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"Min mening og min verden" - om kulturer, klasser og norskfaget på ungdomstrinnet". 
 
Jeg har nettopp avsluttet et prosjekt som handlet om norskfaget på ungdomsskolen. Et 

utgangspunkt var å finne ut mer om norskfagets funksjon, om språk, tekster og identitet, i et 

flerkulturelt samfunn - om for eksempel tekstene i faget var for ”norske” til å motivere og 

inkludere elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Da materialet skulle analyseres, viste det seg 

at de tydeligste kulturelle ulikhetene som tegnet seg, slett ikke gikk mellom norskspråklige og 

minoritetsspråklige elever, men mellom sosiokulturelle ulikheter mellom to ulike bydeler i Oslo. 

Det er disse kulturelle ulikhetene jeg skal vise noen eksempler på i dette innlegget. Jeg følger tre 

klasser gjennom de to siste årene deres på ungdomstrinnet. Den ene skolen kaller jeg 

Drabantbyskolen, den andre kaller jeg Byskolen. Den ligger et område med ekstremt høye 

boligpriser. Jeg intervjuet til slutt 52 elever. I denne presentasjonen skal jeg bare konsentrere meg 

om elevenes møte med litteraturen i faget.   

    Teoretisk befinner jeg meg i en fenomenologisk, konstruktivistisk og sosiokulturell tradisjon 

(Bruner, 1990; Burke, 1966; Gee, 1999; Giorgi, 1990; J. V. Wertsch, 1998; J. V. Wertsch, Del 

Rio, P.,Alvarez, A., 1995). Vi er individer som mener noe, for eksempel om litteratur. Men det vi 

mener, er knyttet både til kultur og kontekst. Enda viktigere er det å erkjenne at vi alltid mener 

noe gjennom språket. Vi lærer, erkjenner, skaper mening med språket som redskap. Språk i bruk, 

det språket vi mener noe gjennom, er tungt ladet med verdier - verdier som påvirker det vi lærer 

eller er motivert for å lære, det vi leser, eller er motivert for å lese. Den meningen vi finner. Det 

er aldri bare språk. Dette medierende språket inkluderer oss i meningsnettverk.  

   Dette medierende språket, som jeg heretter vil kalle diskurser, ikke bare skaper ulike type 

møter med litteraturen – enten den er skrevet i Norge eller i andre land -  men det skaper også 

ulike typer motivering for å forholde seg til litteratur i det hele tatt, ja, ikke bare litteratur, for å 

forholde seg til skole i det hele tatt. Det er som med magneten under jernfilspon. Den trekker til 

seg de ørsmå sponene i et bestemt mønster. Man trekkes inn i mønsteret om man tilhører det 

magnetiske feltet som magneten virker på..  

  

 

 



Sansen for spillet om litteratur 

Noe av det jeg ser når det er snakk om litteratur, kan enkelt illustreres med et par av Bourdieus 

metaforer (Bourdieu, 1995/1979). Bourdieu bruker blant annet en spillmetafor. Har man sans for 

spillet rundt litteratur - eller har man ikke sans for dette spillet? Viser elevene det Bourdieu kaller  

”den gode viljen” over dette spillet som hører til i de voksnes kulturelle verdisystem eller i 

skolens verdisystem? Dere skal snart få se at når elevene på Byskolen går i 10. klasse, 

argumenterer de med engasjement for å lese kanon i norsktimene. De vil ha mer Ibsen, og 

Hamsun og Undset har en selvsagt plass. De leser ikke klassikerne. De er opptatt av seg og sitt 

som tenåringer flest. Men de har med seg ”den gode viljen” når for eksempel Hamsun står på 

timeplanen, noe som selvsagt blir en stor ressurs for læreren. Vi snakker her om symbolsk kapital 

og om distinksjoner slik Bourdieu beskriver verden. Med Roland Barthes (Barthes, 1999/1957) 

kan vi snakke om mytologiseringer, for eksempel av den klassiske litteraturen.   

 
Byskolen: ”Hamsun må være en bra forfatter” 

