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Sammendrag 
Det overordnede temaet for denne oppgaven er elevers bruk av PowerPoint i muntlige 

presentasjoner. Avhandlingen undersøker mer spesifikt hvordan tre Vg3-klasser bruker 

PowerPoint når de skal presentere fordypningsoppgaven i norsk.  

I læreplanen Kunnskapsløftet står det at elevene i Vg3 skal kunne ”[…]gjennomføre 

arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller 

sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne”. Sammensatte tekster 

er fremdeles et forholdsvis nytt tekstområde i norskfaget og det foreligger derfor lite 

forskning som tar for seg hvordan elever kommuniserer og skaper mening gjennom slike 

tekster i skolen. 

Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan bruker elever i tre klasser i Vg3 

PowerPoint som verktøy i presentasjon av fordypningsoppgaven i norsk? Under 

problemstillingen har jeg hatt tre forskningsspørsmål for å kunne besvare problemstillingen. 

Disse omhandler hvordan elevene skaper sammenheng og utnytter potensialet som ligger i 

den muntlige teksten, kroppsspråket og Power Point-presentasjonen og hvilke holdninger 

elever og lærere uttrykker om bruk av PowerPoint i muntlige presentasjoner. 

Det teoretiske rammeverket for avhandlignen er hentet fra sosialsemiotikken og 

multimodalitetsteori. I analysen av elevpresentasjonene benytter jeg i hovedsak begreper og 

kategorier hentet fra Theo van Leeuwens Introducing Sosial Semiotics (2005) 

Avhandlingens empiri er innhentet gjennom videoobservasjoner i tre Vg3-klasser og 

gruppeintervjuer med elever og lærere. Materialet består samlet av nitten videofilmede 

elevpresentasjoner av fordypningsoppgaven og to gruppeintervjuer med elever og ett med 

lærere.  

Avhandlingen viser at elever formidler faglig informasjon gjennom den muntlige 

teksten og skriftlige kulepunkter i PowerPoint-presentasjonene. Elevene virker opptatt av å 

fremstå som seriøse og faglig kyndige når de presenterer fordypningsoppgaven. Det er stor 

variasjon mellom elevene i deres vektlegging og bruk av ikke-verbale modaliteter som 

illustrasjoner, animasjoner og grafiske modeller. Det kan virke som de fleste elevene bruker 

PowerPoint-verktøyet først og fremst som et struktureringsverktøy og støtte for seg selv 

fremfor som et visualiseringsverktøy for mottakerne. I intervjuene sier elevene at det er det 

faglige innholdet og ikke PowerPoint-presentasjonen som er sentral i lærernes vurdering og at 

det som regel er ”svake elever” som velger å skjule seg bak en PowerPoint-presentajon med 

visuelle effekter. Lærerne forteller at de tar med bruk av PowerPoint-verktøyet i vurderingen 



3 

 

og at det kan være de opplever at de digitale lysbildene hjelper elevene å snakke ”fritt fra 

manus”. 

 Elevene kan bruke PowerPoint-verktøyet, men de opplever at bilder og andre ikke-

verbale modaliteter har lavere status i skolen og at de derfor vektlegger skriftlig informasjon i 

de digitale lysbildene. Det er et behov for fokus på elevenes multimodale tekstproduksjon og 

elevene kan utfordres til å videreutvikle PowerPoint-presentasjoner slik at de kommuniserer 

mer effektivt med mottakerne. 
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Forord 

Masteroppgaven er levert!

 

Det har vært..

� Spennende å møte elever og 
lærere og undersøke et tema 
jeg er opptatt av

� Interessant å høre på elevenes 
fordypningsoppgaver 

� Utfordrende, men interessant 
å  jobbe med videofilmet 
materiale

 

Takk til veilederen min, Rita Hvistendahl  for.. 

� Gode og inspirerende samtaler

� Råd om metode, litteratur, 
arbeidsmetoder etc.

� Tilgjengeligheten din og raske 
svar og oppmuntrende ord

� Kaffe

 

Takk til…

� Elever og lærere som villig slapp 
meg inn i klasserommene deres 
med videokamera

� Elever og lærere som stilte opp 
på gruppeintervjuer

� Venner i hjemmet og på 
lesesalen for gode råd og 
samtaler

� Per, Karen Marie og Astrid

� Mor og far 
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1 Innledning 

1.1 Tema for oppgaven 

Norskfaget i læreplanen Kunnskapsløftet, heretter omtalt som LK06, hevder å være et 

norskfag av ”vår tid”. Et norskfag av vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep, der 

Sammensatte tekster er ett av fire hovedområder på linje med Muntlige tekster, Skriftlige 

tekster og Språk og kultur. Et norskfag av vår tid skal hjelpe elevene å ”orientere seg i et 

mangfold av tekster”. Ikke minst, skal et norskfag av vår tid gi alle de samme mulighetene til 

å utvikle grunnleggende ferdigheter som å skrive, lese, regne, å kunne uttrykke seg muntlig og 

å kunne bruke digitale verktøy. Til tross for læreplanens fokus på å være et fag av ”vår tid”, er 

det blitt diskutert om læreplanen bidrar til reelle endringer i skole og fag og om 

kompetansemålene i læreplanen er i overensstemmelse med fagets målsetning. 

Begrepet Sammensatte tekster, oversatt fra fagtermen ”multimodale tekster”, er av 

læreplanen definert som en tekst der skrift, lyd og bilde spiller sammen i et samlet uttrykk. 

Elevene skal ikke bare vurdere og analysere slike tekster, men selv kunne sette sammen og 

produsere sammensatte tekster ved hjelp av digitale verktøy. Elevene skal med andre ord ikke 

bare opparbeide seg en generell medie- og verktøykompetanse, men en digital 

tekstkompetanse som innebærer å kunne ”mestre nye tekstformer og uttrykk” og bidra til å 

utvikle disse. 

LK06 er en plan som dekker hele den 13-årige grunnopplæringen. Det vil si at den 

endelige karakteren i norsk settes ved utgangen av Vg3.  For å kunne måle elevenes 

sluttkompetanse er det et kompetansemål under hovedområdet Språk og kultur i Vg3 hvor det 

heter at elevene skal ”[…]gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og 

utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet 

norskfaglig emne”. Gjennom fordypningsoppgaven skal elevene vise at de har tilegnet seg 

fagkunnskap, og at de kan bruke denne kunnskapen til å problematisere og reflektere over 

emnet de har valgt å fordype seg i. I kompetansemålet kommer det tydelig frem at elevene 

ikke bare skal kunne fordype seg i norskfaglig kunnskapsstoff, men at de også skal kunne 

bruke grunnleggende ferdigheter som å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, og bruke 

digitale verktøy til å utforme og publisere fordypningsoppgaven. Denne helheten vil være 

grunnlaget for vurderingen av sluttkompetansen i norsk. Fordypningsoppgaven har vært 

inkludert i norskfaget før LK06, hvor den har blitt omtalt som ”særemne” eller ”særoppgave”. 

Tove Illsaas (1999:105-106) skriver ”Prosjektet ”særoppgaven som muntlig dokumentasjon” 
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kan bli kronen på verket i en en bevisst og systematisk muntligopplæring om prosessen 

forbedres gjennom tre år”.  

 Det overordnede temaet for denne oppgaven er muntlige presentasjoner i møte med 

digitale presentasjonsverktøy som PowerPoint. Bakgrunnen for valg av temaet er at jeg under 

gjennomføringen av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) opplevde at lærere og elever 

brukte PowerPoint-presentasjoner hyppig. Da jeg undersøkte dette nærmere, fant jeg 

imidlertid lite forskning som omhandler bruken av PowerPoint i undervisningssammenheng.  

 ITU (Forsknings og kompetansenettverket for IT i utdanning) publiserte i 2009 en 

rapport over skolens digitale tilstand. Rapporten viser at de fleste skoler har god tilgang til 

datamaskiner og internett, men at hovedutfordringen ved IKT i skolen er å bruke digitale 

verktøy som didaktisk redskap (2009:29). Resultatene fra ITU monitor 2009 viser at flere 

skoler er kommet langt når det gjelder å ta i bruk digitale læringsressurser, men at gode 

fagspesifikke læringsressurser fremdeles er en utfordring Dette vekket min interesse for å 

undersøke hvordan elever bruker digitale verktøy som PowerPoint for å støtte opp under sine 

muntlige ferdigheter, og hvordan lærere og elever opplever bruk av PowerPoint i muntlige 

presentasjoner. 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Den overordende problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan bruker elever i tre 

klasser i Vg3 PowerPoint som verktøy i presentasjon av fordypningsoppgaven i norsk? 

 
Til hjelp for å spesifisere og besvare problemstillingen har jeg formulert tre 

forskningsspørsmål: 

 
1. Hva kjennetegner den multimodale kohesjonen i elevenes muntlige presentasjoner 

av fordypingsoppgaven når de bruker PowerPoint? 

2. Hvordan utnytter elevene den modale affordansen i den muntlige teksten, 

kroppsspråket og PowerPoint-presentasjonen når de presenterer 

fordypningsoppgaven? 

3. Hvilke holdninger uttrykker lærere og elever til bruk av PowerPoint i muntlige 

presentasjoner? 

 

Det første og andre forskningsspørsmålet er forankret i sosialsemiotisk teori. Begrepene 

multimodal kohesjon og modal affordans forklares nærmere i avhandlingens teorikapittel. Det 

første forskningsspørsmålet undersøker hvordan elevene markerer sammenheng i sine 
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multimodale tekster. Det andre forskningsspørsmålet omhandler hvordan elevene utnytter 

potensialet som ligger i den muntlige teksten, kroppsspråket og PowerPoint-presentasjonen 

når de presenterer fordypningsoppgaven. De to første forskningsspørmålene har jeg forsøkt å 

besvare gjennom å videofilme elevpresentasjoner og analysere disse med begreper og 

kategorier hentet fra sosialsemiotikk. Det tredje forskningsspørsmålet undersøker hvilke 

holdninger elever og lærere uttrykker om bruken av PowerPoint i muntlige presentasjoner. 

For å kunne undersøke elevenes og lærernes holdninger til bruk av PowerPoint, har jeg 

gjennomført kvalitative intervjuer og analyse av disse.  

1.5 Presentasjon av skolen og klassene 

Datamaterialet til denne avhandlingen er hentet fra en videregående skole i Oslo-området. 

Skolen har drøyt 600 elever med grunnskolebakgrunn fra hele Oslo. Skolen tilbyr både 

studiespesialiserende utdanningsprogram (STF) og musikk, dans og drama- 

utdanningsprogram (MMDF)1.  

 Skolen har elevoppfølging og vurdering som satsingsområder og legger opp 

studieøkter2 to ganger i uka, hvor elevene kan få veiledning fra faglærere i tilegg til 

oppstartssamtaler, fagsamtaler, karrieresamtaler og utviklingssamtaler. I norskfaget brukes 

både skriftlige og muntlige mapper, hvor elevene under hele skoleåret skal få arbeide med 

tekstene sine i prosess. Skolen er en foregangsskole når det gjelder bruk av muntlig mappe. Et 

annet satsingsområde for skolen er bruk av IKT. Alle skolens elever har hver sin bærbare 

skoledatamaskin, og hvert klasserom har projektor og lerret slik at både elever og lærere kan 

holde digitale presentasjoner, vise filmer og lignende.  

 Datamaterialet er innhentet gjennom videoobservasjon i tre klasser på Vg3-trinn og tre 

kvalitative intervjuer med både lærere og elever. Alle klassene har en elevstørrelse på om lag 

tretti elever. To av klassene følger MMDF og en klasse følger STF. For å skille MMDF -

klassene fra hverandre, har jeg i analysene delt inn klassene i MMDF 1 og MMDF 2. 

Klassene har forskjellige faglærere i norsk, men følger en tilnærmet lik periodeplan og 

årsplan.  

  

                                                      
1
 Heretter blir Studiespesialiserende utdanningsprogram omtalt som STF og musikk, dans og drama 

utdanningsprogram blir omtalt som MMDF 
2
 Studietid er en arbeidsøkt fra 13.50-15.00 på tirsdager og torsdager hvor elevene kan arbeidet med det faget de 

ønsker og få hjelp fra faglærer. Lærerne kan også bruke studietiden til å ha vurderingssituasjoner. Lærerne i min 
undersøkelse valgte å gjennomføre presentasjoner av fordypningsoppgaven i både de ordinære norskøktene og 
studieøktene slik at alle elevene skulle få hold presentasjonen sin i løpet av fjorten dager. 
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1.3 Muntlighet og bruk av digitale verktøy i muntlige presentasjoner 

I rapporten Klasserommets praksisformer- etter Reform 973 (2003) oppsummerer Frøydis 

Hertzberg noen funn rundt arbeid med muntlighet i skolen som en del av evalueringen av 

L97. I rapporten viser Hertzberg til at det stort sett er sjangeren framføring som utgjør det 

systematiske arbeidet med muntlighet i klasserommet, og som gjøres til gjenstand for 

veiledning og vurdering. Ifølge Hertzbergs observasjoner var det i liten grad veiledning på 

selve fremføringen, i retorikken kalt actio. Lærernes respons blir av Hertzberg beskrevet som 

positiv, men ukritisk. Et annet funn var at skriftlig tekst i stor grad var integrert i muntlige 

tekster. Skriftlige innslag i form av stikkord var vanligere på høyere trinn ettersom 

informasjonsmengden ble større (Hertzberg i Klette 2003:161). 

Den muntlige framføringen eller presentasjonen virker å ha en prioritert stilling i 

arbeid med muntlighet i norskfaget. Etter hvert som elevene har fått større tilgang til 

datamaskiner, har det også blitt vanligere å benytte digitale verktøy som PowerPoint i 

muntlige foredrag og presentasjoner. Den teknologiske utviklingen har fører med seg at 

”amatører” kan skape multimodale tekster som ligner tekster skapt av profesjonelle. Det 

digitale presentasjonsverktøyet PowerPoint er et teksthandlingsprogram som gjør det mulig å 

designe tekster sammensatt av skriftlig tekst, bilder, lyd og lenker. Sammenlignet med 

presentasjonsverktøyet Overhead, utvider bruken av PowerPoint-verktøyet mulighetene for å 

vise levende bilder, lyd og filmsnutter. Den teknologiske utviklingen, spesielt den økende 

digitaliseringen, har ført til at vi til stadighet opplever konvergensprosesser mellom medium, 

tekster og sjangre. Ola Erstad (2008:80) skriver at ”Konvergens innebærer en 

sammensmeltning både i forhold til eierstrukturer innen medier, produksjonsprosesser, 

distribusjon, innhold, form og bruk”. Konvergensprosessene endrer med andre ord både 

resurssenes materialitet i form av struktur og form og ressursenes bruksområde. 

Erstad(2008:82) hevder at ”En slik utvikling har en rekke konsekvenser for vårt sosiale liv og 

måten å samhandle på”.  Disse konvergensprosessene påvirker også samhandlingen i 

klasserommet. 

 Under begrunnelsen for bruken av digitale verktøy i norskfaget i LK06 står det at: 

”Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og 

presentasjoner”. Det er imidertid få beskrivelser i kompetansemålene av hvordan digitale 

verktøy kan brukes på en utviklende måte i forhold til elevenes muntlige ferdigheter.  

 

                                                      
3 I rapporten blir Læreplanen 97 omtalt som Reform 97 
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1.3 Læreplanen 

1.3.1 Det utvidede tekstbegrepet og sammensatte tekster 

I LK06 står det under formål for norskfaget at:  

Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og 

sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på 

et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å 

orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. 

 

 Norskfaget har lang tradisjon for å være et kommunikasjons- og danningsfag. I LKO6 

identifiserer fremdeles norskfaget seg som et danningsfag, men innholdet i danningen er noe 

endret. Hovedmålsetningen med å inkludere et mangfold av tekster i faget, er at elevene skal 

opparbeide seg en kritisk bevissthet til tekstene de møter både i skolen og samfunnet. 

Norskplanen deler tekstbegrepet inn i tre kategorier: muntlige, skriftlige og 

sammensatte tekster, som danner hvert sitt hovedområde i tillegg til hovedområdet Språk og 

kultur. Under beskrivelsene av hovedområdene i norsk står de i LK06 at: ”Hovedområdet 

sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, 

lyd og bilder i et samlet uttrykk”. Tidligere læreplaner har inkludert aspekter ved 

massemedier og sammenhengen mellom bilde, tekst og lyd, men LK06 er den første 

lærerplanen som bruker termen ”sammensatte tekster”, og som har gjort multimodale 

tekstformer til et hovedområde innen norskfaget gjennom hele den 13-årige 

grunnopplæringen. Spesielt i møte med den digitale tekstkulturen har det vært nødvendig for 

læreplanen å operere med et utvidet tekstbegrep som også inkluderer kommunikasjon 

gjennom andre tegnsystem enn verbalspråket (Magne Rogne 2008:2).  

Under beskrivelsen av hovedområdet Sammensatte tekster i LK06 står det at: 

”Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering 

og analyse av sammensatte tekster”. Arbeid med sammensatte tekster omfatter både 

tekstresepsjon, tekstproduksjon og tekstrefleksjon. I videregående skole er tekstrefleksjon i 

forbindelse med sammensatte tekster representert i flere kompetansemål. For eksempel heter 

det at elevene etter Vg1 skal kunne ”[…] tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og 

skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen 

mellom innhold, form og formål” og etter Vg3 skal elevene kunne ”[…]analysere og vurdere 

argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper 

fra retorikken”. Grunnlaget for tekstrefleksjon er tekstresepsjon. For at elevene skal kunne 

vurdere og analysere ulike sammensatte tekstformer, må de kunne lese og forstå 
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sammenhengen mellom skrift, bilde og lyd og det helhetlige uttrykket i den sammensatte 

teksten. 

 Kompetansemål som omhandler produksjon av sammensatte tekster, er i 

videregående skole formulert under målsetningen for i Vg1- trinn, hvor det heter at elevene 

skal kunne ”[…] bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster” og 

”[…]kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og 

presentasjoner”. Bortsett fra at elevene kan utforme fordypningsoppgaven sin som en 

sammensatt tekst, er det ingen kompetansemål for Vg3 som omhandler elevenes 

tekstproduksjon av sammensatte tekster. Det kan virke som om læreplanen ser på 

tekstproduksjon i hovedsak som basisferdigheter i å kunne bruke, sette sammen og publisere 

sammensatte tekster gjennom tekstbehandlingsverktøy. Kreativitet, selvstendighet i forhold til 

komposisjon og design er ikke eksplisitt nevnt. Rogne (2008:12) hevder at fraværet av mål 

som omhandler tekstproduksjon av sammensatte tekster i Vg3, kan forstås som at elevene 

nærmer seg en sluttvurdering i norsk, og at læreplanen derfor fokuserer på at elevene skal 

mestre “det viktige” som er å kunne uttrykke seg i en akademisk skrivetradisjon. 

Bakgrunnen for innføringen av det utvidede tekstbegrepet og Sammensatte tekster som 

et hovedområde i norsk kan ses i sammenheng med at skolen og samfunnet generelt befinner 

seg i en digitaliseringsprosess som fører med seg nye tekster, sjangre og medium for 

kommunikasjon, og at vitenskaplige teorier som sosialsemiotikk viser aksept og interesse for 

såkalte multimodale tekster (Rogne 2009:3). 

Utvidelsen av tekstbegrepet skaper et behov for en utvidelse av elevenes og lærernes 

syn på tekst og tekstkompetanse. Elevens kunnskapskonstruksjon skal ikke bare foregå 

gjennom lesing, skriving, tale og samtale, men gjennom komposisjon, design, deling og 

videreutvikling av digitale tekster.  

1.3.2 Grunnleggende ferdigheter -” å kunne uttrykke seg muntlig” og ”å kunne 
bruke digitale verktøy” 

 

Med LK06 ble det innført fem grunnleggende ferdigheter som er gjeldende i alle fag. Disse er 

å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å 

kunne bruke digitale verktøy. Under beskrivelsen av den grunnleggende ferdigheten ”å kunne 

uttrykke seg muntlig” står det at: 

Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere 

elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med 

andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv.  
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Muntlig kompetanse blir i læreplanen beskrevet som en tosidig ferdighet som omfatter både å 

kunne tale og lytte, altså både reseptiv og produktiv ferdighet. ”Å kunne uttrykke seg 

muntlig” er formulert under kompetansemålene i hovedområdet Muntlige tekster. De 

reseptive sidene ved muntlig kompetanse er lite representert i kompetansemålene under 

Muntlige tekster i videregående skole. Å kunne lytte og forstå er ikke eksplisitt nevnt i noen 

av kompetansemålene i for videregående trinn. Under kompetansemålene for muntlige tekster 

i Vg1 heter det at elevene skal kunne:”[…] mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, 

foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører”. Ordet 

”tilhører” har en mer passiv ladning enn å kunne lytte aktivt. Det kan derfor virke som at 

muntlig tekstproduksjon og tekstrefleksjon er overordet tekstresepsjon i videregående skole. 

Læreplanen har et pragmatisk språksyn, der det er en målsetning at elevene utvikler 

en forståelse for hvordan språkbruken tilpasses den sosiale og kulturelle konteksten den er 

en del av. Dette kan vi blant annet finne i kompetansemålet for muntlige tekster i Vg3 hvor 

det heter at elevene skal ”[…] analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, 

virkemidler og hensikt i muntlige sjangere”.  

LK06 er en av de første nasjonale læreplanene der ”å kunne bruke digitale verktøy” er 

en av fem grunnleggende ferdigheter i alle fag på alle nivå. LK06 viser med dette en 

tydeligere satsing på digitale ferdigheter enn tidligere lærerplaner. I norskfaget er bruken av 

digitale verktøy begrunnet med at den er ”[…] nødvendig for å mestre nye tekstformer og 

uttrykk”. Rogne (2008:14) hevder at denne målsetningen i liten grad er fulgt opp i 

kompetansemålene som omhandler bruk av digitale verktøy. 

  Oppsummert kan læreplanen LK06 bidra til en mer helhetlig forståelse av tekst som 

omfatter både verbalspråklige og ikke-verbalspråklige modaliteter. I norskfaget har det 

utvidede tekstbegrepet konsekvenser både for fagets innhold og form, og for den 

tekstkompetansen som kreves av både lærere og elever. I tillegg har læreplanen gitt et nytt 

fokus på muntlighet og bruk av digitale verktøy gjennom de grunnleggende ferdighetene. Det 

er imidlertid mulig å diskutere i hvilken grad læreplanens målsetninger for faget og de 

grunnleggende ferdighetene realiseres i kompetansemålene og i skolens praksis. 

Konsekvensen av at hovedområdet Sammensatte tekster er blitt sidestilt med hovedområdene 

Muntlige tekster og Skriftlige tekster, er at også multimodal tekstskapning skal gjøres til et 

tema for veiledning og vurdering. 
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1.4 Annen forskning 

Anne Løvlands doktoravhandling Samansette elevtekstar - klasserommet som arena for 

multimodal tekstskapning (2006) er et av de få omfattende forskningsarbeidene som 

omhandler hvordan elever forholder seg til den multimodale tekstkulturen. Det teoretiske 

rammeverket for Løvlands doktoravhandling er hentet fra multimodalitetsteori og 

sosialsemiotikk. Innenfor multimodalitetsteori benytter Løvland blant annet Gunther Kress og 

Theo van Leeuwens Reading images (1996), Literacy in the New Media Age (Kress 2003) og 

Introducing social semiotics (van Leeuwen 2005). Begreper som modal affordans, funksjonell 

spesialisering og multimodal kohesjon er begreper som Løvland har oversatt og gitt en norsk 

definisjon. Dette arbeidet har gitt norsk forskning på multimodal tekstskapning et løft fordi 

flere kjenner til og bruker disse begrepene. Løvlands doktorgradsavhandling er bygd på en 

studie av elevprosjekter i grunnskolen som ble gjennomført i 2003-2004, hvor siktemålet for 

studien var å undersøke hvordan multimodalitet var integrert i gjennomføringen av 

elevprosjekter i grunnskolen, og hvordan elevene ble veiledet og vurdert av læreren.  

Løvland (2007:129) fant at det var mye positivitet og kreativitet knyttet til 

multimodale uttrykk i skolen, men at positiviteten sjelden ble fulgt opp i vurderingen av 

elevenes tekster. Løvland (2007:128) peker også på at elevene oppfattet at det var det 

muntlige og skriftlige verbalspråket som hadde høyest status i skolekulturen. Løvland (2007) 

fant at elevene ofte påtar seg en rolle når de skal ha en presentasjon eller fremføring for lærer 

og medelever. Elevene var ofte opptatt av på den ene siden å tilfredsstille læreren gjennom å 

formidle faglig informasjon gjennom verbalspråket, og på den andre siden å tilfredsstille 

medelevenes forventninger om underholdning. Løvland (2007:106-111) skriver at elevene 

ofte påtok seg enten en ”ekspertrolle” for å vise autoritet og faglig selvtillit i den muntlige 

situasjonen eller en ”entertainerrolle” med vekt på underholdende elementer for å skape en 

personlig distanse til fagstoffet og få status hos medelevene. I tillegg til ekspertstilen og 

entertainerstilen, kategoriserer Løvland elevstiler som estetikerstilen, pliktoppfyllerstilen og 

sabotørstilen. Stilen eller rollen elevene valgte, påvirket hvordan de utnyttet de semiotiske 

resursseme, for eksempel stemme, mimikk, kropp, ordforråd, vektlegging av bilder, farger og 

animasjoner. 

  Ida Sofie Rustad Jøssund (2009) har skrevet en masteravhandling om hvordan elever 

utnytter semiotiske ressurser i forbindelse med prosjektpresentasjoner i videregående skole. 

Rustad Jøssund (2009) bruker analysekategorier fra van Leeuwen (2005) og begreper og 

analysekategorier fra Sigrid Norris (2004).  
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Rustad Jøssund (2009) fant at alle elevene brukte en form for lysbilder når de skulle 

presentere prosjektet sitt, og at bruken av lysbilder som manus førte til at elevene snakket 

friere enn med et skriftlig manus. Rustad Jøssund (2009) fant også at elevene brukte de 

skriftlige kulepunktene til å formidle informasjon, og at den muntlige teksten skapte 

sammenheng mellom disse punktene. 

 Rapporten fra ITU monitor 2009 viser at elevene ved flere skoler har tilgang til 

datamaskiner, men at det fremdeles er store forskjeller mellom elever, skoler, fag og trinn. 

Rapporten viser at datamaskiner er best integrert i norskfaget, spesielt på videregående trinn, 

og at datamaskinene i hovedsak benyttes til skriving og lesing.  Rapporten peker også på at 

det ikke er tilstrekkelig med datamaskiner i skolen for å endre den pedagogiske praksisen, 

men at det er et behov for ”[…] målrettede ressurser til en strategisk kompetanseheving blant 

dagens lærere og lærerstudenter”( ITU 2009:29). 

 I Norge er det lite forskning som går eksplisitt inn på bruk av PowerPoint, både i 

undervisning og andre sammenhenger. Det finnes imidlertid noe amerikansk forskning på 

området.  Robert A. Bartsch og Kristi M. Cobern gjennomførte i 2002-2003 en undersøkelse 

om studenters holdninger til PowerPoint-forelesninger og de digitale lysbildenes pedagogiske 

potensiale. Undersøkelsen viste at studentene mente at de lærte mer av PowerPoint-

forelesninger enn tavleundervisning og andre presentasjonsformer. Undersøkelsen viste også 

at studentene opplevde PowerPoint-forelesningene som tydeligere og mer strukturert enn 

andre forelsningsformer. Forskerne fant imidlertid ikke at at det ikke var en signifikant 

forskjell i læringsresultat mellom studenter som ble undervist med PowerPoint-

presentasjoner, og elever som fikk fagstoff presentert på en annen måte (Bartsch og Cobern 

2003:8).  

 Forskningen som er presentert viser til sentrale utfordringer ved muntlige og 

sammensatte tekster, samt utfordringer skolen møter i forbindelse med digitale verktøy. 

Sammenfattet viser forskning at det er mange positive holdninger til bruk av digitale verktøy 

og til muntlighet i skolen, og at de fleste elevene har tilgang til datamaskiner. 

Hovedutfordringene ligger i å videreutvikle den kompetansen elevene allerede har, og gi 

elevene ny innsikt og erkjennelse av hva og hvordan de kommuniserer med sine omgivelser. 

Forskning på bruk av digitale verktøy som PowerPoint i norskfaget har fremdeles et 

beskjedent omfang. Denne avhandlingen kan ses på som et bidrag til forskning på dette 

området 
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1.6 Disposisjon for oppgaven 

 Kapittel 1 innledet avhandlingen med presentasjon av tema, avhandlingens tilknytning til 

læreplanen, problemstilling og forskningsspørsmål og annen forskning på området. Kapittel 2 

er en redegjørelse for avhandlingens teoretiske utgangspunkt i sosialsemiotikk med sentrale 

begreper og teoretiske kategorier som er brukt i analysene av empirien. Kapittel 3 er en 

redegjørelse for metodiske valg knyttet til kriterier for utvalg, datainnhentingsstrategier, 

analysemetoder og etiske problemstillinger. I tilegg drøftes avhandlingens forhold til 

begrepsparet validitet og reliabilitet og styrker og svakheter ved eget materiale. I kapittel 4 

presenteres åtte analyser av elevers presentasjoner av fordypningsoppgaven. Kapittel 5 er en 

presentasjon av kvalitative intervju med lærere og elever. I kapittel 6 oppsummeres og drøftes 

avhandlingens funn ut ifra det teoretiske grunnlaget og i lys av annen forskning. Kapittel 7 er 

et kort avslutningskapittel der jeg oppsummerer avhandlingens funn.  

 

 Avhandlingen har et eget appendiks. Appendikset inneholder et informasjonsskriv om 

undersøkelsen og informert samtykke, transkriberte elevpresentasjoner, intervjuguide til 

lærer- og elevintervju og transkriberte intervju med både lærere og elever, samt en 

datooversikt over e-post- kommunikasjon med lærere og elever.  
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2 Teori 

2.1 Innledning 

Den nederlandske danseren og spionen Mata Hari skal ha sagt at ”Dans er et dikt hvor hver 

bevegelse er et ord”. Kommunikasjon er med andre ord ikke forbeholdt språksystemet. Ikke-

verbale tegnsystem som dans, kroppsspråk, mimikk, bilder og så videre kommuniserer også 

mening ut ifra den sosiale og kulturelle konteksten den kommuniseres i. Sosialsemiotikk er en 

teoretisk retning som tar høyde for dette. Det teoretiske grunnlaget for å kunne besvare 

forskningsspørsmålene: Hva kjennetegner den multimodale kohesjonen i elevenes muntlige 

presentasjoner av fordypingsoppgaven når de bruker PowerPoint? og Hvordan utnytter 

elevene den modale affordansen i den muntlige teksten, kroppsspråket og PowerPoint-

presentasjonen når de presenterer fordypningsoppgaven? er hentet fra sosialsemiotikken. Det 

metodiske rammeverket i oppgaven er også hentet fra denne teoretiske retningen. I dette 

kapittelet beskriver jeg sosialsemiotikken som teorifelt og metode. Mot slutten av kapittelet 

gir jeg også en kort introduksjon av retoriske begreper som er aktuelle i forbindelse med 

avhandlingens empriri.  

2.2 Sosialsemiotikk - Fra Halliday til Kress og van Leeuwen 

Sosialsemiotisk teori har sitt objekt i å studere hvordan deltakerne i en sosial og kulturell 

kontekst benytter de semiotiske ressursene som er tilgjengelige i kommunikasjonssituasjonen.  

Utgangspunktet er at vi skaper mening gjennom ulike tegnsystem som er regulert av den 

sosiale og kulturelle konteksten vi ytrer oss i.  

  Begrepet sosialsemiotikk er oversatt fra det engelske begrepet social semiotics som 

først ble presentert av Michael Halliday i boken Language as social semiotic (1978). Halliday 

er opptatt av å se på språk som språklig samhandling innenfor en meningsramme som både er 

sosialt og kulturelt regulert. Jan Svennevig (2001:18) skriver at Halliday har språket i bruk 

som utgangspunkt for teoridannelse, ikke språket eller språksystemet i seg selv. 

Språksystemet er ifølge Halliday funksjonelt ved at det tilpasses den sosiale praksisen det 

brukes i. Grammatikk er ikke regler eller lover, men ressurser for meningskapning.  

 Halliday mener at meningskomponentene i språket er funksjonelle. Disse 

meningskomponentene blir delt inn i tre metafunksjoner; den ideasjonelle, den 

mellompersonlige og den tekstuelle metafunksjonen (Maagerø 1998:38). Den ideasjonelle 

metafunksjonen handler om aktørenes oppfatning av virkeligheten og omgivelsene rundt. Den 

mellompersonlige metafunksjonen dreier seg om meningsskapning som samhandling 

gjennom roller og relasjoner mellom kommunikasjonsdeltakerne. Den tekstuelle 
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metafunksjonen handler om forholdet mellom teksten og omgivelsene. I multimodalitetsteori 

adopteres metafunksjonene til å være gjeldende for alle tegnsystem, ikke bare språket. Carey 

Jewitt (2009:24) hevder at den ideasjonelle metafunksjonen kan brukes til å undersøke 

hvordan elever forholder seg til kunnskap og sine omgivelser gjennom måten de designer eller 

bruker multimodale applikasjoner på, og at den tekstuelle metafunksjonen kan brukes til å 

undersøke hvordan multimodale elementer er organisert som tekst.   

Sosialsemiotikernes språksyn kan betegnes som pragmatisk fordi de ikke bare 

fokuserer på språk som system, men på språket i bruk.  Dette betyr at språket er i en 

”forhandlingsprosess” med omgivelsene og deltagerne i disse omgivelsene. Sigmund Ongstad 

(2004:73) skriver:  

Pragmatikk medførte altså at når en ikke bare fokuserte på språk, men også på språkbruk, så 
ble det vanskelig å skille språk fra den omliggende virkeligheten språk var innvevd i. Når en 
skulle studere kommunikasjon, ble det jo klart at kropp og lyd agerte sammen, tale blandet seg 
med bevegelse, og ord gikk i ett med bilder. 

 
Semiotikerne Gunther Kress og Theo van Leeuwen har videreutviklet Hallidays 

sosialsemiotiske rammeverk til å gjelde for multimodale tekster.  Kress og Van Leeuwen er 

opptatt av at tekstbegrepet ikke er spesielt knyttet til verbalspråket, men til andre tegnsystem 

som bilde, teknologi, kroppsspråk og så videre. Kress (2003:47) hevder at all kommunikasjon, 

uansett tegnsystem eller organiseringsmåte, kan betegnes som tekst. En variant av dette 

tekstbegrepet finner vi igjen i dagens lærerplan, K06, omtalt som det utvidede tekstbegrepet.  

Løvland (2007:12) definerer tekst slik: 

Tekstar er systemet av semiotiske ressursar, som til dømes skrift, bilete og lys, med også dei 
 handlingane ein utfører når ein kommuniserer teksten, det uttrykte røyndomsbiletet og 
forholdet til sjangerkonvensjonane som er ein del av den aktuelle kommunikative aktiviteten. 

 
En tekst er med andre ord både organisering (struktur av tegn), handling (ytring) og normer 

(sjanger) innenfor kontekstens rammer. Van Leeuwen (2005) definerer en sjanger etter 

hvilken funksjon den har. Han hevder også at sjangrer, i likhet med Hallidays 

grammatikkbegrep, må bli sett på som ressurser fremfor regler for kommunikasjon (i Norris 

og Jones 2005:74).  
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2.3 Begrepsavklaringer 

Semiotikk stammer fra det greske ordet semainon, som betyr tegn. Et tegn er en konvensjonell 

forbindelse mellom et uttrykk og et innhold innenfor et språksamfunn (Svennvig 2001:30). 

Sosialsemiotikerne foretrekker ordet ressurs fremfor tegn fordi en konvensjonell eller gitt 

mening bryter med at mening først skapes i en handling og kontekst (van Leeuwen 2005:3). 

Semiotisk ressurs er et nøkkelbegrep innenfor sosialsemiotikken. Van Leeuwen 

(2005:4) definerer semiotiske ressurser som de handlingene, artefaktene og materialene som 

benyttes i en sosial og kulturell kontekst for å skape mening. Michael O’Toole og Kay 

O’Halloran definerer semiotiske ressurser som system for meningsskapning med forskjellige 

funksjoner. O’Toole (1994) og O’ Halloran (2005) ( i Jewitt 2009:22-23) hevder at mening 

skapes når vi tar velger ut semiotiske ressurser og kombinerer disse i multimodale fenomen.  I 

denne avhandlingen har jeg valgt å benytte van Leeuwens (2005) definisjon av semiotisk 

ressurs. 

Begrepet modalitet stammer fra det engelske ordet mode, som kan oversettes til måte 

eller modus. Løvland (2007) definerer en modalitet som ”[…] ei klassifisering av 

uttrykksmåtar som bygger på ein kombinasjon av organiseringsmåte og materiell form som er 

meiningsskapande i den aktuelle sammenhengen” (2007:23). Organiseringsmåten er knyttet 

til kulturelt betingede system, som for eksempel skriftspråkssystemet eller 

kroppsspråkssystemet. Den materielle formen til en modalitet er de materialene vi bruker for å 

uttrykke oss, som for eksempel bilde, lyd, kropp, skrift. Løvland (2010:2) definerer materiell 

form og kulturskapt organiseringsmåte på følgende måte: 

Materiell form er enkelt sagt de materialene vi bruker for å uttrykke oss, slik som lyd, 
fargestifter, kroppen vår og digitale punkt, mens den kulturskapte organiseringsmåten er ulike 
former for meningsskapende system som er kjent innenfor en kultur. Det kan for eksempel 
være skriftspråksystemet, kroppsspråksystemet eller systemet av gester som skaper mening 
innenfor kulturen. Klassifiseringa skal ikke skje bare på grunnlag av materiell form eller 
organiseringsmåte, men også på grunnlag av kombinasjoner mellom dem.  
  

Når flere modaliteter er kombineres i en tekst kalles den for en multimodal tekst. I LK06 er 

dette begrepet oversatt til ”sammensatte tekster”. 

Semiotiske ressurser har et semiotisk potensial. Dette kan beskrives som ressursens 

potensial for meningskapning. Van Leeuwen (2005:4) skiller mellom et teoretisk semiotisk 

potensial og et aktuelt semiotisk potensial. Det teoretiske semiotiske potensialet dreier seg om 

alle de mulige måtene å bruke en ressurs på, både kjent og ukjent for brukeren. Det aktuelle 

semiotiske potensialet er potensialet som brukerne kjenner til. 
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 Begrepet semiotisk ressurs ligger nær opp til begrepet modal affordans. Løvland 

(2007:24) definerer modal affordans som de mulighetene og begrensningene som ligger i en 

modalitet.  Den modale affordansen til en modalitet vil være tilknyttet modalitetenes 

materielle form og den kulturelle organiseringsmåten. Et annet ord for affordans kan være 

”egnethet”. 

 Beslektet med begrepene semiotisk potensial og modal affordans, er begrepet 

meningspotensial. Meningspotensialet handler om hva som kan menes eller uttrykkes 

gjennom en kombinasjon av semiotiske ressurser (Jewitt 2009: 24). 

Ut ifra ressursens semiotiske potensial vil det over tid utvikles kulturelle konvensjoner 

for hvordan ressursene brukes og settes sammen i kommunikasjonshandlinger. Noen 

modaliteter vil for eksempel få informasjonsansvar og andre underholdningsansvar. Løvland 

(2007:26) omtaler dette ansvaret som funksjonell spesialisering.  Den funksjonelle 

spesialiseringen er en form for ”oppgavefordeling” mellom modalitetene.  En tekst vil ofte 

prioritere en funksjonell spesialisering ut ifra hva som er aktørens kommunikative mål. 

Begrepet funksjonell tyngde beskriver hvordan informasjonsansvaret er fordelt mellom de 

ulike moldalitetene (Kress 2003:46 i Løvland 2007: 27).  

2.4 Medierte ressurser 

 Sosialsemiotikere er både opptatt av den materielle formen til de semiotiske ressursene og 

hvordan de blir sosialt og kulturelt regulert. Van Leeuwen (2005:93) hevder at de semiotiske 

ressursene kan være enten av fysiologisk eller teknologisk materiale. Fysiologiske ressurser er 

stemmen og stemmemuskler, musklene vi bruker til å vise mimikk, gester, blikk, holdning og 

andre ressurser vi kan uttrykke fysisk. Teknologiske ressurser kjennetegnes ved at de er 

mediert gjennom teknologiske verktøy. Van Leeuwen (2005:93) mener at sosialsemiotikkens 

objekt er samhandlingen mellom de fysiologiske og teknologiske ressursene og hvordan disse 

blir brukt til å kommunisere. 

