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1 NO-910 oppgave

Del A
Oppgave 1
 
Her vil jeg vise hvordan jeg vil forberede, tilrettelegge og gjennomføre en klassesamtale om litteratur med
utgangspunkt i novellen "Han som heiter Simon" av Erna Osland. Jeg har valgt denne novellen fordi jeg synes
det er en novelle som passer til ungdom, og fordi det ofte er lettest å ha en klassesamtale om en tekst som ikke
er så lang. Novellen passer til ungdom fordi det er flere elementer i den som elevene kan kjenne seg igjen i.
Hovedpersonen er på alder med de som skal lese den, og følelsene til Simon og det som skjer med han, har
nok flere av elevene kjent på. Simon viser at han er redd og usikker, noen som er typisk for ungdommer som
gjennomgår en tid med mye usikkerhet rundt det å finne seg selv og sin plass i samfunnet.
Når jeg skal planlegge en slik klassesamtale, tenker jeg først på hvilke temaer og noveller som passer til
elevgruppa mi, som jeg har skrevet om tidligere. Det er også viktig at jeg som lærer kan novellen godt og har et
eierskap til den, da vil jeg vise mer engasjement når vi skal snakke om novellen i samtalen. Deretter må jeg
tenke på hvordan jeg skal gjennomføre samtalen. Mitt mål med å jobbe med litteratur i skolen er først og fremst
å skape leselyst hos elevene, og at de skal utvikle sin litterære kompetanse. Målet med samtalen er at vi
sammen skal lage en fellestekst, som er det elevene og jeg i fellesskap kommer fram til når vi samtaler om
novellen. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i "Grunnmodellen" til Lillesvangstu og "Den litterære samtalen" til
Skardhamar i gjennomføringen. Grunnmodellen går ut på at elevene skal lese eller lytte til teksten, tenke,
samtale, skrive og ha en samtale til slutt i grupper. Denne modellen bruker jeg fordi her får elevene tid til å tenke
igjennom det de leser, snakke med en samtalepartner og skrevet ned tankene sine. Den litterære samtalen går
ut på at elevene skal svare på identifikasjonsspørsmål, refleksjonsspørsmål og overføringsspørsmål.
Identifikasjonsspørsmål er viktig for at elevene skal finne identifikajonspunkter i teksten, at det er noe de kan
kjenne seg igjen i. Refleksjonsspørmål er for at elevene skal finne mening i teksten og reflektere over den.
Overføringsspørsmål er for at elevene skal se at de kan bruke noe av det de finner i teksten seinere i livet.
Når jeg skal tilrettelegge samtalen vil jeg tenke på at samtalen skal være dialogisk. For å få til en god dialogisk
samtale, er det viktig at den er kollektiv, gjensidig, støttende, kumulativ og har en hensikt. Kollektiv vil si at
elevene og jeg jobber sammen med læringsoppgavene. Gjensidig vil si at elevene og jeg lytter til hverandre,
utveksler ideer og er åpne for alternativer. Støttende vil si at eleven kan komme med sine synspunkter uten at
de blir latterliggjort dersom de kommer med "gale" svar. Kumulativ vil si at vi kommer med informasjon og
bygger videre på hverandres innspill. Hensikt vil si at jeg har valgt ut spesifikke læringsmål som elevene skal
jobbe med.
Jeg tror jeg ville ha brukt ca. to klokketimer på en slik samtale. Det er nemlig viktig å ha god tid når en skal
snakke om litteratur. Jeg vil starte timen med at jeg leser novellen høyt for elevene. Det er noen de ikke blir for
gamle til. Så får elevene utdelt et ark med spørsmål som de skal svare på individuelt. Her bruker jeg modellen til
Skardhamar. Identifikasjonsspørmålene kan være: Har du vært redd for noen før? Kjenner du noen som har blitt
mobbet før? Refleksjonsspørsmålene kan være: Hvordan tror du Simon har det når han går opp Breistølen?
Hvordan kommer det fram at Simon er redd? Hvordan tror du Simon har det inni seg når han ser at det er Sigrid
som venter på han? Overføringsspørsmål kan være: Tror du dette kunne ha skjedd med deg? Etter at elevene
har tenkt igjennom sprøsmålene kan de snakke sammen to og to, deretter i grupper på fire. Til slutt vil jeg ha en
felles samtale om deres opplevelser av teksten i plenum, og det er her vi skaper fellessteksten.
 