Vi skal nå ta en titt inn i C- klassen på Byskolen. I dag er det Hamsun som er dagens tema.  
(Fra feltnotat 07.02.04, C) 
Læreren legger bilder fra Hamsuns liv på transparent og forteller rundt bildene, for eksempel at Hamsun skrev alle 
bøkene med blyant, og hvordan han brukte blyanten helt til han ikke lenger kunne holde den. En elev roter fram en 
liten blyantstump fra pennalet sitt og viser på gruppa. ”Hamsun!” sier han. De ler, og flere begynner å rote i 
pennalene. ”Hamsun!” roper de og vifter med blyantstumpene. På slutten av gjennomgangen forteller læreren om 
striden som har vært i Oslo om å få en gate eller plass oppkalt etter Hamsun. Elevene sier det er utrolig teit at vi ikke 
har en Knut Hamsungate.     
   Nå skal de jobbe gruppevis med noen av spørsmålene om Hamsun som står i læreboka. Jeg sitter bak i klassen og 
følger en av gruppene.  En gutt i denne gruppa, Erik, sier plutselig: ”Jeg har prøvd å lese Sult1, altså. Tung bok, altså. 
Det er om hvor grusomt det var i Kristiania”. Litt senere kommer læreren  forbi. ”Sult er en veldig tung bok, altså” 
sier han mot læreren. Men læreren hører ikke fordi hun er opptatt med gruppa som sitter ved siden av. Eriks gruppe 
jobber videre, småsnakker, leser høyt opplysninger fra boka, skriver. Læreren avbryter etter en stund og stiller seg 
igjen foran klassen. De refererer hva de er kommet fram til. Lærer forteller til slutt om Markens grøde, om hvor 
populær romanen ble i samtida og hva den handler om. Er det noen her som har lest Markens grøde? Ingen svarer på 
det, men en gutt sier: ”Den må jo være innmari bra siden han fikk Nobelprisen”.  
 
Ingen av elevene i denne klassen stiller spørsmål ved Hamsuns rolle verken i norskfaget eller i 

disse konkrete timene. Hamsun har her en selvsagt plass. De viser ”den gode viljen”. Når den ene 

eleven prøver å få sagt at han har å lese Sult, behøver det ikke bety at han gjort annet enn å kaste 

et blikk på det vesle utdraget som  står norskboka. Men måten han ordlegger seg på, legitimerer 

Hamsuns plass – både i norsktimene, og som noe som er selvsagt i kulturen. Denne eleven er en 

                                                 
1 Knut Hamsun (1990): Sult 



som synes man bør å lese Hamsun, eller han kommer sannsynligvis fra et hjem der Hamsun 

anerkjennes som ”naturlig” selv om Hamsuns romaner ikke leses.  

    Læreren spør om noen har lest Markens grøde2. Når en elev svarer med å understreke hvor god 

den boka må være, er det en kjedereaksjon i en pågående dialog der elevene deler noen 

grunnleggende premisser – ikke bare med lærerens prosjekt, men også med et kulturelt felt. 

Elevene bekrefter at kulturell kapital er symbolsk kapital. Energien og konsentrasjonen holdes 

ved like helt til dobbelttimen er slutt.  

   I en senere dobbelttime holder den samme klassen på med Sigrid Undset: 
(Utdrag fra feltnotat 18.2.04, C). 
De skal nå gå over til å snakke om et lite utdrag fra Kransen3 som står i læreboka. Læreren anbefaler romanen. Hun 
spør om noen har lest den. Kristian rekker opp hånda. Han har lest den ”sånn delvis”, sier han. De har boka hjemme, 
og han forteller at det står ”Gigantbok” utenpå, som for å understreke at den er god og berømt. En av guttene sier 
høyt og uoppfordret at han har sett filmen som var ”ganske bra”. ”Hun fikk jo nobelprisen, da,” sier en av jentene. 
Læreren nikker. 
 
Vi ser at Hamsun og Undset inngår i et mytologisert tegn. Hamsun og Undset er ”naturlige”, 

”universelle” for disse elevene. Elevene finner stadig ny dokumentasjon som bekrefter denne 

mytologien, som underbygger det mytologiserte. Dette bekreftes helt gjennomgående i 

intervjuene.    

 
Utdrag fra intervjuene – Byskolen 

Her kommer et representativt eksempel fra intervjuene som handler om klassisk litteratur: 
(Int. Lise C, 0504) 
L: ….vi har lært, ja, vi har jo lært om Ibsen og sånn det har vi jo lært..og det har vært gøy. 
I: Synes du det har vært gøy, ja, hva har vært gøy med det? 
L: Ja, (..) vi har lært masse, ja, sånn som man burde vite om Ibsen, ja, det er jo landets mest kjente forfatter og sånn, 
og det er jo ting som jeg ikke visste da, som jeg nå har lært, og det tror jeg vil lønne seg fremover..ehh.. på 
..gymnaset og sånn.. 
I: Ja? Du synes det er viktig at man lærer om for eksempel Ibsen? 
L: Ja, de kjente forfatterne da, som ikke vi vet noe om.  
I: Hvorfor tror du at man har om sånne gamle forfattere i Norge? 
L: Pause.. ja det er .. det er en stor del av norsk historie, og det er jo ..en kan jo se hvordan språket har utviklet seg og 
sånn..  
 
I dette sitatet bekrefter Lise en mytologisering, altså en konstruksjon universelle sannheter. Det er 

derfor ingen som helst grunn til å diskutere hvorfor norske skoleelever lærer om Ibsen. Hun 

svarer like bekreftende som det svares innenfor en religiøs diskurs: Man spør ikke om hvorfor 

man skal høre om Gud i en kristen kontekst eller om Allah i en islamsk kontekst?  