Når vi kommuniserer kanaliserer vi de semiotiske ressursene gjennom et uttrykk eller 

medium. Dette kalles mediering. Eva Maagerø (1998:37) skriver at ”Mediering refererer til 

hvordan språket brukes, f. eks om kommunikasjonen foregår muntlig eller skriftlig, og om 

språket brukes som en måte å handle på eller reflektere på”. Sigrid Norris (2009:81) beskriver 

mediering som når en sosial aktør handler gjennom en kulturell artefakt . Dersom en elev 

holder et muntlig foredrag med PowerPoint, vil ressursene eleven brukervære mediert både 

gjennom fysiologiske ressurser som verbalspråket og kroppsspråket, og teknologiske ressurser 

som de digitale lysbildene. Kanalen eller mediet vi handler gjennom, har en affordans som er 
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sosialt regulert. Stemmen har for eksempel et vidt repertoar av lyder, men det finnes 

konvensjoner for hvilke lyder det er passende å bruke i ulike kontekster.  

  

2.4.1 Muntlig tekst 

Det muntlige språket har noen likhetstrekk med skriftlig språk når det gjelder den syntaktiske 

og grammatiske organiseringen, men det muntlige har en annen materiell form enn det 

skriftlige ved at det muntlige kommuniseres auditivt, og det skriftlige kommuniseres visuelt. 

Det muntlige språket har ressurser som variasjon i lydbølger, tonehøyde og styrke, rytmisk 

organisering, intonasjon og dynamikk, mens skrift blir organisert i skriftstørrelse, avsnitt, 

kursivering, tegnsetting, understreking og lignende. Svennevig (1995:18) kaller disse 

forskjellene for kanalspesifikke forskjeller.   

Stil 

Gjennom valgene vi tar i en kommunikasjonssituasjon, uttrykker vi en stil. Svennevig 

(2001:246) hevder at den mellommenneskelige relasjonen mellom 

kommunikasjonsdeltakerne, de fysiske omgivelsene og emnet, er sentrale aspekter for 

hvordan vi uttrykker en stil. Svennevig (2001) deler inn stilvariasjon inn i fire begrepspar som 

er: teknisk vs hverdagslig, formell vs uformell, dialogisk vs monologisk og syntetisk vs 

analytisk. Den tekniske stilen er preget av fagtermer, fremmedord, nøyaktige mål- og mengde 

angivelser, abstrakte kategorier, agensløse konstruksjoner og nakne nominalfraser. 

Hverdagslig stil er preget av vanlige ord som brukes i dagligtalen, vaghet, konkrete kategorier 

og aktører og nominalfraser med artikkel. Begrepsparet teknisk vs hverdagslig stil handler i 

hovedsak om stilen i språkføringen. Formell og uformell stil er knyttet til de fysiske 

omgivelsene, om kommunikasjonen er offentlig eller privat. Formell stil er ofte forbundet 

med språklige konvensjoner i form at et standardspråk. Typiske trekk ved uformell stil er at 

aktøren bruker affektive ord og slang. Den dialogiske vs monologiske stilen handler om 

hvorvidt kommunikasjonsdeltakerne involveres ikommunikasjonen. En samtale vil for 

eksempel være dialogisk, mens en bok eller artikkel kan betegnes som monologisk. Den siste 

kategorien, syntetisk vs analytisk stil, handler om kommunikasjonen er spontan eller planlagt. 

Planlagt kommunikasjon som en tale eller et brev vil for eksempel ha større 

informasjonstetthet enn en spontan samtale (Svennevig 2001: 245-259). 
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Stemme 

Van Leeuwen (2009) hevder at det ligger flere meningspotensial innenfor stemmens ressurser, 

som for eksempel artikulasjon, spenning, register, tempo og volum (van Leeuwen i Jewitt 

2009:71). Stemmeregisteret kan fortelle oss noe om talerens identitet med tanke på kjønn og 

alder. Erfaringer tilsier at menn snakker i et lavere leie enn kvinner og barn. Stemmeregisteret 

kan også gi informasjon om hvordan aktøren ønsker å bli oppfattet. Et lavere stemmeleie blir 

oppfattet som mer seriøst og alvorlig enn et lyst leie som ofte forbindes med engasjement eller 

munterhet. Stemmevolum kan fungere som markør for avstanden mellom 

kommunikasjonsdeltakerne og sjanger. Et høyt stemmevolum forbindes ofte med en avstand 

mellom aktør og mottaker, eller at temaet ikke er av personlig art (van Leeuwen i Jewitt 

2009:71). Stemmevolum kan også brukes til å legge trykk for å markere et sentralt ord eller en 

intonasjonsfrase. Trykket i stemmen påvirker også om vi oppfatter ytringen som en påstand 

eller et spørsmål. Stemmekvaliteten, om den er myk eller raspete, er i likhet med 

stemmeregister en tilknyttet hvordan vi opplever aktørens identitet og livsstil. Artikulasjon 

handler om hvor tydelig mottakeren opplever aktørens uttale av ord. Tydelig artikulasjon 

uttrykker en sikkerhet til det som ytres. Tempo kan også uttrykke meningsinnhold. For 

eksempel kan tempo en aktør snakker iuttrykke om aktøren er stresset, avslappet, 

resonnerende eller direkte, eller om ytringen er planlagt eller spontan.  

2.4.2 Kropp 

Fra et multimodalt perspektiv er det ikke bare verbalspråket som er et meningsbærende 

element i kommunikasjon, men også hvordan vi uttrykker oss med kroppen gjennom blikk, 

mimikk, gester, holdning, avstand og ståstilling. Kroppen er et medium som kan fortelle om 

hvordan vi oppfatter oss selv eller en situasjon eller forholder oss til andre.  

Norris (2004:19-38) deler multimodale tekster inn i ni enheter eller kategorier, hvor 

fem av disse er tilknyttet kroppsspråket. Kategoriene som er knyttet til det kroppslig medierte, 

er avstand mellom sender og mottaker (proxemics), holdning (posture), blikk (gaze), 

hodebevegelser (head movement) og gester (gesture). Den første kategorien, avstand mellom 

sender og mottaker, tar for seg hvordan aktøren bruker plassen rundt seg til å skape avstand til 

eller kontakt med de andre deltakerne i kommunikasjonssituasjonen. Den andre kategorien, 

holdning, deles av Norris (2004:24) i to underkategorier: åpen eller lukket holdning. En åpen 

holdning kjennetegnes ved at lemmene er separert og mottakelige for kontakt, mens en lukket 

kroppsholdning kjennetegnes ved at hendene legges i kryss over brystet, at man viser kun 

deler av kroppen mot mottakerne eller forsøker å skjerme kroppen for kontakt. Holdning er 
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knyttet til avstanden mellom sender og mottaker fordi senderen uttrykker et ønske om avstand 

eller nærhet gjennom holdningen han eller hun uttrykker. En åpen holdning viser ønske om 

kontakt, og en lukket holdning viser ønske om avstand. 

Norris (2004:28) deler gestikuleringer inn i fire hovedkategorier: ikoniske, 

metaforiske, deiktiske og rytmiske gester. Den ikoniske gesten illustrerer det som sies 

muntlig. Et eksempel på en ikonisk gest kan være når man bruker hendene til å spille på en 

usynlig gitar, mens man snakker om å spille gitar. En metaforisk gest illustrerer også det som 

sies muntlig, men er mer abstrakt enn den ikoniske gesten. Et eksempel på en metaforisk gest 

er hvis man løfter hendene opp når man snakker om noe hellig, eller tar seg til hjertet når man 

snakker om kjærlighet. En deiktisk gest er å peke eller henvise. En aktør vil som regel bruke 

en deiktisk gest for å understreke egen synsretning og få med seg andre til å se i den samme 

retningen eller samles rundt et fokuspunkt. Den rytmiske gesten er når man bruker hendene til 

å legge trykk og skape dynamikk. Eksempler på rytmiske gester er når man gestikulerer i 

sirkler og slag for å markere en rytmisk fremdrift.  

Den tredje kategorien er blikk. Blikket er en kanal for båder orientering og kontakt. 

Blikk kan både være systematisk ved at aktøren ser på mottakerne i et bestemt mønster og i 

omtrentlig lik tidslengde om gangen, eller mer usystematisk ved at blikket ofte endrer retning 

etter det som hender i omgivelsene. Norris (2004:72-73) skriver at en utfordring ved å 

analysere blikk er at det kan ha et komplekst mønster når det er flere deltakere i 

kommunikasjonssituasjonen, og at vi som observatører aldri kan være sikre på hva aktøren ser 

ut ifra sitt perspektiv. Hodebevegelser og blikk er knyttet sammen ved at den ene enheten som 

regel følger den andre.  

I retorikken hører kunsten å kunne uttrykke seg gjennom kroppsspråket til 

framføringen, actio4. Jonas Bakken (2009:31) gir en beskrivelse av hvilket kroppsspråk som 

var passende innenfor de ulike talemåtene i antikkens retorikk. Kroppsspråket skulle tilpasses 

etter talemåten og innholdet. Var det en alvorlig tale, burde man stå stødig på begge beina og 

bruke den ene hånden til å gjøre små bevegelser og variere mimikken etter det som ble sagt. I 

den forklarende talen skulle man være nær tilhørerne, mens man i den fortellende talen skulle 

stå stødig og gjøre lette bevegelser med hendene. I den spøkefulle talen burde taleren smile. I 

den lidenskaplige talen skulle blikket være intenst og bevegelsene store og raske, mens man i 

den medlidende talen burde ha et trist blikk og rolige små bevegelser.  

  

                                                      
4
 Dette begrepet forklares nærmere i avsnittet med tittelen ”retorikk” 
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2.4.3 PowerPoint- presentasjon 

PowerPoint er en teknologisk ressurs og et redskap for formidling. Van Leeuwen (2005:93) 

hevder at de teknologiske ressursene utvider potensialet for hva vi kan uttrykke gjennom de 

fysiologiske resssursene. Vi kan for eksempel lage lyder gjennom et musikkinstrument som 

vil være vanskelig å kommunisere gjennom stemmen. Med stemmen kan vi kommunisere 

over en begrenset avstand, men med digitale medier kan vi kommunisere globalt. Digitale 

verktøy som PowerPoint kan utvide mulighetene for det som er mulig å uttrykke gjennom 

stemmen ved å vise informasjon visuelt, samt avspille lyd og musikk. 

  Noen av kvalitetene eller potensialene ved bruk av teknologiske ressurser er at de gir 

større muligheter for å sette sammen ressurser med ulikt materiale, som for eksempel skrift, 

lyd, bilde og animasjoner. Digitale medier gir større muligheter for distribusjon av innhold, 

økt tilgang til oppdatert informasjon, og gjør det lettere å manipulere og endre egne og andres 

tekster. Digitale presentasjonsverktøy som PowerPoint gjør det mulig å visualisere faginnhold 

som tidligere var vanskeligere å formidle i et samlet uttrykk. Det kan for eksempel være et 

retorisk grep å visualisere faglig informasjon som gjør det lettere for mottakerne å huske og 

knytte egne opplevelser til det som kommuniseres. Jens E. Kjeldsen (2006:266-267) hevder at 

ikonisk tegn eller modalitet kan brukes til å vekke følelser hos mottakerne fordi de tegnet 

ligner eller representerer situasjoner eller følelser mottakerne selv har opplevd. Det visuelle 

kan også oppleves som nærmere og en mer direkte representasjon av fenomenet enn 

verbalspråket.  

2.5 Multimodal kohesjon 

Å skape mening er et mål i alle former for kommunikasjon. I enhver tekst vil vi som 

kommunikasjonsdeltakere søke mening gjennom sammenhengen mellom de ulike delene i 

teksten. Denne sammenhengen kalles kohesjon. Svennevig (2001:198) definerer kohesjon 

som ”[…]språklige markeringer av sammenheng”. I multimodalitetsteori defineres kohesjon 

både som språklig og ikke-språklige markeringer på sammenheng. I en film vil for eksempel 

replikker, bilde og musikk samarbeide om et helhetlig uttrykk. 

I lingvistikk blir kohesjon knyttettil begreper som tekstreferenter, referentkjeder, 

informasjonsstruktur, tekststruktur, språkhandlingssekvenser og diskursmarkører. I 

multimodale tekster er ikke nødvendigvis alle modalitetene språklige. Derfor kan ikke de 

lingvistiske begrepene uten videre adopteres til multimodale tekster. Utfordringen ved å 

definere analysekategorier for å analysere multimodale tekster ligger i at kategoriene må være 
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vide nok til å dekke modaliteter som har ulik materialitet og samtidig snevre nok til at det er 

sammenhengen mellom modalitetene som er fokus for analysen.  

 I boken Introducing Social Semiotics (2005:178) kategoriserer van Leeuwen 

multimodal kohesjon i følgende kategorier: rytme (rythm), komposisjon (composition), 

informasjonskobling (informational linking) og dialog (dialogue). Jeg benytter disse 

kategoriene til analyse av denne avhandlingens datamateriale. Analysekategoriene er 

konstruerte og presenterer dimensjonene hver for seg, selv om de i praksis ikke vil opptre 

isolert fra hverandre.  

2.5.1 Rytme 

En dramatisk tekst vil som regel bestå av flere scener og akter som følger naturlig etter 

hverandre i tid. Denne ”naturligheten” i den tidsmessige rekkefølgen gjør gjør at vi oppfatter 

sekvenser, taker eller akter som som en sammenhengende tekst. Rytme som 

kohesjonsmekanisme er tilknyttet dette tidsaspektet ved en tekst. Van Leeuwen (2005:181) 

hevder at rytme og komposisjon deler plassen som viktigste kohesjonsmekanisme fordi de er 

bindeledd mellom kroppen og andre modaliteter (semiotic articulation). Van Leeuwen 

argumenterer med at mennesket opplever rytme som logisk eller gir inntrykk av kohesjon 

fordi det ligger i vår biologi å være rytmisk kordinerte og forholde oss til rytmiske 

organiseringsmåter i naturen og samfunnet rundt oss. Det vi oppfatter som rytmisk er endring, 

spenning og avspenning, ofte i et gjentagende mønster som vi kan kjenne igjen. Løvland 

(2010:4) skriver at brudd i rytmen kan skjerpe mottakerens oppmerksomhet og fremheve 

viktig informasjon. Dersom den samme spenningen og avspenningen gjentas nøyaktig over 

tid uten andre endringer, vil vi oppfatte teksten som monoton eller selv skape trykk i teksten 

fordi vi søker etter rytme og endring.   

 I følge van Leeuwen (2005:182-184) har en tekst likhetstrekk med hvordan musikk er 

bygd opp i pulsslag, takter og sekvenser. Som i et musikkstykke, vil taleren av en muntlig 

tekst bruke stemmen til å skape dynamikk og trykk. Det språklige eller kroppslige trykket i 

rytmen er viktig for at mottakerne skal kunne oppfatte hva som er sentral informasjon, og at 

teksten får en form for innramming.  

 Det ligger også et semiotisk potensial i tempoet teksten blir formidlet i. Rask rytme 

kan uttrykke stress eller munterhet, mens en rolig rytme kan uttrykke fred eller sorg. I 

musikkterminologi er det ofte en sammenheng mellom hvilket tempo musikken skal spilles i, 

og hvilken følelse den skal uttrykke. For eksempel betyr musikkbegrepet allegro både hurtig 

og livlig, mens tranquillo betyr både fredfull og rolig.  
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2.5.2 Komposisjon 

Komposisjon handler om romlig organisering (space). Komposisjonen i en multimodal tekst 

gir leserne signal om hva som hører sammen, og signaler om hvordan de skal orientere seg i 

teksten (Løvland 2010:4). Et sentralt begrep under komposisjon er visuell vekt eller visuell 

tyngde (visual weight). Den visuelle tyngden i en komposisjon ligger hos det vi oppfatter som 

viktigst. Det kan være mange faktorer som spiller inn under den visuelle vekten i en 

komposisjon, som for eksempel hvilke elementer som står i forgrunnen,  hvilke elementer 

som er ibakgrunnen, synsfelt og synsvinkel, hvilke kontraster som finnes i komposisjonen, 

skarphet og fokus, stoff, detaljorientering, fargevalg, plassering, symboler og så videre. Det 

som er viktigst i en komposisjon er kommunikasjonsdeltakernes inntrykk av balanse og 

ubalanse. 

 Van Leeuwen (2005:200) hevder at komposisjon handler om verdisetting. Aktøren 

synliggjør sine kommunikative mål, for eksempel gjennom å vise en prioritering av ressurser 

med høy informasjonsverdi fremfor ressurser med høy underholdningsverdi. Verdsetting av 

informasjonselementer handler også om hva som oppleves som forside og bakside i teksten. 

Forsiden av menneskekroppen er mer tilknyttet det sanslige og kontakt med andre mennesker 

gjennom mimikk og kroppsspråk, enn det baksiden av kroppen er.  

  Van Leeuwen (2005:201) skriver at informasjonselementene i en tekst som regel vil 

være komponert slik at det som er gitt eller kjent, vil komme først, og deretter noe nytt. I 

tekstlingvistikk brukes begrepsparet tema - rema til å beskrive hvordan 

informasjonselementene er organisert. Tema, det vi vil snakke om, settes som oftest først i 

setningen, før vi presenterer det nye, rema (Svennevig 2001:217).  

 I boken Reading images - the grammar of visual design benytter Kress og Van 

Leeuwen (2008:177) begrepene informasjonsverdi (information value), visuell vekt (salience) 

og innramming (framing) til å beskrive komposisjonen i bilder og multimodale tekster. 

Informasjonsverdi er knyttet til hvor de ulike informasjonsbitene er plassert i forhold til 

hverandre. Visuell vekt handler om intensiteten til hver del og hva som framstår som 

tungtveiende ut ifra forgrunn og bakgrunn i komposisjonen, fargevalg, størrelse, skarphet og 

fokus. Innramming handler om hvilke elementer i komposisjonen som binder elementene 

sammen eller avgrenser et element fra et annet for å signalisere en relasjon mellom dem. 

Begrepene kan under ett benyttes til å beskrive de ulike delene i en komposisjon og hvordan 

de ulike elementene fremstår som en helhet.  
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2.5.3 Informasjonskobling 

Informasjonskobling (information linking) forteller oss noe om hvordan de ulike modalitetene 

i en multimodal tekst er koblet sammen, og hvilke egenskaper de tilegger andre modaliteter 

gjennom denne koblingen. Van Leeuwen (2005:222) omtaler i hovedsak ord- bilde-relasjoner 

som utdypning (elaboration) eller utvidning (extention) av informasjon. Hovedforskjellen 

mellom utdypende og utvidende koblinger mellom to eller flere modaliteter er at en utdypning 

avgrenser meningspotensialet i en tekst, mens en utvidende kobling gjør meningspotensialet 

større ved å tilby mer eller ny informasjon.  

 Løvland (2007:37) benytter de samme kategoriene som van Leeuwen (2005) og 

mener disse også kan overføres til å gjelde andre relasjoner mellom modaliteter utover ord- 

bilde- relasjoner. Løvland(2007:37) deler inn overkategorien udypning inn i underkategorier 

som spesifisering, tolkning og omskriving. Spesifisering er når en modalitet gjør en annen 

modalitet mer spesifikk, som for eksempel et bilde fulgt av skriftlig tekst om hvem som er 

avbildet. Informasjonskoblingen tolkning kan beskrives som når en modalitet tolker en annen. 

Når det under et ikon av en mann står skrevet ”Toalett” kan man si at modalitetene tolker 

hverandre. Informasjonskoblingen mellom forskjellige modaliterer kan betegnes som en 

omskrivning dersom modalitetene uttrykker noe a den samme informasjonen, men på 

forskjellige måter.  

Løvland (2007:37) kategoriserer de utvidende informasjonskoblingene inn i utfylling 

og kontrastering. Informasjonskoblingen kan betegnes som en utfylling når informasjonen 

som er uttrykk gjennom en modalitet utfyller informasjonen som er uttrykt gjennom en annen 

modalitet slik at den samlede informasjonen utvides. For eksempel vil en reisekatalog 

formidle både praktisk informasjon om steder det er mulig å reise til, og uttrykke positive 

holdninger til stedene gjennom vakre bilder med mennesker uttrykker glede og velvære. 

Dersom en modalitet uttrykker motsatt informasjon enn en annen, kalles det en kontrasterende 

kobling. Eksempelvis kan man uttrykke informasjon muntlig, men gjennom kroppsspråket 

uttrykke konstrasterende informasjon, slik at informasjonen som uttrykkes muntlig oppfattes 

som ironisk etter motsetningsfull. 

 Det er viktig å slå fast at systematiseringa av informasjonskoblinger ikke er dekkende 

for alle koblinger, og at koblingene kan endres ut ifra kontekst og bruksmåte. 
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2.5.4 Dialog 

Van Leeuwen (2005:248) hevder at en tekst alltid er dialogisk, enten fordi den er oppbygd i 

sekvenser av initiativ – respons, eller at initiativ og respons flyter mer inn i hverandre og skjer 

simultant i teksten. Van Leeuwens dialogkategori bygger på samtaleteori og musikkteori. 

En sentral teoretiker innenfor dialogteori og pedagogikk er Mikhael M. Bakthin. 

Bakhtin hevder at alle ytringer er dialogiske fordi vi alltid forholder oss til vår egen og andres 

”stemme”. Stemme-begrepet er bevisstheten bak en ytring, eller plattformen vi snakker og 

lytter ut ifra. Når vi tar hensyn til andres stemme i egen ytring, kaller Bakhtin det for 

adressivitet (Bakhtin i Imsen 2005: 291-292). 

 En multimodal tekst er, i likhet med en samtale, et samarbeidsprodukt der de ulike 

delene går sammen om å skape mening. Når vi tenker på respons, forbinder vi det ofte med 

verbal respons, men respons kan også uttrykkes gjennom for eksempel gjennom blikk, 

mimikk, hender og holdning. 

 Dialog er knyttet til Hallidays mellompersonlige metafunksjon, altså forholdet mellom 

kommunikasjonsdeltakerne. Maagerø (1998:49) skriver: ”Når en person begynner å snakke, 

tar han eller hun på seg en talerrolle og tildeler samtidig adressaten en talerolle”. Talerollene 

er tilknyttet hva vi gjør og hva vi inviterer mottakeren til å gjøre. Halliday (1994) (i Maagerø 

1998:49) mener at en taler enten kan gi eller kreve informasjon eller gi eller kreve varer og 

tjenester. En ytring kan derfor ikke være monologisk fordi den krever noe tilbake av 

adressaten. Adressaten har alltid mulighet for valg av respons, men taleren vil ofte legge inn 

en preferanse til respons og reaksjon i sin talehandling. Hallidays kategorisering dreier seg 

først og fremst om verbalspråket. I multimodale tekster vil ofte taleren gi og kreve 

informasjon gjennom verbalspråket og gi og kreve varer og tjenester gjennom ikke-verbale 

ressurser (van Leeuwen 2005:252). 

 Dialog kan ses på som en forhandling mellom kommunikasjonsdeltakerne og de ulike 

delene i teksten.  Svennevig(1995:65) skriver at ”Forhandlingen gjelder alle deler av 

innholdet i samtalen, hva de snakker om (emnet), målet for samtalen og hva den enkelte 

replikk skal gjelde som. Videre blir deres roller og sosiale identitet etablert gjennom denne 

typen forhandling”.  På samme måte er dialogen i en multimodal tekst tilknyttet modalitenes 

form og innhold og kommunikasjonsaktørene som er i interaksjon med teksten.  

 Ifølge van Leeuwen (2005) er dialogen i en multimodal tekst knyttet til tekstens 

logikk. I enhver sekvens eller del av en tekst er det en del som svarer til en annen. Initiativet 

og reaksjonen på initiativet trenger ikke skje innenfor en og samme modalitet. For eksempel 

kan man ta initiativ ved å si noe verbalt som kan gi en kroppslig reaksjon.  
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2.6 Retorikk 

Både sosialsemiotikken og retorikken har språkets innhold, form og bruk som sitt 

interessefelt. De tradisjonelle antikke definisjonene av retorikk er ”talekunst” eller læren om 

språkbruk. På begynnelsen av 1970-tallet ble retorikkbegrepet utvidet til å omfatte 

kommunikasjons- og symbolbruk i mer generell forstand. Det vil si at ikke-verbale ytringer 

som musikk, film og bilder kunne undersøkes med begreper og metoder hentet fra retorikken. 

Retorikken ble samtidig utvidet til å gjelde både ikke bevisst og intensjonell kommunikasjon 

og påvirkning (Kjeldsen 2006:18). Det er dette retorikkbegrepet vi finner igjen i LK06. 

Eksempelvis er det et kompetansemål under hovedområdet ”Sammensatte tekster” i Vg3, 

hvor det heter at elevene skal kunne ”analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra 

tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken”. 

 Retorikkens tre hovedpunkter er etos, logos og patos. I antikkens retorikk er etos 

oppfattelsen av talerens personlige kvaliteter, moralske karakter, hans velvilje overfor 

tilhørerne og hans kompetanse (Kjeldsen 2006: 115). Penne og Hertzberg (2008:94) omtaler 

muntlig eksamen som en retorisk situasjon, hvor eleven uttrykker sitt etos gjennom å 

vedkjenne seg en rolle i situasjonen og tilpasse bruk av språklige virkemidler etter denne 

rollen. Penne og Hertzberg (2008:94) skriver at bruken av digitale presentasjonsverktøy kan 

påvirke elevens etos i eksamenssituasjonen: ”Etosen viser seg også gjennom håndteringen av 

presentasjonsteknologi. En elev som behersker samspillet mellom muntlige foredrag og for 

eksempel PowerPoint-presentasjoner til fingerspissene, vil opptre med høy troverdighet”.  

Logos er saken eller temaet taleren behandler, og som han eller hun baserer sine 

logiske bevis på (Eide 2004:91). I en elevpresentasjon vil logos være det faglige innholdet, 

holdbarheten til påstandene og argumentene og om saken fremstilles ryddig og klart.  Dersom 

elevene brukerPowerPoint, vil måten innholdet er strukturert på i kulepunkter og hvordan 

bilder og farger støtter opp under innholdet, være tilknyttet elevens logos. Etos og logos 

henger sammen fordi en overbevisende og tydelig bevisføring (logos), fører til at taleren 

styrker sin troverdighet (etos). 

 Patos er opplevelser og følelser taleren fremkaller hos tilhørerne (Eide 2004:106). 

Virkemidlene til å vekke patos hos tilhørerne trenger ikke være verbale, men for eksempel 

bilder, musikk, rekvisitter, mimikk og så videre. I en PowerPoint-presentasjon vil for 

eksempel farger, utforminger, animasjoner og illustrasjoner brukes til å behage tilskuerne og 

vekke patos. I tillegg til de tre hovedpunktene er begreper som kairos og actio sentrale i en 

muntlig formidlingssituasjon. Kairos handler om ”å si det rette til rett tid” og gripe 

mulighetene for å handle i en situasjon.  For å være en god taler bør kairos kombineres med 



31 

 

det taktfulle eller formålstjenelige, som i retorikken kalles aptum (Kjeldsen 2006: 70).  Actio 

kan oversettes med handling, ytring eller fremføring og dreier seg for eksempel om talerens 

stemmebruk, holdning og gestikulering (Eide 2004:13).  

2. 7 Oppsummering 

Sosialsemiotisk teori kan brukes til å beskrive hvordan tekster kommuniserer innenfor ulike 

kontekster, og hvordan tekstene er bygd opp for å kommunisere mening.  Man kan hevde at 

sentrale teoretikere innenfor sosialsemiotikk har et aktivt og systemisk syn på språk som 

meningsskapning gjennom handlinger og valg. Sentrale aspekter i teorien er også at sjanger 

og grammatikk har fleksible egenskaper som tilpasses og videreutvikles etter behov for 

kommunikasjon og søken etter mening. 

I dette kapittelet har jeg presentert sentrale begreper innenfor multimodal- 

sosialsemiotisk teori som blant annet semiotisk ressurs, modalitet, semiotisk potensial, modal 

affordans, fysiologisk og teknologisk mediering og multimodal kohesjon. Jeg har også gitt en 

definisjon på van Leewuen (2005) analysekategorier for multimodal kohesjon. 

De teoretiske kategoriene er nødvendig for å kunne systematisere og beskrive tekstene, 

men det er også viktig å poengtere at analysekategoriene ikke bør ses på som absolutte eller 

isolerte deler. Som regel vil det være en form for overlapping eller interaksjon mellom de 

ulike kategoriene.  
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3 Metode 

3.1 Kvalitativ metode 

I samfunnsvitenskaplig forskning er det vanlig å skille mellom kvantitative og kvalitative 

forskningsmetoder. Sigmund Grønmo mener at begrepene kvalitativ og kvantitativ først og 

fremst kan si oss noe om egenskaper ved de dataene som samles inn og analyseres (i Holter, 

Kalleberg 1996:73). Det vil si at betegnelsen kvantitativ og kvalitativ dreier seg ikke bare om 

datainnhentingsstrategier, men også på egenskaper ved dataene og hvordan disse bearbeides 

og publiseres. Egenskapene ved datamaterialet i denne oppgaven er kvalitative fordi det er en 

kvalitativ tankegang som preger hele forskningsprosessen.. Alle resultater formuleres i ord, 

ikke i numeriske data. Analysene baserer seg på mine egne fortolkninger av tekstene som 

innsamles. 

 For å kunne besvare hovedproblemstillingen: Hvordan bruker elever i tre klasser i 

Vg3 PowerPoint som verktøy i presentasjon av fordypningsoppgaven i norsk? har jeg 

analysert videoopptak av elevpresentasjoner og intervjuet elever og lærere. Gjennom analysen 

av videomaterialet søker jeg svar på de to forskningsspørsmålene: Hva kjennetegner den 

multimodale kohesjonen i elevenes muntlige presentasjoner av fordypingsoppgaven når de 

bruker PowerPoint? og: Hvordan utnytter elevene den multimodale kohesjonen i den muntlige 

teksten, kroppsspråket og PowerPoint-presentasjonen når de presenterer 

fordypningsoppgaven? For å kunne besvare det tredjeforskningsspørsmålet: Hvilke 

holdninger uttrykker elever og lærere til bruk av PowerPoint i muntlige presentasjoner? har 

jeg gjennomført kvalitative intervjuer med elever og lærere. 

 I dette kapittelet vil jeg redegjøre for forskningsprosessen rundt denne oppgaven. Først 

greier jeg ut om egen forskerrolle, tilgang til feltet og utvalget i undersøkelsen. Deretter 

presenterer jeg datainnhentingsstrategiene videoobservasjon og gruppeintervju som 

kvalitative metoder og diskuterer etiske og moralske problemstillinger knyttet til metodene. 

Avslutningsvis greier jeg ut om begrepsparet validitet og reliabilitet. 

 3.2 Forskerrolle og tilgang til feltet  

Jeg har en midlertidig stilling på skolen jeg har hentet datamaterialet fra og hadde tilgang til 

feltet gjennom denne stillingen. I forhold til lærerne som intervjues, kan man si at jeg har en 

dobbeltrolle som både forsker og kollega. Dobbeltrollen øker kravet til profesjonalitet i 

forhold til etiske problemstillinger. Siden lærernes praksis ikke har fokus for observasjon og 

analyse i denne undersøkelsen, opplevde jeg ikke at min forskerrolle kom i konflikt med min 

rolle som kollega. Jeg har først og fremst forholdt meg til lærerne gjennom intervjuer for å 
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undersøke deres synspunkter på bruk av PowerPoint i skolen. Alle lærerne er i likhet med 

elevene anonymisert, og det gis ingen karakteristikker som kan spores tilbake til virkelige 

personer.  

 Under observasjon kan forskeren innta ulike roller, alt etter hva som er hensikten med 

undersøkelsen. Under videoobservasjonen av elevfremføringer inntok jeg rollen som 

tilstedeværende observatør (Johannsen 2008:126). I denne rollen er jeg ikke en deltager i 

samhandlingen mellom deltakerne i feltet som studeres, men har en markert posisjon som 

forsker. Dersom jeg hadde valgt en rolle som deltakende observatør, kunne forskerrollen min 

lettere forveksles med lærerstillingen jeg har ved skolen. Jeg var fysisk til stede under 

elevpresentasjonene og elevene var klar over min tilstedeværelse. Elever og lærere hadde på 

forhånd fått informasjon om hva som var observasjonens siktemål. Observasjonen kan derfor 

betegnes som åpen. 

 Kjernen i et kvalitativt intervju er at forskeren og respondenten forhandler om felles 

meningskonstruksjoner innenfor en kulturell ramme (Holter 1996:13). For at en forhandling 

skal skje, kreves det åpenhet fra begge parter. Fokusgruppeintervjuer er en form for 

gruppeintervju hvor forskeren selv har en tilbaketrukket rolle som intervjuer, og hvor det er 

samhandlingen mellom respondentene som har fokus (Johannsen 2008:149). I min 

undersøkelse var samhandlingen mellom respondentene sentral, men jeg deltok i 

samhandlingen ved å stille spørsmål og respondere og kommentere det som respondentene 

ytret. Intervjuene vil kunne betegnes som gruppeintervju, ikke fokusgruppeintervju på grunn 

av min deltagelse i samtalen. 

 Kvale (2009:52) skriver at et intervju er en enveisdialog der intervjuerens rolle er å 

spørre, og den intervjuedes rolle er å svare. I et gruppeintervju er det imidlertid flere dialoger, 

både mellom forskeren og alle respondentene, mellom forskeren og enkeltrespondenter og 

mellom respondentene. Siden forskeren intervjuer flere samtidig, kan også maktforholdet 

oppleves som mer symmetrisk enn i andre intervjuformer fordi man ofte vil føle seg mindre 

utsatt når man er flere. På den andre siden er et gruppeintervju mer komplekst enn et 

enkeltintervju fordi det består av flere maktrelasjoner, både mellom forskeren og 

respondentene og innad i respondentgruppen. Det kan derfor være en fordel å velge ut en 

relativt homogen gruppe til gruppeintervju. 

Jeg valgte å intervjue elever etter videoobservasjoner og presentasjoner av 

fordypningsoppgaven var avsluttet. Jeg hadde derfor allerede etablert min rolle som forsker 

blant elevene da jeg intervjuet dem.   
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Overfor lærerne hadde jeg på forhånd reflektert over eventuelle problemstillinger som 

kunne oppstå i forbindelse med min doble rolle som forsker og kollega. For å dempe en 

eventuell forvirring rundt min doble rolle, valgte jeg å kontakte lærere som jeg ikke står i en 

nær relasjon til i arbeidet mitt på skolen. Lærerne hadde dessuten god kjennskap til 

undersøkelsen siden de ved første kontakt hadde mottatt informasjon om undersøkelsens tema 

og siktemål. 

 Som forsker hadde jeg makt til å strukturere samtalen og skifte tema dersom jeg 

ønsket det. Makten som forsker ligger også i at det er forskeren selv som er instrument for 

fortolkning av materialet. Maktforholdet mellom forskeren og respondentene er på denne 

måten asymmetrisk. På den andre siden er det ikke nødvendigvis et mål at samtalen skal være 

symmetrisk så lenge forskeren reflekterer over etiske problemstillinger i alle fasene av 

forskningsprosessen og hvilke utslag dette kan ha for respondentene og påresultatet av 

undersøkelsen (Kvale 2009:53). 

3.3 Utvalg 

Undersøkelsen er gjennomført i tre Vg3-klasser på samme skole. Jeg valgte å analysere 

elevpresentasjoner fra tre klasser fordi jeg ønsket bredde i materialet. Jeg har analysert tre 

elevpresentasjoner i den første MMDF- klassen, tre elevpresentasjoner fra STF-klassen og to 

elevpresentasjoner i den andre MMDF- klassen. Ved å velge å observere i tre klasser på 

samme trinn fikk jeg et utgangspunkt for å kunne si noe om en eventuell variasjon mellom 

klassene samt mulighet til å opparbeide meg et bredere datamateriale enn om jeg skulle ha 

konsentrert observasjonene til én klasse. I alt observerte jeg og videofilmet nitten 

elevpresentasjoner. Blant disse valgte jeg ut åtte tilfeldige elevpresentasjoner ved å sette alle 

elevpresentasjonene i hver klasse i kronologisk rekkefølge og trekke ut annenhver elev til jeg 

kom til åtte. Av tids- og plasshensyn, var det ikke mulig å analysere flere presentasjoner. Et 

kriterium for det tilfeldige utvalget var at elevene svarte på oppgaven og gjennomførte 

presentasjonen. Utvalget kan på denne måten beskrives som delvis strategisk. I det 

analysematerialet er det seks presentasjoner av jenter og to presentasjoner av gutter. 

Skjevheten i kjønnsfordelingen har oppstått fordi det er en overvekt av jenter som er elever 

ved skolen. 

Jeg valgte å intervjue tre lærere og fem elever, totalt åtte informanter. De tre lærerne 

ble intervjuet i en gruppe og elevene i to grupper: gruppe 1 har tre elevinformanter og gruppe 

2 har to elevinformanter. Lærerne og elevene ble tilsendt en forespørsel om deltagelse i 

intervu over E-post (vedleggg 15). Forespørselen om deltagelse i intervju ble sendt til de tre 
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faglærerne jeg hadde vært i kontakt med i forbindelse med videoobservasjoner. Alle lærerne 

svarte positivt på denne forespørselen. 

 Elevene ble rekruttert til intervjuene ved at jeg spurte de tre faglærerne som ble 

intervjuet, om de kunne foreslå noen elever jeg kunne ta kontakt med for intervju. Denne 

rekrutteringsmetoden kalles snøballmetoden og går ut på at forskeren forhører seg med 

informanter om de har forslag til andre informanter som kan være aktuelle for undersøkelsen 

(Johannesen 2008:109).  I utgangspunktet tok jeg kontakt med elever fra alle de tre klassene 

som hadde deltatt i videoobservasjonen. Elevene var generelt positive, men i en av klassene 

var det kun en elev som hadde mulighet til å delta. Derfor valgte jeg å gjennomføre 

gruppeintervjuet med elever fra to av klassene, begge MMDF-klasser.  

3.4 Etiske problemstillinger 

I samfunnsvitenskaplig forskning er det mennesker i sosiale og kulturelle sammenhenger som 

er objektet. Fordi forskningen innebærer omgang med mennesker, kreves det at forskeren 

reflekterer over etiske og moralske problemstillinger under alle fasene av 

forskningsprosessen. I det følgende presenterer jeg noen valg og problemstillinger i forhold til 

datainnhenting, bearbeiding og publiseringen av undersøkelsens resultater. 

3.4.1 Anonymisering  

Prosjektet ble meldt til NSD (Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste). Videomaterialet er 

kodet, og det er ingen lagrede data som inneholder navn som kan spores tilbake til virkelige 

personer. Alle elevnavnene i transkripsjoner og analyser er fiktive. I tilfeller hvor elevene har 

skrevet navnet sitt i PowerPoint-presentasjonen er disse fjernet eller byttet ut med fiktive 

navn. Alle særpregede dialekttrekk er fjernet fra materialet. Siden observasjonene dreier seg 

om skolepresentasjoner som inngår i vurderingssituajoner, er det viktig at kravet om 

anonymisering blir ivaretatt. Respondentene i gruppeintervjuene er gjengitt som elever eller 

lærere og med kjønn. I transkripsjonene fikk respondentene navn som elev 1, 2 og 3 og så 

videre. På samme måte skiller jeg lærerrespondentene fra hverandre. Der elevene nevner 

virkelige lærernavn i transkripsjonen, har jeg valgt å anonymisere ved å skrive ”lærernavn” i 

transkripsjonen eller utelate det fullstendig.  
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3.4.2 Informert samtykke 

Informert samtykke betyr at forskingsdeltakerne får greie på studiens siktemål, konsekvenser 

av deltagelse og informasjon om hvordan dataene blir behandlet, og eventuelt hvem som får 

tilgang til materialet (Kvale 2008:88). Ved videoobservasjon er det viktig at elevene er klar 

over at de blir videofilmet og at de samtykker i dette. I denne undersøkelsen var alle elevene 

over myndighetsalder og kunne derfor selv gi samtykke til å delta i undersøkelsen. Ved første 

møte i klasserommet forklarte jeg undersøkelsens siktemål og metode i hovedtrekk, og 

hvordan datamaterialet skulle behandles. Jeg forklarte at deltagelse i undersøkelsen var 

frivillig, og at de kunne trekke seg både før, under og etter observasjonene var gjennomført. 

