilsatt forskere på heltid i perioden. Den 

tildelte summen tilsvarer omtrent 1,5 forskerårsverk hvert år i fire år. Den alternative 

organiseringen har gjort at prosjektdeltakere ansatt  ved universiteter og høgskoler har brukt 

av sin egen fou-tid i tillegg til de relativt begrensede midlene de er tildelt. Prosjektets samlede 

arbeidinnsats er derfor betydelig høyere enn 1,5 forskerårsverk pr. år. 

Videre ser vi det som en fordel at en del personer som arbeider i videregående skole har 

fått mulighet til å arbeide med forsknings- og utviklingsarbeid, noe det ellers er liten eller 

ingen plass til. Som det framgår ovenfor er fem av prosjektdeltakerne lektorer i videregående 

skole,  og de har alle  arbeidet med prosjekter mer eller mindre i direkte forlengelse av sin 

egen hovedoppgave. Vi er også kjent med at deres arbeid har vakt oppmerksomhet i de 

kollegiene der de til daglig arbeider og slik bidratt til større interesse for læremiddelspørsmål.  

En tredje fordel ved den valgte framgangsmåten er at den har bidratt til å utvikle et miljø 

for lærebokforskning. Alle prosjektdeltakerne har deltatt i  halvårlige samlinger over to dager, 

der de har lagt fram egne prosjekter og diskutert andres. Det har helt klart både sikret 

framdriften i den enkeltes prosjekt og bidratt til en kvalitetsheving. Vi mener også det 

nettverket som er skapt, vil bidra til at læremiddelforskningen styrkes på en helt annen måte 

enn om en eller to forskere skulle arbeidet med egne prosjekter i et gitt antall år. Dette er en  

meget viktig sideeffekt av den valgte arbeidsmåten. I tillegg har publikasjoner undervegs også 

bidratt til å synliggjøre og skape interesse for prosjektet. 
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4. Støttede prosjekter 
 

Oversikten nedenfor viser hvilke prosjekter som har fått støtte, og med hvilke summer.  
 

I: Støttede prosjekter: 
    Tittel: Prosjektmedarbeidere  
1 Kroppsøvingsboka – et paradoks Astri Andersen 100 000 
2  Den narrative dimensjon i KRL-fagets lærebøker. Halldis Breidlid/ 

Tove Nicolaisen 
350 000 

3  Valg av lærebøker i norsk i den videregående skolen Agnete A. Bueie 140 000 
4 Et læreverks bidrag til historiebevissthet og narrativ kompetanse. 

Analyse av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet 
Halvdan Eikeland 170 000 

5 Forlagenes rolle i utviklingen av lærebøker. En casestudie av to 
matematikkverk for grunnskolen 

Vigdis Flottorp 70 000 

6 Nettsider som integrert del av læreverk. Unødvendig vedheng eller 
nyttig tilleggskomponent? 

Bente Heian, /  
Reidar Pettersen 

320 000 

7 Lærebokas ideologi om naturfagets hensikter og egenart i møte med 
elevene som brukere av tekstene. 

Erik Knain 358 000 

8 Elev- og lærarskapte tekstar som læremiddel i den første lese- og 
skriveopplæringa.  

Rutt Trøite Lorentzen 164 000 

9 Skal – skal ikke? Om valg av lærebøker i den videregående skolen. 
Hvordan organiserer skolen fellesvalget av lærebøker, og hva ligger til 
grunn for valget? 

Valgerd Mørch 75 000 

10 Litteraturhistoria i norskverk for ungdomssteget Svenung Nordstoga 90 000 
11 Lærebøker i musikkfaget i grunnskolen – premissleverandør til 

kunnskapsutvikling i musikk? En analyse av læreverk i musikk for 
ungdomstrinnet  

Gro Kamsvåg Sanner 100 000 

12 Kunnskap om kunst og kultur. Bruk av lærebøker og potensialet for 
læring i kunst- og kulturhistoriefaget i den videregående skole.  

Bente Støa  200 000 

13 Valg og vurdering av kunstbilder i KRL.  Geir Winje 205 000 
14 En studie i tekstutvalg innenfor lærebøker i norsk for videregående 

skole. En undersøkelse av en mulig skolekanon 
Bente Aamotsbakken 195 000 

 
 

 

II: Fordeling på skoleslag og fag: 
 Språkfag Realfag KRL/ historie Pratiske fag Estetiske fag 
Videregående 
opplæring 

Bueie (3) 
Heian/Pettersen ( 6) 
Aamotsbakken (14) 

Knain (7)  Andersen (1) Støa (12) 

Grunnskole Lorentzen (8) 
Nordstoga (10) 

Flottorp (5 ) Breidlid/ 
Nicolaisen (2) 
Eikeland (4) 
Winje (13) 

 Sanner (11) 
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III: Fordeling på prosjektområder og skoleslag 
 Valg  Bruk, elever Bruk, lærere Vurdering  og 

kvalitetsutvikling 
Videregående 
opplæring 

Bueie (3) 
Mørch (9) 

Andresen (1) 
Bueie (3) 
Heian/Pettersen (6)
Knain (7) 
Støa (12) 

Bueie (3) 
Heian/Pettersen (6) 
Støa (12) 
 

Aamotsbakken (14) 
Heian/Pettersen (6) 
Knain (7) 
Støa (12) 

Grunnskole  Lorentzen (8) Breidlid/Nicolaisen (2) 
Eikeland (4) 
Sanner (11) 
Winje (13) 

Breidlid/Nicolaisen (2) 
Eikeland (4) 
Flottorp (5) 
Nordstoga (10) 
Sanner (11) 
Støa (12) 
Winje(13) 

 

 

IV: Andre støttede prosjekter: 
Doktorgradsarbeider;   
Kommunikasjon om kommunikasjon. Ei undersøking av metaforar for 
språkleg kommunikasjon i L97 og i norskverk for ungdomsskolen. 

Norunn Askeland 15 000 

The teaching of English as an arena for the development of cultural 
awareness and understanding 

Ragnhild Lund 60 000 

Dialogisitet og interaktivitet. Konstruktivistisk læring via digitale tekster Hildegunn Otnes 75 000 
Hovedoppgaver:   
Samfunnsbildet i et norsk verk for tyskfaget Solveig Ryeng 28 000 
Artikler i skriftserien:   
En studie av godkjenningsordningen for lærebøker for grunnskolen og 
videregående opplæring 1889-2000 

Berit Bratholm 20 000 

Tverrfaglige elev- og arbeidsbøker for 1. klasse.  Liv Torunn Eik  20 000 
Arbeidsbøker i matematikk for 1. klasse. Hva er forfatterens intensjon med 
dem og hvordan brukes de?  

Janne 
Fauskanger 

20 000 

Praktisk skapende arbeid som kunnskapstilegnelse i lærebøker i kunst og 
handverk på ungdomstrinnet  

Tollef Thorsnes 30 000 

Illustrasjoner i et tverrfaglig lærebokverk i 1. klasse vurdert i et semiotisk 
perspektiv. 

Trine Solstad 
 

20 000 

 
Deltakerne i denne siste kategorien har i begrenset grad vært trukket inn i prosjektsamlingene. 
 

 

V: Benyttede metoder 
Deltakerne har benyttet ulike metoder i sine prosjekter, og metodediskusjoner og metodisk 

skolering har vært viktige innslag på alle prosjektgruppas samlinger. De metoder som er 

benyttet, kan klassifiseres slik:  

• Verkanalyser 
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• Intervjuer med lærere, elever, administrativt personell og forlagsansatte.    
Fokusgruppeintervju 

• Spørreundersøkelser 
• I tillegg har enkelte deltakere supplert med klasseromsobservasjoner i begrenset grad. 

 
Nedenfor er gjengitt en oversikt over metoder som er benyttet og antall informanter: 
 Intervju 

elever 
Intervju 
lærere 

Intervju 
adm. 

Intervju 
forlag 

Spørre- 
undersøkelser 

Verkanalyser 

Andersen 9       
Breidlid/Nicolaysen  11    4 verk for grunnskolens 

barnetrinn 
Bueie 6 3   450 (47%)  
Eikeland  11    1 verk for 

ungdomstrinnet 
Flottorp    10   
Heian/Pettersen 9 3   187 (62%)  3 bøker med nettsteder 

for videregående skole 
Knain 12 5    2 bøker for 

videregående skole 
Trøite Lorentzen       
Mørch 1 11 5    
Nordstoga      3 verk for 

ungdomstrinnet 
Støa 16 12    2 bøker for 

videregående skole 
Sanner  3    2 verk for 

ungdomstrinnet 
Winje  11    3 verk for barne- og 

ungdomstrinnet 
Aamotsbakken    5  8 verk for videregående 
Totalt 53 59 5 15   
 

Kommentarer: 

• Med “verk” forståes alle bøker for ett trinn, f. eks på barnetrinnet eller videregående 
opplæring, mens “bøker” står for en enkelt bok beregnet for ett klassetrinn. 

• De 11 lærerne som Breidlid/Nicolaisen har intervjuet, er de samme som dem Winje bruker 
i sitt materiale 

 
 

5. Formidling 
Følgende rapporter og artikkelsamlinger er utarbeidet på bakgrunn av prosjektet og publisert i 

høgskolens skriftserie: 

Rapporter: 

Andresen, Astrid: Kroppsøvingsboka – et paradoks? Elevperspektiv på bruk av lærebok i 
kroppsøving i videregående skole. 
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Breidlid, Halldis & Tove Nicolaisen : Den narrative dimension i KRL-fagets lærebøker . En 
analyse av fortellingsgrepet og utvalgte temaer i læreverkene. 

Bueie, Agnete: Lærebokvalg – en formalisert og systematisk prosess? En studie av valg av 
lærebøker for norskfaget i den videregående skolen. 

Bueie, Agnete:  Er det sammenheng mellom bruk og valg? En undersøkelse av hvordan 
læreboken brukes i norskfaget i den videregående skolen – sett i sammenheng med 
hvordan lærebøker velges. 

Eikeland, Halvdan: Et læreverks bidrag til historiebevissthet og narrativ kompetanse. Analyse 
og praktisk bruk av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for 
ungdomstrinnet: ”Innblikk” 

Flottorp,Vigdis: Forlagenes rolle i lærebokutvikling. En casestudie av arbeidet med to 
matematikkverk for grunnskolen 

Heian, Bente& Reiar Pettersen: Nettsteder og læreverk. Analyse av nettsteder for tre 
engelskverk for videregående skole Delrapport 1. 

Heian, Bente & Reidar Pettersen: Lærernes vurdering av nettsider som del av læreverk. 
Erfaringer med bruk av nettsider for tre engelskverk for videregående skole. 
Delrapport 2 

Heian, Bente& Reidar Pettersen:  Nettsteder som del av læreverk – unødvendig vedheng eller 
nyttig tillegg? Sluttrapport 

Knain, Erik: Naturfag mellom linjene 
Knain, Erik: Naturfagboka i praksis. Om tolv naturfagelever og deres lærebok. 
Mørch, Valgerd: ”Skal –skal ikke?” En undersøkelse av utlånsordningen av læremidler i 

videregående skole 
Nordstoga Sveinung: Litteraturhistoria på ungdomssteget – gammal tradisjon i ny 

innpakking? Ein analyse av tre nye norskverk 
Sanner, Gro Kamsvåg: Lærebøker i musikk – en studie av to læreverk i musikk for 

ungdomstrinnet 
Støa, Bente: Kunnskap om kunst og kultur. En undersøkelse av forholdet mellom kunst- og 

kulturhistoriefaget og potensialet for læring 
Winje, Geir: Valg og vurdering av kunstbilder i KRL 
Aamotsbakken, Bente: Skolens kanon –vår viktigste lesedannelse? En studie i kanonisering i 

norskfaglige antologier for videregående skole, allmennfaglig studieretning 
 
Artikler: 
Breidlid, Halldis & Tove Nicolaisen: Felles skikkelser, men ulike fortellinger 
Breidlid, Halldis & Tove Nicolaisen: Etnisitet i KRL-fagets fortellingsstoff – en utfordring for 

læreverk og undervisning 
Breidlid, Halldis & Tove Nicolaisen: Aktiv eller usynlig? En analyse av hvordan kvinner 

fokuseres i KRL-læreverkenes fortellingsstoff 
Bratholm, Berit: Godkjenningsordningen for lærebøker 1889 – 2001. En historisk 

gjennomgang 
Eik, Torunn: Det første møtet med læreboka. Utfordrer læreverket Felix Fabula seksåringene 

til aktiv læring? 
Eikeland, Halvdan: Utvikling av historiebevissthet og narrativ kompetanse gjennom 

historiefaget i Aschehougs læreverk for ungdomstrinnet. 
Fauskanger, Janne: ”Vi må jo ha bøker å skrive i!” Førsteklasses arbeidsbøker i matematikk 

og gjeldende planer for grunnskolen 
Heian, Bente & Reidar Pettersen: Formgiving av nettsteder 
Knain, Erik: Naturvitenskap og virkelighet i lærebøker 
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Otnes, Hildegunn: Hvor interaktive er de interaktive tekstene? 
Otnes, Hildegunn: Dialogiske element i skjerm-tekster for barn 
Lund, Ragnhild: Context and culture in the teaching of English 
Lund, Ragnhild: A hundred year of teaching English. A view of some textbooks 
Nordstoga, Sveinung: Elevens litteraturhistorie anno 1997. Litteraturhistoriografien i tre 

norskverk for ungdosmssteget 
Solstad, Trine: Kontemplativ estetikk og kanonsierte tekster i læreverk for seks-åringer 
Støa, Bente: Formidling av kunst- og kulturhistorie i den videregående skole – Er det 

læreboken eller læreren som bestemmer hvordan? 
Thorsnes, Tollef: Lærebøker i kunst og håndverk for ungdomstrinnet, noen betraktninger i 

forhold til tyngdepunktet i faget 
Winje, Geir : Hvordan brukes kunstbilder i KRL-undervisningen? 
Aamotsbakken, Bente: Tekstens vei til læreboken 
 
 
I tillegg har prosjektdeltakerne deltatt med foredrag på kurs og konferanser. En del av 

deltakerne har også publisert sine resultater i andre publikasjoner. Vi gjengir de viktigste her: 

 

Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen: 
• En analyse av fortellingsbegrepet i Universitetsforlagets læreverk Broene 1-/ http://www-

lu.hive.no/krl/fortel1.html 
• Values in Religious narratives as presented in Norwegian RE textbooks; Focus on Gender 

and Ethnicity.Paper on the sixth IARTEM conference on  textbooks and educational 
medial. In  Mikk, j. et.al (eds.): The third IARTEM Volume, University of Tartu, The 
International Association for Research on Textbooks and Educational Media. Med referee.  

 

Agnete Andersen Bueie:  
• presentasjon av prosjektet på Konferansen Læreboka ved et vegskille? Tønsberg april 

2001 
• presentasjon av prosjektet for en seksjon i Læringssenteret januar 2003 
 

Bente Heian og Reidar Pettersen: 
• presentasjon av prosjektet i Læringssenteret desember 2002  
• presentasjon av prosjektet på et forskningseminar ved Høgskolen i Vestfold mars 2003.  
• En artikkel med utgangspunkt i prosjektet er sendt Nordisk Pedagogik (Nordic 

Educational Research). 
 
Erik Knain: 
Knain, E. (2001). "Å lære språk i naturfag, eller å lære naturfag gjennom språk." Norsk 

pedagogisk tidsskrift 5: 446 - 453. 
Knain, E. (2002). Students' interpretations and use of science textbooks in school science 

discourses. Learning and the Educational Media. I i Mikk, Meisalo, Kukemelk & 
Horsley: The third IARTEM Volume, University of Tartu, The International 
Association for Research on Textbooks and Educational Media. Med referee.  

Knain, E. (2002). Ideologies in school science textbooks confront students: harmony and 
indifference. X IOSTE Symposium: Rethinking Science and Technology Education to 
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meet the demands for future generations in a changing world, Foz do Iguacu, Brazil, 
International Organization for Science and Technology Education (IOSTE). (Med 
referee). Dette paperet ble også lagt fram på 7. nordiske konferanse i naturfag i mai 
2002.  

Knain, E. (2002). Trust, Truth and the Scientific Enterprise. E. Maagerø and B. Simonsen 
(eds): Learning Genres. Learning Through Genres. Kristiansand, Høyskoleforlaget 
AS - Norwegian Academic Press. Forskninggserien 32: 39-60. Basert på  paper lagt 
fram på konferansen  Genres and Discourses in Education, Work and Cultural Life,  
May 13. – 16. 2001, Oslo. 

Knain, E. (2003): Om tolv elever og deres lærebok i naturfag: Harmoni og likegyldighet er 
under publisering i Norsk Pedagogisk tidsskrift.  

 

Knain har også  holdt foredraget ”Samspillet mellom læreboka, elevenes arbeidsvaner og 
naturfagets ideologi” på Fagligpedagogisk dag 2003, Blindern. 

 

Ragnhild Lund: 

• 'The cultural content of the teaching of English in Norway'. Paper på   konferansen Genre 
2001. Konferanse ved Høgskolen i Oslo, 13.-16. 05.01.  

• 'Teaching a foreign language AND a foreign culture?' Paper på  IARTEMs konferanse i  
Tartu, Estland, 20.-22. 09.01. Trykket i Mikk, Meisalo, Kukemelk  
& Horsley. 2002. Learning and educational media. The third IARTEM volume.  
University of Tartu.  

• Presentasjon av prosjektet på avhandlingsseminarer ved Universitetet i Bergen, nov. 00 og 
nov. 01. 

 
Sveinung Nordstoga: 
• presentasjon av  prosjektet på konferansen: “Norsk på ungdomstrinnet” arrangert av 

Høgskolen i Hedmark januar 2001. Tittel: “Ein vanskeleg læreboksjanger. Framstillinga 
av norsk litteraturhistorie i tre norskverk” Foredraget er trykket i rapporten: 
Kulbrandstad/Sjølie (red.): På Hamar med norsk. Rapport fra konferansen “Norsk på 
ungdomstinnet, 18. og 19. januar 2001. Skriftserien ved Høgskolen i Hedmark 

 
Gro Kamsvåg Sanner: 
• presentasjon av  prosjektet i et intervju med tidsskriftet Musikk-Kultur nr. 5 2003 
 
Geir Winje: 
har trukket prosjektet inn i bøkene: 

Winje, G. (2001). Gudommelig skjønnhet. Kunst i religionene, Universitetsforlaget 
Winje, G. (2002 –2003): Hellige rom. Aschehoug  Dette er en serie på fem bind der arkitektur 

og interiør tas i bruk som pedagogisk tekst.: Moskeen (2002), Buddhisttempelet 
(2002), Under utgivelse: Synagogen, (2003) Hindutempelet (2003), Kirken (2003) 

 

Bente Aamotsbakken: 
• The Norwegian Canon – is it nationally conditioned?  Paper på  IARTEMs konferanse i  

Tartu, Estland, 20.-22. 09.01. Trykket i Mikk, Meisalo, Kukemelk & Horsley. 2002. 
Learning and educational media. The third IARTEM volume. University of Tartu.  
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• "Kanon - mulighet eller tvangstrøye?Forelesning på hovedfaget i norsk didaktiv, Nordisk 

institutt , Universitetet i Oslo, våren 2003 
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DEL II: RESULTATER 
 

6. Valg av læremidler 
 

Generelt har vi lite forskning som kan belyse hvordan læremidler velges i grunnskolen og i 

videregående opplæring i Norge. Foregår det en grunnleggende pedagogisk debatt om 

læremidlenes plass i læringsarbeidet, eller tas læreboka for gitt? Er det slik som det av og til 

gis inntrykk av at lærerne velger læreverk ut fra en overflatisk prosess, at økonomiske 

argumenter er avgjørende, og at mye er overlatt til den enkelte lærer? Eller er det slik at valg 

av læreverk vurderes som en viktig pedagogisk oppgave, og at det utvikles vurderingskriterier 

og legges opp til prosesser som gir mulighet for faglig og pedagogiske debatter? Det vet vi 

ikke så mye om. I mandatet  ble det derfor lagt vekt på at prosjektet skulle gi kunnskap både 

om hvordan valg av lærebøker og andre læremidler foregår i skole, kommune og 

fylkeskommune, hvem som har innflytelse på valgene, hvilke kvalitetskriterier som 

vektlegges og i hvilken grad læreplanverket påvirker de valg som gjøres. I 

prosjektbeskrivelsen ble følgende problemstillinger skissert:   

 

• hvordan organiseres valg av lærebøker og andre læremidler ved ulike skoler, i ulike 

kommuner og fylkeskommuner?  

• hvilke grupper (lærere, elever, foreldre, skoleledelse) innvirker på valg av læremidler, og 

hvordan avgjøres valgene? 

• hvilke kriterier vektlegges ved valg av læremidler i ulike fag og på tvers av fag blant ulike 

brukergrupper? 

• hvordan påvirker målene i læreplanverkene valg av læremidler? 

