Undervisningsdelen
Innholdsramma helt til venstre har bakgrunnsfargen grå-blå, slik at den er lett å oppdage. Tittelen er
Fagstoff og inneholder 17 ulike emner. Det skapes et inntrykk av at du kan velge Alt, Vg2 eller Vg3 –
noe du ikke kan.
Muntlig kommunikasjon
Er det første kapittelet. Det åpner med underemnet Presentasjoner og foredrag. Der er fokus et bilde
av en uengasjert kronprins Håkon med venstre hånd i lomma foran en Power Point der punktlista er
satt opp feil, og av alle ting er deler av fokuset på ordet likestilling. Det ironiske her sklir nesten over i
det latterlige.
Muntlig kommunikasjon er et emne som er svært sentralt i skolen. Underemnet Presentasjoner har
oppgaveforslag, men synes ellers å være prega av tilfeldigheter. Ingen av de andre underelementa
har oppgaver, men et Tverrfaglig prosjekt om genteknologi dukker opp under alle.
Innholdet er greit nok, men veldig overfladisk og uengasjert. Forfatteren har ingen innlevelse, og
fagstoffet presenteres tørt og kjedelig, men faglig. Fokuset er ikke på å være muntlig, men å
presentere. Kapittelet hadde tjent seg på å slå seg sammen med retorikk, og bygge opp det muntlige
fra bunnen av via appellformer, språkfunksjoner, appellformer, argumentasjonsstrategi og å
framføre. Da kan vi snakke om det muntlige.
Skriftlig kommunikasjon
Etter muntlig kommer det skriftlige. Et faglig bra kapittel, selv om noen av sjangerforklaringene er
svært tunge å lese. Essay er for eksempel alt for omfattende, og til og med lesesterke elever faller ut
tidlig. Det hadde stått seg om det var forkorta.
Bokanmeldelse og Filmanmeldelse er korte og presise tekster med bra innhold. Det er også to
modelltekster som er lagt ved – du finner dem ikke under fagteksten, som ville vært naturlig, men
må leite etter dem i ramma til venstre. Når tekstene åpnes, er de presset sammen i ei smal ramme,
satt opp uten ordskiller og avsnitt. Det gjør at tekstene nesten er umulige å lese, og mang en elev vil
ikke en gang begynne på dem. Når det gjelder filmanmeldelse, er Hancock-teksten latterlig teit, og
kunne vært brukt som et kuriosum, men ikke eksempeltekst. Anmeldelsen av Kautokeinoopprøret er
bedre, men også denne er satt uten verken ordskiller eller avsnitt.
Artikkel-sjangeren kunne med fordel være spissa inn på drøfting i tillegg til fagartikkelen.
Eksempeltekstene er greie, men verket hadde tjent seg på å trekke inn flere modelltekster skrevet av
elever. Aller helst lagt opp slik at vi kunne drøftet elementer ved dem gjennom analytiske spørsmål til
tekstene. Det å reflektere over andre elevers tekster, er en god motivator og svært lærerikt.
Også i denne delen savner jeg øvingsoppgaver etter hvert emne. Det å samle drøssevis av oppgaver i
et uorganisert kaos under egen fane, er fullstendig bom. Elevene kan ikke settes til å lese lange
fagtekster uten å ha noe å ta seg til etter lesinga, og iallfall ikke sendes ut i en runddans der de må
leite seg fram og kanskje finne noe.
Retorikk
Aller helst burde dette kapittelet inngått i Muntlig kommunikasjon.
Her er det mye bra fagstoff, men de vil kanskje litt vel mye. Retorikkemnet i norsk er et treårig emne
som elevene skal vokse i. Derfor kunne det med fordel vært laget en differensiert modell.
Appellformene bør det jobbes mye mer med – både gjennom tekst og spørsmål eller oppgaver.

Dette kunne gradvis blitt bygget ut ved at andre retoriske begrep ble forklart og jobba med. Da ville
det også vært naturlig å utvide dette til mer analytisk arbeid etter hvert, og avslutte med ulike
analyseutfordringer som også kompetansemåla legger opp til.
Fra norrønt til moderne norsk
Dette er nok læreverkets beste rent faglig. Emnet et delt i fem underemner, alle med en god
fagtekst. Det er tydelig at her har forfatterne jobba for å skrive en kort og presis tekst. Det har de
klart, men på veien er noen viktige element gjemt og glemt. Det at de en passant så vidt er innom
samnorsken, må sies å være et grovt overtramp – særlig da kampen aldri har vært så kraftig som i
1950-åra med bokbål, retteaksjoner og en politisk ordveksling vi sjelden har sett maken til.
