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Viktig Skjønnlitterære leseopplevelser er fremdeles viktige målsettinger for norskfaget. I tillegg er
det viktig at elevene får gode ferdigheter og kunnskaper innenfor sakprosa,

skriver kronikkforfatterne.
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Sakprosaen er en sentral del av hverdagen.

Med den nye læreplanen (LK06)
er den likestiltmed skjønn-
litteraturen i skolen. Nå fore-
ligger også en skolens «sakpro-
sakanon».
Hver dag leser vi sakprosa i

form av aviser, e-post, brosjyrer,
plakater, fagbøker, SMS osv. De
fleste leser troligmer sakprosa
enn skjønnlitteratur, og den kan
ofte være like spennende! Em-
net kan være spennende,men
også språket sombrukes for å
informere, argumentere, appel-
lere, overbevise og underholde.
VedUniversitetet i Oslo har det
siden 2005 vært et eget forsk-
ningsmiljø innen sakprosa
knyttet til Institutt for ling-
vistiske og nordiske studiermed
JohanTønnesson somden førs-
te professor i sakprosa. Det kan
dessuten nevnes at det i år er
lansert et tidsskrift for sakpro-
saforskning.

I skolen har sakprosaen vært et
forsømt område i alle fag og
særlig i norskfaget. Selv omden
siste læreplanen likestiller
skjønnlitteratur og sakprosa,
viser undersøkelser at under-
visningspraksis og tekstsam-
linger fortsatt domineres av
skjønnlitterære tekster. Derfor
er det nylig tatt initiativ overfor
skolen gjennom først å frem-
skaffe et utvalg av representa-
tive sakprosatekster og deretter
utgi en antologi om sakpro-
satekster for lærere. Vi hilser
dette velkomment.
Landslaget for norskunder-

visning (LNU) i samarbeidmed
Språkrådet kåret våren 2009 en
norsk sakprosakanon. Det over-
ordnede premisset for utvel-
gelsen var at tekstene skulle
egne seg til bruk i skolen. Teks-

tene skulle dessuten utfordre
ungemennesker og gi nye per-
spektiver på sakprosaensmang-
fold. Juryen vektla tekster som
den betraktet som litterært
verdifulle, historisk og sam-
funnsmessig betydningsfulle og
representative for viktige sjan-
grer eller epoker. Tekstsam-
lingen inneholder både his-
toriske tekster (Holberg, Vinje,
Øverland,Hallesbym.fl.) og
samtidstekster (fra1990 til
2009). Særlig de siste erment
som skrivemønstre for elevene.
De 45 utvalgte tekstene om-
fatter fire hundreår og sjangrer
sombrev, partiprogram, grunn-
lov, foredrag, tale, fagartikkel,
essayog avisreportasje. Selv om
vi savner enkelte tekster og
sjangrer, synes vi at juryen har
gjort en god jobb.

Sakprosatekstene er utgitt av
Fagbokforlaget i antologien
«Sakprosa i skolen», der det
også er artikler av sakprosafor-
skere, journalister, og språk-,
litteratur- ogmedievitere. Blant
artiklene er underholdende
lesing somKjell Lars Berges
glitrende artikkel om skriftens

betydning ogmagiske rolle, og
GudmundHernes’ artige for-
telling omda han kuppet plass
på første rad under Karl Evangs
onani-foredrag i Studentersam-
funnet i 1962. Den SMS’en legen
MadsGilbert sendte fraGaza i
2009– som endte påmanges
mobiltelefoner og også påAd-
resseavisens forside – er en av
de 45 tekstene somkommen-
teres i flere av artiklene.

