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Utlevering av oppgaven: 4. juni, innleveringsfrist: 7. juni. 

Omfanget av oppgaven skal være ca. 8 sider (ca. 18.400 tegn uten 

mellomrom). 

 

 

 

Bokmål 

 

Oppgave 1 

Drøft hvordan vi kan forsvare å bruke kanoniserte tekster som ledd i norskundervisningen i 

skolen. Bruk eksempler, og ta også opp hvilke utfordringer slike tekster kan innebære, for 

eksempel hvis elevene skal lese hele verk eller arbeide med eldre dikt.  Legg gjerne vekt på 

høyere klassetrinn. 

Studenter som har skrevet om En Folkefiende i kvalifiseringsoppgaven, kan ikke 

benytte dette verket som eksempel.  

 

Oppgave 2 

Det er et mål for litteraturundervisningen å utvikle elevenes litterære kompetanse, dvs. deres 

evne til å forstå og tolke skjønnlitteratur, engasjere seg i det de leser og kunne reflektere over 

egne leseopplevelser og lesestrategier. Drøft noen av de utfordringer et slikt mål innebærer for 

norsklæreren, samt noen av de rådene og grepene du kan finne i relevant faglitteratur for å 

utvikle og styrke den estetiske dimensjonen i litteraturundervisningen. Bruk gjerne eksempler 

på litteratur som kan brukes i undervisningen. 

Studenter som har skrevet om En Folkefiende som kvalifiseringsoppgave, kan ikke 

benytte dette verket som eksempel.  

 

 

 

 



Nynorsk 

 

Oppgåve 1 

Drøft korleis vi kan forsvare å bruke kanoniserte tekstar som ledd i norskundervisninga i 

skulen. Bruk eksempel, og ta også opp kva for utfordringar slike tekstar kan innebere, til 

dømes om elevane skal lese heile verk eller arbeide med eldre dikt. Legg gjerne vekt på 

høyere klassetrinn. 

Studentar som har skrive om En Folkefiende i kvalifiseringsoppgåva, kan ikkje nytte 

dette verket som døme. 

 

Oppgåve 2 

Det er eit mål for litteraturundervisninga å utvikle den litterære kompetansen til elevane, dvs. 

evna deira til å forstå og tolke skjønnlitteratur, engasjere seg i det dei les og kunne reflektere 

over eigne leseopplevingar og lesestrategiar. Drøft nokre av dei utfordringane eit slik mål 

inneber for norsklæraren, og nokre av dei råda og grepa du kan finne i relevant faglitteratur 

for å utvikle og styrke den estetiske dimensjonen i litteraturundervisninga. Bruk gjerne døme 

på litteratur ein kan nytte i undervisninga. 

Studentar som har skrive om En Folkefiende i kvalifiseringsoppgåva, kan ikkje nytte 

dette verket som døme. 

 