  

I dette kapitlet skal vi sammenfatte resultater fra prosjektet som kan bidra til å belyse disse 

spørsmålene. Vi vil også sammenholde våre funn med andre forskningsresultater. 
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Framstillingen bygger på flere av delprosjektene. Den som mest systematisk har studert 

hvordan lærebøker velges innenfor hovedprosjektet, er Agnete Andersen Bueie (Bueie 2002). 

Hun har gjennomført en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse rettet til norsklærere i 

videregående skole. Data er samlet inn vårsemesteret 2001, og resultatene bygger på svar fra 

noe over 400 norsklærere fra hele landet. Svarprosenten i undersøkelsen er totalt 62,4. Av 

disse har ca. 15% returnert skjemaet med ulike begrunnelser. Svarprosenten som Bueie 

bygger på er dermed i underkant av 50, noe som gjør at hun er forsiktig med å generalisere og 

trekke allmenne slutninger. Undersøkelsen gir imidlertid et visst bilde av hvordan valg av 

lærebøker skjer (Bueie 2002:12).  

  Videre vil vi supplere med noen av resultatene fra en undersøkelse blant skoleledere 

og øvingslærere gjennomført av Dagrun Skjelbred. Materialet her er svar på et åpent 

spørreskjema gitt av 33 grunnskoleledere som deltok på et videreutdanningskurs, og 36 

øvingslærere som ble intervjuet i forbindelse med en praksisperiode  våren 2001. Dette er 

selvsagt ikke noen representativ undersøkelse, utvalget av skoleledere omfatter alle rektorer 

og inspektører i èn kommune. Når det gjelder lærerne, må vi gå ut fra at øvingslærere er bedre 

utdannet og har mer erfaring enn gjennomsnittet for lærere. Svarene er imidlertid interessante 

som uttrykk for disse lederne og lærernes syn, og i den grad de underbygges av tendenser i 

andre undersøkelser (Skjelbred 2003). 

  En tredje kilde som skal trekkes inn, er Valgerd Mørchs undersøkelse av hvordan noen 

skoler organiserte valg av lærebøker i forbindelse med fellesinnkjøp av bøker som skulle 

lånes ut til elever i videregående skole (Mørch 2002). Spørsmålet om gratis læremidler til 

elever i videregående opplæring har vært et viktig politisk spørsmål i mange år. For Trond 

Giske som ble utdanningsminister i Arbeiderpartiregjeringen våren 2000, var det en kampsak. 

På statsbudjettet for 2000/2001 og 2001/2002 ble det som kjent satt av 100 millioner som 

skulle brukes til å redusere utgifter til innkjøp av bøker for elever i videregående skole (jf. s. 

3). Mørch har undersøkt hvordan dette ble praktisert ved tre skoler ved å intervjue ulike 

aktører: skolens ledelse, seksjonsledere, lærere, bibliotekarer og elever (Mørch 2002), og 

hennes resultater kan i noen grad trekkes inn her. For øvrig suppleres framstillingen med funn 

også fra andre delundersøkelser (Flottorp 2002 o.a.). 

Spørsmålet om valg av læremidler er kanskje blitt enda mer aktuelt etter at 

godkjenningsordningen ble opphevet våren 2000. Innledningsvis skal vi derfor se litt på 

hvordan denne opphevelsen vurderes blant våre informanter. 
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6.1. Godkjenningsordningens bortfall og virkningene av det 
Ordningen med offentlig godkjenning av lærebøker falt som omtalt ovenfor bort i juni 2000. 

Dette betydde at et sentralt styringsverktøy som hadde virket i skolen siden 1889, ble fjernet 

(Bratholm 2001). Hvordan så lærerne i vårt materiale  på godkjenningsordningens bortfall, og 

hvilke konsekvenser mente de dette bortfallet ville få?  

Det framgår av Bueies undersøkelse av kjennskapet til godkjenningsordningen blant 

norsklærerne er relativt begrenset. 14% sier at de ikke i det hele tatt har kjennskap til 

ordningen, og over 60 % at de i liten eller middels stor grad kjenner den. De mener også at 

opphevelsen av godkjenningsordningen i liten grad har hatt betydning for valg av læreverk.  

73% sier at det ikke i det hele tatt eller i svært liten grad har hatt betydning.  

Opphevelsen av godkjenningsordningen var en viktig sak for forlag og 

lærebokforfattere, men ingen kampsak for lærerne, noe Bueies undersøkelse bekrefter. Nesten 

40% i denne undersøkelsen svarer da også at de synes det er behov for å ha en 

godkjenningsordning, mens bare i overkant av 20 % mener det ikke er det, og vet ikke gruppa 

er her stor (38%).  

Dette stemmer bra med undersøkelsene til Skjelbred og Mørch. I Mørchs materiale 

svarer ingen av aktørene med kriterier som kan relateres til godkjenningsordningen når de blir 

bedt om å si noe om hvilke kriterier de legger vekt på ved valg av lærebøker (Mørch 

2002:22). Dette kan tolkes enten som at informantene regner med at forlagene ivaretar disse 

kriteriene, eller at de ikke synes de er så viktig. Eller det kan tolkes som at disse informantene 

kjenner dårlig  til godkjenningsordningen.  

I Skjelbreds undersøkelse  svarer nesten halvparten av lærerne (15 av 36) nei på 

spørsmålet om opphevelsen av godkjenningsordningen får noen betydning for dem som 

lærere. De fleste av dem begrunner dette med sitt forhold til læreplanen: ”Nei, må likevel 

vurdere læreverket som er i bruk i forhold til L97”, sier en lærer. Fem av lærerne benytter 

dessuten sjansen til å gi uttrykk for at de er uenige i at godkjenningsordningen ble opphevet, 

selv om de ikke direkte blir spurt om det. ”Ordningen burde absolutt være til stede. Det er for 

mange dårlige lærebøker” sier en.  

Godkjenningsordningen skulle ivareta fire hovedmålsettinger. Den skulle sikre 

språklig korrekthet og god pedagogisk utforming i lærebøkene. Videre skulle den stå for en 

fagdiaktisk  vurdering i forhold til læreplanens mål, og den skulle ivareta likestilling mellom 

kjønnene. Alle disse fire delaspektene har stor oppslutning i Bueies undersøkelse, men det 
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kan være grunn til å merke seg at likestillingsgranskingen er den som ser ut til å være minst 

viktig for lærerne. 60% mener den har stor eller ganske stor betydning, mens det er over 90% 

som mener det tilsvarende når det gjelder språklig korrekthet. Nå er riktignok undersøkelsen 

foretatt blant norsklærere, som trolig er spesielt opptatt av den språklige utformingen av 

lærebøker. Men også spørsmålet om pedagogisk utforming og realiseringen av læreplanenes 

mål har større oppslutning enn spørsmålet om likestilling. Som kjent skal dette aspektet 

ivaretas gjennom Lov om likestilling mellom kjønnene etter at godkjenningsordningen er 

opphevet. Men den ”manglende” oppslutning om dette kriteriet blant norsklærerne i denne 

undersøkelsen kan kanskje gi grunn til årvåkenhet.  

Sammenfattende kan vi si at godkjenningsordningens bortfall i liten grad ser ut til å 

engasjere våre informanter. De tror det får liten betydning, og ganske mange uttrykker at de 

fortsatt ønsker en godkjenningsordning. Nå er de undersøkelsene det refereres til her, foretatt 

ett år etter at ordningen falt bort. Dersom bortfallet fører til at tilbudet på lærebokmarkedet 

endrer seg drastisk, og lærerene opplever at ”[d]et er for mange dårlige lærebøker”, slik en av 

lærerne som er referert ovenfor uttrykker det, så kan holdningene selvsagt endre seg. 

Situasjonen vurderes nok noe annerledes i forlagene. I Flottorps undersøkelse av 

prosessen rundt arbeidet med matematikkverk i to forlag, kommer det fram at erfaringene 

med å få verkene godkjent var ganske forskjellig. Mens det ene verket gled relativt glatt 

igjennom, fikk det andre forlaget problemer, blant annet fordi de fagdidaktiske konsulentene 

bare skulle vurdere grunnbøkene, mens mange av læreplanens mål av pedagogiske grunner 

var innarbeidet i elevenes arbeidsbøker. Flottorps gjennomgang av de fagdidaktiske 

konsulentenes uttalelser viser også at ”[d]et var oppsiktsvekkende forskjeller i vurderinger av 

verkene” (Flottorp 2002:5). Konsulentene definerte sentrale begreper som for eksempel 

prosjektarbeid ganske forskjellig, og det forlaget som ikke delte konsulentens forståelse av 

begrepet, fikk dermed problemer.   

Flottorp peker også på en annen betenkelig side ved godkjenningsordningen, slik den 

fungerte innad i forlagene. Det var selvsagt svært viktig å få læreverkene godkjent, og 

godkjent raskt. For forlag og forfattere som visste at læreverket skulle granskes i forhold til 

læreplanen, blir det viktigere å oppfylle læreplanens detaljerte målformuleringer enn å lage en 

bok som faktisk fungerer for elevene.  ” I begge forlagene kommer det fram at hensynet til 

læreplanen var viktigere enn hensynet til målgruppa” sier Flottorp (op.cit:53). 

De forlagsrepresentantene Flottorp har intervjuet er da også lang mer positive til 

godkjenningsordningens bortfall enn vi så at lærerne var. De tror riktignok ikke det vil få 
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særlig stor betydning for lærebøkenes kvalitet. Her setter de sin lit til at markedet fungerer 

med følgende begrunnelse: ”Dersom en lærebok inneholder feil eller er dårlig faglig eller 

språklig, får forlaget mange problemer. Det ryktes fort hvis et læreverk har vesentlige 

svakheter, og da taper man i konkurransen i forhold til andre verk” (Flottorp 2002:35). Men 

bortfallet vil gi forlagene større frihet, og vi vil dermed få større variasjon i læreverkene 

mener man på forlagshold. I tillegg vil forlagene spare tid, og dette er selvsagt svært viktig 

både i forhold til kvalitetsutvikling og marked. 

Også Bente Aamotsbakken som har intervjuet fem forlagsredaktører om tekstutvalg i 

litterære antologier for videregående opplæring, berørte spørsmålet om 

godkjenningsordningens bortfall sett fra forlagenes side. Her kom det fram et noe mer 

nyansert syn, særlig var redaktøren som represenrte et nynorskforlag, bekymret for at andelen 

nynorske tekster og kvinneandelen skulle være utsatt. Det framgår imidlertid at alle 

redaktørene har den kanoniserte litteraturen i ryggmargen, og at det derfor eksisterer et 

“godkjent” tekstutvalg uavhengig av både læreplaner og godkjenningsordning 

(Aamotsbakken 2003: 59).  

     

 

6.2. Valgprosedyrer 
Hvilke prosedyrer legges det opp til for valg av læreverk? Det første vi kan slå fast, er at dette 

ser ut til å være en sak for lærerne. Verken elever eller skoleledelse spiller noen 

betydningsfull rolle i denne prosessen. I Skjelbreds undersøkelse av 33 skolelederes rolle i 

valgprosessen framgår det at rektor og skolens styrende organer nok er de som formelt tar 

beslutningen, men reelt avgjøres valg av læremidler av lærerne. 

 Men valg av læreverk ser ikke ut fra vårt materiale ut til å være overlatt til den enkelte 

lærer. Lærerne samarbeider i stor grad. Nesten 70% av norsklærerne i Bueies undersøkelse 

svarer at de alltid samarbeider med andre norsklærere om dette valget, og bare 1 % sier at de 

aldri samarbeider om valg av læreverk. Situasjonen ser ut til å være den samme i 

grunnskolene i Skjelbreds materiale. I forbindelse med reformen i 1997 etablerte de aller 

fleste av de undersøkte skolene egne faggrupper til å vurdere nye læreverk, enten ved at det 

ble satt ned ad hoc grupper, eller en brukte allerede eksisterende fagseksjoner eller team 

(Skjelbred 2003). 

 Dette er en prosess som langt de fleste i begge disse undersøkelsene ser ut til å være 

ganske godt fornøyd med. Selv om bare 11% i Bueies undersøkelse sier de i svært stor grad er 



 23

fornøyd med måten læreboka velges på, er nesten 50 % fornøyd ”i ganske stor grad”. Bare 8 

% er misfornøyde og sier at de ikke i det hele tatt, eller i ganske liten grad er fornøyde. Også 

blant skoleledere og lærere i Skjelbreds undersøkelse er det lite misnøye med prosessen. Både 

blant lederne og lærerne ble det lagt vekt på at den enkelte lærer fikk stor innflytelse, 

prosessen var demokratisk og sikret medbestemmelse. Dessuten ble arbeidet fordelt på flere, 

noe som var tidsbesparende.  Men i begge undersøkelsene, finnes det altså også noen som er 

misfornøyde med prosessen: ”[---] Dette er et undervurdert ikke tema på skolen” svarer en av 

lederne på spørsmålet om han er fornøyd med prosessen rundt læremiddelvalg i Skjelbreds 

materiale. Også enkelte lærere etterlyser mer grunnleggende diskusjoner: ”[h]ar ikke fått 

diskutert læremidler. Hva trenger man + må man ha lærebøker?” spør en lærer. Ellers 

begrunner de lærerne som var misfornøyde det ikke uventet først og fremst med knapp tid. 

Det gikk for fort, alle bøkene var ikke ferdige, det ble ”for kjapt valg, ingen reell prosess”.

 I Bueies undersøkelse er det ikke uventet sammenheng mellom graden av tilfredshet 

med prosessen, opplevelsen av mulighet for innvirkning på valg av læreverk og graden av 

tilfredshet med det valgte læreverket, mens det ikke ser ut til å være noen sammenheng 

mellom lærernes vurdering av egen kompetanse i forhold til vurdering av læremidler og 

hvorvidt de er fornøyd eller misfornøyd med prosessen.  

Sammenfattende kan vi ut fra vårt materiale si at valg av læremidler langt på veg 

delegeres til lærerne og i liten grad avgjøres administrativt. Det er tydelig at det er dette 

lærerne ønsker. Det er videre slik at valg av læremidler i stor grad avgjøres av team/seksjoner, 

og bare i få tilfeller av et samlet kollegium. Det forekommer også at enkeltlærere avgjør 

spørsmålet alene, men det er sjelden i disse undersøkelsene. Dette bildet vil nok svært mange 

kjenne seg igjen i, og det bekreftes også som vi senere skal se av andre undersøkelser. 

 

 

6.3. Hvordan arbeider lærerne med valg av læremidler? 
Når valg av læremidler i så stor grad delegeres til lærerne, blir det interessant å finne ut hvor 

mye arbeid de legger i prosessen. Dette ser ut til å variere. Framgangsmåten for mange 

norsklærere ser ut fra Bueies undersøkelse ut til å være at man henter inn 

vurderingseksemplar fra alle forlag (48%) eller fra noen forlag (45%), og at man leser 

utvalgte deler av boka (56%) eller blar gjennom den (30%) og så diskuterer med kolleger. 

Også i Skjelbreds undersøkelse ser innsatsen ut til å variere. Ytterpunkt er på den ene 

sida en lærer som sier: “Veldig få ressurser, gidder ikke å gjøre gratisarbeid med vurdering av 
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lærebøker, Kjøpte VG for vurdering av lærebøker. Har vært fornøyd”. Flertallet rapporterer 

imidlertid om omfattende prosesser som ”Forskjellige komiteer → gikk gjennom bøkene. 

Vurderte etter gitte kriterier”. Flere rapporterer om samarbeid mellom skolene i en kommune: 

“Alle ungdomsskolene møttes og diskuterte”.  ”Brukte lang tid, brukte vurdering fra ”Lilleby” 

kommune”. Særlig i forbindelse med reform –97 kan det se ut til at mange av skolene la ned 

et omfattende arbeid i valg av læremidler. 

Når det gjelder spørsmålet om bruk av kriterier, viser imidlertid Bueies undersøkelse 

at skolene i liten grad ser ut til å ha utarbeidet noen felles kriterier for valg av lærebøker. Bare 

litt over 3% svarer ja på det spørsmålet, og over 25% svarer at de ikke vet om skolen har noen 

felles kriterier. Heller ikke lærerne selv eller seksjonen ser ut til å utarbeide felles kriterier for 

valg av læreverk. Noe i overkant av 15% svarer ja på at enten de selv eller seksjonen har 

utviklet slike kriterier. Også i Mørchs undersøkelse framgår det at ingen av skolene hadde 

utarbeidet kriterier for valg av læremidler (Mørch 2003:22).  

 

 

6.4. Andre aktører; elever og foreldre 
Valg av læreverk er først og fremst som vist ovenfor en sak for fagseksjoner og team, i noen 

få tilfeller den enkelte lærer. Foreldre, elever, skoleledelse, bibliotekarer eller skoleutvalg sies 

å ha liten innflytelse. I Bueies materiale framgår det at bare 1% av lærerne mener elevene har 

ganske stor eller svært stor innflytelse på valg av læreverk. Dette underbygges også av flere 

av de andre undersøkelsene i prosjektet. I Skjelbreds materiale svarer hele 20 av de 33 

skolelederne klart nei på spørsmålet om foreldre og elever trekkes inn i valg av lærebøker. I 

Mørchs undersøkelse er elevenes rolle i prosessen bort imot fraværende.  

Det samme kommer fram i flere av de delundersøkelsene som først og fremst 

fokuserer på elevenes bruk av lærebøker. Bente Støa undersøker bruk av lærebøker i kunst og 

kulturhistorie for grunnkurs i videregående opplæring. Hun intervjuet i alt 16 elever bl.a om 

deres forhold til læreboka. Det framkommer at ”[i]ngen av disse elevene er kjent med, eller 

har tenkt over, at det finnes to lærebøker å velge mellom i faget” (Støa 2003:19). Astri 

Andresens undersøkelse av ni elevers syn på lærebøker i kroppsøvingsfaget VKI  viser det 

samme. “Elevene har aldri hørt om at elever påvirker bokvalg i løpet av sin skolegang” 

(Andresen 2003:38).  

  Det kan være flere grunner til dette. Bøkene velges ifølge Bueies undersøkelse gjerne 

på våren, før skoleåret starter, og elevene er enda ikke på plass. Lærerne er muligens også 
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redde for at elevene som i liten grad kjenner faget, skal velge bøker etter utseende og pris og 

ikke etter faglig innhold og pedagogisk tilrettelegging. For grunnskolelevenes vedkommende 

er det kanskje også et spørsmål om modenhet.  

Ikke desto mindre gir opplæringsloven elevene rett til å delta i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av undervisningen. Det er lite tvil om at læremidlene fremdeles 

virker styrende på undervisningen og det som skjer i klasserommet, og at dette dermed gjør 

det naturlig å trekke elevene inn i valg av læremidler. I forbindelse med at reformen i 

videregående opplæring ble evaluert i 1998 kom det fram at spørsmålet om elevmedvirkning i 

planlegging ut fra målene i læreplanen, var vanskelig å realisere (St.meld 32: 1998-99). 

Situasjonen ser ut fra de undersøkelsene som er referert her, ikke ut til å ha endret seg. 

Elevenes og foreldrenes medvirkning i forbindelse med valg av læreverk ser fremdeles ut til å 

være svært liten. Valg av læremidler ser ut til å være noe lærere og skoleledere ser på som 

lærernes ansvar, ingen av de to gruppene ønsker ”innblanding” verken fra elever, foreldre 

eller overordnede. Det ser heller ikke ut til at dette er noen kampsak for elever og foresatte.1 

De målsettingene som læreplaner og opplæringslov legger opp til, og ikke minst den 

begrunnelsen som ble gitt for at godkjenningsordningen ble opphevet, kan dermed bli 

vanskelig å leve opp til, om ikke skolenes rutiner når det gjelder valg av læremidler endres 

temmelig radikalt.  

 

 

6.5. Vurderingskriterier 
Som vi alt har vist, har få skoler, faggrupper eller enkeltlærere utarbeidet kriterier for valg av 

læremidler. Likevel har lærerne selvsagt noen mer uformelle vurderingskriterier som de går 

etter. I Bueies undersøkelse ble lærerne bedt om å vurdere betydningen av i alt 44 forskjellige 

kriterier. I oppsummeringen av resultatene grupperer Bueie disse i faktorer knyttet til forfatter 

og forlag, til læreverket som helhet, til pris og fysisk holdbarhet, til layout, til 

brukervennlighet generelt og for elev og lærer, til innholdet i læreverket og til medieomtale. 

Vi skal kort referer noen av resultatene. 