Hverdagsprosaen erunder-
vurdert i forskning og skole. I
boka «Hva er sakprosa» skriver
Tønnesson at sakprosa er «alle
disse hverdagslige ogmer høyti-
delige tekstene somutgjør store
deler av kommunikasjonen vi
harmed hverandre (…) ofte så
dagligdagse at vi knapt legger
merke til dem»).Han hevder at
sakprosaens brede repertoar er
altfor viktig til å bli betraktet
som selvfølgelig, eller noe som
bare er der. Sakprosaen er en
hovedvei til dannelse, sier han –
ikke i ordets snobbete betyd-
ning,men som enmer om-
fattende og varig form for dan-
nelse vi oppnår gjennomen
kritisk og nysgjerrig refleksjon

over denmangfoldige sakpro-
saen.

Postkort, brev, beskjederog
lappeskriving er eksempler på
hverdagslige sakprosatekster.
Og de første tekstene barn skri-
ver, er gjerne ønskelister. Hus-
kelappen er en gammel og inn-
arbeidd brukssjanger innenfor
hverdagsprosaen.Handlelister
har ligget påmange kjøkken-
bord opp gjennom tida, og
organisering av handling er en
hverdagsutfordring i alle fami-
lier.Mobiltelefonens SMShar i
dag overtattmye av beskjedens,
huskelappensog handlelistas
funksjon. I telefonens display
dukker ofte slike tekster opp:
Husk brød,melk ogDagbladet!
Sosialemedier gjør at ung-

dommer skriver og lesermer
enn noensinne. Digitale tekster
somSMS, chat, nettsamfunn og
blogg er eksempler på dette.
Elevene har en taus kunnskap
fra sittmøtemed sakprosateks-
ter i hverdagen som skolen bør
utnytte. I skolens sakprosaka-
non er det bare tattmed noen få
tekster fra hverdagsprosaen, og
disse er digitale – en sms, en

wikipediatekst og et blogginn-
legg. Det blir lærerens oppgave
å trekke inn hverdagstekstene i
undervisningen.Her trengs
ingen tekstsamling – her har
elevene tekstene selv.

Skillet mellom sakprosaog
skjønnlitteratur har aldri vært
tydelig, og er det allerminst i
dag. Sakprosaen benytter
mange av skjønnlitteraturens
virkemidler – ogmotsatt. Tøn-
nesson hevder at det eneste som
skiller sakprosaen fra skjønn-
litteraturen, er den såkalte lese-
kontrakten. Sakprosaforfattere
utgir seg for å skrive om virke-
ligheten, og lesere tilegner seg
sakprosatekster på denne pre-
missen. Dette har vært tema
mange ganger de siste årene i
mediedebatter ombiografier
somnærmer seg skjønnlittera-
turen, og om romaner som
handler om virkeligheten, som
Sejerstads Kabul-roman og
Fløgstads roman«Grense Ja-
kobselv». Dette er interessante
debatter sombåde lærerstuden-
ter og skoleelever bør involvere
seg i.
Skjønnlitterære leseopplevel-

ser er fremdeles viktigemålset-
tinger for norskfaget. I tillegg er
det viktig at elevene får gode
ferdigheter og kunnskaper
innenfor sakprosa. Elever skal
lære å lese, forstå og tolke sak-
prosatekster somomgir dem.
Det er utvilsomt også slik at
elevene skal skrivemer sak-
prosa enn skjønnlitteratur i sitt
voksne liv. Jobbsøknader, leser-
brev, invitasjoner og julebrev er
blant de aktuelle sakprosasjan-
grene de kommer til å skrive.

Pusser vi brillene,har sakpro-
saen store overraskelser å by på.
I LNU’s antologi presiserer
Tønnesson at det ofte kreves
«mer brillepussing å få øye på
spenningen i en sakprosatekst
enn i en kriminalnovelle. Derfor
trenger elever og lærere noen
ekstra gode settmed pussefiller
for å trå inn i sakprosaensmys-
terier». Det har blant annet
utgivelsen «Sakprosa i skolen»
bidratt til.

hildegunn.otnes@plu.ntnu.no

Denmangfoldige sakprosaen


