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Sammendrag 

Hensikten med denne avhandlingen har vært å undersøke potensielle utfordringer og 

muligheter som kan oppstå, dersom man bruker de retoriske bevismidlene ethos, pathos og 

logos som grunnlag for vurdering. Oppgaven tar utgangspunkt i forskning som sier at 

appellformene har et potensiale til å kunne fungere som vurderingsgrunnlag og metaspråk for 

muntlig. For å avdekke utfordringer og muligheter har jeg undersøkt hvordan to norsklærere i 

Vg3, på to forskjellige skoler, har brukt ethos, pathos og logos i en muntlig 

vurderingssituasjon. Problemstillingen har vært følgende: Hvilke muligheter og utfordringer 

opplever lærer og elev når appellformene er vurderingsgrunnlaget for muntlig i Vg3? 

Ved å avdekke potensielle utfordringer og muligheter tilknyttet vurderingen, har jeg fått 

mulighet til å finne ut om appellformene fungerer, eller hvorfor de ikke fungerer som 

grunnlag for vurdering. Relaterte forskningsspørsmål som har vært med på å besvare 

hovedproblemstillingen er: «Hvordan kommer appellformene til uttrykk i lærerens 

vurderingsskjema?», «Hvordan opplever læreren bruk av appellformene som 

vurderingsgrunnlag?», og «Hvordan opplever elever bruk av appellformene som 

vurderingsgrunnlag?». 

Oppgaven bygger på datamateriale som er hentet fra dokumenter med vurderingskriterier, 

transkripsjoner fra lærerintervju og gruppeintervju med elever, samt notater fra observasjon. 

Jeg har benyttet meg av et kvalitativt forskningsdesign, i form av to eksplorerende 

casestudier. Gjennom datamaterialet har jeg prøvd å avdekke hvor de største utfordringene og 

mulighetene ved å benytte appellformene som vurderingsgrunnlag ligger. Ved å kode ytringer 

og fraser opp mot temaer, så har det vært mulig å strukturere og påvise utfordringer og 

muligheter som både lærere og elever har opplevd.  

Resultatene fra casene viser at det tenderer å være flere utfordringer knyttet til 

problemstillingen enn muligheter. Av utfordringer var det to som dukket opp i begge casene; 

at appellformene oppleves som for upresise og omfattende, og at læreplanen for norsk og 

skriftlig hovedmålseksamen påvirker hvordan faglærere velger å arbeide med retorikk i 

norskfaget. På bakgrunn av resultatene later det til at arbeid med appellformene krever god 

retorisk kompetanse av læreren. Jeg vil også argumentere ytterligere at for å kunne dra nytte 

av begrepene som et metaspråk, bør begrepene aktualiseres ved alle relevante anledninger 
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gjennom hele videregående. Appellformene bør også trekkes inn i veiledningen til elever i 

forarbeidsfasen. 
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1 Innledning 

I løpet av mine år som lektorstudent på Blindern er det særlig ett aspekt ved læreryrket som 

framstår som vanskelig og utfordrende: vurdering. Vurdering er noe alle elever i skolen har 

krav på, underveis og etter endt opplæring. Heldigvis eksisterer det et metaspråk for å snakke 

om språket i en skriftlig tekst: grammatikk. For vurdering av muntlige tekster er det derimot 

ikke alltid like enkelt å formidle presist hva som ikke fungerer, og hvordan eleven kan bli 

bedre til neste gang.  

Selv som elev i videregående hadde jeg svært lite kjennskap til retorikk og hvordan jeg kunne 

utnytte tilbakemeldingene fra min lærer for å forbedre meg muntlig. Jeg erfarte ofte at 

faglærer ved muntlig vurdering benyttet seg av kriterier som var vage og til dels upresise -

som igjen førte til tilbakemeldinger som i liten grad påpekte hvordan jeg kunne bli bedre til 

neste gang. «Du bør heve stemme din litt mer; du var kanskje litt for glad i å se på manuset 

ditt; jeg syns du hadde for lite stoff i oppgaven.» Det er ikke det at slike tilbakemeldinger er 

fullstendig verdiløse – de påpeker til en viss grad hva, men de er veldig dårlige til å forklare 

hvorfor og hvordan, med tanke på videre utvikling. 

1.1 Bakgrunn 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 (LK06) kom retorikken inn som et emne i 

norskfaget. I den første utgaven av læreplanen for norsk i LK06, NOR1 – 01, dukket retorikk 

opp under hovedområdet for skriftlige tekster, og under det nyopprettede sammensatte tekster. 

Kompetansemålene lød som følgende: 

- «Bruke begrepsapparatet for retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike 

sjangre.» 

- «Analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og 

internett ved hjelp av begreper for retorikken» (Utdanningsdirektoratet [UDIR], 2006). 

Dette er alle kompetansemål for VG3-elever, og slik var også de påfølgende reviderte 

læreplanene som kom i 2008 (NOR1 – 02), 2009 (NOR – 03) og 2010 (NOR – 04). I 2012 ble 

lærerplanen på nytt revidert, og det var i denne omgang at retorikken først ble nevnt som et 
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hovedmål, under det nåværende hovedområdet muntlig kommunikasjon – tidligere kalt 

muntlige tekster (UDIR, 2013). 

Blant de nye kompetansemålene er retorikken – eller mer presist appellformene, å finne i 

under muntlig kommunikasjon, som kompetansemålene:  

- «Bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner» (VG1 og VG2 

studieforberedende og VG2 yrkesfaglig).  

- «Bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte 

tekster» (VG3). (ibid.). 

Etter 10. trinn er det dessuten et kompetansemål under språk, litteratur og kultur, hvor eleven 

skal «gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på» (ibid.). Dette kan tolkes 

som at retorikkens begreper er ønskelig som et metaspråk for elever – noe som kan gjøre 

retorikken aktuell som vurdering for læring, og at elevene må besitte denne ferdigheten før 

videregående. 

I tilknytning til innføringen av retorikk som den del av norskfaget, er det derfor interessant å 

se om appellformene kan nyttiggjøres med tanke på norskfagets muntlige aspekt. Som det vil 

fremkomme senere i oppgaven, under delkapittelet muntlig (kap. 2.1.5) i oppgavens teoridel, 

så er blant annet Svennevig m. fl. (2012), Helene Dam (1999), Sylvi Penne (1999) og flere 

enige i at det ligger et ubrukt potensial i det å benytte seg av retorikken ved muntlig. 

En muntlig presentasjon er en språksituasjon hvor eleven må klare å overbevise eller overtale 

lærer og medelever om at de besitter den kunnskapen som de blir testet i. Jeg mener derfor 

også å påstå at retorikkens appellformer kan være en god kilde for kriterier til vurdering av 

muntlig, og som også kan benyttes ved tilbakemeldinger (feedback) – dersom dette 

presenteres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Retorikk som vurderingsgrunnlag kan 

dessuten være med på å gi lærer og elev et metaspråk for å kunne snakke om og vurdere 

muntlige tekster, noe som fremkommer som litt av hensikten til innføring av retorikk gjennom 

kompetansemålene. Formålet med dette studiet vil derfor være å undersøke hvilke 

utfordringer og muligheter som følger de retoriske appellformene, hvis de blir brukt som 

grunnlag for vurdering av muntlige framføringer i Vg3 per dags dato.  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Undersøkelsens problemstilling lyder som følgende: Hvilke muligheter og utfordringer 

opplever lærer og elev når appellformene er vurderingsgrunnlaget for muntlig i Vg3? 

Relaterte forskningsspørsmål som skal hjelpe med å besvare hovedproblemstillingen er: 

1. Hvordan kommer appellformene til uttrykk i lærerens vurderingsskjema? 

2. Hvordan opplever læreren bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

3. Hvordan opplever elever bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

Det første forskningsspørsmålet vil i hovedsak besvares gjennom en dokumentanalyse, hvor 

lærerens vurderingsskjema vil bli gjennomgått. Spørsmålet vil belyse hvordan de retoriske 

appellformene manifisterer seg som kriterier for vurdering, og ser hvordan 

ordlyden/oppfatningen av de retoriske begrepene samsvarer med min operasjonalisering av 

begrepene. De to siste forskningsspørsmålene vil ta for seg lærerens og elevenes opplevelse 

av undersøkelsen, og vil prøve å avdekke interessante utofordringer og muligheter som har 

oppstått i arbeids- og vurderingsprosessen. 

Etter å ha besvart disse tre forskningsspørsmålene, håper jeg å få presentert et så nyansert svar 

som overhode mulig på problemstillingen. Forskningsspørsmålene vil være behjelpelige med 

å avdekke hvorvidt oppfatningen og bruken av de retoriske begrepene samsvarer med 

begrepene slik de fremkommer innenfor retorisk og didaktisk teori. På grunnlag av de 

eventuelle resultatene som blir avdekket, bør det være mulig å kunne påvise hvilke 

utfordringer som må løses, dersom en lærer ønsker å benytte en lignende didaktisk tilnærming 

ved vurdering av muntlig i norskfaget. I de påfølgende kapitlene vil jeg nå presentere 

teorigrunnlaget for problemstillingen, skissere metodisk fremgangsmåte, analyse av casene og 

til slutt drøfte resultatene fra analysen opp mot teori.  
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2 Teori 

Oppgavens problemstilling lyder som følger: Hvilke muligheter og utfordringer opplever 

lærer og elev når appellformene er vurderingsgrunnlaget for muntlig i Vg3? Ut fra denne 

problemstillingen vil det være nødvendig å redegjøre for hva retorikk er, hva de retoriske 

appellformene er, hva vurdering i skole er, og hva vurdering for læring er. Retorikkfeltet i 

moderne tid er stort, og det er ikke én unison oppfattelse av begrepets betydning. Ifølge 

Bakken (2009, s. 16) eksisterer det minst tre ulike oppfatninger av begrepet «moderne 

retorikk». Det er ett som tar utgangspunkt i bruk av begreper fra den klassiske greske og 

romerske retorikken til analyse av tekster; en annen som ønsker å videreutvikle og supplere 

det gamle med det nye, og til slutt kan selve betegnelsen moderne retorikk vise til flere ulike 

moderne språk- og tekstvitenskaper, som ikke nødvendigvis kan knyttes direkte til 

retorikktradisjonen.  

Det vil være hensiktsmessig for denne oppgavens del å ta utgangspunkt i betydningen, som 

går ut på å bruke den klassiske greske og romerske retorikkens begreper, teorier og metoder 

til å analysere tekster fra vår egen tid. Dette er fordi det er de greske og romerske begrepene 

som benyttes i læreplanen. I læreplanen for norsk er det foreløpig bare de retoriske 

appellformene som det direkte blir henvist til, når retorikk blir nevnt. Ellers henviser andre 

kompetansemål til kunnskap og ferdigheter knyttet til retorikk (UDIR, 2013, s. 9-13). 

Hovedfokuset av retoriske begreper vil derfor være på de tre appellformene ethos, pathos og 

logos. Videre vil jeg trekke inn generell teori om vurdering, men i stor grad fokusere på teori 

som er spesielt knyttet opp mot vurdering av muntlig. Mot slutten av kapittelet kommer jeg 

også til å trekke inn et par studier som omfatter samme emne, og si noe om hvilke funn som 

har fremkommet i dem. 

2.1 Retorikk 

Retorikk stammer fra antikken (700 f.Kr. – 500 e.Kr.) og er tradisjonelt definert som 

talekunst: kunsten å overbevise gjennom tale. En av retorikkens hovedskikkelser var 

Aristoteles, og hans definisjon av retorikk var evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi 

har til å overtale (2006, s. 27). Som Aristoteles skrev i innlendingen til sin bok Retorikk 

(Rhetorica) – oversatt av Eide (2006): «alle forsøker jo til en viss grad å prøve holdbarheten i 

et argument, eller selv fremsette ett, og å forsvare seg eller anklage en annen» (2006, s. 21). 
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Retorikkens oppgave kan derfor sies å være å beskrive og å lære bort muntlige ferdigheter - 

hvordan taleren går frem for å utrykke seg mest hensiktsmessig ved kommunikasjon, noe som 

for øvrig stemmer overens med Jørgen Fafner (2005) som beskriver retorikk som intensjonell 

muntlighet. I denne oppgaven velger jeg å forholde meg til Kjeldsens (2009, s. 24-25) 

forståelse av retorisk kommunikasjon, som han forklarer som: 

- Kommunikasjon fra en aktør […] som henvender seg til bestemte mottagere for å 

oppnå en bestemt form for reaksjon eller respons hos den som tiltales. 

- Kommunikasjon hvor avsenderen forsøker å påvirke ved hjelp av sin egen 

troverdighet […], sakens innhold og gode argumenter […], samt ved hjelp av 

funksjonell, bevegende og overbevisende utforming av uttrykket […]. 

- Kommunikasjon som i forsøket på å påvirke tar hensyn til mottagers emosjoner, 

karaktertrekk og posisjoner […]. 

Kjeldsens (2009) forståelse av retorisk kommunikasjon er òg i tråd med Arisoteles (2006), og 

Fafner (2006) - hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon. Kjeldsens (2009) definisjon 

stemmer i større grad overens med denne avhandlingens overordnede mål, som er å se på 

bruken av det retoriske appellformene i en vurderingssituasjon i skolen. Elever henvender seg 

til lærer og medelever ved muntlige presentasjoner for en bestemt reaksjon eller respons; 

elever kan påvirke gjennom troverdighet – i henhold til stoffet de presenterer, argumentering 

og utforming av hvordan de presenterer stoffet; i tillegg til at de gjør dette i en situasjon hvor 

hensyn til følelser, karaktertrekk og sosiale posisjoner kan spille inn.  

I den moderne skolen er derimot ikke en muntlig framføring nødvendigvis bare verbaltekst, 

men den kan også være bestående av flere ulike modaliteter. Kjeldsens (2009) brede 

forståelse av retorikk dekker også de multimodale tekstene, da både en musikkvideo, en quiz 

eller et bilde på en powerpointfoil også har en hensikt, og vil virke inn på hvordan mottakerne 

oppfatter taleren og budskapet. Kjeldsen (2009, s. 26) eksemplifiserer at med en slik 

forståelse, så gjør retorikken det mulig å studere hvordan andre ulike analoge og digitale 

medier skaper troverdighet gjennom de ulike uttrykksformene. Retorikken som et 

vurderingsredskap kan også fungere andre veien – å studere kommunikasjon som ikke er 

særlig virkningsfull, for så å diagnostisere hvor de eventuelle svakhetene ved 

kommunikasjonen ligger. 
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2.1.1 Bevismidler 

Ifølge Aristoteles (2006) er den retoriske evnen det å se hvilke muligheter man har til å 

overtale til enhver tid. Det som skal hjelpe en taler med å overtale, er bevismidlene. Disse 

deles inn i fagtekniske og ikke-fagtekniske bevismidler (2006, s. 27). De ikke-fagtekniske 

bevismidlene kan forklares som alt det som ligger forut en tale, som for eksempel statistikk, 

dokumenter og lignende, som taleren kan benytte for å fremme sin sak. De fagtekniske 

bevismidlene er det som kalles for appellformene – ethos, pathos og logos, da det er disse 

som er en del av retorikkfaget. Cicero hadde sine egne begreper da det kom til bevismidler, 

ifølge Andersen (1995, s. 42). Cicero beskrev disse som «talerens tre plikter»: å belære, å 

behage og å bevege. De tre pliktene kan knyttes til Aristoteles’ fagtekniske bevismidler: å 

belære skjer gjennom logos, å behage skjer gjennom ethos, og å bevege skjer gjennom pathos.  

2.1.2 De fagtekniske bevismidlene - appellformene 

Ethos 

Ethos er det overbevisningsmiddelet som henger sammen med en talers troverdighet. 

Personen som taler er en del av selve budskapet, så dersom noen skal tro på budskapet må de 

også ha tro på taleren. Aristoteles (2006, s. 104) knytter tre ting til det å framstå som 

troverdig: talerens forstand, personlig karakter og velvillig innstilling. Forstand er 

oppfattelsen av talerens kompetanse innenfor det området han prater om. Oppfattelsen av 

talerens personlige karakter utgjør hans moralske karakter, og velvilje sier noe om i den grad 

taleren ønsker oss vel – om taleren er vennligsinnet ovenfor de han taler for, skriver Kjeldsen 

(2009, s. 115) 

Fra det øyeblikket man åpner munnen og begynner å prate, er taleren gjenstand for vurdering 

av tilhøreren. Hvordan denne vurderingen faller, er ikke likegyldig for talens 

gjennomslagskraft. Om taleren besitter stor troverdighet før talen, så er det av liten betydning 

mener Aristoteles (2006, s. 28). Det er gjennom talens løp at avsenders ethos etableres og 

forandres. Ethos er ikke statisk, men dynamisk. For hvert utsagn en taler kommer med, vil det 

alltid være en viss risiko når det kommer til han eller hennes troverdighet. I moderne 

retorikkforskning er det derfor vanlig å skille mellom tre varianter av ethos, som har blitt 

definert av McCroskey (1968) som initial, derived og terminal ethos.  
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Innledende (initial) ethos er den oppfatningen vi har av en taler før han begynner å prate. 

Allerede innen taleren har begynt å uttrykke seg vil publikum ha en antagelse om taleren, men 

dette vil forandre seg alt ettersom hvordan selve talen blir oppfattet. Avledet (derived) ethos 

blir til på bakgrunn av tilhørernes oppfatning av de retoriske valgene og handlingene taleren 

har gjort. Endelig (terminal) ethos er det inntrykket tilhørerne sitter igjen med etter at taleren 

er ferdig, og kan derfor ansees som selve produktet av vekselvirkningen mellom innledende 

og avledet ethos, ifølge McCroskey (1968, s. 67-68). Kjeldsen (2009, s. 138) påpeker at dette 

i prinsippet innebærer at innledende og avledet ethos er det samme, siden avledet ethos vil bli 

det innledende ethos neste gang. 