                                                 
2 Knut Hamsun (1917):  Markens grøde  
3 Sigrid Undset (1920): Kransen 



   Når Lise får spørsmålet om hvorfor hun tror at vi leser så gamle forfattere i Norge, så kommer 

hun med nokså vage og underlige svar, for eksempel ”det er jo ..en kan jo se hvordan språket har 

utviklet seg og sånn”. Det mytologiserte kan ikke begrunnes. Det bare er sånn.  

   Det vi også ser i dette utdraget, og som også stadig dukker opp i intervjuene fra denne klassen, 

er at Lise også tenker strategi i forhold til den klassiske kanon. Hun tenker ”nytte”: ”.. og det tror 

jeg vil lønne seg fremover..ehh.. på ..gymnaset og sånn”.  

   Intervjuene fra denne klassen viser samlet at en slik strategisk formulering, eller posisjonering, 

er nærliggende for mange elever i Byskolen, men den er helt fremmed for elevene på 

Drabantbyskolen.   

 

Drabantbyskolen 

Ingen av elevene på Drabantbyskolen kommer med lignende utsagn om behovet for den klassiske 

litteraturen. Som eksempel kan vi ta Lene, en av flinkeste jentene.  
(Int. Lene A0504) 
I:  Det liker du, ja, hva med da dere leste fra Ibsens Vildanden4? 
L: Nei, det likte jeg egentlig ikke så godt, det var litt liksom, så, nei, vet ikke riktig. 
I: Nei.  
L: Nei, egentlig, jeg synes det var dårlig, jeg. 
I: Ja. 
L: Det ble liksom bare tørt, rett og slett. 
(…) 
I: Hvis du kunne bestemme hvordan norskfaget skulle være, hva ville du ha gjort av endringer? 
L: Jeg ville kanskje hatt sånne moderne ungdomstekster. 
I: Ja? 
L: Kanskje sånne blader ungdommen leser, Topp og sånn. 
I: Mmm, ja. 
L: Og så ikke sånne gammeldagse tekster, selv om jeg skjønner at vi må lære litt om det også. 
I: Jeg skjønner, mmm 
L: Det burde iallfall være mindre av det. 
 
I utdraget over sier Lene at Ibsens Vildanden rett og slett er dårlig. Ingen i klassen på Byskolen 

som har sagt noe lignende. Hun vil erstatte Ibsen med det ungdommen liker å lese, for eksempel 

fra Topp5. Lene lager dikotomien kjedelig versus  ikke-kjedelig. På Byskolen lager de dikotomien 

verdifull versus ikke-verdifull. Her er Are:  
 (Int. Are, A. 0604) 

I: Husker du noe av det du har lest av litteratur i norsken? 
A: Nei, egentlig, ikke. 
(…) 
I: Noen har sagt de to novellene om en som het Karen. Husker du dem? 
                                                 
4 Henrik Ibsen (1884): Vildanden 
5 Topp er et populærkulturelt blad for tenåringer. 



A: Nei, ikke i det hele tatt. 
I:  Ibsen og sånn - likte du å drive med det? 
A: Nei,  hvis de er døde, så er det ikke så mye vits å lære om dem, da skal det være skikkelig godt, og bøkene en 
suksess, mange av de følt..(uklart). Jeg skjønner ikke helt vitsen. 
 
Svarene er helt gjennomgående. Vi er innenfor en helt annen diskurs om litteratur. Her virker 

ingen mytologisering. Hva forfatterne heter er uten betydning. ”Er de døde, så er de døde”, sier 

Are, og underkjenner nok Henrik Ibsens suksess i sitatet over, uten at det gjør noe fra eller til.   

 
Litteraturen blir ”dyp”? 

Vi så at elevene på Byskolen på en helt annen måte var inne i et mytologisert felt som ga 

motivering til norsktimene. Det er noe å hente i litteraturen, og det gjelder ikke bare klassikere. 

Når elevene på Byskolen går i 10.klasse, introduserer de noe nytt i samtalene om litteratur. De 

begynner å snakke om dybde i litteraturen. Ved hjelp av læreren kommer de fram til det dype. 

Redskapet for å komme fram til dybden, er tolkning.  

 
(Int. Kristian C, 0504) 
I: Fortell om noe du husker som dere har lest på skolen? 
K: Jeg husker vi leste I et speil i en gåte6, og den var også fin, synes, jeg, den var liksom så rolig og veldig sånn dyp, 
synes jeg.  
 
At Kristian finner litteraturen ”dyp”, er en eldgammel mytologisering innenfor det kulturelle 

feltet. Keith Oatley (Oatley, 2002) skriver om konstruksjon av ”dybde” i litteraturen allerede hos 

Longinus i første århundre etter Kristus. Dybde er altså en metafor som vi projiserer over på 

teksten. Slik blir teksten mer verdifull for oss. 