Når det gjaldt de spørsmålene som angikk forfatter og forlag, var betydningen av 

gratis vurderingseksemplar det som skåret høyest, mens det at forfatterne hadde praksis fra 

videregående skole også ble ansett som viktig. Her kan det være interessant å trekke inn et 

                                                 
1 Et unntak her er bøkene i kristendomskunnskap med religion- og livssyn. Engasjementet her har imidlertid vært 
forårsaket av strid om bøkenes innhold mer enn av spørsmålet om elever og foreldres rett til medvirkning.  
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synspunkt fra Flottorps undersøkelse av forlagenes arbeid med matematikkverk. Når 

forfattere skulle velges, ”la begge forlagene først og fremst vekt på bred og fersk 

skoleerfaring” (Flottorp 2002:11). Her tenker altså forlag og lærere likt, praktisk erfaring fra 

skoleslaget boka skal brukes i, verdsettes høyt når lærebokforfattere og lærebøker skal velges, 

og høyere en faglig kompetanse. At forfatterne var synlige i boka, og at lærerne hadde 

kjennskap til forfatterne ble ikke tillagt så stor vekt i Bueies undersøkelse. Heller ikke ble det 

ansett som så viktig med lik fordeling mellom mannlige og kvinnelige forfattere. Kurs og 

informasjon fra forlaget ansees også som viktig, men altså ikke som så viktig som 

gratiseksemplar og en forfatter som kjenner praksisfeltet. 

Går vi til faktorer som angår læreverket som helhet, tillegges det at boka har 

tilleggsmateriell i form av musikk, bilder og transparenter størst vekt, i tillegg til 

lærerveiledning. Digitalt tilleggsmateriell skårer ikke så høyt. Dette samsvarer godt med 

resultater fra Bente Heian og Reidar Pettersens delundersøkelse av forholdet mellom læreverk 

i engelsk og nettsteder. Deres arbeid viser at lærerne ikke la avgjørende vekt på om et 

engelskverk hadde nettsted ved valg av læreverk. Bare 10% svarer at det har hatt stor 

betydning i forbindelse med deres valg av læreverk, mens i underkant av halvparten av de 

spurte svarer at det ikke har hatt noen betydning i det hele tatt (Heian/Pettersen 2002:29 f). 

Når det gjelder lærerveiledninger, samsvarer resultatet  godt med Skjelbreds undersøkelse av 

noen øvingslæreres syn på lærerveiledninger. Flertallet av disse lærerne syntes det var svært 

viktig at læreverket hadde lærerveiledning, selv om en god del av dem sa at de brukte 

lærerveiledningen i begrenset grad (Skjelbred 2002). 

Bøkenes holdbarhet, layout og generelle brukervennlighet ble også vurdert. Her var 

det kriteriet at boka var lett å finne fram i og hadde en egnet typografi det som skåret høyest, 

mens plass til å notere i margen og pris ikke ble tillagt så stor vekt. At lærestoffet skapte 

interesse og inviterte til elevaktivitet var det kriteriet som fikk størst oppslutning når 

brukervennligheten for elevene skulle vurderes, mens det at en kunne kjenne seg igjen i 

lærestoffet ikke ble sett på som like viktig.  

Når det gjaldt innholdet i bøkene, var betydningen av språklig kvalitet det kriteriet 

som skåret høyest, sammen med bokens litterære kvalitet, mens betydningen av et bevisst 

forhold til kjønnsroller, innslag av yrkesretting2 og jevn fordeling mellom tekster på bokmål 

                                                 
2 Her er det viktig å merke seg at selv om denne undersøkelsen er foretatt blant norsklærere både på 
allmennfaglige- og yrkesfaglige studieretninger, er det flere lærere fra allmenn- enn fra yrkesfaglig studieretning 
som har svart (Bueie 2002:59)  
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og nynorsk ikke ble like høyt vurdert. Det at læreboka fikk god omtale i media ble tillagt liten 

vekt av mange.  

Alt i alt ble lærerne bedt om å vurdere mange kriterier, og det er vanskelig å se at noen 

skiller seg sterkt ut med oppslutning verken på den positive eller negative siden. Som kjent 

har alle spørreundersøkelser en tendens til at svarene samler seg rundt ”midt på treet-

standpunkter”, og utsagnet ”middels stor betydning” skårer høyt i mange av svarene også i 

denne undersøkelsen. Ser vi på alle svarene under ett, er det følgende kriterier som har størst 

oppslutning: lærebøkenes språklige kvalitet, at oppgavene i boka er gjennomførbare, at 

lærestoffet skaper interesse, og at bøkene inviterer til elevaktivitet. For alle disse har over 

50% av lærerne krysset av på alternativet ”svært stor betydning”. På den motsatte siden av 

skalaen har 28 % valgt svaralternativet “ingen betydning” på spørsmålet om viktigheten av at 

forfatteren var  synlig i boka. Om lag den samme prosenten gir dette svaret når det gjelder 

spørsmålet om viktigheten av det å ha kjennskap til forfatterne. 13% sier at bokens omtale i 

media ikke har noen betydning. Ellers er spørsmålene om viktigheten av at læreboka har 

arbeidsbok, innslag av yrkesretting og jevn fordeling av kvinnelige og mannlige forfattere 

også spørsmål der flest informanter  svarer ”ingen betydning”. Sammenfattende må vi likevel 

si at få av kriteriene skilte seg ut som mer betydningsfulle enn andre.   

 

 

6.6. Utlånsordningen 
Som tidligere nevnt bevilget Stortinget i 2000 100 millioner kroner til de videregående 

skolene for at de skulle kjøpe inn læremidler som elevene kunne låne. Ordningen skulle først 

og fremst redusere elevenes kostnader, men hadde også en klar pedagogisk målsetting: Den 

skulle ”bevisstgjøre lærere og elever om lærebokas rolle i læringsarbeidet i relasjon til 

læreplanens mål. Den skal også bidra til å fremmed pedagogisk nytenking og kreativitet i 

relasjon til læreplanens mål” het det i brev fra KUF til fylkeskommunene 30.05.2000.  

Det har ikke vært mulig å foreta en fullstendig evaluering av dette tiltaket innenfor de 

rammene vårt prosjekt hadde. Vi fant det likevel interessant å støtte en mindre studie foretatt 

ved tre skoler som kunne kaste lys over hva som skjedde når skolene skulle administrere 

denne ekstrabevilgningen med de føringer som departementet hadde gitt. Siden det tidlig ble 

klart at ordningen ville falle bort, ble denne studien ikke vidererført i vårt prosjekt. 

 Undersøkelsen kartlegger hvem som avgjorde hvilke bøker som skulle falle innenfor 

innkjøpsordningen, hvilke bøker som ble valgt og hvilke kriterier som ble brukt i de to årene 
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ordningen varte. Informanter er rektorer, lærere biblotekarer og elever. Til sammen ble 17 

personer intervjuet. Bare en av disse var elev. Grunnen til dette var først og fremst at det raskt 

viste seg at elevene hadde vært svært lite inne i arbeidet med utlånsordningen ved de tre 

aktuelle skolene (Mørch 2003:6).  

På bakgrunn av intervjuene konkluderer Mørch med at departementes intensjoner bare 

delvis ble realisert ved disse skolene. Pengene ble brukt til å redusere elevenes kostnader, men 

ordningen tok mye adminstrativ tid, og skolene fikk for kort tid til å legge opp prosedyrer som 

sikret en grundig prosess når bøkene skulle velges. Målsettingen om at ordningen skulle 

fremme pedagogisk nytenking, ble ikke realisert ved disse skolene, og elevmedvirkningen i 

valg av læremidler var også her fraværende. Mørch reiser spørsmål om andre grep som for 

eksempel fritt skolebokvalg kan være vel så egnet dersom en ønsker å fremme økt 

elevmedvirkning, mindre lærebokstyrt undervisning og mer bruk av andre kunnskapskilder i 

opplæringen. Dette er den vegen Nordland fylkeskommune har valgt, og en rapport fra Bodin 

videregående skole viser at dette har gitt resultater (Aalerud m.fl. 2001). 

 

 

6.7. Andre undersøkelser 
Vi skal avslutningsvis sammenligne de resultatene vi har referert her med noen andre 

undersøkelser og forsøk med alternative måter å velge læremidler. I en artikkel i 

Norsklæreren i 1998 gjør Marianne Røskeland greie for det forsøket Drammen kommune 

gjorde med felles innkjøp av lærebøker til alle kommunens skoler. Hun bruker valg av 

læreverk i norsk i 8. klasse som eksempel på det arbeidet de nedsatte faggruppene gjorde. 

Forsøket i Drammen har fått en viss oppmerksomhet, det er ikke evaluert, men ordningen er 

med noen unntak videreført (opplysninger fra Drammen kommune, april 2003). Vi er ikke 

kjent med at denne framgangsmåten er benyttet i særlig grad i andre av landets kommuner. 

En mindre undersøkelse av læreres valg av læremidler er gjort at Sigrun Aaneby. 

Studien omfatter seks skoler i Oslo og Akershus og er utført i løpet av studieåret 1990/1991. 

Den er begrenset til valg av naturfagverk i første klasse på videregående skole. Aaneby har 

intervjuet de av skolens lærere som har vært med på det aktuelle lærebokvalget. 

Undersøkelsen viser at det var den enkelte fagseksjon som foretok valg av læreverk, og at 

ingen andre (skoleledelse, lærerråd, skoleutvalg) deltok i beslutningen ved noen av skolene. 

Når det gjaldt hva som ble vektlagt ved vurderingen, er bruken av illustrasjoner og bilder det 
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som klarest vektlegges, mens bare tre av skolene sa at de la vekt på den pedagogiske 

holdningen i boka. Lærerne var også i liten grad opptatt av språket og av om boka var i 

samsvar med fagplanen. Her stolte de på godkjenningsordningen. Det samme gjaldt 

likestilling. Spørsmålet om begge kjønn var representert i forfattergruppa, var ingen av 

skolene opptatt av, det som betydde mest var forfatternes faglige bakgrunn. Prisen telte noe i 

tillegg til muligheten for gjenbruk for elevene. Når det gjaldt spørsmålet om hvor fornøyde 

lærerne var med sine valg, konkluderer undersøkelsen med at de som er mest fornøyd med 

læreboka er de lærerne som ikke oppfatter den som styrende. ”Det betyr at et godt forhold 

mellom lærer og lærebok må basere seg på at læreboka passer til læreren, ikke at læreren må 

tilpasse seg læreboka” er en av konklusjonene i rapporten (Aaneby 1991: 25). 

Undersøkelsen er ikke særlig omfattende, den behandler valg av lærebøker innenfor ett 

fag ved bare seks skoler. Den inneholder likevel interessante observasjoner både når det 

gjelder vurderingskriterier og prosedyre for valg. Resultatene samsvarer godt med de  funnene 

vi tidligere har referert, men atskiller seg på et par punkter. Mens vi så at norsklærerne la 

avgjørende vekt på lærebokas språklige kvalitet, er dette ikke så viktig for naturfaglærerne. 

Her spiller selvsagt informantenes faglige bakgrunn en rolle. Videre ser det ikke ut til at disse 

lærerne er like opptatt av forfatternes erfaring fra praksisfeltet som lærerne i Bueies 

undersøkelse. Men det bildet som tegnes av selve prosessen ved valg av lærebøker er 

temmelig lik den vi fant. Valg av læremidler er lærernes domene. Tatt i betraktning at 

Aanerud undersøkelse er over ti år gammel, er det kanskje noe forstemmende at resultatene er 

så sammenfallende på dette punktet.   

 Et langt mer omfattende arbeid er Ingvar Sigurdgeirssons doktoravhandling fra 1992 

som er en studie av læremidlenes rolle i islandsk skole. Her gis innledningsvis en oversikt 

over læremiddelforskning. Når det gjelder valg av lærebøker, går det fram at tradisjonene nok 

er noe forskjellig i de forskjellige land. I en del land  er det begrenset hvor mye lærere 

involveres i valgprosessen.  I en undersøkelse fra USA i 1982, rapporterte 77% av 

informantene at administrasjonen valgte læremidler. Tilsvarende resultat finnes i en 

undersøkelse fra Australia som gjelder matematikk-materiell. Rektorene spilte stor rolle når 

det gjaldt å velge eller forkaste nytt materiell, og lærerene var ofte lite fortrolige med det nye. 

I Sverige var situasjonen annerledes, og mer lik den vi kjenner fra Norge. Ca. 70% av 

grunnskolelærerne i en undersøkelse  fra 1988 rapporterte at de valgte læremateriell sammen 

med kolleger. 
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Sigurdgeirsson gir også en gjennomgang av forskning som tar for seg læreres 

synspunkter på lærebøker, og på vurderingskriterier.  Resultatene her en noe sprikende. Mens 

noen lærere la mest vekt på at innholdet skulle være korrekt og begrepsbruken klar, la andre 

mer vekt på elevtilpasning, og andre igjen  på bøkenes fysiske utforming. Sigurdgeirsson 

sammenfatter to synspunkter som ser ut til å være gjennomgående. For det første viser de 

refererte undersøkelsene at ”teacher are often more concerned with physical and content 

features, than with implicit pedagogical qualities” (Sigurdgeirsson 1992:65). Dessuten ser 

forskjellen mellom lærere på lavere og høyere nivå ut til å være gjennomgående. De første er 

mer opptatt av elevrelaterete kriterier, mens de siste legger mer vekt på kriterier som angår 

innholdet.  

En tredje undersøkelse som skal refereres her er Ann Christin Juhlin-Svenssons 

doktoravhandling som består av tre empiriske studier av bruken av tradisjonelle og 

elektroniske læremidler i svenske gymnasklasser, basert på intervjuer, spørreundersøkelser og 

klasseromsobservasjoner. Avhandlingens hovedhensikt er å undersøke den funksjon 

læremidlene har, og hvordan de brukes i skolen. De viktigste resultatene som angår hvordan 

læremidler velges, kan kort sammenfattes slik: Ingen av de seks undersøkte skolene hadde 

utvalgskriterier utarbeidet på forhånd når det gjaldt valg av læremidler. Beslutningen om 

hvilke læremidler som skulle benyttes ble tatt på de respektive ”ämneskonferencer” som vel 

tilsvarer våre fagseksjoner. Framgangsmåten er at man henter inn ulike eksemplarer, men 

uansett hvor mye de studeres, er lærernes konklusjon at det ”[”b]ästa” sättet att pröva ett 

läromedel är att köpa in och använda det under ett år i en klass” (Juhlin-Svensson 2000:42). 

Mange av denne undersøkelsens resultater samsvarer som vi ser svært godt med dem som 

kommer fram også i vårt prosjekt.    

 Vi skal avslutningsvis ta med et noen norske undersøkelser. I 1993 gjennomført Den 

norske Forleggerforeningen Lærebokkampanje 1993. Seks skoler fikk anledning til fritt å 

vurdere og velge læreverk, og de sendte også representanter til et seminar der blant annet 

kriterier for “gode” lærebøker ble diskutert. I forbindelse med kampanjen intervjuet Morten 

Strand i alt 21 grunnskolelærere om ulike sider ved lærebokvalget (Strand 1995). Ett de 

områdene som ble undersøkt var relatert til prosessen med valg av lærebøker. Her 

framkommer det at lærerne samarbeidet i fagseksjoner når det gjaldt valgene, og de benyttet 

felles kriterier som var utviklet på seminaret i forbindelse med kampanjen. Heller ikke her var 

foreldre eller elever trukket inn i valgprosessen. 
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 De intervjede lærerne ble bedt om å rangere de kriteriene som skolene hadde kommet 

med forslag til, og som ble utviklet på seminaret. Også her viser det seg å være forskjeller 

mellom lærere i ulike fag, men sammenfattende kan en si at de kriteriene som tillegges størst 

vekt er  

Bokas innbinding og utseende, om det er differensiert lærestoff, at lærestoffet skal 
motivere og stimulere elevene, at lærestoffet skal gå fra det enkle til det komplekse, 
boka skal ta utgangspunkt i elevens verden, tekstens skrifttype, om der er riktig 
informasjon, om der er forklaring av nye ord, om det er saklig framstilling av ulike 
meninger  og andre kultuerer og om det finnes en lærerveiledning til læreboka (Strand 
1995:77). 

  

Vi kan merke oss at hensynet til likestilling skårer høyere her enn i Bueies undersøkelse, 

mens spørsmålet om forfatterens faglige bakgrunn og supplerende undervisningsmateriell er 

blant de kriteriene som får lavest tilslutning (op.cit. 76). Her spiller det kanskje en rolle at 

undersøkelsen er nærmere 10 år gammel? 

Til slutt skal resultatene fra en undersøkelse blant lærere i yrkesfaglig studieretning i 

videregående skole nevnes (Askøi & Høie 1999). De lærerne som er intervjuet i 

undersøkelsen, beskriver en valgprosess vi kjenner igjen fra våre egne undersøkelser. Lærerne 

får gratis prøveeksemplarer fra forlagene, diskuterer dem med kolleger og tar så en 

beslutning. Skolens administrasjon er ikke med i prosessen. Valgene foregår på slutten av 

skoleåret, ingen elever blir trukket inn, og det er ikke utviklet nedskrevne felles sett av 

kriterier for lærebokvalg (Høie 1999:83f). 

Til slutt skal vi ta med en noen resultater fra en undersøkelse som er utført i  

forbindelse med evalueringen av L97. Her ble også læremidlenes innvirkning på 

implementeringen av reformen undersøkt3. En delundersøkelse som som bygger på en 

landsomfattende spørreundersøkelse blant ungdomsskolelærere, viser mange av de 

tendensene som vi har beskrevet her.  På spørsmål om hvem som har deltatt i drøftingene om 

å anskaffe et aktuelt læreverk, svarer over 70 % prosent at et lærerteam som underviser i faget 

eller et klasseteam har deltatt i drøftingene, mens bare 2 prosent svarer en gruppe med 

representanter fra personalet og representanter for foreldre/elever har deltatt. Også i denne 

undersøkelsen framkommer det at valg av læreverk delegeres til lærerteam, det er ikke en sak 

                                                 
3 Undersøkelsen er et delprosjekt innenfor evalueringen av L97, medr tittelen “Hvordan formidles lærerplanen? 
En komparaativ evaluering av læreplanbaserte tiltak, deres utforming, konsistens og betydning for læreres 
praksis ”og ledes av professor Stefan Hopman NTNU/Høgskolen i Agder. Den delen som studerer læremidlenes 
rolle i implementeringen av L97, ledes av Kari Bachman.  
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for lærerkollegiet som helhet. Bare 1 prosent av informantene svarer at personalet i samlet 

gruppe har deltatt i drøftingene om valg av læreverk (Bachmann 2003).   

En del av de undersøkelsen vi har referert her, er for en del utført på 1980- og tidlig på 

1990-tallet. Tatt i betrakning at det har skjedd store reformer i skolen i tidsrommet mellom en 

del av disse undersøkelsene ble gjennomført og våre studier, er det grunn til å poengtere 

sammenfallet. Prosessen rundt valg av læremidler er foruroligende stabil. 

 Reformene i skolen på 1990-tallet var omfattende og stilte skoleverket overfor store 

utfordringer, ikke minst på ledersida. Planene fokuserte dessuten i sterk grad på en ny 

veilederrolle for lærerne. Elevene skulle ta ansvar for egen læring, og en skulle bruke varierte 

ressurser i læringsprosessen. Særlig var det viktig å ta i bruk de nye mulighetene digitale 

hjelpemidler gav. En kunne derfor forvente at de nye planene hadde aktualisert en diskusjon 

om hvorvidt en skulle fortsette tradisjonen med at hver elev hadde en bok i alle fag, eller om 

en skulle satse på klassesett og mer differensierte opplegg, eller kanskje finne andre 

alternativer. Det ser ut fra de undersøkelsene som er referert ovenfor ikke ut til at det har 

skjedd i særlig stor grad. Lærebokas sentrale plass i læringsarbeidet ser fremdeles ut til å være 

udiskutabel. 
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7. Vurdering av læremidler 
 

I mandatet for prosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre 

læremidler”  het det at prosjektet bl.a. skulle ”bidra til økt kunnskap om kriterier for kvalitet i 

forbindelse med valg, vurdering og bruk av lærebøker og andre læremidler”. Kriterier for 

kvalitet kan sies å være et overordnet stikkord for det en ønsket å få belyst. Ut fra dette og 

prosjektets overordnede mandat  ble følgende undersøkelsesområder formulert:  

• læremidlenes tilgjengelighet og  leseverdighet 

• læremidlenes kultur - og verdiformidling 

• læremidlenes egnethet sett i forhold til ulike elevgrupper  

• læremidlenes egnethet sett i forhold til læreplanens generelle og fagspesifikke  mål og 

arbeidsmetoder 

 

Dette er som en vil se, omfattende områder å undersøke, og det har ikke vært mulig å 

behandle alle innenfor dette prosjektets rammer. Det gjelder særlig spørsmål som angår 

differensiering og tilpasset opplæring, som jo er svært omfattende. Dette er derfor ett av de 

områdene vi ønsker å følge opp (se s. 68). Arbeide med ett delaspekt er allerede påbegynt 

gjennom prosjektet  ”Det flerkulturelle perspektivet i læremidler”, som er en videreføring av 

det prosjektet som avsluttes her.  