Kritikken om at det er få oppgaver, gjelder for så vidt også her. Riktignok fins det noen faktaspørsmål
og noen skriveoppgaver. Dessverre mangler de motiverende og spennende oppgavene hvor elevene
kan utfolde seg i språkhavet, trekke veksler på sin dialekt, lese tekstutdrag og sammenligne de ulike
endringene opp gjennom åra. Nå fins det riktignok noen oppgaver som er slik, men du sendes ut på
en kanossagang der du må klikke deg fra ett element til et annet, tilbake til der du var for å åpne
sidene i en ny dane for i det hele tatt å få oversikten, og så veksle mellom fanene og bli enda mer
forvirra. Dette er så utrolig rotete at du fort mister fokuset og bare blir frustrert.
I dette kapittelet fins nok norskfagets beste oppgave! Det er temaoppgaven Språk og demokrati. Den
er spennende og virkelig motiverende å jobbe med og vil garantert engasjere elevene.
Enda et sukk – hvorfor i all verden blir vi videresendt når vi åpner for eksempel Fagstoff til
temaoppgaven. Det må da være mulig å få til et smidigere system. Det at vi hele tiden må
høyreklikke, burde ikke være nødvendig. Det beste er om det åpnes ei ny ramme hvor både teksten
og fagstoffet fins på samme sted, for eksempel.
Norsk talemål i dag
Dette er også et faglig bra emne, men la oss gå direkte til problemet som gjennomsyrer hele NDLAs
norskunivers; mangel på system, mangel på struktur, mangel på forutsigbarhet, mangel på et
konsistent brukergrensesnitt og mangel på å tenke på brukeren.
Dersom du for eksempel klikker på Hva er en dialekt, får du ei god forklaring, men kunne tenke deg å
gi elevene oppgaver. Vel, da sliter du. For det første fins de ikke der oppgaver normalt skal ligge, men
i stedet finner du relatert innhold. Da har du tre muligheter, og uansett hvilken av dem du velger, så
starter terroren ved ditt første klikk. Klikk på Kodeveksling. Først kommer du til ei side som viser til
Innhold. Det er ingen forklaring til hva du bør, kan eller må gjøre. Det fins rett og slett ingen
informativ tekst, bare ei liste på syv punkt i tillegg til Oppgaver. Dersom du klikker på dem, får du ni
oppgaver, men du aner ikke hvor teksten til dem er. Da starter letinga. Enten klikker du på fagstoffet
under, eller du vender tilbake til Innhold. Uansett så havner du samme sted, men oppdager at veien
derfra er like vanskelig, for ingen av de syv punkta er lenker. Det som derimot viser seg å være ei
lenke, er tittelen (Kodeveksling), og ved å klikke på den, kommer du til Dialekt x-perten. Da er du så
langt borte fra det du jobba med, som det bare er mulig, at du føler deg helt på tur uten kart. Skulle
du likevel velge å lese gjennom opplegget, fins selvfølgelig ikke en kopi av oppgavene her. Da må du
igjen vende tilbake til der du kom fra. Tenk deg å gaide elevene gjennom dette kaoset – verken kart,
kompass, kjentmann eller førerhund vil hjelpe.
Emnet er ellers både faglig bra og absolutt noe vi kan sette elevene til å jobbe med. Det forutsetter
likevel en helt annen struktur – at det lages spørsmål til tekster, at det lages oppgaver og at ting som

skal henge sammen, virkelig gjør det. Har du sett en videofilm, må du få spørsmål eller oppdrag til
den på samme sted som du klikka deg til den.
Nordisk språk og litteratur
Dette er også et bra kapittel, selv om det er stemoderlig behandla. Både dansk og svensk bør utvides
ved blant annet å vise bøyingssystemet i substantiv og verb. Til slikt fagstoff kan det utarbeides gode
temaoppgaver der elevene skal sammenligne språka med norsk. Slik får de økt forståelse for eget
språk, og forhåpentligvis også økt interesse.
Det som er bra i dette kapittelet, er at spørsmåla til tekstene er gode. Nå er tekstutvalget svært
begrensa, og det er tydelig at NDLA ikke vil bruke penger på å kjøpe rettigheter til tekster.