Pathos 

Innenfor retorikken er følelser anerkjent som en akseptabel måte å appellere til andre 

mennesker på. Følelser blir sett på som en nødvendig vei å gå for å fremme handling. Å være 

en god taler krever en viss kontroll på pathos, men det er en utbredt oppfatning, ifølge Fafner 

(2005, s. 48), å koble denne kontrollen av pathos til noe falskt. Følelser kan være ekte eller 

falske, på lik måte som en tanke kan være falsk eller sann. Det er derimot ikke følelsenes 

virkeliggjørelse som utgjør om den er autentisk eller ikke, for man kan forstå en 

sinnsstemning (sympati) uten å måtte være grepet av den, forklarer Fafner (ibid.). Ifølge 

Aristoteles (2006, s. 104) er det følelsene som gjør at folk skifter mening, og tar ulike 

avgjørelser. Disse følelsene blir ledsaget av behag eller ubehag, som for eksempel frykt eller 

glede – og det er dette som ligger til grunn for pathosbegrepet.  

Kjeldsen (2009, s. 312) skriver at i prinsippet er ikke følelser retoriske, med mindre de 

fungerer som et argument. Kunstneriske og estetiske fremkalte følelser kan være retningsløse 

og uten noen konkret form for tolkning. Følelser som retorisk funksjon har derimot alltid én 

eller annen form for retning, siden både klarhet og retning kreves for argumentasjon, 

vurdering og handling (ibid.). Ifølge Bakken (2009, s. 71) virker følelsesreaksjoner inn på 

overtalelsesprosessen ved at den holder på mottakerens oppmerksomhet: virker inn på 

mottakernes vurdering, fungerer som implisitte premisser for argumenter og at de har en 

motiverende funksjon. 
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Logos 

Det siste av de tre fagtekniske bevismidlene er logos, og handler om overbevisning gjennom 

det som blir sagt – selve argumenteringen (Kjeldsen, 2009, s. 33). Tilhørerne av en tale vil 

ifølge Aristoteles (2006, s. 28) tro på et argument dersom man kan påvise at det er sant, eller 

sannsynlig ved hjelp av overbevisende argumenter som er aktuelle for saken. Kort fortalt kan 

logos knyttes til fornuft. 

Fafner (2005, s. 45) beskriver enthymemét og paradigmet som de to intellektuelle 

overbevisningsmidlene, da disse henholdsvis svarer til logikkens deduktive setning 

(syllogismen) og til det induktive bevis. Syllogismer forutsetter at påstandene skal være 

formelt sanne og innholdsmessig gyldige, mens et enthymem kan beskrives som en 

ufullstendig syllogisme. Enthymemét forutsetter at minst ett av utsagnene er alminnelig 

aksepterte selvfølgeligheter, eller en generell påstand som tas for gitt, som derfor kan utelates. 

Fra et retorisk synspunkt er det derfor interessant at for at man skal godta et enthymem, så må 

et av premissene være innforstått – og hvordan vet man det, med mindre man i den grad det 

lar seg gjøre – ikke planlegger talen nøye ved å vise hensyn ovenfor tilhørerne (ibid.)? 

Ifølge Bakken (2009, s. 43) er det særlig to elementer i en tekst som avgjør hvorvidt 

mottakeren oppfatter den som sann eller sannsynlig. Før det første må beskrivelsene av 

eventuelle gjenstander, personer og gjengivelse av verden være gjenkjennelige for mottaker. 

For det andre må argumentasjonen - selve måten vi underbygger påstander, fremmer 

argumenter og hvordan de henger sammen på, fremstå som sann eller sannsynlig. 

2.1.3 Retorikk i skolen 

Retorikk kom inn i norskfaget i videregående skole med skolereformen som kom i 2006 - 

LK06. På daværende tidspunkt fikk ikke retorikken noen mer vesentlig rolle enn å fungere 

som et analyseverktøy ved arbeid med sakprosatekster, og var ikke nevnt som et 

kompetansemål under Muntlig kommunikasjon. Dette ble, som nevnt tidligere - endret etter en 

revisjon av læreplanen i 2012.  

Retorikk og appellformene blir i den nåværende læreplanen (2013) eksplisitt nevnt som 

kompetansemål under Muntlig kommunikasjon, for hele det videregående læringsløpet. 

Eleven skal «bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner» etter Vg1, «bruke 

kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner» etter Vg2, og «bruke 
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retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster» etter Vg3. 

Retorikk kan også identifiseres som kompetansemål under hovedområdet Språk, litteratur og 

kultur for ungdomsskolen og videregående (UDIR, 2013).  

Etter 10. trinn skal elevene «gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på». I 

Vg2 skal retorikken benyttes for å «forklare argumentasjon i sakprosatekster ved å bruke 

kunnskap om retorikk», og etter Vg3 skal eleven «bruke begrepsapparat fra retorikken for å 

analysere og vurdere ulike sakprosatekster». Som nevnt ved innledningen av kapittelet, ble 

retorikkfaget i utgangspunktet utviklet for å beskrive og å lære bort muntlige ferdigheter. I 

denne delen av oppgaven vil jeg derfor rette fokus mot hva slags rolle retorikken kan ha, i 

forhold til undervisning og arbeid med muntlige tekster (UDIR, 2013, s. 9-13).  

Bakken (2009) og flere (Svennevig m. fl., Dam, Penne, Aksnes, Jers) stiller seg positive til 

retorikkens teorier og metoder ved arbeid med muntlige tekster. Penne (1999, s. 95) refererer 

til betydningen av ethos hos elever som prøver å skape tillit gjennom tekstene sine med 

personlig engasjement. Hvis dette engasjementet blir brukt riktig, kan dette virke inn på 

hvordan publikum oppfatter teksten. Dette gjør blant annet ethosbegrepet svært nyttig til å 

forklare eleven hvordan og hvorfor personlig engasjement virker inn på en framføring. 

Penne (1999, s. 96,97) forklarer videre at man i skolesammenheng ofte tenderer å knytte 

skjønnlitteraturen til følelser - pathos, mens sakprosa knyttes til logos – fornuft. Penne 

hentyder til at den pedagogiske konsekvensen av pathos kan være med på å lede til kreative og 

livlige framføringer, for å vekke medelevers interesse, og at det er lærernes oppgave å holde 

fast på logos – innholdet og de faglige målene. Helene Dam (1999, s. 30,33) trekker blant 

annet inn den retoriske kommunikasjonsmodellen og de tre appellformene, i sin artikkel 

«Hvordan arbejde med muntlig formidling i skolen?» når hun snakker om modeller som kan 

være til nytte for både lærere og elever i skolen. 

Liv Marit Aksnes forklarer at dersom man ønsker å bruke retorikk som framstillingslære i 

undervisningen, så kan man ikke bare kopiere teoriene for så å forvente at de lar seg benyttes 

for elevene helt uten videre. Skal man overføre teoriene til praksis så må de gjennomtenkes 

nøye – slik at de retoriske modellene og strategiene finner sin plass i det språklige samspillet;  

- Hvilken situasjon er vi i? 

- Hva ønsker vi å oppnå?  
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- Hvilke verdier og holdninger ligger bak? (Aksnes, 1999, s. 22) 

Hun forklarer videre at retorikk er en lære som er helt avhengig av situasjonen og konteksten. 

Aksnes argumenterer derfor for at retorikken er like viktig som en lære om å lytte, som om å 

tale – og at den har noe for seg som begrepsapparat og modell når man skal ytre seg og 

argumentere i konkrete situasjoner (ibid.).  

Svennevig et al. (2012, s. 86) viser i artikkelen «Retoriske ressurser i elevers muntlige 

framføringer» at elever benytter seg av appellformene ved framføringer, men at det skjer uten 

at de har fått opplæring i det på forhånd. Ethosdimensjonen kan kobles til elevens framføring, 

og elevens publikumskontakt er sterkt relatert til pathosdimensjonen. Jers’ (2010) studie 

beskriver hvordan elever i en svensk skole arbeider med muntlige framføringer, og 

konkluderer med at bruk av den retoriske arbeidsprosessen som retningslinjer vil bidra til å gi 

lærer og elev et metaspråk ved framføringer. Bakken (2009, s. 119) trekker frem at teorien om 

de fem arbeidsfasene vil være nyttige for elevene i arbeid med en tale, da teorien gjør elevene 

oppmerksomme på de viktigste oppgavene de må løse – dersom de skal nå fram til sine 

tilhørere. I tillegg gir den en anvisning om i hvilken rekkefølge disse oppgavene bør løses.  

Det later til som om det er en noenlunde konsensus om retorikkens potensial, som redskap 

ved arbeid med muntlige tekster. Dersom man tar i betraktning hvordan muntlig 

kommunikasjon formuleres i læreplanen for norsk, er det ganske tydelig at retorikkens 

modeller og teorier vil være til stor nytte for elever:  

Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige 

sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å 

oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og 

spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre 

og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. 

Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og 

formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen (UDIR, 2013, s. 3).  

Retorisk teori generelt later til å være et godt utgangspunkt for læreren til å introdusere elever 

for et metaspråk, for vurdering og analyse av muntlige tekster. Teorien om de tre 

appellformene kan gjøre det enklere for elever å gjøre seg oppmerksomme på hva som er 

viktig å ta i betraktning, dersom de skal ha framføring i klassen. Iboende teoriene til de tre 

appellformene vil det også være mulighet for lærere å formulere kriterier, som vil være gode 

retningslinjer for elever for å beherske muntlig.  



11 

 

2.1.4 Vurdering 

Fra gammelt av har selve ordet vurdering blitt brukt i tilknynitng til aktiviteter ved slutten av 

en undervisningssekvens, hvor det fastslås hva slags utbytte eleven har fått av undervsiningen, 

forklarer Fjørtoft (2016, s. 120). I senere tid har det òg blitt vanlig å forstå lignende initiativer 

fra læreren underveis i læringsprosessen også som en form for vurdering. Dette invovlverer 

som oftest en vurdering av elevens læring mot ett konkret mål i faget. Ifølge opplæringsloven 

(2006, § 3-1), så har alle elever i offentlig grunnskoleopplæring rett til vurdering. Denne 

retten innebærer krav på underveisvurdering og sluttvurdering, og retten til dokumentasjon av 

selve opplæringen. Selve formålet med vurdering i et skolefag, er å fremme læring gjennom 

opplæringen og å uttrykke elevens kompetanse underveis og etter endt opplæring – ofte i form 

av en karakter. Begrepene underveis- og sluttvurdering benyttes hovedsakelig av 

Utdanningsdirketoratet for å beskrive tidspunktet for vurderingssituasjoner, og er ikke direkte 

knyttet til effekten eller intensjonen for vurderingnen (Fjørtoft, 2016). Innenfor 

forskningslitteraturen på dette feltet, er det flere ulike begreper som går om hverandre. Denne 

oppgaven vil hovedsakelig forholde seg til begrepsparet vurdering for og vurdering av læring. 

Hopfenbeck (2009, s. 26) skriver at det en lærer gir av tilbakemeldinger og faglige 

vurderinger, som har til hensikt å fremme elevens læring, blir omtalt som vurdering for læring 

(VfL) i forskning. Vurdering som kan brukes til å si noe om sluttkompetanse, for eksempel 

etter endt arbeid med et tema uavhengig av tidspunkt i semseteret, er i ifølge Hopfenbeck 

(2009, s. 29) det som kalles for vurdering av læring (VaL). I oppgaven videre kommer jeg til 

å bruke VfL og formativ vurdering, og VaL og summativ vurdering om hverandre.  Black og 

Wiliam (2009) blir ofte referert til når det er snakk om vurdering i skolen. De skiller mellom 

VfL og VaL ved at VfL er hensikten med vurderingen, og VaL er funksjonen til vurderingen. 

Black og Wiliam (2009) har i sin artikkel «Developing the theory of formative assessment» 

forsøkt å konstruere en teori for formativ vurdering, og har gitt begrepet følgende definisjon: 

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student 

achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to 

make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better 

founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that 

was elicited (Black og Wiliam, 2009, s. 9). 

Vurdering av en elevs læring i en skolesituasjon kan altså klassifiseres som formativ, dersom 

en lærer bruker innsamlet data om en elev til å endre og tilpasse egen praksis, og undervisning 
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til den samme eleven. Vurdering er derfor bare formativ dersom den fører til handlinger hos 

den lærende. Det er derfor viktig å gjøre seg bevisst på tre forhold som spiller inn; lærerens 

agenda, den interne verden hos eleven, og det intersubjektive. Black og Wiliam (2009, s. 26) 

forklarer at ethvert tegn på formativ interaksjon må bli analysert i lys av lærerens plan for å 

framprovosere læring, de formative interaksjonene som blir gitt innenfor rammeverket til den 

planen - realisert gjennom klasserommet og skolens sosiale miljø, og de interne kognitive og 

affektive modellene som hver student har. En umiddelbar konsekvens av formativ vurdering 

burde da være å motivere, men hvordan kan man som lærer sørge for at formativ vurdering 

bidrar til dette? 

Feedback 

Feedback (tilbakemeldinger) er blant de mest kraftfulle virkemidlene til å påvirke læring og 

måloppnåelse, men det er ikke skrevet i sten at utslaget alltid er positivt, ifølge Hattie og 

Timperley (2007). Deres artikkel, «The power of feedback» gir en konseptuell analyse av 

feedback og gjennomgår ulike indikasjoner på hvordan feedback påvirker elevers læring og 

måloppnåelse. I artikkelen beskrives feedback som «… information provided by an agent 

(e.g., teacher, peer, book, parent, self, experience) regarding aspects of one’s performance or 

understanding» (2007, s. 81). 

For at feedback skal være hensiktsmessig, må den inneholde informasjon som spesifikt kan 

relateres til oppgaven som skal gjennomføres. Denne informasjonen må fylle gapet mellom 

hva som er forstått, og hva man sikter til å forstå, ifølge Salder – referert i Hattie og 

Timperley (2007, s. 82). Dette betyr at feedback ikke har noen effekt i et vakuum, men at det 

må eksistere en læringskontekst som den adresserer.  

Dessuten er feedback langt sterkere dersom den faktisk korrigerer noe som er feiltolket. 

Dersom for eksempel en elev har en misoppfatning av noe, er det i teorien lærerikt for eleven 

å få dette påpekt. Om tilfellet er at eleven mangler fullstendig forståelse innenfor et tema, vil 

det i svært liten grad hjelpe å få feedback – da den nye informasjonen (feedbacken) ikke kan 

relateres det som eleven allerede vet, ifølge Kulhhavy – referert i Hattie (2007, s. 82.). 
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Figur 1. Hattie og Timperleys modell for effektiv feedback. 

Figur 1 viser Hattie og Timperleys konseptuelle rammeverk av hva effektiv feedback 

innebærer, og deres påstand er at feedbackens hovedoppgave er å redusere 

uoverensstemmelse mellom nåværende forståelse og prestasjon, og ønsket mål (2007, s. 87). 

Modellen viser at både lærer og elev er med på å redusere uoverensstemmelsen, at effektiv 

feedback besvarer tre større spørsmål som både lærer og elev må ta stilling til: Where am I 

going, Hvor skal jeg? (Mål), How am I going, Hvor er jeg? (Progresjon), og Where to next, 

Hvor skal jeg nå (Veien videre); og at disse fungerer på fire ulike nivåer. Samlet sett viser 

modellen at for å oppnå effektiv læring, hjelper det ikke bare å formidle korrekt informasjon 

og forståelse av temaer til elever, men det innebærer også å evaluere og vurdere elevens 

forståelse av informasjonen man formidler. Dette er for at den påfølgende læringen kan 

kobles til elevens nåværende forståelse, noe som òg er i tråd med den russiske psykologen 

Lev Vygotskjis sosialkonstruktivistiske læringssyn. 

Ut fra figur 1 ser vi at både elever og lærere kan være med på å redusere uoverensstemmelse 

mellom nåværende kunnskap og mål. Elever kan øke innsats og bruk av mer effektive 

læringsstrategier, eller forlate, utydeliggjøre eller senke ambisjonene sine. Læreren kan på sin 
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side gi passende utfordringer og spesifikke mål til eleven, samt assistere eleven til å nå 

målene gjennom effektive læringsstrategier og feedback. 

For at feedbacken skal være effektiv, har Hattie og Timperley som nevnt ovenfor, funnet ut at 

feedback må gi svar på tre spørsmål. Disse spørsmålene kan fungere isolert, men fungerer til 

vanlig sammen – integrert.  Det første, Hvor skal jeg?, er ment for å rette fokus mot hvor 

eleven skal, og klargjøre hva som er kriteriene for å oppnå målet. For eksempel om målet med 

en skriveoppgave er å skape stemning, er det lite fruktbart å gi feedback på stavefeil og 

kvantitet – dersom hovedmålet ikke er nådd (2007, s. 89). 

Det andre spørsmålet, Hvor er jeg?, krever involvering av enten lærer, medelev eller deg selv, 

for å gi informasjon som kan relateres til en oppgave, eller et mål. Dette er som ofte igjen i 

relasjon til en forventet standard, til tidligere presteringer, eller suksess/svikt i en del av 

oppgaven (2007, s. 89). Dette kan bli sett på som kjernen av feedbackaspektet som er 

representert i Hattie og Timperleys modell (Figur 1).  

Det siste spørsmålet, Hvor skal jeg nå?, er ment for å lede eleven i den retningen hvor 

han/hun vil få størst læringsutbytte. Et altfor vanlig svar som kan relateres til dette spørsmålet 

er oppfordringen til å gjøre mer av det samme, noe som ikke nødvendigvis er en garanti for 

videre engasjement i oppgaven. Hattie og Timperley (2007, s. 90) foreslår at mer krevende 

oppgaver, mer selvregulering over læringsprosessen, dypere forståelse og mer fokus på hva 

som ikke er fullstendig forstått, er noen mulige svar som kan gi eleven best læringsutbytte. 

Feedback som er relatert til task level (TL), oppgavenivå, sier noe om forståelsen av 

oppgavens innhold og hvordan selve oppgaven har blitt gjennomført, som for eksempel ved å 

skille mellom gale og korrekte svar. Slik feedback kalles ofte for korrigerende feedback, og 

kan blant annet relateres til korrekthet, ryddighet og oppførsel ifølge Hattie og Timperley 

(2007, s. 91). TL er mest effektiv når den korrigerer feiltolkninger – ikke at det er for lite 

informasjon i for eksempel en presentasjon. Dersom tilfellet er sistnevnte, vil fremtidige 

instruksjoner ved en ny oppgave være langt mer effektive, enn å få «mangelfull informasjon» 

som feedback. Om feedbacken bare forholder seg til oppgavenivå kan den være med på å 

oppmuntre til fokus på det umiddelbare målet, og ikke på eventuelle strategier som kan lede 

til målet. Dette kan medføre mer utprøving av prøv- og feilstrategier, og mindre på kognitiv 

innsats som kan hjelpe eleven til å se sammenheng mellom undervisning, feedback og veien 

videre. 
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Feedback som er relatert til process level (PL), er den Hattie og Timperley (2007) anser som 

den mest effektive. Baktanken med feedback på prosessnivå er å gi elever en forståelse av 

egen læring, slik at de selv kan sette i gang de prosessene som kreves for å komme videre. 