Spørsmålet om kvalitet i læremidler kan ikke sees løsrevet fra den diskursen læremidlene 

er en del av. Lærebøkene eksisterer innenfor en kontekst der det å realisere sentrale 

utdanningsmål slik de framkommer i læreplanene, er en viktig målsetting. Læreplanene legger 

føringer på ulike sider ved lærebøkene. Dels fungerer de styrende i forhold til læremidlenes 

innhold, dels i forhold til læringssyn, elev- og lærerrolle og dermed i forhold til arbeidsmåter.   

Ser vi på innholdsaspektet, var planene på 1990-tallet detaljerte og hadde en rekke 

innholdsmomenter og målformuleringer som læremidlene måtte forholde seg til. Dette ble 

som vi har vist ovenfor (s.19) opplevd som problematisk sett fra forlagenes side. Selv om 

forfattere og forlag mente at planen var for omfattende og ambisiøse, våget de ikke å kutte ut 

emner eller forenkle for å imøtekomme elevene. (Flottorp 2002:53). Før 
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godkjenningsordningen ble opphevet var det en forutsetning for læreverkets godkjenning at 

det var i overensstemmelse med læreplanene. De lærebøkene vi har undersøkt er alle utgitt 

mens godkjenningsordningen fremdeles fungerte, og det er derfor svært sannsynlig at 

læreplanene har fungert sterkt styrende på innholdet. 

 Men selv om godkjenningsordningen er opphevet, vil læreplanen fortsatt være 

bestemmende for læremidlenes innhold, i alle fall så lenge vi har dagens læreplaner som er 

svært detaljerte og i forskrifts form. Det er derfor lite tvil om at innholdsmomentene i 

læreplanen er ivaretatt i dagens lærebøker. Dette er ikke noe problem, kanskje kan vi si 

snarere tvert imot. De detaljerte læreplanene har ført til at lærebøkene på innholdssida 

framstår som svært like (Skjelbred 2000: 441, Aamotsbakken 2003:6).  I vår undersøkelse har 

vi lagt lite vekt på om innholdet i lærebøkene er i tråd med læreplanen, det aspektet er vel 

ivaretatt av Læringssenterets granskning i forbindelse med godkjenning.  

En læreplan kan også forstås som en oversikt over et gitt fags  kanon. Men lærebøkene 

styres trolig også av en skjult læreplan, manifestert gjennom den kanon som utvikler seg 

innenfor et fag, og som kanskje eksisterer uavhengig av læreplanene. De delprosjektene som 

har behandlet norskfaget (Nordstoga og Aamotsbakken) har særlig studert spørsmålet om 

lærebøkenes forhold til fagets kanon, men spørsmålet berøres også i andre prosjekter. 

Andre sider  ved forholdet mellom læreplan og lærebok enn spørsmålet om hvorvidt 

lærebøkene formidler det faglige innhold som planen angir, er minst like interessant å 

undersøke. Læreplanene på 1990-tallet legger  opp til en aktiv og kunnskapssøkende 

elevrolle, mens lærerens rolle kan betegnes som en veileder. Disse rollene blir gjerne forstått 

og beskrevet ved hjelp av en reisemetafor. Elevens rolle er den oppdagelsesreisende i 

kunnskapens store rike, mens læreren blir beskrevet som en ekspedisjonsleder som kjenner 

landskapet, pirrer nysgjerrighet, og veileder slik at reisen blir vellykket. Dette læringssynet 

gjenspeiles både i planenes generelle og fagspesifikke mål og de arbeidsmåter det legges opp 

til. Det gjenspeiles også i vektleggingen av bruk av alternative læringsressurser og  bruk av 

IKT. Hvordan disse mål, roller, arbeidsmetoder og alternative læringsressurser realiseres i 

læremidlene er ett av de spørsmålene vi har forsøkt å belyse. 

På bakgrunn av de opprinnelige problemstillingene i prosjektbeskrivelsen og de 

refleksjoner som er gjengitt ovenfor, er analysene fra delprosjektene gruppert under to 

hovedoverskrifter: analyser som studerer læreverkenes kultur- og verdiformidling og 

forholdet til fagets kanon,  og analyser som studerer læremidlenes lærings- og kunnskapssyn.  
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7.1. Studier av kultur- og verdiformidling og forholdet til  et fags kanon 
 

7.1.1. Norskfaget 
En overordnet problemstilling innenfor norskfaget har i dette prosjektet vært forholdet til 

fagets litterære kanon både når det gjelder tekster og forfattere. Sveinung Nordstoga har 

studert framstillingen av litteraturhistorie i tre norskverk for ungdomstrinnet, mens Bente 

Aamotsbakken har analysert tekstutvalget i læreverk for videregående opplæring.  

Nordstoga har i sin studie benyttet seg av tre innfallsvinkler. Den ene er å se på tekstens 

meningsskapende potensiale i forhold til de elevene teksten skal kommunisere med, den andre 

studerer hvilke sjangre som benyttes i framstillingen av litteraturhistorien og den tredje 

problematiserer selve litteraturhistoriebegrepet. Hvilken litteraturhistorie er det en formidler 

og hvilke litteraturhistoriografiske metoder benyttes? Alle de tre innfallsvinklene 

problematiserer litteraturhistorie-sjangeren i ungdomsskolens læreverk.   

 Litteraturhistorien, som andre delemner innenfor et fag, er klemt mellom mange 

hensyn. Fagets kanon ikke minst når det gjelder litteraturhistorie er ett problematisk punkt, 

særlig når fagets kanon synliggjøres i detaljerte ”bestillinger” i en læreplan. Spenningen 

mellom læreplanen og kanons krav  og hensynet til eleven og elevens interesser er 

problematisk både for lærebokforfatteren og læreren i klasserommet. Nordstoga finner at de 

tre læreverkene han analyserer har løst dette på svært ulike måter og med ulike grad av 

suksess. Mens ett verk velger å legge mye av fagstoffet i en leksikalsk oppslagsdel bakerst i 

boka og skriver levende og anekdotisk, til dels fiktivt om et utvalg av litteraturens kanoniserte 

forfattere  (Sætre og Aadlandsvik: Gjennom språket), velger et annet verk en teksthistorisk 

innfallsvinkel (Bonde, Ellingsen og Justdal: Pegasus), mens et tredje nærmest presenterer en 

miniversjon av norskfagets grunnsfagspensum (Jensen og Lien: Fra saga til Cd). Alle tre 

tilnærmingsmåtene reiser noen faglige og fagdidaktiske problemstillinger, og det er ikke gitt 

hvilken løsning som er ”best”. 

Videre er spenningen mellom ny faglig innsikt og den etablerte kanon også et 

problem. Litteraturhistorie som disiplin i skolen har ofte hatt sin begrunnelse utenfor selve 

litteraturen. Disiplinen har spilt en viktig rolle i det nasjonale danningsprosjektet og som 

eksempel på allmenne historiske fenomener. Det har vært vanlig å undervise med litteratur, 
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ikke i litteratur, sier Nordstoga (op.cit:8)4. Studiet av litteratur som estetisk objekt er gjenreist 

innenfor litteraturforskningen og innenfor fagdidaktisk tenkning om litteraturundervisning, 

men Nordstoga finner få spor av denne faglige orienteringen i de litteraturhistoriske 

framstillingene for ungdomstrinnet. Kanskje er det relevant å reise spørsmål ved om 

litteraturhistorie som fagdisiplin i ungdomsskolen i det hele tatt er mulig (op.cit.:58). 

Spenningen mellom hensynet til eleven, fagets kanon og ny faglig innsikt kan 

eksemplifiseres gjennom spørsmålet om litteraturhistorisk periodisering. I de analyserte 

norskverkene for ungdomstrinnet tas de litterære perioder som romantikk, realisme, 

naturalisme osv. langt på veg for gitt (op.cit.: 58). En problematisering av disse begrepene 

ville kanskje også gå langt over hodet på mange elever. Likevel er det et dilemma at omstridte 

begreper framstår som udiskutable, og at elevene dermed i liten grad inviteres til å reflektere 

over den fortolkning av historie og litteratur som ligger i etablerte begreper. Dilemmaet 

synliggjør etter vårt syn noe av den spenningen som ligger i læreboksjangeren generelt, ikke 

bare i formidling av litteraturhistorie.  

 En annen side ved dette utdypes i Bente Aamotsbakkens studie av litteraturutvalget i 

videregående skoles norskbøker. Gjennom en kvalitativ og kvantitativ analyse av 16 

litteraturantologier (åtte for grunnkurs GK og åtte for videregående kurs (VKI og VKII)), 

utgitt for allmennfaglig studieretning etter Reform94 påviser hun at det finnes en kanon både 

når det gjelder forfattere og tekster. For grunnkursets vedkommende finner hun fem 

kanonforfatter5, alle er menn, og tre av dem er representert utelukkende med lyrikk. I 

antologiene beregnet på VKI og VKII finner hun sju kanon-forfattere, også alle disse menn 

(Aamotsbakken 2003:45). Her dreier det seg først og fremst om ”de fire store”, men óg om 

litteraturen fra siste del av 1800-tallet generelt (gullalderen). Også i disse antologiene 

dominerer poetiske tekster, og i noen grad andre kortformtekster, noe Aamotsbakken finner 

lett å forklare med behovet for å begrense antologienes omfang  og den kunnskap forlagene 

har om lærernes motvilje mot tekstutdrag. Hvor heldig en slik prioritering er, kan selvsagt 

diskuteres.  

Men også enkelttekster kan sies å inngå i en kanon. I antologiene for grunnkurset 

finner Aamotsbakken fem kononiserte tekster, det vil si tekster som er med i fem av de åtte 

antologiene. Også her foretrekkes korttekster. I antologiene for  VKI og VKII gjenfinnes 30 

                                                 
4 Uttrykket er hentet fra Weinrecht, T. & L. Handesten: 1997 Litteraturens byrde. Litteraturhistorie og ældre 
tekster i folkeskolen i teori og praksis.  
5 Som kaninisert forfatter regner Aamotsbakken en forfatter som er representert med 15 tekster eller mer i 
antologiene  
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tekster i fem av de åtte antologiene. Flertallet av forfatterne bak disse kanoniserte tekstene er 

menn, mens det når det gjelder grunnkurset, er en liten overvekt av kvinner.  

 Det er også en klar sammenheng mellom kanonforfattere og kanontekster, det vil si at 

forfattere som Bjørnson, Garborg og Hamsun ofte er representert med de samme tekstene. 

Den samme tendensen gjelder ikke for de nyere kanoniserte forfatterne, her er tekstutvalget 

bredere (op.cit.:51).  Aamotsbakken peker også på den hyppige forekomsten av kanoniserte 

tekster fra eldre litteratur, først og fremst norrøn tid og fra gullalderen. I samtlige antologier er 

utdrag fra Hâvamâl med, mens folkeviser som Olav og Kari finnes i seks av åtte antologier. 

Her er læreplanens styrende funksjon tydelig, og spenningen mellom en fyldig presentasjon 

av eldre tiders tekster og tekster som relaterer seg til elevens egen samtid, synliggjøres. 

Dette er også ett av de feltene som tematiseres i studiens andre del, der Aamotsbakken 

har intervjuet fem forlagsredaktører om deres syn på morsmålsfagets tekstutvalg og prosessen 

rundt valgene. Når det gjelder spørsmålet om hvem som setter sammen tekstutvalget, er det 

tydelig at forfatterne her stiller med bundet mandat, forlagets redaktør, konsulenter og 

redaksjonen har mange hensyn å ivareta, og styrer nok forfatterne i betydelig grad (op.cit:.58). 

Ellers framgår det at den litterære kanon er vel etablert blant forlagsredaktørene, de ser helt 

klart at en del av kanontekstene med fordel kunne byttes ut, framfor alt med litteratur fra vår 

egen samtid, men poengterer samtidig at dette er problematisk både i forhold til læreplanen og 

til lærerne. En ønsker både å presentere ny norsk litteratur samtidig som en vil ha med den 

litterære kulturarven.  

Avslutningsvis ble de fem forlagsredaktørene utfordret på spørsmålet om hvordan de 

trodde en litterær antologi ville se ut i 2020. Her framgår det at samtlige redaktører nok mente 

at de nasjonsbyggende tekstene kunne ha mistet sin betydning. ”Kanskje er folk ferdige med 

”Faderen” i 2020” sier en av redaktørene (op.cit: 78). Flere henviser til nettets betydning og 

regner med mindre omfattende tekstsamlinger. 

Inntil videre ser det ut til  Bjørnsons ”Faderen”  fortsatt må være med i antologier for 

videregående opplæring, også selv om de aller fleste elevene har møtt denne teksten i 

ungdomsskolen. Begrunnelsen er først og fremst at lærerne forventer å finne de kanoniserte 

tekstene, forlag som har prøvd seg på å ta ut tekster som nettopp Bjørnsons ”Faderen” ,og 

”Luren” av Mauritz Hansen, har fått reaksjoner fra brukerene og har valgt å ta dem inn igjen i 

senere utgaver  (op.cit:70). Aamotsbakken konkludere da også med at  ”kanon og 

kanonisering er et uomgjengelig fenomen og en faktor å ta hensyn til også i framtidige 

verkpakker og enkeltstående antologier for ungdom. Kanon sitter i ryggraden på redaktøren 
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slik den gjør det hos de fleste lærere. Av den grunn vil kanon følge med elever i videregående 

skole framover som en nisse på lasset ” (op.cit:.79). 

 Spørsmålet om et fags kanon har relevans langt ut over norskfaget. I studiens første 

del diskuterer Aamotsbakken kanon-begrepet mer prinsipielt. Kanon kan anses som ”[m]åter 

å regulere kulturelle og religiøse virksomheter på” (op.cit:8).  Et fags kanon dreier seg 

selvsagt i første omgang om et fags utvalgte tekster, men det dreier seg også om 

forståelsesmåter og fortolkingspraksis, om kanoniserte måter å forstå faget på. Her spiller  

læreboktradisjonens oppgavepraksis en viktig rolle.   Vi vil komme tilbake til denne praksisen 

nedenfor.  

 

7.1.2. Historie 
Halvdan Eikeland har undersøkt hvordan et læreverk i historie for ungdomstrinnet  kan bidra 

til å utvikle historiebevissthet og narrativ kompetanse. Et sentralt begrep innenfor 

historiedidaktikk er ’historiebevissthet’, nærmere bestemt  ”evne til å knytte sammenheng 

mellom tolkning av fortida, oppfatninger av nåtidssamfunnet og, perspektiver på framtida" 

(Eikeland 2002:5). Begrepet historiebevissthet henter Eikeland fra vesttysk historiedidaktisk 

forskning, først og fremst knyttet til navn som Karl-Ernst Jeismann og Jörn Rüsen. Fra deres 

teorier benytter Eikeland begrepet ’narrativ kompetanse’, som er sentralt for utvikling av 

historisk bevissthet. Narrativ kompetanse ”kan beskrives som evne til å knytte sammenhenger 

mellom fortid og nåtid på en slik måte at fortida får en orienteringsfunksjon for aktuell 

livspraksis” (ibid.) Ut fra disse begrepene utvikles en rekke analysekriterier som Eikeland 

anvender på historiedelen av et mye brukt læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet, nemlig  

Indresøvde & Lund: Innblikk. Analysen følges opp av en undersøkelse av 11 

ungdomsskolelæreres vurdering av læreverket.  

I sin oppsummering av analysen konkluderer Eikeland med at læreverket tilfredsstiller 

”på flere måter de krav til utvikling av narrativ kompetanse som danner bakgrunn for 

analysen” (op.cit.:121). Han har imidlertid også flere innvendinger, de to viktigste skal 

refereres her. Den første gjelder den styrende effekten læreplanen har på læreverket. 

 

For å spissformulere: Lojaliteten er knyttet til læreplan og ’tradisjonelt’ historisk 
lærestoff og ikke til hva elevene i utgangspunktet er opptatt av. Er det sikkert at 
læreplan- og lærebokforfatternes forslag egentlig angår elevene? Og når forfatterne 
tydelig må mene det, burde ikke elevene da i høyere grad hjelpes, for eksempel 
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gjennom spørsmål der det knyttes sammenheng mellom historisk lærestoff og elevenes 
virkelighet?” (op.cit. 122).  

 

Her peker Eikeland på det samme problemet som det forlagene var opptatt av i Flottorps 

undersøkelse (jf. s.19). 

En annen innvending hos Eikeland er knyttet til læreverkets valg av perspektiv. 

Elevene gis i liten grad mulighet til å følge ulike aktører ’fra innsiden’. ”Det kan virke som 

om ønsket om en bred beskrivelse kommer i konflikt med forfatternes egne historiske 

narrativer, der det er historien om den ’vellykkede’ vestlige økonomiske og politiske utvikling 

som står i sentrum” (op.cit. 158). Større muligheter for arbeid med ulike typer kilder er ett av 

de punktene som Eikeland etterlyser. Et slikt arbeid vil både problematisere forholdet til 

fagets kanon og være i tråd med de målsettingene i planen som er referert ovenfor. 

Intervjuene med lærerne var ment som en utdypning og nyansering av analysen. Det 

framgår at alle de 11 var "generelt godt fornøyd” med verket (op.cit.: 161). Lærerne er også 

positive til og lojale mot ”læreplan og tradisjonell realhistorisk lærebokframstilling” (op.cit.: 

164). Intervjuene tyder på at de mulighetene som læreverket har for å utvikle elevenes 

historiebevissthet og narrative kompetanse i liten grad blir utnyttet. Det blir lite plass (eller 

interesse?) for å drøfte den eksistensielle betydningen historisk læring kan ha for elevene. En 

slik drøfting kunne knyttes til elevenes egne spørsmål om samfunnet i dag og deres framtid. 

Arbeid med elevenes egne historiske beretninger, enten de er knyttet til kildene i læreverket, 

som inngår i ’innblikk-avsnittene’, eller til kilder i lokalsamfunnet, blir innenfor helheten 

marginale fenomener. 

 

7.1.3. Kristendomskunnskap med religion og livssyn (KRL) 
KRL-fagets lærebøker står i en særstilling i og med den endrede status dette faget fikk etter 

reformen i 1997. Da kristendomsfaget ble erstattet av et nytt felles religons- og livssynsfag 

som skulle favne alle elever, ble fagets lærebøker selvsagt interessante. Myndighetene la opp 

til omfattende prosedyrer for at tros- og livssynssamfunnene (alternativt: den enkelte elev) 

skulle føle seg ivaretatt.  

Innenfor prosjektet har to delprosjekter beskjeftiget seg med KRL-fagets lærebøker. 

Geir Winje har studert hvilke kunstbilder som er med i lærebøkene, hvordan de legger opp til 

at disse bildene skal tas i bruk og hvordan de faktisk brukes i klassene. Hans hovedfokus er 

hvorvidt de ulike religionenes kunst behandles på religionens egne premisser. Winje har 
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studert de fire store lærebokforlagenes lærebøker for hele grunnskolen (Aschehougs Fortell 

meg mer for barnetrinnet og Møte med livet for ungdomstrinnet, Gyldendals Under treet, 

Langs elven, Over fjellet for småskoletrinnet, Reiser i tid og tro for mellomtrinnet og Midt i 

vår hverdag, Midt i vår tid, Midt i vår verden for ungdomstrinnet, Cappelens Under samme 

himmel for ungdomstrinnet og Universitetsforlagets Broene for barnetrinnet). I tillegg har han 

gjennomført to fokusgruppeintervju  med til sammen 11 lærere om hvordan de arbeider med 

religiøs kunst, og om hvilke problemer de mener de møter i dette arbeidet.  

 Winje trekker fram tre kriterier som kan legges til grunn når KRL-bøkenes bildeutvalg 

skal vurderes. Bildene bør for det første være representative for den religionen de tilhører, de 

skal være mulige å ”lese” for elevene, og de skal ha relevans for KRL-planens innhold (Winje 

2003:10). Ut fra disse kriteriene utvikler Winje en oversikt over motiver og kunstformer som 

kan egne seg for KRL-fagets lærebøker som skal ivareta ulike religioner og livssyn. Deretter 

gjennomgår han fagets lærebøker med utgangspunkt i de kriterier han har utviklet.  

Det framgår av denne gjennomgangen at KRL-fagets bøker i ulik grad tar hensyn til 

bildeforbudet i islamsk og jødisk kunst. Videre konkluderer Winje med at lærebøkenes utvalg 

av hindusitisk, buddhistisk og islamsk kunst kommuniserer at disse religionene er ”gamle” og 

”fremmede” i motsetning til kristendommen og jødedommens kunstbilder, som framtår som 

mer moderne (op.cit.: 61). Det kan også diskuteres hvor representative de bildene som er 

valgt er for disse religionene. Kunst relatert til livssynshumanisme er valgt etter andre 

kriterier enn de andre livssynene, mener Winje:  

 

Det er ikke så uventet, siden livssynshumanismen harmonerer med idealene i mye 
europeisk kunst siden renessansen. Vekslingen mellom kunst som tematiserer de såkalte 
humanistiske røtter og moderne kunst som tematiserer dagens humanistiske idealer er et 
godt grep, som med fordel kunne inspirere bildevalget til lærestoffet i religionene (ibid).  