Det samme stod skriftlig i et informasjonsskriv (vedlegg 1) som ble utdelt til alle elevene. 

Nederst på dette informasjonsskrivet var det en slipp hvor de kunne skrive under dersom de 

ønsket å delta i undersøkelsen.  

3.5 Datainnhentingsstrategier 

Strategien man velger for datainnhenting har å gjøre med hva slags egenskaper man ønsker at 

datamaterialet skal ha, hvordan datamaterialet skal analyseres, og hvilket format analysen skal 

presenteres i. I denne undersøkelsen valgte jeg videoobservasjon og gruppeintervjuer som 

datainnhentingsstrategier. I tilleggbenyttet jeg dokumentinnsamling av elevenes PowerPoint-

presentasjoner og lærernes vurderingskriterier. En kombinasjon av flere 

datainnhentingsstrategier kalles metodetriangulering, og brukes for å innhente flere 

perspektiver på det som forskes på (Johannsen m. fl 2008:199). Anne Tove Fennefoss og 

Ragnhild Valvik (2001:16) skriver at videoobservasjon egner seg godt i kombinasjon med 

andre forskningsmetoder og at videoobservasjon i kombinasjon med andre metoder kan sikre 

bredere informasjon fra feltet. Ved å kombinere observasjon og intervju fikk jeg data om 

hvordan elevene handler i klasserommet, og om hvilket holdningsgrunnlag de handler ut i fra. 

3.5.1 Videoobservasjon 

Hovedobjektet for denne undersøkelsen er å undersøke den multimodale kohesjonen i 

elevenes presentasjoner og undersøke hvordan elevene utnytter den modale affordansen i den 

muntlige teksten, kroppsspråket og PowerPoint- presentasjonen når de presenterer 

fordypningsoppgaven i norsk. Dersom jeg kun ønsket å analysere elevenes muntlige tekst, 

kunne jeg benyttet meg av lydopptak, men fordi det var samhandlingen mellom den muntlige 

teksten, kroppsspråket og PowerPoint-presentasjonen jeg undersøkte, var observasjon med 

videokamera en nødvendighet.  
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Videoobservasjon har både sine sterke og svake sider. Styrken ved videoobservasjon 

er at den gjør det mulig å analysere et interaksjonsmønster mellom flere enheter. 

Videoobservasjon gjør det også mulig å konservere situasjoner som ellers kan være av en 

”flyktig” art. Spesielt i forbindelse med muntlige tekster kan videoobservasjon være en nyttig 

metode fordi det gjør det mulig å arbeide med tekstene i etterkant av formidlingssituasjonen. 

Det vil si at rammene og situasjonen rundt teksten til en viss grad kan lagres og analyseres.  

Arendt Rasmussen (1997) hevder at videoobservasjon har sine svakheter i forhold til 

det han kaller personlig observasjon fordi bildet blir todimensjonalt, utelukker sanser som lukt 

og følelse i observasjonssituasjonen, og at videokamera har begrensninger for skifte i fokus 

og perspektiv (Rasmussen 1997 i Fennefoss og Valvik 2001:16).  Fennefoss og Valvik (2001) 

skriver at videoobservasjon øker avstanden mellom observatøren og det observerte, og at dette 

kan føre til at forskeren får en ”utvendig forståelse” av det som observeres.  

 Jeg erfarte at det var vanskelig å få et helhetlig bilde av formidlingssituasjonen, blant 

annet fordi jeg brukte ett kamera og derfor ikke hadde mulighet til å konservere mottakernes 

reaksjoner på det elevene sa. Mottakerne vil i alle sammenhenger i større eller mindre grad 

påvirke teksten aktøren presenterer. Kommentarene til hvordan mottakerne responderer på 

teksten som presenteres, har jeg notert i feltnotater. Hendelser som skjedde utenfor kameraets 

fokusområde, ble heller ikke inkludert i videomaterialet. Dersom eleven ble avbrutt av at det 

banket på døra, at medelever mistet noe i gulvet, eller av at noe skjedde utenfor det området 

eleven stod i, ble ikke dette tatt med i materialet. En annen svakhet ved videofilming er at det 

kan være vanskelig å fange opp raske bevegelser over et større område med kun ett kamera. I 

undersøkelsen jeg gjennomførte, var dette ikke et reelt problem siden elevene stort sett stod i 

det samme området under hele presentasjonen sin. Et annet aspekt ved videoobservasjon er at 

datamaterialets kvalitet er avhengig av utstyrets lyd- og bildekvalitet. Jeg opplevde at i 

videofilming av mennesker er prinsippet om sensitivitet overfor aktøren som blir filmet 

spesielt viktig, både ved gjennomføring av observasjon bearbeing og publisering av 

materialet. 

Utstyr 

All videofilming ble gjennomført med ett kamera. Jeg valgte å ikke bruke stativ på kameraet 

fordi det ville gjort min tilstedeværelse i rommet mer markert enn det jeg ønsket. Kameraet 

hadde mikrofon foran og fanget derfor opp lyden godt når kameraets linse var stilt mot 

lydkilden. Kameraet hadde også en skjerm som gjorde det mulig for meg å se utsnittet som 

ble videofilmet, uten å se gjennom kameraet. Videokassettene hadde en opptakstid på en time. 
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I teorien kunne jeg derfor fått plass til fire elevpresentasjoner på femten minutter på en 

videokassett, men siden enkelte elever overskred tiden, valgte jeg å bytte kassett etter hver 

tredje elevpresentasjon. 

Gjennomføring av videoobservasjon 

Alle presentasjonene av fordypningsoppgaven ble filmet i løpet av drøye to uker. Elevene var 

inndelt i grupper på fem som fremførte presentasjonene sine for hverandre. Det ble beregnet 

en skoleøkt på nitti minutter for at fem elever skulle få gjennomført sine presentasjoner, 

iberegnet litt tid mellom hver presentasjon til å omkoble datamaskiner og andre forberedelser 

elevene måtte ha. Jeg var til stede i seks økter. I to av øktene filmet jeg lite fordi elevene som 

gjennomførte sine presentasjoner ikke hadde gitt sitt informerte samtykke til å delta, enten 

fordi de ikke ønsket å bli filmet, eller fordi de var fraværende den dagen jeg delte ut 

informasjonsskriv. Dersom en presentasjon jeg filmet ble etterfulgt av en elev som jeg ikke 

hadde skriftlig samtykke fra, skrudde jeg ikke på kameraet, men valgte å bli sittende for å 

lytte til presentasjonene.  

 Som observatør plasserte jeg meg som regel på en av siderekkene, nærmest en av 

veggene i klasserommet, slik at jeg ikke skulle sitte midt i elevens synsfelt. Kameraet satte jeg 

foran meg på pulten. I enkelte tilfeller støttet jeg opp kameraet med noen bøker. Jeg valgte å 

støtte opp kameraet i stedet for å holde det i hånden fordi håndholdt kameraføring kan gi et 

urolig bilde samtidig som det er anstrengende å holde kameraet rett når hver elevpresentasjon 

varer i om lag femten minutter.  

Mellom hver presentasjon slo jeg av kameraet. Jeg stoppet også kamerafilmingen 

dersom elevene måtte stoppe opp over flere minutter eller avbryte presentasjonen. I ett tilfelle 

var det en jente som opplevde at bildene på PowerPoint-presentasjonen hennes var borte. 

Dette påvirket henne sterkt, og jeg valgte da å slå av kameraet slik at hun ikke skulle føle seg i 

en mer utsatt i den sårbare situasjonen. 

Transkribering av videomateriale 

Bearbeiding av videomaterialet var en tidkrevende prosess. I første rekke var det avspilling av 

videofilmene som var en utfordring. Videofilmene var innspilt på videokassetter som bare kan 

avspilles gjennom bruk av videokamera. Skjermen på kameraet er forholdsvis liten og var 

derfor ikke tilstrekkelig for at jeg skulle kunne bruke kameraet som avspillingskanal når jeg 

skulle begynne på transkripsjonsarbeidet. Løsningen jeg valgte var å overføre videokassett- 

filene gjennom en firewirekabel fra videokameraet til en datamaskin, slik at videofilene kunne 

brennes ut på DVD-plate. DVD-platene delte jeg inn presentasjonene i kapitler, slik at det 
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skulle være enkelt å hoppe i materialet uten å spole frem og tilbake. Disse DVD-platene ble i 

etterkant av transkriberingen destruert. 

En problemstilling som oppstår i forbindelse med transkripsjon av multimodale 

tekster, er i hvilken grad språkbaserte transkripsjonsteknikker kan fange opp det multimodale 

elementet, og i hvilken grad det er hensiktsmessig å skille modalitetene fra hverandre når de i 

praksis spiller sammen i en multimodal tekst. I samtaleanalyse er det vanlig å omtale turtaking 

mellom deltakerne. I en multimodal tekst er denne turtakingen ofte samtidig og mer 

kompleks. Rosie Flewitt (i Jewitt 2009:46) hevder at en mulig løsning er å dele opp det 

visuelle og det lydlige i enheter og plassere disse i et tidsmessig forhold til hverandre. Dette 

forholdet kan for eksempel deles inn i kolonner ved siden av hverandre i transkripsjonen. 

Flewitt (2009:46) poengterer videre at det ikke er funnet noe tilfredsstillende system for 

transkripsjon av multimodale tekster fordi de ulike modalitetene har ulik struktur og form, noe 

som gjør det vanskelig å fange alle modalitetene like godt innenfor ett og samme system.  

 Norris (2004:66-78) velger å dele sin multimodale transkripsjon inn i ni 

klassifiseringer. Disse klassifiseringene kaller hun uttalt språk (spoken language), avstanden 

mellom deltaker og relevante objekter (proxemics), kroppsholdning (posture), gester 

(gesture), hodebevegelser (head movement), blikk (gaze), musikk (music), skrift (print) og 

omgivelser (layout). Norris (2004:66) transkriberer en og en modalitet, for så å sette dem 

sammen til slutt. Norris(2004:66) argumenterer for å transkribere det uttalte språket først fordi 

det som oftest har størst informasjonsverdi. 

Mine transkripsjoner er inndelt i tre hovedkategorier: muntlig språk, kroppsspråk og 

PowerPoint- presentasjon. Jeg valgte å transkribere elevpresentasjonene i et skjema med både 

muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint slik at jeg kunne analysere sammenhengen mellom 

dem. I likhet med Norris (2004) valgte jeg å transkribere det muntlige språket først, så 

kroppsspråk, og til slutt plasserte jeg kopier av elevenes PowerPoint-presentasjoner i en egen 

kolonne. Siden det muntlige i stor grad var styrt etter skiftene i lysbilder, transkriberte jeg 

talen i sekvenser etter lysbildeskiftene. Avstanden mellom deltaker og relevante objekter ble 

transkribert under kategorien kroppsspråk.  Kroppsholdning, gester, hodebevegelser og blikk 

ble også transkribert under hovedkategorien kroppsspråk. Begrunnelsen for at jeg har valgt å 

operere med det man kan kalle ”vide kategorier” er at det er disse kategoriene jeg benytter i 

analysen av elevenes presentasjoner, og at det først og fremst er samhandlingen mellom 

kategoriene som er fokuset for analysen. I stedet for å dele inn i flere små enheter, valgte jeg å 

gi detaljerte beskrivelser innenfor hver kategori. For å få frem samhandlingen mellom 

kategoriene jeg bruker, delte jeg inntranskripsjonene i tidssekvenser. En sekvens kan være 
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bare det sekundet det tar for en elev å bevege seg ned mot datamaskinen og skifte til neste 

lysbilde. Tiden er derfor oppgitt i minutter og sekunder.  

 I transkripsjonene har jeg transkribert det elevene sier, kremting, puste- og 

nølepauser, latter, selvkorrigeringer og andre eventuelle lyder eleven lager. Det jeg ikke har 

tatt med er en markering av hvor elevene legger trykk i setningen og stemmevolum. Det 

muntlige er transkribert ordrett, ikke fonologisk. 

 Under kroppsspråk- kolonnen har jeg i både transkriberte jeg elevenes ståstilling og 

posisjon, hodebevegelser, blikk, og bruk av hender. Dersom kroppsspråket hadde vært 

hovedobjektet i analysen, ville jeg delt inn disse bevegelsene i hver sin kategori slik at 

transkripsjonen ville ligge enda nærmere den faktiske teksten, og slik at det ville vært lettere å 

se sammenhengen mellom de ulike kroppslige uttrykkene. Norris (2006 i Jewitt 2009:50) 

velger å transkribere kroppsspråk som holdning og gestikulering i stillbilder. Jeg har derimot 

valgt å transkribere kroppsspråket skriftlig. Transkripsjonene hadde blitt mye mer omfattende 

dersom jeg skulle tatt et stillbilde hver gang eleven foretok endringer i kroppsspråket.  Et 

bilde av kroppsspråket til eleven ville imidlertid gitt en mer dekkende og troverdig beskrivelse 

enn skriftlige beskrivelser av kroppsspråket. Utfordringen ved å transkribere alt kroppslig 

mediert på en tilfredsstillende måte, er at flere av kroppsbevegelsene følger raskt etter 

hverandre, og det er ofte flere bevegelser i korte tidsrom. Siden kroppsspråket ikke hører til 

samme system som skrift, var det en utfordring å overføre elevenes bevegelser til ord. 

 I etterkant av elevpresentasjonene innhentet jeg elevenes PowerPoint-presentasjoner. 

Jeg tok så kopier av elevens lysbilder og plasserte dem i en egen kolonne i transkripsjonene 

slik at jeg kunne se sammenhengen mellom elevenes muntlige tekst, kroppsspråk og digitale 

lysbilder. 

3.5.2 Gruppeintervju 

Ordet ”intervju” stammer fra det franske ordet entrevue som betyr en utveksling av 

synspunkter mellom to personer i en samtale om et tema de er opptatt av (Kvale 2009:22). 

Meningen eller kunnskapen konstrueres mellom intervjueren og den intervjuede. I denne 

undersøkelsen valgte jeg å intervjue lærere og elever i grupper. I dette tilfellet er det ikke bare 

et samspill mellom meg som forsker og den intervjuede, men også et samspill og 

meningskonstruksjon mellom de intervjuede. Berit Brandth (1996) skriver at ” Gruppeintervju 

karakteriseres som en kollektiv, relasjonell og dynamisk metode. Som symbolsk 

interaksjonisme bygger den på at sosial mening blir til i samhandling mellom mennesker – at 

meningskonstruksjon er sosial” (Brandth i Holter 1996:155). Det er denne sosiale 
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meningskonstruksjonen som jeg ønsket å legge til rette for ved å intervjue elever og lærere i 

grupper. Siden både elever og lærere er vante med å forholde seg til et sosialt fellesskap, var 

det nærliggende å tro at de ville oppleve et gruppeintervju som mer ”natulig” enn å bli 

intervjuet alene. 

Gjennomføring av gruppeintervju 

Intervjuene ble gjennomført i etterkant av at alle elevpresentasjonene og videoobservasjon var 

avsluttet. Lærerintervjuet ble gjennomført en uke etter at alle presentasjonene av 

fordypningsoppgaven var avsluttet, i den siste uka før jul. Elevintervjuene ble gjennomført i 

uke 2 og 3 på nyåret. Elevene ble derfor intervjuet om lag en måned etter at de hadde fremført 

fordypningsoppgaven og fått tilbakemelding på denne. Alle intervjuene ble gjennomført på 

skolens område i gruppe- eller møterom hvor det ikke var noen andre elever eller lærere til 

stede. Før hvert intervju gjentok jeg informasjonen om hva intervjuene skulle brukes til, at de 

ville bli gjort anonyme i materialet, og at jeg ønsket å forme intervjuet som en strukturert, 

men uformell samtale. Intervjuene varte fra 16 til 36 minutter. 

 I gruppeintervjuer kan det være ekstra vanskelig å fange opp all informasjonen som 

ytres fordi det ofte er flere som snakker i munnen på hverandre. I denne undersøkelsen var 

ikke avstanden mellom informantene et problem siden det på det meste var tre 

informantersom ble intervjuet.  Alle intervjuene rundt et lite bord hvor det var liten avstand 

mellom hver informant. Diktafonen ble lagt midt på bordet og ikke rørt under selve intervjuet. 

Det kan være en fordel at informantene slipper å holde i en mikrofon eller diktafon når de blir 

intervjuet slik at samtalen kan foregå mest mulig naturlig. Diktafonen kunne kobles rett til 

datamaskinen og kunne derfra avspilles gjennom et avspillingsprogram. 

 Intervjuguidene for både lærer- og elevintervjuene var semistrukturerte. Det vil si at de 

var temabasert med forslag til spørsmål, men at temaene ikke nødvendigvis fulgte i en fast 

rekkefølge. Ved å bruke en semistrukturert intervjuguide kunne jeg både sikre at jeg fikk stilt 

spørsmål jeg på forhånd av intervjuet hadde ansett for å være sentrale å stille, og 

oppfølgingsspørsmål og fortolkningsspørsmål for å utdype intervjumaterialet. På denne måten 

kan semistrukturerte intervju både være strukturerte og fleksible. 

 Spørsmålene som stilles i intervjuer, kan kategoriseres ut ifra hvordan de blir stilt, og 

hva slags svar de søker. Kvale (2009:144) skriver at ”Et intervjuspørsmål kan vurderes både 

med hensyn til en tematisk dimensjon og en dynamisk dimensjon: tematisk med hensyn til 

produksjon av kunnskap og dynamisk med hensyn til den interpersonlige relasjonen i 

intervjuet”. Spørsmålenes validitet er derfor knyttet til både kvaliteten på spørsmålet og 
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relasjonen mellom intervjueren og den intervjuede. Johannesen (2008:135) deler inn 

forskningsspørsmål i kategoriene beskrivende, fortolkende eller teoretiske spørsmål. De 

beskrivende spørsmålene er knyttet til hendelser eller handlinger, mens de fortolkende 

spørsmålene er ute etter å avdekke hvordan informantene oppfatter eller fortolker fenomener 

og handlinger. De teoretiske spørsmålene har til hensikt å avdekke årsaker eller hensikter til 

handlinger eller fenomen. Kvale (2009:149) deler inn intervjuspørsmålene i flere kategorier. 

Disse er introduksjonsspørsmål, oppfølgingsspørsmål, inngående spørsmål, spesifiserende 

spørsmål, direkte spørsmål, indirekte spørsmål, strukturerende spørsmål, taushet og 

fortolkende spørsmål. Alle disse spørsmålsvariantene, med unntak av indirekte spørsmål, 

benyttes i intervjuene jeg har gjennomført.  

 I hvert av elevintervjuene begynte jeg med et introduksjonsspørsmål for å sette temaet 

i intervjuet og gi elevene mulighet til å presentere egne opplevelser rundt 

fordypningsoppgaven og den muntlige situasjonen. Begge gruppene ble stilt spørsmålene: 

Hvordan synes dere at det gikk på særemnepresentasjonene5 deres? og: Synes dere det var 

skummelt eller greit å stå foran klassen? I lærerintervjuet begynte jeg intervjuet med en kort 

innledning og et direkte spørsmål om kriteriet om at elevene skal ha en hensiktsmessig digital 

presentasjon: Hva legger dere i ”hensiktsmessig”?  

 Flere av spørsmålene utforsker respondentenes subjektive opplevelse av temaet. 

Eksempler på slike er spørsmål som begynner med ”hva synes dere om..?”, ”Tror dere at..” og 

”føler dere at..?”. Når spørsmålene stilles på denne måten, gir det intervjuobjektene rett til å 

uttale seg om sine personlige meninger. I tillegg stiller jeg fortolkningsspørsmål som ”du 

mener altså at…?”. Fortolkningsspørsmålene blir stilt for å sikre at jeg har oppfattet 

respondentens svar korrekt. Fortolkningsspørsmålene synliggjør også hvordan jeg har 

oppfattet svaret de har gitt, og gir den intervjuede en mulighet til å omformulere seg dersom 

jeg har forstått feil. Mot slutten stiller jeg flere direkte spørsmål som for eksempel dette 

spørsmålet til lærerne: Hva vektlegger dere mest i vurderingen av et muntlig foredrag? 

Direkte spørsmål blir anbefalt ved slutten av et intervju fordi de krever mer av respondentene. 

Et direkte spørsmål krever et direkte svar og kan derfor bli oppfattet som et angrep dersom 

respondentene ikke har fått tid til å opparbeide et tillitsforhold til intervjueren. 

 En fordel ved å bruke gruppeintervju er at gruppedynamikken gir en såkalt 

”synergieffekt” slik at forskerens spørsmål utløser samhandling i gruppen og 

gruppemedlemmene hjelper hverandre med å huske hendelser og erfaringer (Brandt i Holter 

                                                      
5
 I intervjuene omtaler jeg fordypningsoppgaven som ”særemne” siden det er denne betegnelsen elever og lærere 

bruker om det som i lærerplanen er omtalt som fordypningsoppgaven. 
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1996:155). Et eksempel på dette er når en elev i det gruppeintervju sier: ”Jeg hadde ingen 

bilder i PowerPoint’en, jeg”, og en medelev supplerer med: ”Jammen, du hadde jo film!”. 

Elever og lærere hadde dialoger seg imellom som gav meg innblikk i samspillet mellom 

deltakerne i gruppene. Dialogene mellom respondentene i gruppene var svært verdifulle 

dialoger da jeg søkte etter dybde i materialet. 

Bearbeiding av data 

Jeg transkriberte intervjuene rett etter at de var gjennomført. Jeg valgte å transkribere 

intervjuene ordrett, ikke fonologisk. Begrunnelsen for dette ligger i at jeg først og fremst 

søker intervjuenes innhold, ikke språklige eller formmessige trekk. Jeg har allikevel ikke 

rettet opp eventuelle grammatiske eller syntaktiske feil fordi elevenes muntlige språk ikke bør 

forveksles med normer for skriftspråk. I tilegg kan formuleringsmåten elever og lærere velger, 

være et vesentlig poeng i seg selv. 

 I begge elevintervjuene begynte elevene å snakke om spesifikke lærere og forskjeller 

mellom disse. Jeg har valgt å utelate dette fordi jeg ser på beskrivelsene av enkeltpersoner 

som irrelevant i forhold til forskningsspørsmålene mine. I tillegg strider det å gjengi virkelige 

navn i materialet med konfidensialitetsprinsippet. 

 En etisk problemstilling knyttet til transkripsjoner av muntlige tekster er at 

transkripsjonene omgjør den muntlige teksten til skriftlig form og fjerner teksten fra 

konteksten rundt intervjuet. Siden transkripsjonen kun er en oversettelse av lyden som tas 

opp, kan flere viktige aspekter som er med på å prege teksten i situasjonen den blir ytret gå 

tapt, som for eksempel kroppsspråk, stemmevolum og leie, ansiktsuttrykk og så videre. 

Direkte transkripsjon kan få et muntlig uttrykk til å virke usammenhengende fordi den som 

taler tar pauser eller korrigerer seg selv underveis. I presentasjonene av intervjuene valgte jeg 

å ikke bruke lange sitater der den intervjuede har vanskeligheter for å formulere seg.  

 Kvale (2009:201) skriver at det å analysere er å dele opp noe i biter eller elementer. 

Det som kan være problematisk med å dele opp en tekst i biter og elementer, er den samme 

utfordringen som ved å transkribere et intervju fra muntlig til skriftlig form: at teksten blir 

fragmentert og kontekstløs. For å unngå dette problemet må kategoriene eller elementene man 

deler opp teksten i, ligge klart i materialet fra før. 

 En transkribert tekst kan få mange ulike tolkninger ut ifra hva som er fokuset i 

analysen. Fokuset for analysen bestemmer hvordan teksten skal deles opp, ordnes og 

publiseres. Mitt fokus for analyse ligger i forskningsspørsmålet: Hvilke holdninger uttrykker 

elever og lærere til bruk av PowerPoint i muntlige presentasjoner?  
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3.6 Validitet og reliabilitet 

Validitet og reliabilitet handler om kvaliteten på et forskningsopplegg. Begrepene dreier seg 

ikke bare om kvaliteten av innhentingen av data, men om alle fasene i et forskningsarbeid fra 

førforståelsen til formulering av forskningsspørsmål, valg av informanter til datainnhenting, 

bearbeiding av data til analyse og publisering.  

 Reliabilitet har med resultatenes troverdighet å gjøre. Reliabiliteten til resultatene av et 

intervju er avhengig av hvilke spørsmål som stilles, hvordan de stilles, hvordan resultatene 

bearbeides i transkripsjon, og til slutt hvordan de rapporteres videre. Et intervju kan for 

eksempel ha svekket reliabilitet dersom det er usikkert om intervjuobjektet ville uttrykt det 

samme til en annen forsker, eller om forskeren har søkt ensartede resultater ved å stille 

ledende spørsmål. 

 Validitet handler om forskningens grad av sannhet og styrke. Kvale (2009:250) skriver 

at: ”Validitet i samfunnsforskning dreier seg om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke 

det den skal undersøke”. Validiteten til forskningsarbeidet jeg gjennomførte, er knyttet til i 

hvilken grad metoden finner ”veien til målet”. Begrepet reliabilitet er først og fremst rettet 

mot undersøkelsens resultater, mens validitetsbegrepet dekker hele forskningsprosessen og 

kan derfor bli sett på som mer omfattende enn reliabilitetsbegrepet. Kravene om reliabilitet er 

ikke like relevante i kvalitativ som kvantitativ forskning fordi datainnsamlingsteknikkene som 

regel ikke er like strukturerte i kvalitativ som i kvantitativ metode. Dataene som innhentes ved 

hjelp av kvalitative metoder, vil som regel være sterkt kontekstavhengige og kan derfor ikke 

generaliseres på samme måte som data som innhentes gjennom kvantitative metoder. Det vil 

være vanskelig å gjenta et kvalitativt forskningsopplegg som en annen forsker har gjort, og 

komme fram til det samme resultatet fordi forskerne alltid vil ha et ulikt utgangspunkt for 

fortolkning (Johannsen 2008:199).  

 Kvale(2009) har tre definisjoner av hva det vil si å validiere et forskningsarbeid: 

1. Å validiere er å kontrollere 
2. Å validiere er å stille spørsmål 
3. Å validiere er å teoritisere 

 
I det første punktet mener Kvale at forskeren må stille seg selv kritiske spørsmål, undersøke 

feilkildene og avdekke feilaktige fortolkninger i eget materiale. Det andre punktet dreier seg 

om undersøkelsen undersøker det den søker å undersøke, hvordan metode, innhold og formål 

henger sammen, og i hvilken grad det som sies, kan betegnes som sant. Punkt tre dreier seg 

om hvilke teoretiske slutninger som kan dras ut av materialet, og hvordan nye teoretiske 

spørsmål som dukker opp underveis blir behandlet (Kvale 2009:256-258). 
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Mitt datamateriale er innhentet med metodetrianguleringsprinsipp for å gi 

datamaterialet dybde og bredde. Intervjuene kan ikke brukes til å kontrollere funnene som ble 

gjort i forbindelse med observasjonen, men de kan gi en dypere forståelse av hvorfor elevene 

og lærerne handler som de gjør ut ifra de holdningene og erfaringene de ytrer i intervjuene. 

Under både observasjonen og intervjuene har jeg forsøkt å fremstå som åpen og tilbaketrukket 

ved å velge en tilstedeværende ikke-deltagende forskerrolle under observasjon, og som 

ordstyrer og samtalepartner under intervju.  

 Datamaterialet mitt er for lite i omfang til å kunne generaliseres til å gjelde for alle 

elevene og lærerne på hele skolen. Alt datamaterialet er innhentet innenfor en og samme 

skole. Dersom undersøkelsen hadde hatt et komparativt perspektiv ville den kunne avdekke 

viktige skolespesifikke forhold, som her er utelatt. 

 Formålet med intervjuene var å beskrive holdninger og erfaringer elevene og lærerne 

har med bruk av PowerPoint, muntlighet og vurdering av muntlig kompetanse. Et 

validitetsspørsmål i forbindelse med gruppeintervju er hvor vidt en respondents utsagn 

påvirkes av de andre respondentene. Lærerne var relativt samstemte, noe som både kan bety 

at de er relativt enige, eller at de ikke ønskete for å være kritiske mot andre i kollegiet. I 

forhold til opptak og transkripsjon er det et validitetsspørsmål om i hvilken grad lyd er 

dekkende for å fange opp det informantene kommuniserer siden de også bruker kroppsspråk, 

blikk og mimikk i situasjonen opptaket ble gjennomført. 

3.7 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg lagt fram noen metodiske aspekter ved datamaterialet mitt, både i 

form av forberedelser, gjennomføring, bearbeiding og analyse av data. Jeg har skrevet om 

hvilke kriterier jeg har satt for utvalg, og hvordan dataene har blitt bearbeidet. Jeg har 

redegjort for datainnhentingsstrategiene videoobservasjon og gruppeintervju, og styrker og 

svakheter ved disse innhentingsstrategiene. I tillegg har jeg drøftet aspekter ved begrepsparet 

reliabilitet og validitet og pekt på styrker og svakheter ved de metodiske valgene jeg har tatt i 

forbindelse med denne undersøkelsen. Styrken ved materialet ligger i at jeg har benyttet både 

observasjon og intervju for å få et fyldig datamateriale. Utvalget er for lite til å gi 

generaliseringer om skolen i sin alminnelighet, men kan allikevel synliggjøre visse mønster 

som går igjen gjennom materialet. 
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4  Analyser av elevpresentasjoner 
 
I dette kapittelet presenterer jeg åtte analyser av elevpresentasjoner av fordypningsoppgaven i 

norsk, hvor fokuset for analysene ligger i forskningsspørsmålene: 

1. Hva kjennetegner den multimodale kohesjonen i elevenes muntlige presentasjoner 

av fordypingsoppgaven når de bruker PowerPoint? 

2. Hvordan utnytter elevene den modale affordansen i den muntlige teksten, 

kroppsspråket og PowerPoint- presentasjonen når de presenterer 

fordypningsoppgaven? 

 

Analysene er hovedsakelig delt inn i to deler. I hver analyse har jeg først delt opp elevenes 

presentasjoner i kategoriene: muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon. 

Innenfor disse kategoriene beskriver jeg hvordan elevene uttrykker seg gjennom de ulike 

modalitente og hvordan de utytter modalitetens affordans i presentasjonene. I den andre delen 

av analysene undersøker jeg den multimodale kohesjonen i elevenes presentasjoner ved å 

bruke van Leeuwens(2005) kategorier for multimodal kohesjon som er: rytme, komposisjon, 

informasjonskobling og dialog. Før presentasjonen av analysene gir jeg en kortfattet oversikt 

over hvordan elevpresentasjonene ble organisert og hvilke vurderingskriterier lærerne brukte 

for å vurdere elevenes presentasjon av fordypningsoppgaven. 

Elevene ble delt i grupper på fem i alle klassene. Hver gruppe ble tildelt en økt på nitti 

minutter til å framføre presentasjonene av fordypningsoppgaven foran hverandre. Hver elev 

hadde derfor fire medelever i tilegg til læreren til stede under presentasjonen. I MMDF- 

klassene var presentasjonen av fordypningsoppgaven et samarbeid mellom fagene norsk og 

teaterproduksjon. Elevene i disse klassene hadde derfor to faglærere til stede i tilegg til fire 

andre elever fra klassen.  

Tidsbegrensningen for presentasjonen ble satt til femten minutter. Det var femten 

minutter i hver økt som var beregnet på tiden elevene bruker på å omkoble datamaskiner til 

projektoren og eventuelle overskridelser av tidsbegrensningen. Elevene framførte for 

hverandre i de ordinære norskøktene og i studietiden i drøye to uker.   
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Lærerne på Vg3 var vante med å samarbeide og brukte derfor tilnærmet like 

vurderingskriterier for den muntlige fordypningsoppgaven. Lærernes vurderingskriterier 

hadde følgende ordlyd: 

• Eleven overholder den avtalte tiden på 12-15 minutter 
• Eleven svarer godt på problemstillingen og lar denne være utgangspunkt for strukturen 

i foredraget  
• Eleven har korte innholdsresymeer, men hovedfokus i foredraget ligger ikke på referat 

av innholdet i verkene 
• Eleven bruker fagbegreper og henter eksempler og sitater fra fordypningsverkene 
• Eleven viser god evne til analyse, refleksjon og vurdering og underbygger momentene 

sine  
• Eleven trekker gode paralleller mellom verkene og beveger seg fra det ene til det 

andre der det er formålstjenelig 
• Eleven bruker sekundærlitteratur i foredraget, har en god og kritisk kildebruk 

underveis og oppgir litteraturliste til slutt 
• Eleven har en hensiktsmessig digital presentasjon der han/hun bruker tekst, bilder, 

film og/eller lyd på en måte som støtter opp under presentasjonen 
• Eleven har svært gode muntlige ferdigheter, dvs. har hensiktsmessig stemmebruk, dvs. 

tydelig diksjon, variasjon i tempo, god betoning og variasjon i ordvalg.  
• Eleven bruker stikkordsnotater på en hensiktsmessig måte – det vil si at hun ikke 

bedriver høytlesning fra notatene eller fra lysbildene på PowerPoint-presentasjonen 
• Eleven har god øyekontakt og kommuniserer med tilhørerne 
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4.1 Stine: ”Strindberg og Ibsen, kvinneroller og kvinnesyn” 
Navn: Stine 

Studieretning: MMDF 1 

Tidsbruk og antall lysbilder: ca 15 minutter og 11 lysbilder 

Problemstilling: Gjenspeiler de kvinnelige hovedkarakterene i Fröken Julie og Fruen fra 

havet, Strindberg og Ibsens kvinnesyn? 

4.1.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon 

 Muntlig tekst 

Det kan virke som om Stine har et innøvd manus fordi hun snakker i lengre sekvenser uten å 

korrigere seg selv eller ta nølepauser. Hun leser ikke av de punktvise stikkordene i 

PowerPoint- presentasjonen. Stine bruker den muntlige teksten til å forklare overskriftene og 

utfylle den skriftlige informasjonen i lysbildene. For eksempel innleder hun lysbildet med 

overskriften ”Fröken Julie” muntlig med ”[…] For å forstå Frøken Julie, så må man først og 

fremst forstå oppveksten hennes”. Det virker derfor som om Stine har øvd inn overgangen 

mellom hvert lysbilde. 

Flere steder i teksten deklamerer Stine utdrag fra Fröken Julie på svensk. Når hun 

leser utdragene, legger hun også om setningsmelodien i stemmen til å ligne svensk. Sitatene 

kan hun utenat. Det kan virke som om Stine ikke er redd for å vise en personlig innlevelse i 

tekstutdragene, og at hun ønsker å synliggjøre at hun har arbeidet med teksten ved å 

memorere sitatene. 

 Stine benytter faguttrykk som ”symbolisme”,” naturalisme” og ”gående konflikt” uten 

å gi en definisjon av disse begrepene. Dette tyder på at Stine regner med at disse begrepene 

allerede er kjent for mottakerne, og at læreren ikke betviler hennes kunnskap om betydningen 

av dem. 

Stine bruker ofte språklige dramatiseringer. Eksempelvis veksler Stine mellom å 

fortelle refererende og scenisk i sammendraget av Frøken Julie: ”[…] og når hun har gjort det 

så plutselig innser hun at <SIT Oi, dette kan få konsekvenser. Hva om jeg for eksempel er 

gravid? Og hva om det kommer ut blant folket? SIT> og ”[…]kanskje går hun ut den døren, 

står der med kniven og tenker på sin mors feministiske tanker og tenker at <SIT Hvorfor skal 

han stå her inne som mann og gå videre, mens jeg som kvinne må ta mitt eget liv SIT>”. 

Disse tankereplikkene har sin funksjon i at de gir publikum ikke bare informasjon, men gir 

mottakerne innsyn i det Stines tolkning av det karakterene tenker og føler. 
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Stine bruker ofte personlig pronomen når hun forklarer og analyserer verkene. Dette 

kan vi se i innledningen der hun begrunner valget av temaet: ”[…] jeg synes dette var veldig 

spennende og jeg tenkte at jeg kunne se om det virkelig var sånn”, og i analyse av Fruen fra 

havet: ”[…]først og fremst er det et symbolistisk drama fordi det fokuserer på Elidas sjeleliv 

da, har jeg kalt det”. Når hun bruker personlig pronomen i analysen av verkene, kan det være 

at hun vil vise at hun har hatt selvstendige tanker og refleksjoner rundt verkene, og at hun har 

eierskap til disse tolkningene. På denne måten kan hun også unngå å komme i konflikt med en 

eventuell annerledes tolkning. 

 Stine bruker et generisk ”du” flere steder i teksten for å skape kontakt med mottakerne 

sette dem inn i de fiktive karakterenes situasjon. Stine bruker for eksempel et generisk ”du” 

når hun forteller om temaet i Fröken Julie:”[…] du er og blir hvor du er..hvis du er 

underklasse og har deg med noen fra overklassen, så hjelper det ikke, du kommer deg ikke 

opp for det og Julie har da blitt en såkalt ”fallen kvinne”..når du først er falt så kommer du 

deg ikke opp igjen”.  

Stine utnytter den modale affordansen i stemmen ved å gå opp i leie og volum i slutten 

av en intonasjonsenhet for å legge trykk i teksten, skifte over til svensk setningsmelodi når 

hun leser utdrag på svensk, og artikulere ordene tydelig slik at hun fremstår som sikker i den 

muntlige situasjonen. Hun bruker ordforrådet til å vise sin faglige kompetanse i norsk og 

formidle informasjon om fordypningsoppgaven. 

 Kroppsspråk 

Stine står på den samme plassen stort sett under hele presentasjonen. Vekta er fordelt likt på 

begge beina. Hun har forsiden av kroppen vendt mot mottakerne og viser en åpen holdning 

overfor mottakerne av teksten. 

Stine har blikkontakt med både medelever og lærerne. Blikket hennes er i store deler 

av presentasjonen rettet mot midten av klasserommet der lærerne sitter. Dette kan gi et 

inntrykk av at presentasjonen i hovedsak er adressert til lærerne, og at hun hovedsaklig søker 

kontakt og respons fra disse. 

Stine veksler mellom å la den ene hånden gestikulere lett alene, og bruke begge hender 

til å gestikulere i sirkler og slag foran og ut mot siden av kroppen. Hun varierer også hendenes 

posisjon ved å legge begge hender på hofta, folde dem foran magen eller telle på fingrene.  

Stine bruker ikoniske gester, spesielt når hun legger inn dramatiseringer i den muntlige 

teksten. Eksempelvis understreker Stine den muntlige dramatiseringen med kroppsspråket når 

hun skal forklare sluttscenen i Strindbergs Frøken Julie. Først tar hun på seg rollen som 
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”Jean”, som gir en fiktiv kniv til ”Frøken Julie”, og deretter tar hun på seg rollen som ”Frøken 

Julie” som tar imot kniven. Samtidig med den kroppslige dramatiseringen sier hun: ”[…] Jean 

gir kniven til Julie og så sier han <SIT Gå! Det er helt forferdelig, men gå og gjør det. Det er 

den eneste mulige løsningen SIT> og så tar Julie den kniven og så går hun ut av scenen”. 

Stine tar et skritt til siden for å markere at hun i likhet med Frøken Julie går ut av scenebildet. 

Stine utnytter kroppsspråkets affordans til å illustrere den muntlige teksten gjennom 

ikoniske og metaforiske gester. Hun bruker mimikk til å vise at hun er seriøs og engasjert, en 

stødig ståstilling og rak rygg for å virke sikker på det hun snakker om, og blikket til å oppnå 

en kontakt med medeelver og lærere. 

 PowerPoint-presentasjon 

Stine har kun et skriftlig innhold i PowerPoint-presentasjonen sin. De skriftlige kulepunktene 

i PowerPoint-presentasjonen er hierarkisk ordnet ved at overskriften og brødteksten har 

forskjellig skriftstørrelse. Stine deler inn brødteksten enkelte steder ved å markere 

hovedpunkter med kulepunkt og underpunkter med bindestrek og mindre skrifttype. På denne 

måten uttrykker hun en under- og overordning av den faglige informasjonen. 

 Strukturen i PowerPoint- presentasjonen ligner på oppbygninger i skolesjangeren for 

argumenterende tekster fordi de første lysbildene inneholder skriftlig informasjon om verker 

og handling i verkene som videre fører til en drøfting, konklusjon og til slutt en litteraturliste. 

Flere elever velger å bygge opp strukturen i PowerPoint- presentasjonene sine på denne 

måten. Det er mulig at elevene er tilpasser strukturen etter skriftspråklige normer fordi de 

oppfatter at det er disse normene som er vesentlige og logiske innenfor skolekulturen. 