Oppgave 4
 
Multimodale tekster jeg mener er godt egnet til å jobbe med i klasserommet er tegneserier, reklametekster og
film. Tegneserier og reklametekster er godt egnet fordi det er noe de er har erfaring med utenfor skolen, og en
bringer derfor noe som er kjent for dem inn i undervisningen. Tekstene har også mange virkemidler i seg som
elevene ikke har vanskeligheter med å finne, og de er også morsomme å produsere selv. Filme er noe som
elevene synes er veldig spennende å arbeide med, først og fremst fordi her kan de bruke pc, noe de aller fleste
elevene liker og har god kunnskap om og ferdigheter med.
I arbeid med film får elevene kunnskap i hvordan man lager film, både  planleggingsfase og produksjonsfase, og
eventuelt hvordan man adapterer en tekst fra et medium til et annet dersom man lager en film av en skreven
tekst.
Når elevene skal arbeide med reklametekster, bør de kjenne til AIDA, som betyr A-attention (oppmerksomhet), I
- Interest (interesse), D - disire og A - action (handling). Her bør de også kjenne til retoriske begreper som
brukes i reklame. Jeg tenker da på de retoriske appellformene ethos, logos og pathos. Ethos i reklametekster
sier noen om troverdigheten i tekstene. Her kan det brukes kjente personer som reklamere for et produkt, eller
at en viser til lang tradisjon og erfaring med produktet. Logos i disse tekstene vil si at reklametekstene ønsker at
deres produkt er bedre enn konkurrentenes, og at de har nytte av produktet deres. Pathos kan spille på



følelesene humor og samvittighet. Det er nyttig at elevene har kjennskap til disse appellformene, for da blir de
bevisste på hvordan reklamen påvirker dem. En kan ogå se på litterære virkemdler i reklame som metaforer,
hyperbol, dikotomier, retoriske sprøsmål, eufemisme og gjentakelser. Her får elevene erfare at litterære
virkemidler ikke vare finnes i litterære verk. Det er også nyttig å se på sammenhengen mellom bilde og tekst.
Her kan en ta for seg utfylling, hvor bildet er med og forteller mer enn teksten, og utdyping, hvor bildet er med for
å utdype meningen med teksten. Det er også nyttig å se på den romlige komposisjonen, hvordan elementene er
plassert på en flate, dersom det er benyttet.
I tegneserier og film brukes det mange av de samme virkemidlene. Det elevene her bør vite noe om er
bildeformat, bildeutsnitt, bildevinkel og bildekomposisjon. Disse virkemidlene sier noen om fortellermåten, de
skaper variasjon og spenning eller ro. Bildeformat sier noen om bredden og høyden i bildet. Bilder som er brede
og lave har gjerne med flere personer som er satt inn i et miljø. Bilder med høydeformat kan gi en følselse av
dramatikk. Bildeutsnittet veksler gjerne mellom oversiktsbilde, totalbilde, halvtotal, halvnær, nær og ultranær. 
Det vil si en variajon fra bilder med landskap, flere elementer og personer, til nærbilder av foreksempel øyne.
Bildevinkler sier noe om hvordan kameraet er vinklet. Det kan være fugleperspektiv som kan gi en overdikt der
også menneskene kan føles små og ubetydelige, normalperspektiv som kan virke nøkternt og objektivt,
froskekperspektivet som kan vise at en peron har makt. Andre virkemidler elevene kan jobbe med i tegneserier
er tid, lyd og skrift. Når det gjelder film bør de ha kjennskap til scenesetting, som sier noen om hvor
opptaksstedet skal være, når handlingen skal foregå og hvilke skuespillere som skal være med. De bør også ha
kjennskap til kinematografien, det vil si det som skjer i kamera, noen jeg tidligere har beskrevet sammen med
tegneserier. Lyden er også viktig i film, som effektlyd, lyder som er lagt til, og reallyd, de lydene som er naturlig
tilstede. Det bør også ha kjennskap til redigering, hvordan man klipper og legger til lyd og musikk.
Ved å jobbe med multimodale tekster utvikler elevene sin multimodale tekskompetanse. Det vil si at de vet
hvordan de skal ta i bruk ulike semiotiske ressurser til å skape mening, at de kan forstå og forklare hvordan ulike
semiotiske modaliteter fungerer sammen i en helhetlig sammenheng. Detter er viktig for at elevene lettere skal
kunne fortå slike tekster som de møter i ulike medier og kritisk vurdere dem. Det er også viktig at de selv kan
produsere slike tekster for at de selv skal bli aktive bidragsytere i denne utvida tekstkulturen. Når en jobber med
slike tekster vil også de lese- og skrivesvake elevene få vist sin kompetanse på andre områder.
 