 

Moderne religiøsitet er stemoderlig behandlet i KRL-faget, både når det gjelder tekst, men 

særlig bilder.  

 Winje studerer også hvordan lærebøkene legger til rette for bruk av religiøs kunst som 

læremidler. Han ser på hvordan bildene omtales i elevbøkene og i lærerveiledningene og 

hvilke bilderelaterte aktiviteter som foreslås.  Læreplanen vektlegger at undervisningen skal la  

"… slektskapet mellom religiøs og estetisk arv komme tydelig fram ..”. I enkelte læreverk er 

denne sammenhengen tydelig. Det virker som det er enklest å bruke kunsten aktivt når det 

gjelder kunst relatert til livssynshumanisme. Kunstbilder relatert til kristendommen kan virke 
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tilfeldig valgt, sier Winje, som framhever at verkene i vekslende grad muliggjøre en faglig 

bruk av kunstverk knyttet il hindusime og buddhisme (op.cit.:78). 

 Fokusgruppeintervjuene som Winje gjennomførte med to lærergrupper, den ene fra en 

skole i Oslo med mange innvandrerelever, den andre med lærere fra en skole hvor innslaget 

av elever med en annen religiøs bakgrunn enn den kristne, var beskjedent. Hensikten var å 

belyse hvordan lærere velger å arbeide med religiøs kunst, og hvilke problemer de møter i 

dette arbeidet.  

Intervjuene viser at noen av de utfordringene undervisning i religiøs kunst i et 

flerkulturelt samfunn er erkjent blant lærerne. Særlig lærere med elever fra andre kulturer i 

klassen, legger opp til differensiering i tråd med elevenes bakgrunn. De er for eksempel klar 

over bildeforbudet i islam og jødedommen. Noen områder er mindre bevisste, for eksempel 

utnyttes ikke den non-figurative kunsten som ornamentikk og utsmykning av bygninger i 

særlig grad. Videre innebærer det at kristendommen har så sterk forrang i skolen et problem 

fordi den kristen kunsten framstår som den ”normale”, mens ikke-kristen kunst i større grad 

framstår som ”eksotisk” og ”fremmed”. En slik framstilling av religiøs kunst blir selvsagt 

uheldig, både for elever med en kristen bakgrunn, men særlig i forhold til elever fra andre 

religioner.  

Winje avslutter sin analyse med noen elementer til en bildedidaktikk. Her diskuterer 

han mer prinsipielt hva hensikten med bruk av religiøs kunst i KRL-faget er, og trekker fram 

både de utfordringer og de mulighetene religiøs kunst gir. Han peker særlig på den skjevheten 

som eksisterer mellom kunst hentet fra kristendommen og fra andre religioner, og  på det 

problematiske ved kunst som ”forkynner” en religions overlegenhet i forhold til andres tro og 

livssyn. Samtidig peker han på den religiøse kunstens mulighet for informasjon og opplevelse 

som kan fremme læring på mange nivå, noe som vil gi elevene verdifull kompetanse i et 

flerkulturelt samfunn.  

 Mens Winje har arbeidet med bildene i KRL-fagets lærebøker, har Halldis Breidlid og 

Tove Nicolaisen arbeidet med fortellingene i det samme materialet,  og de har også deltatt i de 

samme fokusgruppeintervjuene. Breidlid og Nicolaisen har sett på fortellingsfilosofien i de 

ulike verkene, og de har i tillegg nærlest fortellingene ut fra tre problemstillinger. De har for 

det første sett på hvordan læreverkene behandler parallelle og rivaliserende fortellinger fra 

jødedom, kristendom og islam, de har studert hvordan lærevekene behandler fortellinger som 

har et problematisk syn på andre folkeslag sett i et likeverdperspektiv, og de har sett på 

hvordan læreverkene presenterer kvinner i fortellingene (Breidlid/Nicolaisen 2003). 
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I KRL-faget har de ulike religionenes fortellinger en sentral plass, jf. L97 s. 91. I 

vurderingen av verkenes fortellingsfilosofi legger Breidlid og Nicolaisen vekt på hvorvidt 

handlingsgangen i fortellingen er tydelig, og om de gjengitte fortellingene har fortellingens 

karakteristika, eller om de er tannløse resymèer. De vurderer videre om det framgår klart 

hvilken type fortelling det dreier seg om, og om kilden til fortellingen er synlig. De ser også 

på om faktastoff er skilt fra fortellingsstoffet.  

På bakgrunn av sin analyse av læreverkene og resultatet av fokusgruppeintervjuene 

kommer Breidlid og Nicolaisen med noen konklusjonene og anbefalingene. De finner for det 

første den utstrakte bruken av faktafortellinger uheldig, og mener et klarere skille mellom 

fakta og fortellinger er ønskelig. Det er selvsagt en utfordring å presentere fortellinger, særlig 

på de laveste klassetrinnene. Både forskerne og lærerne i fokusgruppeintervjuene er skeptiske 

til forkortede og forenklede fortellinger. Da er det bedre å gjengi hele den helhetlige 

fortellingen i en lærerveiledning og la læreren fortelle, mener de (op.cit.47). 

 De tre temaene som Breidlid og Nicolaisen har studert mer inngående (jf. ovenfor),  er 

valgt fordi de er utfordrende av ulike grunner. Breidlid og Nicolaisen mener at læreplanen er 

uklar når det gjelder behandlingen av  parallelle og rivaliserende fortellinger. Ett eksempel 

kan være fortellingen om Abraham, som finnes både i kristendommen, islam og jødedommen. 

Her får ikke lærere og lærebokforfattere tilstrekkelig hjelp, mener de. Lærebøkene kommer da 

også  noe ulikt ut når det gjelder presentasjonen av denne typen  fortellinger. Best behandles 

de ifølge analysen i Aschehougs serie Fortell meg mer.  

 Fokusgruppeintervjuene viste også hvor problematisk dette emnet kan være i klasser 

der ulike religioner er representert. Det er viktig at fortellingene presenteres slik at alle barn 

kan kjenne seg igjen, og at ingen av fortellingene blir fortiet eller presentert som den eneste 

rette. Samtidig gir disse delvis rivaliserende fortellingene en enestående mulighet til dialog og 

til å synliggjøre formidlingstradisjon og fortellingsteori, i alle fall for litt eldre elever. Ikke 

alle læreverk utnytter den muligheten, sier Breidlid og Nicolaisen (op.cit.:65). 

 En annen utfordring i fortellingsstoffet er etnisitet og synet på ”de andre”. Særlig er 

fortellingen om utfrielsen fra Egypt (Exodusforellingen) en utfordring. Fortellingen er 

problematisk både når det gjelder etikk og med tanke på det gudsbildet den gir. Breidlid og 

Nicolaisen finner at det problematiske ved denne fortellingen i liten grad trekkes  fram i 

læreverkene, og med unntak av Universitetsforlagets læreverk,  også i liten grad i 

lærerveiledningene. Heller ikke lærerne som ble intervjuet hadde i utgangspunktet tenkt over 

det problematiske i fortellingen, men de lærerne som arbeidet i klasser der flere religioner var 
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representert, så problematikken klarere enn de andre lærerne. Det er viktig at læreverk og 

lærerveiledning hjelper læreren til å sette fortellingen inn i sin kontekst, og å gjøre elevene 

oppmerksomme på fortellerens ståsted og fortellingens opprinnelige hensikt mener Breidlid 

og Nicolaisen. Ikke minst i dag er det viktig å sette fortellinger om det å være ”guds utvalgte”, 

enten de er fortellinger fra jødedom, islam eller kristendom inn i sin kontekst, og slik hjelpe 

elevene med tolkninger som fremmer det syn at alle mennesker har lik verdi.  

 En tredje type fortellinger som tas opp, er de som behandler kvinner i KRL-fagets 

lærebøker. I L97-s kapittel om KRL-faget omtales 37 kvinner, den reviderte planen som kom 

i 2002 er langt mindre detaljert, og her er tallet redusert til seks. Breidlid og Nicolaisen har 

sett på hvordan fem av de kvinnene om er nevnt i L97, er behandlet i lærebøkene. Det gjelder 

Sita som omtales i det hinduistiske skriftet Ramayana, fortellingene om Rut fra Det gamle 

testamentet/Tanak, Maria fra Det nye testamentet, den kristne helgenen Hildegard fra Bingen, 

og til slutt fortellingen om Aisha som er en sentral skikkelse innenfor islam.  Breidlid og 

Nicolaisen finner at kvinneperspektivet er behandlet både på gode og mindre gode måter i alle 

læreverkene,  og de mener at behandlingen kan virke noe tilfeldig. Derfor konkluderer de med 

at det ”ser ut til at forfatterne som skriver KRL-læreverk, ikke er tilstrekkelig bevisste på 

hvilke utfordringer kjønns- og likestillingsperspektivet medfører i KRL.” (op.cit.: 99). Det er 

viktig å tydeliggjøre den patriarkalske settingen som fortellingene har sitt  utspring i, mener 

Breidlid og Nicolaisen. Av hensyn til jentene er det viktig at læreverkene tar likestillings- og 

kvinneperspektivet på alvor.  

  

 

 

7.2. Studier av læreverkenes lærings- og kunnskapssyn 
 

7.2.1. Naturfag 
Erik Knains analyse av lærebøker i naturfag for videregående opplæring bygger på hans 

doktorarbeid fra 1999, og er en videreføring av dette. Knain har et kulturelt perspektiv på 

undervisning og læring, og ser på det å lære seg naturfag som ”å krysse en kulturell grense” 

(Knain 2002:7).  I møtet med naturfag kan den kulturelle forskjellen eleven opplever være 

stor eller liten. Hvis eleven føler seg hjemme i skolekulturen og dens framtredelsesformer kan 

avstanden til naturfaget i skolen oppleves liten, og grensen uproblematisk å krysse. Hvis 

derimot forskjellen er stor, ”kan resultatet bli at eleven oppfatter faget som uten mening og 
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relevans. Grensekrysning blir uoverkommelig. Et resultat kan bli at eleven pugger fagets 

innhold, men uten at kunnskapen blir del av elevens hverdagstenkning på noen måte” 

(op.cit:7).   

Hvordan naturfagkulturen er utformet i skolen blir derfor avgjørende for hvorvidt 

eleven skal få tilgang til denne kulturen. Naturfagkulturen kommer bl.a til syne i læreboka i 

naturfag, og det å analysere natufagkulturens framtredelsesform blir derfor viktig. Her 

benytter Knain semiotisk orientert diskursanalyse og begreper fra Hallidays funksjonelle 

grammatikk for å beskrive utvalgte tekster fra to bøker for videregående skole. Den ene er 

beregnet på yrkesfaglig studieretning (Bønes og Veim: Naturlig nok), mens den andre er 

beregnet på allmennfaglig studieretning, nærmere bestemt femtimerskurset i naturfag (Brandt, 

Brandt og Fonstad: Naturfag 5). Ett spørsmål Knain stiller er hvilken modelleser 

naurfagteksten henvender seg til, ”dvs. hvilken leser vil lese tekstene og ”føle seg hjemme”, 

det vil si dele senders implisitte kontekst?” (op.cit.:27).  

Noe av poenget med naturfagets diskurs er å opprette forbindelse mellom elevenes 

hverdagsforståelse og hverdagserfaringer og fagets begreper og forståelsesformer, mellom 

hverdagsdiskursen og fagdiskursen. Dette forsøker særlig boka som vender seg til elever på 

allmennfaglig studieretning ved direkte henvendelser til eleven, blant annet ved å gjøre 

leseren oppmerksom på når det handler om hverdagslige situasjoner og når det er en 

naturfaglig kontekst som gjelder.  Samtidig formidler den naturfaglig ”kunnskap” på en lite 

problematiserende måte, men i ’energi og samfunn’-delen tilbys eleven en alternativ og mer 

problematiserende diskurs i bildematerialet. Naturfaglig kunnskap framstilles som kumulativ. 

Den har som implisitt forutsetning at elven vil bestrebe seg på å forstå verden ”på en 

naturvitenskapelig måte” (op.cit.: 60).  Boka for yrkesfaglig studieretning er knappere og har 

mindre tekst, og den henvender seg til en leser ”som skal slå opp for å nå målene i læreplanen 

uten å trenge en dypere forståelse” (op.cit.: 61).  

Intervjuene med elevene viser at de allmennfaglige elevene ser ut til å finne seg vel til 

rette med læreboka. Når disse elevene snakker om læreboka er det som læringsverktøy. Klar 

struktur på overskrifter, målformuleringer og utheving av viktig stoff ble framhevet som 

viktig. De deler lærebokas kunnskapssyn, og skolekonteksten hjelper dem til å forstå hva 

naturfag ”er”, og hva som forventes av dem i faget. Ny kunnskap lagres ovenpå gammel 

kunnskap, og reproduseres ved prøver. Når elevene finner seg godt til rette med læreboka, har 

det nær sammenheng med at de er ’inne’ i faget, faget er ’greit’ for dem som ett av flere 

skolefag som de må mestre. Denne veltilpassede praksisen rommer samtidig en utfordring. 
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Den gjensidige støtten mellom elevens syn på kunnskap, bokas kunnskapssyn og elevenes 

bruk av boka vil bli utfordret hvis fokus i større grad skal dreies mot elevenes 

læringsbevissthet på bekostning av gjengivelse av kunnskap fra læreboka. For elever som er 

’inne’ i nåværende praksis kan slike endringer samtidig ufordre deres trygghet og 

grunnleggende syn på faget. 

Boka for de yrkesfaglige elevene er knappere, noe som elevene vurderer som positivt. 

Men boka er en ”minimumsvariant” som dekker pensum, og eksempler som elevene kan 

kjenne seg igjen i gjennom anvendelse er bortimot fraværende. Boka er oversiktlig for elever 

som skal løse oppgaver i skolekulturen, men lite relevant for de yrkesfaglige elevene utenfor 

naturfagtimen. De yrkesfaglige elevenes forhold til faget var preget av en grunnleggende 

’likegyldighet’. Dette har ikke bare med kvaliteter ved selve tekstene å gjøre, men også med 

tekstkulturen som boka var del av. Ved at læreboka er felles for alle yrkesfagene og skrives 

etter en læreplan som også er felles for alle de forskjellige yrkesfagene, blir skillet som er 

nedfelt i organiseringen av opplæringsløpet mellom naturfag og yrkesutøvelsen kraftig 

forsterket i læreboktekstene. Fra elevenes perspektiv oppfattes faget som ’teoretisk’ i 

betydningen ’boklig’, forbundet med klasseromsundervisning, og med  få forankringspunkter 

til yrkespraksis. 

 

7.2.2. Kunst og håndverk/kunsthistorie 

Fagdidaktisk tenking innenfor kunst og handverksfaget er opptatt av læreprosesser og 

spørsmål knyttet til kunnskapsbegrepet. Det kommer også til syne i de to studiene som tar for 

seg Kunst og handverksfaget i dette prosjektet. Tollef  Thorsnes tar utgangspunkt i begrepet 

”praktisk skapende arbeid”, som er et nøkkelbegrep innenfor faget.6  Kunnskap i kunst og 

handverksfaget tilegner eleven seg gjennom praktisk skapende arbeid, dvs. ikke bare praktisk 

arbeid, men praktisk skapende arbeid. Thorsnes diskuterer dette begrepet og utleder hvilke 

konsekvenser det får både for lærer, undervisningslokaler og læremidler. For de sistnevnte 

betyr det at de ”[g]jennom sin formidlingsform er strukturert slik at elevene arbeider praktisk 

skapende med stoffet” (Thorsnes 2001:30).  

Hvordan dette er gjort blir studert i ett av ungdomstrinnets læreverk. Thorsnes har 

valgt Akantus som er det markedsledende (år 2001), men har også gått igjennom de andre 
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læreverkene og mener at ”bøkene ikke fremstår som spesielt forskjellige når det gjelder de 

spørsmål som reises her” (op.cit.:31). Analysen har kun vært rettet mot det praktisk skapende, 

andre sider ved verket er ikke behandlet. 

Det som kjennetegner praktisk skapende arbeid er blant annet interaksjonene mellom 

intuisjon og analyse, mener Thorsnes. Dette setter krav til selve lærings- og arbeidsprosessene 

i faget, fagets kunnskapsbase må knyttes til praktisk skapende arbeid. Det forutsetter også et 

forhold mellom den lærende og læreren som mer ligner det vi kjenner i opplæring av 

håndverkere eller kunstnere,  nemlig ”i verkstedet sammen med mesteren” (op.cit.: 30). Ut fra 

dette analyser Thorsnes i hvilken grad og på hvilken måte det praktisk skapende ivaretas i 

læreboka gjennom å undersøke tre  områder; lærebokas innføring av begrepet praktisk 

skapende arbeid, tilrettelegging av stoff i en verkstedpreget form, der instruksjoner og 

innføringer har karakter av et mester/svenn forhold, og til siste studeres oppgavene.  

Thorsnes konkluderer med at boka ”i liten grad og på en ufullstendig måte behandler 

begrepet som skal utgjøre hovedtyndgen i faget, praktisk skapende arbeid” (op.cit.:43). Han 

finner at de fleste kapitlene i boka fungerer som i lærebøker flest med stoff som skal huskes, 

de skal leses og har innlagt øvinger, men legger i liten grad opp til læringsprosesser som kan 

kalles praktisk skapende. Men han finner også eksempler på enkeltkapitler der denne 

prosessen er godt ivaretatt og illustrert. Når de gjelder oppgavene, finnes det også gode 

eksempler der det legges opp til en praktisk skapende arbeidsprosess, men disse er etter 

Thorsnes’ mening for få i forhold til oppgaver som legger hovedvekt på teori og på 

ferdigheter. I det hele mener han det kan reises spørsmål ved om den heldekkende læreboka 

for kunst og handverksfaget er en for høy ambisjon. I stedet tar han til orde for at det praktisk 

skapende arbeidet med faget vel så godt kan dekkes gjennom utvikling av nettbaserte 

”mesterlæremidler”, der synliggjøring av en håndverker eller kunstners praktisk skapende 

arbeid inngår.  

Den andre undersøkelsen  knyttet til kunst og handverksfaget er utført av Bente Støa. 

Den tar utgangspunkt i  to lærebøker for videregående skole. Bøkene benyttes i faget kunst og 

kulturhistorie innenfor det obligatoriske totimerskurset ved grunnkurs formgivning. Her 

finnes det to til dels svært forskjellige bøker å velge mellom. Den ene er historisk kronologisk 

bygd opp (Det skapende mennesket av Pharo/Sagstad 1998), den andre tematisk (Håberg: 

Kunst- og kulturhistorie, 1994). Videre er framstillingsformen og vektleggingen  forskjellig. 

                                                                                                                                                         
6 “Faget Kunst og håndverk har sin hovedtyngde knyttet til praktisk skapende arbeid med form og farge i ulike 
materialer “ (Læreplanen for den 10-årige grunnskolen:190) 
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”Kunsthistoriske teorier bygger alle på kunstverkenes dobbeltkarakter, der kunstverket 

betraktes både som estetisk objekt og historisk dokument, men vekten kan legges ulikt” (Støa 

2001:5). De to bøkene er eksempler på det.  

Ut fra bl.a. en analyse av omslag og forord i de to bøkene, mener Støa at Håbergs bok 

er mer opptatt av fagets holdningsmål og mer affektive mål enn Pharo/Sagstads bok, hvor de 

kognitive målene vektlegges sterkest. Mens Pharo/Sagstad vektlegger at elevene skal lære om 

kunst, vektlegger Håbergs bok læring i kunst. En analyse av oppgavene i de to bøkene 

understreker også denne forskjellen. Oppgavene i Håbergs bok er ofte ikke ”[k]nyttet direkte 

til teksten i læreboken. De er i stor grad relatert til undersøkelser og ”oppdagelser” av 

elevenes eget nærmiljø  [---] Oppgaven oppfordrer elevene til eget arbeid, individuelt eller i 

gruppe, --” (op.cit: 30). Oppgavene i Pharo/Sagstads bok kan på den andre sida ”ofte besvares 

med korte setninger, og løsningen på oppgavene befinner seg innenfor lærebøkenes 

framstilling. [---] oppgavene fungerer som en repetisjon av lærebokens fremstilling” 

(op.cit:31 f.). Bøkene er uttrykk for ulike syn på fagets kunnskapsbegrep, og Støa går videre 

med dette ved å intervjue lærere ved seks videregående skole om deres syn på de to bøkene. 

Lærerne er bevisste på de ulike kunnskapssynene i de to verkene, de  ”[m]ener at de 

står overfor valget mellom å bruke en lærebok som presenterer kunsthistorien tematisk og 

viser til en mangfoldig kunnskapsforståelse i tråd med deres egen oppfatning, og en lærebok 

som presenterer fakta kronologisk, men som formidler en mer begrenset kunnskapsforståelse 

enn lærernes egen” (Støa 2001:20). Når de velger forskjellige bøker, har det til dels 

sammenheng med deres forhold til læreboka. Noen ønsker en faktapreget og ”kjedelig” bok, 

nettopp for å få spillerom for egen utfylling og fargelegging av stoffet, mens andre ønsker en 

bok som ”ivaretar formidling av ikke-målbar kunnskap om kunst- og kulturhistorie” 

(op.cit:22).  