   Mariana er en av de to minoritetspråklige elevene i C- klassen. Mariana lærte norsk da hun var 

8-9 år og kommer fra Chile. Mariana elsker norsktimene. Hun liker så godt å lete etter dette dype 

i tekstene sammen med læreren.  
(Int. Mariana C, 0504) 
I: Hvis vi nå tenker tilbake på norskfaget på ungdomsskolen, har du lært noe av denne norsken, synes du? 
M: Hva jeg har lært? Mmm, på de andre skolene så var det sånn at læreren leste bøkene høyt, og det var det, men 
her, så er det sånn at vi fordyper oss i bøkene, prøver å lese gjennom linjene og lærer noe om forfatterne, hva de har 
gjort i livet og sånn, og hva de derfor skriver om i bøkene sine. Det er det jeg liker så godt med norsktimene, liksom 
alltid å snakke rundt, snakke om forfatterne og om bøkene deres, finne ut stadig mer, det er det jeg liker med norsken 
mest av alt. 
I: Så fint, Mariana, du liker altså når dere snakker lenge om en tekst, det å snakke om tekster, prøve å tolke?  
M: Ja, nettopp det er det, at vi alltid prøver å tyde tegnene i teksten, det er, eh, det er så morsomt. 
  

                                                 
6 Jostein Gaarder (1993): I et speil i en gåte 



Mariana og klassekameratene hennes finner mening i å tolke litteratur, det å delta i den 

meningsskapende prosessen som hermeneutisk tolkning er. Dette er en viktig del av symbolsk 

kapital. Det å knytte ”mening” til en konkret litterær tekst. Det som Kristian kaller ”dyp”.  Når du 

begynner å lete etter noe mer, noe ”dypere”, forutsettes det at teksten det gjelder, er ”verdt” å 

fordype seg i, at den har viktige budskap til leserne som de ”prøver å lese gjennom linjene” som 

Mariana sier, og ”prøver å tyde tegnene i teksten”.  Det motsatte er å lese handlingsorientert, som 

når vi leser en spennende krimbok. Slik leses det for det meste på Drabantbyskolen. 

   Men denne forestillingen om det dype, er også noe mer, og dette er en viktig distinksjon, for det 

gjelder ikke bare litteratur. Det er uttrykk for en økende motivering for og økende tillit til boklig 

lærdom i det hele tatt. Det er i det hele tatt noe å hente i bøker og tekster i denne klassen. De er 

verdt å fordype seg i. Det er det i mindre grad  på Drabantbyskolen, noe som nok slår uheldig ut 

for en del elever når det gjelder å finne en mening ikke bare i litterære tekster, men i skolebøkene 

generelt. Dette handler ikke om det som faktisk står i bøkene, men det handler om en generell 

motivering for bøker som redskap for mening.    

 
Uten ” sans for spillet”: Samtidslitteratur på Drabantbyskolen 

Vi skal i nå ta en titt inn i en klasse på Drabantbyskolen og se at her må læreren undervise i 

litteratur under mye vanskeligere forhold enn læreren på Byskolen.  

 
 (Utdrag fra feltnotat 11.02.04, A) 
Klassen leser samtidstekster fra norskboka. Mens jeg har vært opptatt av å gjøre praktiske avtaler, har de lest en 
novelle. Når jeg kommer inn, skal de lese et utdrag fra Edvard Hoems roman Heimlandet. Barndom7 som står i 
norskboka. ”Hvem skal lese?” spør læreren. Du skal lese!” roper elevene. Hun leser et avsnitt. Than ligger over 
pulten rett framfor henne. Hun stopper plutselig opp og spør: ”Than, er du syk?”. ”Nei”, svarer Than og blir 
liggende. Hun fortsetter å lese. Langsomt setter Than seg opp og viser at han er villig til å følge med til tross for at 
han også og samtidig kommuniserer mangel på interesse.  
   ”Hvilken av de to tekstene likte dere best?”, spør hun. ”Hva med deg Hua?” ”Ingen”, svarer han. ”Hvorfor?” Han 
svarer ikke, bare trekker på skuldrene. ”Kanskje litt lite action?” smiler læreren. Hun spør et par gutter til. De likte 
heller ingen av tekstene, og de kan ikke si hvorfor. Hun spør en jentegruppe. ”Vet ikke”, sier en. ”Den første”, sier 
plutselig en av dem. ”Hvorfor?” spør læreren. ”Den ligner liksom mer på sånn som det er nå”, sier hun. ”Kan du si 
litt mer om det?” ”Nei, den andre var så gammel, liksom”. Hun spør Chris. ”Den første”, svarer Chris. ”Jeg likte 
også best den første”, sier Than uten å bli spurt, ”for jeg skjønte ikke den andre. Hvorfor kasta han egentlig boka i 
veggen?” Læreren stiller spørsmålet til klassen. ”Det er et viktig spørsmål Than der kommer med”, sier hun. Ingen 
svarer, og hun forklarer hvorfor spørsmålet er viktig for å forstå  et poeng i utdraget. ”Fint, Than!” sier hun.  
   Den neste teksten er et samisk dikt: ”Mor-Eadni8”. ”Hvem vil lese?” spør hun. Tahseen melder seg og leser diktet 
tydelig og fint. ”Hva har skjedd?” spør læreren. ”Hun har fått et barn”, svarer Tahseen. ”Et barn som døde kanskje?” 
Than ligger igjen ut over pulten. Det er død stemning i klassen. Helt stille. ”Hva med den siste strofen?” spør 
læreren. Than svarer litt forsiktig og spørrende, mens han fremdeles ligger over pulten og markerer at han verken er 
interessert i spørsmålet eller svaret.  

