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Oppgåva er: Analyser diktet «Butikken». 

Kommentar: «Butikken» er skriven av Håvard Rem og er henta frå 
diktsamlinga Kall på heltene, som blei utgitt i 1977. Legg vekt på å 
få til gode setningar, god rettskriving og ryddig struktur i teksten din. 
Svaret bør vere på cirka 400 ord. 

Det blei diskutert i klassa kva «god» skulle tyde.  

Oppgåva er del B, langsvar, på ein halvdagsprøve i mars. 

Teksten under er skriven av Jesper, 17 år, Vg1, bygg og anleggs- 
teknikk. Jesper har dysleksi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgåve 1.  

Butikken 

Forfater Håvard Rem 

Utgit i 1977 

Det handler om ein som vil gå vek inniblant vist ting er lit vanskelig og føler at verden er uretferdig men han vil 
ikkje snake med någen for han trur iggen vil bry seg eller så er han kjendis og fans skringer ite han hele tiden og 
han får ikkje fred men så kåmer sosiale medier som det blir lakt så stort pres på og falske rykter og vist han tar 
seg ein pause eller bare ikkje gider og svare på noen ting men då trur sosiale medier at han ikkje bryr seg om 
fansen og det er då du ikkje veit va du skal jør. 

Eller er han lit annerledes en di andre og han komer ikkje ifra dette landet så di måber han på skolen jobb og 
fritiden han føler seg lei og red av alt og hsn vet ikkje kos dette skal gå og det ender med at han ikkje går på sko-
len eller jobb lenger og han sluter og gå ut men når han har jort dette ei og stund så føler han at han ikkje klarer 
det men han vet at vist han begyne på skulen jobb igjen så komer det bare til og fortsete akurat som sist og han 
kan ikkje gå ut for han har ingen og gå te og då kan det hende at han begyner og drike og røyke og ivarstefal så 
søker han opp dårlige fålk så begyner han og dope seg og det er ikkje bra for då er de letere og ta åverdose eller 
ta sjølmord. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Finn positive ting, det Jesper ser ut til å meistre når det gjeld staving og tekstkunnskap

2. Finn fram til utfordringar når det gjeld 
staving og tekstkunnskap

3. Kva hypotesar kan vi ha om årsakene til 
vanskane som viser seg i teksten?

Butikken 

Iblant kjenner jeg 
En sterk trang 
Til å gjøre som denne butikken – 
Rull ned gardinene 
Og sette skiltet 
På min dør: 
Stengt inntil videre 
Grunnet ombygging

Håvard Rem, Kall på heltene, 1977


