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Eksamen i litteraturdidaktikk, 2012 

 

BOKMÅL: 

 

Oppgave 1 

Ungdomsleseren – et signalement. Ei drøfting av relevant teori om leseroller/leseutvikling og 

av det bildet av unge lesere som vi finner i empirisk forskning om litteraturlesning i skolen.  

Du bør forankre oppgaven i pensum for emnet, men du kan gjerne trekke inn også annen 

faglitteratur og egen erfaring.    

 

Oppgave 2 

Konstruksjonen av morsmålsfagets litteraturkanon og litteraturhistorie har vært forankret i det 

oppdrag skolen fikk i det 19. århundre: å lære elevene om nasjonens kultur og kulturhistorie 

og styrke deres nasjonale identitet. Gjør greie for noen av de utslag disse båndene mellom 

litteraturundervisning og nasjonal dannelse har fått for morsmålsfaget, og drøft hvordan 

nasjonale hensyn preger litteraturundervisningen i vår tid. Trekk gjerne inn pensum om både 

norsk- og svenskfaget i skolen i oppgaven.  

 

NYNORSK:  

Oppgåve 1 

Ungdomslesaren – eit signalement.  Ei drøfting av relevant teori om leseroller/leseutvikling 

og av det biletet av unge lesarar som vi finn i empirisk forsking om litteraturlesing i skolen.   

Du bør forankre oppgåva i pensum for emnet, men du kan gjerne trekkje inn også annan 

faglitteratur og eiga erfaring.    

 

Oppgave 2 

Konstruksjonen av litteraturkanon og litteraturhistorie i morsmålfaga har vore forankra i det 

oppdraget skolen fekk i det 19. hundreåret: å lære elevane om nasjonen sin kultur og 

kulturhistorie og styrkje deira nasjonale identitet. Gjer greie for nokre av dei utslaga som 

desse banda mellom litteraturundervisning og nasjonal danning har fått for morsmålsfaget, og 

drøft korleis nasjonale omsyn pregar litteraturundervisninga i vår tid. Trekk gjerne inn 

pensum om både norsk- og svenskfaget i skolen i oppgåva.  