 Stine har valgt en mørkelilla bakgrunn på alle lysbildene og hvit skriftfarge. Det virker 

ikke som fargen er symbolsk eller assosiativt knyttet til temaet hun snakker om, men at hun 

bruker fargen for å gi PowerPoint-presentasjonen et estetisk uttrykk og gjøre skriften synlig 

og leselig. 

 Stine utnytter PowerPoint-presentasjonens affordans som struktureringsverkøy og til å 

vise faglig informasjon i stikkordspunkter. Hun utnytter i liten grad det visualiserende 

potensialet i PowerPoint-presentasjonen fordi hun ikke benytter noen ikke-verbale modaliteter 

bortsett fra den lilla bakgrunnen. 
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4.1.2 Multimodal kohesjon 

Rytme 

Stine snakker i et rolig og jevnt tempo. Hun uttrykker seg engasjert ved å variere trykk i 

frasene sine og heve stemmen i volum og leie mot slutten av hver frase.  Enkelte steder legger 

hun emfatisk trykk på enkeltord ved å dra på vokalen eller legge inn korte pauser etter ordet. 

Stine sier eksempelvis at karakteren Elida i Fruen fra havet ”[…] føler en dragning til sin 

fortid”. Mens hun ytrer ordet ”dragning”, drar hun hendene inn mot kroppen. Stine bruker 

derfor både en ikonisk gest og emfatisk trykk for å dramatisere ordet for mottakerne. 

Stine tar få puste- og nølepauser. Hun gir et inntrykk av at hun på forhånd har planlagt 

innholdet i det hun ytrer muntlig. Enkelte steder bruker Stine ”kunstpauser” for å tillegge 

ordet mer vekt. Et eksempel på dette er når hun sier: ”[…] og i denne replikken så ser det ut 

som Julie selv har en slags avstand til denne ideologien, men..hun lever konsekvent etter den.” 

Ved å ta pause etter ”men”, bygger hun opp en spenning som forbereder en endring. 

Når Stine skifter over fra norsk til svensk aksent, endrer hun melodien i stemmen slik 

at mottakerne skal oppfatte at hun har skiftet språk. Hun legger også inn små pauser rett før 

og etter sitatene for å skifte tilbake til norsk og markere skillet mellom tekstutdrag og egen 

tekst. 

Den strukturelle tyngden i foredraget ligger i PowerPoint- presentasjonen Stine har 

komponert. PowerPoint-presentasjonen har strukturell tyngde fordi den deler inn det muntlige 

i tydelige tematiske takter, og hun tar pause i gestikulering og den muntlige teksten mellom 

hvert lysbildeskifte. Stine følger den punktvise strukturen i den muntlige teksten, men det er 

det muntlige som binder sammen de skriftlige stikkordspunktene. Den rytmiske overgangen 

mellom punktene er derfor i hovedsak styrt av den muntlige teksten. 

Stine bruker kroppen til å markere rytmen i det muntlige ved å bruke hendene til å 

gjøre rytmiske gester opp og ned og til siden. Kroppen er rytmisk knyttet til PowerPoint-

presentasjonen fordi hun gjentar det samme mønsteret i kroppen hver gang hun skal skifte 

lysbilde. Hun tar et skritt nærmere datamaskinen, ser på skjermen mens hun bøyer seg ned, 

bruker en finger til å klikke videre til neste lysbilde og går tilbake til utgangsposisjonen før 

hun fortsetter i den muntlige teksten. Gjentagelsene i kroppsspråket skaper en form for ”rød 

tråd” gjennom hele presentasjonen. 
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Komposisjon 

Stine står på linje med kateteret som danner forgrunnen i det visuelle synsfeltet til mottakerne. 

Ved å bruke hendene aktivt til å gestikulere og blikket til å opprettholde øyekontakt med 

mottakerne, krever hun sin ”rett” som forgrunn og visuelt tyngdepunkt. 

Stine har lite tekst på hvert lysbilde. Gjennom det enkle designet av PowerPoint-

presentasjonen virker det som Stine i hovedsak bruker presentasjonen til å synliggjøre sentral 

faglig informasjon gjennom de skriftlige kulepunktene. Det er lite ornamentering med 

illustrasjoner, innramming og andre grafiske effekter.  Det visuelle virker underlagt et 

prinsipp om enkelhet og strukturell ryddighet. Det virker som om Stine har valgt en enkel stil 

i det visuelle for å understreke at det er den muntlige og skriftlige teksten som har en 

funksjonell spesialisering for å uttrykke et faglig innhold. 

Informasjonskobling 

De skriftlige kulepunktene og den muntlige teksten er koblet sammen gjenom utdyping. De 

skriftlige punktene synliggjør sentral faglig informasjon i den muntlige teksten, men gir lite 

ny informasjon. 

Stines kroppsspråk både utdyper og utvider meningsinnholdet i presentasjonen. Stine 

utdyper meningsinnholdet i den muntlige teksten når hun bruker ikoniske gester som å holde 

opp en fiktiv kniv i hånden når hun snakker om kniver. Når hun knytter neven når hun 

snakker om rettigheter eller kamp har bevegelsene en metaforisk funksjon og utvider ordenes 

betydning eller ladning. Stine bruker i hovedsak kroppen og PowerPoint-presentasjonen til å 

utdype meningspotensialet som ligger i den muntlige teksten. 

Dialog 

Gjennom kroppsspråket markerer Stine et ønske om kontakt med lærerne og medelevene på 

flere måter. Hun står med forsiden av kroppen vendt mot mottakerne, noe som viser at hun er 

åpen for dialog. Stine bruker blikket for å opprette øyekontakt og få respons fra mottakerne. 

Mottakerne understreker responsen gjennom å opprettholde øyekontakt, nikke og smile 

oppmuntrende.  

Stine bruker de punktvise stikkordene i PowerPoint-presentasjonen som holdepunkter 

eller initativ til det hun skal snakke om i den muntlige teksten.  Når hun skifter lysbilde, ser 

hun ned på skjermen og ser kort over stikkordene før hun begynner snakke. Lysbildene er 

oppdelt i et overskriftfelt og et brødtekstfelt. Overskriften fungerer som et initativ på hva 

punktene i PowerPoint-presentasjonen skal omhandle. Dialogen mellom de punktvise 

stikkordene synliggjøres gjennom en under- og overordning. For eksempel markerer Stine 
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hovedpunkter med kulepunkt og punkter som er tilknyttet disse hovedpunktene med 

bindestreker. Et eksempel på den skriflige under-og overordningen kan vi se i lysbildet under:

Fruen fra havet

• Symbolismen

– På land og på vann.

– Ellidas sjeleliv.

• Kravet om frihet.

• ”Det jeg vil, det er at vi to skal bli enige om 
i frivillighet å løse hinannen.”

• Sikkerheten vokser.

 

Overskriften ”Fruen fra havet” forteller hvilket verk Stine snakker om og at 

stikkordspunktene under er knyttet til dette verket. Det første punktet ”Symbolismen” har to 

underpunkt som skal forklare punktet over. Det kan allikevel vanskelig å forstå 

sammenhengen mellom punktene løsrevet fra Stines muntlige tekst. Punkt to, ”Kravet om 

frihet”, er knyttet til sitatet under. Denne koblingen vises ikke visuelt, men gjennom den 

muntlige teksten. Den skriftlige informasjonen uttrykker en sammenheng gjennom en under-

og overordning av informasjon, forskjell i skriftstørrelse og punktenes fortegn, men det er 

vanskelig å forstå sammenhengen mellom punktene og sammenhengen mellom 

stikkordspunktene og overskriften uavhengig av den muntlige teksten. 

 

4.2 Marthe: ”Fremstillingen av døden i Brødrene Løvehjerte” 

Navn: Marthe 

Studieretning: Musikk, dans, drama 

Tidsbruk og antall lysbilder: ca 18 min og 9 lysbilder 

Problemstilling: Hvordan fremstilles døden i Brødrene Løvehjerte og hvordan formidles 

dette i roman versus drama slik at det når fram til barn? 

4.2.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon 

Muntlige tekst 

Marthe begynner presentasjonen sin med å henvende seg til mottakerne med en kommentar. I 

kommentaren bruker Marthe aktivt personlig pronomen for å begrunne egne valg: ”[…] først 

vil jeg bare si atte denne teksten er..altså jeg har tolket veldig mye.. av denne teksten og det er 

mine egne tolkninger”. Marthe bruker kommentaren både til å begrunne egne valg og til å 

markere sitt eierskap til teksten hun presenterer. 
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 Etter den innledende kommentarenbegynner Marthe presentasjonen sin med en 

deklamasjon av en tekst som fungerer som en prolog til presentasjonen av 

fordypningsoppgaven.. Det er mulig at Marthe ønsker å overraske medelever og lærere ved å 

begynne presentasjonen med en en prolog i stedet for å presentere tema og problemstilling 

først, slik som de fleste andre elevene velger å begynne sine presentasjoner med.. Prologen 

virker innøvd fordi hun ikke legger til nølepauser eller omformulerer seg underveis, men 

deklamerer teksten som et dikt med ”dramatiske pauser”: 

[…] Her..så har jeg et lys..en brennende flamme..det gir lys..det gir varme..det gir energi. 
Denne flammen her er energi. Vi kan sammenligne dette med sjelen til mennesket..så hvis jeg 
slukker denne flammen..hvor blir energien av da? Den forvinner ikke. Energi forsvinner 
aldri..det er vitenskaplig bevist. Men den går over i en annen form. Kanskje i en form som ikke 
hører til..i vår del av verden, men i en annen.  
 
Etter prologen får Marthes språkføring et mindre innøvd preg fordi hun i større grad 

legger til nølepauser med ”eh” og ”ehm” og selvkorrigeringer. Hun bruker små kommentarer 

om egne utsagn som tekstmarkører eller en form for parenteser i det muntlige. Et eksempel på 

dette er når hun sier: ”[…] Vi kan med dette si at.. at boka er en ambivalent barnebok..jeg vet 

ikke helt hvordan man uttaler det..ambivalent..eller ja”. Det siste leddet i setningen” ja” 

markerer at hun velger å avslutte setningen ellerparentesen for å gå videre i foredraget.  

Marthe legger ofte inn vurderinger i slutten av en frase, som for eksempel: ”[…] og 

hvordan klarer da Astrid Lindgren å skrive en tekst om døden slik at barn kan lese 

boken?..For det er ganske vanskelig..egentlig”. Det virker som om Marthe bruker vurderingen 

till å gjøre det faglige mer personlig, og uttrykke sin mening som ”ekspert” på temaet hun 

snakker om. Marthe bruker også adjektiver som forsterkere i argumentene sine, som for 

eksempel:”[…].noe annet som er veldig viktig er at teksten har veldig god struktur”.  

Marthe veksler mellom en mild stemme i et høyt stemmeleie og en dramatisk stemme 

som er i et dypere stemmeleie når hun forteller om handlingen i boka. Den engasjerte 

prosodien fremhever at hun har påtatt seg en rolle som forteller, og at hun ønsker å gi 

mottakerne en opplevelse, ikke bare faglig informasjon. 

Marthe bruker i likhet med Stine språklige dramatiseringer når hun skal fortelle om 

handlingene i boka hun har valgt. Marthe veksler mellom refererende setninger og replikker 

for å skape variasjon og gi mottakerne en scenisk fremstilling av handlingen: ”[…] Men så 

kommer Jonathan tilbake som en snøhvit due og forteller han..<SIT jeg bor i Nangiala, det 

finnes virkelig SIT>..og så sier han <SIT Skynd deg SIT>. Skiftet mellom det sceniske og 

refererende markerer hun ved å ha variere prosodien i større gradi replikkene enn der hun 

refererer til handlingen. 
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 Marthe utnytter stemmens affordans til å uttrykke variasjon mellom en rolle som 

forteller og foredragsholder og vise personlig engasjement for temaet hun snakker om. Hun 

bruker den muntlige teksten til å formidle faginformasjon, og personlige vurderinger og 

refleksjoner. 

Kropsspråk 

Marthe har en stødig beinstilling og hviler vekten på begge beina. Hun har forsiden av 

kroppen vendt mot mottakerne. Hun uttrykker en åpen kroppsholdning og at hun ønsker 

kontakt med medeleverog lærere. 

Marthe har øyekontakt med publikum under hele foredraget. Hun beveger hodet fra 

side til side i klasserommet for å få øyekontakt med mottakere på begge sider av rommet. Når 

hun har vanskeligheter for å finne et ord, rister hun litt på hodet mens hun smiler. Det er 

mulig Marthe velger å smile for å gi mottakerne et inntrykk av at hun har kontroll over 

situasjonen, og at hun er uaffektert av at hun må stoppe opp i den muntlige talestrømmen. 

Marthe gestikulerer med hendene i rolige sirkelbevegelser mens hun snakker.  

Hendene brukes i stor grad til rytmisk gestikulering, til siden og foran kroppen. Enkelte 

ganger bruker Marthe deiktisk gester ved å peke mot PowerPoint-presentasjonen for å.rette 

mottakernes oppmerksomhet mot illustrasjoner eller modeller iden digitale presentasjonen.  

Marthe utnytter kroppsspråkets affordans for å oppnå kontakt med mottakerne fordi 

hun viser en åpen holdning som uttrykker at hun er sikker i situasjonen hun befinner seg i og 

at hun ønsker kontakt. Hun retter blikket mot mottakerne for å oppnå kontakt og smiler for å 

vise at hun har kontroll over den muntlige situasjonen. Marthe bruker hendene hovedsakelig 

til å markere rytme i den muntlige teksten.  

PowerPoint-presentasjon 

Marthe bruker både skrift, animasjoner og illustrasjoner i PowerPoint-presentasjonen. Det 

første lysbildet er helt svart og brukes som en mørk bakgrunn når Marthe deklamerer 

prologen til presentasjonen. Lysbildet er svart slik at hun blir det visuelle fokuspunktet,. 

Marthe virker derfor bevisst på PowerPoint-presentsjonens scenografiske verdi. 

Det skriftlige har en hierarkisk oppbygning som synliggjøres for eksempel ved at 

overskriftene har større skriftstørrelse enn brødteksten. Marthe synliggjør kausale 

forbindelsene markert med piler, som for eksempel:”[…] Hjemme � Borte � Lenger bort”.  

I enkelte lysbilder formulerer hun overskriften som et spørsmål og de punktvise stikkordene 

som et svar på denne. Den tydelige sammenhengen mellom overskrift og stikkord gjør at 
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teksten kommuniserer en mening, selv utenfor den muntlige teksten. Et eksempel kan vi se 

her:  

Romanens funksjon – hva er for barna?

� Kjærlighet som kontrast

� 1.-personsforteller –
barnet identifiserer seg 
med forteller

� God struktur, begrenset 
ordforråd

� Spenningen holdes ved 
like

� Koslige stedsnavn

� Fantastiske innslag

� Følelses- og fantasi-
stimulerende funksjon 

- Romantikkens ideer: la 
barnet komme til seg 
selv

� Terapifunksjon

 

Marthe har mye tekst på hvert lysbilde og hun har valgt et enkelt design slik at den skriftlige 

teksten skal være synlig. Hun bruker illustrasjoner på nesten alle lysbildene i PowerPoint-

presentasjonen, og det virker som hun er opptatt av at den digitale presentasjonen skal passe 

til temaet hun snakker om. 

Marthe utnytter affordansen i strukturen i PowerPoint-presentasjonen fordi hun velger 

å starte presentasjonen sin ”utradisjonelt” med et heldekkende svart lysbilde som brukes som 

scenografi for prologen. Hun bruker illustrasjoner og en enkel utforming som gjør det faglige 

innholdet tydelig og lett å lese. Hun utnytter imidlertid ikke lyd, musikk eller filmsnutter i 

presentasjonen. 

4.3.2 Multimodal kohesjon  

Rytme 

I begynnelsen av presentasjonen holder Marthe en liten prolog hvor hun deklamerer en tekst 

hvor hun legger inn ”planlagte pauser” i jevnt tempo: ”[…]her..så ser du et lys..en brennende 

flamme..det gir lys..det gir varme..det gir energi.”. Når hun går over fra prologen til selve 

presentasjonen, endrer hun rytme: hun legger inn flere puste- og nølepauser og 

selvkorrigeringer som virker mer tilfeldig enn pausene i den innøvde prologen.  

Når Marthe snakker ut over tidsbegrensningen, bryter læreren inn med en beskjed om 

at hun må avslutte foredraget. Etter denne beskjeden går talen over i å bli mer stikkordsmessig 

og ikke like utbroderende som i begynnelsen av foredraget. Informasjonsstrukturen blir 

inndelt i kortere sekvenser. Det virker som om Marthe er stresset og har vanskeligheter med å 

finne beskrivende ord ”[…] det er mulig å lage barneteater av Brødrene Løvehjerte, men da 
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må man bruke..være mildere og..man må på en måte ikke..eh..man må ikke bruke..ja, man må 

være mildere med alle disse kraftige hendelsene som skjer”. 

PowerPoint-presentasjonen har den strukturelle tyngden i foredraget fordi det muntlige 

og det kroppslige tar pause mellom hvert lysbildeskifte, og stikkordspunktene binder Marthe 

til å følge opp muntlig. Hun bruker en animasjon som gjør at ett og ett punkt dukker opp på 

skjermen. Hver gang hun vil at neste punkt skal komme til syne i PowerPoint-presentasjonen, 

må hun trykke på tastaturet. Animasjonen binder Marthe til å følge den skriftlige strukturen i 

den muntlige teksten, samtidig som den kan virke skjerpende på mottakernes oppmerksomhet 

siden det til stadighet skjer en endring i det digitale lysbildet. Marthe understreker gjennom å 

bruke animasjonen at det er hun som styrer fremdriften i presentasjonen og velger når hun er 

klar til å gå videre til neste punkt. 

 Marthe gjentar de samme bevegelsene hver gang hun skal skifte til neste lysbilde. Hun 

ser ned på skjermen, bøyer kroppen litt ned, bruker fingeren til å skifte til neste lysbilde på 

tastaturet, retter seg opp igjen og retter blikket mot publikum igjen. Hver gang Marthe gjentar 

denne bevegelsen, bygger hun opp en forventing om at hun skal presentere ny informasjon 

eller nærme seg oppgavens konklusjon. 

Komposisjon 

I den innledende kommentaren plasserer Marthe seg nærme medelevene på første pulterad. 

Når hun begynner å presentere fordypningsoppgaven, tar hun et skritt tilbake for å markere en 

avstand til mottakerne. Det kan virke som om Marthe velger å markere et rolleskifte når hun 

endrer plassering. Fra å vise nærhet til mottakerne under den uformelle kommentaren, trekker 

hun seg tilbake og markerer en avstand til mottakerne når hun begynner på selve 

presentasjonen. 

Marthe står på venstre side av kateteret med forsiden av kroppen vendt mot publikum. 

Hun har plassert datamaskinen på kateteret ved siden av seg og den digitale presentasjonen 

vises i bakgrunnen. Hun posisjonerer seg slik at alle skal kunne se både PowerPoint-

presentasjonen og kroppen hennes. 

    Marthe bruker illustrasjoner av duer som gjennomgangstema i PowerPoint- 

presentasjonen. På fem av ni lysbilder er det en illustrasjon av en eller flere duer. Duene får 

ikke en sentral plassering i alle lysbildene, men brukes som en gjennomgående tematisk 

effekt. Siden illustrasjonene av duene er en gjennomgående visuell effekt under hele 

presentasjonen, har de funksjon som en ”rød tråd” som skaper sammenheng mellom de ulike 

lysbildene.Hvite duer brukes ofte som et symbol på fred, blant annet i dødsannonser. Siden 
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Marthe har død som tema i fordypningsoppgaven, virker det ikke tilfeldig at hun har valgt å 

bruke duer som illustrasjoner flere steder i teksten, selv om hun ikke nevner denne koblingen 

eksplisitt. Det virker som om Marthe er opptatt av at utformingen av PowerPoint-

presentasjonen hennes skal passe til temaet og innholdet i teksten. I de fleste lysbildene er det 

allikevel det skriftlige som får en sentral plassering.  

 Ingen av illustrasjonene, bortsett fra illustrasjonen på forsiden, har en farge som 

kontrasterer den hvite bakgrunnen. Forsidebildet er en heldekkende illustrasjon av to gutter 

som fisker i et blomsterlandskap. Illustrasjonen er holdt i blåtoner og bildekvaliteten er skarp. 

Siden dette lysbildet vises rett etter et heldekkende sort lysbilde, får det en kontrasterende 

virkning. Etter de to første lysbildene i presentasjonen, har alle lysbildene hvit bakgrunn, svart 

skrift og kulepunkter i beige.  

Informasjonskobling 

I det andre lysbildet er den skriftlige teksten ”Brødrene Løvehjerte” og ” Astrid Lindgren” 

skrevet over en illustrasjon hentet fra boka. Den skriftlige teksten spesifiserer hvem som er 

avbildet og utdyper derfor meningsinnholdet i illustrasjonen. I det tredje lysbildet er det en 

due plassert under problemstillingen:”Hvordan framstilles døden i Brødrene Løvehjerte, og 

hvordan formidles dette i roman versus drama slik at det når fram til barn?”. Marthe viser at 

hun vektlegger ordet ”døden” ved å understreke den skriftlige teksten. Fordi hun plasserer en 

due under understrekingen, utdyper Marthe at det er en kobling mellom den skriftlige teksten 

og illustrasjonen. Det tredje lysbildet er sammensatt av både overskrift, illustrasjon, skriftlig 

tekst og en graf. Overskriften ”Handling og oppbygning” utdyper innholdet i grafen. I 

brødtekstfeltet over grafen har Marthe skrevet stikkord som ”Jorden”, ”Nangijala”, ”Stridens 

dag” og ”Nangilima”. Hvert stikkord markerer en endring i grafen. Når Marthe viser grafen 

bruker hun den ene hånden til å utdype grafens retning ved å føre den ene hånden langs med 

grafen i det digitale lysbildet. 

Det sjette lysbildet har overskriften ”Hvilke symboler og fremstillinger er det av døden 

i teksten – romanens allegori”. I lysbildet er det plassert en illustrasjon av to hvite duer. 

Illustrasjonen har ingen tydelig kobling til den skriftlige informasjonen, bortsett fra at 

overskriften inneholder ordet ”symbol” og at duer i mange tilfeller brukes som et symbol på 

fred. Resultatet av informasjonskoblingene i Marthes presentasjon kjennetegnes ved at de 

skiftlige stikkordene utdyper meningsinholdet i den muntlige teksten hennes. De 

gjennomgående illustrasjonene av duer utvider det helhetlige meningsinnholdet i 
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presentasjonen fordi de uttrykker Marthes holdning eller tolkning hvordan døden blir fremstilt 

i Brødrene Løvehjerte.  

Dialog 

 I den innledende kommentaren uttrykker Marthe at hun er klar over at analysen er subjektiv, 

men at hun har jobbet mye med teksten for å gjøre den til sin egen. Marthe bruker 

kommetaren til å kommunisere selvstendighet og refleksjon i arbeidet med 

fordypningsoppgaven, og sin rett som ”ekspert” på tema til å tolke teksten som hun vil. 

Kommentaren fungerer på denne måten som et forsvar for presentasjonen, allerede før 

mottakerne har kommet med noen innvendinger.  

 Marthe henvender seg direkte til mottakerne flere ganger i løpet av presentasjonen. Et 

eksempel er når hun før prologen spør mottakerne om hun står i veien for PowerPoint- 

presentasjonen: ”[…] Ser dere? ”. Publikum besvarer forespørselen med et nikk. Marthe søker 

respons flere ganger muntlig ved å hekte på ”ikke sant?” som siste ledd i setningen, for 

eksempel i omtalen av navnene Astrid Lindgren bruker i Brødrene Løvehjerte: ”[…] 

Kirsebærdalen” og ”Ryttergården”..dette er flotte navn, ikke sant?”. Det virker som hun 

bruker ” ikke sant? ” for å forsterke påstandene sine samtidig som hun viser en interesse om 

kontakt med mottakerne. 

  Marthe bruker blikket for å oppnå kontakt med medelever og læreren. Det virker som 

om elevene og lærerne ønsker å vie respekt for talerposisjonen Marthe har ved å gi henne 

oppmerksomhet og gi uttrykk for at de lytter til det hun sier ved å opprettholde øyekontakt, 

nikke og smile. Elevene virker å ha en felles oppfatning av hva som ligger i å være en god 

lytter, og at de ønsker å støtte aktøren som holder presentasjonen. Siden elevene er inndelt i 

grupper på fem som fremfører for hverandre, er det mulig at de ønsker å uttrykke at de hører 

etter, slik at de kan forvente det samme fra medelever når det er deres tur. 

I begynnelsen av presentasjonen virker Marthe opptatt av å fange lærerens og 

medelevenes oppmerksomhet ved å starte med en poetisk prolog og bruke dramatiske 

virkemidler når hun forteller om handlingen i boka. Kreative innslag er en måte å bli husket 

på eller få oppmerksomhet fra læreren og medelever på.  Marthe uttrykker også at hun er 

personlig engasjert i det hun snakker om, og at det hun presenterer, er gjennomarbeidet”.  

 I PowerPoint-presentasjonen fungerer overskriftene som initiativ til det kulepunktene i 

brødtekstfeltet skal respondere på. Marthe formulerer ofte overskriftene sine som et spørsmål 

for å synliggjøre denne dialogen. Dialogen mellom kulepunktene er ikke like tydelig. 

Sammenhengen mellom kulepunktene skapes i hovedsak gjennom den muntlige teksten. De 
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skriftlige kulepunktene fungerer som initiativ til det Marthe skal respondere på i den muntlige 

teksten fordi hun først viser punktet og så utbroderer dette muntlig.  

4.3 Thea:” Idealismen og ideelle mennesker i modernistisk litteratur” 

Navn: Thea 
Studieretning: Musikk, dans, drama 1 
Tidsbruk og antall lysbilder: ca. 14 min og 8 lysbilder 
Problemstilling: Hvordan fremstiller man idealismen og ideelle mennesker i modernistisk 
litteratur? 

4.3.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon 

Muntlig tekst 

Thea virker opptatt av å vise sin faglige kompetanse i norsk gjennom å bruke fagbegreper og 

fremmedord. Dette er blant annet synlig i tittelen på presentasjonen hennes: ”Idealismen-

speilkabinett av skalkeskjul”. Læreren kjenner igjen henvisningen og Thea forklarer den ikke 

nærmere. Thea synes å være bevisst på at det forventes at hun bruker fagbegreper i 

presentasjonen. I en forklaring i begynnelsen av presentasjonen sier hun”[…] jeg har ikke noe 

faguttrykk på det, men som dere ser jeg kaller det ideelle mennesker og ikke idealistiske 

mennesker”. I den samme setningen som hun sier at hun ikke har noe fagbegrep, bruker hun 

to fagbegrep for å vise at hun kan innholdet i disse. Et annet sted i teksten forteller hun at hun 

har lest flere forskjellige versjoner av et av verkene hun har valgt, hvor årene for utgivelse er 

oppgitt ulikt:”[…] jeg har lest alt fra nittenførti til nittenførtitre..ingen vet helt, tror jeg..jeg har 

fått så mange..jeg har ikke funnet det ut. Jeg beklager!”. Hun henveder seg til mottakerne med 

et formelt ”jeg beklager!”, selv om hun tidligere i setningen uttrykker at det er ingen som vet 

når boken er utgitt. Det virker som hun ønsker å vise tilhørerne at hun har jobbet grundig med 

verkene. Thea virker også opptatt av at læreren skal ha et inntrykk av at hun har reflektert 

over fagstoffet, at hun kan formulere seg akademisk. 

 Thea uttrykker også en hverdaglig stil i språkføringen ved å benytte dempere for å 

mildne utsagnets nøyaktighet, som for eksempel: ”[…] på grunn av dette så hadde han et litt 

sånn dobbeltmoralsk forhold til kunst”. Hun bruker også forsterkere for å legge mer vekt i 

utsagnene, som for eksempel: ”[…]han hadde et veldig skille på det at kunst som etterlignet 

ideen var bra”.  

Thea bruker ofte språklige dramatiseringer. Eksempelvis bruker hun språklige 

dramatiseringer i handlingsreferatet av Oscar Wildes Bildet av Dorian Gray: ”[…]han får 

malt et bilde av seg selv og han ønsker.. <SIT Å, jeg skulle ønske at den kunne bære 
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aldringen i stedet for meg, aldringen og syndens tegn SIT>. Hun bruker de språklige 

dramatiseringene for å engasjere medelever og lærerne i verkene hun har valgt.  

Thea bruker personlig pronomen i analysen av tekstene for å synliggjøre at hun har 

selvstendige tanker rundt det hun snakker om. Eksempelvis sier hun: ”[…] jeg tenker 

idealistiske mennesker blir mennesker som følger idealismen av tro på den” og ”[…] og det er 

en viktig ting å skille, synes jeg” for å vise at hun har reflektert over fagstoffet hun 

presenterer. Thea bruker også ”vi” flere steder for å inkludere lærerne og medelever i 

analysen. Eksempelvis bruker hun ”vi” som pronomen når hun forklarer modernismen: ”[…] 

Og dessuten får vi et mer komplekst syn siden vi ikke har en gud, vi har ikke en Bibel vi kan 

følge og da kommer jo spørsmålet: hva er egentlig å være god?”. Her bruker Thea” vi”, i 

stedet for ”de” for å skape en nærhet mellom seg selv, mottakerne og temaet hun snakker om. 

Thea utnytter den muntlige tekstens affordans til å formidle faglig informasjon og 

uttrykke selvstendige refleksjoner over fagstoffet. Hun bruker stemmen til å uttrykke et 

personlig engasjement til det hun forteller om og språklige virkemidler som språklige 

dramatiseringer til å engasjere medelevene og lærerne i presentasjonen. 

Kroppsspråk 

Thea står stort sett på en plass under hele foredraget. Ryggen er rak og hun står stødig på 

begge beina. Holdningen hennes uttrykker at hun er sikker i situasjonen. 

 Når Thea bruker språklige dramatiseringer i handlingsreferatene av verkene, legger 

hun til bevegelser i kroppen for å synliggjøre det sceniske. Eksempelvis går hun inn i rollen 

som” Schen Te” forkledd som sin fetter hvor hun retter seg opp i ryggen og bruker hendene til 

en avvisende bevegelse samtidig som hun ytrer en replikk ”i rollen”: ”[…]. hun må ta på seg 

et kostyme av sin onde fetter Shun Tan så hun kan gå å si <SIT Nei, hun skylder ikke deg 

penger. Kom deg bort! SIT>”. Det virker som om Thea er komfortabel med å dramatisere og 

vise et engasjement til det hun snakker om gjennom kroppsspråket. 

Thea har øyekontakt med både medelever og lærere under hele presentasjonen. Hun 

virker opptatt av å opprettholde kontakten med mottakerne. Når hun skrifter til neste lysbilde, 

gjør hun en rask bevegelse med den ene hånden på tastaturet til datamaskinen. Den raske 

bevegelsen understreker at hun er bestemt og sikker i valgene hun tar. 
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Thea utnytter kroppsspråkets affordans til å utdype faglige informasjonen ved å legge 

til bevegelser i de språklige dramatiseringene, bruke hender og overkropp til å legge trykk i 

den muntlige teksten, og uttrykke selvsikkerhet gjennom en rak og åpen holdning. Hun bruker 

imidlertid ikke kroppens potensiale i å utvide det helhetlige meningspotensialet i 

presentasjonen. 

PowerPoint- presentasjon 

Thea har både skriftlige kulepunkter og illustrasjoner i PowerPoint-presentasjonen sin. Det er 

lite tekst på hvert lysbilde. Det er i hovedsak den muntlige teksten hennes som bærer den 

faglige informasjonen i presentasjonen. 

 Illustrasjonene i PowerPoint-presentasjonen har en estetisk verdi fordi de er skarpe og 

har farger som passer til den øvrige utformingen. Den skriftlige teksten og illustrasjonene er i 

de fleste lysbildene separert med hver sin ramme. Illustrasjonene og det skriftlige deler 

halvparten av plassen i lysbildene. Det virker som om Thea er opptatt av å ha likevekt mellom 

de skriftlige stikkordene og illustrasjonene i presentasjonen.  

  Thea har strukturert PowerPoint-presentasjonen likt som de fleste andre elevene i 

klassen. Først har hun et forsidelysbilde, deretter gir en begrepsavklaring og introduksjon av 

tema, så en introduksjon av verker, analyse, og til slutt et lysbilde med konklusjon og 

litteraturhenvisninger.  

 Thea utnytter PowerPoint-presentasjonens affordans til å rydde den faglige 

informasjonen i presentasjonen og synliggjøre innholdsmessige holdepunkter. Hun utnytter 

PowerPoint-presentasjonens visualiserende potensial ved åbenytte illustrasjoner til å utdype 

og utvide det faglige meningsinnholdet. Thea utnytter imidlertid ikke modeller, animasjoner, 

musikk eller lyd. 

4.3.2 Multimodal kohesjon 

Rytme 

Thea snakker i et raskt tempo, men legger trykk på enkelte steder i teksten ved å heve 

stemmen og gestikulere med hendene. Thea begynner foredraget sitt ved å si: ”[…] Ja, jeg 

skal da ha om”. Hun legger trykket på ”ja” for å få mottakernes oppmerksomhet og markere at 

presentasjonen skal begynne.  

 Thea snakker raskt i korte intonasjonsenheter. Hun uttrykker seg ofte mer nølende i 

begynnelsen av en setning enn i avslutningen av den, som for eksempeli setningen: 

”[…]Eh..idealismen.. var ikke en egen periode, men det var en norm de fulgte i europeisk 
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kunst”. Det virker som Thea bruker nøleord i begynnelsen av setningene for å få tenkt ut 

hvordan hun skal formulere det hun ønsker å uttrykke. Det er mulig at Theas raske tempo 

fører til hun må dele opp frasene sine i kortere intonasjonsenheter.  

Thea bruker den ene hånden til å gestikulere rytmisk samtidig som hun snakker. Hun 

bruker også overkroppen til å understreke rytmen i den muntlige teksten ved å lene seg 

fremover og dra hendene mot seg når hun sier noe hun ønsker å vektlegge. 

 I likhet med sine medelever, gjentar Thea et fast kropplig mønster når hun skal skifte 

til neste lysbilde i PowerPoint-presentasjonen. Hver gang hun skal foreta et skifte til neste 

lysbilde i presentasjonen, går hun nærmere datamaskinen, ser ned på skjermen, trykker på en 

knapp og går tilbake til talerposisjonen sin. Thea tar pause i den muntlige teksten når hun 

skifter lysbilde. Dette understreker at presentasjonen har en fastlagt struktur og at Thea følger 

denne strukturen i den muntlige teksten. 

 I det tredje siste lysbildet viser Thea en illustrasjon av en kvinne med uallminnelig 

store bryster. Siden hele presentasjonen til da har hatt et noe formelt og saklig preg, kommer 

denne illustrasjonen som en overraskelse, eller et såkalt rytmebrudd.  Elever og lærere 

reagerer på illustrasjonen ved å le. Rytmen forskyves litt fordi Thea må vente med å gå videre 

til latteren opphører. Det kan virke som om Thea har lagt inn det humoristiske virkemiddelet 

mot slutten for å gjenopprette mottakernes interesse og oppmerksomhet, etter en periode med 

faglig informasjon. 

Komposisjon 

Thea plasserer seg på samme side som det er flest medelever som sitter. Hun viser gjennom 

plasseringen sin at hun ønsker nærhet med mottakerne av teksten. 

Lysbildene innholder lite skriftlig tekst. Med unntak av ett lysbilde med fem 

stikkordspunkter har lysbildene maksimum tre punkter på hvert lysbilde. Skriftstørrelsen er 

stor og vil være godt leselig for alle i rommet.  

Alle illustrasjonene er skarpe og er tilpasset rammene i lysbildene.  Thea plasserer som 

regel illustrasjoner på høyre side i lysbildet og skriftlige stikkord på venstre side. Ut i fra 

leseretningen fra venstre til høyre, kan det virke som Thea tillegger de skriftlige punktene 

størst verdi i komposisjonen. 
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Fargene i illustrasjonene er i balanse med den øvrige utformingen på lysbildene. Tre 

av illustrasjonene i PowerPoint-presentasjonen har en tydelig ramme rundt illustrasjonen som 

skiller den fra skriften, men to av illustrasjonene glir mer over i skriftfeltet og gir et helhetlig 

inntrykk av teksten. Et eksempel på dette er lysbilde fem i presentasjonen: 

                                     

Amoral
� Dorian mister sitt fokus 

på å være et godt 
menneske

� Shen Te blir utsatt for 
amoralske mennesker

� Amoral er følge av det 
harde modernistiske 
samfunnet eller tap av 
livsgrunnlag

 

 

Fargene som går igjen gjennom hele PowerPoint-presentasjonen er svart, hvitt og rødt. Alle 

lysbildene har svart bakgrunn, hvit skrift og hvit ramme. Kulepunktene og streken under 

overskriften er røde. Fargevalget har ingen åpenbar tilknytning til temaet i foredraget.  

 Det virker som om Thea er opptatt av at PowerPoint-presentasjonen hennes skal ha en 

estetisk verdi. Det er en balanse mellom skrift og illustrasjoner ved at de er tillagt omtrentlig 

like stor plass i lysbildene. Både illustrasjoner og skriftlige stikkordene er plassert innenfor 

lysbildenes rammer. Dette gjør presentasjonen lett leselig og behagelig å se på.  

Informasjonskobling 

 De puntkvise stikkordene i PowerPoint- presentasjonen til Thea bærer noe av den samme 

informasjonen som hun ytrer i den muntlige teksten. Stikkordene utdyper derfor 

meningsinnholdet i den muntlige teksten. 

 Det er illustrasjoner på fem av åtte lysbilder. Illustrasjonene både utdyper og utvider 

informasjonen i de skriftlige stikkordene og den muntlige teksten. Den første illustrasjonen er 

et kunstbilde av en naken kvinne, som er plassert under overskriften ”Idealisme”. 

Illustrasjonen er et eksempel på på kunstretningen hun snakker om og kan derfor ses på som 

en utdypning av meningsinnholdet. Den andre og tredje illustrasjonen viser tolkninger av de 

fiktive karakterene Thea snakker om. Illustrasjonene gir mottakerne informasjon om hvordan 

karakterene kan se ut, og kan ut i fra illustrasjonene tillegge karakterene følelser og 

egenskaper. Dorian Gray er for eksempel avbildet som en vakker mann som smiler og virker 

selvsikker. Illustrasjonene gir noe av den samme infomasjonen som Thea ytrer muntlig, men 

på en annen måte. Illustrasjonene utdyper den muntlige teksten og de skriftlige stikkordene. 
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De to siste illustrasjonene er en hodeløs, dresskledd mann plassert under overskriften 

”Amoral” og en blond, brystfager kvinne som er plassert under overskriften ”Falskhet”. 

Begge illustrasjonene er koblet til den faglige informasjonen gjennom assosiasjoner og 

holdninger Thea knytter til det abstrakte innholdet i overskriftene. Illustrasjonene brrukes i 

disse tilfellene til å utvide meningsinnholdet i presentasjonen.  

Dialog 

I presentasjonen av fordypningsoppgaven kommuniserer Thea en faglig stil gjennom å bruke 

fagbegreper og fremmedord, vise selvstendige refleksjoner, bruke egne definisjoner av 

begreper og henviser til sekundærlitteratur.  Hun uttrykker samtidig at hun ønsker kontakt 

med mottakerne og at hun er opptatt av at de skal forstå hva hun mener ved å spørre: ”[…] 

Skjønner dere..litt?” og vente på respons. 

  Det skriftlige innholdet og illustrasjonene i PowerPoint-presentasjonen til Thea har en 

tydelig dialogisk sammenheng fordi hun bruker illustrasjoner som representerer fenomenet 

som nevnes i den skriftlige teksten. For eksempel velger hun å bruke en illustrasjon av Dorian 

Gray i lysbildet med stikkordspunkter om handlingen i boka. Theas kroppsspråk responderer 

på den mutnlige teksten fordi hun for eksempel lener seg fremover og bruker hendene aktivt 

når hun ytrer noe hun ønsker å vektlegge i den muntlige teksten. 

4.4 Martin:”Selvmord- Hvorfor ønsker de å dø?” 

Navn: Martin 

Studieretning: Studieforberedende utdanningsprogram 

Tidsbruk og antall lysbilder: 12 min og 9 lysbilder 

Problemstilling:” Hvorfor ønsker de å dø?” 