Oppgave 3
Jeg vil her gjøre rede for sensorrettledningen for sakprega og skjønnlitterær tekst. Rettledningen sin overordna
kriterie er kommunikajson. Kommunikajson inneholder alt i en tekst, men kort sagt kan en si at det går på om
skriveren klarer å formidle den han ønsker å formidle. Deretter er rettledninga delt inn i sakprega og
skjønnlitterær tekst. Begge tekstene er delt inn i innhold, oppbygging, språk og formelle ferdigheter. Kriteriene
for innholdet i de to tekstene er forskjellige, ellers er innholdet i de tre andre inndelingene like. Innholdet i
sakprega tekst inneholder kriteriene tittel, tematisk sammenheng, refleksjon, argumentajson, engasjement og
kreativitet, relevant informasjon og kunnskap, generalisering. Innholdet i skjønnlitterære tekster inneholder
kriteriene tittel, tematisk sammenheng, engasjement og kreativitet, formidling av følelser og opplevelser,
samsvar med oppgavens intensjon. Oppbygging i de to tekstene inneholder kriteriene sjangervalg, struktur og
litterære virkemidler. Språk i de to tekstene inneholder kriteriene variert ordbruk, syntaks og setningsstruktur,
relevant språkbruk. Formelle ferdigheter i de to tekstene inneholder kriteriene formelle feil, rettskriving og
regnsetting.
Elevene blir så vurdert etter grad av måloppnåelse i de nevnte kriteriene. Her finnes det et skjema som sier
noen om hva som skal til får å oppnå karakterene 1-6.
Skemaet kan brukes til å både formativ (underveisvurdering) og summativ (sluttvurdering) responsgiving. Hvis
en velger å bruke det i summativ vurdering, kan dette gjelde elevrespons, egenrespons og lærerrespons.
Summativ vurdering er mest nyttig for elevene i forholdt til skriveutvikling, for elevene lærere å skrive med
respons underveis. Jeg velger derfor å konsentrere meg mest om denne form for respons.
Summativ respon passer når en jobber med prosessorientert skriving. Her har elevene først en førskrivingsfase,
der de henter inn informasjon og ideer fra hverandre. Så får de utdelt oppgava og begynner å skrive. Når
elevene har skrevet et førsteutkast, begynner responsgivingen. Ulike former for respons kan være elevrespons
(to-tre elever sitter sammen, leser tekstene sine for hverandre etter tur og gir repons til hverandre), egenrespons
(eleven leser teksten høyt for seg selv, og på den måten hører om det er noe som bør forandres på) og
lærerrespons ( læreren urførere respons, gjerne bare på utvalgte deler av teksten). Responsen kan være
skriftlig eller muntlig, spontan eller forberedt, styrt eller bestilt. Det er først og fremst i den styrte responsen jeg
tenker at sensorrettledningen kan brukes. For her er det læreren som har laget et ark med viktige elementer
som elevene eller læreren kan se etter i teksten som det skal gis respons på. Spørsmålene kan være: Er det
nok informasjon i teksten for at leseren kan forstå innholdet i den? Passer tittelen til innholdet i teksten? Blir
påstandene godt begrunnet i argumentasjonen? Er teksten engasjerende for leseren? Passer sjangeren til
skrivehandlingen? Er det god struktur i teksten? Har teksten en rød tråd? Hva slags virkemidler er brukt i
teksten? Hvordan er språkbruken? Hvordan er sammenhengen i teksten? Er det avnittsinndeling, tekstordnere,
bruk av tema/rema eller referansebinding i teksten? En kan selvsagt ikke bruke alle disse spørsmålene i alt
responsarbeid, her må en ta et selektivt utvalg. Sprøsmålene stilles til teksten som det skal gis respons på.
Dersom en skal benytte seg av sensorrettledningen i summativ respons, ville jeg skevet en responskommentar
til eleven med utgangspunkt i vurderingskriteriene. Responsen min skulle da innehold en innledning, som sier
noe om min oppfatning av teksten, deretter en del der jeg kommenterer innhold, oppbygging, språk og formelle
ferdigheter. Da vil jeg først si litt om hva som er bra, deretter hva de må jobbe med for å utvikle seg som lærere.
Her vil jeg være konkret slik at elevene skal vite nøyaktig hva de mestrer og ikke mestrer. Til slutt vil jeg
oppsummere teksten som helhet, og avslutte med: "Jeg gleder meg til å lese den neste tekstendin."
 