Feedback på PL er tilsynelatende, ifølge Hatte og Timperley (2007, s. 93), derfor mer effektiv 

enn feedback på oppgavenivå til akkurat dette. Ved slik feedback bør læreren henvende seg til 

eleven på en måte som vil få ham eller henne til å strukturere sin egen læringsprosess. 

Feedback på self-regulation level (SrL), selvreguleringsnivå, setter fokus på hvordan eleven 

selv kontrollerer, regulerer og styrer sine handlinger mot læringsmålet. Dette krever disiplin, 

selvkontroll og autonomi fra elevens side, så det er en forutsetning at eleven makter å regulere 

eget arbeid og egenvurdering. Svake elever vil ha få strategier for selvregulering, og vil være 

langt mer avhengig av eksterne faktorer som for eksempel læreren, eller selve 

oppgaveformuleringen. Elevens vilje til å be om hjelp vil være relatert til hva en slik 

anstrengelse koster på det selvregulerende nivået. Denne kostnaden omfatter selve innsatsen 

som er nødvendig for å få feedback (spørre en lærer, elev etc.), tap av ansikt (effekten av 

evalueringen fra andre på personen som søker feedback), og implikasjonen av en mulig 

feiltolkning av feedbacken. 

Dersom kostnaden blir for stor, vil eleven i så fall unngå å be om feedback. Det å søke hjelp 

er grunnleggende for læring, så dersom en elev unngår å søke feedback som kan hjelpe til å 

øke bevisstheten om elevens egen læring, vil dette resultere til at elevens læringskompetanse 

svekkes. Elevens tro på enten suksess eller nederlag kan ofte ha større innflytelse enn det å 

faktisk oppleve suksess eller nederlag. Dette kan føre til en negativ effekt på elevens 

selvregulering og prestasjon, dersom de ikke klarer å knytte feedbacken til hva som er 

problemet. Om feedbacken er uklar og ikke påpeker årsaken til suksess eller nederlag, vil 

dette også gå ut over selvreguleringen. Feedback som er ufortjent positivt og som ikke kan 

relateres til elevens læring, kan medføre at eleven utvikler uhensiktsmessige læringsstrategier 

(Hattie og Timperley, 2007, s. 94,95). 

Det siste nivået, feedback på self level (SL), inneholder som regel svært lite oppgaverelatert 

informasjon og blir sjeldent konvertert til engasjement for oppnåelse av læringsmål, 

forsterkning av arbeidsinnsats eller forståelse av arbeidsoppgaven. Effekten er så uforutsigbar 

at læreren kan risikere å skape et klassemiljø hvor eleven sammenligner seg i større grad enn 

det de muligens gjør til vanlig, da elever ofte tenderer å sammenligne seg med medelever 

(Hattie og Timperley, 2007, s. 97). 
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Hvor effektivt feedback-spørsmålene er med på å redusere uoverensstemmelsen, avhenger 

delvis av hvilket nivå feedbacken opererer på: oppgavenivå, prosessnivå, selvreguleringsnivå 

og på personnivå – hvor sistnevnte er urelatert til det spesifikke ved oppgaven. Hattie og 

Timperley (2007, s. 86) understreker at tilpasning av feedback til hver enkelt elev er svært 

viktig, slik at feedbacken ikke gir en negativ effekt på videre læring. Negativ feedback kan i 

verste fall føre til at eleven velger å gi opp å nå målet, noe som fører til at 

uoverensstemmelsen mellom nåværende kunnskap og mål øker, og som igjen kan lede til at 

eleven unngår å sikte seg inn på videre mål.  

Hattie og Timperleys (2007) modell viser at effektiv feedback involverer et gjensidig 

utvekslingsforhold av informasjon mellom lærer og elev, for å god måloppnåelse. Dersom 

feedback blir gitt på riktig nivå, så kan det være med på å utvikle elevens fagforståelse, 

engasjement og utvikling av effektive læringsstrategier. For at den skal være effektiv må 

feedback være tydelig, hensiktsmessig, meningsfull og kompatibel med elevens tidligere 

kunnskap, og ha en logisk sammenheng. Det er likevel viktig å påpeke at instruksjoner vil 

være mer nyttig enn feedback i enkelte situasjoner. Feedback er informasjon som bygger på 

tidligere informasjon – det som kommer etter, og er ifølge Hattie og Timperley (2007, s. 104) 

en av de mest virkningsfulle tiltakene som kan påvirke læring. 

2.1.5 Muntlig 

Skolen er en viktig treningsarena for systematisk trening i muntlig norsk, og dreier seg ikke 

bare om offentlig tale – men om alle de ulike framstillingsformene som er. Ettersom en lærer 

har i oppgave å veilede elever med dette arbeidet, må læreren også kunne forklare elevene 

hvordan de alltid kan forbedre seg. Hertzberg (1999, s. 189) skriver at alt det norsklæreren 

kan fra før om vurdering av norsk skriftlig, er «godt som gull» når de gjelder vurdering av 

muntlig. Hun oppramser videre fem punkter om god vurdering: 

1. Den må komme underveis. 

2. Være konkret og forståelig. 

3. Tilpasset. 

4. Peke på sterke og svake sider ved teksten. 
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5. Forsterke elevens egenforståelse av tekstens sterke og svake sider (ibid.) 

Disse punktene samsvarer fremdeles med hva nyere forskning også bekrefter, angående hva 

god vurdering innebærer (Hattie og Timperleys (2007), Hopfenbeck (2009), Black og Wiliam 

(2011)). 

Hertzberg påpeker at selv om mye av det en norsklærer allerede vet om skriftlig vurdering 

kan benyttes ved vurdering av muntlig, er det tre vesentlige forskjeller fra de to 

kommunikasjonsformene: 

1. Avsender er sitt eget medium. 

2. Kontekst. 

3. Alt skjer på daværende tidspunkt (1999, s. 192). 

Siden eleven bruker sin egen stemme og kropp når et budskap skal formidles muntlig, kan 

situasjonen føles svært utleverende versus en innlevering av en tekst. Dette er noe som må tas 

hensyn til av både lærer og medelever, særlig i konkrete vurderingssituasjoner – ettersom 

kostnaden (Hattie og Timperley, 2007) av en slik eksponering kan bli for stor, og få eleven til 

å unngå lignende situasjoner og/eller prestere dårlig. 

Kvaliteten på en elevs framføring avhenger sterkt av ytre forhold i klasserommet, som for 

eksempel tilhørernes kroppsspråk og ro. Et godt forberedt muntlig framlegg vil være svært 

vanskelig å gjennomføre dersom medelever signaliserer mangel på interesse eller skaper uro. 

Hertzberg påpeker at det ikke er noe poeng i å be medelever å «simulere» interesse; et trygt 

og inkluderende klasserom er fundamentalt for at dette skal fungere. Teksten som framføres 

eksisterer kun i de minuttene eleven bruker på å framføre den, noe som innebærer at 

responsen også må skje der og da. I praksis innebærer det at feedback må komme raskt etter at 

framføringen er fullført (1999, s. 193).  

Å lage kriterier for hvordan en muntlig tekst skal vurderes vil være vanskelig når den er 

muntlig. En mulighet er å velge noen få enkelt identifiserbare trekk, men da vil det være stor 

fare for instrumentalisme – dersom elever får inntrykk av at de må benytte seg spesifikke 

virkemidler. Hertzberg (1999. s. 197) foreslår at lærerens fremste oppgave i en slik situasjon 

er å sette elevene på sporet etter hvilke språklige grep som gjør en muntlig framstilling god. 
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Om disse grepene viser seg å fungere i praksis, så kan arbeidet med hvordan kriteriene skal 

formuleres begynne.  

I Muntlige tekster i klasserommet argumenterer Penne og Hertzberg (2015, s. 69) eksplisitt for 

at en muntlig formidlingsoppgave ikke bør løses spontant og emosjonelt gjennom 

hverdagsspråket, men at den må planlegges mot et mål. Dette krever at elevene utvikler et 

metaspråk, noe som skal hjelpe dem med å formidle noe faglig til noen andre.  I tillegg er det 

også tilfellet i skolen at både lærere og elever er til dels styrt av tidsbegrensinger, med tanke 

på hvor mye tid det kan gå med i framføringer og vurderingen av disse – noe som igjen 

underbygger behovet for å ha et presist språk om språk. De retoriske begrepene kairos, ethos, 

pathos og logos trekker Penne og Hertzberg (2015, s. 78) fram som gode hjelpemidler for å 

øke bevissthet om språket og den potensielle iboende makten i språket. 

2.2 Tidligere forskning 

Det er per dags dato ikke gjort så mye forskning innenfor feltet muntlig og retorikk i 

norskdidaktisk sammenheng, særlig med tanke på å bruke retoriske teorier som grunnlag for 

vurdering av muntlig. Dette har gjort det vanskelig å finne relevant forskning å bygge på, men 

det er likevel et par avhandlinger som er innenfor denne oppgavens forskningsfelt. Disse er 

Lervaags (2010) Muntlige framføringer i et retorisk perspektiv, og Lillejords (2013) Retorikk 

i fremføringer – sett med elevenes øyne. 

2.2.1 Lervaag – Muntlige framføringer i et retorisk perspektiv 

Lervaags undersøkelse er en casestudie hvor hensikten har vært å undersøke effekten av 

undervisning i retorikk, og elevenes evne til å bruke retorikk i arbeid med muntlige 

framføringer. Det elevene lærte av retorikk, skulle de prøve å praktisere gjennom en 

skjønnlitterær oppgave. 

Lervaags hovedfunn viser at retorikkundervisningen har vært lærerik for elevene, og at den 

har hjulpet elevene med å bli mer bevisste lyttere og mottakere ved muntlig kommunikasjon. 

Elevene hadde derimot ikke klart å benytte teoriene i praksis ved muntlige tekster. Lervaag 

påpeker at dette kunne ha en sammenheng med rammene for den skjønnlitterære oppgaven. 

Elevene mente selv at det hadde vært lettere å bruke retorikk i praksis hvis de hadde fått velge 

selv (2010, s. 68). 
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Lervaag påpeker også at mangelfull veiledning fra hennes side også kan være et resultat av 

oppgavens utfall, samt den korte tidsrammen for prosjektet. Retorikk i forbindelse med 

muntlig ble ifølge Lervaag (2010, s. 99) likevel sett på som et svært nyttig redskap av 

elevene, og at undervisningen hadde bidratt med å øke elevenes metaspråklige bevissthet 

rundt muntlige tekster. Avslutningsvis foreslår Lervaag at retorikk må trekkes tidligere inn i 

undervisningen enn Vg3, dersom elevene skal få fullt utbytte av undervisningen, og at 

retorikk også bør knyttes opp mot hovedområdet muntlige tekster i læreplanen.  

2.2.2 Lillejord – Retorikk i framføringer – sett med elevenes øyne 

Lillejord (2013) undersøker hvordan et utvalg av elever i Vg1 og Vg2 vurderer egen bruk av 

retorikk i framføringer. Undersøkelsen bestod av undervisning, fremføringer og elevenes 

egenvurdering, i to klasser som Lillejord selv var norsklærer i. Begge klassene hadde 

studieforberedende utdanningsprogram, og Lillejord benyttet seg av transkribering av 

framføringer, egne notater fra undervisning og en spørreundersøkelse som datamateriale 

Oppgavens forskningsdesign er forankret i et casedesign (2013, s. 2). 

Lillejords hovedfunn viser at elevene er positive til å lære om retorikk i forbindelse med 

muntlige framføringer, og at elevene har lært noen «sentrale sider» ved retorikken. Elevenes 

egenvurdering sa derimot lite om elevenes forståelse av retorikk, noe som viste seg gjennom 

kortfattede og upresise svar på egenvurderingen, og det faktum at få elever knyttet kriteriene 

de hadde fått opp mot appellformene (2013, s. 103). 

Lillejord konkluderer med at elevene trenger tid og øvelse i å praktisere retorikk, og påpeker 

at elevene er svært detaljstyrte når det kommer til kriterier. Det som ikke står eksplisitt som et 

kriterium, vil derfor ikke bli tatt hensyn til. Lillejord utdyper ytterligere at det er viktig å 

arbeide med kriteriene på forhånd, og at man som klasse diskuterer kriteriene sammen 

underveis. Videre påpeker Lillejord at det å utvikle elevenes autonomi, bevisstgjøring av 

kriterier for oppgave, bevisstgjøring av elevens egen faglige kompetanse og veien til 

måloppnåelse er viktig (2013, s. 104).    

  



20 

 

2.3 Oppsummering 

Hensikten med dette kapitelet har vært å presentere teorier innenfor relevante felt for å 

begrunne oppgavens overordnede formål. Nå som retorikk og appellformer er ord som 

eksplisitt blir benyttet som kompetansemål, og da særlig under hovedområdet muntlig 

kommunikasjon – er det derfor interessant å se om de gamle retoriske teoriene har noe for 

seg, ved vurdering av muntlig i norskfaget, og om elever og lærere benytter retoriske teorier 

som er hensiktsmessig i arbeid med muntlige tekster. 

De retoriske teoriene vil være hovedverktøyet mitt for å analysere de ulike 

vurderingsskjemaene, som jeg har bedt et utvalg lærere å utvikle. Hatties og Timperleys 

(2007) feedback-modell viser hvilke kriterier feedback må oppfylle for å være mest 

virkningsfull. Denne modellen vil være et høyst aktuelt analyseverktøy når oppgaven tar for 

seg muligheter og utfordringer av vurderingsgrunnlaget, sett gjennom elev- og 

lærerperspektivet. 

Tidligere forskning som er gjort innenfor samme didaktiske felt og tema – retorikk, har vist at 

elever ser nytte i å lære seg retoriske teorier for å forberede seg til muntlige tekster. Det som 

har vært gjennomgående for undersøkelsene til Lervaag (2010), og Lillejord (2013) er at 

elevene trenger mer øvelse i praktisering av retorikk, noe som vil være interessant å utforske 

per dags dato – nå som retorikk også er å finne under hovedområdet muntlige tekster i 

læreplanen.  
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3 Metode 

Hensikten med dette kapittelet er å redegjøre for bakgrunnen for de ulike metodiske valgene 

som jeg har tatt i denne avhandlingen, og for å beskrive datamaterialet som har vært gjenstand 

for analyse. Avgjørelsen for valg av forskningsmetode vil knyttes opp mot hva jeg har hatt til 

hensikt å finne ut av, og vil også være en begrunnelse for valg av forskningsdesign. Denne 

delen av oppgaven vil også forklare valg av datainnsamlingsmetoder og gi en teoretisk 

beskrivelse av de ulike metodene som begrunnelse og forklare hvordan dette har blitt 

praktisert. Deretter vil jeg beskrive datamaterialet, som innebærer en presentasjon av skolene, 

lærere, klasser og elever som har satt seg villig til å delta i prosjektet. Mot slutten av kapittelet 

vil jeg ta for meg validitet og relabilitet, samt si noe kort om forskningsetikk og avslutte med 

en kort oppsummering av kapitlet. 

3.1 Hvilken metode? 

Forskningsmetoden blir styrt av hensikten med prosjektet. Ut fra problemstillingen; Hvilke 

muligheter og utfordringer opplever lærer og elev når appellformene er vurderingsgrunnlaget 

for muntlig i Vg3? kan derfor hensikten sies å være å undersøke en bestemt vurderingsform i 

en bestemt situasjon, med en bestemt «type» mennesker. Hvilken metode er i så fall nyttig for 

å undersøke noe så spesifikt i en spesifikk setting? Og hva kan jeg best gjøre for å undersøke 

virkningen av dette i et klasserom? 

Ser vi på prosjektets problemstilling, så er det ønskelig å beskrive og kartlegge et fenomen – 

de tre appellformene som vurderingsgrunnlag i Vg3. I tillegg til problemstillingen eksisterer 

det også forskningsspørsmål, som skal være med på å belyse det overordnede målet. De 

relaterte forskningsspørsmålene er: 

1. Hvordan kommer appellformene til uttrykk i lærerens vurderingsskjema? 

2. Hvordan opplever læreren bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

3. Hvordan opplever elever bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

De to førstnevnte spørsmålene skal belyse lærer- og elevperspektivet på appellformene som 

grunnlag for vurdering. Dette er perspektiver som er viktige å ha med for å beskrive 

problemstillingen, siden brukernes (lærer og elev) opplevelse av vurderingen vil gi 
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indikasjoner på hvordan noe som tilsynelatende på papiret virker relevant for muntlig, 

fungerer i praksis. Sistnevnte forskningsspørsmål sikter på å undersøke om det kreves mer 

dyptgående retorisk teori i norskfaget, eller om det nåværende arbeidet med retorikk klassen 

har hatt forut, er nok. Da det i hovedsak er appellformene som vurderingsgrunnlag som er 

studiets hovedfokus, innebærer det en noe større vektlegging på lærerperspektivet. Det er 

likevel viktig å belyse elevenes opplevelse av vurderingsformen, da det er de som får 

tilbakemeldinger vedrørende vekstpunkter.  

Innenfor en forskningsmetode er det viktig å velge ulike fremgangsmåter for å samle inn data 

for å forklare fenomenet som forskes på. Kvantitative og kvalitative metoder gir begge 

datamateriale som kan analyseres, og de kan grovt forklares som breddekunnskap versus 

dybdekunnskap. Kvantitativ metode beskriver et fenomen gjennom tall og mengde, mens 

kvalitativ metode beskriver et fenomen gjennom tekst, som kan tilegnes gjennom blant annet 

intervju og observasjon. Begge metodene kunne i og for seg vært benyttet i arbeidet med 

innsamling av data for oppgaven, men jeg velger å benytte meg av en kvalitativ tilnærming til 

materialet. Jeg mener dette vil gi meg en bedre forståelse av hvordan fenomenet som skal 

undersøkes, fungerer i en klasseromssituasjon, hvor mange andre variabler spiller inn, enn en 

mengde med talldata – som i større grad sier noe om hvor ofte noe forekommer. Dersom jeg 

hadde hatt tilgang til flere casestudier innenfor samme felt, kunne det være aktuelt å benytte 

kvantitativ forskningsmetode for å undersøke i hvor mange tilfeller appellformene viste seg å 

være nyttige ved vurdering av muntlig – noe for så vidt denne oppgaven kan være behjelpelig 

med ved en senere anledning.  