4.4.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon 

Muntlig tekst 

 I likhet med flere av sine medelevene velger Martin å begynne presentasjonen av 

fordypningsoppgaven meden personlig begrunnelse for tema: ” […]jeg skal ta utgangspunkt i 

de som tar selvmord. eh..det har vært et tabutema lenge, men allikevel har jeg syntes at det var 

interessant å ta opp”. Underveis i analysen av verkene, synliggjør Martin at analysen er et 

resultat av selvstendig arbeid, som for eksempel ved å si: ”[…] Hvorfor ønsker hun å dø? Eh.. 

her har jeg tenkt mye på det”.   
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              Tidlig i presentasjonen ramser Martin opp noen fakta om selvmordsraten i Norge. 

For å gjøre teksten mer personlig legger han til en vurdering av påstanden mot slutten: ”[…] 

Det er en million mennesker som tar selvmord som fører til døden..hvert år..og det er fem 

hundre i Norge..så det er ganske mange”. Det virker som Mads legger inn en vurdering av 

faktainformasjonen for å synliggjøre seg selv i teksten eller at han synes det er naturlig å 

avslutte en frase med en vurdering som en legitimering av påstandens relevans i konteksten. I 

eksemplet bruker han også en forsterkning av utsagnet ved å legge trykk på ”million” og 

legge inn en pause før og etter ”hvert år”. Ved å vise til statistikk markerer Martin en rolle 

som ekspert på sitt tema. 

               Martin bruker ikke skriftlig manus, men snakker fritt ut i fra stikkordene i 

PowerPoint-presentasjonen. I begynnelsen av hvert lysbildeskifte leser han ofte av 

overskriften og et punkt eller to i stikkordene, før han utbroder teksten muntlig. Martins språk 

preges tidvis av at han leser opp skriftlige stikkord, som for eksempel: ”[…] Fellestrekk.. 

”Veronica vil dø”.. ensformig liv,..hun føler seg unyttig og hun stiller spørsmål til hva 

framtiden kan bringe”.  

             Martin bruker språklige dramatiseringer i handlingsreferatene av verkene. 

Eksempelvis bruker han en språklig dramatisering når han skal gi en beskrivelse av filmen 

Lilja 4ever og Liljas møte med sexbransjen: ”[…] Hun blir låst inne på et rom og han sier 

at..<SIT Hvis du prøver å rømme, så dreper jeg deg.. hvis du går til politiet, så blir du sendt 

hjem og da kommer vennene mine til å drepe deg..i hjemlandet ditt SIT> ”. Ved å veksle 

mellom å referere til handlingen og ytre replikker, skaper Martin varisjon i 

handlingsreferatene og bruker replikkene til å skape dramatikk.  Han bruker ikke kroppen 

eller stemmen til å understreke dramatiseringen. Dramatiseringen forblir derfor språklig. Det 

er mulig at han ikke velger å dramatisere med kroppen eller stemmen fordi han ønsker å 

markere en kroppslig avstand til teksten, eller at han ikke ser på det som passende eller 

nødvendig i forhold til situasjonen eller oppgaven.  

          Når Martin forteller om handlingen i stykkene, forteller han i historisk presens for å 

skape spenning. Dette kan vi eksempelvis se når han forteller om handlingen i boken The 

Reader: ”[…] Hanna virker veldig forvirret i rettssalen, hun virker ikke helt til stede, hun 

virker ikke som hun skjønner hva som egentlig foregår”. Bruk av historisk present skaper 

spenning ved at handlingen refereres til i en ”her og nå”-situasjon. 

         Martin bruker dempere og forsterkere flere steder i den muntlige teksten. Eksempelvis 

bruker Martin ”på en måte” for å mildne påstandens nøyaktighet”[…] Det er på en måte delt 

opp i fortid og nåtid”. Enkelte steder uttrykker også Martin forsterkning av utsagnene sine ved 
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å dubblere adjektivet, som for eksempel: ”[…] Rekkefølgen er på en måte at hun blir utstøtt i 

en veldig, veldig sårbar situasjon”. Når Martin bruker dempere og forsterkere uttrykker han en 

hverdaglig stil i den muntlige språkføringen. 

Martin utnytter den modale affordansen i den munlige teksten til å tilby mottakerne 

informasjon om fordypningsoppgaven sin. Han bruker språklige dramtiseringer for å 

engasjere mottakerne i teksten og han snakker i et rolig tempo slik at han fremstår som sikker 

og rolig i situasjonen. Martin varierer i liten grad stemmevolum og leie for å markere trykk 

eller skape dramatikk i den språklige dramatiseringen. 

Kroppsspråk 

Martin står ved siden av kateteret i en stødig ståstilling. Kroppen er vendt mot mottakerne og 

hendene er plassert ut fra kroppen. Han har en åpen holdning og virker som han er 

komfortabel med posisjonen og situasjonen han befinner seg i.  Martin har i stor grad blikket 

sitt rettet mot publikum. Unntaksvis ser han bak seg på PowerPoint-presentasjonen og på 

datakjermen ved siden av seg på kateteret 

                Martin bruker hendene til å gjøre rytmiske gester opp og ned og ut til siden samtidig 

som han snakker. Fingrene er separerte og stive. Når han fører hendene ned mot gulvet, 

beveger han overkroppen i samme retning for å legge ekstra trykk på ordene. Hver gang han 

skal begynne å snakke om et nytt tema, folder han hendene foran magen eller legger 

håndflatene mot hverandre og gnir dem mot hverandre. Når han fører hendene sammen, er det 

en markør på at han skal begynne å snakke om noe nytt.  

                Martin utnytter kroppens rytmiske affordans fordi han bruker hendene til å 

understreke rytmen i den muntlige teksten og til å markere endring ved å klappe i hendene når 

han skal begynne å snakke om noe nytt. Han bruker også blikket for å oppnå kontakt med 

mottakerne. Han bruker imidlertid ikke kroppsspråket til å utvide meningsinnholdet i 

presentasjonen. 

PowerPoint-presentasjon 

Det er forholdsvis lite tekst på hvert lysbilde i PowerPoint-presentasjonen til Martin. All 

skriftlig tekst er organisert i kulepunkter. Han har ingen innslag av illustrasjoner eller 

animasjoner, men bruker piler for å få frem kausale forhold: ”[…] Vanskelig liv � Moren 

drar � Sårbar”. Dette hjelper Martin å huske handlingen, samtidig som punktene får frem 

sentrale konflikter i teksten. Stikkordspunktene er ofte formulert som spørsmål, for eksempel 

”Hvorfor ønsker hun å dø?” og ”Hva er igjen av livet?”. Martin bruker på denne måten 
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PowerPoint-presentasjonen til å stille seg selv spørsmål som han kan bruke som utgangspunkt 

for drøftingen. 

 Strukturen i PowerPoint-presentasjonen til Martin er forholdsvis lik måten hans 

medelever velger å strukturere teksten sin på. Først har han forside med problemstilling, 

deretter en introduksjon av tema og verker, så handlingsreferat av hvert verk og en 

sammenligning av fellestrekk som fungerer som en form for konklusjon. Martin har ingen 

litteraturhenvisning på slutten av PowerPoint-presentasjonen. 

Martin utnytter PowerPoint-presentasjonens affordans til å rydde fagstoffet og 

synliggjøre struktur. Han utnytter imidlertid ikke PowerPoint-presetasjonens potensiale til å 

utdype og utvide meningsinnholdet i presentajonen gjennom bruk av illustrasjoner, 

animasjoner, modeller, lyd eller musikk 

4.4.2 Multimodal kohesjon 

Rytme 

Martin gjentar problemstillingen sin flere ganger i teksten, både i PowerPoint-presentasjonen 

og den muntlige teksten. Problemstillingen har derfor en funksjon som en ”rød tråd” og 

uttrykker sammenheng i presentasjonen. Spørsmålet blir ofte knyttet sammen med en 

refererende setning, som for eksempel i analysen av Lilja 4 ever: ”[…] hun blir låst inne på et 

rom..eh.. og spørsmålet..hvorfor ønsker hun å dø?.. så har jeg kommet frem til at hun er i en 

umulig livssituasjon”. I eksemplet bruker Martin problemstillingen sin for å skape en 

overgang fra en mer refererende til en drøftende fremstilling av teksten. 

             Martin leser et utdrag fra boken Veronica vil dø av Paulo Coehlo. Lesingen markerer 

et rytmeskifte fordi han tar færre nølepauser, holder kroppen i ro og retter blikket ned i boka.  

Rytmeskiftet markerer at tekstutdraget Martin leser ikke er en del av hans egen tekst, men et 

tillegg i teksten. 

            Martin bruker hendene til å markere det rytmiske trykket i den muntlige teksten ved å 

føre hendene ned mot gulvet samtidig som han markerer trykk med stemmen.  

Komposisjon 

Martin står på høyre side av kateteret med PowerPoint- presentasjonen bak seg. Datamaskinen 

som han bruker til å styre presentasjonen med er plassert på kateteret. Martin virker bevisst på 

plasseringen sin i rommet fordi han står slik at både medelevene og læreren kan se både 

PowerPoint-presentasjonen og hele kroppen hans tydelig. 
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Komposisjonen i selve PowerPoint-presentasjonen er enkel. Bakgrunnen er hvit, 

skriften er sort i forskjellige størrelser og har ingen videre innramning. Det skriftlige er stort 

sett korte stikkordspregede setninger, og det er lite tekst på hvert bilde. Fargen og størrelsen 

på skriften gjør det skriftlige lett å lese. Et eksempel på at Martin bruker en enkel utforming 

med lite skrift, kan vi se i følgende lysbilde6: 

The Reader

• Hvorfor ønsker hun å dø?

• Fortid

Hennes handlinger

• Nåtid

Hva er igjen av livet? 

 

PowerPoint- presentasjonen til Martin har i liten grad den visuelle tyngden i foredraget siden 

han har valgt å ikke benytte illustrasjoner, farger eller andre effekter. Av elevene jeg har 

analysert, bruker Martin færrest ikke-verbale effekter. PowerPoint-presentasjonen inneholder 

også lite skriftlig informasjon. Den funksjonelle tyngden i Martins presentasjon ligger derfor i 

den muntlige teksten i Martins presentasjon. 

 Informasjonskobling 

De skriftlige kulepunktene i PowerPoint-presentasjonen utdyper meningsinnholdet Martin 

ytrer gjennom den muntlige teksten. Kroppsspråket til Martin utdyper det rytmiske i den 

muntlige teksten fordi han bruker hendene til å gestikulere i sirkler og slag mens han snakker.  

Dialog 

Martin formulerer ofte de punktvise stikkordene i PowerPoint-presentasjonen som spørsmål. 

Disse spørsmålene bruker Martin som utgangspunkt eller initativ til det han skal respondere 

på i den muntlige teksten.  Eksempelvis har han i flere lysbilder skrevet problemstillingen 

”Hvorfor ønsker hun å dø?” og bruker spørsmålet som et utgangspunkt til en muntlig drøfting.  

  Under presentasjonen av verkene han har valgt, legger Martin til et spørsmål for å 

skape en felles referanseramme rundt det han snakker om, for eksempel: ”[…]så har jeg 

filmen ”Lilja 4-ever” som kanskje noen av dere har sett?”og ”[…]Veronica vil dø”..det er en 

bok..den kom ut i nittennittiåtte og er skrevet av Paulo Cohelo ”..som de fleste har hørt om” 

                                                      
6 Rammen på bildet vises ikke her fordi bakgrunnen på lysbildet er hvit 
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I begynnelsen av presentasjonen gir Martin en personlig begrunnelse for 

fordypningsoppgaven sin: ”[…]det har vært et tabutema lenge, men allikevel har jeg syntes at 

det var interessant å ta opp”. Mens han sier dette, har han en åpen mimikk og holdning som 

understreker at han er oppriktig i det han sier.   

 Martin uttrykker gjennom kroppsspråket et ønske om kontakt med mottakerne ved å 

opprettholde øyekontakt og gestikulere foran kroppen. Elevene og læreren gir han respons på 

dette ved å opprettholde øyekontakten nikke og smile og gi Martin inntrykk av at de lytter til 

det han sier.  

4.5 Tone: ”Kvinner i Afghanistan- fremstilling i litteraturen” 

Navn: Tone 
Studieretning: Studieforberedende utdanningsprogram 
Tidsbruk og antall lysbilder: ca 16 minutter og 14 lysbilder 

Problemstilling: Hvordan blir kvinner i Afghanistan fremstilt i litteraturen? 

4.5.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon 

Muntlig tekst 

Tone uttrykker at hun tar fordypningsoppgaven seriøst og at hun er klar over at presentajonen 

har et norskfaglig innhold ved å bruke fagbegreper og underbygge påstandene sine med korte 

tekstutdrag. Tekstutdragene leses høyt, de dramatiseres ikke. Hun bruker i liten grad 

hverdagslige vendinger og slang i den muntlige teksten. Det virker som Tone er mer opptatt 

av å fremstå som seriøs og faglig fremfor å underholde og engasjere medelevene sine. 

 Tone legger inn puste- og nølepauser med ”eh” og ”ehm”, for eksempel når hun leter 

etter å finne de riktige fagbegrepene: ”[…]Men jeg tror kanskje formålet..eh..med å skrive det 

på denne måten.. kan være at..man kan få en mer..det kan virke mer objektivt, man skriver 

ikke på en måte sin ”egen mening”. I eksemplet bruker Tone ”man” for å vise en distanse til 

det hun snakker om, og ”på en måte” for å dempe påstandens nøyaktighet. Når Tone har 

vanskeligheter med å finne de riktige ordene, velger hun å avslutte frasene med ”OK” eller 

eller ”ja”. Eksempelvis sier hun: ”[…] De kommer hjem..eh.. er veldig sure mot konene 

sine..eh..ja, OK.” og ”[…] dette er ingen av kvinnene fornøyd med og..ser og de ser på det 

som undertrykking av. .eh..sin..ja, av seg selv”. Hun tar ikke lange pauser før hun finner en 

”reserveløsning” for å få avsluttet setningen. 

  I introduksjonen bruker Tone personlig pronomen når hun presenterer tema, verker og 

disposisjon for foredraget. Etter dette går hun bort ifra å bruke ”jeg” til å bruke ”vi”: ”[…] Og 
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som vi ser så er det da tre variasjoner i disse verkene..”. Tone trekker på denne måten 

mottakerne med som deltakere i analysen. Flere steder i teksten bruker hun ”man” for å vise 

en viss distanse til det hun snakke og at hun ønsker å fremstå som objektiv i analysen”. som 

for eksempel: ”[…]Man ser tydelig her at kvinnenes stilling er avhengig av geografiske, 

økonomiske..eh..årsaker også utdanningsnivå og..hvor religiøse familien er”.  

Tone utnytter den muntlige tekstens affordans til å formidle faglig informasjon til 

medelever og læreren. Hun utnytter i liten grad stemmens affordans til å skape variasjon og 

underbygge dramatikk i teksten.  

Kroppsspråk 

Tone står på den samme plassen i løpet av hele presentasjonen. Hun varierer ståstillingen ved 

å veksle på hvilket bein hun hviler vekten på. Hun har en åpen holdning, men uttrykker tidvis 

et uaktivt kroppsspråk ved å se ned i arkene når hun leser og hvile vekta på ett bein med hofta 

ut til den ene siden. 

Tone har stort sett øyekontakt med lærer og medelever under hele presentasjonen. 

Unntaksvis ser hun ned i manusogbort på PowerPoint-presentasjonen i bakgrunnen. I 

begynnelsen av presentasjonen lar Tone hendene henge ned langs kroppen. Den ene hånden 

hviler deretter på hofta i en lengre periode mens den andre fortsetter å henge ned langs siden. 

Tone gestikulerer lite med hendene. Det virker som hun er lite opptatt av å utdype hun sier 

muntlig eller uttrykke engasjement for tema gjennom kroppen. Den saklige og formelle stilen 

hun ytrer gjennom den muntlige teksten, gjennomføres også i kroppsspråket. 

Tone utnytter kroppsspråkets kontaktskapende affordans fordi hun bruker blikket til å 

få kontakt og motta respons fra medelever og læreren. Hun utnytter i liten grad kroppens 

potensial til å illustrere den faglige informajonen, uttrykke følelser og engasjement overfor det 

hun snakker om. 

PowerPoint-presentasjon 

Strukturen i Tones PowerPoint-presentasjon er forholdsvis lik strukturen i de andre elevenes 

presentasjoner. Tone begynner presentasjonen med å gi informasjon om temaet og 

problemstillingen hun har valgt. Deretter presenterer hun verkene og analyserer disse. Hun 

avslutter med en konklusjon og litteraturhenvisninger i det siste lysbildet.  Det kan virke som 

at elevene har en fellesoppfatning om hvordan faglige presentasjoner skal struktureres.  

Utformingen på PowerPoint-presentasjonen er enkel, og Tone bruker i liten grad 

illustrasjoner, animasjoner eller andre visuelle effekter. De digitale lysbildene har en 

forholdsvis nøktern utforming med få illustrasjoner og lite ekstra ornamentering. 
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Tone utnytter PowerPoint-presentasjonens affordans til å strukturere den muntlige 

teksten. Hun har i hovedsak skriftlig tekst i lysbildene sine, men bruker også illustrasjoner i 

enkelte lysbilder for å utdype den faglige informasjonen hun uttrykker gejnnom skrift og tale. 

Tone utnytter i liten grad PowerPoint-presentasjonens potensial til å vise illustrasjoner, 

animasjoner og modeller eller avspille lyd og musikk. 

4.5.2 Multimodal kohesjon 

Rytme 

Tone snakker i et forholdsvis rolig tempo i et middelshøyt toneleie. Hun bruker stemmen til å 

legge trykk på enkelte ord, men markerer i liten grad endringer i dynamikk og rytme. 

Tone markerer emfatisk trykk på enkeltord ved å legge stemmen i et høyere leie eller trekke 

på vokalene i ordene.  For å vise trykket i den muntlige teksten skriftlig, kan det se slik ut: 

”[…] Tusen strÅlende soler er skrevet av Khaled HUSSEINI..som er en afghansk MANN og 

dette er en skjønnlitterær BOK”. I dette eksemplet kan vi se at Thea legger trykket i det siste 

leddet i intonasjonsenheten. 

 Tone endrer kroppsspråket sitt når hun leser utdrag fra verkene. Fra å hvile på ett bein 

og ha øyekontakt med publikum retter hun seg opp, står på begge beina og retter blikket ned i 

arket eller boken hun leser fra. Det er mulig at hun velger å reise seg opp fordi hun ønsker å 

lese riktig og må konsentrere seg, eller at hun ønsker å markere at lesingen av tekstutdragene 

er egen sekvens i presentasjonen. 

 Når Tone skifter lysbilde, sier hun ”og” for å skape en sammenheng mellom 

lysbildene. Tone bruker også ”og” for å skape sammenheng mellom intonasjonsenhetene, som 

for eksempel: 

[…] Og..dette er ingen av kvinnene fornøyd med og..ser og de ser på det som undertrykking av 
..eh…sin..ja, av seg selv. Og..mishandling, som jeg også nevnte tidligere..eh.. i Bokhandleren i 
Kabul så blir en kvinne drept fordi hun har et forhold til en gutt. 
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Tone begynner presentasjonen sin muntlig ved å si ”[…]OK..jeg har da hatt om..” for 

å markere for mottakerne at presentasjonen skal begynne. På samme måte forbereder hun 

mottakerne på at det går mot slutten når hun introduserer lysbildet som er merket 

”konklusjon” med: ”[…] Og så er jeg snart ferdig”. Hun markerer at hun er ferdig med 

presentasjonen ved å si:”[…] takk for meg!” og vente på respons. Det muntlige understreker 

på denne måten strukturen i foredraget 

Komposisjon 

Tone står på høyre side i klasserommet på linje med kateteret. Hun står nær kateteret for å 

kunne styre PowerPoint-presentasjonen uten å gjøre store bevegelser.  

På det første lysbildet i PowerPoint-presentasjonen har Tone skrevet temaet for 

fordypningsoppgaven, problemstillingen og navnet sitt i midten av lysbildet. Den skriftlige 

teksten er hierarkisk ordnet fordi temaet for forypningsoppgaven er markert med stor 

skriftstørrelse, problemstillingen er skrevet i en litt mnidre skriftstørrelse og navnet hennes er 

skrevet i liten skrift nederst i lysbildet. Tone bruker skriftstørrelsen til å fremheve en under- 

og overordning av informasjonen i bildet. På hver side av skriften er det to små illustrasjoner 

av forsidene på to av verkene hun har brukt som kilder. Størrelsen og plasseringen av 

illustrasjonene tilsier at mindre status enn det skriflige. 

I det tredje lysbildet presenterer Tone faktaopplysninger om de litterære verkene som 

hun har valgt å fordype seg i. Øverst i høyre og venstre hjørne har hun plassert illustrasjoner 

av to av forfatterne. Nederst i høyre hjørne har hun plassert et bilde av regissøren av det tredje 

verket hun har valgt å fordype seg i. Ved å plassere illustrasjonene i ytterkantene av lysbildet, 

markerer Tone at det er det ikke er illustrasjonene som har størst informasjonsverdi.  

I lysbildene der Tone presenterer verkene Tusen strålende soler og Bokhandleren i 

Kabul, bruker hun de samme illustrasjonene som på forsidelysbildet. Illustrasjonene er 

plassert nederst i høyre hjørne. Det er det skriftlige som får den mest sentrale plasseringen i 

lysbildene. Ved å bruke de samme illustrasjonene to ganger legger Tone vekt på at verkene 

som er avbildet er sentrale i presentasjonen hennes.  

Tone har valgt en svart bakgrunnsmal med hvit skrift. Skriftstørrelsen bør være leselig 

for alle i klasserommet. Illustrasjonene får sjelden en sentral plassering i lysbildene og de 

fleste illustrasjonene er lagt til de første lysbildene i presentasjonen. Det kan tyde på at etter 

hvert som det faglige innholdet blir tyngre, blir illustrasjoner og andre visuelle virkemidler 

bortprioritert i komposisjonen. 
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Informasjonskobling  

Illustrasjonene på forsidelysbildet er koblet til det skriftlige gjennom utdyping 

fordiillustrasjonene av bokomslagene spesifiserer hvilke bøker Tone har brukt for å undersøke 

oppgavens tema og problemstilling. I lysbildene med overskriftene ”Tusen strålende soler” og 

”Bokhandleren i Kabul” har Tone plassert illustrasjoner av bokomslagene til de omtalte 

verkene. Illustrasjonene utdyper meningsinnholdet i den muntlige og skriftlige teksten fordi 

de gir et visuelt inntrykk av hvordan bøkene ser ut, men tilbyr ikke ny informasjon utover 

informasjonen som uttrykkes gjennom verbalspråket. 

 I det andre lysbildet er det tre illustrasjoner av de aktuelle forfatterne og tre skriftlige 

stikkordspunkter om hver av disse. Det skriftlige blir brukt til å spesifisere hvem som er 

avbildet. Illustrasjonene viser en blond kvinne, en mann med mørkt hår og en kvinne med 

mørkt hår. I stikkordspunktene har Tone skrevet at den ene kvinnen er norsk, at mannen er 

afghansk, og at den mørke kvinnen er halvt svensk, halvt afghansk.  Den skriftlige teksten 

utdyper hvorfor forfatterne har et ulikt utseende.  

 I det tredje siste lysbildet har Tone uthevet stikkordspunktet: ”Kvinnene blir 

undertrykket” med fet skrift. Ved siden av skriften er det en illustrasjon som viser en kvinne i 

burka. Informasjonen illustrasjonen uttrykker koblet med det skriftlige utvider 

meningsinnholdet i presentasjonen fordi koblingen uttrykker Tones holdninger om temaet hun 

presenterer. 

Det muntlige står i en utvidende relasjon til det skriftlige ved at Tone bruker det 

muntlige til å utfylle den informasjonen som står i stikkordspunktene og skape sammenheng 

mellom punktene. I eksemplet under kan vi se hvordan Tone benyttter flere av de samme 

ordene i den digitale presentasjonen og den muntlige teksten, og at det muntlige brukes til å 

skape sammenheng mellom kulepunktene: 

Bokhandleren i Kabul

• Familien Khan

• Sultan får seg en ny kone, uten godkjennelse

• Ikke voldelig behandling, men kvinnene er lite 

deltakende og har mindre 

frihet enn mennene

 

”[…]og ..Bokhandleren i Kabul handler 
om familien Khan..eh..som da Åsne 
Seierstad har bodd hos et år og Sultan får 
seg en ny kone uten godkjennelse av 
eh..sin..nå..sin daværende kone og i 
denne boken så er det ikke voldelig 
behandling av kvinnene slik som det er 
i..Tusen strålende soler, men kvinnene 
er lite deltagende og har mindre frihet 
enn mennene.” 
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Dialog 

Den muntlige teksten ligger tett opp imot det skriftlige i PowerPoint-presentasjonen, spesielt i 

begynnelsen av presentasjonen når hun skal fortelle om hnadlingen i verkene. Tone bruker 

flere av de samme ordene som står i PowerPoint-presentasjonen i den munlige teksten.  

                 Tone leser utdrag fra bøkene for å understøtteargumentene sine. Ved å bruke 

relevante utdrag understreker Tone sin ekspertrolle i den muntlige situasjonen og viser at hun 

har belegg for å si det hun gjør. En tydelig struktur er også et virkemiddel hun bruker for at 

læreren og medelevene skal oppfatte det hun sier som ryddig og troverdig.   

              Tone gir et seriøst uttrykk både gjennom den muntlige teksten, kroppsspråket og 

PowerPoint- presentasjonen. Det virker som hun bruker både språk og kropp til å distansere 

seg fra mottakerne og ta på seg en rolle som ekspert på området hun snakker om. Blikket er i 

hovedsak rettet mot læreren. Det kan tenkes at Tone i hovedsak adresserer presentasjonen til 

læreren og at hun derfor har vektlagt den faglige formidlingen fremfor virkemidler som 

kommuniserer mer effektivt med medelevene. 

4.6 Mads: “Psykisk syke i litteraturen” 

Navn: Mads 

Studieretning: Studieforberedende utdanningsprogram 

Tidsbruk og antall lysbilder: 13 min og 10 lysbilder 

Problemstilling: Hvordan skildres psykisk syke i tre utvalgte bøker og hvordan er forholdet 

mellom de psykisk syke og samfunnet? 

4.6.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon  

Muntlig tekst 

Mads snakker høyt og tydelig og uttrykker at det han snakker om, ikke er et personlig emne 

men at presentasjonen er adressert til alle som sitter i klasserommet. 

Mads bruker ikke manus, bortsett fra de punktvise stikkordene i PowerPoint-

presentasjonen. I de første lysbildene virker Mads å være tidvis bundet av de skriftlige 

punktene. Dette gir den muntlige teksten et litt oppstykket preg: ”[…] Min tredje 

bok..”Veronica vil dø”..skrevet av Paulo Cohelo i..nittennittini”. Det virker som Mads er mer 

bundet av det skriftlige i begynnelsen av hvert lysbilde og at han frir seg mer fra manus 

underveis. En årsak til dette kan være at de første punktene på lysbildene inneholder 

faktapreget eller kjent informasjon, mens punktene lenger ned i lysbildene er ny informasjon 

som i større grad krever en utfyllende muntlig forklaring.  
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Mads bruker slangord som for eksempel ”fet” og ”syk”. Dette er sannsynligvis ord 

som Mads bruker i dagligtalen. Bruken av slang gir språket en hverdagslig og uformell stil. 

Flere steder i teksten bruker han også engelske uttrykk når det virker som han ikke finner et 

passende norsk ord. I analysen av verket Veronica vil dø sier han: ”[…]Da dret hun i normene 

til samfunnet og hun begynte å leve sånn som..altså..hun sa..<SIT Fuck it! SIT>, da..rett og 

slett”. Siden læreren er ung, er det mulig at Mads føler at det er mer ”lov” å bruke slang. Det 

er også mulig at han bruker slang og engelske uttrykk fordi ønsker å vise medelever at han har 

en distanse til det han snakker om eller at han opptatt av å uttrykke en personlig stil. 

En av bøkene Mads har valgt å snakke om, er American Psycho av Brett Easton Ellis. 

Når han skal presentere handlingen i boken forteller han: 

Patrick Bateman..eh.. er aksjemegler på Wall Street, en mann som tilsynelatende har alt..han 
er rik, han er veldig pen, han har dametekke, han har en fet leilighet, men..til tross for alt dette 
har han en syk blodtørst..og han er en brutal seriemorder om natten. Eh..han dreper ofrene 
sine på makabre måter..han økser de, han biter de, ja, jeg vet ikke hva..han prøver å ha sex 
med lik..han prøver å lage mat av likene..og sånne ting. 
 

I eksemplet kan vi se at Mads bygger opp en spenningskurve ved å si at karakteren er en 

mann som ”tilsynelatende” har alt man kan drømme om. Ved å bruke ordet ”tilsynelatende” 

introduserer Mads en konflikt. Ved å ramse opp verdiene som bygger opp under den 

tilsynelatende perfekte livsstilen til hovedkarakteren, skaper han en spenningskurve som er på 

sitt høydepunkt når han tar pause etter ”men”. Han tillater seg å ta en pause etter ”men” for å 

understreke en spenningstopp.  

                  Mads virker ikke redd for å fortelle klassen om de groteske tingene denne 

seriemorderen gjør med sine ofre. I oppramsningen av hva seriemorderen gjør med likene 

sine, legger han til ”jeg vet ikke hva”. Dette er et uttrykk for at det groteske ikke kjenner noen 

grenser. Det kan også være et uttrykk for at Mads ikke har flere eksempler og ønsker å 

avslutte frasen på en enkel måte. På slutten av frasen legger han til ”og sånne ting” som en 

demper. 

 Mads bruker ofte dempere for å mildne argumentene sine. Eksempelvis forteller han 

om Erlend Loes Doppler på denne måten: ”[…] Eh..han isolerer seg også psykisk, delvis i 

hvert fall..han snakker ikke med noen mennesker.. det er i hvert fall det som er målet hans når 

han flytter ut dit..eh..bortsett fra mannen på ICA.. som han kjøper skummet melk av”. 
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Mads bruker språklige dramatiseringer når han refererer til handlingene i bøkene. Et eksempel 

er: 

[…]hun gjør ting hun ikke ville ha gjort ellers, hun tenker <SIT Ok, jeg skal dø om fem dager 
og jeg er allerede blitt definert som gal, så da kan jeg gjøre veldig syke ting SIT>, for 
eksempel så spiller hun piano og onanerer foran en av de andre som er innlagt der..rett og 
slett fordi hun tenker ”< SIT Hvorfor ikke? Jeg er gal! SIT> 
 

 Det virker som Mads bruker språklige dramatiseringer når han skal fortelle om handlingene i 

verkene for å gjøre handlingen levende samtidig som han opprettholder en selvsikker og 

avslappet stil ved å bruke slang og forklare handlingen på en enkel måte.  

I omtalen av fortellerstilen i American Psycho bruker Mads eksempel og 

sammenligning som språklig virkemiddel: ”[…] For eksempel så står det ikke ”så tok han opp 

øksen og slo ham i hodet”..det står, på en måte ”så tok jeg opp den tunge øksen og slo ham i 

hodet og kjente det varmet blodet sprute utover ansiktet mitt.”.det er mer sånne ting”. I 

eksemplet tar Mads på seg rollen som brutal seriemorder ved å skifte fra autoral til personal 

synsvinkel. Ved å legge til ”det er mer sånne ting” gjenoppretter han en distanse til det han 

snakker om. 

Mads utnytter den muntlige tekstens affordans til å formidle faglig 

informasjonsamtidig som han uttrykkeren uformell stil gjennom bruk av slang, dempere og 

engelske uttrykk. Mads utnytter i liten grad stemmens affordans til å skape variasjon og 

uttrykke spenning og og ekspressivitet. 

Kroppsspråk 

Mads står rak i ryggen når han snakker.  Han holder seg stort sett til den samme posisjonen 

under hele presnetasjonen, bortsett fra når han må løpe tilbake til pulten sin for å hente en bok 

han har glemt igjen. Når han leser utdrag, står han stødig på begge beina..  

Mads har øyekontakt med både læreren og medelever. Når han leser, står han stille og 

ser ikke opp fra arket eller boken han leser fra. Mads uttrykker et reservert kroppsspråk når 

han leser tekstuttdrag. Dette gir et inntrykk av at ønsker å vise en kroppslig distanse til 

tekstene han leser. 

 Mads endrer ofte hendenes posisjon. Dette gir et inntrykk av at han er litt rastløs eller 

at han har spenninger i kroppen. Han veksler i hovedsak mellom å gestikulere, legge begge 

hender på hofta eller i kryss over brystet. Når hendene legges i kryss, virker det som han har 

en lukket holdning og at han ønsker å distansere seg fra teksten eller at han er usikker på hvor 

han skal plassere hendene. Hver gang Mads har skiftet lysbilde, slår han hendene sammen for 

å markere at han begynner å snakke om noe nytt. 
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Mads utnytter kroppsspråkets affordans til å understreke en rytme og et trykk i det 

muntlige teksten. Han utnytter også kroppens affordans til å oppnå kontakt med mottakerne 

gjennom blikk og smil. Han utnytter derimot kroppen i liten grad til å illustrere det faglige 

innholdet eller utvide meningsinnholdet i presentasjonen 

PowerPoint- presentasjon 

Mads bruker både skrift, animasjoner, modeller og illustrasjoner i PowerPoint-presentasjonen 

sin. Alle lysbildene i presentasjonen innholder flere modaliteter enn skrift. De skriftlige 

kulepunktene er skrevet i liten skrifttype og er i de fleste lysbildene formulert i korte stikkord. 

  Mads har valgt å bruke en animasjon som gjør at ett og ett punkt dukker opp i lysbildet 

om gangen. Dette gjør at han må bøye seg ned flere ganger i løpet av et lysbilde for å trykke 

videre til neste.  På den ene siden understreker animasjonen at det er Mads som styrer 

fremdriften i foredraget. På den andre siden er Mads mer kroppslig bundet til å være nær 

datamaskinen enn dersom han hadde valgt å vise hele lysbildet. I enkelte tilfeller må Mads 

blir stående bøyd over datamaskinen fordi punktene er så korte at han nesten ikke rekker å 

reise seg, før han må bøye seg ned igjen. 

 Mads benytter en funksjon som i PowerPoint-programmet kalles SmartArt. SmartArt- 

funksjonene tilbyr ferdiglagde modeller og figurer. Han bruker en sirkelmodell for å 

visualisere relasjoner mellom hovedkarakterene og listemodell for å få frem egenskaper ved 

ulike synsvinkler.  

Av alle presentasjonene jeg har analysert, er det Mads’ presentasjon som har flest 

visuelle effekter, illustrasjoner og animasjoner. Mads benytter ikke de ferdige malene som 

ligger i PowerPoint-programmet, men komponerer en egen bakgrunnsmal. Dette viser at han 

er kjent med å bruke verktøyet og at han ønsker å fremheve at han har lagt arbeid i 

utformingen av PowerPoint-presentasjonen. Strukturen i PowerPoint-presentasjonen til Mads 

er forholdsvis lik som i de andre elevenes presentasjoner.  

Mads utnytter PowerPoint-presentasjonens affordans til å utvide og visualisere det 

faglige innholdet gjennom å bruke en bakgrunnsillustrasjon, animasjon og modeller. Han 

utnytter også PowerPoint-presentasjonen til å strukturere det han skal si. Han utnytter 

imidlertid ikke PowerPoint-presentasjonen til å vise film, musikk eller annen lyd. 
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4.6.2 Multimodal kohesjon 

Rytme 

 Mads snakker i et hurtig tempo. Det hurtige tempoet fører til at han til tider deler opp teksten 

sin i korte intonasjonsenheter og at han må ta puste og nølepauser. Når han skal introdusere 

ny informasjon eller gå videre til neste lysbilde i presentasjonen, legger han trykk på ordet 

”Ok”, mens han slår hendene sammen.   

 Når Mads gir et handlingsreferat av boka American Psycho, legger han trykk på 

enkelte ord for å skape dramatikk i teksten. Trykket i talen hans kan for eksempel se slik ut: 

”[…]han ØKSER de, han BITER de, ja, jeg VET ikke HVA..han prøver å ha SEX med 

LIK..han prøver å lage MAT av LIKENE..og sånne ting”. Ved å legge trykk på disse ordene 

blir talen hans mer dramatisk. Påhenget ”og sånne ting” demper det dramatiske og avslutter 

frasen. 

 Når Mads leser utdrag fra bøkene, endrer han kroppsspråk og tempo i stemmen. Han 

setter opp tempoet under lesningen, rettet opp holdningen og har blikket rettet ned i boka. 

Gjennom kroppsspråk- og tempoendringer markerer han at høytlesningen av tekstutdragene er 

sekvenser som er adskilt fra den øvrige teksten.  

Mads bruker hendene til å understreke rytmen i den muntlige teksten. Han fører 

hendene ned mot gulvet eller ut til siden når han vil understreke et ord eller frase i den 

muntlige teksten. 

PowerPoint-presentasjonen har den strukturelle tyngden i foredraget fordi den både 

deler inn Mads’ presentasjon i adskilte sekvenser eller takter. Bakgrunnbildet Mads bruker i 

alle lysbildene fungerer som en ”rød tråd” i presentasjonen og uttrykker at lysbildene har det 

samme temaet. 

Komposisjon 

Mads plasserer seg ved siden av kateteret slik at elevene og læreren kan se både PowerPoint- 

presentasjonen og hele kroppen hans. Han plasserer seg nærkateteret slik at han enkelt kan nå 

datamaskinen og skifte til neste kulepunkt i presentasjonen.  

Mads vektlegger visuelle effekter i PowerPoint-presentasjonen. De fleste elevene 

velger utformingsmaler eller bakgrunner som ligger i PowerPoint- programmet, men Mads 

har valgt å designe en egen bakgrunn. Bakgrunnsbildet viser et røntgenbilde av en hodeskalle. 

Over bakgrunnsbildet har Mads lagt et grått felt som fungerer som et slør fordi det toner ned 

illustrasjonen og markerer at det er et bakgrunnsbilde.  



80 

 

På forsidelysbildet i PowerPoint-presentasjonen har Mads den skriftlige teksten: 

”Psykisk syke i litteraturen - Hvordan skildres psykisk syke i tre utvalgte bøker og hvordan er 

forholdet mellom de psykisk syke og samfunnet”.  Nederst i venstre hjørnet, har han plassert 

en liten illustrasjon av et mannsansikt som gaper. Størrelsen på illustrasjonen er liten og har 

ingen sentral plass i bildet, men skarpheten og motivet i bildet gir det allikevel visuell tyngde. 

Illustrasjonen er hentet fra filmatiseringen av, Amerikcan Psycho, som er en av Mads’ verker i 

fordypningsoppgaven. Det er mulig at Mads har valgt å plassere denne illustrasjonen i 

forsidelysbildet fordi det er et oppsiktsvekkende bilde og kan fungere som en form for 

”teaser” for å fange publikums interesse.  

I det andre lysbildet har Mads en illustrasjon av bokomslaget til American Psycho. 

Overskriften på lysbildet er den samme som boktittelen. De skriftlige stikkordspunktene er 

plassert på venstre side i lysbildet og er skrevet med liten skrifttype. Det er god plass mellom 

de skriftlige stikkordene og illustrasjonen. Det kan virke som Mads benytter en liten skrifttype 

på de skriftlige punktene fordi han først og fremst bruker de, som en huskehjelp for seg selv 

eller at han ser på illustrasjonen som den mest sentrale informasjon i lysbildet. I det tredje og 

fjerde lysbildet komponerer Mads lysbildene på samme måte som i det foregående: 

overskriften er tittelen på boka, som er plassert på høyre side i overskriftfeltet over en 

illustrasjon av bokas omslag. Det skriftlige har liten skriftstørrelse. 

 I det femte lysbildet har Mads kun overskriften ”Galskap?” og en relasjonsmodell 

hvor tre sirkler møtes i et midtpunkt. Midt i hver sirkel har Mads skrevet navnet på hver av de 

litterære karakterene han har tatt utgangspunkt i. Relasjonsmodellen er plassert midt i 

bakgrunnsbildet av hodeskallen og gir derfor informasjon om at modellen har en tilknytning 

til karakterens psyke.  

Det sjette lysbildet skiller seg ut fra de fire første lysbildene fordi skriften ikke er 

plassert på en av sidene, men dekker hele bredden i lysbildet. Nederst i bildet har Mads 

plassert et lite format av Edvard Munchs ”Aften på Karl Johan”. Illustrasjonen forklares ikke i 

den muntlige teksten og har ingen tydelig forbindelse med verken bakgrunnsbildet eller de 

skriftlige kulepunktene. Munchs bilder blir ofte assosiert med det moderne mennesket og kaos 

i det indre liv. Det kan tenkes at Mads bruker Munch-bildet som en referanse for dette, og at 

han regner med at læreren kjenner til denne referansen uten at han må forklare det nærmere.  