                                                 
7 Edvard Hoem (1985): Heimlandet. Barndom 
8 ”Mor – Eadni” av Rauni Magga Lukkari.  



 
”Det siste diktet er annerledes”, sier læreren, det heter ”Marit9”. ”Hvem vil lese?” Lene melder seg og leser. ”Hvem 
er ”jeg” i diktet?” spør læreren. ”En gutt som er forelska i Marit”, svarer Lene. ”Kunne dere foreslå en annen tittel, 
en som kanskje sa mer om hva diktet handler om?” ”Dørgende full”, sier Chris. ”Handler det om å være full?” spør 
læreren smilende. ”Det handler om kjærlighetssorg”, svarer Siri. ”Kunne det være en tittel?” spør hun, 
”kjærlighetssorg?” Siri nikker til det. ”Hva sier dere?” Noen nikker. 
  Læreren bryter nå av og sier at nå kan de selv skrive dikt. De kan velge enten å skrive et dikt ut fra Marits 
synsvinkel eller et dikt om å være 16 år. De roter fram papir og pennaler. Læreren deler ut ark til dem som trenger 
det. Noen setter seg sammen for å samarbeide. Det blir snart stille. Alle skriver eller småprater.  
 
Denne læreren kan ikke spille på ”den gode viljen” eller motivering for tekstens dybde. Elevene i 

er ikke med på dette spillet, eller de er ikke innstilt på å spille med. Dette vet læreren. Elevene 

markerer mangel på interesse ved å være passive, tause. Læreren tar signalet, bryter av  og i 

stedet ber hun dem skrive dikt selv. Stemningen snur, og elevene blir livlige og ivrige.  

  
Mening, metaforer og religiøs tro 

Men selv om elevene i Drabantbyklassen leser annerledes enn elevene på Byskolen, betyr ikke 

det at ikke litteraturen er viktig for dem. Flere av jentene leser mye populærlitteratur, og disse 

lesende jentene verdsetter mye av det de har lest i norsktimene. Når elevene blir intervjuet om 

litteratur, er det  jentene som husker best. Guttene husker lite eller ingenting.  

   Jeg har tidligere nevnt likheten mellom en religiøs diskurs og den diskursen som oppstår rundt 

kultur som får mytologisert verdi. Verdiene blir selvsagte. Den krever ingen begrunnelse, like lite 

som elevene på Byskolen begrunner at Ibsen hører hjemme i norskfaget. Det er selvsagte 

sannheter.  

   Veien til religiøse tekster og religiøse tolkninger er ikke lang. Den danske teologen Sven Bjerg 

(Bjerg, 1984/1981) viser en nær sammenheng mellom metaforiske projeksjoner og religiøs tro. 

Metaforen overfører, som vi har sett, en mening til et nytt meningsområde.  

 
Tilbage står nu at undersøge, om Guds virkelighed dog giver sig til kende i fortællinger gennem særlige sprogformer. 
Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at troens sprog, som svarer til og på åbenbaringens virkelighed, må siges at 
være det metaforiske sprog, der i særlig ren kultur optræder i lignelsesfortællinger, som også i sig selv kan opfattes 
som metaforer (ibid.:149). 
 
Hvordan konstrueres symbolsk kapital og denne sansen for spillet om kunsten? Den konstrueres 

først og fremst ved metaforiske projiseringer. Man projiserer verdier inn i et område som gir 

området ny mening. Disse verdiene eksisterer bare for dem som deler dem. De gir bare mening til 

                                                 
9 ”Marit” av Stein Mehren. 



dem som deler dem, på samme måte som religiøse projiseringer bare gir meninger til de som tror. 

På samme måte projiserer vi mening inn i livet og i litteraturen.  