3.1.1 Kvalitativ metode 

Den kvalitative forskningens mål er å finne svar på hvordan og hvorfor, og søker forståelse 

gjennom tolkning. For denne oppgaven er det viktig å finne ut hvilke utfordringer og 

muligheter som følger bruken av appellformene som grunnlag for vurdering, og hvorfor disse 

utfordringene og mulighetene har oppstått i casene. For å belyse dette er jeg avhengig av å 

benytte meg av metoder som er sentrert rundt det å skaffe dybdeforståelse. Kvalitativ 

datainnsamling skjer typisk gjennom forskningsmetoder som intervju, observasjon og 

dokumentanalyse, og siden formålet er dybdeforståelse av et fenomen, vil dette gi et mindre 

utvalg enn det som ville være tilfellet ved kvantitativ forskning, ifølge Cohen et al. (2011, s. 

219). 
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Siden kvalitativ forskning baserer seg på et tolkningsarbeid av verbalspråk, er det en viktig 

forutsetning å sikre validitet. Dette kan gjøres ved at jeg selv er bevisst på min forskerrolle. 

Dette er for å unngå eventuelle metodefeil, som kan være en følge av feiltolkninger som kan 

forekomme under observasjon, eller ved tolkning av datamaterialet. Et av grunnprinsippene 

innenfor kvalitativ forskning er at mennesker aktivt skaper sin egen mening i en situasjon, og 

at all samfunnsvitenskapelig forskning må bli undersøkt gjennom deltakernes øyne. Ifølge 

Brinkmann og Tangaard (2012, s. 12) og Cohen et al. (2011, s. 219) betyr dette i praksis at 

slik forskning er svært kontekstualisert, og at alt av resultater og data derfor bare kan være 

med på å gi én beskrivelse av det fenomenet vi undersøker, men som også kan ha 

overføringsverdi til lignende situasjoner. 

Siden denne oppgaven ønsker å belyse to perspektiver på et fenomen i praksis, er det viktig å 

ivareta de ulike partenes oppfatning av hva de retoriske appellformene som grunnlag er for 

deres vurderingssituasjon. Kvalitative metoder for innsamling av data, som dokumentanalyse, 

intervju og observasjon, oppfatter jeg derfor som mer hensiktsmessig enn bruk av kvantitative 

metoder. Hadde tidsrammen for oppgaven vært større, eller om jeg hadde hatt flere 

arbeidsressurser, kunne det vært en reel mulighet å supplere med kvantitative data. For å 

ytterligere vise oppgavens fokus og framgangsmåte viser påfølgende tabell en oversikt over 

oppgavens forskningsdesign innholdsmessig:  
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Hovedfokus De retoriske appellformene som grunnlag for vurdering 

ved muntlig vurdering i Vg3. 

Datamateriale Vurderingsskjema, transkripsjon fra intervju med lærer og 

et utvalg elever, samt observasjonsnotater. 

Utvalg To kvinnlige lærere for studiespesialiserende Vg3-klasser 

fra to ulike skoler, samt en intervjugruppe på 6 elever. 

Metode Kvalitativt forskningsdesign, eksplorerende casedesign. 

Analysetype Dokumentanalyse av vurderingsskjema, observasjon og 

transkripsjoner fra lydopptak gjort under intervju. 

Analysebegreper Begreper og kategorier er hentet fra teoridelen. 

Tabell 1. Tabell for forskningsdesign 

3.2 Casestudie 

En casestudie er en viktig kilde for forskningsdata, enten som et supplement eller som en 

hovedressurs. Det kan brukes til å få dybdeinformasjon om en person, en gruppe eller en 

organisasjon og er et unikt eksempel på virkelige mennesker i en ekte situasjon. Kvalitative 

datainnsamlingsmetoder som ofte benyttes i et casestudie er observasjon, intervju, 

dokumentanalyse og i enkelte tilfeller spørreskjemaer. Istedenfor å presentere en leser av en 

avhandling en mengde teorier, så forklarer Cohen et al. (2011, s. 289) at en casestudie kan 

hjelpe leseren med å forstå hvordan ideer og abstrakte prinsipper kan fungere sammen i 

praksis. Ifølge Cohen et al. (2011, s 289) er styrken med en casestudie: at man som forsker 

observerer effekter i en autentisk kontekst, at man anerkjenner kontekst som en sterk 

påvirkningsfaktor for effekt og årsak, og at en dypere forståelse kreves for å forklare 

fenomenet.  

For denne oppgaven passer det derfor godt med en casestudie, siden jeg nettopp ønsker å 

undersøke en avgrenset populasjons erfaring og tanker rundt et fenomen, som foregår 

innenfor en avgrenset kontekst. I stedet for å teoretisere appellformenes mulige bruksområde i 

skolen, mener jeg det er mer hensiktsmessig å benytte meg av en eksplorerende 

forskningsmetode for å supplere problemstillingen og forskningsspørsmålene med autentiske 
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data. Alternativt kunne jeg konsentrert oppgaven rundt en case og benyttet meg av at dypere 

fokus på én klasse på én skole, men ettersom alle klasserom er ulike på grunn av forskjellige 

elever og lærere, tror jeg dette vil gi mer interessante data å sammenligne. Yin (2009) referert 

i Cohen et al. (2011, s. 291) definerer et slikt casedesign som et multiple-case design, 

Cohen et al. (2011, s. 295) forklarer ytterligere at for at en casestudie skal kunne bidra med 

valide data, er det viktig at forskeren tar hensyn til ulike former for validitet og reliabilitet. 

Disse er begrepsvaliditet, intern og ekstern validitet, økologisk validitet, i tillegg til 

bevisstgjøring av eventuelle bias (skjevheter) hos meg som forsker. I utgangspunktet ønsket 

jeg å ha to caser som var tilnærmet like i oppbygging, men ved selve gjennomføringen viste 

dette seg å bli vanskeligere enn først antatt. Dette vil bli utdypet nærmere i de respektive 

casene.  

3.2.1 Case 1 og 2 - kontekst 

I den ene casen følger vi «Lise» og hennes studieforberedende Vg3-klasse på en rural skole, 

hvor elevmassen er heterogen. Elevene skal framføre sin fordypningsoppgave i norsk, noe 

som kan være et godt utgangspunkt for å bruke appellformene i en situasjon hvor de muntlige 

ferdighetene til eleven settes på prøve. Dette vil mulig påvirke resultatets overførbarhet til 

lignende situasjoner, som for eksempel «vanlige» framføringer i norskfaget. På en annen side 

er det veldokumentert at motivasjon har en stor betydning for arbeid med oppgaver. Siden 

fordypningsoppgaven i norsk er en såpass omfattende oppgave som i tillegg vil telle inn på 

den summative vurderingen i faget, tror jeg framføringen av fordypningsoppgaven er en 

ypperlig kontekst til å teste ut appellformene som vurderingsgrunnlag.  

I den andre casen følger vi «Mia» og en studieforberedende Vg3-klasse på en urban skole, 

hvor elevmassen også er heterogen. Elevene har fått i oppgave om å holde en paneldebatt om 

skjønnlitteraturens rolle, hvor de skal arbeide sammen i grupper for å strukturere argumenter. 

Gruppene får utdelt ulike roller som representerer forskjellige perioder innenfor 

litteraturhistorien. Dette er en case hvor elevene opptrer i en langt mer ordinær 

vurderingssituasjon, noe som kan gi interessante data å sammenligne med den andre casen. 

Baktanken med valg av skoler var å kunne øke sannsynligheten for å få innsamlet ulikt 

datamateriale, noe som forhåpentligvis vil berike analysearbeidet i ettertid. Herfra og ut 

oppgaven refererer jeg til case 1 med C1 og case 2 med C2. I de påfølgende delkapitlene skal 
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jeg nå redegjøre for det teoretiske bakteppe for planleggingen av dokumentanalyse, 

intervjuene og observasjonen, som utgjør undersøkelsens datamateriale. 

Case 1 2 

Bymessighet Urbant Ruralt 

Klassesammensetning Multikulturell Multikulturell 

Tabell 2. Tabell for utvalg av Vg3-klasser 

3.3 Datamateriale 

Ett av hovedprinsippene for kvalitativ forskning er at man skal kunne gi tykke beskrivelser av 

den kontekstualiserte situasjonen som undersøkes (Cohen et al. 2011 s. 161). Dette er for å gi 

et så helhetlig bilde som mulig. For å oppfylle dette kravet vil det være nødvendig å benytte 

seg av ulike type data til å beskrive situasjonen som undersøkes. Siden appellformene som 

vurderingsgrunnlag i praksis er oppgavens hovedfokus, vil vurderingsskjemaet som læreren 

har utformet, være svært viktig for analyse. Intervjuene vil gi primærdata for å kunne belyse 

forskningsspørsmålene som omhandler lærerens og elevenes opplevelse og perspektiv på 

appellformene som vurderingsgrunnlag. Observasjon vil være til hjelp for intervjuene i 

ettertid, da det å observere klassen og framføringen kan berike beskrivelsen av konteksten til 

en case.  

3.3.1 Dokumentanalyse 

Et dokument kan sies å være språk som er fiksert i tekst og tid, skriver Brinkmann og 

Tangaard (2012, s. 154). For denne avhandlingen vil dokumentanalyse være en essensiell del 

av analysematerialet for å kunne besvare problemstillingen. Ved å gå igjennom 

vurderingsskjemaet som elevene har fått utlevert, skal jeg prøve å identifisere hvordan de tre 

appellformene kommer til uttrykk i kriteriene. Vurderingsskjemaene som lærerne har utredet i 

forbindelse med deltakelse til prosjektet er derfor av stor interesse å analysere for å se 

hvordan de retoriske appellformene manifesterer seg som grunnlag for vurdering av muntlig.  

Ofte vil dokumenter forandre seg over tid, så det vil være hensiktsmessig å skille hva slags 

type dokument man analyserer siden de er ment for ulike grupper lesere. Brinkmann og 
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Tangaard (2012, s. 155) deler disse inn i tre ulike typer, som er primær, sekundær og tertiære 

dokumenter. Forskjellene mellom disse vil jeg forklare nærmere i selve dokumentanalysen, 

slik at de blir satt i kontekst sammen med sitt respektive case. Begrepsapparatet som er 

representert i teoridelen, vil akkompagnere dokumentanalysen som verktøy for å identifisere 

appellformene og eventuelt andre interessante elementer i de ulike dokumentene. I en av 

casene fikk jeg tilgang på flere dokumenter, i tillegg til vurderingsskjemaet – noe som gjør 

størrelsen på analysene i hver case noe ulikt.  

For å gjøre dokumentanalysen av vurderingsskjemaene mer oversiktlig, samt å forenkle 

sammenligningen med vurderingsskjemaet i hver case, har jeg på forhånd utformet fire 

spørsmål som skal besvares gjennom analysen. Spørsmålene er: 

1. Hva inneholder vurderingsskjemaet og for hvilken muntlig oppgave er det laget 

for? 

2. På hvilken måte kommer de retoriske appellformene til uttrykk gjennom 

kriteriene?  

3. Hvordan har læreren begrunnet vurderingsskjemaets utforming? 

4. Hva har appellformene tilført vurderingsskjemaet? 

3.3.2 Intervju 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 42) er formålet med det kvalitative forskningsintervjuet 

å forstå intervjuobjektets hverdag, fra hans eller hennes perspektiv. Det vil være helt 

nødvendig for denne oppgaven å få innblikk i hvordan læreren har tenkt vedrørende 

vurderingsskjemaet og lærerens syn på retorikk generelt og som vurderingsgrunnlag for 

muntlig. Gjennom et intervju kan jeg sørge for å skaffe utfyllende svar ved spørsmål hvor det 

tilsynelatende kan være noe mer å hente. Det er viktig å ha in mente at det å foreta et intervju 

er ressurs- og tidskrevende, at intervjuet kan bli påvirket av såkalte intervju-bias, subjektive 

skjevheter som påvirker svar, at intervjuet ikke alltid er gjennomførbart for de som blir 

intervjuet, stagnering i selve intervjuprosessen og at mangel på anonymitet kan skremme bort 

deltakere, skriver Cohen et al. (2011, s. 409). 
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Jeg har benyttet et semistrukturert intervju hvor jeg på forhånd konstruerte en fokusert 

intervjuguide rundt undersøkelsens tematikk. Guiden består av seks «kategorier» som tar for 

seg litt om klassen, reaksjon på prosjektets fokus, retorikk i skolen, vurderingsskjemaet og 

tilbakemelding (Vedlegg D). Intervjuguiden er konstruert på en slik måte at intervjuet skal 

resultere i en naturlig samtale, hvor spørsmålenes formulering i intervjusituasjonen ikke er så 

rigide. Dersom andre spørsmål besvares naturlig gjennom samtalen, velger jeg derfor ikke å 

avbryte, eller styre intervjuobjektet, så fremt samtaleemnet er relevant. Dette valget har jeg 

gjort på bakgrunn av det kvalitative forskningsmetodens natur for å få frem tykke 

beskrivelser. 

De seks kategoriene brukte jeg av hensyn til analysearbeidet i ettertid, så det skulle bli enklere 

å knytte hver ytring til en kategori, som igjen kan kodes for å ytterligere inndele 

intervjuobjektenes meninger. Dette er en form for meningsfortetting som kan være behjelpelig 

for å analysere lange og komplekse intervjutekster (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 232). 

Analysen vil likevel i større grad fortolke meningsinnholdet i disse tekstene og strekke seg 

utover det manifesterte meningsinnholdet. Dette innebærer å gå utover det som direkte blir 

sagt i intervjuene, og finne frem til meningsstrukturer og betydningsrelasjoner som ikke 

framtrer umiddelbart i selve teksten, ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 234). En 

meningsfortolkende stil har flere ulike tilnærminger, så for å avgrense vil jeg påpeke at jeg 

benytter meg av hermeneutisk tilnærming til fortolkningen, noe som betyr å se på del og 

helhet av noe som er gjensidig avhengig av hverandre. Ved å finne ut hva lærerens oppfatning 

av appellformene er, som vurderingsgrunnlag i lys av konteksten den oppstår i, som for 

eksempel lærerens egen oppfatning av retorikk eller skolens generelle praksis, så kan det 

bidra til en bedre forståelse av appellformenes rolle i hver case (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

237). 

Ved formulering og utforming av spørsmålene til hver kategori, tok jeg i størst mulig grad 

hensyn til Kvale og Brinkmanns (2015, s. 46-49) karakteristikk av det de anser som det 

kvalitative forskningsintervjuets karakteristikk. Dette innebærer å ha med spørsmål som kan 

gi innsikt i intervjuobjektets livsverden, hva vedkommende mener og tenker rundt det aktuelle 

temaet, og på hvilken måte de uttrykker dette på, å beholde en bevisst naivitet under 

intervjuet, være var på flertydighet og eventuelle forandringer hos intervjuobjektet under 

intervjuet, og ta hensyn til det mellommenneskelige samspillet. 
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Intervju av elever 

Barn er annerledes enn voksne når det kommer til kognitivt og lingvistisk utvikling, 

oppmerksomhet og konsentrasjon, minne, livserfaring, hva de mener er viktig, og status 

og/eller makt. Alle disse punktene kan virke inn på intervjuet, noe som gjør disse aspektene 

viktig for intervjueren å ha i bakhodet, med tanke på konstruksjonene av spørsmålene til 

intervjuguiden, tolkning av data og hvordan intervjueren generelt bør forholde seg til 

intervjuobjektet (Kvale og Brinkmann, 2015, s.175). 

For å ta hensyn til disse punktene konstruerte jeg en intervjuguide som var noe mer avgrenset, 

og ikke like omfattende som intervjuguiden for lærerne (Vedlegg E). Spørsmålene er 

formulert ved å benytte flere høyfrekvente ord som er vanlige i dagligtale og spørsmål som 

krever mindre bakgrunnskunnskap. Hovedpoenget med dette intervjuet er å få frem elevenes 

tanker og synspunkter på hva retorikk i skolen er, om de selv ser nytte og fordeler ved å bruke 

det som vurderingsgrunnlag, og i hvilken grad de mener kriteriene har hjulpet dem til å 

forberede oppgaven eller ikke. Svarene på disse spørsmålene kan også gi indikasjoner på hvor 

mye elevene har arbeidet med retorikk tidligere og i hvilken sammenheng, og om de i det hele 

tatt benytter kriteriene aktivt. Dette er for å kunne se hvorvidt lærerens oppfatning av 

skjemaet og vurderingsgrunnlaget samsvarer med elevenes. Variasjoner på dette området kan 

være interessant å undersøke nærmere. 

Ved å tillate flere jevnaldrende å gjennomføre et intervju sammen, vil man kunne få andre 

muligheter og utfordringer enn det som ville vært mulig med et enmannsintervju. Dersom 

elevene kan støtte seg på hverandre, vil dette kanskje øke sannsynligheten og evnen de har til 

å uttrykke seg. Det kan dessverre også gå andre veien, dersom utvalget av elever i 

gruppeintervjuet ikke går overens med hverandre. Gruppestørrelse kan også være et problem 

da et lite utvalg kan legge mye press på de elevene som er med, mens et stort utvalg kan føre 

til at gruppen blir fragmentert og ufokusert. Ifølge Lewis (1992) referert i Cohen et al. (2011, 

s. 435), bør gruppestørrelsen ikke overskride mer enn seks til syv, og lengden på intervjuet 

bør ikke være lengre enn femten minutter.  