I det syvende lysbildet har Mads konstruert en grafisk modell som svar på 

problemstillingen sin. Nederst i venstre hjørne har han plassert relasjonsmodellen han først 

viste i lysbilde fem, men i mindre format og et adderingsikon. Videre i modellen har han 

skrevet ”samfunnet” loddrett med fet skrift. Til høyre for skriften har han et ikon for 
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summering og til sist en stjerneformet boble med ”galskap” skrevet i midten. Mads bruker 

ikon som er kjent fra matematikkfaget for å vise relasjonen mellom de ulike elementene. Ved 

å bruke en stjerneformasjon rundt ordet ”galskap” gir Mads et visuelt inntrykk av at ordet 

ropes, eller at ordet er i bevegelse. Fargen inni stjerneformasjonen er rød. Både fargen og 

formen på figuren gjør at den får visuell tyngde. Lysbildet er utformet på denne måten: 

Patrick 
Bateman

DopplerVeronika

Galskap

 

 

I det nest siste lysbildet med ”konklusjon” som overskrift tar Mads opp igjen 

problemstillingen visuelt ved å plassere den med rød skrift i liten skriftstørrelse på skrått 

øverst i venstre hjørne. Det virker som Mads har valgt å skrive problemstillingen i rødt for å 

gi den visuell tyngde og for å skille den ut fra den øvrige skriften som er skrevet med hvit 

farge.. Tekstboksen med problemstillingen er satt på skrå for å understreke at den teksten 

egentlig ikke hører hjemme i lysbildet, men at den skal fungere som en påminner om hva 

foredraget handler om, og hva konklusjonen er et svar på.  Mads utnytter på denne måten 

farge og komposisjon til å gi å understreke den skriftlige tekstens funksjon i lysbildet. 

Lysbildene har en klar avgrenset ramme i mørkere farge og en strek under overskriften 

som viser at den er adskilt fra brødteksten. Overskriften har større skrifttype enn brødteksten. 

Rammen fungerer som en marg som samler den viktigste informasjonen i midten av bildet.  

Informasjonskobling 

Illustrasjonene i Mads’ PowerPoint-presentasjon både utdyper og utvider meningsinnholdet i 

den skriftlige og muntlige teksten. Forsidelysbildet med overskriften ”Psykisk syke i 

litteraturen” utdyper at mannen som er avbildet på illustrasjon er psykisk syk. Mannen som er 

avbildet, gaper og har blodlignende flekker i ansiktet. Ved å bruke illustrasjonen i 

sammenheng med begrepet ”psykisk syk” trekker Mads en linje mellom psykiske lidelser og 
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brutalitet. Resultatet av koblingen er at illustrasjonen utvider meningspotensialet i 

presentajsonen fordi Mads gjennom illustrasjonen uttrykker en holdning om psykiske lidelser.  

I lysbilde to til fire har Mads skrevet tittelen på boka han skal snakke om som 

overskrift, og han bruker bokomslaget som illustrasjon i lysbildet. Illustrasjonene utdyper 

meningsinnholdet i den skriftlige og muntlige teksten.  

I det femte lysbildet presenterer Mads en relasjonsmodell hvor han har skrevet navnet 

på hovedkarakterene i hver sin sirkel. Relasjonsmodellen utvider den skriftlige informasjonen 

fordi modellen og skriften utfyller hverandre og representerer ulike deler av informasjonen 

som tilbys. . I lysbilde seks er det en mer avansert modell bestående av både skrift, figurer, 

ikoner og en stjerneformet boble. De matematiske ikonene for addering og summeringutvider 

meningsinnholdet i modellen fordi de uttrykker en relasjon mellom de andre 

infomasjonsdelene og utfyller det samlede meningsinnholdet i lysbildet.  

    Under handlingsreferatet fra American Psycho forteller Mads at hovedpersonen 

”økser” sine ofre. Mens han sier ”økser”, gjør han en ikonisk gest med den ene hånden hvor 

han holder hånden knyttet mens han slår ned. Den ikoniske gesten utdyper den muntlige 

teksten fordi gesten og det muntlige uttrykker noe av samme informasjonen, men på 

forskjellige måter. 

Dialog 

 Mads bruker både språklige og ikke-språklige virkemidler for å understreke det dialogiske i 

presentasjonen sin. Før han forteller om hva han skal snakke om, hilser han på mottakerne 

med blikk og et ”hei”. Ved å bruke en hverdagslig frase som ”hei”, etablerer han kontakt med 

mottakerne av teksten, samtidig som han virker avslappet og sikker i den muntlige 

situasjonen. 

 I begynnelsen av presentasjonen bruker Mads uformelle uttrykk og slang for å oppnå 

kontakt med medelever. Utdraget han velger å lese fra boken, er av en grotesk art som lett kan 

fange elevenes oppmerksomhet. Mads leser: 

[…]Tori tror Tiffany får utløsning og gnir sin egen fitte mot munnen til Tiffany slik at hun 
demper skriket hennes og når jeg kikker opp på Tori med kjøtt og kjønnshår hengende fra 
munnen, mens blodet spruter opp av Tiffanys ødelagte skjede, merker jeg hvordan frykten 
griper tak Tori 
 
Mads får kontakt med mottakerne ved å lese dette utdraget på grunn av de grove og 

detaljerte beskrivelsene. Det kan også tenkes at han blir sett på som sikker og tøff som tør å 

lese et slikt utdrag i et norskfaglig foredrag foran norsklæreren og resten av klassen. 
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I det sjette lysbildet viser Mads en modell bestående av både ikoner, skrift og figurer. 

Når Mads trykker frem det siste leddet som er en stjerneformet figur med ”galskap” skrevet i 

midten av figuren, begynner flere av elevene og læreren å smile og le lett. Mads merker dette 

og viser mottakerne at han har lagt merke til responsen. Han stopper derfor opp i den muntlige 

teksten for å kommentere denne reaksjonen: ”[…]Det er samfunnet som driver de..fin?..driver 

de ut i denne sinnsyken..rett og slett”. 

 Det kan virke som om Mads har en dobbel adressivitet med presentasjonen sin. På den 

ene siden bruker han fagbegreper, som for eksempel ”postmodernisme”, ”personal- og autoral 

synsvinkel”,” individualisering”,” kommersialisering” og ”personifisering”, som viser at han 

har faglig kompetanse, og at han er klar over at foredraget inngår i en vurderingssituasjon i 

norsk.  Allikevel markerer Mads en avstand til det faglige ved å bruke hverdagslige vendinger 

og ord og lese utdragene fra tekstene i et raskt tempo.  

4.7 Tine: ”Kriminallitteratur- Detektivfortellingen og den hardkokte 
kriminalfortellingen” 

Navn: Tine 

Studieretning: Musikk, dans og drama 2 

Tidsbruk og antall lysbilder: ca. 14 minutter og 11 lysbilder 

Problemstilling: Hva kjennetegner hardkoktsjangeren og detektivfortellingen som 

kriminallitteratur og hvordan kommer dette frem i Gunnar Staalesens roman Falne engler og 

skuespillet Fredag den trettende? 

4.7.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon 

Muntlig tekst 

Et kjennetegn ved Tines muntlige språkføring er at hun hyppig bruker modalpartikkelen ”da” 

i slutten av frasene. Ved å legge til ”da” i slutten av en intonasjonsenhet, bryter Tine opp talen 

i kortere sekvenser og får flere trykktunge stavelser. Påhenget ”da” har også en funksjon som 

forsterker i påstanden hennes. Eksempelvis kan man se hvordan Tine bruker da når hun 

introduserer den klassiske detektivfortellingen: ”[…]..alle har et motiv, da” og videre ”[...] 

morderen er til stede, da..under handlingen.. hvor de får lov til å komme inn i handlingen, da”.  

Tine bruker forsterkere flere steder i presentasjonen for å legge mer trykk i påstanden: 

”[…] jeg har da valgt en veldig lang problemstilling for å få den veldig konkret”. Enkelte 

steder bruker Tine både forsterkere og dempere i samme setning, som for eksempel:”[…] så 

det er jo en veldig stor likhet der så jeg har tenkt på om det kanskje er meningen skal være litt 
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sånn selvbiografisk, da”. Bruk av både dempere og forsterkere uttrykker en hverdaglig stil i 

språkføringen. 

Tine bruker personlig pronomen når hun skal forklare egne valg og handlinger under 

presentasjonen, for eksempel ved å si ”nå skal jeg lese et utdrag” eller ”jeg har valgt”. Hun 

synliggjør på denne måten seg selv som aktør i teksten. I hoveddelen av presentasjonen, der 

hun forklarer sjangerkjennetegn, dramaturgien og handlingen i verkene hun har valgt, bruker 

hun sjelden personlig pronomen, men benytter ”du” og ”vi” for å fjerne seg selv fra teksten 

samtidig som inkluderer lytterne som deltakere i analysen. Eksempelvis sier Tine: ”[…] hvem 

som helst i rommet kan være skyldige..og du vet ikke hvem det er” og ¨[…]Gunnar Staalelsen 

skriver om en forfatter som også skriver denne historien som er dette skuespillet som vi får 

lese da”. Når Tine forklarer sjangerkjennetegn ved hardkokt kriminallitteratur, fjerner hun seg 

selv i enda større grad fra teksten ved å bruke ”man” flere steder i teksten, som for eksempel: 

”[…] man skriver om det uansett hvor grusomt det er, da”.  

Tine virker opptatt av å bruke fagbegreperspesielt når hun snakker om verkenes 

dramaturgi. Det er mulig at hun har valgt å vektlegge fagbegrep som omhandler verkenes 

dramaturgi fordi fordypningsoppgaven er i Tines klasse et tverrfaglig prosjekt mellom norsk 

og teaterproduksjon. Man kan for eksempel se Tines vektlegging av fagbegrep når hun skal 

begynne å snakke om dramaturgi i krimskuesspillet Fredag den trettende: 

[…] Ja, altså dramaturgien i stykket.. den er veldig aristotelisk..den går veldig kronologsk og 
den har et vendepunkt og den går innenfor et døgn..men så har vi da innslag av episk 
dramaturgi fordi den bryter den fjerde veggen og fordi..det er litt hopp i tid med 
skrivemaskinen hvor han sitter med denne skrivemaskinen og skriver dette stykket. 

 
 Thea legger inn forsterkeren ”veldig” foran to av begrepene for å gi fagbegrepene trykk i 

teksten. 

 Tine utnytter den muntlige tekstens affordans til å formidle faglig informasjon og 

skape sammenheng mellom de skriftlige punktene i PowerPoint-presentasjonen. Hun bruker i 

liten grad tempovariasjoner eller variasjoner i stemmeleie og volum i til å uttrykke endring 

eller trykk i den muntlige teksten.  
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Kroppsspråk 

Tine står i en stødig posisjon ved siden av kateteret.  Hun har en åpen holdning og blikket 

vendt ut mot medelever og lærere. Hun uttrykker gjennom kroppsspråket at hun er sikker i 

talersituasjonen hun befinner seg i.  

Tine har blikket stort sett rettet mot mottakerne. Hver gang hun har skiftet lysbilde, 

vrir hun overkroppen mot PowerPoint-presentasjonen og ser raskt over lysbildet før hun 

vender blikket tilbake til mottakerne av teksten. Det virker som hun gjør denne bevegelsen for 

å kontrollere lysbildene og se over de skriftlige stikkordene for å huske innholdet i det hun 

skal si. 

Tine bruker hendene til å dramatisere, peke og understreke rytmen i den muntlige 

teksten. I begynnelsen av presentasjonen bruker Tine to fingre på hver hånd til å vise 

hermetegn. Bevegelsen har funksjon som en ikonisk gest fordi Tine bruker fingrene til å 

representere et skriftlig tegn. Hun bruker også en ikonisk gest når hun beveger fingrene i 

taste- bevegelser samtidig som hun snakker om en karakter som skriver på en skrivemaskin. 

Denne bevegelsen gjentar hun flere ganger i løpet av presentasjonen. 

  Tine utnytter kroppsspråkets affordans til å kommunisere et ønske om kontakt med 

medelever og lærere gjennom blikk holdning og gestikulering foran kroppen. Hun utnytter 

også kroppens potensiale til åutdype meningsinnholdet i den muntlige teksten ved å forme 

ikoniske gester mens hun snakker.  

PowerPoint- presentasjon 

 Tine uttrykker informasjon gjennom skrift, grafisk utforming og illustrasjoner i PowerPoint-

presetnasjonen.  

Strukturen i PowerPoin-presentasjonen til Tine er forholdsvis lik som strukturen i 

hennes medelevers digitale presentasjoner. Det første lysbildet i presentasjonen fungerer som 

et forsidelysbilde. Deretter har Tine et lysbilde som presenterer problemstillingen. Så gir hun 

en introduksjon av sjanger og verker analyse og konklusjon og en litteraturliste som siste 

lysbilde i presentasjonen. 

I flere lysbilder brukes sitater og utdrag fra verkene. Sitatene og utdragene 

tydeliggjøres fordi medelever og lærerne kan følge med på ordene samtidig som Tine leser 

teksten. Tine er en av få elever som velger å bruke lengre sitater fra sekundærlitteratur i 

PowerPoint-presentasjonen. Det er mulig at hun har valgt å presentere lengre sitater i 

presentasjonen for å synliggjøre at hun benytter sekundærlitteratur eller for å gi mottakerne 

mulighet til å både lese og høre teksten. 
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Lysbildene med sitater eller utdrag har ikke overskrift. Det kan tenkes at Tine velger å 

ikke bruke overskrifter i disse lysbildene for å markere at lysbildet ikke representerer et 

temaskifte. Lysbildet under illustrerer hvordan Tine bruker plassen i lysbilde til å vise til 

sekundærlitteratur og at hun velger å ha et tomt overskriftfelt i disse lysbildene: 

                                   

� Det vanlige er at privatdetektiven blir engasjert til å 
utføre det som tilsynelatende virker som et rent 
rutineoppdrag, men kommer i befatning med 
forbrytelser av langt alvorligere karakter. Det vil si 
realistiske forbrytelser, gjerne drap som ofte har 
foregått på en slik måte, eller i et slikt miljø, at 
politiet blir holdt utenfor etterforskningen. (Erlend 
Sørskaar, etterord i Falne engler 2000, 326)

 

Tine bruker få illustrasjoner. Hun har alt i alt tre illustrasjoner over elleve lysbilder. 

Tine tilleggerdet skriftlige i PowerPoint-presentasjonen større vekt enn ikke-verbale 

modaliteter som illustrasjoner, animasjoner modeller og lignende. 

Tine utnytter PowerPoint-presentasjonens affordans til å synliggjøre strukturen i 

presentasjonen og til å synliggjøre faglig informasjon i kulepunkter. Hun utnytter utformingen 

på presentasjonen til å understøtte en faglig stil. Tine utnytter i liten grad PowerPoint-

presentasjonens potensiale som visualiseringsverktøy fordi hun bruker få illustrasjoner og 

ingen andre ikke-verbale modaliterer i lysbildene sine.   

4.7.2 Multimodal kohesjon 

Rytme 

Tine markerer at  starter presentasjonen ved at hun kommenterer situasjonen hun er i: ”[…] 

ja..da er det min tur”. Her bruker hun ”ja” for å markere at foredraget skal begynne og at hun 

ønsker mottakernes oppmerksomhet.  

 Tine tar sjelden lengre pauser, men hun tar korte puste- og nølepauser som deler inn 

språkføringen hennes i korte intonasjonsenheter, som for eksempel: 

[…] og disse detektivfortellingene foregår som regel på et lukket område(1)..eh ..i et steng 
rom hvor de har blitt innesperret(2)..på en øde øy hvor det ikke finnes noen mulighet til å 
komme seg bort(3)..eller steng inne i en kjeller(4)..altså lukkede områder hvor du ikke har 
noen mulighet til å komme deg ut, da(5). 
 

I intonasjonsenhet 1-3 går Tine opp i tonehøyde i siste stavelse for å vise at det kommer en 

avslutning. I intonasjonsenhet 4 legger hun trykk på siste stavelse ved å legge trykk og gå ned 

en tone i siste stavelse. Selv om hun gir inntrykk av at frasen ender etter intonasjonsenhet 4, 
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går hun videre med en oppsummerende sekvens som blir tillagt trykk og understreker at 

frasen er ferdig. Det virker som Tine i har planlagt innholdet i det hun skal si, men ikke 

memorert manus. Hun ”hekter” på mer informasjon i setningene sine ved å ta korte pauser og 

så legge flere intonasjonsenheter i frasen. Ved å hekte flere informasjonsdeler sammen i en 

setning, kan være at mottakerne kan ha vanskeligheter med å oppfatte hvilken del av 

informasjonen som er mest sentral. 

PowerPoint-presentasjonen til Tine har den strukturelle tyngden i presentasjonen 

hennes fordi den deler opp innholdet i adskilte avsnitt og fordi hun ved hvert lysbildeskifte 

stopper opp i det muntlige og holder hendene i ro.  

Tine bruker hendene til å gestikulere rytmisk i sirkler og slag. Gestene med hender og 

armer underbygger det rytmiske trykket i den muntlige talen. Når hun skifter lysbilde, gjentar 

hun det samme mønsteret i kroppsspråket. Hun tar et skritt nærmere datamaskinen, skifter til 

neste lysbilde, vrir overkroppen bak seg for å se på lysbildet og går tilbake til talerposisjon. 

Bevegelsene mellom hvert lysbildeskifte har en ”rød tråd”-funksjon fordi de gjentas hver 

gang Tine er ferdig med en sekvens i presentasjonen. 

Komposisjon 

Tine står med hele forsiden av kroppen vendt mot publikum. Dette gir Tine en visuell tyngde, 

ikke bare fordi hun danner forgrunnen i scenebildet, men fordi de kontaktskapende ressursene 

som gester med hendene, mimikk og blikk er godt synlig for mottakerne. 

 Tine har samme utforming på alle lysbildene i PowerPoint- presentasjonen. 

Overskriften på hvert lysbilde innrammes av en mørkeblå vannrett strek både over og under 

skriftfeltet. Loddrett i overskriftfeltet er det et rektangel med beige farge som skaper en form 

for marg i bildet. All skrift har mørkeblå farge og stikkordene er markert med mørkeblå 

diamantformede kulepunkter. Fargene er kalde og gir et rolig inntrykk av teksten. Fargen og 

størrelsen på skriften gjør teksten lett leselig. 

 Tine bruker tre illustrasjoner over elleve lysbilder i PowerPoint-presentasjonen sin. 

Alle illustrasjonene er plassert på høyre side av lysbildene og opptar omtrent en tredjedel av 

plassen i brødtekstfeltet. Illustrasjonene er rammet inn og er adskilte fra den skriftlige 

informasjonen. Det kan derfor virke som illustrasjonene fungerer som tilleggseffekter til den 

skriftlige teksten fordi de ikke har har en sentral plassering i lysbildene.  
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Informasjonskobling 

I lysbildet med overskriften ”Detektivfortelling” har Tine plassert en illustrasjon av en mann i 

dress og rutete frakk med forstørrelsesglass. Illustrasjonen er en representasjon av den 

klassiske detektiven og utdyper meningsinnholdet i den skriftlige teksten. Den andre 

illustrasjonen er plassert i det syvende lysbildet under overskriften ”Hardkokt 

kriminallitteratur”. Illustrasjonen viser en middelaldrende mann i dress som sitter i en 

kontorstol med beina på bordet. Illustrasjonen utdyper meningsinnholdet i den skriftlige og 

muntlige teksten fordi den brukes som en illustrerende fremvisning av hvordan en detektiv 

innen den aktuelle krimsjangeren kan se ut.  

 Den siste illustrasjonen viser to bokomslag av boken Falne engler, som også er 

overskriften på lysbildet. Tittelen på boka står skrevet tre steder i lysbildet og kan derfor ses 

på som utdyping i form av gjentagelse. Illustrasjonene utdyper meningsinnholdet i den 

skriftlige og muntlige teksten fordi de ikke gir ny informasjon, men uttrykker deler av den 

samme informasjonen på en annen måte. 

Når Tine bruker fingrene til å lage hermetegn, utdyper hun meningsinnholdet i 

denmuntlige teksten. Tine bruker også hendene til å utdype innholdet i den muntlige teksten 

når hun gjør tastebevegelser med fingrene samtidig som hun sier ordet ”skrivemaskin”. 

Informasjonen utdypes på denne måten ved at mottakerne får den samme informasjonen 

gjennom to kanaler, både visuelt og auditivt. 

Dialog 

De skriftlige kulepunktene i PowerPoint-presentasjonen til Tine er i varierende grad 

forståelige uten en muntlig utdypning av meningen i dem. Fullstendige setninger som for 

eksempel: ”[…] Morderen er alltid til stede” kan forstås som et sjangerkjennetegn ut i fra 

overskriften som er ”Detektivfortelling”. Stikkordspunkter som ”Skrivemaskinen” har 

derimot ingen tydelig sammenheng med overskriften ”Dramaturgi”. Dialogen mellom 

overskrift og kulepunkter er derfor i varierende grad tydelig uten en muntlig utfylling. 

Det dialogiske samspillet mellom Tines muntlige tekst, kroppsspråk og PowerPoint-

presentasjon synliggjøres for eksempel når Tine skal lese et utdrag som hun har skrevet ned i 

et av lysbildene. Mens hun leser utdraget, bruker hun fingeren til å peke for å vise mottakerne 

hvor hun er i teksten. Hun stopper opp i opplesningen for å forklare og gi utfyllende 

informasjon om den skriflige teksten før hun fortsetter å lese. I dette tilfelle bruker Tine både 

den skriftlige informasjonen i det digitale lysbildet, den muntlige teksten og kroppen til å 

uttrykke mening til publikum. 
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  Tine uttrykker både gjennom den muntlige teksten, kroppsspråket og PowerPoint-

presentasjonen at hun er engasjert i det hun snakker om, at hun tar oppgaven seriøst og at hun 

er faglig komeptent. Hun bruker i liten grad visuelle effekter, slang eller et ekspressivt 

kroppsspråk for å engasjere medelever. Det kan virke som om presentasjonen hovedsakelig er 

adressert til lærerne. 

 4.8 Karoline: ”Fremstillingen av selvmord i litteratur og i virkeligheten” 

Navn: Karoline 

Studieretning: Musikk, dans, drama 2 

Tidsbruk og antall lysbilder: 15 minutter og 12 lysbilder 

Problemstilling: ”Å miste seg selv for å finne seg selv- Hvordan fremstilles selvmord i 

litteraturen i forhold til i virkeligheten?” 

4.8.1 Muntlig tekst, kroppsspråk og PowerPoint-presentasjon 

Muntlig tekst 

Karoline veksler mellom en teknisk og hverdagslig stil i den muntlige språkføringen. Karoline 

uttrykker en hverdagslig stil ved å bruke språklige dempere som ”på en måte” og ”lissom” 

hyppig i teksten. Demperne uttrykker vaghet i påstandene hennes. Eksempelvis bruker 

Karoline både” på en måte” og ”lissom” i samme setning når hun skal forklare hvordan 

hovedkarakteren i verket Stoikeren ser på selvmord: ”[…] Det er lissom det eneste han 

ser..det eneste lyspunktet på en måte, så det er som en slags rømningsvei, da..mener han”. I 

eksemplet bruker Karoline partikkelen da til å forsterke påstanden. 

Karoline benytter ofte affektive ord som forsterkere. Et eksempel er når hun omtaler 

selvmord på denne måten: ”[…] et godt alternativ til..på å gjøre slutt på livet sitt, på den 

møkkatilværelsen man lever i”. De affektive ordene gir Karolines språkføring et uformelt 

preg.  Hun bruker også uformelle vendinger som for eksempel: ”[…].de går inn i krig og på 

en måte skal kjempe for ditten og datten” eller omtaler hovedkarakteren i verket Psykose 4:48 

som ”[…]en veldig selvdestruktiv kvinne som er helt..helt på bånn”. Det kan virke som om 

Karoline tillater seg enkelte uformelle vendinger fordi hun er sikker på sin faglige 

kompetanse, og at hun er klar over at foredraget ikke bare skal presenteres for lærere, men for 

medelever.  

Karoline viser at hun også benytter et mer formelt og faglig ordforråd gjennom bruk 

av fagbegreper og fremmedord.  Hun sier for eksempel at en tekst er ”fragmentert” i stedet for 

å bruke det mer uformelle ordet ”delt” eller ”oppstykket” eller ”delt”. Det kan virke som om 
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Karoline også er opptatt av å vise bredde i fagkunnskapen sin ved å vise til sekundærlitteratur 

fra Søren Kierkegaard, C. S Sneider og Sigmund Freud. Karoline bruker sekundærlitteraturen 

for å underbygge fagligheten i foredraget. Hun bruker også sekundærlitteratur for å skape en 

felles referanseramme med mottakerne, som for eksempel: ”[…] og da er det 

psykoanalytikeren Sigmund Freud..som alle sikkert vet om”. I den siste kommentaren legger 

Karoline inn en vurdering av mottakernes kunnskap. I kommentaren gir hun også en impllisitt 

begreunnelse for hvorfor det ikke er nødvendig for henne å forklare Freud mer inngående. 

Karoline synliggjør at hun har personlige meninger om temaet hun snakker om ved å 

legge inn vurderinger sist i frasene sine. Eksempelvis legger hun frem en påstand for deretter 

å vurdere den: ”[…] Så det blir lissom hennes siste vitensbyrd, da..så det er en ganske spesiell 

tekst..hun hang seg selv på psykiatrisk avdeling med et par skolisser, så det er en 

veldig..tragisk historie, egentlig.” 

Karoline utnytter den muntlige tekstens affordans til å formidle faglig informasjon, 

vise faglig engasjement og uttrykke en personlig stil. Hun bruker tempoet i stemmen til å 

understreke at hun er selvsikker og rolig i den muntlige situasjonen. Karoline varierer ikke 

stemmevolum eller leie for å utdype eller utvide meningsinnholdet i presentasjonen. 

Kroppspråk 

Karoline står stødig på begge beina. Hendene henger i begynnelsen bak på ryggen og når 

foredraget starter, tar Karoline frem hendene for å gestikulere foran kroppen. Karoline 

plassserer seg nær medelever og lærere og hun uttrykker gjennom den åpne kroppsholdningen 

at hun er selvsikker og trygg i talerposisjonen foran klassen. 

Karoline har øyekontakt med medelever og lærerne stort sett under hele prestasjonen  

og uttrykker på denne måten overfor mottakerne at hun er tilstedeværende og at hun ønsker 

kontakt og respons.  

Karoline bruker hendene til å gestikulere, illustrere og dramatisere det som sies 

verbalt, i både rytmiske, ikoniske og metaforiske gester. Eksempelvis bruker Karoline en 

ikonisk gest når hun lager hermetegn med fingrene for å forklare at ordet er et uformelt navn. 

Hun benytter også en ikonisk gest når hun knytter neven ut til siden og fører den inn mot 

brystet samtidig som hunsnakker om ”å stikke sverdet i sitt eget bryst”. Karoline bruker også 

metaforiske gester som for eksempel når hun hever høyre hånd mot taket når hun snakker om 

at selvmord blir sett på som hellig og heroisk.  

Karoline utnytter kroppsspråkets kontaktskapende affordans ved å plassere seg nær 

mottakerne og uttrykke et ønske om kontakt gjennom blikket og gestikulering foran kroppen. 
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Hun uttrykker også engasjement til det hun snakker om og bruker hendene til å utdype og 

utvvide meningsinnholdet i presentasjonen.  

PowerPoint- presentasjon 

Karolines PowerPoint-presentasjon har en enkel utforming med lite tekst og ingen 

illustrasjoner, animasjoner eller modeller. Karoline har selvmord som tema i 

fordypningsoppgaven. Det er mulig at hun har valgt bortillustrasjoner fordi det kan bli sett på 

som en direkte form for kommunikasjon som kan oppfattes som støtende i forbindelse med 

sensitive tema som selvmord. Dersom dette er tilfelle, virker det som Karoline har et inntrykk 

av at hun kun kan utnytte illustrasjoner som avbilder fenomenet eller tema direkte, i stedet for 

å ta i bruk illustrasjoner som er metaforisk eller symbolsk knyttet til tema. 

På det meste har hun fem kulepunkter på ett lysbilde. De skriftlige stikkordene er ikke 

formulert i fullstendige setninger, men består av korte ord som for eksempel under lysbildet 

med overskriften Stoikeren: 

Stoikeren

� av Fernando Pessoa 

� Selvmordsbrev

� Innser umulighetene ved å leve

� Meningsløs tilværelse

 

 Den skriftlige teksten har en hierarkisk under- og og overordning av informasjon fordi 

alle lysbildene har en overskrift i stor skriftstørrelse og fet skrifttype, og en brødtekst inndelt i 

kulepunkter, piler eller bindestreker. Punkter som er markert med pil eller bindestrek er 

underordnet kulepunktet. For å ta et eksempel, markerer Karoline visuelt hva som er mest 

sentralt i den skriftlige teksten ved å markere teksten med ulike fortegn på denne måten: 

• C.S Snyders hypotese om selvmordsadferd 
    Døden som mulig mål: lettelse og befrielse 
   Innen rekkevidde av egen handling 
    Unngår følelsene 
 

 Strukturen i Karolines PowerPoint-presentasjoner er forholdsvis lik strukturen i de 

andre elevenes presentasjoner. Karoline starter med et forsidelysbilde hvor hun har skrevet 

temaet og problemstillingen for oppgaven. Deretter gir hun en kort forklaring av strukturen i 

presentasjonen og en kort introduksjon av verkene hun har valgt. Så går hun over i analysen, 

gir en konklusjon på problemstillingenr og viser kildene sine til slutt.  
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Karoline velger å utnytte PowerPoint-presentasjonens affordans som 

struktureringsverktøy og til å synliggjøre faglig informasjon og henvisninger til 

sekundærlitteratur. Hun har valg en klassisk og enkel utforming på PowerPoint-

presentasjonen som uttrykker at teksten hennes har kvaliteter som ryddighet, seriøsistet og 

fokus på formidling av fag. Hun utnytter ikke PowerPoint-presentasjonens potensiale til å 

illustrere det faglige innholdet gjennom illustrasjoner, animasjoner og modeller  eller benytte 

avspillingsmulighetene for lyd og musikk. 

4.8.2 Multimodal kohesjon 

 Rytme 

Karoline snakker i et rolig tempo. Det rolige tempoet uttrykker at hun er sikker og rolig i 

talerposisjonen. Hun tar ofte nøle- og tenkepauser for å korrigere seg selv eller legge til en 

informasjonsenhet i sekvensen. Det kan virke som Karoline har planlagt innholdet i det hun 

skal si, men at hun ikke har et memorert manus. 

 Karoline legger som regel trykk til det siste leddet i en intonasjonsenhet. Når hun skal 

si noe mer eller planlegger å hekte på flere enheter, legger hun trykk ved å gå opp i toneleie. 

Når hun vil markere at sekvensen er avsluttet, går hun ned i leie. I musikkteori ville man 

kunne si at Karoline går tilbake til grunntonen for å markere at en sekvens er avsluttet.  Hun 

bruker også modalpartikkelen ”da” for å markere avslutningen av en intonasjonssekvens, som 

for eksempel: ” […] hun er også veldig sånn..hun har gitt opp alt.. hun har gitt opp livet.. hun 

har lengtet og søkt.. men hun har bare virkelig ikke funnet noen ting, da”. 

 PowerPoint-presentasjonen har strukturell tyngde fordi den deler inn Karolines tekst i 

adskilte deler og visualiserer en struktur gjennom de skriftlige kulepunktene. Karoline bruker 

den muntlige teksten til å uttrykke sammenheng mellom kulepunktene og mellom lysbildene i 

presentasjonen. For eksempel sier hun konjunksjonen ”og” mens hun skifter til neste lysbilde 

for å uttrykke sammenheng mellom lysbildene.  

Karoline uttrykker en rytmisk tilknytning til PowerPoint-presentasjonen gjennom 

kroppsspråket. Hver gang hun erklar til å skifte lysbilde, tar et skritt nærmere datamaskinen 

ved siden av seg, ser ned i skjermen, skifter lysbilde og går tilbake på plass. Disse 

bevegelsene gjentas ved hvert lysbildeskifte, og skaper en forventning om at mønsteret vil 

fortsette å gjenta seg så lenge presentasjonen varer. 

 Karoline markerer et rytmebrudd når hun legger ned PowerPoint-presentasjonen i en 

fane for å vise en filmsnutt fra nettsiden YouTube. Overgangen fra å vise PowerPoint-

presenasjonen til film, fungerer som et rytmebrudd fordi filmen er den eneste ikke-verbale 
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modaliten i Karolines presentasjon. Hun markerer rytmebruddet kroppslig ved å bevege seg 

bort fra sin faste talerposisjon i rommet og plassere kroppen bak datamaskinen. 

Komposisjon 

De fleste elevene velger å posisjonere seg nær kateteret slik at de kan bruke bordplaten som 

underlag for datamaskinen sin. Karoline velger imidlertid å trekke frem en pult på en av 

sidene av kateteret nærmere publikum for å plassere datamaskinen sin på. Det virker som 

Karoline bevisst plasserer seg nær publikum for å få kontakt og samtidig vise at hun er sikker 

og trygg i situasjonen. 

 Alle lysbildene i den digitale presentasjonen har lik utforming. Karoline har valgt en 

utformingsmal med enkelt design og rolige, kalde farger. Overskriften blir på hvert lysbilde 

innrammet av en tykk mørkeblå linje under skriften og en sjøgrønn marglinje. Bakgrunnen er 

hvit og den mørkeblå skriften er godt leselig for alle i klasserommet.  

 All skriftlig tekster plassert nær marglinjen på høyre side. Det er den samme siden 

som får størst visuell vekt i PowerPoint-presentasjonen, siden Karoline har valgt å ikke bruke 

noen illustrasjoner, modeller eller andre visuelle effekter. 

 Stilen på presentasjonen kan beskrives som klassisk og enkel. Overskriftene 

inneholder ofte fagbegrep, som for eksempel overskriften ”Psykologiske aspekter ved 

selvmordsadferd” eller enkeltord som ”Tabu”. Disse overskriftene uttrykker at presentasjonen 

er av faglig art. 

Informasjonskobling 

Karoline viser en filmsnutt fra dokumentarfilmen The Bridge, via filmdelingsnettstedet 

YouTube. Filmen er et av verkene Karoline har valgt til å besvare problemstillingen sin. 

Filmsnutten fungerer som et utdrag og en representasjon av hele verket.  Hun velger å ikke 

bruke lyden på filmsnutten, men beskrive muntlig hva vi ser: 

[…]og da har jeg tenkt å bare vise littegrann..her er Golden Gate Bridge..i San Francisco og 
dette er da ..åpnings..snutten, da..til dokumentaren og her ser vi en av menneskene 
som..som..klatrer over..eh..rekkverket og hopper i døden og etterpå da, så er det et intervju 
med familien hans og de etterlatte om hvordan de har bearbeidet sorgen og hvordan han var 
som menneske og lissom hans tanker, da..om død og liv og..alt rundt det. 
 

Karoline bruker det muntlige til å forklare og utdype informasjonen som vises på skjermen 

bak henne. 

 Karoline bruker rytmiske gester som å føre hendene sammen og fra hverandre, opp og 

ned og i sirkler for å utdype meningsinnholdet i den muntlige teksten. Når hun bruker 
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metaforiske gester til å visualisere et ord med et abstrakt innhold, fører koblingen mellom ord 

og bevegelse med seg en seg en utvidelse av meningsinnholdet.  

 Resultatet av informasjonskoblingen i Karolines presentasjon er at hun hovedsakelig 

bruker PowerPoint-presentasjonen og kroppsspråket til å utdype meningsinnholdet i den 

muntlige teksten. 

Dialog 

Språklig tar Karoline initiativ til dialog med medelever ved å benytte uformelle vendinger, 

affektive ord og språklige dramatiseringer. De språklige dramatiseringene kan ses på som et 

forsøk på å skape en dialog mellom mottakerne og verkene ved å visualisere teksten for dem. 

Karoline henvender seg ikke direkte til mottakerne, men viser gjennom det uformelle språket 

at hun ikke er redd for å vise sin personlige stil og at hun adresserer presentasjonen både til 

medelever og lærerne. 

 Karoline virker opptatt av å vise lærerne at hun har satt seg inn i emnet ved å bevisføre 

meningene sine ved å bruke sekundærlitteratur og fagbegreper. Hun bruker fagbegreper og 

fremmedord uten å definere hva disse betyr.  

 Karoline tar et kroppslig initativ til dialog ved å plassere seg nærme sitt publikum og 

holde opprettholde blikkontakt. Mottakerne responderer på det kontaktsøkende kroppsspråket 

ved å gi Karoline øyekontakt tilbake og små nikk for å bekrefte denne kontakten.  

I konklusjonen uttrykker Karoline at hun ikke er redd for å uttrykke sinepersonlige 

meninger om tema: ”[…] Jeg synes ikke selvmordet fremstilles virkelighetsnært, i det hele 

tatt, i litteraturen. Jeg synes at..jeg synes at leseren..leseren og tilskueren, da..skjermes fra 

hvordan den smerten som selvmord virkelig er”. De personlige betraktningene blir ikke like 

direkte formulert før på slutten av presentasjonen.  
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4.9 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert analyser av den multimodale kohesjonen i åtte 

elevpresentasjoner og hvordan elevene utnytter den modale affordansen i den muntlige 

teksten, kroppsspråket og PowerPoint-presentasjonen når de presenterer 

fordypningsoppgaven. I det følgende gir jeg en kort oppsummering av analysene og sentrale 

funn i materialet. 

Tabelloversikt over analyser 

Klasse Navn Tema og 

problemstilling 

Antall 

lysbilder 

Tid i minutter 

MMDF 1 Stine Gjenspeiler de 
kvinnelige 
hovedkarakterene i 
Fröken Julie og 
Fruen fra havet, 
Strindberg og 
Ibsens kvinnesyn? 

11 15 

MMDF 1 Marthe Hvordan 
fremstilles døden i 
Brødrene 
Løvehjerte og 
hvordan formidles 
dette i roman 
versus drama slik 
at det når fram til 
barn? 

9 18 

MMDF 1 Thea Hvordan 
fremstiller man 
idealismen og 
ideelle mennesker i 
modernistisk 
litteratur? 

8 14 

STF Martin Selvmord: Hvorfor 
ønsker de å dø? 

9 12 

STF Tone Hvordan blir 
kvinner i 
Afghanistan 
fremstilt i 
litteraturen? 

14 16 

STF Mads Hvordan skildres 
psykisk syke i tre 
utvalgte bøker og 
hvordan er 
forholdet mellom 
de psykisk syke og 
samfunnet? 

10 13 
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MMDF 2 Tine Hva kjennetegner 
hardkoktsjangeren 
og 
detektivfortellingen 
som 
kriminallitteratur 
og hvordan 
kommer dette frem 
i Gunnar 
Staalesens roman 
Falne engler og 
skuespillet Fredag 
den trettende? 

11 14 

MMDF 2 Karoline ”Å miste seg selv 
for å finne seg 
selv- Hvordan 
fremstilles 
selvmord i 
litteraturen i 
forhold til i 
virkeligheten?” 

12 14 

 

 

4.9.1 Modal affordans i elevenes muntlige tekster, kroppsspråk og PowerPoint-
presentasjoner 

Muntlig tekst 

Alle elevene snakker forholdsvis høyt og tydelig. Elevenes tydelige stemmeføring 

understreker at kommunikasjonen ikke er privat, men at temaet er faglig, og at presentasjonen 

er adressert til alle som sitter i rommet. 

  De fleste elevene veksler mellom en teknisk og hverdagslig språkføring. Elevene 

bruker på den ene siden fremmedord og fagbegreper knyttet til norskfaget og på den andre 

siden slang, uformelle vendinger, dempere og forsterkere. Årsaken til denne vekslingen kan 

være at de ønsker å tilfredsstille både lærerens krav til faglighet, samtidig som de ønsker å få 

medelevers oppmerksomhet og interesse.  

De fleste elevene velger å bruke språklige dramatiseringer når de refererer til 

handlingen i verkene. Det virker som at alle elevene har et inntrykk av at språklige 

dramatiseringer skaper variasjon til det refererende i teksten og at det fungerer som et 

virkemiddel for å fange mottakernes interesse. 

Alle elevene utnytter den muntlige tekstens affordans til å formidle faglig informasjon. 