I dette kapittelet har de et romanutdrag fra Populærmusikk fra Vittula. Den teksten kommer opp i
egen fane som ei pdf-fil. Det burde vært benytta for alle tekstene i hele NDLA-universet som en
mulighet, for det skaper lesero og oversiktlighet.
Folkediktning og samtidstekster
Både Eventyr, Sagn, Folkeviser og Myter presenteres grundig og faglig. Delen om myter har en rekke
videoklipp, og framstår som et kapittel elevene vil like å arbeide med. Hadde det bare vært
organisert slik at oppgavene lå samme med mytene, ville det vært perfekt.
Når det gjelder Eventyr, Sagn og Folkeviser, ville det vært smart å lenke til tre-fire aktuelle tekster
innenfor hver sjanger og lage arbeidsoppgaver, temaoppgaver og spørsmål til tekstene. Det ville
innby til grundigere arbeid som igjen kunne lede til klassevise samtaler om litteraturen.
Når det gjelder det med oppgaver, fins det som sagt en rekke av dem, men det er et komplett kaos å
finne fram til dem. Blant annet har de valgt å legge inn kompetansemålet å sammenligne
fortellemåter og verdier i samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning. Dette
emnet hadde fortjent en langt bedre skjebne enn å bli skjult slik. For det første bør det jobbes med
fortellemåter i litteratur, og fått orden på begrepa. Dessuten hva verdier er, hvordan disse har endra
seg fram til i dag, og gjerne hvilke som er utrydningstrua.
Tekstutvalget her er veldig spesielt, og emnet hadde stått seg om de virkelig hadde med mer
moderne tekster. Det fins en rekke dikt og noveller, blant annet, som kunne vært brukt.
Fra middelalderen til romantikken
Benevnelsen på kapittelet stemmer ikke med innholdet og de benevnelsene som brukes ellers i
teksten. Middelalderen nevnes ikke som periode, og romantikken kommer først noen kapitler
seinere. Det riktige navnet er Norrøn tid til opplysningstida.
I kapitlet er det mange oppgaver – ikke til tekster – men om tekster. Det er hovedsakelig
faktaspørsmål hvor du finner svaret i teksten om teksten. Det er selvsagt et problem at det derved
kun fokuseres på overflatekunnskap, og det aller verste er at dette er nærmest unødig kunnskap og
ubegripelig kjedelig hele tiden å bli fôret med det samme. Det er jo det som skiller oss fra sauer, i
motsetning til dem, går vi lei av det samme fôret hele tida.
Det fins noen korte tekstutdrag av noen få tekster, som for eksempel Dekameronen. Problemet er å
finne den. I NDLA er det nemlig ikke sånn at du finner teksten først, nei de er som regel så gjemt at
de dukker opp de rareste steder. I dette kapitlet er det en oppgave om Dekameronen, og det står at
du kan lese et utdrag, lenka finner du i ramma til høyre. I ramma fins det ingen lenke, men det er vi
så vant til at da starter vi å leite. Helt nederst, under Relatert fagstoff, ligger lenka.

Egentlig har dette kapittelet så mye bra i seg, at det er irriterende at det ikke er gjennomført på en
god og oversiktlig måte. Temaoppgavene er underlige, de fleste er rene faktaspørsmål, mens noen til
og med kun er tekst å lese. Det å sende en elev inn i denne jungelen er slett ikke lett, og det å gaide
en elev er enda verre, for hvordan skal du klare å forklare all denne klikkingen i hytt og vær?
Et fedreland vi frydes ved
Noe av det samme dilemma med klikking i hytt og vær, møter vi i dette kapittelet. Mye av innholdet
er bra, men når du klikker på relatert innhold kommer du ofte til oppgaver, og må klikke deg videre
derfra til teksten, eller du kommer direkte til teksten, og må klikke deg videre til oppgavene.
Tidslinja om litteratur og språkhistorie nevnes usedvanlig mange ganger. Jovisst er den god, men når
alt dreier seg om den, hvorfor ikke integrere den i sidene slik at elevene kan bla i den, lese tekstene,
møte spørsmål til tekstene eller finne andre relevante oppgaver.
Det er sjelden du finner gode spørsmål til tekstene, men i dette kapitlet dukker det opp noen.