Intervjuet med elevene står sentralt for å fange deres oppfatning av hva som var bra, eller ikke 

bra, med å bruke appellformene som vurderingsgrunnlag. Jeg valgte å intervjue en gruppe 

elever fremfor én og én, da dette var den mest effektive og minst ressurs- og tidskrevende 

framgangsmåten. På lik linje med lærerintervjuet så valgte jeg også å bruke et semistrukturert 
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intervju, noe som gjorde samtalen som oppstod, mindre bundet av de spørsmålene jeg hadde 

klare på forhånd. 

Utvalg for gruppeintervju i C1 

Klassen til Mia består av 32 elever, og det er et litt større antall gutter enn jenter i klassen. 

Utvelgelsen av elever til gruppeintervjuet skulle i utgangspunktet bli gjort av Mia selv, etter at 

elevene hadde gitt tilbakemelding på om de ville delta i intervjuet eller ikke. Siden jeg ikke 

hadde mer kjennskap til klassen, var det hensiktsmessig å få Mia til å plukke ut et 

representativt utvalg av elever. Utgangspunktet for utvalget var at de elevene som deltok 

skulle gjenspeile klassen i størst mulig grad. 

For å få disse tykke beskrivelsene som kvalitativ metode krever, var det ønskelig å få riktig 

fordeling av variablene kjønn og nivå på elevene. Til gruppeintervjuet ønsket jeg 6-7 elever 

hvor fordelingen skulle være 3-4 gutter og 2-3 jenter med ulike faglige forutsetninger. 

Årsaken til at jeg ønsket flere gutter i intervjuet, var for å gjenspeile den faktiske fordelingen 

av kjønn i klassen, siden guttene er i overtall. I realiteten var dette svært vanskelig å få ordnet 

på forhånd, så det resulterte til at utvalget ble tilfeldig med tanke på begge variablene. Selv 

om jeg hadde bedt Mia om foreta utvelgelsen på forhånd, endte det med at jeg måtte spørre 6 

tilfeldige elever rett etter paneldebatten. Det endelige utvalget for gruppeintervjuet endte opp 

med å bli to gutter og tre jenter. Ifølge Mia var disse fem tilfeldig utvalgte elevene relativt 

representative for nivået til klassen. 

Utvalg for gruppeintervju i C2 

Klassen til Lise består av 32 elever, og det er et jevnt fordelt antall av gutter og jenter. Jeg ga 

Lise også instruksjoner om å plukke ut seks elever, hvor tre av dem skulle være jenter og de 

tre andre skulle være gutter. Denne avgjørelsen tok jeg også fordi jeg ønsket at utvalget i 

størst mulig grad skulle gjenspeile klassen som helhet. I likhet med utvelgelsen i C1 ble også 

dette problematisk. I første omgang var det ikke nok elever som meldte seg frivillig til 

intervjuet, i tillegg til at utvalget bare bestod av jenter. 

Det viste seg at flere av elevene ikke ønsket å bli observert, og at det var dette som var 

årsaken til at så få hadde vist interesse. Jeg valgte derfor å gå bort fra observasjon i C2 for å 

kunne få et stort nok utvalg elever til gruppeintervjuet. På dagen for intervjuet var derimot 
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ikke alle elevene til stede, i tillegg til at noen ønsket å trekke seg. Det var heldigvis et par 

andre elever som meldte seg frivillig der og da, slik at det faktiske antallet for utvalget til 

intervjuet og fordelingen av kjønn, ble slik jeg hadde planlagt. Ifølge Lise var de seks utvalgte 

elevene relativt representative for klassen som helhet. 

Transkripsjon 

Siden formålet er å få frem lærernes og elevenes opplevelser av appellformene som 

vurderingsgrunnlag, og ikke hvordan de uttrykker seg språklig, har jeg valgt en 

transkripsjonsform hvor jeg har lagt vekt på å gjengi meningsinnholdet. Jeg har derfor valgt å 

transkribere til standrad bokmål, og har derfor utelatt dialektformer, slang og andre språklige 

elementer som ikke har vært spesielt meningsbærende. Lydopptakeren som ble benyttet under 

intervjuet hadde ikke en funksjon for overføring av fil til datamaskin, så transkripsjonen 

skjedde uten hjelp av et digitalt transkripsjonsprogram. Dette resulterte til en svært tungvint 

transkriberingsprosess, siden mulighetene for å spole frem og tilbake i lydfilene var vanskelig 

å få gjort nøyaktig. Dette kan ha virket inn på utelatelser av enkeltord og fraser. 

Kvale og Brinkmann (2015, s. 208) forklarer at det ikke finnes ett riktig svar på hvordan en 

transkripsjon skal gjennomføres, og at svaret i så fall, på lik linje med forskningsmetode, 

avhenger av hva transkripsjonen skal brukes til. Siden transkripsjon i seg selv er et 

fortolkningsarbeid, med tanke på hva man velger å ta med eller utelate, så må jeg understreke 

at transkripsjonene jeg har foretatt i hver case ikke nødvendigvis er ordrett. Informantene fikk 

mulighet til å lese igjennom transkripsjonen og godkjenne innholdet før det ble brukt i 

analysen. 
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[p] Lengre pause 

[…] Utelatelse 

[ord] Intervjuobjekt begynner å prate samtidig 

som intervjuer 

‘ord Trykksterke ord 

(()) Ikke-språklig handling, eller annen 

kommentar til transkripsjonen 

Tabell 3. Forklaringer av tegn og symboler i transkripsjonen 

Koding 

Koding er den vanligste formen for dataanalyse og innebærer å knytte et eller flere nøkkelord 

til et tekstsegment. Dette gjør det mulig å kunne identifisere og knytte en uttalelse til et tema, 

noe som vil være et nyttig verktøy i etterarbeidet hvor datamaterialet fra intervjuene må 

struktureres og organiseres for å belyse oppgavens problemstilling (Kvale og Brinkmann, 

2015, s. 226). Kodingen for datamaterialet i denne oppgaven er begrepsstyrt og tar 

utgangspunkt i oppgavens teoridel.  

Etter transkripsjonen var ferdig, oppdaget jeg at det var mulig å bryte ned de overordnede 

kategoriene i intervjuguiden til mindre og mer spesifikke koder, som igjen gjorde det mulig å 

knytte uttalelser fra elever og lærere til spesifikke temaer. For å kunne besvare 

forskningsspørsmålene som er knyttet til læreren og elevenes opplevelse, var det 

hensiktsmessig å finne ut hvilke uttalelser fra Mia og elevene som omhandlet retorikk i 

skolen, hva som kom frem om syn på bruk og nytte av appellformene knyttet til muntlig, 

hvordan de opplevde og vurderte vurderingsskjemaet. Dette gjorde det enklere å finne 

interessante utsagn i transkripsjonene, som åpnet mulighet for å tolke og sammenligne 

lærerne og elevenes oppfatninger. Kodene er definert som følgende: 
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Retorikk ytringer som sier noe om personens 

oppfattelse og kunnskap om retorikk og 

muntlig. 

Appellformer ytringer som sier noe spesifikt om ethos, 

pathos og logos. 

Opplevelse ytringer som sier noe om anvendelse og 

praktiske nytte av retorikk ved muntlig. 

Tabell 4. Kodeord for ytringer i intervjuet 

3.3.3 Observasjon 

Normalt gjør man observasjoner for å følge hvordan mennesker handler i ulike 

sammenhenger. Oppmerksomheten må derfor være rettet mot direkte avleselige trekk ved 

situasjonen, som ifølge Rautaskoski (2012, s. 82) innebærer at man må se på deltakernes 

interaksjon med det materielle og det sosiale miljøet. Observasjonsmetoden jeg har benyttet, 

er en tilnærming som har fokusert på å se vurderingsskjemaet i kontekst, altså i praksis i 

klasserommet. Ved å se hvordan læreren instruerer og bruker skjemaet i praksis, så kan disse 

observasjonene fungere som en dataressurs for å bygge ut resultatene av intervjuet. Dette 

kalles for en etnometodologisk tilnærming (Rautaskoski, s. 81). 

Rautaskoski (2012, s. 84) forklarer ytterligere at det å observere en handling innebærer å 

besvare fire spørsmål som omhandler hvordan, hvor, når og av hvem. I C1 fikk jeg mulighet 

til å observere lærer og elever gjennom to sammenhengende norsktimer hvor 

vurderingsskjemaet ble benyttet. Observasjonsdata er sensitive for kontekst, noe som er typisk 

for en casestudie. Å benytte seg av observasjon gir derfor muligheten til å demonstrere sterk 

økologisk validitet, mener Moyles (2002), referert i Cohen et al. (2011, s. 456). I C2 arbeidet 

elevene med fordypningsoppgave i norsk i undersøkelsesperioden, noe som gjorde at fysisk 

observasjon av arbeidsprosessen og framføringen ble vanskeligere og mer tidkrevende å 

gjennomføre. Dessuten viste observasjonen seg å være en av årsakene til at elever vegret seg 

for å delta, noe som resulterte til at jeg valgte å gå bort fra observasjonsdata i C2. 
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3.4 Validitet og reliabilitet 

Validitet og reliabilitet er svært viktig for all forskning, og er to begreper som sier noe om 

hvorvidt et instrument måler det instrumentet faktisk skal måle. All form for forskning kan 

aldri forbli upåvirket, men effekten av ulike påvirkningsfaktorer kan forminskes dersom man 

gjør seg bevisst på det. Dersom forskningen er valid, så vil det si at tolkningen som forskeren 

har gjort, kan betegnes som pålitelig og sann, og om den er reliabel, vil det tilsi at forskeren 

ikke er alene om den oppfattelsen han eller hun har om forskningsmaterialet (Cohen et al. 

2011, s. 179, 201). I dette kapittelet vil jeg jeg ta for meg, som nevnt tidliger, tre former for 

validitet: ytre validitet, begrepsvaliditet og økologisk validitet. Jeg vil også si noe om 

forskningsetikk som er viktig å ta hensyn til ved kvalitative studier. 

3.4.1 Ytre validitet 

Ytre validitet handler om hvorvidt resultatene i undersøkelsen kan gjøres gjeldende for 

relevante situasjoner og personer, ut i fra undersøkelsens problemstilling, skriver Kleven 

(2014, s. 124). I kvalitativ forskning er det snakk om overførbarhet og sammenlignbarhet, når 

det er et spørsmål om forskningens ytre validitet. Ifølge Lincoln og Guba (1985), og Eisenhart 

og Howe (1992) referert i Cohen et al. (2011, s. 186), er det mulig å vurdere de typiske 

trekkene ved en gitt situasjon, deltakerne og rammene, å identifisere mulige sammenlignbare 

grupper og å indikere hvordan dataene kan overføres til andre settinger og kulturer. Det er 

derfor viktig i kvalitativ forskning at dataene gir slike tykke beskrivelser, slik at andre kan 

bestemme graden av overførbarhet til andre situasjoner skriver Schofield (1996), referert i 

Cohen (2011, s. 186). For å ivareta oppgavens ytre validitet har jeg derfor prøvd å gi en så 

detaljerte beskrivelse av oppgavens fremgangsmåte, datamateriale og kontekst som overhodet 

mulig. 

3.4.2 Økologisk validitet 

Innenfor skoleforskning er økologisk validitet viktig og nyttig for å kartlegge hvordan teori 

faktisk fungerer i praksis. Denne form for validitet sikter på at de spesifikke karakteristikkene 

ved en gitt situasjon blir undersøkt og adressert, i forhold til hva som blir undersøkt, mener 

Cohen et al. ( 2011, s. 195). Årsaken til at det ikke ble gitt noen eksplisitte instruksjoner til 

lærerne, annet enn at de skal lage et vurderingsskjema som tar utgangspunkt i appellformene, 

var for å ivareta økologisk validitet, i den grad det lar seg gjøre. Istedenfor at jeg som forsker 
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kommer utenfra og pålegger en lærer å benytte et vurderingsskjema, som læreren selv ikke 

har vært med på å utrede, er det læreren selv som har gjort de valgene som må tas når et 

vurderingsskjema skal lages. Et slikt «autentisk» vurderingsskjema vil også i større grad være 

representativ for den vurderingspraksisen som eksisterer i skolen, og ikke i den teoretiske 

verdenen. 

3.4.3 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet handler om operasjonalisering av begreper. Det er altså snakk om samsvar 

mellom begrepet slik det er definert teoretisk, og begrepet slik jeg har lykkes med å 

operasjonalisere det (Kleven, 2014, s. 86). Oppgavens problemstilling omhandler hvordan 

lærere og elever opplever bruken av appellformene som vurderingsgrunnlag for framføringer i 

Vg3. Det har derfor vært nødvendig å se hva læreplanmålene for Vg3 i K06 eksplisitt sier om 

appellformene, og finne ut hvordan begrepene ethos, phatos og logos er definert teoretisk hos 

Aristoteles og andre teoretikere. Siden det eksisterer ulike nyanser av hvordan begrepene 

fungerer i praksis, er det derfor svært viktig å være bevisst på at denne avhandlingens måling 

av appellformene, bare kan betraktes som én blant flere ulike indikatorer på begrepet (Kleven, 

2014, s. 87). 

3.4.4 Relabilitet 

Reliabilitet er, ifølge Cohen et al. (2011, s. 199), et synonym for pålitelighet. Et sentralt 

spørsmål man kan stille seg selv er: Ville en annen forsker kommet frem til det samme 

resultatet som meg, dersom forskeren hadde hatt det samme utgangspunktet i begrepsapparat 

og kontekst? Det er med andre ord snakk om en viss grad av gjenskapelse av et resultat, 

forutsatt at data, forskningsrammer og kontekst forblir den samme. Denzin og Lincoln (1994) 

referert i Cohen et al. (2011, s. 202) foreslår at reliabilitet i kvalitativ forskning kan bli påvist 

gjennom stability of observations, parallell forms og inter-rater reliability. Disse punktene 

kan stilles som kontrollspørsmål og kan oversettes til følgende: 

1. Dersom observasjonene hadde blitt gjort på et annet tidspunkt, ville de samme 

observasjonene og tolkningene blitt gjort (stability of observations)?  

Datamaterialet er fra høstsemesteret 2015 og vårsemesteret 2016, noe som er 3 år etter 

retorikkens inntog under hovedmålet muntlig kommunikasjon i læreplanen for norsk. Det er 
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en reel mulighet for at datamaterialet hadde vært annerledes hvis innsamling hadde skjedd 

året før, eller senere. Noe så banalt som tid på dagen kan også ha innvirkning på hvordan 

elever og lærere er, så om det hadde blitt gjort observasjoner på et annet tidspunkt på dagen i 

samme klasse, så kunne resultatene ha vært annerledes. For å forsterke oppgavens reliabilitet 

kunne jeg derfor ha prøvd å utføre flere observasjoner på ulike tidspunkt for å undersøke 

observasjonenes stabilitet. Det samme gjelder også for intervju med tanke på deltakere og 

aktivitetsnivå. Med tanke på dokumentene som skal analyseres er det derimot større 

sannsynlighet for at observasjonene gjort der ville vært like, nettopp på grunn av at et 

dokument er språk som er fiksert i tekst og tid. 

2. Dersom det hadde blitt gjort flere observasjoner på samme tid, ville de samme 

observasjonene og tolkningene blitt gjort (parallell forms)?  

Dersom jeg hadde hatt tid og ressurser nok til å kunne gjennomføre flere ulike observasjoner 

på samme tid, er det en mulighet for det jeg har observert og har tolket ville vært annerledes. 

Hadde jeg hatt muligheten til å benytte meg av videoopptak av de timene jeg observerte, 

kunne jeg hatt mulighet til å gjort flere observasjoner «på samme tid» - forutsatt at jeg hadde 

tilgang til å filme ulike vinkler av klasserommet.  

3. Dersom en annen observatør hadde observert akkurat det samme fenomenet og hatt 

det samme teoretiske rammeverket, ville vedkommende gjort de samme 

observasjonene og tolkningene (inter-rater reliability)? 

Alt av sanseinntrykk må tolkes på en eller annen måte for å kunne skape mening. Mennesker 

gjør nødvendigvis ikke dette selv om vi har samme utgangspunkt og bakgrunn for det som er 

under observasjon. Spørsmålet om en annen person ville gjort de samme observasjonene og 

tolkningene som jeg har gjort, på samme grunnlag som jeg har, sier noe om i hvilken grad 

denne studien lar seg etterprøves. 

Forståelsen av de retoriske begrepene er relativt stabile, så ved å bruke appellformene i en 

muntlig vurderingssituasjon, er det ikke usannsynlig at en annen person ville kunne komme 

frem til de samme observasjonene. Dette gjelder også for dokumentanalysen av 

vurderingsskjemaet. Det teoretiske rammeverket er såpass sterkt underbygget at det i 

hovedsak ville vært snakk om et annet fokus for oppgaven eller et annet teoretisk 
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utgangspunkt, dersom en annen observatør hadde gjort noen andre observasjoner av 

fenomenet. 

Funnene som har blitt gjort i intervjuet med læreren og gruppeintervjuet med elevene, er et 

område hvor en eventuell annen observatør kunne gjort andre observasjoner enn de jeg har 

gjort. Intervju som forskningsmetode er i et større omfang mer fortolkende enn 

dokumentanalyse, og vi kan derfor ha ulike oppfatninger om hva som er interessante funn for 

en problemstilling. Her er det viktig å ha in mente hvordan jeg som forsker forholder meg til 

operasjonaliseringen av de begrepene og fenomenene jeg utforsker, versus intervjuobjektets 

operasjonalisering. De tolkningene som jeg gjør, skal uansett ikke gå utover det som er 

rimelig å tolke ut fra datamaterialet, men det er mindre påfallende å komme frem til samme 

tolkninger, dersom man ikke hele tiden er var på sin rolle som forsker. Eventuelle resultater 

og tolkninger som blir gjort under analysen av datamaterialet, vil bli underbygget med sitater 

fra intervjuene, dokumenter og eksempler fra observasjon. Dette gjør det mulig for leseren å 

selv vurdere holdbarheten av de tolkningene jeg har foretatt. 

3.5 Forskningsetikk 

Alle som bidro som informanter, var over 18 år, så tillatelse fra foresatte var ikke nødvendig 

for å gjennomføre intervju og observasjon. Det er viktig å respektere de utforskede 

personenes integritet, meninger og frihet, samt et ansvar for å ikke gjøre noen av de utsatt for 

alvorlige konsekvenser eller belastninger i og utenfor undersøkelsen. I forbindelse med 

deltakelse til prosjektet kontaktet jeg rektor på to ulike skoler gjennom e-post og informerte 

om prosjektet (Vedlegg F). Etter at jeg hadde fått svar og godkjent forespørselen min, fikk jeg 

kontakt med kollegiet på skolen.  