De fleste elever bruker også stemmens affordans til å uttrykke identitet gjennom ordforåd og 

stil. Det er få elever som velger å utnytte stemmens potensial for vaiasjon i leie og styrke.  
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Kropp 

Alle elevene holder seg hovedsaklig til en fast talerposisjon under hele presentasjonen. Flere 

elever står nær kateteret slik at de ikke trenger å bevege seg mye for å rekke bort til 

datamaskinen og skifte til neste lysbilde. De fleste elevene står i ro når de leser et utdrag fra et 

av verkene de har valgt. Enkelte velger å se ned i arket og lese fort, mens andre elever bruker 

hender og blikk mer aktivt under opplesningen. Nesten alle elevene står stødig på begge beina 

og holder øyekontakt med mottakerne. Dette gir et inntrykk av at de fleste elevene er sikre i 

den muntlige situasjonen, og at de ikke er redd for å søke kontakt med verken læreren eller 

medelever. 

Alle elevene gestikulerer mens de snakker. Alle bruker rytmiske gester til å 

understreke rytmen og legge tykk i den muntlige tekstenr. Flere av elevene, spesielt jentene i 

MMDF- klassene, bruker ikoniske gester for å representere et fenomen de omtaler i den 

muntlige teksten. De ikoniske bevegelsene blir ofte brukt i forbindelse med språklige 

dramatiseringer. Noen elever bruker også metaforiske gester for å visualisere ord med et 

abstrakt innhold.  

Alle elevene utnytter kroppens affordans til å oppnå kontakt med mottakerne gjennom 

blikket. De fleste elevene utnytter kroppens potensiale til å legge trykk i det muntlige og 

uttrykke et personlig engasjement ved å gestikulere foran kroppen. Enkelte elever utnytter 

kroppens potensiale til å utdype og utvide meningsinnholdet i presentasjonene gjennom bruk 

av ikoniske og metaforiske gester. Få elever velger å bevege kroppen bort fra sin faste 

talerposisjon eller bruke bevegelser når de leser tekstutdrag.  

PowerPoint-presentasjon 

Alle elevene har en PowerPoint- presentasjon. Det er variasjon mellom elevene i deres 

vektlegging av ikke-verbale modaliteter. Tre av elevene har ingen illustrasjoner i 

presentasjonene sine, mens tre av elevene har illustrasjoner på nesten alle lysbildene. 

Alle elevene unntatt én velger å bruke ferdiglagde maler for utformingen av 

PowerPoint-presentasjonene. Malene elevene bruker har som regel et klassisk design i 

nøytrale farger.  

Alle elevene deler inn det skriftlige i kulepunkter. Faktapreget informasjon er som 

regel er plassert øverst i lysbildet. Flere elever bruker forskjellige fortegn foran 

stikkordspunktene for å markere en over- og underordning av informasjon. Kulepunkter 

brukes til å markere hovedinformasjon, mens bindestreker og piler brukes til å markere at 

informasjonen er knyttet til et overordnet stikkordspunkt. 
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Alle elevene har en tilnærmet lik struktur i PowerPoint-presentasjonene. Alle elevene 

unntagen en elev har et forsidelysbilde med informasjon om problemstilling eller tema for 

fordypningsoppgaven. Deretter velger de fleste å skissere en disposisjon for presentasjonen 

eller presenterer verkene og gi handlingsrefrat av bøkene hver for seg. Så blir analysen av 

verkene analysert og oppsummert i en konklusjon. Til slutt i presentasjonen viser elevene til 

kildene de har brukt. Det virker som alle elevene har en lik oppfatning om hvordan en 

presentasjon skal bygges opp for at den skal fremstå som ryddig og sammenhengende.  

Alle elevene utnytter PowerPoint-verktøyets affordans til å synliggjøre struktur og 

faglig informasjon i kulepunkter og sitater. Enkelte elver utnytter PowerPoint-presentasjonens 

affordans til å kommunisere gjennom ikke-verbale modaliteter som illustrasjoner, modeller, 

grafer og lignende, mens andre elever velger å ha kun skriftlig innhold i de digitale lysbildene 

sine. Det er få elever som vektlegger ikke-verbale modaliteter over skrift. Ingen elever i 

analysematerialet utnytter PowerPoint-presentasjonens potensiale til å avspille lyd eller 

musikk. 

4.9.2 Multimodal kohesjon 

Rytme 

Alle elevene snakker i et forholdsvis raskt tempo. Elevene legger ofte inn tenke- og 

nølepauser i begynnelsen av en frase. Det virker som de fleste elevene vet innholdet i hva de 

skal si, men at de tar korte pauser for å planlegge hvordan de skal formulere innholdet. 

 PowerPoint-presentasjonen har den strukturelle tyngden i elevenes presentasjoner. 

PowerPoint-presentasjonene deler opp elevenes presentasjoner i tydelige adskilte sekvenser 

som også påvirker elevenes muntlige tekst og kroppsspråket deres.  Elevene gjentar et fast 

mønster i kroppsspråket når de skal skifte lysbilde. Elevene bruker hendene til å understreke 

rytmen i den muntlige teksten gestikulere med hendene foran kroppen når de snakker. 

 Komposisjon 

Alle elevene posisjonerer seg selv slik at medelever og læreren skal kunne se både 

PowerPoint-presentasjonen og kroppen deres. Elevene virker bevisste på sin egen posisjon i 

rommet. Enkelte elever velger å stå på linje med kateteret mens andre elever velger å stå foran 

kateteret, nærmere medelever og læreren. 

 De fleste elevene velger en enkel utforming med nøytrale farger og fonter. Det virker 

som de fleste elevene velger en utforming som uttrykker seriøsitet og profesjonalitet for å 

underbygge ekspertstilen de uttrykker i de øvrige modalitetene. 
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 Det skriftlige i PowerPoint-presentasjonene har ofte en hierarkisk oppbygning av 

informasjon der overskriften har størst skriftstørrelse og er adskilt fra brødtekstfeltet. Flere 

elever velger også å synliggjøre en over- og underordning av informasjon i brødtekstfeltet ved 

å markere de skriftlige stikkordene med ulike fortegn. For eksempel bruker elevene 

kulepunkter for å markere hovedinformasjon og stikkord med bindestrek eler pil for å markere 

at informasjonen er underornet et kulepunkt. Det virker som alle elevene er opptatt av at 

PowerPoint-presentasjonen uttrykkke struktur og ryddighet fremfor en estetisk opplevelse. 

Informasjonskobling 

Den muntlige teksten bærer store deler av den faglige informasjonen elevene formidler. 

PowerPoint-presentasjonen og kroppsspråket brukes hovedsakligtil å utdype 

meningsinnholdet i den muntlige teksten. 

Illustrasjonene elevene benytter er som oftest ikoniske illustrasjoner som representerer 

fenomenet de snakker om. Eksempelvis velger flere elever å bruke bilder av bokomslagene til 

bøkene de snakker om som illustrasjoner i lysbildene, mens de skriftlige kulepunktene gir 

informasjon om bokas tema og handling. Enkelte elever bruker også metaforiske illustrasjoner 

og gester for å utvide det helhetlige meninginnholdet i presentasjonene sine. Eksempelvis 

velger en elev å bruke illustrasjoner av duer gjennom hele presentasjonen av 

fordypningsoppgaven som symbol på temaet hun snakker om. Dersom mottakerne er kjent 

med koblingen mellom symbolet og tema, utvider illustrasjonen informasjonen som uttrykkes 

gjennom de andre modalitetene. 

 Noen elever bruker ikoniske gester til å utdype meningsinnholdet i den muntlige 

teksten. Enkelte elever bruker også metaforiske gester for å utvide meningsinholdet i 

presentasjonen.  

Dialog 

Alle elevene som presenterer fordypningsoppgaven virker opptatt av å oppnå blikkontakt med 

mottakerne, spesielt læreren. Medelever og læreren responderer på elevenes søken etter 

kontakt med å opprettholde øyekontakt, nikke og smile.  

Alle elevene er opptatt av å gi mottakerne informasjon om fordypningsoppgaven sin, 

og at de har reflektert over det de presenterer. De fleste elevene bruker personlig pronomen 

for å synliggjøre sitt eierskap til teksten.  

De fleste elevene bruker uformelle vendinger, engelske ord, forsterkninger og 

språklige dramatiseringer for å formidle det faglige innholdet på en engasjerende måte. 
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Elevene virker også opptatt av å vise at de er ”eksperter” på sitt emne ved å bruke faguttrykk, 

fremmedord og vise til sekundærlitteratur. 

 Elevenes kroppsspråk er i dialog med den muntlige teksten fordi de bruker gester og 

blikk og mimikk til å understreke og illustrere det faglige innholdet. Når elevene viser 

usikkerhet i det muntlige språket, viser de som regel også usikkerhet i det kroppsspråket ved å 

fikle med notater eller klær eller variere hendenes stillinger hyppig.  

Elevene bruker de skriftlige stikkordspunktene som initativ til det de responderer på i 

den muntlige teksten. Det er få elever som uttrykker lengre digresjoner som ikke er knyttet til 

stikkordspunktene. Elevene bruker den muntlige teksten til å skape sammenheng og 

understreke det dialogiske forholdet mellom overskriftene og brødteksten og 

stikkordspunktene innad i brødteksten. Enkelte elever bruker også illustrasjonene i 

PowerPoint- presentasjonene som utgangspunkt for dialog.
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5 Presentasjon av intervjuer med lærere og elever 

5.1 Holdninger til bruk av PowerPoint i muntlige presentasjoner 

5.1.1 Lærernes holdninger til elevenes bruk av PowerPoint 

 
Alle lærerne er generelt positive til at elevene bruker PowerPoint i muntlige presentasjoner. 

Lærerne mener at PowerPoint-verktøyet kan være en god støtte for både foredragsholderen og 

mottakerne av teksten. Alle lærerne er enige i at presentasjonsverktøy som PowerPoint hjelper 

elevene å strukturere foredraget og gir dem øvelse i å snakke fritt ut i fra skriftlige stikkord. 

Lærerne mener at PowerPoint-verktøyet kan fungere godt som et presentasjonsverktøy 

dersom aktøren bruker de digitale lysbildene til å gi mottakerne et visuelt inntrykk av hvilken 

informasjon som er sentral i teksten. Lærerne mener også at verktøyet kan synliggjøre en form 

for scenografi som understreker presentasjonens tematikk. 

 Til tross for at lærerne ser mange positive sider ved bruken av PowerPoint i skolen, 

forteller de også om tilfeller der verktøyet ikke blir brukt like hensiktsmessig. Lærerne trekker 

fram eksempler på at enkelte elever støtter seg for mye på det skriftlige i PowerPoint-

presentasjonen, skriver ned ”tomme” stikkord eller ikke utnytter det fulle visuelle potensialet 

som ligger i verktøyet. Lærerne sier at de synes at en PowerPoint-presentasjon burde kunne 

fungere som en selvstendig tekst og at stikkordene bør kunne bære mening uten en muntlig 

forklaring. En av lærerne hevder at bruken av verktøyet varierer mellom elevene ut ifra om de 

føler seg mer eller mindre trygge i den muntlige situasjonen: 

Men det er jo veldig forskjell på elevene også, for noen synes jo det er litt mer naturlig og 
greit å stå foran klassen å snakke og er løse og ledige og klarer å holde seg til..mens andre 
synes det er fryktlig skummelt og, trenger manus og PowerPoint og for å kunne klare å si det 
de skal si og blir litt mer stive, da, så det er jo veldig forskjell på elevene. 

5.1.2 Elevers holdninger og erfaringer med bruk av PowerPoint  

Alle elevene mener at PowerPoint-verktøyet var en god støtte for den muntlige presentasjonen 

av fordypningsoppgaven. En av elevene i gruppe 1 hevder at verktøyet først og fremst bør 

brukes til å vise illustrasjoner og sitater fra tekstene og at lengre sitater og faktainformasjon 

gjerne kan utelates. En annen elev i gruppe 1 synes at det er greit med faktaopplysninger i 

PowerPoint- presentasjonen, men at mange har for mye tekst på lysbildene sine.  Flere av 

elevene mener at PowerPoint er et verktøy som gjør det lettere å strukturere og huske 

foredraget ved å se på de skriftlige stikkordene.  

Alle elevene er enige i at mye av forberedelsen til den muntlige vurderingssituasjonen 

ligger i å øve seg i på å fremføre teksten slik de planlegger å fremføre den foran lærerne. En 
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elev i gruppe 1 forteller at hun øver seg til den muntlige vurderingssituasjonen ved å gå 

gjennom PowerPoint-presentasjonen for foreldre og venner slik at hun skal føle seg sikker når 

hun presenterer teksten i klasserommet.  En elev i gruppe 1 forteller at hun synes det er 

vanskelig å forberede teksten utenfor den konteksten som hun skal formidle den i: 

Jeg bare..jeg har alltid vært sånn derre..at når jeg er ferdig med PowerPointen..da er jeg 
ferdig. Det er veldig dumt, men jeg bare..jeg klarer ikke å øve inn sånn for meg selv..sitte på et 
rom og lissom snakke høyt å ..ta tiden og sånn, jeg synes det er så..det blir så..jeg liker å ta det 
litt mer sånn..jeg vet at jeg kan det hvis jeg har skrevet særemne og sånn..og så har vi jo holdt 
på med det her i et halvt år omtrent..og da kan jeg lissom det jeg skal si. 
 

To av tre elever i gruppe 1 sier at de har brukt PowerPoint-verktøyet siden ungdomsskolen, 

men at de ikke har lært hvordan de skal bruke verktøyet. Elevene hevder at undervisningen de 

fikk i bruk av verktøyet på ungdomsskolen, var lite tilpasset forventningene om kompetanse 

som de ble møtt med da de gikk over til videregående skole. En elev sier:[…] det var flere 

som nesten ikke kunne skrive på Word.  Elevene i gruppe 2 forteller at de hadde lite kjennskap 

til å bruke PowerPoint som verktøy før de begynte på videregående skole. En av elevene i 

gruppe 2 hevder at en opplæring i verktøyet heller ikke er nødvendig: […]Man skjønner jo litt 

av seg selv, da.  

Elevene har ulik grunnskolebakgrunn har forskjellige erfaringer med å bruke 

datamaskin i skolearbeidet og i muntlige presentasjoner. En av elevene på gruppe 1 forteller at 

hun ikke har så mye erfaring muntlige presentasjonsformer der PowerPoint ikke benyttes i 

noen grad, og at hun føler seg trygg på denne bruken: […]Det er sånn..jeg hadde aldri gjort 

noe annet enn å lage PowerPoint, uansett..jeg hadde alltid hatt en PowerPoint..eller hvis jeg 

skal ha noe muntlig så liker jeg veldig godt å ha en PowerPoint. 

 Elevene fra begge grupper forholder seg kritiske til at det er et krav å benytte 

PowerPoint som fremvisningsverktøy i muntlige foredrag. En elev på gruppe 1 sier: […]Jeg 

synes at det å skrive kriteriet ”å ha en hensiktsmessig digital presentasjon” blir et helt utrolig 

verdiløst kriterium hvis det å ha en digital presentasjon ikke er hensiktsmessig i seg selv. 

Den samme eleven mener at PowerPoint-verktøyet har sine fordeler, men at det kan 

virke hemmende for andre estetiske og kunstneriske ideer når ett medium blir favorisert 

framfor andre former å formidle en tekst på. De andre elevene på gruppe 1 samtykker i dette, 

men forteller at de fremdeles vil foretrekke PowerPoint fremfor veggplakat, rollespill eller 

lignende.  
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Elevene mener at bruken av PowerPoint sjelden spiller en sentral rolle i 

tilbakemeldingen de får, og at de opplever at kriteriet som omhandler bruk av digitale verktøy 

ikke blir nivådelt i likhet med de andre kriteriene: 

E1: Det er på en måte sånn..”Var det hensiktsmessig?” Ja eller nei?”..og det skal ganske mye 
til at vi får nei..så da blir det ”Ja, den var hensiktsmessig...Flott det!”..du har lissom 
tre..under middels..middels eller over middels..så er det lissom bare ”Ja, den er 
hensiktsmessig...over middels” 

 
E3: Vi har aldri kommet på noe høyere nivå i PowerPoint-bruk..vi vet lissom ikke hvordan 
man skal lage proffe ting og..det er lissom bare den standard..bortsett fra (lærernavn) som er 
opptatt av farger og sånn.. 
 

Elevene forteller om forskjellige strategier de bruker når de komponerer en 

PowerPoint- presentasjon. Et fellestrekk er at alle elevene mener at de legger tid og arbeid i å 

lage PowerPoint- presentasjonen for å få med det de mener er sentral informasjon. Elevene er 

også opptatt av atutformingen skal fremstå som seriøs og passende til temaet i foredraget.  To 

av elevene på gruppe 1 forteller at det er den skriftlige teksten de bruker lengst tid på, og at de 

ikke benyttet noen former for illustrasjoner i PowerPoint-presentasjonen de brukte i 

presentasjonen av fordypningsoppgaven.  En av disse elevene sier at hun ikke har så mange 

illustrasjoner fordi hun først og fremst bruker PowerPoint-presentasjonen som en støtte for 

seg selv, og at hun derfor legger mer arbeid i å formulere gode stikkord. En annen elev på 

gruppe 1 tillegger PowerPoint-presentasjonen mer vekt som kommunikasjonsverktøy: 

[…]Jeg tenker sånn..mer at det skal være delt opp i forskjellige PowerPoint-bildene..skal 
være sånn at de skjønner strukturen i foredraget og at bildene bygger opp under jeg sier og 
at..det er veldig sånn tydelig at det ikke er for meg. 
 

En elev på gruppe 2 forteller at hun tilpasser PowerPoint-presentasjonen sin mottakerne ved å 

bruker underholdningselementer for å blidgjøre publikum: 

Jeg prøver å lage den morsom og litt festlig slik at de gidder å se på meg, jeg..det er poenget 
med min PowerPoint..prøve å legge inn en film fra YouTube eller…det gjorde jeg med 
særemnet og..det var jo bare masse morsomme bilder for å få dem til å le, lissom. 
 

En annen elev på gruppe 2 sier at hun synes at det er irriterende at hun må bruke bilder for å 
vekke interessen hos medelevene og at hun får trekk for ikke å gjøre fagstoffet 
underholdende. Den samme eleven hevder at de ”svakere elevene” tar i bruk flere visuelle 
effekter for å skjule seg selv når de presenterer et fagstoff med PowerPoint: 

Det er mange som..ikke..tar seg sammen og holder et foredrag..de støtter seg for mye så de på 
en måte bare” der er det jeg viser fram”, så er de på en måte bare sånne side- personer 
selv..og dermed får jeg så lyst til å skru av den PowerPointen og bare.. ”OK.. nå får du bare 
fortelle dette helt selv 

.  
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En elev på gruppe 1 forteller at hun har opplevd lærere som vektleggerutformingen av 

PowerPoint-presentasjonen i vurderingen, men at utformingen ikke har like stor betydning i 

videregående skole som i grunnskolen. De andre elevene i gruppa støtter utsagnet og legger til 

at det er unødvendig å trekke inn utforming i vurderingen fordi ”det sier seg selv”: 

E3:(fortsetter)..og at læreren vår var veldig opptatt av at.. det var ikke (lærernavn), da.. men 
hvis vi skulle snakke om kjærlighet.. så skulle det være rød bakgrunn..hvis du snakket om 
havet så skulle det være bølgete bakgrunn.. og det var veldig pluss og det syntes jeg var litt… 

 
E2(bryter inn): ..litt unødvendig 

 
E2: Ja.. det betyr ikke så mye nå.. selv om jeg skjønner jo… 

 
E2: Det sier jo seg selv at du ikke skal ha masse ballonger..(alle ler).. eller klovnegreier hvis 
du skal ha om.. 

 
E2: Selvmord! (latter) 

 
Alle elevene mener at PowerPoint-presentasjonen de komponerer betyr lite i forhold 

til andre vurderingskriterier i muntlige presentasjoner, og at det bør være en del av den 

samlede kompetansen å kunne vurdere PowerPoint-presentasjonen sin selv. En av elevene i 

gruppe 1 mener at hun i de fleste tilfeller vil kunne klare å formidle fagstoffet uansett om hun 

har PowerPoint eller ikke. Eleven hevder at vurderingskriteriet om ”hensiktsmessig bruk av 

verktøyet” derfor er lite relevant: […]Hvis jeg kan klare meg like godt uten, da er det jo en 

hensiktsmessig digital presentasjon uansett hva jeg gjør, på en måte. . Så det..jeg syns bare at 

hele kriteriet i seg selv er helt verdiløst. 

5.2 Holdninger til muntlighet og vurdering av muntlig ferdighet 

5.2.1 Lærerne om muntlighet og vurdering av muntlig ferdighet 

Lærerne mener at de fleste elevene er flinke til å formidle fagstoff i en muntlig 

vurderingssituasjon fordi de snakker fritt uten å være bundet av et skriftlig manus. To av 

lærerne menerr at mye av den muntlige talekunsten ligger i nettopp det å kunne fremføre et 

manus ”naturlig”.  

Lærerne sier at det er en utfordring for mange elever å formulere sammenhengende 

setninger, benytte norske fagbegrep og formulere seg presist.  En av lærerne påpeker at det er 

en av norsklærerens oppgaver å gi tilbakemelding og bevisstgjøre elevene om hvordan de 

formulerer seg:[…] der er det mange som har en utfordring, så der er det viktig at vi som 

norsklærere, går inn og gjør dem oppmerksomme og bevisste på at det også er et perspektiv 

de må jobbe med. 
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  Alle lærerene mener at vurdering av elevenes muntlige kompetanse er en kompleks 

aktivitet som ikke dekker kun de innholdsmessige sidene ved et foredrag, men også selve 

fremførelsen og utformingen av PowerPoint-presentasjonen. To av lærerne forteller om 

opplevelser der elever som har god skriftlig ferdighet, ikke nødvendigvis mestrer den 

muntlige presentasjonsformen like godt. En av lærerne sier at  elevene i forkant av de 

muntlige fordypningspresentasjonene skulle levere inn en skriftlig tekst med tilsvarende 

innhold som den muntlige teksten, men at det var tilfeller der den skriftlige og muntlige 

teksten spriket i karakter på grunn av presentasjonsformen, ikke det faglige innholdet: 

Den skriftlige varianten var da til en svak sekser, og så skulle det da være et muntlig foredrag 
som var.. det faglige nivået var akkurat like godt..strukturen var like god, men actio og 
PowerPointen var klart svak, så det ble en karakter fire til fem, hvis vi da skulle gitt 
tallkarakterer..en sterk firer, da. Fra en sterk sekser til en sterk firer, som da ikke handler om 
det faglige innholdet, men som handler om den muntlige ferdigheten. 

 
En annen lærer hevder at han også har den muntlige vurderingssituasjonen også kan bety en 

kompetanseheving for flere elever, spesielt de som ligger i midten av karakterskalaen fordi 

flere elever finner det lettere å formulere en muntlig tekst enn en skriftlig tekst.   

En av lærerne peker på at elevene må vise både høyt faglig nivå, høyt nivå i muntlig 

formidling og god struktur dersom de ønsker å få en toppkarakter på presentasjonen av 

fordypningsoppgaven.  

Lærerne forteller at de ofte bruker retoriske begreper i tilbakemeldinger de gir til 

elevene. Retorisk analyse inngår i ”skriftlige tekster” på Vg3 i læreplanen, men lærerne er 

enige i at begrepene også kan brukes i muntlige tilbakemeldinger for å hjelpe elevene å forstå 

innholdet i begrepene i en videre betydning enn om de kun benyttes til analyse av andres 

skriftlige og sammensatte tekster.  

5.2.2 Elevers holdninger til muntlighet og vurdering av muntlig ferdighet 

Elevene virker generelt positive til muntlige vurderingssitasjoner. En av elevene i gruppe 1 

forteller at hun foretrekker den muntlige presentasjoner fremfor å skrive en tekst med det 

samme innholdet fordi hun mener det er lettere å formulere seg muntlig og huske fagstoffet i 

etterkant av presentasjonen: 

Jeg liker egentlig å ha foredrag bedre enn..enn skrive, egentlig. Nei, i det siste, det siste året 
har jeg blitt litt sånn jeg liker mye bedre å stå og snakke..føler at jeg lissom..lærer mer av det 
selv også..av å lissom fortelle det i stedet for å bare skrive det..ellers så glemmer jeg det så 
fort. 
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Elevene i gruppe 1 forteller at det ikke er alle i klassen som er positivt innstilt til muntlige 

vurderingssituasjoner: […]det er jo noen i klassen som er veldig usikre..sånn at man merker 

at de hater det her liksom..at de bare..blir veldige nervøse foran klassen og sånn da. 

En annen elev fra gruppe 1 og en av elevene i gruppe 2 forteller at de generelt 

foretrekker skriftlige tekster, men at presentasjonen av fordypningsoppgaven var annerledes 

fordi den var et resultat av et lengre arbeid og at dette arbeidet var individuelt.. 

Flere av elevene forteller at de forbereder seg til en muntlig presentasjon ved å skrive 

et manus og at de memorerer manuset ordrett. En av elevene på gruppe 1 forteller at hun som 

regel ser seg ferdig med å forberede seg til den muntlige presentasjonen etter at hun har 

skrevet ned det hun skal si, mens en annen elev på samme gruppe mener at det muntlige 

arbeidet begynner først etter at det skriftlige manuset er klart. Elevene i gruppe 2 nevner at de 

er bevisst på valg av ord når de skal forberede seg til en muntlig presentasjon, at de tenker 

retorisk, og at de pugger et manus for at de i minst mulig grad skal trenge å korrigere seg selv 

eller uttrykke digresjoner fra teksten. Alle elevene forholder seg derfor i stor grad til den 

teksten de har skrevet i forkant av den muntlige vurderingssituasjonen. En av elevene på 

gruppe 1 forteller at hun bruker stikkordene i PowerPoint-presentasjonen for å huske mest 

mulig av den skriftlige teksten:[…]Jeg bruker veldig lang tid på å formulere de punktene..at 

de sier så mye som mulig og så kort..sånn at jeg på en måte kan se de tre ordene som står der 

og så huske tre avsnitt. 

 Elevene på gruppe to mener at en av utfordringene med muntlighet i skolen, er at de 

får for lite praktisk trening i å holde et foredrag og at de tidligere i skoleløpet burde fått en 

mer praktisk opplæring i retorikk. En av elevene forteller:[…]Å lære hvordan man skal lære 

ting, og hvordan man skal presentere ting..jeg synes at det er det viktigste. Hvordan skrive? 

Hvordan? Jeg synes det er helt utrolig at man ikke lærer det først!? 

Den samme eleven peker på at det ikke kun er norskfaget og muntlig trening som er 

for lite praktisk i skolen, men at hun har et inntrykk av at det er kunnskap fremfor ferdighet 

som blir prioritert: 

Jeg føler det i de fleste fag at jeg..eh.. får ikke den kunnskapen jeg trenger som jeg kan på en 
måte gi når jeg skal ut i arbeidslivet som..som jeg kan masse ting som ligger der, men som jeg 
på en måte bare har pugget..puttet inn.. ting jeg kan.. men som jeg aldri får brukt hvis jeg ikke 
skal på Jeopardy, lissom. 

 
Elevene uttrykker at de har ulike mål for arbeidet sitt, men at det i hovedsak gjelder å 

tilfredsstille lærerens krav og preferanser for å få gode karakterer. En elev på gruppe 2 mener 

at hun ikke tilpasser seg læreren, men at hun velger innhold og utforming av den muntlige 

presentasjonen ut ifra det hun selv ønsker å formidle og finner interessant. Den samme eleven 
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nevner at hun leser fagbøker på fritiden på grunn av personlig interesse, og at denne 

interessen gjør det enklere å formidle fagstoffet til både elever og læreren.  Denne eleven 

trekker også frem at hun tidligere har vært elev på Steinerskolen, hvor hun fikk inntrykk av at 

det var viktigere å vise en personlig interesse for et emne, enn å si det læreren ville høre. En 

annen elev på gruppe to forteller at hun adresserer presentasjonene sine til læreren:[…]Jeg er 

opplært til.. å henvende meg til læreren og hva den ønsker. Altså, jeg er en helt..altså jeg er 

en smiskeelev. Begge elevene i gruppe 2 mener at de blir premiert ved å uttrykke seg 

akademisk. En av elevene forteller om en situasjon der hun ble belønnet for dette: […]Jeg fikk 

syver på den ene høringen fordi..og det var av den enkle grunnen av at jeg oversatte et latinsk 

sitat. Den andre eleven i gruppe 2 forteller om en oppgave der hun brukte kilder og fikk 

uttelling for dette: […] Det var kilder, hele oppgaven min var kilder og det fikk jeg kjempebra 

på. 

Elevene i gruppe 2 mener at vurderingskriterier fungerer godt fordi det gir dem en 

bedre førforståelse av hva lærerne krever, og gjør det lettere å legge fram en klage dersom de 

ikke er fornøyd med den vurderingen de har fått. Elevene mener også at det er flere lærere 

som er flinke til å gi god tilbakemelding på hvilke punkter de mestrer, og hvilke punkter de 

trenger å jobbe videre med. Elevene hevder også at for mye fokus på vurderingskriterier 

”dreper kreativiteten” fordi det blir stilt krav til teksten før de har formet ideen om den. 

En av elevene på gruppe 2 forteller at hun gjerne kunne ha blitt utfordret i større grad, og at 

lærerne kunne vært mer kritiske til arbeidet hennes: 

Jeg synes ofte de er for snille mot meg, egentlig..jeg synes ofte de er for snille.. men det kan jo 
være fordi jeg er litt kritisk og da..men det er ofte at jeg tenker ..” Åh! Denne slapp jeg billig 
unna med”..eh..men det har jeg gjort hele tiden.. og det er jo også fordi jeg legger opp til 
hvordan de vil ha det..så jeg prøver å skjule all den kunnskapen jeg ikke har..det er jo helt 
sant.. men det er jo sånn skolesystemet er. 

 

Den samme eleven hevder at vurderingen i skolen ikke nødvendigvis handler om hvor 

kompetent hun er i faget, men hvor godt hun kan formidle det hun mener lærerne ønsker å 

høre, og at muntlig ferdighet er noe man har eller ikke har:[…]Jeg tenker bare at jeg er helt 

sjukt heldig som klarer å formulere meg, jeg.  En av elevene i gruppe 1 er ikke like opptatt av 

å få frem at muntlig ferdighet er basert på ”flaks” eller at formidlingsevne er noe naturgitt, 

men at det er et resultat av faglig innsats: […]Hvordan vi kan formidle det er veldig 

viktig..hvis vi ikke kan få frem noe.. men det får jo de fleste til som har jobbet mye. 

Alle elevene var fornøyd med den muntlige presentasjonen av fordypningsoppgaven. 

Elevene forteller at de var mer nervøse enn vanlig foran presentasjonen av 

fordypningsoppgaven fordi de følte et større forventningspress til oppgaven enn ved andre 
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muntlige vurderingssituasjoner, men at det var en oppgave de likte fordi de hadde frihet til å 

velge noe de interesserte seg for, og at oppgaven var annerledes enn andre oppgaver som skal 

formidles muntlig.  

  Alle elevene hevder at det er det faglige innholdet, det muntlige som sies, som 

vektlegges mest av lærerne. Etter innholdskriteriet nevner elevene at det også er viktig å være 

uavhengig av manus og virke engasjert i det som skal formidles. En elev trekker frem at hun 

skulle ønske at det var mer muntlig trening i undervisningen, men at tidsaspektet er en 

utfordring for lærerne:[…]Alt vi viser er vurdering..det syntes jeg er litt dumt at alle 

prøvesituasjoner er vurdering så de sier at ”dette er øving til eksamen”, men alt er jo 

vurdering uansett..men vi skjønner jo det også..de har ikke tid. 

5.3 Oppsummering 

 
Både lærere og elever ser positive og negative aspekter ved å bruke PowerPoint i 

undervisning og presentasjoner. Både lærere og elever mener at PowerPoint-verktøyet 

fungerer godt som struktureringsverktøy og gjør det lettere å ”holde seg til saken”. Lærerne 

og elevene forteller at de ofte har vanskeligheter med å oppfatte en PowerPoint som er tatt ut 

av den muntlige konteksten som meningsfull. Lærerne mener at det også er forskjeller mellom 

elevene i forhold til hvor trygge de føler seg i den muntlige situasjonen, og hvordan de 

utnytter det visuelle potensialet i den digitale presentasjonen sin. Lærerne mener at 

PowerPoint kan brukes dialogisk og aktiviserende dersom man legger inn bilder og oppgaver 

underveis, men at utstrakt bruk kan virke passiviserende på mottakerne. 

Elevene forteller at de har ulike erfaringer med å bruke digitale presentasjonsverktøy 

fra grunnskolen. Noen av elevene forteller at de bruker PowerPoint som en støtte for seg selv, 

mens andre elever forteller at de bruker verktøyet for å visualisere eller underholde 

mottakerne av teksten. Enkelte av elevene hevder at det som regel er de elevene som er svake 

faglig, som bruker mange illustrasjoner, farger og underholdende effekter. Enkelte av elevene 

forteller at de har læreren som modellytter, og at de bevisst bruker virkemidler som de mener 

læreren liker. 

 Lærerne mener at de ser på både formmessige og innholdsmessige sider når de skal 

vurdere en muntlig presentasjon. Elevene sier at lærerne vektlegger det faglige innholdet. 

Lærerne mener at de fleste er flinke til å holde muntlige presentasjoner, og elevene forteller at 

de ikke har noen problemer med å stå foran klassen og holde en muntlig presentasjon. Enkelte 

elever mener at det er for lite praktisk trening i å presentere noe muntlig uten at det inngår i en 
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vurderingssituasjon. Lærerne er enige i dette, men trekker frem at det krever tid. Lærere og 

elever ser på vurderingskriteriene som nyttig for å synliggjøre krav og sjangerforventninger. 

Elevene er kritiske til at de må bruke digitale presentasjonsverktøy, men få av elevene ønsker 

å holde en muntlig presentasjon uten PowerPoint.  
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6 Oppsummering og drøfting 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet oppsummerer jeg funn fra materialet og drøfter avhandlingens 

problemstilling og forskningsspørsmål opp mot sosialsemiotisk teori og annen forskning. Den 

overordende problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan bruker elever i tre klasser i 

Vg3 PowerPoint som verktøy i presentasjon av fordypningsoppgaven i norsk? Under denne 

problemstillingen har jeg tre forskningsspørsmål: 

1. Hva kjennetegner den multimodale kohesjonen i elevenes muntlige presentasjoner 

av fordypingsoppgaven når de bruker PowerPoint? 

2. Hvordan utnytter elevene den modale affordansen i den muntlige teksten, 

kroppsspråket og PowerPoint-presentasjonen? 

3. Hvilke holdninger uttrykker lærere og elever til bruk av PowerPoint i muntlige 

presentasjoner? 

 

6. 2 Modal affordans i elevenes muntlige tekster, kroppsspråk og 
PowerPoint-presentasjoner 

6.2.1 Muntlig tekst 

I skolekulturen ligger det normer og konvensjoner både for hva elevene skal uttrykke og for 

hvordan de kan uttrykke det. Når elevens måloppnåelse skal vurderes, bør de på forhånd 

informeres om hvilke normer og konvensjoner som ligger til grunn for denne vurderingen, for 

eksempel gjennom publisering av vurderingskriterier i forkant av den aktuelle 

vurderingssituasjonen. I forbindelse med den muntlige presentasjonen av 

fordypningsoppgaven fikk elevene i undersøkelsen utdelt de gjeldende vurderingskriteriene 

for presentasjonen. Et av disse vurderingskriteriene lød som følger: ”Eleven har svært gode 

muntlige ferdigheter, dvs. har hensiktsmessig stemmebruk, dvs. tydelig diksjon, variasjon i 

tempo, god betoning og variasjon i ordvalg”. Tydelighet og variasjon viser seg å være 

nøkkelord i definisjonen av god muntlig ferdighet. 

Alle elevene i materialet har relativt tydelig diksjon. Elevene bruker et stemmevolum 

som skal være godt hørbart for de fleste i klasserommet. Selv om det er få elever og lærere i 

klasserommet, bruker elevene en presentasjonsstemme som viser at de ikke henvender seg 

personlig til den enkelte, men at det de snakker om, er allmenngyldig informasjon. Elevene 
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legger trykk på enkelte ord og stavelser ved å heve stemmen, gå opp i leie, eller ta en kort 

kunstpause etter ordet som skal vektlegges. 

Elevene veksler mellom en teknisk og hverdaglig stil i språkføringen. Alle elevene er 

opptatt av å få frem en teknisk og faglig stil der de bruker fagbegreper knyttet til litteratur og 

litteraturanalyse, fremmedord og innslag av agensløse konstruksjoner som passiv, ”man kan 

tenke seg at..”. I flere av elevpresentasjonene er det allikevel den hverdagslige stilen som er 

dominerende. Elevene uttrykker vaghet gjennom hyppig bruk av dempere som ”lissom” og 

”på en måte”. Flere bruker også påhenget ”ikke sant?” for å søke respons fra mottakerne, 

legger til modal partikkel ”da” som forsterker på slutten av fraser og bruker hyppig personlig 

pronomen. Det kan virke som om elevene er opptatt av å få frem sin tekniske og faglige stil 

for å tilfredsstille lærerens krav til presentasjonen og benytte uformelle ord og vendinger for å 

distansere fagstoffet, og få uttrykke en personlig stil overfor medelever. 

Alle elevene benytter i hovedsak de punktvise notatene i PowerPoint-presentasjonen 

som utgangspunkt for den muntlige presentasjonen. Fagbegrep og fremmedord nevnter ofte 

skrevet ned i stikkordspunkter.  Når elevene snakker fritt fra maunus, snakker de samtidig i en 

mer hverdagslig stil. Grunner til at elevene velger å bruke PowerPoint-presentasjonen som 

manus fremfor et skriftlig manus, kan væreat den informasjonsmengden elevene ønsker å 

formidle er relativt omfattende, og at det krever mye arbeid å memorere et manus over femten 

minutter samtidig som det skal formidles levende til mottakerne. 

Nesten alle elevene bruker språklige dramatiseringer. De fleste elevene bruker 

sceniske innslag og replikker når de refererer til handlingen i verkene de har valgt. Det virker 

som om elevene bruker dramatisering for å engasjere mottakerne og skape variasjon fra å 

referere til handlingen.  

Elevene utnytter hovedsakelig den muntlige tekstens affordans til å formidle faglig 

informasjon. Det kan virke som skolekulturen styrer en funksjonell spesialisering som 

vektlegger verbalspråklige modaliter som skrift og tale som kanaler for fagformidling over 

ikke-verbale modaliteter som illustrasjoner, animasjoner, modeller og lignende. Løvland 

(2007:97) fant at det ofte ble tatt for gitt at det var muntlige eller skriftlige kanaler som passet 

best til å formidle faglig informasjon. I denne avhandlingens gruppeintervjuer uttrykker 

elevene at lærerne tillegger det faglige innholdet de ytrer muntlig mest vekt i vurderingen av 

kompetansen deres. Det er få elever i materiale som bruker stemmens affordans til å uttrykke 

variasjon i toneleie og stemmestyrke. En mulig forklaring er med at variasjoner i 

stemmevolum og leie forbindes med underholdning eller ekspressivitet, og at elevene derfor 

ikke varierer stemmevolm og leie fordi de ønsker å uttrykke seriøsitet og faglighet. 
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6.2.2 Kroppsspråk 

Elevenes muntlige kompetanse omfatter ikke bare hva elevene uttrykker verbalt, men hvordan 

de uttrykker seg gjennom kroppsspråk i den muntlige formidlingssituasjonen. I lærernes 

vurderingskriterier står det at: ”Eleven har god øyekontakt og kommuniserer med tilhørerne”.  

Normer for ståstillinger, bruk av hender og holdning er ikke nevnt. Muligens er ikke dette 

inkludert i vurderingskriteriene fordi lærerne ikke ønsker å legge for mange føringer for 

elevenes personlige uttrykk, eller det ligger implisitt i den siste delen av setningen: ”[…] 

kommuniserer med tilhørerne”. 

Alle elevene i materialet sto relativt stille på den samme plassen under hele 

presentasjonen sin. Det kan tenkes at elevene oppfatter det som naturlig å stå stille når de 

holder en faglig presentasjon. En annen årsak kan være at de er fysisk bundet til plasseringen 

fordi de trenger å være nær datamaskinen når de skal foreta et skifte i de digitale lysbildene. 