Støa følger opp sin undersøkelse med en studie av hvordan disse to bøkene brukes ved 

å intervjue 16 elever som har fullført grunnkurset, og ved å observere i en klasse. Vi skal 

komme tilbake til denne delen av Støas prosjekt i kapittel 8, hvor vi ser på lærebøkene i bruk. 

 

7.2.3. Musikk 
Et av de andre estetiske fagene som er undersøkt i dette prosjektet, er musikk. Her har Gro K. 

Sanner analysert de to læreverkene som er utgitt for musikkfaget på ungdomstrinnet, og også 

intervjuet tre lærere om deres vurdering og bruk av det ene verket.  
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 De to verkene som er undersøkt, er Andreassen: Opus, (Det Norske Samlaget) og 

Refvik: Alle Tiders Musikk (Warner Chappel Music). Sanner analyserer de to verkene med 

utgangspunkt i kunnskapsteoretiske perspektiver. Hun bygger på et konstruktivistisk 

kunnskapssyn, og peker på at musikkfaget henter sin basis fra både musikk som kunstart og 

musikk som vitenskap, det har med andre ord både en ars-dimensjon og scientia-dimensjon 

(Sanner 2003:9).  Dette får konsekvenser for fagets kunnskapssyn. Faget inneholder både 

intuitive og logisk-analytiske kunnskapsformer, og begge former må være til stede i 

undervisning og læring. 

 Gjennom analysen av verket Opus’ behandling av musiseringsaktiviteten, som er en av 

de fire aktivitetsformene i læreplanen, viser Sanner at  ”Utvikling av elevens evne til å 

oppfatte musikk er et sentralt pedagogisk siktemål i bøkene” (op.cit.: 29). Verket legger vekt 

på at elevene skal ”finne ut av”, og ”oppdage”, og det legges opp til diskusjoner omkring 

musikk, der elevene må sette ord på sine musikkopplevelser. Samtidig er det et problem at de 

svært konkretiserte målformuleringene oppleves som et brudd med et konstruktivistisk 

læringssyn.  ”Selv om bøkene fremhever problemløsning og diskusjoner som arbeidsmåte 

innen læringsprosessen, faller noe av grunnlaget bort idet det for hvert enkelt 

undervisningsopplegg angis helt konkret hva som til slutt skal læres” (op.cit.:30).  På den 

måten kommer det til syne et motsetningsforhold mellom den uttrykte pedagogiske 

målsettingen og den praktiske tilretteleggingen for ulike aktiviteter hevder Sanner. 

I verket Alle tiders Musikk formidles kunnskap på en noe annen måte. 

Tilretteleggingen av musiseringsaktivitetene har her mer karakter av instruksjoner, og Sanner 

konkluderer med at  ”Kunnskapsformidlingen blir dermed en overføringsprosess av 

informasjon fra bok til elev, der det pedagogiske siktemålet er å huske hva som har stått i 

boken. Stoffet er i liten grad tilrettelagt slik at det oppfordres til dialog mellom bok og leser.” 

(op.cit.: 50). 

Analysen synliggjør den samme problematikken som den vi har gjort rede for når det 

gjelder kunst og håndverksfaget ovenfor, og spørsmålet om hvor egnet en heldekkende 

lærebok i et praktisk-estetisk fag er, reises også av Sanner:  

 
Dersom en anser ars-dimensjonen som grunnleggende for musikkfaget, noe begge 
læreverkene i sin generelle presisering synes å forfekte, må også de kunnskapsformer 
som denne dimensjonen representerer løftes frem og behandles. Dette er former for 
kunnskap som utvikles gjennom aktive læreprosesser, og det er disse læringsprosessene 
som ikke fremgår med like stor tyngde som en kanskje kunne ønske. Dette får 
konsekvenser for hva som fremstår som sentral kunnskap i seg selv.(op.cit: 53). 
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Den andre delen av Sanners studie omhandler intervjuer med tre lærere som benytter verket 

Opus. Lærernes vurdering er at de trenger et læreverk, selv om de som i dette tilfellet bare 

benytter deler av det.  Det fremkom i intervjuet med lærerne bl.a. at de så på boka både som 

en elevbok og som en bok for læreren. De etterlyste for eksempel flere praktiske ideer til 

hvordan de enkelte oppleggene i verket kunne gjennomføres. Her har trolig forlaget tenkt 

annerledes. Bøkene er beregnet på elevene, og det stoffet som er tenkt for læreren, er lagt til 

lærerveiledningen/ressurspermen. Men i dette tilfellet viste det seg at ingen av de tre lærerne 

benyttet seg av ressurspermen fordi de så på den som mangelfull. Dette reiser det mer 

prinsipielle spørsmålet hvem læreboka er skrevet for. Dette blir kommer vi tilbake til i del III. 

  Samtidig berømmes verkets estetiske utforming, det kunnskaps- og læringssyn som 

ligger til grunn for verket og  vektleggingen av musikk som opplevelse og av fagets  estetiske 

sider. Som vist for kunst og håndverksfaget, skulle elevene ikke bare- og ikke først og fremst 

lære om musikk, men i/gjennom musikk. Spesielt når det gjaldt lytteaktiviteten, ble den 

vekten verket la på elevenes emosjonelle og estetiske opplevelse, og opplegg for å ”utvikle et 

begrepsapparat for å uttrykke seg om de emosjonelle sidene ved musikk” (op.cit.:63) 

framhevet som positivt av lærerne. Her opplevde de at boka var i pakt med både læreplanen 

og deres eget lærings- og kunnskapssyn.    

 

7.2.4. Nettsteder og læreverk i engelskfaget 
Den tradisjonelle læreboka suppleres i dag med andre læringsressurser av multimodal 

karakter. Nettsteder som er direkte relatert til et læreverk er en slik mulighet. Vi skal 

avslutningsvis referer noen resultater fra Bente Heian og Reidar Pettersens analyse av tre 

nettsteder for engelskfaget i videregående opplæring utviklet 2000 (Gyldendals Flying 

Colours, Aschehougs Tagets Online og Cappelens Passage to the Internet). Alle tre er 

supplement til lærebøker i engelsk for grunnkurs i videregående opplæring, allmenne og 

økonomiske og administrative fag. En omtale av hvordan disse brukes, og hvordan lærere og 

elever vurderer dem, vil bli gitt i kapittel 8.  

 Nettsteder som læremidler er historisk sett noe nytt. Mens læreboka har lang tradisjon 

både når det gjelder form og innhold, er nettet et nytt hjelpemiddel i læringsarbeidet, og det 

stiller både den som lager lærermiddelet og de som skal bruke det, overfor helt nye 

utfordringer, vel å merke dersom nettet skal bli noe annet en den tradisjonelle læreboka lagt 
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på nettet. De spørsmålene som har vært i fokus i denne undersøkelsen kan grupperes i to 

overordnede problemstillinger. For det første er det undersøkt hvordan nettstedet er relatert til 

grunnbøkene og de øvrige komponentene. For det andre er selve nettstedet analysert, både når 

det gjelder form og innhold. Til å supplere sin egen analyse har Heian og Pettersen hentet inn 

konsulentuttalelser fra tre lærere som har spesialkunnskap innenfor Ikt, men som ikke har 

brukt disse tre nettstedene. Målet med analysen har ikke vært å konkludere med hvilket 

nettsted som er ”best”, men å bidra til utvikling av bedre læremidler.  

 Innenfor analysen av formen er to hovedelementer undersøkt nemlig design (grafikk, 

farger og oppsett) og struktur, (menyer, nivåer og lenker).  Når det gjelder design, er det viktig 

med en funksjonell grafikk; dvs. at formelementene er funksjonelle og selvinstruerende. 

Heian og  Pettersen peker på at valg av grafikk har en kortsiktig og en langsiktig bruksverdi. 

”En grafikk som oppleves som morsom  og motiverende for førstegangsbrukeren, kan bli det 

motsatte ved gjentatt bruk” (op.cit.: 42). Bruken av animasjoner er sparsom i alle de tre 

verkene, og konsulentpanelet er delt i sitt syn på dette. Mens én synes det er forstyrrende med 

bilder som ”hopper rundt”, mener en annen at slik grafikk kan være motiverende, selv om han 

advarer mot overdrivelse (ibid.).  

 ”God lesbarhet er det avgjørende vurderingskriteriet når det gjelder oppsett på 

websidene” (op.cit: 43). Det gjelder å få passe mye tekst på siden, og å utnytte nettets 

muligheter. Alle de tre nettstedene er tekstorientert, her er ikke lydstoff  eller videoklipp.  

”Dette viser at de analyserte nettsidene representerer et tidlig teknologisk stadium i et 

utviklingsløp som sannsynligvis vil føre oss mye lenger i retning multimedier” (op.cit: 44). 

Det kan imidlertid være verd å merke seg at ”[B]are en av konsulentene i panelet etterlyser 

multimedia på nettsidene og peker på de pedagogiske mulighetene som ligger i slike 

elementer” ( ibid.). 

Går vi til det andre hovedområdet innenfor formanalysen og ser på nettstedets struktur, 

framheves det at ”oversikt, klarhet og system er stikkord for en vellykket struktur på 

nettstedet” (ibid.). Her er det en fordel om det er godt samsvar mellom strukturen på 

nettstedets startside og den strukturen elevene finner i grunnboka. Videre er det av betydning 

at hovedmenyen gir et godt bilde av nettstedets innhold, og at navigasjonssystemet gjør det 

mulig å orientere seg i forhold til ulike nivå. Dessuten er spørsmålet om lenker viktig. Å ha 

mange lenker kan være spennende og en god utnyttelse av mediet. På den andre siden kan 

mange lenker, og da kanskje særlig i et fremmedspråk lett virke forvirrende, og overveldende, 

og nytten kan være relativt begrenset. Det er ikke slik at et stort antall lenker automatisk bør 
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vurderes som en viktig pedagogisk gevinst, mener Heian og Pettersen, som også peker på at 

det i alle fall er viktig at lenkene er aktive.  

Når det gjelder innholdet, tar rapporten for seg  lærestoffet og ser på bruken av 

autentiske eller tilrettelagte tekster, og ulike løsninger for oppdatering av nettstedet. Videre 

ser en på hvilke læringsaktiviteter det legges opp til, nærmere bestemt oppgavetyper og 

hvordan disse støtter læringsprinsipper som ”motivasjon, differensiering og interaktivitet” 

(op.cit.:11). Et siste moment som analyseres er tilgangen til støttefunksjoner.  

Vurdering av innholdet i de tre nettstedene vektlegger tre aspekter, nemlig 

mulighetene for oppdatering, mulighetene for bruk av interaktive arbeidsmåter og muligheten 

for å bruke autentiske tekster. Oppdatering er en av de viktigste fordelene et nettsted har i 

forhold til et trykt læreverk. Det er imidlertid tid- og ressurskrevende å holde et nettsted 

oppdatert, og her er det forskjeller mellom de tre vurderte verkene. Ett av verkene, Flying 

Colours, har hatt en slik komponent helt fra starten, Tagets on line har fått det senere, mens  

Passage to the Internet  ikke hadde denne muligheten på det tidspunktet analysen ble foretatt 

(våren 2002). Den mulighet for aktualisering av undervisningen som en stadig oppdatering 

gir, gjør imidlertid at rapportens forfattere mener dette ”kan være vel verdt å sett inn ressurser 

på fremover” (op.cit:49).  

Når det gjelder alternative læringsaktiviteter,  sier Heian og Pettersen at  ”Arbeidsstoff på 

nett kan – og bør – imidlertid gi muligheter for andre oppgavetyper og innfallsvinkler enn hva 

papirbaserte oppgaver gjør. Interaktivitet, kildekritikk og problembasert samarbeidslæring er 

stikkord for slike tilleggsmuligheter  ved nettbasert arbeidsstoff” (op.cit.:50). Dette utnyttes 

nok i de tre nettstedene i ulik grad. Drillpregede oppgaver egner seg godt for nett, og disse er 

selvsagt også nødvendige for fremmedspråkslæringen, men konsulentene etterlyser flere 

problembaserte gruppeoppgaver. For egen del peker Heian og Pettersen på at oppgaver som 

oppmuntrer til autentisk kommunikasjon, mangler på alle tre nettstedene, - og de 

kommenterer at heller ikke de tre konsulentene ser ut til å savne det som kalles  ”net work-

based language teaching” (NBLT).  

Arbeidet med å utvikle nettbaserte læremidler er ennå bare i startfasen. Som kjent ble 

det laget tre nettbaserte læremidler i samfunnsfag høsten 2001. Disse er nå under evaluering 

(Lieberg 2002). Det er sannsynlig at forlagene i stadig sterkere grad vil utvikle nettbaserte 

læremidler som supplerer de trykte. De kriteriene for evaluering av slike læremidler som 

Heian og Pettersen har utviklet i dette prosjektet, vil bli nyttige i det videre arbeidet med 

kvalitetsutvikling av slike nettsteder. Hvorvidt de nettstedene som er analysert i dette 
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delprosjektet tas i bruk, og hvordan lærere og elever vurdere dem, kommer vi tilbake til i 

kapittel. 8. 
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8. Bruk av læremidler 
 
Målene for elevenes læring er uttrykt i skolens læreplaner, og lærebøker og andre læremidler 

skal være  verktøy i arbeidet med  å nå disse målene. Vi har i forrige kapittel sett på 

læremidlenes kvalitet i relasjon til det kunnskaps- og læringssyn som planen forfekter. Men 

læremidlenes kvalitet avgjøres i siste instans i møtet med elever og lærere. Derfor er 

kunnskap om læremidlene i bruk et sentralt underøkelsesområde.  I prosjektbeskrivelsen ble 

følgende problemstillinger framhevet: 

 

• hvordan brukes læreboka av elev og lærer sett i forhold til læreplanenes generelle og 

fagspesifikke mål? 

• hvordan kombineres læreboka med andre læremidler? 

• hvordan fungerer lærebøker og læremidler i arbeidet med å differensiere og 

tilrettelegge opplæringa for den enkelte elv? 

• hvilke arbeids- og læringsprosesser inviterer lærebøkene til i og utenfor 

klasserommet? 

 

I løpet av prosjektperioden ble avgrensinger nødvendig, også i forhold til disse 

problemstillingene. Siden differensiering og tilpasset opplæring var nevnt i 

prosjektbeskrivelsen og også omtalt som en delproblemstilling under kapittel 7 (jf. s. 31),  er 

det for så vidt en svakhet at dette viktige feltet i svært liten grad er berørt i dette prosjektet. 

Avgrensingen kan begrunnes først og fremst ut fra prosjektets begrensede omfang. I det 

oppsummerende kapitlet vil vi komme tilbake til dette.  

I dette kapitlet skal vi referere noen resultater som kan belyse i hvilket omfang 

læreboka brukes, hvordan lærere og elever oppfatter og bruker det læringsverktøyet læreboka 

er ment å være, i hvor stor grad lærebøkene styrer innholdet i læringsarbeidet og  

arbeidsprosessene i klasserommet. Vi skal også kort kommentere hvordan lærebøkene 

kombineres med andre læremidler.  
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8.1. Hvor mye brukes læreboka? 
 

Selv om Bueies studie som vist ovenfor fokuserte på hvordan lærebøkene velges (se s.16), 

hadde den også med et spørsmål om hvorvidt lærerne brukte læreverk i sin 

norskundervisning. Her svarte 75% av lærerne at de alltid brukte læreverk og 22% svarte ofte. 

Bare tre prosent valgte svaralternativene “av og til”, “sjelden” eller “aldri” (Bueie 2002:14). 

Nå svarer ikke undersøkelsen på hva lærerne legger i at de ”bruker læreverk”, og den 

oppfølgende intervjuundersøkelsen Bueie gjennomførte, tyder på at tolkningen av spørsmålet 

kan være noe forskjellig (Bueie 2003). Vi må allikevel kunne si at når 75% av norsklærerne 

velger svaralternativet ”Ja, alltid” på spørsmålet: ”Bruker du læreverk i din 

norskundervisning?”, så betyr det at læreverket står sterkt norskundervisningen i 

videregående skole også i 2001 da denne undersøkelsen ble foretatt.  

 Også de intervjuundersøkelsene og samtalene vi har gjennomført med lærere 

og elever innenfor prosjektet bekrefter dette inntrykket. Av de lærerne som deltok i de ulike 

delundersøkelsene, ble 36 direkte spurt om de benyttet noen form for forlagsprodusert 

læreverk (Skjelbred 2003) i undervisningen. Her svarer bare 1 at han ikke bruker slike 

læreverk. Lærerne ble også spurt om de bruker læreverket mye eller lite. Over halvparten av 

de spurte svarer at de bruker verket ”mye/hver dag/ganske mye”, mens en del også sier at det 

varierer, eller at de bruker læreverk lite fordi de ikke er fornøyd med det aktuelle verket. Bare 

to av lærerne sier eksplisitt at de bruker læreverk mindre nå enn før reformen.  

De andre lærerne som er intervjuet i de forskjellige delundersøkelsene, er ikke spurt 

direkte om de bruker forlagsproduserte læremidler. Av svarene som gis, framgår det at bruk 

av lærebok tas for gitt, og at ingen av lærerne reiser spørsmål ved dette. Blant de til sammen 

53 elevene som er intervjuet (se s. 11), er forståelsen den samme. I alle de undersøkte 

klassene benyttes det læreverk, og det reises i meget liten grad spørsmål ved om man trenger 

læreverk både blant lærere og elever. Prøver man å finne ut hvor mye læreverket brukes, blir 

bildet som vist ovenfor, noe mer nyansert.  

  Dette er for så vidt vel kjent og godt dokumentert i forskningslitteraturen fra hele siste 

del av forrige århundre både i Norge og i andre land. Våre undersøkelser viser at bildet er lite 

endret etter reformene på 1990-tallet. Som vi senere skal se bekreftes dette også av andre 

undersøkelser. 
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8.2. Hvordan brukes læreboka? 
 

En ting er at læreboka står sterkt, men kan vi vite noe om hvordan den brukes? Her skal vi 

fokusere på både lærernes og elevens bruk av boka. Skal man kunne si noe sikkert om det, må 

man selvsagt observere i klasserommene, noe som er meget tidkrevende og i tillegg vanskelig 

å få gjort i et slikt omfang at det gir grunnlag for å si noe mer enn hva som faktisk skjer i de 

enkelte klasserommene man observerer. I dette prosjektet er informasjon hovedsakelig  

innsamlet ved hjelp av intervjuer og samtaler. Det har selvsagt noen metodiske svakheter. Det 

kan som kjent ofte være forskjell på hva folk sier de gjør og hva de faktisk gjør.  

 

I utgangspunktet kan vi si at læreboka brukes på tre hovedmåter. Den kan brukes som: 

• utgangspunkt for kunnskapsformidling (fagstoff, tilleggsstoff) 

• utgangspunkt for elevarbeid (oppgaver, prosjekter) 

• utgangspunkt for kontroll (kontrollsamtaler, prøver) 

 

Vi har  i liten grad undersøkt hvordan læremidlene brukes i kontrollsamtaler og prøver. Det 

framgår nedenfor at elevene i stor grad bruker lærebøkene som utgangspunkt for  forberedelse 

til prøver. Ja, dette er faktisk den viktigste funksjonen lærebøkene har for elevene. Vi har 

imidlertid i liten grad gjort klasseromsobservajoner som kan verifisere eller motsi at læreboka 

bruker som kontroll gjennom samtaler i klasserommet. Dette vil kunne være ett av de 

områdene det er vel verd å fokusere i senere undersøkelser. Vi skal i det videre her 

konsentrere oss om lærebøkene som kunnskapsformidlere og spørsmålet om lærebøkene som 

utgangspunkt for elevarbeid,  først og fremst gjennom oppgavene i bøkene. 

 

8.2.1. Læreboka brukt som kunnskapsformidler 
Hvordan bruker elever og lærere det faglige stoffet i lærebøkene? Vi skal referere noen 

resultater som kan belyse spørsmålet.  

Erik Knain har som vist ovenfor analysert to lærebøker i naturfag for videregående 

opplæring, og intervjuet 12 elever om deres syn på boka og bruken av den (se.s.41f). Den ene 

boka vender seg til elever på allmennfaglig studieretning, den andre til yrkesfaglige elever. 