Etter å ha fått kontakt med en faglærer i norsk Vg3, sendte jeg et informasjonsskriv som ble 

delt ut til elevene i klassen (Vedlegg G). De som ønsket å stille til intervju og eventuelt la seg 

bli observert, ga beskjed tilbake. Dette utspilte seg ulikt i hver case, noe som ble forklart mer i 

detalj i delkapittelet om intervju (kap. 3.3.2). 

Alle informanter har blitt sikret anonymitet, og alt av informasjon og tekst som kan spores til 

skole eller privatperson i transkripsjoner og dokumenter har blitt endret. Siden dette 

forskningsprosjektet innebærer behandling av personopplysninger som indirekte kan knyttes 
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til enkeltpersoner, har prosjektet blitt meldt inn til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 

(NSD) og blitt godkjent (Vedlegg H).  

3.6 Oppsumering 

I dette kapittelet har jeg beskrevet fremgangsmåten og skissert undersøkelsens 

forskningsmetode. For å kunne beskrive eventuelle utfordringer og muligheter som kan 

oppstå, så har jeg valgt å benytte et eksplorerende kvalitativt forskningsdesign. Hensikten er å 

undersøke et bestemt fenomen, hvilke utfordringer og muligheter som dukker opp når man 

bruker appellformene som grunnlaget for vurdering av muntlig i Vg3. Undersøkelsen tar form 

som et multiple-case design, og innebærer at jeg får dypdeinformasjon om gruppene jeg 

undersøker. Datamateriale som skal analyseres, er hovedsakelig fra dokumenter og intervjuer 

med lærere og elever, i tillegg til observasjonsnotater. 

Resultatene fra begge casene vil ikke kunne generaliseres, siden resultater fra kvalitative 

undersøkelser bare representerer seg selv. De utfordringene og mulighetene som eventuelt blir 

avdekket, kan likevel bidra til å påvise tendenser, som igjen kan ha overføringsverdi til 

lignende situasjoner. 

I de to påfølgende kapitlene skal casene gjennomgås og beskrives gjennom de dataene jeg har 

samlet fra feltarbeidet. I gjennomgang av casene vil jeg trinnvis ta for meg 

forskningsspørsmålene, og bruke de ulike analysemetodene for å belyse dem. Hver case vil 

inneholde en dokumentanalyse, som er av vurderingsskjemaet som ble utredet av læreren, 

samt en fortolkningsanalyse og gjennomgang av intervjuet med faglærer og gruppeintervjuet 

med elevene. C1 vil i tillegg inneholde observasjonsdata fra to timer hvor jeg fikk observere 

læreren gi instruksjoner og elevenes framføringer. Disse dataene vil det ikke bli lagt like stor 

vekt på som dokumentanalysen og intervjuene, men de vil fungerer som supplerende data for 

C1 til å beskrive konteksten som casen inngår i større detalj. I C2 fikk jeg, i tillegg til det 

endelige vurderingsskjemaet, også et førsteutkast. Dette vil jeg òg trekke inn i 

dokumentanalysen. 

De tre forskningsspørsmålene vil bli diskutert på grunnlag av vurderingsskjemaet, lærerens 

uttalelser om utformingen av vurderingsskjemaet og oppgavens teorigrunnlag vedrørende 

retorikk og vurdering. Casenes oppgave vil derfor være å besvare de tre 

forskningsspørsmålene, gjennom de ulike metodene som har blitt skissert i dette kapittelet. 
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4 Analyse: Case 1 

I denne casen kom jeg i kontakt med en kvinnelig lærer, «Mia», - som er faglærer for en 

studiespesialiserende Vg3-klasse på en multikulturell skole i et urbant demografisk område. 

Hun har hatt ansvar for skolens norskseksjon i over lengre tid. Kontakten og 

datainnsamlingen foregikk høstsemesteret 2015. Mia har vært kontaktlærer for klassen siden 

Vg1 og har hatt ansvaret for norskundervisningen. Da jeg informerte Mia om hensikten med 

undersøkelsen og at jeg ønsket at hun skulle lage et vurderingsskjema med utgangspunkt i de 

retoriske appellformene, oppdaget jeg tegn på skepsis. Hun forklarte at hun tidligere hadde 

prøvd å benytte ethos, pathos og logos for å vurdere muntlig, men følte at hverken hun eller 

elevene dro nytte av det. Mia uttrykte likevel entusiasme og sa at det kanskje bare var hennes 

bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag som ikke fungerte. 

I utgangspunktet sa Mia seg villig til å teste ut appellformene som grunnlag for vurdering på 

et utvalg elever i fordypningsoppgaven deres, men vi måtte senere gå bort fra dette da den 

vanlige praksisen ved skolen ikke tillot bruk av retorikk ved muntlig vurdering på Vg3-

trinnet. Etter en liten stund fikk Mia ordnet det slik at vi kunne teste ut vurderingsgrunnlaget 

ved en «mindre viktig» vurderingssituasjon i stedet. I de foregående ukene hadde klassene 

arbeidet med de ulike litterære periodene realismen, naturalismen, romantikken og 

modernismen, og som avslutning på arbeidet skulle de ha paneldebatt om litteraturens rolle. 

Elevene ble plassert i grupper, hvor én elev måtte sitte i panelet mens de andre hjalp til med å 

stille spørsmål til de andre elevene, som representerte litterære perioder i panelet. Jeg spurte 

om jeg kunne få være med å observere timen for å se hvordan debatten gikk for seg, i håp om 

at jeg kunne se om læreren startet timen med å tydeliggjøre målet for timen, om hun gikk 

igjennom skjemaet eller ikke, om elevene så til å bruke skjemaet under forberedelsestiden 

eller om noe annet interessant skulle dukke opp. 

I det påfølgende delkapittelet vil jeg gi en gjengivelse av observasjonen av Mias klasse, med 

den hensikt å tydeliggjøre konteksten for den muntlige vurderingen i denne casen. I det neste 

delkapittelet skal jeg ta for meg dokumentanalysen, som er oppgavens hovedfokus for analyse 

og tolkning. I dette kapittelet vil jeg også trekke inn relevante utsagn fra faglæreren for å 

underbygge tolkninger og for å gi innsikt i hvordan faglæreren selv har begrunnet 

utformingen av vurderingsskjemaet. I neste kapitel skal jeg presentere interessante funn fra 
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lærer- og gruppeintervjuet med elevene, og her vil jeg påpeke eventuelle utfordringer og 

muligheter, som informantene har opplevd. I det siste delkapittelet vil jeg gi en kort 

oppsummering av kapitelet som helhet og presentere de mest betydningsfulle funnene for 

casen. Kommentarer fra «Mia» og elevene i denne casen er hentet fra vedlegg I og J. 

4.1.1 Observasjon av klasse 

Hensikten med observasjonen var å få se hvordan Mia instruerte elevene, og i hvilken grad 

hun trakk frem vurderingsskjemaet og de ulike kriteriene. En annen årsak var for å se hvordan 

framføringen gikk generelt, i håp om at det var noe jeg kunne bruke i gruppeintervjuet. Dette 

ga meg mulighet til å observere litt av arbeidsprosessen og framføringen av produktet.  

Observasjonen fant sted i 2. og 3. time på en fredag i Mias Vg3-klasse. 

Paneldebatt om litteraturens rolle i 2. og 3. time 

I starten av timen gir ikke Mia noen andre instruksjoner enn at de skal ha paneldebatt om de 

litterære periodene, som de har arbeidet med frem til nå. Det kommer frem at elevene fikk 

bruke norsktimen dagen før til å forberede, og at denne timen er til ytterlige forberedelser. 

Elevene begynner å arbeide med oppgaven, og Mia går rundt og hjelper de som rekker opp 

hånden. Det er svært lite som skjer i løpet av den første timen, utenom at elevene 

tilsynelatende arbeider flittig og konstruerer argumenter til debatten. Mot slutten av timen rett 

før det ringer ut til friminutt, går Mia igjennom kriteriene på vurderingsskjemaet, og 

oppfordrer alle til å tenke på appellformene. Hun utdyper ytterligere med å si at elevene må 

komme med gode argumenter for å styrke sin ethos og logos. Hun ber også elevene prøve å 

sette seg inn i den tidsepoken de representerer, og at de burde la det være litt styrende for 

hvordan de ter seg i debatten. 

Neste time går med til gjennomføring av paneldebatten. Det første klassen gjør er å etablere 

regler for debatten. Slik gjør Mia elevene bevisste på hvordan de kan ta ordet, og hvordan de 

kan komme med innspill og responser på andre elevers framlegg i debatten. To elever får 

rollen som moderatorer for debatten. Det er mye aktivitet hos de elevene som sitter i panelet, 

og blant de som er publikum. Noen elever har satt seg mer inn i rollen enn andre og 

tydeliggjør gjennom betoning og kroppsspråk at de «utstråler» romantikk, engasjement eller 

pessimisme. 
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Mia noterer på vurderingsskjemaet (Vedlegg A) underveis. Timen slutter midt under debatten, 

og Mia må avslutte aktiviteten samtidig som elevene pakker ned bøker, og rydder på plass 

stoler og pulter. Mia sier at klassen har vært flinke til å bruke logosappellen; å finne gode 

argumenter for og mot hva «litteraturens rolle» skal være. Hun sier videre at hver gruppe må 

vurdere seg selv, før de gir vurderingsskjemaet tilbake til Mia for å få hennes vurdering, og at 

de kan levere arket neste time. 

4.2 Forskningsspørmål nr. 1: Analyse av 

vurderingsskjema i C1 

Vurderingsskjemaet for C1 ble utarbeidet av Mia alene. Vurderingssituasjonen er av et 

mindre omfang, og dokumentet er da også mindre omfattende. Dokumentet kan beskrives 

som et såkalt primærdokument og har ikke gjennomgått revisjoner før det ble utdelt til 

klassen. Hensikten med denne dokumentanalysen er å besvare forskningsspørsmål nummer 

én: 

1. Hvordan kommer appellformene til uttrykk i lærerens vurderingsskjema?  

Som tidligere nevnt i oppgavens metodedel, har jeg formulert fire spørsmål som analysen skal 

følge. Relevante og interessante uttalelser fra lærerintervjuet og gruppeintervjuet med elevene 

vil være med for å supplere svarene til disse spørsmålene. 

- Hva inneholder vurderingsskjemaet og for hvilken muntlig oppgave er det laget 

for? 

- På hvilken måte kommer de retoriske appellformene til uttrykk gjennom 

kriteriene?  

- Hvordan har læreren begrunnet vurderingsskjemaets utforming? 

- Hva har appellformene tilført vurderingsskjemaet? 

  



42 

 

4.2.1 Hva inneholder vurderingsskjemaet, og hvilken muntlig 

oppgave er det laget for? 

Vurderingsskjemaet til Mia (Vedlegg A) er satt sammen av en tabell som har fire rubrikker i 

høyden og fem rubrikker i lengden. Helt øverst på arket står det man kan anta er 

vurderingsskjemaets overskrift, som er «Tilbakemeldingsskjema for paneldebatt om 

litteraturens rolle», og under er det satt av plass for elevene å skrive «Navn», og hvilken 

«Gruppe» – altså hvilken litterære periode de tilhører.  

Den øverste linjen av rubrikker er forbeholdt kategorier som beskriver hva som står, eller skal 

stå i rubrikkene under. Helt øverst til venstre finner vi «vurderingskriterier», og ved siden av 

er det tre påfølgende rubrikker forbeholdt beskrivelsen av graden av kompetanse. De lyder 

som følger: «Under middels kompetanse», «Middels kompetanse» og «Over middels 

kompetanse». Helt øverst til høyre er det en rubrikk med innholdet «Evt. kommentar». 

I den første bolken under «vurderingskriterier» står de tre fagtekniske bevismidlene «ETOS, 

PATOS OG LOGOS», etterfulgt av fire setninger som lyder følgende: 

- «Du styrker din etos ved å komme med relevante argumenter som viser 

fagkunnskap i debatten.» 

- «Du styrker din etos ved å lytte til andres faglige argumenter og responderer på 

dem i debatten.» 

- «Du benytter virkemidler for å vekke følelser (patos) i mottaker under debatten.» 

- «Du trekker inn eksempler fra tekster vi har lest for å begrunne synspunktene dine 

og styrke etos.» (Vedlegg A) 

De to påfølgende bolkene under inneholder setningene «helhetlig vurdering av medlemmet i 

panelet» og «helhetlig vurdering av gruppeinnspillene». Det kommer frem ut i fra innhold og 

formulering at dette er et vurderingsskjema som gjelder individuelt og helhetlig prestasjon. 

Selve vurderingen skjer på en slik måte at læreren setter et kryss i en, eller mellom de ulike 

bolkene under graden av kompetanse (under, middels, over) og gir eventuelt en kommentar på 

det eleven og gruppa har gjort. 



43 

 

Vurderingsskjemaet ble laget spesifikt for deltakelsen i prosjektet, for å kunne vurdere 

elevenes kompetanse om ulike litterære perioder i en paneldebatt. Da jeg intervjuet Mia og vi 

pratet om selve vurderingsskjemaet, sa hun: 

Dette her er jo en øvelse til en litt mere større og viktigere vurderingssituasjon til uken, 

hvor jeg skal trekke ut 4 og 4 elever til en samtale […]. Og da vil de jo bruke det de 

har gjort her – altså, det er jo mange av de samme kompetansemålene da – med tanke 

på innhold. Så det er en slags treningsvurderingsform frem mot dette […]. 

Mia sier eksplisitt at dette er en mindre viktig vurderingssituasjon, og at det kan bli sett på 

som en treningsvurderingsform frem mot en større og viktigere vurdering senere. 

Observasjonene av timen gjenspeilte også dette, sammen med elevintervjuet. Samtlige av 

elevene uttrykker at de ikke engang har tatt seg tid til å lese kriteriene på arket de fikk utdelt, 

siden de ikke fikk tallkarakter og at det også var en viktigere prøve samme dag: 

G: Jeg tror faktisk ikke jeg så på arket i det hele tatt. 

J3: Hadde vi fått tallkarakter på det, så hadde vi jo selvfølgelig gjort mye mer. 

J: [også] har hele klassen historieprøve i dag – så det vi leste på i går – ja. Det var ikke 

norsk akkurat. 

Paneldebatten har tilsynelatende falt på en og samme dag som en annen vurderingssituasjon. 

Denne vurderingen er, ut fra uttalelsene til elevene å dømme, ansett som en viktigere 

vurderingssituasjon enn paneldebatten. Dette er en viktig og interessant opplysning å ta i 

betraktning når den helhetlige vurderingen av casen skal gjøres senere i denne oppgaven. 

4.2.2 På hvilken måte kommer de retoriske appellformene til uttrykk 

gjennom kriteriene? 

Ethos 

Begrepet ethos blir knyttet til tre av kriteriene i bolken for vurderingskriterier: 

- Du styrker din etos ved å komme med relevante argumenter som viser 

fagkunnskap i debatten. 

- Du styrker din etos ved å lytte til andres faglige argumenter og respondere på dem 

i debatten. 



44 

 

- Du trekker inn eksempler fra tekster vi har lest for å begrunne synspunktene dine 

og styrke etos. 

I tråd med hvordan Aristoteles (2006, s. 104) forklarer ethosbegrepet, så dreier disse 

kriteriene seg om troverdighet hos taleren og kan knyttes til McCroskeys (1968) tre 

inndelinger av begrepet, som er innledet, avledet og endelig ethos. Som nevnt i teoridelen sier 

disse noe om hvordan taleren blir oppfattet, og hvordan de retoriske grepene taleren eventuelt 

har tatt, påvirker den endelige oppfatningen tilhørerne sitter med.  

Elevene oppfordres til å opptre saklig gjennom å komme med relevant fagkunnskap om de 

litterære periodene de har hatt om, samt å lytte og respondere på andres argumenter. De blir 

også bedt om å bruke eksempler fra tekster som de har lest, for å underbygge argumentene 

som de legger fram. Dette er i alt kriterier som tilsynelatende er konstruert for å gjøre elevene 

bevisst på hvordan de bør framstå i debatten for å styrke sitt ethos. Disse kriteriene som 

omhandler ethos er relativt godt forenelig med oppgavens operasjonalisering av 

ethosbegrepet, dersom du ser bort fra utelatelsen av McCroskeys (1968) inndelinger. Mia gir 

derimot ikke uttrykk for at det er slik hun oppfatter og vurderer en elevs ethos: 

Jeg tenker at ethos liksom er noe mer og større – det er jo klart at en elev som viser 

masse fagkunnskap, at jeg tenker at nå styrker du ethosen din som en fagperson, men 

jeg tenker at en elev – ja, som Aristoteles sier med dyd, forstandighet, at du viser deg 

som et moralsk godt menneske - det er ikke sånn jeg vurderer elevene. Jeg ser om 

eleven viser fagkunnskap eller ikke, også syns jeg egentlig at alle er ålreite mennesker. 

Det fremkommer i Mias utsagn at når hun vurderer elevene muntlig i denne casen, har hun 

hovedsakelig bare fokus på om eleven viser fagkunnskap eller ikke.  

Pathos 

Pathos nevnes i parentes i den tredje setningen og kommer rett etter frasen å vekke følelser: 

- Du benytter virkemidler for å vekke følelser (patos) i mottaker under debatten. 

Det nevnes også at eleven må bruke virkemidler for å vekke disse følelsene hos mottaker i 

debatten. Under intervjuet med Mia kommer det frem at hun sikter til det hun kaller for 

underliggende virkemidler, når hun sikter til virkemidler i kriteriet: 
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F.eks. i en tekst med mange gjentakelser, så kan jo ‘det være et virkemiddel for å 

vekke pathos. De går ikke grundig nok ofte inn i disse - jeg kaller de underliggende 

virkemidler jeg da […] 

Mia nevner at det å benytte seg av gjentakelser i en tekst, kan være et underliggende 

virkemiddel for å vekke pathos. Ved en annen anledning knytter hun simile til disse 

underliggende virkemidlene, noe som forsterker antagelsen om at Mia sikter til de retoriske 

tropene. Dette er talefigurer som innebærer å spille på et ords betydning, så det er ikke 

urimelig å anta at de retoriske tropene er det Mia sikter til.  