   Roland Barthes (Barthes, 1988/1975) forteller en episode fra sitt eget liv. Denne fortellinga 

handler om kunst, og om hans småsnakk om været med kona som står bak disken hos den lokale 

bakeren.  
What the Weather is Doing 
This morning the woman in the bakery said: It’s still lovely, but the heat’s lasting too long! (people around here 
always feel that it’s too lovely, too hot). I add: And the light is so beautiful!  But the woman does not answer, and 
once again I notice that short-circuit in language of which the most trivial conversations are the sure occasion; I 
realize that seeing the light relates to a class sensibility; or rather, since there are ”picturesque” lights which are 
certainly enjoyed by the woman in the bakery, what is socially marked is the ”vague” view, the view without 
contours, without object, without figuration, the view of a transparency, the view of a non-view (that unfigurative 
value which occurs in good painting and never in bad). In short, nothing more cultural than the atmosphere, nothing 
more ideological than what the weather is doing (ibid.:175-176). 
 
Lyset fins som en realitet for begge deltakerne i denne dialogen, men at det skal være noe spesielt 

vakkert med lyset, er knyttet til et bestemt kunstsyn og derved en mytologisering i Barthes’ teori. 

Denne påpekingen av ”det vakre lyset” i naturen inkluderer den ene i en spesiell estetisk diskurs, 

men den ekskluderer den andre. Kona i bakeriet har et praktisk forhold til været og til naturen og 

aner ikke hva den andre snakker om.  

   De fleste som har studert litt av norskfaget, kjenner Aasmund Olavsson Vinjes fortelling om 

Malene fra Folldalen i Ferdaminne frå sumaren 1860 (Vinje, 1962/1861). Malene fra Folldalen 

ser, i likhet med bakerkona hos Barthes, ikke det samme som de reisende som var kommet for å 

oppleve romantikkens skjønnhet i den norske fjellheimen. Malene synes rett og slett fjellene er 

stygge: ”Hu, her er fælt og stygt og audt her”, sa Malene. Malene spurte om alle desse folka var 

galne som kunne like slik styggedom, skriver Vinje. Vinje forteller henne da at det er ikke bare 

henne som har det slik. Han har nettopp passert et tysk ektepar som har reist den lange, lange 

veien fra Tyskland til romantikkens skjønnhet i den norske fjellheimen. Følgende dialog utspiller 

seg ifølge Vinje: ”Fühlst du was, Heinrich?” spør kona. ”Nein” svarer ektemannen.”Du sollst 

aber fühlen,” svarer hun.    

   Vi skal nå se at en av jentene i denne klassen på Byskolen ikke har det minste problem med å 

skjønne hva Roland Barthes så i ”det vakre lyset”, eller hva romantikerne traktet etter i den 

norske fjellheimen sommeren 1860. I et prosjekt om nasjonalromantikken drar elevene til 

Nasjonalgalleriet.  

 

 



”Omvendt” til kunsten på Byskolen 

Her følger et utdrag av Kristins rapport fra besøket. Den har form av en progressiv fortelling med 

spenningsstigning, vendepunkt og transformasjon. På mange måter er Kristins rapport nært 

beslektet med den bibelske lignelsen. Eleven er iallfall ”som forvandlet” når hun kommer ut av 

museet. Hun er rett og slett ”omvendt” til kunsten -  som om hun hadde fått et glimt av 

guddommen i en religiøs diskurs. Hør bare:   
Fredag ettermiddag gikk en utålmodig og kulturpresset klasse inn på Nasjonalgalleriet. Den slappe klassen hadde 
nettopp vært og sanket informasjon om de store romantikerne. Den ene etter den andre klaget på hvor fælt det var å 
se på kunst, og hvor kjedelig det var. Etter at alle hadde hengt av seg kåpen, og lagt fra seg sekkene, var omvisningen 
i gang. Den hyggelige guiden hadde ungdommene på slep. Hun stoppet foran et enormt bilde, og mange av elevene 
ble stående og stirre.  Det store bildet trakk oppmerksomheten mot seg, akkurat som et tenåringsidol. Det store bildet 
var av Leiv Eriksson, den store oppdageren. Alle elevene stirret på den store hånden som pekte mot vinlandet, det 
nye landet var nåtidens Amerika. Alle var fascinert over de mange detaljene, og mange ble litt mer interessert. 
 
Kristin begynner her med å skildre klassen sin ifølge doxa. Klasser på ungdomstrinnet skal synes 

kunst på utstilling er kjedelig. De klager over hvor kjedelig det er. Men hva skjer? Allerede møtet 

med det første bildet griper dem. De ”fanges av kunsten”. Jeg leser nå videre.  
Ved siden av hang det et annet stort bilde. Dette forestilte slaget ved Svolder. Hun fortalte, og alle fulgte med. Når du 
så litt nærmere, la du merke til en skikkelse som var annerledes. Det var et lys som skinte mot ham. Det var Olav 
Tryggvason. Dette bildet er malt like før Olav Tryggvason dør om bord i skipet Ormen Lange. Hun førte elevene 
innover i det store kunstbygget. Det neste flotte bildet var av Stalheim. Maleren het Johan Christian Dahl. (…) Alle 
stirret nå helt betatt av de enorme fjellene og den vakre norske naturen. Jeg kunne kjenne lykkefølelsen bre seg ut 
over, for dette var noe av det vakreste jeg hadde sett.  
    