Alle elevene viser en åpen holdning mot mottakerne. Stort sett alle elevene står med forsiden 

av kroppen vendt mot sitt publikum. Elevene bruker hendene til å gestikulere foran kroppen 

og tidvis peke på PowerPoint-presentasjonen. Alle elevene har øyekontakt med medelever og 

lærere. Enkelte elever holder fokus på lærerne, mens andre elever beveger hodet og blikket fra 

side til side i klasserommet mens de snakker.  

Alle elevene bruker hendene til å gestikulere rytmisk i sirkler og slag, ut til siden og 

inn mot hverandre. De fleste elevene leser tekstutdrag fra ark eller bøker. Flere av elevene 

velger å holde rundt det skriftlige manuset med begge hender når de leser tekstutdrag. Det kan 

virke som om elevene markerer en avstand til de litterære tekstene ved å ikke bruke kroppen 

like aktivt når de leser utdrag som når de presenterer sin egen tekst. Noen elever bruker 

ikoniske gester for å utdype det muntlige. Et par av jenter bruker også metaforiske gester for å 

kroppsliggjøre ord med et abstrakt innhold. 

Elevene bruker tydelig kroppsspråket til å skape og opprettholde en kontakt med lærer 

og medelever. De fleste elevene viser autoritet gjennom kroppsspråket ved at de har en rak og 

åpen holdning og står stødig på begge beina. De viser personlig engasjement gjennom å 

gestikulere og ha øyekontakt med mottakerne under store deler av presentasjonene. Ut ifra 

kroppsspråket virker det som de fleste elevene er sikre i den muntlige situasjonen. Dette kan 

ha en sammenheng med at den muntlige presentasjonen av fordypningsoppgaven er et resultat 

av et arbeid som har pågått over tid, og at de derfor er sikrere på det faglige innholdet i det de 

legger frem enn i andre muntlige presentasjoner. 

Elevene utnytter kroppsspråkets affordans til å oppnå kontakt med sine mottakere 

gjennom øyekontakt. De fleste elevene utnytter kroppens affordans til å vise personlig 
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engasjement og uttrykke selvsikkerhet i posisjonen de befinner seg i. Det er imidlertid ingen 

elever som velger å bevege kroppen rundt i rommet eller bruke mimikk for å kommunisere 

mer effektivt til medelevene sine.  

6.2.3 PowerPoint- presentasjon 

Van Leeuwen (2005:93) hevder at bruken av teknologi, i likhet med andre ressurser, er sosialt 

regulert. Når en elev bruker PowerPoint er denne bruken regulert av hvilken rolle eleven har 

blitt tildelt eller tatt på seg i klasserommet og hvilket mål elevenen har med 

kommunikasjonen. Elevenes erfaringer og holdninger med verktøyet og temaet som skal 

formidles er også viktige påvirkningsfaktorer. Normene eller forventningene er uttrykt 

eksplisitt gjennom lærernes vurderingskriterier. Et av lærernes vurderingskriterier til bruken 

av digitale verktøy i den muntlige fordypningsoppgaven har ordlyden: ”Eleven har en 

hensiktsmessig digital presentasjon der han/hun bruker tekst, bilder, film og/eller lyd på en 

måte som støtter opp under presentasjonen”. I dette kriteriet legges det til rette for at elevene 

skal bruke tekst, bilde, film eller lyd på en måte som utdyper og utvider den muntlige 

presentasjonen. På den andre siden uttrykker kriteriet en holdning om at det multimodale 

uttrykket først og fremst er en støtte til den muntlige teksten, altså ikke meningsbærende i seg 

selv. 

I analysematerialet viser det seg at elevene først og fremst bruker PowerPoint-

presentasjonen til skriftlige, punktvise stikkord. Det er det muntlige og skriftlige verbalspråket 

som brukes til å kommunisere informasjon. Løvland (2007:99) fant at elevene prioriterer 

verbalspråklige modaliteter til å bære faglig informasjon, og at elevene bruke ikke-verbale 

modaliteter til å gjøre medelever interesserte i fagstoffet.  

I mitt materiale vektlegger elevene ikke-verbale modaliteter som illustrasjoner i 

varierende grad. Tre av elevene bruker ingen illustrasjoner, mens tre andre elever har 

illustrasjoner på nesten alle lysbildene i presentasjonen. I hovedsak bruker elevene 

illustrasjoner som ligner eller representerer det de snakker om, såkalte ikoniske visuelle 

modaliteter. Eksempelvis velger ofte elevene å sette inn en illustrasjon av bokomslaget til 

boka de skal snakke om, ved siden av faktapunkter om bokas innhold og forfatter. 

Metaforiske visuelle modaliteter, som å finne en illustrasjon til et mer abstrakt innhold, krever 

mer enn å finne en illustrasjon som fungerer ikonisk.  
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 Løvland (2007:98) mener at elevene i liten grad utnytter auditive ikke-verbale 

modaliteter som musikk og lydeffekter. I mitt materiale var det ingen elever som brukte lyd 

eller musikk. En mulig forklaring er at elevene hadde en tidsbegrensning på presentasjonen, 

og at ”tilleggseffekter” eller estetiske uttrykk derfor ble nedprioritert til fordel for ytringer 

med faglig informasjon. 

Elevene utnytter PowerPoint-presentasjonens affordans til å strukturere og støtte opp 

under den muntlige teksten gjennom skriftlig informasjon i kulepunkter. De fleste elevene 

utnytter ferdiglagde maler med en enkel utforming og ”rolige” fargekombinasjoner. Løvland 

(2007:110) fant at elevene brukte den grafiske utformingen på PowerPoint-lysbildene til å 

understøtte deres autoritet som ekspert.   

6.3 Multimodal kohesjon i elevers muntlige fordypningsoppgaver 

6.3.1 Rytme 

Van Leeuwen (2005:181) hevder at rytmen er biologisk gitt, og at all menneskelig handling er 

rytmisk koordinert. Van Leeuwen(2005) mener at den rytmiske strukturen ikke bare er et 

skjelett som holder de ulike modalitetene eller sekvensene sammen, men at rytmen er et 

meningsbærende element i seg selv. Løvland (2007:98) fant at elevene i liten grad brukte 

rytme bevisst som meningsbærende element, men som kohesjonsmekanisme mellom mer eller 

mindre selvstendige enheter, som for eksempel mellom en talesekvens og en dramatisering. 

I materialet mitt har alle elevpresentasjonene en tydelig rytmisk oppbygning. 

PowerPoint-presentasjonen har den strukturelle tyngden i alle elevpresentasjonene. Det vil si 

at strukturen i PowerPoint-presentasjonene påvirker andre modaliteter som kroppsspråket og 

den muntlige teksten. De digitale lysbildene strukturer den muntlige teksten fordi elevene 

følger strukturen i de skriftlige kulepunktene i framføringen. Lysbildene i PowerPoint-

presentasjonen er som regel strukturert som adskilte avsnitt der hvert lysbilde har en egen 

overskrift. Pausene mellom lysbildeskiftene blir synlige fordi elevene som regel stopper opp i 

den muntlige talestrømmen og bryter øyekontakt med mottakerne for å se ned på 

datamaskinen mens de trykker seg videre til neste lysbilde.  

 To av elevene brukte en animasjon som har sin funksjon i at ett og ett kulepunktene 

blir synlig i lysbildet. Bruk av denne animasjonen gir kulepunktene større strukturell tyngde, 

enn om hele lysbildet vises samtidig. Når ett og ett skriftlig punkt kommer til syne, forplikter 

aktørene seg til å holde seg til strukturen de på forhånd har lagt opp til, mens elever som viser 

hele lysbilder, i større grad kan fri den muntlige teksten fra å følge strukturen i lysbildet. Bruk 
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av animasjonen fører også til at taleren i større grad kan styre hvor raskt mottakerne skal 

motta fagstoffet, enn dersom lysbildet vises i sin helhet. Det er mulig at mottakerne vil legge 

mer vekt på hvert punkt som dukker opp, fordi det stadig er endringer i det visuelle synsfeltet. 

Det er lett for mottakerne å oppfatte sammenhengen mellom den muntlige teksten og de 

skriftlige kulepunktene fordi eleven snakker om ett og ett punkt om gangen. På den andre 

siden er det vanskeligere for elevene som bruker slike animasjonerå skape sammenheng 

mellom kulepunktene, siden de må ”begynne på nytt” i talestrømmen hver gang de har klikket 

frem en endring i lysbildet. 

De digitale lysbildene er som regel bygget opp av et overskriftfelt og et brødtekstfelt. 

Det varierer fra elev til elev hvordan de presenterer den skriftlige oppbygningen muntlig. 

Enkelte elever velger å lese overskriften for å markere et lysbildeskifte, før de går videre for å 

snakke mer utfyllende om stikkordspunktene i brødtekstfeltet. Andre elever bruker den 

muntlige teksten til å sette overskriften inn i en sammenheng med de andre lysbildene, som 

for eksempel ved å si ”nå skal jeg snakke litt om..” og så plassere overskriften inn i setningen. 

Svennevig (1995:57) skriver at en samtale som regel er bygd på et turtakingsprinsipp, 

hvor den som har turen, har en forpliktelse til å snakke. Ingen av elevene i materialet tar seg 

lengre pauser. Dersom de ikke umiddelbart finner det ordet de leter etter, går de videre. Dette 

kan ha en sammenheng med at de opplever de femten minuttene som er avsatt til foredraget 

deres som deres tur, og at de derfor har en forpliktelse til å holde talestrømmen i gang. 

Enkelte elever satte opp tempoet mot slutten av foredraget. Tempoet påvirker verbalspråket i 

den forstand at elevene snakker i kortere sekvenser, legger inn flere korrigeringer og pauser 

og har vaskeligheter med å finne de riktige ordene. 

  Elevene bruker tempo som ressurs på forskjellige måter. Eksempelvis snakker en elev 

i et rolig tempo under hele foredraget, noe som gjør at hun virker komfortabel med den 

muntlige situasjonen og understreker en resonnerende og personlig stil, mens en annen elev 

bruker et raskt tempo for å markere effektivitet og en personlig avstand til det han snakker 

om. 

Elevene bruker kroppen til å skape dynamikk og markere trykk i den muntlige teksten. 

Alle elevene bruker hendene til å gestikulere rytmisk. Når elevene bruker store bevegelser, gir 

det mottakerne et inntrykk av at informasjonen de gir er mer sentral enn når de for eksempel 

legger armene i kryss over brystet eller legger hendene bak på ryggen. Teksten oppleves som 

mer engasjerende og troverdig når aktøren bruker kroppsspråket aktivt.  
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Elevene viser en rytmisk tilknytning mellom kroppen og PowerPoint-presentasjonen. 

Elevene forbereder mottakerne på et rytmeskifte ved at de går ut av talerposisjonen, bøyer seg 

ned mot datamaskinen for så å gå tilbake i posisjon hver gang de skifter lysbilde. 

6.3.2 Komposisjon 

I multimodalitetsteori handler komposisjon om hvordan vi opplever balansen mellom de ulike 

semiotiske ressursene. Komposisjonen i tekst omhandler hvordan selve teksten er organisert 

og om hvordan teksten inngår i en større helhet, altså både tekstenes todimensjonale og 

tredimensjonale rom. Van Leeuwen (2005:200) hevder at komposisjon handler om 

verdsetting. Denne verdsettingen gir informasjon om hva slags kommunikasjonssituasjon 

teksten inngår i og hva som er avsenderens formål eller interesse med teksten. 

I mitt materiale observerte jeg at alle elevene stort sett står i den samme 

talerposisjonen under hele presentasjonen. Elevene har en form for opphøyd stilling som taler 

ved at de inntar lærerens vanlige posisjon, stående ved kateteret med ansiktet vendt mot 

medelever og lærere, som sitter bak pulter. Lærerne sitter midt i rommet og er godt synlige for 

eleven som skal holde foredrag. Løvland (2007:98) skriver at hun opplevde at elevene var lite 

gjennomtenkte når det kom til hvor de plasserte seg selv og rekvisitter når de skulle ha en 

framføring.  I mitt materiale elevene bevisste på den romlige organiseringen fordi de plasserer 

seg slik at PowerPoint-presentasjonen skal være godt synlig for alle i rommet og at de selv er 

synlige med hele kroppen. Alle elevene står med forsiden vendt mot mottakerne. Dette 

uttrykker at de ønsker kontakt. En av lærerne sa i en uformell kommentar at elevene på 

forhånd hadde fått beskjed om at de burde være bevisst på hvor de plasserte seg.  

De fleste elevene bruker ferdiglagde temaer eller utformingsmaler som er tilgjengelige 

i PowerPoint-programmet. I materialet er det en elev som velger å designe en egen bakgrunn 

som er knyttet til temaet han snakket om. De fleste velger rolige fargekombinasjoner slik at 

presentasjonen får et profesjonelt preg, uten at fargene gjør teksten mindre leselig. Elevene 

viser at de kan strukturere tekst i punktvise stikkord, sette inn illustrasjoner og benytte seg av 

utformingsmaler, men det er få elever som velger å fremheve sin selvstendighet til fagstoffet 

gjennom utformingen av PowerPoint-presentasjonen. En risiko ved at elever bruker 

ferdiglagde maler for utforming og struktur, er at elevene nøyer seg med å overlate det 

multimodale designet til PowerPoint-programmet i stedet for å komponere og designe et eget 

multimodalt uttrykk.  

Den skriftlige teksten i elevenes lysbilder er hierarkisk komponert. Overskriften har 

stor skriftstørrelse og er adskilt fra brødtekstfeltet. Det varierer hvor mye tekst hver elev 
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bruker i lysbildene, men det er få som bruker mer enn fem kulepunkter på ett lysbilde. 

Informasjonen i kulepunkter er ofte komprimert fordi elevene bruker tegn som pil eller 

bindestrek for å vise kausale forhold innad i setningen og for å spare plass i lysbildet. Den 

hierarkiske oppbygningen av den skriftlige informasjonen i lysbildene kansynliggjøre struktur 

og gi mottakerne et inntrykk av hva som er overordnet og underordnet informasjon. På den 

andre siden bryter kulepunktene opp teksten i informasjonsbiter og skaper en utfordring for 

elevene når de i den muntlige formidlingssituasjonen skal ”lime” informasjonsbitene sammen 

igjen. 

6.3.4 Informasjonskobling 

Van Leeuwen (2005:219) hevder at forskjellige kontekster krever ulik forståelse og bruk av 

informasjon. Dette påvirker hvordan vi kobler sammen ulike informasjonsdeler. Løvland 

(2007:98-99) skriver at informasjonskobling var den viktigste kohesjonsmekanismen hun 

observerte i sitt materiale og at koblingene mellom de ulike informasjonsdelene som oftest var 

koblet gjennom utdypning. Løvland fant også at elevene i de høyeste klassetrinnene i større 

grad vekslet mellom utdypende og utvidende koblinger enn elever på lavere trinn.  

I mitt materiale er som regel ikke-verbale modaliteter brukt som utdyping av det 

verbalspråklige. Eksempelvis velger elevene å bruke illustrasjoner av bokomslagene til 

verkene, mens de oppsummerer faktaopplysninger eller handlingen skriftlig og verbalt. Det 

finnes allikevel unntak. Eksempelvis bruker to av elevene assosiative illustrasjoner for å 

utvide den verbalspråklige informasjonen og utvide fremføringens meningspotensial. Elevene 

kobler informasjonsdeler sammen både gjennom utdyping og utviding, men det er den 

utdypende koblingen som forekommer hyppigst. 

Det muntlige og skriftlige verbalspråket i materialet er koblet sammen gjennom 

utdyping. Overskriften spesifiserer hvilket tema eleven snakker om, og kulepunktene i 

brødteksten spesifiserer hvilket innhold som ligger i overskriften. 

Kroppsspråket blir i hovedsak brukt til å utdype den verbalspråklige informasjonen. 

Eksempelvis bruker elevene hendene til å markere trykk eller gjøre ikoniske gester som 

representerer et ord. Det er også enkelte tilfeller hvor elevene bruker metaforiske gester til å 

utvide meningspotensialet for mottakerne ved å legge bevegelser til ord med et abstrakt 

innhold, som for eksempel til ordene ”kjærlighet”,” frihet” eller ”undertrykkelse”.  
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6.3.5 Dialog 

Dialogen i en multimodal tekst handler om hvordan de ulike modalitetene samhandler om 

mening, og hvordan denne samhandlingen tilpasses konteksten og 

kommunikasjonsdeltakerne. I samtale vil ofte dialogen være bygd på et turtakingsprinsipp. I 

en multimodal tekst vil ofte det dialogiske være flere synkrone dialoger som utspiller seg 

samtidig.  

Det dialogiske samspillet i lysbildene går ofte ut ifra overskriften, som kan ses på som 

et initiativ til hva lysbildet skal inneholde. Enkelte elever formulerer overskriften som et 

spørsmål som de svarer på både gjennom stikkordspunktene og en muntlig utfylling av disse 

punktene. Illustrasjonene er i varierende grad i et dialogisk samspill med den øvrige teksten.  

Elevene bruker i hovedsak verbalspråket for å kommunisere med læreren og 

medelevene. De fleste elevene bruker for eksempel språklige dramatiseringer for å 

rekonstruere korte scener fra verkene eller ytre replikker ”i rolle”. Sceniske fortellermåter blir 

som regel brukt for å variere den ellers refererende fortellermåten. 

Det kan virke som om elevene ser på både læreren og medelevene som modellyttere, 

altså at det eksisterer dobbel adressivitet. Når elevene refererer til handlingene i verkene, 

bruker de ofte et lettere språk, slang og uformelle vurderinger og generisk ”du” som 

henvendelse, men når de skal analysere verkene, går flere elever over til å bruke fagbegreper 

og henvisninger til sekundærlitteratur. Det virker som om elevene har et inntrykk av at de må 

bruke fagbegreper og et mer teknisk og faglig språk i større grad når de skal analysere 

verkene, enn når de refererer til handlingen. Dette kan også ha en sammenheng med at 

handlingsreferat kan formidles som en fortelling med typiske fortellervirkemidler, mens 

analysen krever faglige analyseredskaper i form av fagbegreper og understøttende 

argumenter.  
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6.4 Andre funn 

6.4.2 Tekst og sjanger 

Til tross for at elevene viser ulike prioriteringer av den estetiske utformingen og vektlegging 

av effekter, har de en påfallende lik struktur i foredragene sine. Strukturen i foredraget ligner 

den strukturelle oppbygningen i en skriftlig argumenterende tekst. Det virker derfor som om 

elevene har en felles bevissthet rundt sjanger, trolig på grunn av sosialisering og erfaring med 

skolesjangeren muntlig presentasjon. Ongstad (2004) hevder at om man får mer erfaring med 

en sjanger, er det  større muligheter for å utvikle et individuelt uttrykk innenfor sjangeren. 

Sjangeren gjør oss likere fordi vi sosialiseres gjennom de samme rammebetingelsene, men 

samtidig individualiseres vi.  Elevpresentasjonene viser at elevene holder på strukturen de er 

blitt kjent med innenfor skolesjangeren foredrag, men viser individualitet i den verbale, 

kroppslige og digitale stilen de velger å uttrykke seg gjennom. 

6.4.3 Meningsskaping gjennom stil 

Løvland (2007) hevder at elevene ofte velger å uttrykke en personlig stil gjennom tekstene de 

skaper. Stilen gir uttrykk for hvilken rolle de velger seg i klasserommet, og hvilke krav de 

stiller til lytterne. I analysen av elevpresentasjonene kommer det tydelig frem at de fleste 

elevene velger å ta på seg en ”ekspertstil”. Denne stilen er typisk for individuelle 

presentasjoner. Siden fordypningsoppgaven er et stort individuelt arbeid, ligger det også 

forventninger om at elevene skal være eksperter på sitt område. Ekspertstilen kommer også til 

syne i vurderingskriteriene ved at elevene skal vise evne til selvstendig refleksjon, analyse og 

vurdering, samt bruke fagbegreper, anvende og oppgi sekundærlitteratur og vise trygghet 

gjennom kroppsspråket. I analysene av elevpresentasjonene kommer ekspertstilen tydeligst 

frem gjennom den muntlige teksten og de skriftlige stikkordspunktene i PowerPoint- 

presentasjonene. I den muntlige språkføringen bruker elevene for eksempel personlig 

pronomen for å begrunne egne valg og vise refleksjon og vurdering. Flere elever brukte også 

fagbegreper og viste til sekundærlitteratur for å understøtte ekspertstilen. Den romlige 

komposisjonen understreker talerens autoritet som ekspert. Når elevene velger ekspertstilen, 

viser de samtidig at de har en relativt lik forståelse av hvilke krav og forventninger som stilles 

til dem, og at de kjenner til kriteriene de blir vurdert etter.   

En annen stil som Løvland (2007) fremhever i sitt materiale fra ungdomsskolen, er 

entertainerstilen. Løvland (2007:111) skriver at elever som velger å bruke en entertainerstil, 

som regel får status blant sine medelever fordi de viser at de har humoristisk sans og ikke tar 
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oppgaven for seriøst. I presentasjonene av fordypningsoppgaven var det få elever som valgte 

denne stilen. En grunn kan være at entertainerstilen gir mest status på lavere klassetrinn, eller 

når oppgaven har mindre omfang enn fordypningsoppgaven.  

6.5 Holdninger og erfaringer med bruk av PowerPoint i muntlige 

framføringer 

6.5.1 PowerPoint- et hensiktsmessig didaktisk og pedagogisk verktøy? 

Lærerne i gruppeintervjuene er i utgangspunktet positive til at elevene bruker PowerPoint når 

de skal presentere noe muntlig. Lærerne mener at det er store forskjeller mellom hvor trygge 

elevene er i muntlige situasjoner og at det derfor kan være en trygghet for dem å ha en 

PowerPoint-presentasjon å støtte seg til. Lærerne ser også at det er positivt at elevene får 

mulighet til å lage en form for scenografi rundt den muntlige presentasjonen sin ved å benytte 

bilder og andre effekter. En utfordring som enkelte elever må jobbe videre med er ifølge 

lærerne å formulere meningsbærende stikkord. 

I likhet med andre teknologiske verktøy har PowerPoint-verktøyet også sine 

”skyggesider”. En av lærerne uttrykker at ulempen ved å bruke PowerPoint er at 

presentasjonsformen ofte kan bli monologisk, og at utstrakt bruk av verktøyet har en 

passiviserende effekt på mottakerne. En av de største kritikerne av bruken av PowerPoint er 

medieprofessor Edward R. Tufte. Tufte (2003:4-6) mener at PowerPoint- verktøyet virker 

passiviserende på mottakerne fordi det digitale tekstbehandlingsverktøyet innbyr lite til 

dialog, deler opp narrativer i kulepunkter, og skjuler svakt innhold ved å kommersialisere det.  

Jan E. Kjeldsen (2006:12) støtter seg til Tuftes kritikk av verktøyet, men hevder  at 

hovedutfordringen med bruk av PowerPoint består i at vi må gå fra å tenke teknologisk til å 

tenke retorisk rundt denne bruken. Siden muntlige presentasjoner er tydelige retoriske 

situasjoner, vil det være fordelaktig for elevene å bli trent i å tenke hvordan de kan bruke 

PowerPoint-presentasjonen sin til å underbygge etos, logos og patos. Ved å tenke retorisk 

rundt bruken av PowerPoint, kan også elevene nærme seg lærerplanens målsetning om at bruk 

av digitale verktøy kan videreutvikle deres kommunikative kompetanse og presentasjoner. En 

av lærerne mener at PowerPoint-presentasjoner kan brukes dialogisk og aktiviserende dersom 

aktøren bruker illustrasjoner og legger inn spørsmål og drøftingsoppgaver underveis i 

presentasjonen. 
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Elevene foretrekker å bruke PowerPoint når de skal holde et foredrag, først og fremst 

som huskehjelp og struktureringsverktøy for seg selv. Et par elever forteller også at de bruker 

PowerPoint-presentasjonen for å holde på mottakernes oppmerksomhet gjennom bruk av 

illustrasjoner og lignende. Elevene mener også at de kunne klart seg godt uten støtten de får 

fra den digitale presentasjonen, og at det å bruke PowerPoint burde være en mulighet, ikke et 

krav til presentasjonsform. To elever mener at virkemidler som plakater eller veggaviser kan 

fungere like godt som en PowerPoint-presentasjon. Det virker som om elevene som definerer 

seg selv som faglig sterke i norsk, mener at det er ”de svake” som bruker visuelle effekter 

som illustrasjoner, farger, animasjoner og lignende for å skjule seg selv bak presentasjonen 

Elevene forteller også at de ser på det som ”litt unødvendig” å ha illustrasjoner og at 

det er vanskelig å finne passende bilder når de snakker om alvorlige eller tabubelagte tema. 

Elevene tillegger ikke-verbale modaliteter lite faglig verdi.  Det er mulig at elevene først og 

fremst ser på verbalspråket som skolens anliggende, og at bilder, musikk, animasjoner og 

lignende hører til hjemmesfæren. 

Løvland (2007) fant at lærerne som regel viser positivitet til multimodalitet, men at det 

var lite veiledning i hvordan multimodaliteten skulle utnyttes, og at multimodaliteten sjelden 

ble gjort til et tema i vurderingen. I mitt materiale forteller lærerne at elevene sender inn 

PowerPoint-presentasjonene sine etter en muntlig presentasjon, slik at de kan inngå i 

vurderingen. Elevene forteller at de ikke får veiledning i bruken av PowerPoint. Det er 

imidlertid uvisst hvordan elevene definerer veiledning. Siden det er et vurderingskriterium å 

ha en hensiktsmessig PowerPoint vil for eksempel tilbakemelding på dette kriteriet kunne ses 

på som veiledning. Flere av elevene forteller at tilbakemeldingene de får på dette kriteriet, 

ofte er formulert som ”bruk mer bilder”. Slike kommentarer vil være lite utviklende dersom 

det ikke står nevnt hvordan bildene skal brukes. På den andre siden er det mulig at elevene i 

realiteten får mer utdypende kommentarer på det multimodale i presentasjonene sine enn det 

de gir uttrykk for. Løvland (2007:128) hevder at en mulig årsak til at det multimodale i liten 

grad gjøres til gjenstand for veiledning og vurdering, kan være at lærerne først og fremst har 

veilednings- og vurderingskompetanse i de verbalspråklige modalitetene. 

PowerPoint-foredraget er ennå en forholdsvis ny sjanger i skolen. Ongstad (2004:83) 

hevder at det didaktiske fokuset ikke bør legges på reproduksjon eller herming av andre 

sjangre, men på å videreutvikle nye sjangre og få frem spenningsforholdet mellom tekst og 

sjanger. Dersom digitale presentasjonsverktøy skal være hensiktsmessig og utviklende for 

elevenes muntlige kompetanse, er det nødvendig at elevene får oppleve det semiotiske 

potensialet i de ulike modalitetene og forholdet mellom dem.  
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6.5.2 Aspekter ved muntlige presentasjoner 

Lærerne mener at elevene er generelt flinke til å presentere fagstoff muntlig, at de snakker 

fritt fra manus og at de bruker den digitale presentasjonen sin godt. Det lærerne ser på som et 

vekstpunkt, er at elevene kan bli flinkere til å formulere seg konsist og bruke norske 

fagbegreper i stedet for å støtte seg til engelske ord og uttrykk. 

  Lærerne forteller om at en muntlig presentasjon ofte kan være fordelaktig for de 

elevene som ikke mestrer like godt å formulere seg skriftlig. Flere av elevene forteller at de 

foretrekker å presentere fagstoff muntlig fremfor skriftlig. Elevene mente at de muntlige 

presentasjonene var en positiv opplevelse fordi de hadde jobbet individuelt med 

fordypningsoppgaven over tid, og at de kunne presentere noe som var av personlig interesse.  

Lærerne forteller at de ser på både innhold og form når de skal vurdere elevenes 

muntlige kompetanse. Elevene hevder derimot at lærerne hovedsakelig vektlegger det faglige 

innholdet og den muntlige språkføringen når de gir tibakemelding. Løvland (2007:127) 

hevder at elever ofte vil ha et resultatmål, som vil si at de gjør det de tror vil føre til en god 

karakter eller anerkjennelse fra læreren, og at de ofte har en oppfatning av hva som forventes 

og kreves av dem innenfor skolekulturen. I intervjuene forteller to av elevene at de blir 

premiert av læreren med gode karakterer dersom de uttrykker seg akademisk, for eksempel 

ved å bruke faguttrykk og latinske sitater eller oppgi sekundærlitteratur.  Hertzberg og Penne 

(2008:55) skriver at eleven møter diskurser, preferanser og verdier i skolen som er en viktig 

årsak til sosial ulikhet. Elever som knekker ”skolekoden”, opparbeider seg en såkalt 

metaspråklig bevissthet som stadig blir viktigere for å lykkes i skole og utdanning. En 

utfordring i forbindelse med at elever tilpasser seg de gjeldende normene for kommunikasjon 

i skolen, kan være at elevene reproduserer kunnskap i stedet for å møte læreplanens 

målsetning om danning og kritisk vurdering. 
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6.6 Kunnskapsløftet - et løft for multimodal tekstskapning? 

6.6.1 Fordypningsoppgaven som sammensatt tekst 

LK06 deler inn kompetansemålene i norskfaget i fire hovedområder: muntlige tekster, 

skriftlige tekster, sammensatte tekster og språk og kultur. Under hovedområdet ”Språk og 

kultur” heter det at elevene i Vg3 skal kunne: ”[…]gjennomføre arbeidet med en selvvalgt 

fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med 

språklig, litterært eller annet norskfaglig emne”.  

Elevene i denne avhandlingen presenterer fordypningsoppgaven sin som en sammensatt tekst. 

Siden kompetansemålet om gjennomføring av fordypningsoppgave er plassert under 

hovedområdet ”Språk og kultur”, og ikke under de mer tekstspesifikke hovedområdene, kan 

det derfor virke som om det faglige innholdet i fordypningsoppgaven er overordnet den 

tekstlige utformingen. Elevenes oppfatning av at innholdet er viktigere enn formen, kan altså 

til en viss grad begrunnes i læreplanens kompetansemål for fordypningsoppgaven i Vg3.  

6.6.2 Sammensatte tekster og et utvidet tekstbegrep 

LK06 er den første norske læreplanen som på alvor innlemmer den digitale tekstkulturen i 

norskfaget gjennom hovedområdet ”Sammensatte tekster” og et utvidet tekstbegrep. Til tross 

for at LK06 har bidratt til et økt fokus på multimodal resepsjon og produksjon ved å ha 

”sammensatte tekster” som et hovedområde i norskfaget, kan det diskuteres hvorvidt denne 

utvidelsen av tekstbegrepet representerer en reell endring i skolekulturens syn på tekst og 

tekstkompetanse.  Rogne (2008) hevder at separasjonen mellom sammensatte tekster og andre 

tekstformer kan virke mot sin hensikt:  

Slik sett kan LK06 faktisk medverke til ei vidareføring av eit tekstsyn der ein ikkje tek det 
utvida tekstbegrepet heil på alvor, og der tekstar som har andre dominerande modalitetar enn 
dei verbalspråklege, blir sett på som eit slags krydder eller tillegg i norskfaget (Rogne 
2008:11). 
 

Dersom normene for kommunikasjon i norskfaget fremdeles prioriterer verbalspråket, vil det 

utvidede tekstbegrepet i praksis bety et tradisjonelt tekstbegrep kledd i ny drakt. Rogne 

(2008:11) hevder at en løsning vil være å fjerne oppdelingen mellom skriftlige, muntlige og 

sammensatte tekster til fordel for en tredeling mellom tekstresepsjon, tekstproduksjon og 

tekstrefleksjon der alle typer tekster ville bli behandlet likt innenfor hvert område. En 

sammensmeltning av teksttypene, uansett modalitet, ligger nærmere det sosialsemiotiske 

tekstbegrepet enn det tekstbegrepet som vi finner i  dagens læreplan. Selv om LK06 i større 

grad enn tidligere læreplaner sidestiller multimodale tekster med muntlige og skriftlige 
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tekster, vil et mer helhetlig tekstbegrep kunne bidra til at multimodalitet ikke kun blir sett på 

som et ”krydder” til det egentlige faglige innholdet som ligger i verbalspråket, men tillegges 

verdi som meningsbærende uttrykksformer i skolen og norskfaget. 

6.6.3 PowerPoint - støttende og utviklende for elevenes 

kommunikasjonsferdigheter? 

”Å kunne bruke digitale verktøy” er i LK06 integrert som en grunnleggende ferdighet i alle 

fag. Under beskrivelsen av denne grunnleggende ferdigheten i norskfaget står det: ”Bruk av 

digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og 

presentasjoner”. Presentasjonsverktøyet PowerPoint er blitt stadig vanligere i norske 

klasserom. Til tross for at verktøyet har flere nyttige egenskaper som kan støtte opp under 

elevenes muntlige ferdigheter, er det en risiko for at PowerPoint får monopol som 

presentasjonsverktøy i skolen og at andre nyttige digitale verktøy som kan brukes til det 

samme formålet blir oversett. 

Ut ifra analysene av elevenes presentasjoner og intervjuene med lærere og elever 

mener jeg at bruk av digitale presentasjonsprogram som PowerPoint kan støtte og utvikle 

elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Elevene kan støtte seg til skriftlige 

stikkordspunkter og finne det lettere å strukturere den muntlige teksten.  Den økende bruker 

av PowerPoint-presentasjoner kan blant annet føre med seg en bevisstgjøring rundt bruk av 

kilder, også i muntlige presentasjoner.  

Elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner kan utvikles ved å bruke 

digitale verktøy som PowerPoint fordi de kan benytte både verbale og ikke-verbale 

modaliteter i muntlige presentasjoner. Bruk av bilder, animasjoner, farge og skrift kan utvide 

den muntlige presentasjonens meningspotensiale. For at elevene skal kunne utnytte dette 

potensialet, bør det legges noen premisser for hvordan det digitale presentasjonsverktøyet bør 

brukes i skolen. Mange elever har tilstrekkelig basiskompetanse i bruk av 

tekstbehandlingsprogram som Word, Exel og PowerPoint. Dersom elevene skal utvikle den 

tekniske basiskompetansen de allerede har, er det viktig at det multimodale gjøres til et tema 

for veiledning og vurdering. Dette innebærer at elevene ikke bare lærer å bruke verktøyet, 

men blir utfordret til å tenke retorisk, scenografisk, dramaturgisk og dialogisk i den muntlige 

konteksten verktøyet brukes i. Et annet premiss er at elevene ikke bare lærer å bruke verktøyet 

ved å sette inn kulepunkter, illustrasjoner og lignende, men at de også får kompetanse i å 

endre og utvikle verktøyet og bruke det i ulike sammenhenger. Først da blir det å bruke 

PowerPoint ikke bare en ferdighet, men en kompetanse.  
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Teknologiske nyvinninger som ikke er primært tiltenkt bruk i skolen, fører ikke 

nødvendigvis til ønsket pedagogisk praksis. Dersom multimodaliteten kun blir sett på som 

”krydder” eller tillegg til det faglige innholdet, vil det utvidede tekstbegrepet og digital 

kompetanse ha liten verdi i skolen. En risiko ved den svake formuleringen av målet med 

elevenes digitale tekstproduksjon i LK06, er at man i skolen kan nøye seg med å holde en 

muntlig presentasjon med en PowerPoint i bakgrunnen og kalle det for en sammensatt tekst. 
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7 Avslutning 
I denne avhandlingen har jeg undersøkt hvordan tre klasser på Vg3-trinn bruker PowerPoint 

når de presenterer en selvvalgt fordypningsoppgave i norsk. Mer spesifikt har jeg undersøkt 

den multimodale kohesjonen i elevenes presentasjoner og hvordan elevene utnytter den 

modale affordansen som ligger i den muntlige teksten, kroppssprpket og PowerPoint-

presentasjonen. I tillegg har jeg undersøkt holdninger elever og lærere har til bruk av 

PowerPoint i muntlige presentasjoner. Empirien er hentet inn gjennom videoobservasjon i tre 

klasserom, gjennom intervjuer i to elevgrupper og en lærergruppe og dokumentinnsamling av 

elevenes PowerPoint-presentasjoner. 

Oppsummert viser avhandlingen at alle elevene bruker og foretrekker å bruke digitale 

lysbilder når de skal presentere et fagstoff. I PowerPoint-presentasjonene viser elevene at de 

prioriterer skriftlige stikkord over ikke-verbale modaliteter som lyd, bilde, animasjoner og 

lignende. En av årsakene til dette er at elevene opplever at tekstens faglige innhold er 

overordnet tekstens form. Elevene viser at de behersker bruken av maler, at de kan  sette inn 

bilder og kulepunkte og bruke animasjoner. Det er imidlertid få elever som velger å designe 

en egen bakgrunn, bruke musikk og lyd eller illustrasjoner som utvider meningsinnholdet i de 

andre modalitetene. Dette synes å ha en sammenheng med at elevene ikke får systematisk 

opplæring i hvordan de skal bruke PowerPoint-verktøyet, men at de har en selvlært 

brukerkompetanse. Elevene uttrykker atdet multimodale ikke gjøres til et sentralt område i 

tilbakemeldingen de får fra lærerne. 

Alle elevene påtar seg en form for ekspertrolle for å vise autoritet og selvsikkerhet 

overfor mottakerne i den muntlige formidlingssituasjonen. I rollen som ekspert er elevene 

opptatt av å vise at fordypningsoppgaven er et produkt av selvstendig arbeid og refleksjon. 

Medelever og lærere har en tilbaketrukket lytterrolle. Elevene gir uttrykk for at de jobber mot 

et resultatmål i form av gode karakterer, og at de derfor tilpasser seg det de opplever at 

lærerne vektlegger og forventer i den muntlige situasjonen.  Elevene vektlegger det 

verbalspråklige i presentasjonene sine fordi de opplever at det er verbalspråket som har 

informasjonsverdi, mens ikke-verbale modaliteter hovedsakelig har en estetisk eller 

underholdende verdi. Illustrasjoner, animasjoner og lyd er noe elevene velger å ha som pynt 

eller tillegg til det den norskfaglige informasjonen som ytres gjennom verbalspråket. Enkelte 

elever uttrykker at de forbinder bruk av ikke-verbale modaliteter med elever som er svake 

faglig. Lærerne uttrykker imidlertid at elevenes PowerPoint-presentasjoner er et viktig 

virkemiddel, og at disse tas med i vurderingen og tilbakemeldingen de gir elevene. 
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Elever forteller at de som regel bruker PowerPoint som verktøy når de skal presentere 

noe muntlig, og at verktøyet både fungerer godt som en støtte for taleren og som 

visualiseringsverktøy for mottakerne. Lærerne mener også at PowerPoint støtter opp under 

elevenes presentasjoner, og at elevene er flinke til å snakke fritt fra manus når de benytter 

PowerPoint som presentasjonsverktøy. Lærerne uttrykker imidlertid at det er en utfordring å 

bruke verktøyet dialogisk, og at det pedagogiske potensialet i bruken av verktøyet er usikkert.   

 Jeg mener at verktøyet kan brukes til å videreutvikle elevene 

kommunikasjonsferdigheter, dersom potensialet som ligger i ikke-verbale modaliteter, blir 

synliggjort for elevene. Elevene bør oppfordres til å være kritiske, kreative og individuelle 

innenfor presentasjonssjangere. Elevene trenger å opparbeide seg en multimodal 

tekstkompetanse som både inkluderer en brukerkompetanse og en endrings-og 

utviklingskompetanse av sammensatte tekster og sjangre. For å oppnå dette, er det behov for 

et økt fokus på multimodal tekstkompetanse både blant lærere og elever.  

Utvalget i denne avhandlingen er for lite til å kunne generaliseres til å gjelde for 

skolen generelt. Det hadde vært interessant å undersøke elevenes bruk av PowerPoint på flere 

skoler, trinn og nivå, men på grunn av avhandlingens omfang var ikke dette hensiktsmessig. 

Det ville også vært interessant med et fokus på lærernes vurdering av PowerPoint-

presentasjoner og hvordan tilbakemeldingen påvirker produktet. 

I Norge finnes det lite didaktisk forskning på hvilke pedagogiske muligheter og 

begrensinger som ligger i å bruke presentasjonsverktøy som PowerPoint. Denne avhandlingen 

er et bidrag til slik forskning. Digitaliseringen av skolen har konsekvenser for både 

undervisningsformer og hvilke mål opplæringen skal ha. Undervisningsform og valg av 

verktøy må svare til både skolens målsetning og elevenes forutsetninger. For at bruken av 

digitale verktøy skal være formålstjenelig i skolen, er det et behov for videre forskning som 

kan si oss noe om det pedagogiske potensialet som ligger i å bruke slike verktøy. 
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