Elevene fra allmennfaglig studieretning brukte boka for å huske stoff og kunne gjengi til 

prøver.  ”Pugging er kanskje den mest dominerende strategien elevene bruker boka til” 

(Knain 2002:79). Læreboka definerer for dem hva som er ”naturfag”, den definerer for dem 
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hva som skal kunnes i faget, og hva som skal evalueres. Elevene på yrkesfaglig studieretning 

sier at de i liten grad leste boka, de svarer på oppgaver i klasserommet og bruker den til 

prøver (op.cit.:90). De framhevet som positivt at boka var tynn, men føler seg fremmede i det 

naturfaget som skolen og læreboka definerer. Den ble forbundet med ensidig undervisning og 

abstrakt kunnskap de i liten grad så relevansen av. Allmennfag-elevene derimot fant seg godt 

til rette med læreboka i naturfag. Den svarte til de forventninger de hadde til faget, og 

videreførte deres forståelse av hva som er viktig naturfaglig kunnskap og hvordan de kan 

tilegne seg denne kunnskapen.  

Her skal kort også nevnes en intervjuundersøkelse Bente Aamotsbakken gjennomførte 

med elever i seks klasser ved tre videregående skoler i forbindelse med sin studie av 

norskantologienes litterære kanon (se s. 31f.). Elevenes svar på spørsmål om de ønsket noe 

innflytelse på tekstutvalget de skulle arbeide med, var vage og sprikende. Aamotsbakken 

konkluderer med at "[e]levene ikke var fortrolige med tanken på å kunne bli aktive 

medspillere når det gjaldt hva som skulle leses i skolen"(Aamotsbakken 2003:61).  

Gro Sanners undersøkelse av lærebokas rolle i musikkundervisningen i 

ungdomsskolen bygger på intervju med tre lærere. Alle tre arbeidet som nevnt ovenfor på 

relativt store oslo-skoler som var godt utstyrt når det gjaldt instrumenter og annet for 

undervisning i musikk. Alle tre hadde god kompetanse i musikk, og alle tre benyttet 

læreverket Opus.  

Intervjuene viser at lærerne bare i begrenset grad brukte læreverket, en av dem anslår 

at hun bruker bare en tredjedel av det (Sanner 2003:57). Grunnen er først og fremst at verket 

ansees om for ambisiøst i forhold til det timetallet musikkfaget har i skolen, utstyret som 

finnes på den enkelte skole og i forhold til elvenes forkunnskaper i faget. Læreverket 

forutsatte for eksempel at elevene kunne lese noter, noe som ikke er tilfelle for alle elever. 

Selv om de skolene disse lærerne representerte etter lærenes egne utsagn var godt utstyrt, 

hadde læreverket forslag til mange aktiviteter som ikke lot seg gjennomføre,  ifølge lærerne. 

Det viste seg også  at ingen av de tre lærerne benyttet seg av ressurspermen fordi de så på den 

som mangelfull. ”Det ble etterlyst mer utfyllende stoff og metodiske tips til hvordan gå frem i 

undervisningen” (Sanner 2002:61). Alt i alt viser intervjuene at bruken av det 

forlagsproduserte læremateriellet var relativt begrenset, trass i at det var tilgjengelig. Lærerne 

produserte i betydelig grad supplerende undervisningsmateriell selv.  

Læreplanen i musikk er bygget opp omkring fire aktivitetsformene musisere, danse, 

komponere og lytte. De tre intervjuede lærerne er godt fornøyde med det stoffet som er 
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knyttet til lytteaktiviteten, og bruker det ganske omfattende. De bruker også i noen grad det 

som er knyttet til dans, mens læreboka brukes i liten grad når det gjaldt komponering, og 

”[m]usiseringsaktivitetene hovedsakelig ble valgt bort” (op.cit:72). Det er altså i forhold til 

ferdighetsaktivitetene at læreboka i liten grad benyttes. Det er likevel disse lærernes vurdering 

at de trenger et læreverk i musikk, selv om de som i dette tilfellet bare benytter deler av det. 

Begrunnelsen er blant annet at de mener det er motiverende for elevene å ha en lærebok. Dette 

reiser imidlertid noen grunnleggende spørsmål vi også tidligere har vært inne på, og som vil 

bli behandlet i del III.   

Astri Andresen har intervjuet ni elever som tar det obligatoriske kurset i kroppsøving 

på VKI-nivå. Elevene er hentet fra forskjellige klasser på en middels stor oslo-skole, og 

materialet er også supplert med klasseromssamtaler. Intervjuene viser at elevene 

gjennomgående brukte læreboka relativt lite, bare en av elevene oppgir å lese teoristoff  som 

lekse, de andre leste bare til prøver. Noen av elevene var ganske skeptiske til å ha en lærebok 

i et praktisk fag som kroppsøving: ” Å trykke på oss en 300 siders teoribok og i tillegg teste 

oss i innholdet flytter fokus fra gymmen som et praktisk fag til et skolefag på lik linje med 

matte der prestasjonskravet er skyhøyt” sier en av elevene (Andresen 2003: 31). Ikke alle var 

like negative, noen mente at det var hensiktsmessig med en bok som hadde forslag til øvelser 

og gav kunnskap om metoder innenfor ulike deler av faget (ibid).  

Videre viste elevene seg å ha et relativt ubevisst forhold til selve boka, de mener tekst 

bilder og illustrasjoner er ”greie ”nok” (op.cit. 38), men de virker litt overrasket når de blir 

bedt om å vurdere boka, og det kan se ut som dette er et spørsmål ingen har stilt dem tidligere. 

De har som vi tidligere har referert heller ”aldri hørt om” at elever er med på å velge lærebok. 

Ingen av de ni elevene svarer at de vil beholde boka etter endt skolegang.  For mange av de 

intervjuede elevene framstår nok kroppsøvingslæreboka som et paradoks. 

Agnete Andersen Bueie har fulgt opp sin undersøkelse av hvordan lærebøker i norsk i 

videregående skole velges med en studie av hvordan tre lærere og deres elever sier at de 

bruker læreverket. Alle lærerne har mer enn 10 års erfaring fra videregående skole. 

Sammenstillingen av elevene og lærernes svar viser at det er godt samsvar mellom det lærerne 

sier om bruk av læreboka og det elevene rapporterer.  

Intervjuene viser at alle tre lærerne mener læreboka er viktig for elevenes læring. 

Læreboka brukes imidlertid først og fremst til elevenes arbeid med lærestoffet utenom 

undervisningstiden. Lærerne sier at de i liten grad bruker lærebokteksten direkte i 

undervisningen, og dette samsvarer godt med de svar elevene gir. Læreboka leses hjemme, og 



 58

elevene leser den først og fremst fordi ”de må”. Dessuten brukes den av elevene når de skal 

forberede seg til prøver (Bueie 2003:29). Lærerne baserer undervisningen stort sett på egne 

opplegg. Dette skyldes ikke at de er misfornøyde med lærebokas behandling av de aktuelle 

emnene som var utgangspunkt for intervjuene, men at de ønsket å bruke boka innenfor ”egen 

pedagogisk tilrettelegging for at den skal fungere godt” (op.cit.: 30).  

Sammenfattende kan vi si at læreverket i disse undersøkelsene stor sett benyttes av 

elevene når de skal tilegne seg det som de oppfatter som kunnskap i faget, og som de mener 

de kan stilles til ansvar for på prøver. Lærerne bruker ikke læreverkene slavisk, men tilpasser 

stoffet ut fra egne pedagogiske vurderinger og ut fra elevenes forutsetninger. Undersøkelsene 

omhandler læreverk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, det er ikke urimelig å 

tro at situasjonen er annerledes blant yngre elever.     

 

8.2.2.Læreboka brukt sammen med andre læringsressurser 
 

Bente Heian og Reidar Pettersen har undersøkt hvordan nettsteder utviklet til tre engelskverk 

for videregående opplæring brukes gjennom en landsomfattende spørreundersøkelse rettet til 

lærere som benytter de tre verkene. Svarprosenten er 62, som ikke er spesielt høyt, men 

akseptabelt for undersøkelsens formål (Heian&Pettersen 2002:10). Svarene viser at nettsidene 

bruktes i beskjeden grad. Bare halvparten av de spurte lærerne svarer at de i det hele tatt 

hadde vært inne på verkets nettside, og av dem som hadde vært inne, svarte bare hver  tiende 

bruker at de hadde vært inne på siden hver uke. De lærerne som brukte siden, svarer at de 

brukte den i hovedsak til egne forberedelser, eller de printet ut nettsider  for å bruke dem i 

undervisningen. ”Det er kanskje ikke helt dette som er den pedagogiske ideen som ligger bak 

utviklingen av nettsider som supplement til læreverk” sier Heian og Pettersen (op.cit. 31).  

Her må vi imidlertid ta med at undersøkelsen er gjennomført i mai 2001, og det er 

trolig at situasjonen fort vil endre seg. Lærernes holdninger til bruk av nettsteder i denne 

undersøkelsen tyder på det. Lærerne sier riktignok at de bruker nettstedene relativt lite i dag, 

de ser den praktiske tilretteleggingen som et hinder, men de er generelt positive til å bruke 

nettstedene, de ønsker å bruke dem mer, og de tror at elevene liker å bruke den typen 

læremidler. Det ser ut fra dette ikke ut til at lærernes holdninger til å bruke alternative 

læringsressurser er noe hinder for at bruken av slike ressurser skal øke i fremtiden. 
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Det framkommer at lærerne mener nettstedene først og fremst er et viktig 

læringsverktøy for de sterke elevene, mens de utfra de erfaringer de har, ser ut til at de svake 

elevene finner det vanskelig å arbeide på nettet, ”Selv adapterte opplegg kan oppleves som 

vanskelig for svært svake elever. Dette viser at det hviler en stor utfordring på de som skal 

utvikle nettsider som del av læreverk i å utvikle både form og innhold som passer både sterke 

og svake elever” mener Heian og Pettersen (op.cit.: 35).  

 Heian og Pettersen har i tillegg intervjuet ni elever som har tilgang til nettstedene. 

Også her viser det seg at elevene rapporterer å bruke nettstedet i beskjeden grad, i 

gjennomsnitt to til tre ganger i året. Både lærere og elever benytter seg stort sett av tekstene 

på nettstedet, ikke arbeidsstoffet. ”Dette er et tankekors, siden produsentene av alle tre 

nettsteder har utarbeidet til dels detaljerte arbeidsopplegg til tekstmaterialet. Muligens kan det 

ha sammenheng med at lærerne shopper blant mange kilder og læremidler og kombinerer 

disse med læreboka som fremdeles utgjør hjørnesteinen for arbeidet med faget” (Heian og 

Pettersen 2003:18).  

 Det er ikke gjort undersøkelser av bruk av nettsteder relatert til andre læreverk enn 

engelsk i videregående opplæring innenfor prosjektet. Som kjent utviklet tre forlag digitale 

læremidlene for samfunnsfag i videregående opplæring på oppdrag av Læringssenteret til 

skoleåreets start 2001. Evalueringen av disse viser imidlertid at bruken også her så langt er 

relativt beskjeden (Lieberg 2002). Men utvikling av læremidler for nettet er trolig bare i sin 

startfase, så her vil det nok skje endringer i fremtiden.  

 

8.2.3. Bruk av oppgaver 
 
Lærebøker har til vanlig ulike typer oppgaver, som faktaorienterte oppgaver til bruk for 

oppsummering av innholdet i for eksempel et kapittel, og mer utvidede oppgaver der elevene 

skal bruke flere kilder, resonnere og diskutere, kanskje også utføre aktiviteter.  

 I flere av de undersøkelsene som inngår i prosjektet dokumenteres det at oppgaver har 

en viktig plass. Men det ser ut til at det er de oppsummerende oppgavene som bruker mest. 

Eikelands intervjuer med 11 historielærere på ungdomstrinnet viser at de oppgavene som var 

mente som utdyping, arbeid med historiske kilder osv. ble relativt lite brukt av samtlige 

lærere. “Det er de realhistoriske hovedkapitlene som danner basis for undervisningen, og 

arbeidsoppgavene som direkte er knyttet til kapitlene, blir mye brukt og danner også 

grunnlaget for prøvene.” (Eikeland 2002:148).   
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I Støas undersøkelse av  hvordan lærerne sier de brukte to forskjellige bøker i Kunst- 

og kulturhistorie, framkommer en forskjell når det gjelder bruken av oppgavene i de to 

bøkene. Oppgavene i den ene boka, “som i stor grad er problembaserte og tverrfaglige, blir 

ikke brukt” (Støa 2002:13). Det behøver ikke bety at disse oppgavene anses som uvesentlige, 

mener Støa, men at lærerne lager sine egne oppgaver. Oppgavene i den andre boka som ”i stor 

grad refererer til teksten i boken, blir i større grad brukt i undervisningen eller som lekse” 

(ibid.).  

Støa har også undersøkt 16 elevers  bruk av de to lærerbøkene. De rapporterer at 

oppgavene i Håbergs bok brukes i langt mindre grad enn Pharo/Sagstads, noe som stemmer 

godt med lærernes svar. Elevene rapporterer at de åpne og reflekterende oppgavene byttes ut 

med oppgaver læreren lager selv, og de har i stor grad karakter av å være repetisjonsoppgaver, 

slik oppgavene i Pharo/Sagstads bøker fungerer (Støa 2003:32).  

 I den forbindelse er det interessant å merke seg et funn fra klasseromsobservasjonene 

i Støas undersøkelse. Når elevene ble utfordret til selv å legge fram stoff for hverandre, valgte 

de å gjøre dette ved å lage oppgaver til medelevene. Og disse oppgavene var nettopp av den 

samme kontrollerende og lukkede typen: ”Når flyttet etruskerne til Italia?” ”Hva ble 

skulpturene laget av?” ”Hva var det romersk antikk-teaterets grunnform”osv. (Støa 2003:59f.) 

Elevene oppgav fire svaralternativ, og det rette svaret var å finne i boka. Dette er selvsagt ikke 

særlig overraskende, og det er fristende å sitere ordtaket ”man lærer i den skolen man går”. 

 I Bente Aamotsbakkens undersøkelse av hvordan forlagsredaktører så på valg av 

tekstutvalg i litterære antologier for videregående skole, ble spørsmålet om hvorvidt det er 

hensiktsmessig å knytte oppgaver til de litterære tekstene også berørt. Her framkommer det at 

samtlige redaktører prøver å oppmuntre til åpne oppgaver, og oppgaver som kan stimulere 

elevenes leselyst, ikke analyseoppgaver der en skal finne litterære virkemidler  

(Aamotsbakken 2003:78). Særlig for å aktualisere eldre kanoniserte tekster, er oppgavene 

viktige, mener redaktørene. Ingen av redaktørene reiser imidlertid spørsmål ved om en trenger 

oppgaver til litterære tekster, og hva slik oppgaver gjør med den lesemåten elevene anvender 

overfor teksten.  

 De antologiene som er omtalt i Aamotsbakkens undersøkelse benyttes av de tre 

norsklærere i videregående skole som er med i Bueies undersøkelse av hvordan norsklærere 

bruker læreverk (Bueie 2003). Her framgår det at oppgavene i norskbøkene ble lite brukt. 

Lærerne laget sine egne oppgaver. Hva slags oppgaver dette var, framkommer ikke. Kanskje  
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erstattes de åpne oppgavene som redaktører og forlag ønsker å bruke med mer kontrollerende 

og oppsummerende oppgaver?  

 

 

8.3. Andre undersøkelser 
 

De resultatene vi har gjort rede for ovenfor tegner et bilde av bruk av lærebøker som ser ut å 

stemme godt med andre undersøkelser. Vi har tidligere referert til undersøkelsen av 

læremidlenes rolle i forbindelse med iverksettingen av L97 (s. 29). Vi skal gjengi noen 

resultater fra den. Hele 87% av ungdomsskolelærerne i den landsomfattende 

spørreundersøkelsen svarte at de ”ofte” brukte lærebok i undervisningen og bare 2 % svarer at 

de ikke bruker læreverk i det hele tatt 7. De fleste svarer at de i hovedsak bruker ett læreverk 

både til planlegging og undervisning, mens noen færre sier at de bruker ett læreverk til 

undervisning og flere til planlegging. Lærerne er også spurt om hvordan de bruker læreboka, 

og her svarer over 80% at ”lærer presenterer stoffet i undervisningen med utgangspunkt i 

læreboka”. Det framgår videre at 78% gir elevene leksestoff fra boka, og over 75% svarer 

også at elevene ofte arbeider med lesestoffet og med de skriftlige oppgaver i boka. De 

praktiske oppgavene etter forslag fra boka brukes mindre (57% svarer ofte her), mens bare 37 

% svarer at de ofte finner opplegg for tema og prosjektarbeid i boka. Trass i at dette er en 

vektlagt arbeidsform i L97, blir altså læreboka lite brukt som hjelpemiddel i tema og 

prosjektarbeid (Bachmann 2003).  

Bachman har også undersøkt i hvilke fag lærerne oftest sier de benytter lærebok. Her 

svarer  lærerne i natur og miljøfag at de bruker både lærebok og lærerveiledning mest, med 

engelsk- og matematikklærerne på de neste plassene. Norsklærerne plasserer seg midt på 

treet, fulgt av samfunnsfag, mens kunst- og håndverk-lærerne og musikklærerne er de som 

sier de bruker læreverket minst.  

Bachmans undersøkelse er utført i perioden 1999 – 2001, og den omfatter mange sider 

ved forholdet mellom læreplan og lærebok, og sluttrapporten er i skrivende stund ikke 

ferdigstilt. Læreverkenes sentrale plass i lærernes arbeid også etter L97er imidlertid godt 

dokumentert. Bildet av hvordan læreverkene brukes er også i denne undersøkelsen relativt 

tradisjonelt, med vekt på "lekser"  og ”oppgaveløsing”. I forhold til å få til endringer i tråd 

                                                 
7 Lærerne fikk tre svaralternativer: ofte, sjelden eller aldri.  De ble bedt om å svare ut fra ett av sju oppgitte fag, 
eller en samlekategori av fag (Bachmann 2003).  
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med reformen i skolen, konkluderer Bachman med at ”Problemet ligger med andre ord ikke i 

hvorvidt læreverkene ivaretar læreplanen. Problemet ligger i stedet i hvordan læreplanen 

ivaretaes.” (Bachman 2003: under publisering).   

 Christine Heyerdahl-Larsens undersøkelse bygger på observasjon av fem lærere i to 

klasser i grunnskolen gjennomført i 1998. Målet var både å se i hvor stort omfang lærebøkene 

bruktes, og hvordan de bruktes. Observasjonene tyder på at lærebøkene ble brukt i betydelig 

omfang i begge de observerte 3. og 9. klassene. I gjennomsnitt var læreboka i direkte bruk i 

over 60% av den effektive undervisningstida. Ikke overraskende ble det registrert forskjeller 

mellom lærere og fag. Det var særlig i matematikk og engelsk læreboka ble mye brukt (jf. 

ovenfor). Materialet i undersøkelsen er så lite at det ikke gir grunnlag for generaliseringer, 

men de er likevel interessant, ikke minst fordi Heyerdal-Larsen hele tiden viser til annen 

relevant forskning som ser ut til å ha sammenfallende  resultater. (Heyerdahl-Larsen 

2000:158). Også den ferske undersøkelsen til Bachmann bekrefter dette.  

Når det gjaldt spørsmålet om hvordan boka ble brukt viste observasjonene i de 

klassene Heyerdahl-Larsen observerte at det vanligste mønsteret var elevarbeid med oppgaver 

i læreboka. Lærebøkene hadde større innvirkning på undervisningens innhold og 

sekvensiering og mindre på det metodiske opplegget, sier Heyerdahl-Larsen. Det viste seg 

nemlig at lærerne i stor grad brukte lærebøkene mer tradisjonelt enn lærebokforfatterne la opp 

til, dvs. at oppgaver og spørsmål som krevde alternative arbeidsmåter,  elevaktivitet, 

diskusjon og refleksjon, ble valgt bort av lærerne. Heyerdal-Larsen  mener at det ut fra disse 

observasjonene blir en  utfordring for lærebokforfattere å lage lærebøker som blir brukt på en 

slik måte at deres potensiale faktisk blir realisert.  

Anne Charlotte Torvatn har studert forholdet mellom leseforståelse og tekststruktur i 

en lærebok i norsk for ungdomstrinnet i sin doktoravhandling. I den forbindelse gjorde hun 

omfattende klasseromsobservasjoner i én klasse. Her så hun på hvordan elevene arbeidet med 

lærebokas oppgaver. Hennes observasjoner viste at ”[e]levene tilpasset sin leseteknikk ut i fra 

oppgavene i læreboka.” (Torvatn 2003:241). Elevene leste nemlig ikke først teksten, og 

brukte oppgavene til oppsummering, slik lærebokforfatter og lærer forutsatte. De startet rett 

på oppgavene når de skulle arbeide med lærebokteksten:  

 

De benyttet seg av en slags matcheteknikk. De lette i teksten til de fant en formulering 
som så ut til å stemme med hva det ble spurt om, og brukte denne som utgangspunkt. 
De mer avanserte elevene omformulerte lærebokteksten. De mindre avanserte skrev 
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direkte av setninger fra boka. Det som var noe overraskende for meg, var hvor oft denne 
teknikken fungerte godt. (Torvatn 2003:241).  