Når de ser det neste bildet, fanges de inn av lyset i bildet, lyset som skinner mot Olav 

Tryggvason.  På dette tidspunkt er det altså skjedd et vendepunkt i fortellinga, en transformasjon 

av elevene i Kristins fortelling, de er bergtatt: ”Alle som en var nå ivrige”. Hun avslutter slik: 
Etter omvisningen var alle inspirert og litt mer kritiske. Vi hadde åpnet øyne og ører for en ny tenkemåte.  
Da jeg gikk ut av galleriet, kjente jeg stemningen, den varmet hjertet, og jeg tenkte at det ville bli en fin dag 
allikevel. 
 
Teksten postulerer altså et gjennombrudd, en ”omvendelse”, for elevene på Nasjonalgalleriet. De 

blir ”fanget” av kunstens lys og skjønnhet. 

 

Kunst eller ikke kunst på Drabantbyskolen 

Elevene på Byskolen er tilbøyelige til å dele Roland Barthes’ syn på ”lyset” i 

sommerettermiddagen. Elevene på Drabantbyskolen vil heller være tilbøyelige til å være enige 

med bakerkona. De omtaler heller ikke de tekstene de har lest som meningsbærende symbolske 

enheter, slik elevene på Byskolen gjør, ”hva mener Nora med det vidunderlige og sånn,” som en 



sier. Men de omtaler tekstene rett og slett som fortellinger, gode eller kjedelige. Deres resepsjon 

handler altså ikke om symbolske tegn, men er fortellinger om menneskeskjebner.  

   Men, og dette er et viktig poeng, det betyr absolutt ikke at de ikke kan ha stor glede av 

litteraturen, av en god fortelling, og her må jeg innføre nok et paradoks, for det er litteraturen fra 

1800-tallet de liker best i denne klassen. På 1800-tallet var fortellingene enklere og mindre 

eksperimentelle i formen enn i det meste av samtidslitteraturen. De får rett og slett ingenting ut av 

å lese Dag Solstads ”Språk”10 som står i læreboka, men de har glede av å lese Bjørnstjerne 

Bjørnsons Synnøve Solbakken11 som en fortelling av den typen de liker godt. Gunilla Molloy 

viser det samme fra Sverige. Klassiske tekster kan appellere mer til ikke lesende elever enn 

samtidstekster som eksperimenterer med fortellingsstrukturen (Molloy, 2002).  

   Synnøve Solbakken er selve det nasjonalromantiske ikonet innenfor det kulturelle feltet i Norge. 

Bjørnson skrev romanen som en metafor for ”det norske” slik han så det midt på 1800-tallet, og 

slik kan den leses med inngående kulturhistorisk kunnskap som forforståelse.  Slik leses den 

absolutt ikke på Drabantbyskolen. Romanen har en helt enkel narrativ struktur. Det er en 

dannelsesfortelling med en lykkelig slutt der problemene finner sin løsning. Dette progressive 

plottet finner vi i dag  bare i populærkulturen eller i det klassiske filmplottet – enten det er fra 

Hollywood eller fra Bollywood.  

   Handlingen i Synnøve Solbakken er slik: Synnøve er forelsket i Thorbjørn. Følelsene 

gjengjeldes, men Synnøves foreldre markerer motstand. Thorbjørn har ikke det beste ryktet. 

Thorbjørn lover Synnøve å bli henne verdig, men ”faller” likevel og blir knivstukket og nesten 

drept i en slåsskamp. Da gir han opp og skriver et brev til Synnøve om at det må være slutt 

mellom dem. Men heldigvis går det bra til slutt.  

   Elevene på Drabantbyskolen leser denne romanen som en fortelling om kjærlighet, gjerne  i et 

samfunn med arrangerte ekteskap. Elevene  kaller romanen for”søt”. Et eksempel:  Malin 

befinner seg innenfor den samme diskursen. Når vi leser Malins forklaring, ser vi hvor 

handlingsorientert denne diskursen er, mens en alternativ diskurs også er symbolsk orientert.  

