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Ungdomsroman 

 

Høytlesning med lesestopp, personlig tilnærming og meddiktning 

Ingenting handler om klasse 7As søken etter meningen med livet. Første skoledag etter 

sommerferien forlater Pierre Anthon klassen med en påstand om at ingenting betyr noe, derfor er 

det heller ingen vits i å gjøre noe. De andre elevene forsøker stadig mer innbitt å overbevise for 

Pierre Anthon og seg selv at livet er meningsfylt. Alle må ofre noe de har kjært til haugen av 

betydning. 

 

"Romanen stiller store eksistentielle spørgsmål om livets mening og er med sin helt usædvanlige, 

rytmiske og stilbevidste sprogføring et forrygende værk, som drilsk, gribende og makabert beskriver 

en række børns forsøg på at bevise for sig selv og andre, at der findes betydningsfulde ting i 

tilværelsen."  

Information  

 

”Jeg synes dette var en knallgod bok, med mange gode skildringer og godt språk!” 

Andrea, 9.klasse, Sunnmørsposten 

• Forsiden, tittelen og sitatet: Jeg la merke til… Jeg tror dette skal handle om…  

• Høytlesning innledning (s. 5-8): Jeg la merke til… Jeg likte… Jeg ble irritert på… Jeg lurer på… 

• Lærer legger inn flere lesestopp med refleksjonspauser under høytlesningen.   

• Lesestopp (s. 134): 

”Pierre Anthon drev på, nevnte sakene i haugen av betydning en etter en, og en etter en krympet vi oss. ‘Og 

Jan-Johan, hvorfor kan du ikke like godt kvitte deg med hele hånden, når du likevel har gitt pokker i 

pekefingeren og solgt den til høyeste bud? Og du Sofie, hva har du igjen når du har solgt deg selv?’ 

Vi svarte ham ikke. Sto bare og skrapte i sagmuggen og torde ikke se på verken Pierre Anthon eller hverandre. 

‘Hvis det der virkelig betydde noe, så hadde dere vel ikke solgt det?’ sluttet Pierre Anthon tiraden sin og slo ut 

med hånden i retning haugen av betydning. 

 

Pierre Anthon hadde vunnet.                                                                                               

Men så gjorde han en feil.                                                                                                    

Han snudde ryggen til oss.” 

• Meddiktning: Hva skjer videre? 



• Individuell lesning av bokas avslutning (s. 138-141): Jeg la merke til… Jeg likte at… Jeg ble 

irritert på… Dette minnet meg om… Jeg lurer på… Jeg skulle ønske… Velg et sitat fra 

utdraget. 

• Innspill til elevene 

o Personkarakteristikk/ skygging: Pierre Anthon, Agnes, Sofie 

o Miljøkarakteristikk: Tæring by, sagbruket, kollektivet, hjemmene 

o Forteller og synsvinkel: Jeg-forteller (pålitelig?) og samtidig kollektiv fortellerstemme 

o Språklig: gjentagelser, mantra, setningsemner 

o Filosofisk: Hva er meningen med livet? Lage haugen av betydning… 

• Til læreren: Dansklærerforeningens undervisningsforslag til "Intet" av Janne Teller.  
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