 
 

Besvart

2 NO-910

Del B
Oppgave 2
 
Ved å lese og jobbe med ulike læringsstrategier i forhold til litteratur i skolen, vil elevene utvikle evnen til å skape
indre bilder, identifisere seg med personer i tekstene og utvikle evnen til å danne seg meninger om innhold i
tekster. For å få til dette, må elevene "inn" i tekstene de leser. Lillesvanstu, Tønnesen og Skardhamar har i boka
si "Inn i teksten - ut i livet" skrevet om mange gode måter å jobbe med dette på. Jeg vil i denne oppgave nevne
noen av dem som jeg mener er nyttige i arbeid med fortellende tekster. Det er viktig at læreren legger til rette for
gode leseopplevelser i skolen og varierer læringsstrategiene, det er en forutsetning for at elevene skal utvikle
leselyst, evnen til å reflektere over innhold i tekst og utvikle litterær kompetanse. Læreren kan legge opp til
høytlesing, stillelesing og leseakjsoner, for å nevne noen.
I del A, oppgave 1, skrev jeg om " Den litterære samtalen" til Skardhamar. Den er absolutt relevant i dette
arbeidet. Her vil elevene systematisk jobbe med spørsmål som får dem til å kjenne seg igjen i tema og
hendelser, eller identifisere seg med personer i tekstene. De får også tid og hjelp til å finne mening i tekst og til å



reflektere over den. Til slutt erfarer de at de faktisk kan bruke noe av det de finner i teksten til noe. "Personlig
tilnærming" går ut på at elevene skal tenke igjennom hva de legger merke til når de leser tekster. Tilnærmingen
inneholder noen startere som elevene skal svare på etter å ha lest litt eller hele teksten.
Personlig tilnærming til teksten kan se slik ut:
Jeg synes at....
Innledningen var...... fordi....
Jeg ble overrasket over......
Jeg likte ikke at....
Slutten var..... fordi.....
 
Her må elevene tenke igjennom hva som gjorde inntrykk på dem i teksten og sette ord på dem. De kommer med
sin personlige mening om teksten.
En annen læringsstrategi er å jobbe med toddelt logg. Her skal elevene i den første kolonna skrive hva leksten
handler om, og i den andre kolonna skal de skrive hva teksten egentlig dreier seg om. Denne måten å jobbe på
hjelper elevene til å lese mellom linjene og forstå tema og budskap i tekst.
Når en avlutter arbeidet med en tekst, synes jeg det er fint hvis elevene kan legge fram tankene og
opplevelsene de har fått i møte med teksten. Her liker jeg best at elevene og jeg sitter i en sirkel og elevene
fremfører etter tur. Framføring på denne måten krever ikke manus, fordi de forteller om egne erfaringer og skal
ikke gjengi fakta. Da blir elevene tvunget til å snakke fritt, og de utvikler gode muntlige ferdigheter.
For å jobbe med elevers indre bildeskaping, synes jeg arbeid med muntlige fortellinger er en god arbeidsmåte,
for her er det et nyttig hjelpemiddel for elevene at de kan se for seg fortellingen de skal framføre som indre bilder
under selve framføringen. Når en skal jobbe med slike fortellinger, er det viktig at læreren først modellerer for
elevene. Læreren fremfører først en muntlig fortelling for elevene. Elevene skal så finne de viktigste hendelsene,
og læreren skriver dem ned på tavla. Deretter skal elevene finne substantiv, verb og til slutt følelser som de
forbinder med fortellingen, og læreren noterer disse på tavla. Så skal elevene ved hjelp av stikkordene på tavla
lage en tegneserie fortellingen. Til slutt skal de ved hjelp av denne tegneserien fremføre den muntlige
fortellingen for en meddelev. Videre arbeid med muntlige fortellinger, er å la elevene få en ny fortelling som skal
framføres. Da vil de få utdelt tekste, lese igjennom den, finne så de elementene som er viktig for å huske
fortellingen, lage en tegneserie og til slutt fremføre fortellingen for en meddelev eller for hele klassen. Til slutt får
de en liten repons av meg og de andre elevene. Ved å jobbe på denne måten trenes de opp i å skape indre
bilder. De utvikler sin muntlige kompetanse fordi de bruker språket sitt, de prater mer fritt og har øyekantakt med
tilhørerene fordi de ikke kan bruke manus under framføringen. De får også trening i å bruke stemmen sin og
kroppsspårket sitt.
Muntlig kompetanse vil også si at elevene skal utvikle evnen til å lytte og til å gi respons. Ved å fremmføre egen
opplevelser av tekst og muntlig fortelling, må tilhørerene være aktive lyttere og vite hvordan man gir respons.
 