Logos 

Dersom man ser bort fra at det står ETOS, PATOS OG LOGOS i den andre rubrikken fra 

venstre og ned, så er det ingen eksplisitt henvisning til logos i et kriterium i 

vurderingsskjemaet til Mia. De to siste kriteriene er en slags form for holistisk vurdering av 

gruppas representant i paneldebatten, og av innspillene som resten av gruppa har gitt. Her 

fremkommer det ingen eksplisitte referanser til noen av appellformene, men det ligger 

implisitt at det er de fire kriteriene som skal bli vurdert helhetlig, og de tar utgangspunkt i 

ethos og pathos. Hvorfor ble ikke logos nevnt som et eget kriterium i skjemaet, siden logos 

handler om overbevisningen gjennom det som blir sagt? Det eneste kriteriet som kan være en 

antydning til logos, er: 

- Du trekker inn eksempler fra tekster vi har lest for å begrunne synspunktene dine 

og styrke etos. 

Kriteriet forklarer at elevene må bruke eksempler fra et relevant tekstutvalg for å begrunne 

gruppas syn på hva litteraturens rolle er. Dette argumentet kan til dels sees på som variant av 

det første kriteriet, formulert på en annen måte. Kriteriets ordlyd kan derimot indikere på at 

det i utgangspunktet egentlig er snakk om logos, da det ifølge Aristoteles (2006, s. 28) er 

igjennom å påvise, eller i dette tilfellet å gi eksempler som er viktig for å bevise at 

begrunnelsen man framlegger i debatten, skal tolkes som sann og rimelig. Da jeg spurte Mia 

om det var en skrivefeil, eller om det var slik hun mente at kriteriet tok utgangspunkt i ethos, 

svarte hun: 

Kriteriet har med både logos og ethos å gjøre. Når man begrunner synspunktene sine 

ved å vise til teksten blir jo argumentasjonen sannsynlig, og er argumentasjonen god, 

styrkes ethos. Her ser man eksempel på at det hele henger sammen! 
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Mia utdypet og forklarte at hun mente det var hennes jobb som lærer å vurdere innholdet – 

altså, hva som blir sagt. Hun oppfattet det derfor som uvesentlig å ha et kriterium som tar 

utgangspunkt i logos, siden det er elevene som har i oppgave å si noe fornuftig. Mia uttrykker 

også at hun opplever logosbegrepet som det vanskeligste å formidle til elevene: 

[…] Men det med logos er jo vanskelig. Det er vanskelig å argumentere. Det er jo 

vanskelig å [p] – hvis du da ikke har den fagkunnskapen du skal ha f.eks. og klare å 

respondere på andres faglige argumenter, ikke sant. Det er jo dette som er vanskelig 

for elever. 

Mia knytter her logos direkte til fagkunnskap, som er de argumentene elevene ytrer under 

paneldebatten. For at tilhørerne av en tale skal tro på det som blir sagt, må taleren kommer 

med overbevisende argumenter som også er aktuelle for saken (Aristoteles, 2006).  

4.2.3 Hvordan har faglærer begrunnet vurderingsskjemaets 

utforming? 

Mia forklarte at det som var viktig for henne da hun lagde skjemaet, var å ikke ha for mange 

vurderingskriterier, samt at kriteriene skulle ha overføringsverdi:  

Noe av det som var viktig for meg var det å ikke ha for mange vurderingskriterier. Så 

jeg har egentlig 4 vurderingskriterier her ((peker på skjema)), og jeg har jo da ting som 

går på ethos, phatos og logos, også har brukt – også er det – har jeg tenkt, at det gjerne 

skal ha overføringsverdi til skriftlig arbeid da. 

Hun ga uttrykk for at det var den eventuelle overføringsverdien til skriftlig som disse 

kriteriene kunne ha, som var hovedtanken. Mia forklarer: 

Jeg ønsker å vise hvordan man kan bruke verbene, så derfor har jeg skrevet du styrker 

din ethos ved å komme med relevante argumenter som viser fagkunnskap i debatten, 

altså når elevene skal analysere skriftlig så vil de jo da kunne se etter det i skriftlige 

tekster også ikke sant. 

Mia ga videre ytterligere uttrykk for at måten hun har brukt verbene på i kriteriene, skulle ha 

som hensikt å bevisstgjøre elevene på hvordan de kunne identifisere de retoriske 

appellformene i skriftlige tekster: 

[…] det trenger de så de ikke tuller med det når de skal skrive retorisk analyse da […] 

Mia forklarer at hun mener det er viktig at vurderingskriteriene er spesifikke, og spesielt når 

hun føler at appellformene går så mye inn i hverandre – slik at hun opplever det som 
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vanskelig å si nøyaktig hva som har med pathos, ethos og logs å gjøre. Mia forklarer at hun 

har valgt å bruke en avkrysningsmetode når hun skal vurdere graden av kompetanse hos 

elevene. Hun forklarer ytterligere at dette er et resultat av størrelsen på vurderingssituasjonen. 

Mia nevner også at denne vurderingen er en slags øvelse til en større og langt viktigere 

muntlig vurdering som kommer senere. Skjemaets hensikt kan derfor sies å være vurdering 

for læring, da det er snakk om å vurdere kompetanse underveis i et undervisningsløp 

(Hopfenbeck, 2009). Mia hadde lite detaljer å gi rundt sin begrunnelse for hvorfor hennes 

vurderingsskjema ble utredet slik det ble. Oppfattelsen at en overføringsverdi til skriftlig 

retorisk analyse var baktanken ble derfor bare forsterket. 

4.2.4 Hva har appellformene tilført vurderingsskjemaet? 

Et viktig aspekt ved denne undersøkelsen er å finne ut hva de retoriske bevismidlene har 

tilført vurderingsskjemaet, og på hvilken måte læreren mener det å bruke appellformene er en 

fordel for elevene og dem selv. Ifølge Mia var kriteriene hun lagde for den muntlige 

vurderingen i C1 annerledes enn de hun vanligvis bruker for å vurdere muntlig. Hun utdypet 

ytterligere:  

[…] da ville jeg sagt at man kom med relevante argumenter som viser fagkunnskap, at 

man lytter til andres faglige argumenter og responderer på dem i debatten også ville 

jeg hatt med at mant tekker inn og begrunner synspunktene deres ved å vise til 

teksteksempler, også ville jeg ikke knyttet de til appellformen […]. 

Dersom dette hadde vært en helt ordinær muntlig vurderingssituasjon, uten tilknytting til min 

undersøkelse, så kunne kriteriene ifølge Mias utsagn hatt en formulering tilsvarende: 

- Kom med relevante argumenter som viser fagkunnskap. 

- Lytt til andres faglige argumenter og responder på dem i debatten. 

- Begrunn synspunkter med å vise til teksteksempler. 

Vurderingskriteriene som Mia brukte i vurderingsskjemaet, var: 

- Du styrker din etos ved å komme med relevante argumenter som viser 

fagkunnskap i debatten. 
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- Du styrker din etos ved å lytte til andres faglige argumenter og respondere på 

dem i debatten. 

- Du benytter virkemidler for å vekke følelser (patos) i mottaker under debatten. 

- Du trekker inn eksempler fra tekster vi har lest for å begrunne synspunktene 

dine og styrke etos. 

Ved siden av hverandre er disse kriteriene tilnærmet like, og det er lite som skiller dem, 

dersom vi ser bort fra den «påtvungne» tilknytningen til appellformene. Det skal ikke 

utelukkes at Mia kan ha misoppfattet spørsmålet til en viss grad, men ved å se på hva Mia 

mener som annerledes i kontrast med hva som faktisk står som vurderingskriterier, er det ikke 

til å unngå å se den påfallende likheten mellom kriteriene hun faktisk brukte og de som hun 

ville brukt dersom hun ikke hadde deltatt i dette prosjektet. Så hva kan appellformene 

eventuelt ha tilført et sett kriterier, som unektelig er lik sin motpart?  

Selv om Mia opplever det som problematisk å bruke appellformene som vurderingsgrunnlag, 

mener hun likevel at de kan ha noe for seg som knagger for elevene å bruke i sammenheng 

med talekunst:  

[…] når man skal prøve å overbevise gjennom muntlig fremføring, så er det viktig å ha 

disse som en slags […] knagger i bakhodet liksom […]. 

Det kan tolkes slik at Mia mener at appellformene er et nyttig redskap for elevene når de skal 

prøve å overbevise muntlig, men at det å bruke de i en reel vurderingssituasjon er tungvint. 

4.2.5 Svar på forskningsspørsmål nr. 1  

Hvordan kommer appellformene til uttrykk i lærerens vurderingsskjema?  

Dokumentanalysen av vurderingsskjemaet har vist at vurderingsskjemaet i C1 er konstruert 

for en mindre viktig vurderingssituasjon, noe som Mia beskriver som en 

treningsvurderingsform. Elevene ble vurdert ut fra kunnskap om den litterære perioden de 

representerte, samt deres egen og gruppas deltakelse i debatten. Vurderingen i C1 kolliderte 

dessuten med en annen vurdering i et annet fag på samme dag, og elevene som var med i 

gruppeintervjuet, ga uttrykk for at forberedelsene til vurderingen i norsk hadde blitt 

nedprioritert til fordel for dette. 
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De retoriske bevismidlene fremkommer som noe nedstrippet med tanke på innhold og 

betydning i kriteriene. Ethos blir utelukket knyttet til hvordan eleven framstår gjennom det 

han eller hun ytrer i debatten, og Mia uttrykker at begrepet ikke er forenelig med hva hun som 

lærer ser etter i en slik vurdering. Pathos blir gjennom kriteriets formulering eksplisitt knyttet 

til talerens evne til å vekke følelser hos tilhørerne, og det fremkommer også at det er dette 

som blir vurdert. Mia knytter pathos opp mot det hun kaller for underliggende virkemidler, og 

knytter dette til de retoriske tropene som er språklige talefigurer, i intervjuet. Logos er ikke 

eksplisitt tatt med som et eget kriterium i vurderingsskjemaet. Mia begrunner dette med at det 

er henne oppgave å vurder framføringens innhold, ikke elevene. 

Mia bestemte seg for å ha få kriterier og et avkrysningsformat på vurderingsskjemaet, nettopp 

fordi vurderingen i seg selv ble ansett som mindre viktig. Hvorfor et lite antall kriterier var 

viktig for Mia ga hun ingen direkte forklaring på, men det er ikke urimelig å anta at dette er 

noe som er et resultat av tidligere erfaring og kunnskap om vurdering av muntlig. Noe som 

framkom svært tydelig fra Mias side var å gjøre elevene bevisst på overføringsverdien til 

skriftlig retorisk analyse. Gjennom å benytte seg av verbet styrke så Mia en mulighet for at 

elevene ville plukke opp betydningen av hva de selv kan gjøre for å styrke ethos i debatten, 

for så å få en bedre forståelse for hvordan de kan identifisere dette skriftlig. 

Som vurderingsgrunnlag for paneldebatten har de retoriske bevismidlene tilført 

vurderingsskjemaet knagger, eller mer presist et metaspråk for lærer og elever. Hvorvidt dette 

faktisk har noe for seg, eller i det hele tatt er virkningsfullt, om man tenker på Mias ønske om 

en overføringsverdi til skriftlig, gjenstår å finne ut. For det muntlige aspektet så ser det 

foreløpig ut til at det å bruke de retoriske appellformene som vurderingsgrunnlag for muntlig i 

C1, ikke har tilført radikale forandringer for hvordan kriteriene og skjemaet i seg selv har blitt 

utformet. For å kunne gi en mer helhetlig vurdering av dette vil det være hensiktsmessig å få 

innblikk i hvordan faglærer og elevene i C1 har opplevd bruken av skjemaet, og deres 

generelle holdning til retorikk og muntlig. 
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4.3 Forskningsspørsmål nr. 2 og 3 

Analyse av lærer- og gruppeintervju i C1 

Etter å ha undersøkt vurderingsskjemaet og observert paneldebatten, ble det foretatt et 

intervju med Mia alene, og et gruppeintervju med et utvalg av hennes elever. Lærerintervjuet 

og gruppeintervjuet med elevene vil bli behandlet side om side, slik at forskningsspørsmål nr. 

2 og 3 blir satt i tydelig kontrast med hverandre: 

2. Hvordan opplever læreren bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

3. Hvordan opplever elever bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

4.3.1 Funn i intervjuene 

For å finne ut hvordan Mia og et utvalg av elevene hennes opplevde å bruke appellformene 

som vurderingsgrunnlag, har Mias og elevenes uttalelser i intervjuet blitt kodet i ettertid, ut 

fra et begrepsapparat som tar utgangspunkt i problemstillingen og operasjonaliseringen av 

begrepene fra oppgavens teoridel.  

Under analysearbeidet av lærerintervjuet og elevintervjuet var det et par utfordringer og 

muligheter som Mia og til dels elevene ga uttrykk for at de opplevde ved bruk av de retoriske 

bevismidlene som grunnlag for vurdering. I de påfølgende avsnittene vil jeg tematisk trekke 

fram interessante funn som kan knyttes til de utfordringene og mulighetene informantene i C1 

har opplevd i sammenheng med appellformene som vurderingsgrunnlag. Avslutningsvis vil 

jeg trekke en konklusjon basert på alt datamaterialet som er framvist for å besvare 

forskningsspørsmålene. Avsnittenes overskrifter er meningsbærende sitater fra intervjuene, 

som tar utgangspunkt i den utfordringen eller muligheten avsnittet omhandler. 

[…] jeg syns det blir problematisk å sette disse appellformene i et 

vurderingsskjema […] 

En gjennomgående utfordring for Mia i denne casen har vært knyttet til den praktiske bruken 

av de retoriske appellformene, når det har vært snakk om å bruke de som grunnlag for 

vurdering av muntlig i skolen. Mia opplever det som problematisk å bruke appellformene i et 

vurderingsskjema, da hun mener at appellformene går inn i hverandre. Dette medfører mer 
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forvirring og tilføyer bare et abstrakt aspekt til vurderingen, siden det ifølge Mia vil være 

konkrete muntlige trekk i skolen som ikke er så lett å knytte til de retoriske appellformene:  

For disse appellformene går så mye inn i hverandre [p] det er ofte vanskelig å si at 

‘dette f.eks. har med phatos å gjøre, ‘dette har med logos og ‘dette med ethos å gjøre – 

eh [p]. 

På grunn av skolens kunstige natur, det at alt skjer i en iscenesatt setting for å vurdere elevers 

kompetanse, mener Mia at dette gjør ethos til noe det ikke er. Logos blir ut fra Mias uttalelser 

knyttet helt og holdent til argumentasjon, og det er anvendelsen av logos, ifølge Mia, som 

skiller de sterke elevene fra de svake. Mia nevner ikke spesifikt pathos, men uttrykker at det å 

vekke følelser er noe veldig mange kan få til. 

Mia mener også at det å trekke inn appellformene er belastende for elevene hennes, da hun 

mener at det viktigste for elevene er å vise fagkunnskap, at de kan argumentere godt for seg 

og å begrunne synspunktene sine. Mia syns ikke det er vanskelig å prate om og diskutere hva 

som er viktig for å overbevise, men når det kommer til å formulere kriterier for et 

vurderingsskjema, mener hun at de må være spesifikke. I en slik situasjon framstår derfor 

teoriene om appellformene som for diffuse til å kunne bruke de i omtale av noe konkret en 

elev framfører, men Mia ser heller på det som et utgangspunkt for elevene: 

Jeg tenker mere retorikken som et slags utgangspunkt for elevene, at de kan tenke på 

at de f.eks. skal vekke tillit – ethos, at de må ha gode argumenter, at de vekker følelser 

i den som er mottaker f.eks., at det kan være utgangspunktet når de framfører. 

Da jeg pratet med elevene, viste det seg at majoriteten av utvalget ikke leste kriteriene da de 

forberedte framlegget for paneldebatten, og at elevene derfor ikke hadde så mye å si når det 

var snakk om bruk av appellformene som grunnlag for vurderingen. En ting som derimot viste 

seg å være en utfordring for samtlige elever i intervjuet, var det å tenke retorikk knyttet til 

muntlig: 

J2: […] vi har jo ikke jobbet med det på den måten før heller. Som sagt så har vi 

jobbet med det skriftlig, så vi vet jo om begrepene men kanskje ikke hvordan man selv 

skal bruke appellformene. 

J3: Nei – egentlig ikke sånn veldig i denne sammenhengen. Vi har bare arbeidet med 

dette rundt skriftlig egentlig. 

Som det fremkommer i sitatene, er det en stor utfordring i Mias norskklasse å knytte de 

retoriske appellformene til skolens muntlige aspekt. Mia og elevene til Mia har tilsynelatende 
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hatt et overordnet fokus på retorikk i arbeid med skriftlig, og lite på hvordan teoriene kan 

benyttes i sammenheng med muntlig. Når de retoriske appellformene oppfattes som for 

abstrakte, vil det også være knyttet en utfordring til hvordan eventuelle kriterier for en 

vurderingssituasjon skal utformes. 

[…] siden alle elever går opp til norsk hovedmåleksamen, så blir jo det veldig 

styrende for vår praksis. 

En annen utfordring som er framtredende i C1, er den statusen muntlig vurdering har i skolen, 

i motsetning til skriftlig vurdering. Skolen til Mia er tilsynelatende et objekt for hyppig 

ekstern vurdering med tanke på skriftlig norskresultater i hovedmål. Under intervjuet ga Mia 

inntrykk av å arbeide på en skole som fokuserer på å styrke eksamensresultater, ovenfra den 

eksterne vurderingskilden. Den eksamensoppgaven som Mia mener har blitt gitt hver gang de 

siste årene i norsk, har vært skriftlig retorisk analyse, noe som har medført at arbeid med 

muntlig og retorikk i stor grad er forbeholdt Vg1 på Mias skole: 

[…] nå jobber jo vi i team på skolen - vi ser jo på Vg1, Vg2 og Vg3 som et 

sammenhengende løp og det vi legger mest vekt på er det muntlige egentlig i Vg1. 