 
(Int. Malin A, 0604) 
I: Hvis du ser tilbake på ungdomsskolen, er det noe du har lest, dere har lest, som du husker spesielt? 
M: ”Karen” og ”Karens jul”, husker jeg. De likte jeg godt. Det tar jo selvsagt tid å komme inn i og bli kjent med 
personene, men så liker jeg stort sett det jeg leser. 
(…) 

                                                 
10 ”Språk” fra Dag Solstad (1967): Svingstol 
11 Bjørnstjerne Bjørnson (1857): Synnøve Solbakken 



I: Dere leste Synnøve Solbakken? 
M: Den likte jeg!  
I: Hvorfor likte du den? 
M: Nei, den synes jeg var så søt, den fikk jeg med meg fra første stund på en måte, at eh, liksom den kom jeg inn i 
med en gang. 
 
 Det manglende kapittel i Synnøve Solbakken 

Vi skal inn i klasserommet på Drabantbyskolen der de arbeider med Synnøve Solbakken. Læreren 

har lest høyt til og med 6. kapittel i romanen. Da blir elevene bedt om å skrive ”det manglende 

kapittel” som forklarer hvordan Synnøve reagerer når hun får overlevert lappen fra Thorbjørn om 

at det må være slutt mellom dem. Her skriver Nina: 

 
Hun trakk opp seddelen med skjelvende fingre. Hun rettet den ut og leste lavt for seg selv.  
(…)Ordene slo som piskeslag mot henne. Hun leste brevet enda en gang for å være sikker på at hun hadde lest riktig. 
Det hadde hun. Tårene presset på bak øyelokkene, og hun gjorde ingen forsøk på å holde dem tilbake.  
   Hundrevis av spørsmål kvernet rundt i holdet hennes. Hvorfor ville han gjøre det slutt? Hadde hun gjort noe galt? 
Han visste da at hun elsket ham selv om han var syk? 
   Hun tenkte tilbake på den gangen på fjellet da Torbjørn hadde erklært sine følelser for henne og kysset henne. Det 
hadde vært det lykkeligste øyeblikk i hennes liv! Men nå ville hun aldri mer kjenne armene hans rundt seg eller hans 
lepper mot sine. (…) Hun la seg under et teppe og tenkte på Torbjørn, hennes livs kjærlighet, men også personen 
som hadde såret henne mer enn hun trodde var mulig. 
 
Dette er ikke blitt ”det manglende kapittel” hos Bjørnson, men en samtidstekst med gjenklang fra 

populærlitteraturen. Nina, som er opptatt av populærlitteratur, leser Synnøve Solbakken som 

populærkultur. Det er som magneten under jernfilspon.  

Avslutning 

På Drabantbyskolen brukes emosjonelle kriterier om arbeidet med litteratur, men de samme 

emosjonelle kriteriene brukes av disse elevene på det meste skolen har å tilby. Det er enten 

”kjedelig” eller ”ikke-kjedelig”. På Byskolen brukes dikotomien ”verdifull” eller ”ikke-verdifull” 

om tekstene. I disse elevenes meningsdiskurs skriver Hamsun og Ibsen verdifulle tekster der det 

er ”dybde” å hente for den som leter. Markens grøde er en roman, men samtidig et semiotisk 

tegn. Dette tegnet rommer evige ”verdier” det er verdt å lete etter, slik mange bøker i skolens rom 

for disse elevene kan inneholde verdier det er verdt å lete etter. Slik er det altså ikke på 

Drabantbyskolen. Men etter skoletid går noen av elevene til Koranskolen som er del av et annet 

mytologisert felt. Her skjer i prinsippet det samme med dem. De leser en tekst som både er en 

tekst og et semiotisk tegn. Den er tatt ut av tiden, er evig og universell. Man spør sannsynligvis 

ikke om det er kjedelig eller gøy å lese Koranen. Den rommer ”verdier” det er verdt å lete etter. 

Derfor gir den mening.  



   Og vi trenger mening – uansett hvilke kilder meningen har, enten den søkes i populærkulturen, 

kanon eller Koranen. Men det er mer her som er verdt å se nærmere på i en didaktisk 

sammenheng. Elevene på Byskolen finner mer mening i skolehverdagen. De er i større grad 

diskursivt inkludert i skolens prosjekt enn elevene på Drabantbyskolen. Det får konsekvenser for 

deres motivering for skole, deres tillit til bøkenes mening, til mening i tekst generelt. Selv om 

lærerne på Drabantbyskolen tilpasser klasserommet til sine elevers behov og ønsker, ja, kanskje 

nettopp derfor, eller kanskje ikke, øker de sosiale ulikhetene i det norske utdanningssystemet 

(Bakken, 2004). Statistisk sett er det elevene på Byskolen som skal overta de priviligerte 

posisjonene i det norske samfunnet som deres foreldre nå besitter. Det er som med magneten 

under jernfilspon. Den trekker til seg de ørsmå sponene i et bestemt diskursivt mønster. Man 

trekkes inn i mønsteret om man tilhører det magnetiske feltet som magneten virker på..  
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