Retorisk teori har god nytterverdi når elevene skal forberede seg til muntlige presentasjoner. Det er viktig at
elevene vet hvordan de kan bruke språket til å endre andre mennesker meninger og handling, spesielt når det
er en sak de skal legge fram eller om de skal delta i en diskusjon. Men retorikken kan også gi mange gode tips
til hvordan en skal gjennomføre en muntlig fagpresentasjon i klassen. Elevene trenger kjennskap til den
moderne retorikken som bruker den klassiske greske og romerske retorikkens begreper, teorier og metoder.
Elevene bør ha kjennskap til hvilke arbeisoppgaver som en god taler må igjennom. Jeg tenker da på inventio,
dispositio, elocutio, memoria og actio. De bør også kjenne til de tre appellformene ethos, logos og pathos. Og til
slutt kjenne til kairos, den retoriske situasjonen, og til aptum, tekstens høvelighet. Jeg vil nå kort gjøre rede for
disse arbeidsformene og appellformene.
Inventio vil si å finne innholdsmomenter til talen. Her må en tenke ut hva det er lurt å ha med, og hva det ikke er
lurt å ha med. Dispositio er hvordan rekkefølge på innholdsmomentene skal være. Det viktigste her er kanskje
innledningen hvor en må vekke tilhørerenes interesse og vise troverdighet. Elocutio er hva slags ord en skal
velge, hva slags stil talen skal ha. Krav til stilen er at den skal være korrekt, klar, høvelig og ha utsmykking. Det
viktigste her er at eleven skjønner at språket må vare korrekt for at han skal virke troverdig, og at det skal være
klart for at tilhørerene skal skjønne hva han sier. Memoria vil si å lære talen utenatt. Det er viktig for at taleren
har mer overtalende styrke når han kan se tilhørerene i øynene og bruke kroppsspråket til å understreke viktige
poeng. Actio er selve framføringen. Ethos sier noen om talerens troverdighet. En taler må ha forstandighet, dyd,
velvilje og autensitet. Det viktigste her er at elevene må vite at de bør være autentiske, at de er seg selv.
Elevene må vite at det er viktig å skape en god ethos tildlig i presentasjonen. En må ikke vise at en er usikker på
den skal formidle, spesielt ikke i begynnelsen der ethos er viktig for å skape interesse hos tilhørerene. Logos
handler om at det som skal formidles er sant eller sannsynlig. Dette er da knyttet til argumentasjonen. Ulike
typer argumentasjon er det kanskje ikke det viktigste for elevene å kjenne til, men uliker måter å argumentere på
er nok viktig. Så da må elevene lære om parallellargument, ekspertargument, flertallsargument, faktaargument
og fornuftsargument. Pathos vil si å spille på følelsene til tilhørerne. De mest bruke følelsene er vrede og
samvittighet. Samvittighet er nok noe som elevene kan kjenne seg igjen i og har hørt kjente talere appellere til.
Humor er også noe elevene kan bruke for å vekke oppmerksomhet blant tilhøreren, så den bør de bli bevisste
på. Kairos, den retoriske situasjonen, er viktig for elevene å kjenne til . De må kjenne til situasjonen, den
kulturelle og den sosiale, de skal fremføre i for at talen skal ha noen effekt. Eleven må til slutt ha kjennskap til
aptum, som sier noe om hva som er høvelig og passelig i den retoriske situasjonen.
Retorisk teori har en gjerne nytte av dersom en skal ha debatter i med elever i klasserommet. Da kan en dele
elevene inn i grupper på tre. Hver gruppe får utdelt en problemstilling. Den ene på gruppa skal vare for
problemstillingen, en annen skal være imot problemstillingen og den siste på gruppa skal være debattleder. Hver
av elevene forbereder sine oppgaver individuelt. Så skal hver gruppe presentere sin debatt for resten av
klassen. Debattledere innleder med problemstillingen, så går ordet mellom elevene som er for og imot, og til
slutt avrunder dabattlederen med å oppsummere og trekke en konklusjon. Klassen og læreren gir så respons på
debatten.
I en slik framføring har elevene virkelig nytte av retoriske teorier, for her er det veldig viktig å vite hvordan en
skal bruke overtalende språkbruk til å endre andre menneskers mening. Læren om retorikk er også noe elevene
vil få god nytte av seinere i livet, både i høyere utdanning og i arbeids- og samfunnslivet.

Besvart