Ressursen er ment for VG2 og VG3 elever, og det kan godt være at de som skriver disse sidene ikke
har undervist på en del år, for ofte er vanskegraden lav. Under spørsmåla til Norges Dæmring, står
det at elevene bør jobbe "to og to, da dette er litt vanskelig stoff". Det er å undervurdere elever i
videregående skole i 2015.
Kapitelet handler om det norske, ett av de nyere kompetansemåla i norskplanen. NDLA har valgt å
legge inn svært mye fagstoff i kapittelet. Noe av dette er relevant, men her kreves ei kraftig
opprydding. Blant annet har vel strengt tatt trekantdramaet Wergeland-Welhaven-Collett ikke noe
som helst her å gjøre, men heller i kapittelet om Romantikken (hvor det faktisk ikke er).
Som de andre kapitla er det en halvdagsjobb å finne ut av tekster og oppgaver. I dette kapitlet er det
i tillegg en uhorvelig mengde av dem, men svært få av dem er skjønnlitterære og ingen av dem er
moderne skjønnlitterære.
Jeg vet ikke om forfatterne av norskfaget i NDLA har en idé om hva de vil med verket. Hva de vil at
elevene skal sitte igjen med. Har de i det hele tatt vurdert kompetansemålas bredde, og tatt hensyn
til formålet med faget. Det siste virker for usannsynlig, for her er det hovedsakelig overflatelæring
som er i fokus. Dybdelæringa som du skal få gjennom blant annet litterære diskusjoner og i arbeid
med skjønnliterøre tekster, den er så å si fraværende. Når det dukker opp en skjønnlitterær tekst, er
det underlig at elevene da skal finne ord som ikke er norske, finne ord med positiv eller negativ
ladning for eksempel.
Romantikk og realisme
Kapittelet inneholder slett ikke romantikk og realisme, men ni ulike perioder og til og med film og
filmanalyse!
Her tar forfatterne det grepet vi etterlyste, å flytte kompetansemåla til begynnelsen av fagteksten.
Likevel har de beholdt ramma på høyre side, og derved finner vi kompetansemåla der òg. Hadde de
tatt bort den, ville teksten fått mye bedre plass og det ville blitt lettere å orientere seg.
Romantikkens tekstutvalg er hele to dikt med tilhørende spørsmål (eller oppgaver som de velger å
kalle dem). Igjen er det hovedsakelig overflatekunnskap de etterspør. Det er underlig når de åpner
kapittelet med kompetansemåla: analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen
internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en
kulturhistorisk sammenheng.

Realismen har ingen skjønnlitterære tekster, men under Poetisk realisme har de lagt ut
Nasjonalbibliotekets Amtmandens døtre – hele boka – og Bjørnsons Faderen. Til Amtmandens døtre
har de laget det de kaller Oppgaver, men de skriver at du skal svare på følgende spørsmål. Uansett er
det overflatekunnskap som testes, det eneste spørsmålet som er i nærheten av en viss analytisk
tanke, er hva temaet kan være i Faderen.
Kritisk realisme har fokus på Ibsen, som naturlig er. Når det gjelder skjønnlitterære tekster, fins det
ikke så mye som et utdrag en gang. I stedet skal elevene jobbe i Språk og litteraturhistorien – under
alle ni delene, og selvfølgelig svare på ei uendelig rekke med faktaspørsmål.
Naturalismen har Karens jul som eneste tekst, men hvorfor må vi klikke to ganger for å komme til
teksten? Novella skal analyseres. Under Nyromantikken skal elevene lese åtte-ti linjer fra Pan, i tillegg
til å lese Fandango, svare på overflatespørsmål og finne temaet i Kraghs dikt.
Under Nyrealismen skal elevene se på en video, lese om perioden, om forfatterne og om deres verk,
enten i saktekster eller i Språk- og litteraturhistorien og svare på en rekke faktaspørsmål. Det er
ingen skjønnlitterære tekster.
Dette gjentar seg også under Sosialrealismen og overraskende nok også under Hysterisk realisme.
Her fins et utdrag fra en Olaug Nilsen roman, og hva slags spørsmål tror du de har laget? Riktig,
faktaspørsmål som hovedsakelig tester overflatekunnskap.
Under Film åpner de med Victoria av Hamsun, og her har de henta inn filmstudiearket fra NFI, men
hvorfor må vi klikke to ganger for å komme til filmstudiearket.