 

Dette er en observasjon som mange dessverre vil gjenkjenne. Torvatns konstatering av at 

denne teknikken fungerte godt, er en utfordring til lærebokforfatterne. 

Vi skal også ta med et delresultat fra evalueringen av L94, utført av  Lars Monsen i 

1995. Rapporten bygger på intervjuer med 12 matematikklærere og 36 elever fra de klassene 

disse underviste i og undersøker flere sider ved implementeringen av planen, men lærebøkene 

er også her berørt. I den forbindelse ble elevene bedt om å gi en vurdering av sin lærebok i 

matematikk. Spørsmålet om hvordan elevene vurderte lærebøkene hadde ikke noen stor og 

selvstendig plass i denne undersøkelsen, likevel kom det fram en del interessante synspunkter 

som kort kan sammenfattes slik: Elevene ser ut til å sette pris på eksemplene i læreboka og på 

differensiering i oppgavenes vanskegrad. Enkelte etterlyser mer problemløsing. Teksten i 

læreboka leses i liten grad ut over når eleven er ute etter konkrete svar på oppgaveløsninger. 

Alt i alt framstår matematikk som et oppgaveløsingsfag. ”Det er et spørsmål til ettertanke at 

så vidt mange elever oppgir at de bruker boka som en oppslagsbok for oppgaveløsning, og at 

deres positive, ev. negative vurdering i så stor grad er knyttet til det"  heter det i rapporten 

(Monsen 1995:58).  

Sammenfattende kan vi si at læreboka fremdeles har en sterk stilling i skolen. De 

undersøkelsene vi her har referert er stort sett gjennomført etter reformene på 1990-tallet. 

Mye tyder på at lite er endret når det gjelder bruken av læreboka i både grunnskole- og 

videregående opplæring. Her må vi imidlertid ta med at undersøkelser fra småskoletrinnet og 

mellomtrinnet kanskje ville gitt et noe annet inntrykk.   
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III: OPPSUMMERING, FRAMTIDIGE UTFORDRINGER 
 
Det er hevet over tvil at læreboka fremdeles står sterkt i skolen, trass i at det å komme bort fra 

den lærebokstyrte undervisningen var en intensjon bak reformene på 1990-tallet (jf. s.3). Både 

våre undersøkelser og annen forskning, så vel nasjonalt som internasjonalt viser det. 

Læreboka ser fremdeles ut til i stor grad å styre det som foregår i klasserommet, og både 

lærere og elever mener den bidrar vesentlig til læring. I en stor engelsk undersøkelse  blant  

34 000 elever i alderen mellom 12 og 18 år, svarer 78% at det å ha lærebøker gjør deres 

læringsarbeid lettere (Crawford 2002:2). Undersøkelsen er en del av den store Keele- 

rapporten, og her konkluderes det med at:  

 

Previous research carried out at Keele and elsewhere suggests that there is a 
considerable measure of agreement among pupils, parent, teachers, educational 
administrators and the broader community that textbooks/course books are an essential 
prerequisite for effecive teaching and learning (The Keele Report 2001:17, her sitert 
etter Crawford 2002). 

 

 
Når læreboka står så sterkt både blant lærere, elever, foreldre, skoleadministratorer og i 

samfunnet som helhet, har det flere forklaringer. Én er selvfølgelig at læreboka inngår i en 

lang tradisjon og  en viktig del av skolediskursen. I et videre perspektiv kan vi si at læreboka 

synliggjør hva som til enhver tid er gyldig kunnskap og aksepterte verdier i et samfunn, den 

synliggjør et fags kanon. Slik sett kan vi se på læreboka som ”offers of shared meaning 

proposed to the future citizens” (Englund 1997:140). Skolens tekster er også en del av vår 

allmenne danningshistorie. De erstattes ikke av internett over natta. 

Læreboka står selvsagt sterkt også av mer praktiske grunner. Den hjelper både lærer 

og elev å strukturere læringsarbeidet. I den tidligere omtalte  spørreundersøkelsen som Juhlin 

Svensson utførte blant svenske gymnaslærere, er en av konklusjonene at ”[D]en gemensamma 

pedagogiska texten underlättade for lärare att organisera undervisningen, möjliggjorde för 

elever med bortaväro att komma ifatt och inte minst förberedde elevarna för prov” (Juhlin 

Svensson 2000: 58). Læreboka angir hva som er pensum, og den er dermed ”[e]n klar 

kontrakt mellom lærere og elever om hva som er forventet av kunnskap” (Torvatn 2003:30). 

Lærerne ”[s]er ut til å legitimere  at deres undervisning er i tråd med læreplanen ved å legge 

lærebøkene til grunn for deres planleggings- og undervisningsarbeid”, heter det i den tidligere 
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refererte undersøkelse blant ungdomsskolelærere (Bachmann 2003). Slik sett kan vi si at 

læreboka tolker læreplanens mål og formidler til elev og lærere det lærestoffet som kan 

benyttes for at målene skal nås. Det er tydelig at bruken av prøver og oppgaver relatert til 

læreboka er viktig i den sammenhengen. 

På grunn av den status læreboka har, gir den også prestisje til et fag i skolekonteksten. 

Det vurderes for eksempel som viktig for de praktiske og estetiske fagene og for yrkesfagene 

at de skal ha lærebøker. Ja, det har vært sett på som en nedprioritering av disse fagene om 

læreboksituasjonen har vært mangelfull. Lærerne kan nok være kritiske til det læreboktilbudet 

som eksisterer, og de bruker også lærebøkene som vist ovenfor, i begrenset grad i en del fag, 

men det ser ikke ut til at de reiser spørsmål ved om det er ønskelig å ha en lærebok, eller om 

det i det hele tatt er mulig å lage en lærebok som skal dekke alle fagets deldisipliner innenfor 

for eksempel praktiske og estetiske fag. Dette blir tydelig når ungdomsskolelærere i musikk 

sier at de ønsker seg en lærebok, selv om det viser seg at de ikke bruker annet enn deler av 

den (Sanner 2002), eller når elever i kroppsøvingsfaget er kritiske til den teoretiseringen av 

faget som læreboka representerer (Andresen 2003).  

 Selv om vi har tilgang til nye læringsressurser gjennom nett og bredbånd, er det 

praktisk å ha en bok i papir. I stedet for å ønske oss bort fra læreboka, bør vi etter vårt syn 

spørre hvordan vi kan utvikle og bruke læreboka slik at det tjener læringsarbeidet i skolen. 

Avslutningsvis skal vi kommentere dette i relasjon til de tre hovedområdene denne rapporten 

behandler. 

 

9. Valg av læremidler, oppsummering 
Beskrivelsen av hvordan valg av læremidler skjer, viser at lærerne nok samarbeider om 

lærebokvalg, men at den enkelte skole i liten grad har utviklet kriterier for valg, og at 

skoleledelse, foreldre og elever i svært liten grad trekkes inn i dette arbeidet. Men det kunne 

jo vært annerledes. Enkelte lærere etterlyser som vi så ovenfor mer grunnleggende 

diskusjoner av læremidlenes rolle. Vi tror dette er viktige diskusjoner som kan åpne for mer 

overordnede pedagogiske og faglige debatter. Slike debatter og vurderinger som stort sett ser 

ut til å foregå på team- eller seksjonsnivå i dag, kan med fordel løftes opp til å involvere hele 

kollegiet,  og gjøres til en systematisk del av den etterutdanning og kompetanseutvikling som 

skjer i ett kollegium. Alle lærerkollegier vil ha nytte av å diskutere spørsmål knyttet til 

hvorvidt man trenger lærebøker, hvor mange og hvilke læremidler man trenger, 
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vurderingskriterier for valg av læremidler, læremidlenes rolle i læringsarbeidet, læremidlenes 

framstillingsform osv. Spørsmål om læremidlenes kvalitet i forhold til faglige mål, og deres 

kommunikasjon med elevene, vil kunne bevisstgjøre og føre til at læremidlenes innhold og 

utforming framstår som mindre selvsagt. Samtidig vil slike diskusjoner  kunne oppleves som 

praktiske og relevante for den enkelte lærer i hans daglige arbeid. Slike diskusjoner foregår 

selvsagt allerede i dag.  Å initiere og systematisere arbeidet med læremiddelspørsmål slik at 

det faktisk bidrar til skolering av hele personalet, ligger til den pedagogiske ledelsen ved 

skolen.  

Vi har også sett at  heller ikke elevene trekkes inn i prosessen rundt valg av læremidler 

i særlig grad.  Som vist side 23 har elevene etter opplæringsloven rett til å delta i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av undervisningen. Ut fra dette skal elevene trekkes inn i valg 

og vurdering av læremidler. Det burde være fullt mulig å trekke elevene inn i valg og 

vurdering av læremidler, kanskje særlig på de høyere klassetrinnene, hvor en kan bruke elever 

på ett klassetrinn som konsulenter i forhold til å vurdere læreverk de nettopp har arbeidet 

med, og slik la dem gi råd for kommende klasser. Dette har vært prøvd med gode resultat, jf. 

Michalsen 1999:43ff. Det hadde også vært mulig å presentere elevene for ulike alternativ og 

bedt om deres vurdering i forkant.  

I tillegg til at dette er en rettighet elevene faktisk har, vil vi peke at det her ligger et 

læringspotensiale som ikke utnyttes. Ett argument for at elever skal arbeide prosjektorientert, 

har vært at de skal lære å trekke inn stoff fra mange og ulike læringsressurser og forholde seg 

kritisk i omgang med kilder. I en periode var det å ”søke på nettet” en enkel løsning på dette, 

men som vi etter hvert har sett, har læringsresultatet ikke alltid stått i forhold til tidsbruken. 

Kanskje det å trekke elevene inn i lærebokvalg er en vel så enkel måte å utvikle  nysgjerrighet 

og kritisk sans? Både våre og andres undersøkelser har vist at mange elever ikke ser 

lærebokas framstilling som én av flere måter å presentere et stoff på, de reflekterer i liten grad 

over egen leserrolle etc. Om elevene blir trukket inn i valg av læreverk, kan det gi dem både 

oversikt over faget, et metaperspektiv på lærebokas framstilling og et utgangspunkt for 

refleksjoner over egne arbeidsmåter og læreprosesser. I siste instans må selvsagt fagpersoner 

ta den endelige avgjørelsen om hvilke læringsressurser som skal benyttes, det er en del av 

lærerens profesjonelle ansvar. Men vi tror et samarbeid med elevene om valg av lærebøker og 

andre ressurser gir muligheter for læring som ikke i full grad utnyttes. 

Å legge opp til bruk av flere lærebøker i en klasse, vil også gjøre noe med lesemåten 

og metaperspektivet. Nordland fylke har vedtatt fritt skolebokvalg for elever i videregående 
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opplæring, slik at det kan finnes flere lærebøker i samme klasse.  Dette kan være en utfordring 

for lærerne, men samtidig også åpne for alternative arbeidsmåter og spennende diskusjoner.  

 

 

10. Vurdering og kvalitetsutvikling, oppsummering 
Noe av problemet med læreboka er etter vårt syn at den gjøres heldekkende og skal omhandle 

alle målområder innenfor et fag. Tydeligst kommer dette til uttrykk når vi ser på de praktiske 

og estetiske fagene. Det er interessant å reise spørsmål ved hva ”bokliggjøring” av de sidene 

ved et fag som i utgangspunktet er utøvende og praktisk skapende gjør med selve innholdet i 

faget. Og en kan også reise spørsmålet: hvilket syn på læring og læreprosesser ligger til grunn 

for at praktisk skapende aktiviteter som kroppsøving, musisering, instruksjoner for praktiske 

arbeidsoperasjoner og eksperimentering med farge og form tilrettelegges ved hjelp av 

lærebøker? Her er det tydelig at skolekulturen med sin tradisjon for den heldekkende og 

statusgivende læreboka slår inn og adapteres av fag som i utgangspunktet kanskje er tjent med 

mer varierte læremidler. For det er et tankekors at reformene på 1990-tallet som så sterkt 

poengterte at læreplanen, ikke læreboka skulle være styrende for læringsarbeidet, nettopp 

førte til krav om at det ble utviklet lærebøker også i fag hvor som ikke hadde hatt det før. Vi 

tror en gjennomdrøfting av hvilke emner og målområder som egner seg for framstilling i en 

lærebok, og hvilke som kanskje trenger andre læringsressurser innenfor de ulike fagene, er 

helt nødvendig. 

 Videre mener vi en kritisk gjennomgang av oppgavenes status og funksjon er viktig. 

Må læreboka ha oppgaver? De fleste forlagsmedarbeidere vil helt sikkert svare ja til det. De 

mener at lærerne ønsker seg oppgaver i elevbøkene. Men den uheldige måten mange elever 

arbeider med oppgavene på som vist ovenfor, er jo mange lærere også oppmerksom på. 

Videre hjelper det lite om forfatterne lager åpne og aktiviserende oppgaver som innbyr til 

refleksjon og undring, når flere av de undersøkelsene som er referert her faktisk dokumenterer 

at disse velges bort. Et tredje argument for å tenke kritisk gjennom praksisen med oppgaver i 

elevbøkene er også at disse oppgavene, gjør noe med lesingen av teksten.  Elevens lesestrategi 

kan bli å lete etter ”riktig svar”, mer enn å  tenke selv. Oppgavene oppdrar elevene til å gå inn 

i noen leserroller og omgåes tekster på en måte som etter vårt syn ikke kan være i tråd med 

den leseoppdragelse vi ønsker at skolen skal gi. Om det forlagsproduserte læremidlene fortsatt 

skal ha oppgaver, er det kanskje en løsning å legge disse til lærerens bok? 
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 Det er også behov for å tenke gjennom lærerens rolle i elevens bok. Hvem er læreboka 

skrevet for? Som vi har sett, var dette uklart for lærerne i noen av undersøkelsene. Spørsmålet 

om hva som  hører hjemme i elevboka, og hva som med fordel kan stå i lærerveiledningen 

eller i andre læringsressurser, er etter vårt syn viktig å diskutere. En undersøkelse av 

lærebøker for norsk i ungdomsskolen viste for eksempel at tekstene hadde mange og til dels 

detaljerte instruksjoner i  elevboka, instruksjoner som en lærer i klasserommet like gjerne 

kunne ha gitt (Skjelbred 2000). Ett argument for dette har vært at det ”tvinger” lærerne til å ta 

i bruk nyere metoder som prosessorientert skriving, prosjektarbeid og problembasert læring. 

Det er selvsagt viktig at de arbeidsmetoder som læreplanen foreskriver tas i bruk i 

klasserommet, men vi vil reise spørsmål ved om ikke andre framgangsmåter enn å benytte 

elevenes lærebok er mer egnet for å oppnå dette. 

 

 

11. Bruk av læremidler, oppsummering 
Som vi har vist, leses læreboka på spesielle måter. Elevene leter etter fakta som skal huskes, 

mer enn resonnementer, spennende fortellinger og interessante opplysninger. De leter etter 

svar på oppgaver, og for å forberede seg til prøver. Vi tror dette er med på å sosialisere elever 

til å lese lærebøker på en spesiell måte. I den tidligere omtalte avhandlingen om leseforståelse 

og lærebøker lanserer Anne Charlotte Torvatn begrepet ”skolsk læreboktolking” (Torvatn 

2002:36). Noen måter å lese lærebøker på  har høg status, og oppfattes som rette og gale 

innenfor skolediskursen. Praksisen med oppgaver, prøver, ”samtaler” om læreboktekster 

sosialiserer elever inn i den ”skolske” måten å lese læreboktekster på, sier Torvatn. Det 

gjelder først og fremst å finne ut hva læreren og lærebokforfatteren mener er viktig i teksten, 

ikke å gi uttrykk for egne meninger, reflektere videre, stille nye spørsmål osv. Vi tror 

betegnelsen ”skolsk læreboktolkning” fanger opp vesentlige sider ved hvordan elever omgås 

læreboktekster. Andre forskere har pekt på det samme. Brit Solemslie som har studert 

hvordan seks ungdomsskoleelever benytter seg av sin norskbok, bruker betegnelsen 

”instrumentalistisk lesestrategi” om noe av det samme (Solemslie 2000), mens Johan 

Tønnesson også problematiserer om det er noe ved selve tekstene som inviterer til denne 

typen lesing. Er det for eksempel slik at forfatterne synliggjør at det finnes ulike syn på saker 

og hendelser, og ulike tolkninger at tekster og begivenheter, eller framstilles ”kunnskap” som 

noe gitt (Tønnesson 2000)? Som vi har sett problematiseres kunnskapsbegrepet i læremidlene 
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i flere av våre studier. Vi tror det er viktig å reise sprøsmålet om hvordan læremidlene 

oppdrar elevene til å tolke og bruke lærebøker gjennom de roller teksten tildeler dem, og 

gjennom den måten forfatteren kommer til syne i teksten. Vi trenger lærebøker som utfordrer 

elevenes kunnskapsbegrep og deres forhold til fagets kanononiserte tekster og kunnskaper.  

 

12. Utfordringer 
 

12.1. Etterutdanning/lærerutdanning 
Også når det gjelder læreboka, er læreren viktig. Vi mener lærebokvurdering har hatt og 

fremdeles har alt for liten plass i lærerutdanningen. Når det er slik at mye av læringsarbeidet 

direkte er relatert til arbeid med lærebøker, samtidig som en ønsker en mindre lærebokstyrt 

undervisning, er etter vårt syn svaret ikke å lukke øynene for at situasjonen er slik. Snarere er 

det viktig at de nyutdannede lærerne får god opplæring i å analysere og vurdere lærebøker og 

andre læringsressurser, øving i å problematisere hva læreboka egner seg til, og hvor den med 

fordel kan erstattes. Lærerne må gjøres faglig og fagdidaktisk kompetente til benytte lærebok 

og andre læremidler på selvstendig grunnlag og ut fra elevenes forutsetninger. Det er som 

kjent forskjell på en lærebokstyrt lærer og en lærerstyrt lærebok. 

Også når det gjelder etterutdanning, bør læremidlene ha en mye mer sentral plass. Av 

og til får en  inntrykk av at lærerne går på kurs for å lære noe som de kan bruke i klassen uten 

å bruke læreboka. Et kurs vurderes som ”matnyttig” av lærere ut ifra hvor mye slikt alternativt 

stoff den gir. I stedet burde alle kurs etter vårt syn ta opp diskusjoner av  læremidlene i faget, 

konkretisere hvordan det går an å arbeide i forlengelsen av dem, og også ta opp noen av de 

mer problematiske sidene ved lærebøkene som vi har pekt på her. Etter vårt syn burde alle 

etterutdanningskurs i alle fag inneholde elementer der en konkret diskuterte og vurderte 

læringsressurser som var utviklet for faget.  

 

12.2. Videre forskning 
Dette prosjektet har belyst noen sider ved valg, vurdering, kvalitet og kvalitetsutvikling av 

lærebøker og andre læremidler. Samtidig gjenstår mange uutforskede oppgaver. Ulike 

problemstillinger omkring  læreboka sett i forhold til arbeidet med differensiering og tilpasset  

opplæring er allerede nevnt. Her er oppfølgingsprosjektet der en ser på hvordan det 

flerkulturelle perspektivet er i varetatt i lærebøkene en begynnelse (jf. s.32), men spørsmålet 
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om hvordan lærebøkene er tilrettelagt for elever med norsk som andrespråk og med en annen 

kulturell bakgrunn enn den norske, er omfattende, og trenger oppmerksomhet også i 

fremtiden.   

 Dette prosjektet har i hovedsak konsentrert seg om trykte læremidler, slik mandatets 

føringer bad om, og med få unntak om skreven tekst. Vi vet imidlertid at læremidlene både på 

papir og skjerm forholder seg til andre semiotiske ressurser en verbalspråket. Kunnskap om 

hvordan den skrevne teksten samvirker med bilder, med lay out og design vil være et viktig 

område å utforske i fremtiden. Studier av læremidlenes multimodalitet vil være er et  

forskningsområde i forlengelsen av dette prosjektet.  

 Videre er språk og framstillingsform i liten grad berørt. Det finnes i dag noe over 800 

000 elever i grunnskolen og videregående opplæring ifølge Statistisk Sentralbyrå. Trolig leser 

de fleste av dem læreboktekster  hver dag, for noen er det kanskje langt på veg den eneste 

sakprosaen de leser. I det perspektivet blir det viktig ikke bare å skrive forståelig og enkelt, 

men også å skrive forbilledlig, slik at elevene får noen gode skrivemønster for sin egen 

skriving, og interesse for å lese også når de ikke er tvunget til det. Hva er god sakprosa for 

barn og unge? Vi tror det er et viktig spørsmål å reise, og vesentlig å arbeide med både 

praktisk og teoretisk. Høgskolen i Vestfolds masterstudium i pedagogiske tekster som 

lanseres fra 2004, vil kunne gi et viktig bidrag her, sammen med det faglitterære 

forfatterstudiet som høgskolen driver i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Norsk faglitterær 

forfatter og oversetterforening (NFFO).  
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