Deretter skal det arbeides med to episoder av Halvbroren. Til dem er det laget analyseoppgaver, som
hovedsakelig viser seg å være filmtekniske spørsmål. Hvorfor det skapes et inntrykk av at det er to
opplegg, når det bare er ett, er lettere uforståelig. Akkurat uforståeligheten har vært et
gjennomgangstema i hele det digitale læreverket, så det burde ikke overraske noen.
Film avsluttes med hele Veiviseren og dersom du klikker noen ganger, kan du også vise hele Kristin
Lavransdatter. Til disse filmene fins det verken filmstudieark, spørsmål eller oppgaver – ikke en gang
en introduksjon til filmen.
Kapittelet avsluttes med Temaoppgaver. Noen av dem er ordentlig gode. Hovedsakelig gjelder det å
sammenligne ulike tekster, og siden det nesten ikke fins tekster å ta tak i, har de henta inn bilder,
valgplakater og elevene må se et filmutklipp, lese i Språk- og litteraturhistorien, hente bok i
Nasjonalbibliotekets digitale arkiv eller gå på biblioteket og låne en roman.
Språk- og litteraturhistorisk tidslinje
Dette er et fantastisk hjelpemiddel. Det tar litt tid å sette seg inn i ressursen, for den er så
omfattende og grundig at det er en fryd. Her fins blant annet en rekke videoer som utfyller
lærestoffet på en glimrende måte.
Lyrikktidslinje
Dette er også et fantastisk hjelpemiddel. Det at du både kan laste ned lyd og skrift, gjør at potensialet
øker – og vi kan slik tilpasse det til vår egen undervisning.
Modernismen

Faglig sett er det mye bra her, men som i resten av norskfaget er dette kaotisk; Fagstoff,
Oppsummeringsoppgaver, Lyrikk, Romanen, Dramaet og Filmen er innholdet. Her fins filmsnutter, et
helt drama fra NRK og en rekke tekster. De to største problema, er for det første at det refereres til
et relasjonsfelt i høyremargen hvor vi kan finne video eller annet nødvendig fagstoff, men det feltet
er umulig å finne. Teksten er det andre problemet, de kommer opp i ei ramme, men den er skål tom.
Tekstutvalget er snevert, men det positive er at det for mange av tekstene fins spørsmål til dem –
hadde vi bare fått dem opp slik at vi kunne lese dem.
Nynorsk- og Grammatikk-kurs
Sidene er oversiktlige, men det er utrolig irriterende at for hver gang vi klikker, returneres vi til
toppen og må skrolle oss tilbake dit vi var, eller menyen i ramma lukkes, og vi må leite oss fram til der
vi var.
I disse to delene foregår undervisninga via videoer. Noen av dem er gode, andre mer banale. Det jeg
stusser på, er hvordan de tenker seg at elevene skal lære av dette. Gode repetisjonsoppgaver savnes.
De fins det ingen av, men det fins lenker til eksterne oppgaver! Disse er ustabile og fungerer bare av
og til, er ofte banalt enkle og gir liten læring.
Kildebruk og fordypningsoppgaven
Dette er et kapittel helt uten arbeidsoppgaver, men kildekapittelet har repetisjonsspørsmål.
Fordypningsemnet er underlig. Den gir eleven ei innføring i forskning og innhenting av data, men ut
over det, er det lite å hente her for en elev på leiting etter emner innen film, litteratur eller språk.
Den som derimot vil jobbe med kvantitativ analyse, finner svært mye bra her, men er det det som
dominerer i den norskfaglige fordypningsoppgaven?
Eksamen
Helt nederst finner vi Eksamen. Kapittelet har et snedig hjelpemiddel ved at hele NDLAs norskfag
tilbys som nedlastbar PDF-fil. Den dagen NDLA får et godt faglig innhold og blir en ressurs, vil dette
være særdeles flott.
Det som ikke er like bra, er at det ikke fins så mye som ett lite tips om eksamen. Det er helt tomt!
Tomt er symptomatisk på følelsene nå. Dette har vært en enorm jobb – flere enn 600 fagsider er
besøkt. Til tider har det vært svært motiverende, for dypt inne fins mye som er bra, viktig og er en
fantastisk ressurs. Oftere har vi opplevd det motsatte. Veldig mye er svakt, har en vanskegrad som
passer for elever i tidlig grunnskolealder, og verket sliter med å innfri kompetansemåla. Det siste er
NDLA norsk sitt største problem. Det er altså et ufullstendig og uferdig læreverk – og det etter åtte
års arbeid.