Lærerne på Mias skole styres av skriftlig eksamen i større og større grad, noe som medfører at 

fokuset på retorikk myntet på skriftlige oppgaver overskygger alt arbeid hvor retorikk kunne 

blitt brukt på muntlig. Dette medfører derfor et større fokus på skriftlig siden det er det skolen 

til Mia blir vurdert på: 

[...] skolen blir vurdert utad på norskreultatet i hovedmål og den oppgavetypen som 

går igjen aller mest er retorisk analyse. 

Denne utfordringen viser seg også å være hos elevene til Mia, som i stor grad bare har 

kjennskap til appellformene gjennom skriftlig retorisk analyse. Det fremkommer også svært 

tydelig at elevene i liten grad har blitt eksponert for de retoriske appellformene i sammenheng 

med muntlig siden Vg1. Alle elevene gir uttrykk for å ha en viss forståelse av appellformene 

og noen andre retoriske begreper, som kairos og doxa, men ingen av elevene kan huske at det 

har vært et jevnlig arbeid med retorikk og muntlig: 

G2: Altså – vi har jo hatt om disse tre - eh, appellformene, for ett år siden, også 

plutselig kommer vi innom de igjen nå? Det syns jeg er litt rart. 
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Ut fra sitatene som har blitt framlagt, er det tilsynelatende enda en utfordring som må løses, 

dersom de retoriske appellformene skal benyttes som vurderingsgrunnlag for muntlig i Mias 

klasse. Når lærerens praksis blir styrt av hva elevene får i oppgave på norsk 

hovedmåleksamen, byr dette på utfordringer for hvordan lærerne prioriterer kompetansemål 

og bruken av læreplanen. Elevene gir tilsynelatende entydig uttrykk for de selv tror 

appellformene kunne vært nyttige redskap, når de selv skal forberede muntlige framlegg, og 

som metaspråk: 

J2: […] Når man har det i bakhodet, så blir man mer bevisst på sin egen 

argumentasjon, og da bruker man kanskje flere av de retoriske virkemidlene da. 

J: Det er bedre at læreren gir spesifikke tilbakemeldinger, men det er jo kanskje nyttig 

å bruke de begrepene også. 

[…] hvis du får et tema som du ikke har noen meninger om selv – ikke står for 

selv, så er det ekstremt vanskelig å argumentere. 

Under gruppeintervjuet med elevene, innrømte flere av elevene at de ikke hadde tatt seg tid til 

å se så mye på kriteriene for framføringen. Noen ga uttrykk for at de som regel ikke følte noe 

behov for å vite kriteriene for en muntlig presentasjon, siden de mente det ofte sa seg selv. Én 

av elevene sa derimot at det hovedsakelig var oppgavens tema, som førte til at hun ikke leste 

kriteriene. Ifølge eleven ødela temaet for paneldebatten hennes engasjement, noe som også 

samtlige av de andre også etter hvert ga uttrykk for: 

J: Altså – hvis dine egne argumenter ikke høres riktig ut i hodet ditt, så er det 

vanskelig å si dem høyt. 

Elevene latet til å ha følt en viss distanse til innholdet de framførte. Det de ytret ga ikke noen 

videre hensikt enn å gjenfortelle de ulike litterære periodenes syn på litteraturens oppgave, 

uten rom for egne innspill.  

4.3.2 Svar på forskningsspørsmål nr. 2 og nr. 3 

Hvordan opplever læreren bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

Noe som har vært gjennomgående for intervjuet med Mia, er hennes ensidige forhold til og 

erfaring med retorikk. Hun nevner eksplisitt i intervjuet at skolen hun arbeider på blir vurdert 

eksternt opp mot andre skoler på grunnlag av resultatene fra norsk skriftlig. 
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Eksamensoppgaven i norsk som Mia mener blir gitt nesten hvert år, er retorisk analyse. I 

tillegg opplever Mia at det å knytte spesifikke kriterier opp mot de retoriske appellformene er 

svært vanskelig. Hun opplever å bruke ethos i klasserommet som svært kunstig, og er av den 

oppfatning at hennes elever ikke tenker over hvordan de framstår når de skal framlegge 

argumenter. Mia utelukker ikke at det kan være hennes framgangsmåte eller utforming av 

kriteriene, som har gjort hennes opplevelse problematisk. Mia sier selv at hun ser at de 

retoriske appellformene kan ha noe for seg når det er snakk om muntlig, men samtidig at 

avkastningen for hennes del er for liten til å kunne bruke det videre. Mias opplevelse av å ha 

brukt appellformene som vurderingsgrunnlag kan derfor sies å ha vært problematisk, om ikke 

svært delt. 

Hvordan opplever elever bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

Gjennom gruppeintervjuet med elevene, kom det tydelig frem at de fem elevene var lite kjent 

med retorikk og muntlig. Alle de fem elevene ga uttrykk for at de ikke hadde nok kunnskap 

om hvordan de kunne bruke ideene bak appellformene, på sine egne forberedte muntlige 

framlegg. Ut fra de ulike svarene de ga under intervjuet, var det likevel en antydning til at de 

selv så et ubrukt potensiale i det. Elevene visste likevel for lite til å kunne si noe om et helt 

konkret bruksområde, utenom det å bli enda mer bevisst på flere momenter å ta hensyn til 

dersom de skal argumentere. Det å kunne si noe presist om hvordan elevene opplevde å bruke 

appellformene som vurderingsgrunnlag, er vanskelig. Én av elevene sa at han ikke så på 

kriteriene under hele arbeidsprosessen, og det var også relativt enstemmig blant de fem at 

appellformene som kriterier i en muntlig kontekst var helt ukjent. En annen elev ga uttrykk 

for at det i hovedsak var oppgaven i seg selv som gjorde at hun ikke var engasjert nok til å gå 

inn for å arbeide med kriteriene. Elevenes opplevelse av å ha brukt appellformene som 

vurderingsgrunnlag kan derfor sies å ha vært uvant, men på ingen måte direkte negativ, ut fra 

utvalget å dømme. 
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4.4 Oppsummering 

Det å bruke retorikk som grunnlag for vurdering i C1 har tendert mot det negative, og det er 

opplagt et par utfordringer som må løses dersom de retoriske appellformene skal kunne ha 

noe for seg som vurderingsgrunnlag. Av utfordringer kan følgene nevnes: 

 De retoriske appellformene oppleves som upresise utgangspunkt for vurdering. 

 Kunnskap om de retoriske appellformene er sterkt knyttet til skriftlig retorisk 

analyse. 

 Mias lærerpraksis er sterkt styrt av skriftlig hovedmåleksamen i norsk. 

 Vurdering av en elevs ethos oppleves av læreren som en vurdering av eleven 

som person. 

Av eventuelle muligheter som appellformene som vurdering kan gi i C1, kan følgende 

nevnes: 

 Appellformene har et potensial til å fungere som et metaspråk og verktøy for 

lærer og elev. 

Disse mulighetene og utfordringene som C1 har vist at lærer og elev kan møte på i 

sammenheng med å bruke de retoriske appellformene som grunnlag for vurdering, skal 

drøftes senere i diskusjonkapittelet.  
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5 Analyse: Case 2 

Introduksjon 

I denne casen fikk jeg innsikt i en studiespesialiserende Vg3-klasse, hvor jeg møtte «Lise» og 

hennes elever. Lise har jobbet i skolen i nærmere fem år. Kontakten og datainnsamlingen 

foregikk høstsemesteret 2015 og tidlig i vårsemesteret 2016. Lise har vært kontaktlærer for 

klassen siden Vg1 og har hatt ansvaret for norskundervisningen hele veien. Da jeg først kom i 

kontakt med Lise og informerte henne om prosjektet, viste hun tydelige tegn på optimisme. 

Hun har fra tidligere god erfaring med å bruke de retoriske appellformene som grunnlag for 

vurdering av både muntlig og skriftlig. 

Lise sa seg villig til å teste ut appellformene som grunnlag for vurdering for elevenes 

fordypningsoppgave i norsk. I utgangspunktet skulle jeg også observere selve framføringen til 

de elevene som meldte seg frivillig til gruppeintervjuet, men dette valgte jeg å gå bort fra, 

som nevnt i metodekapittelet for intervju (kap. 3.1.4), for å få flere elever til å melde seg 

frivillig. 

Jeg har derfor bare samlet inn data gjennom dokumenter og intervjuer i denne casen. Dersom 

jeg hadde hatt mulighet til å ha fulgt samtlige elever gjennom hele arbeidsprosessen frem mot 

framføringen, kunne dette gitt enda tykkere beskrivelser av fenomenet, siden arbeidsprosessen 

i dette tilfellet sannsynligvis har hatt innvirkning på hvordan elevene og læreren har forholdt 

seg til kriteriene. 

I det påfølgende delkapittelet skal jeg ta for meg forskningsspørsmål nr. 1, hvor jeg i likhet 

med C1 vil trekke inn relevante uttrykk fra faglæreren for å underbygge mine tolkninger av 

hvordan appellformene kommer til uttrykk i skjemaet, samt for å gi innsikt i hvordan faglærer 

selv har begrunnet utformingen av vurderingsskjemaet. Deretter skal jeg ta for meg 

forskningsspørsmål nr. 2 og 3, hvor jeg skal presentere interessante funn fra lærer- og 

gruppeintervjuet med elevene. Her vil jeg påpeke eventuelle utfordringer og muligheter som 

informantene har opplevd. Det siste delkapittelet vil være en kort oppsummering av C2, i 

tillegg til å presantere de mest betydningsfulle funnene i denne casen. Kommentarer fra 

«Lise» og elevene i denne casen er hentet fra vedlegg K og L. 
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5.1 Forskningsspørsmål nr. 1: Analyse av 

vurderingsskjema i C2 

Vurderingsskjemaet for C2 ble utarbeidet hovedsakelig av Lise alene, og det har gjennomgått 

minst én revisjon før det ble utdelt til klassen. Det fremkommer under intervjuet at hun har 

konsultert sine kollegaer om hvordan kriteriene burde bli formulert, så man kan anta at Lise 

òg til dels har blitt påvirket av dette. Jeg har fått tilgang på primærdokumentet (Vedlegg C), i 

tillegg til den reviderte utgaven (Vedlegg B), som kan omtales som et sekundærdokument. 

Dokumentanalysen vil i hovedsak ta for seg sekundærdokumentet, da det er dette dokumentet 

som har blitt brukt under fordypningsoppgaven, men jeg vil også benytte primærdokumentet 

for å vise hva som var de opprinnelige kriteriene, samt hvordan de var formulert og for å se 

hva som har blitt endret. Dokumentanalysen skal besvare følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvordan kommer appellformene til uttrykk i lærerens vurderingsskjema? 

For å besvare forskningsspørsmålet har jeg formulert fire spørsmål som analysen skal følge, i 

likhet med C1. Lærer- og elevintervjuet vil også her akkompagnere dokumentanalysen, for å 

supplere de fire spørsmålene som har blitt utredet i forbindelse med forskningsspørsmålet: 

1. Hva inneholder vurderingsskjemaet, og hvilken muntlig oppgave er det laget 

for? 

2. På hvilken måte kommer de retoriske appellformene til uttrykk gjennom 

kriteriene?  

3. Hvordan har læreren begrunnet vurderingsskjemaets utforming? 

4. Hva har appellformene tilført vurderingsskjemaet? 

5.1.2 Hva inneholder vurderingsskjemaet, og hvilken muntlig 

oppgave er det laget for? 

Vurderingsskjemaet til Lise (Vedlegg B) har et omfang på litt over to sider, og er konstruert 

punktvis. Under skjemaets tittel «Fordypningsoppgave i norsk» er det et kort avsnitt som tar 

for seg hva læreplanen sier om fordypningsoppgaven. Her blir vi informert om at målet for 

opplæringen er at eleven skal kunne «gjennomføre en selvvalgt og utforskende 
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fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge 

kommunikasjonsverktøy ut fra behov.»  

Deretter kommer det to setninger som forklarer hva som skal leveres, som er to 

refleksjonsnotat og et manuskript, i tillegg til foredraget som skal ha en varighet på femten 

minutter. Videre står det forklart at disse blir «bedømt på samme måte som de såkalte 

skriftlig-muntlige prøvene.» Deretter kommer et større avsnitt som forklarer hvordan 

karakteren blir satt. Her kommer det frem hvor stor betydning karakteren for 

fordypningsoppgaven har, hvordan refleksjonsnotatene og manuskriptet blir bedømt, samt 

spesifikke variabler som refleksjonsnivå, innhold, kildebruk og struktur. Det nevnes også hva 

man ikke blir trukket for, som språkfeil og beregning av tid. 

Under det foregående avsnittet står kriteriene for selve fordypningsoppgaven, og de lyder og 

er nummerert som følgende: 

1. «Eleven har knyttet fordypningsoppgaven sin til relevante kompetansemål 

(som oppgis innledningsvis i foredraget), og viser måloppnåelse.»  

2. «Eleven viser gjennomføringsevne i prosessen, og klarer å holde frister som 

blir avtalt underveis. Manuskript er levert minst én uke før foredraget holdes. 

Minst to refleksjonsnotat er levert.»  

3. «Særemnet har en klar, norskfaglig problemstilling.» 

4. «Spørsmålet som problemstillingen reiser blir faktisk drøftet, i manuskriptet og 

i foredraget.»  

5. «Manuskriptet, og foredraget, har en logisk struktur, med innledning, 

analysedel og konklusjon/ avrunding.»  

6. «Eleven uttrykker seg tydelig og hørbart, med flyt, uten forstyrrende pauser 

eller pauselyder. Kroppsspråket støtter oppunder det som blir sagt.»  

7. «Eleven gjør sitt for å engasjere tilhørerne.»  

8. «Eleven har vært nøye med å velge gode kilder, og har satt seg grundig inn i 

både primær- og sekundærlitteraturen.»  
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9. «Eleven siterer fra både primær- og sekundærkilder underveis i manuskriptet 

og foredraget. Det blir fortløpende orientert om hvor sitater og ideer er hentet 

fra.»  

10. «I powerpointen benyttes korrekt ortografi og tegnsetting. Eleven viser at han/ 

hun behersker det formelle formverket.»  

11. «Det grafiske på powerpointen er gjennomarbeidet. Powerpointen har estetiske 

kvaliteter.»  

12. «Eleven viser intellektuell selvstendighet og evne til egenrefleksjon.»  

13. «Eleven kan svare på spørsmål som har med fordypningsoppgaven å gjøre, 

uten at spørsmålene er gitt på forhånd.» (Vedlegg B) 

Under kriteriene står det seks setninger hvor det står karakter, hvilken karakter det er snakk 

om i form av et nummer fra én til seks, samt en beskrivelse av graden av måloppnåelse. Det er 

rimelig å anta at de siste seks setningene er en måleskala som refererer til det første avsnittet 

på vurderingsskjemaet, som tar for seg «hva læreplanene sier om fordypningsoppgaven». Lise 

forklarte at elevene fikk tilgang på vurderingsskjemaet svært tidlig, og at hun hadde gitt 

elevene mulighet til påvirke kriteriene. Hun fikk ingen respons på dette i første omgang, så 

hun valgte å konstruere en spørreundersøkelse hvor elevene fikk være anonyme. Ifølge Lise 

var elevene svært positive til kriteriene, og ved å la elevene selv være delaktig i denne 

prosessen mente hun at dette var en måte å få elevene til å forplikte seg til arbeidet på, i større 

grad: 

Da har de på en måte forpliktet seg også da, da er det liksom ikke bare jeg som trekker 

disse kriteriene ned over hodet på dem. 

Det var svært viktig for Lise at elevene opplevde vurderingen som rettferdig, slik at elever 

som virkelig hadde lagt en god del arbeid ned i fordypningsoppgaven, fikk belønning for 

dette. Lise har derfor lagt inn krav og kriterier i vurderingsskjemaet som gjør 

arbeidsprosessen til en vesentlig del av fordypningsoppgaven: 

[…] dersom en har brukt hele sommerferien på å lese, så vil det oppleves urettferdig 

dersom en annen elev bare leser ett dikt og på slutten får samme karakter liksom. 
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Dette fremkommer også svært tydelig i selve skjemaet, under «Hva skal leveres?», og 

kriteriet som opptrer som nr. 2 under «Kriterier.» Ser man nærmere på resten av kriteriene, 

fordrer flere av dem elevene til å vektlegge prosessen frem mot målet, og ikke nødvendigvis 

hva det ferdige produktet skal inneholde. Lise forklarer at selv om klassen hennes er en sterk 

klasse, så er de fremdeles ikke modne nok til å forstå betydningen av et grundig forarbeid. 

Samtlige elever i gruppeintervjuet ga uttrykk for at de i utgangspunktet ikke hadde brukt så 

mye tid på kriteriene i den første delen av arbeidsfasen, men at kriteriene hadde fungert som 

rettesnorer i ettertid: 

G: Jeg leste de aldri – for å være ærlig. 

G2: Jeg satte i gang med problemstilling jeg, også gikk jeg tilbake sånn til slutt.  

J2: Jeg leste de én gang […] 

Elevene ga også uttrykk for at kriteriene på skjemaet var kriterier som de var svært vant med, 

og at de ikke merket noen markante forskjeller fra andre lignende vurderingssituasjoner: 

J3: […] - ofte i norsk da, noe av det samme i alle fall. 

J2: […] Det er mye av det som går igjen føler jeg. Det er ikke helt nytt og ukjent. 

Vurderingsskjemaet ser tilsynelatende ut til å ha et sterkt fokus på at elevene skal bedrive mye 

forarbeid, og dette gjenspeiler kriteriene og innholdet i stor grad. Elevene gir hovedsakelig 

uttrykk for at kriteriene ikke oppleves som annerledes eller uvante på noen måte, og at de 

føler at mange av kriteriene er vanlige kriterier som går igjen i norskfaget. 

5.1.3 På hvilken måte kommer de retoriske appellformene til uttrykk 

gjennom kriteriene? 

Ved første øyekast er det lite som tyder på at noen av kriteriene er knyttet opp mot de 

retoriske appellformene. Det er ingen eksplisitt henvisning til hverken pathos, logos eller 

ethos noen steder på vurderingsskjemaet, men dersom vi ser på et tidligere utkast (Vedlegg C) 

av skjemaet, kommer det frem hvilke kriterier som tar utgangspunkt i de ulike appellformene. 

Appellformene er plassert i parenteser rett etter kriteriet det er knyttet til. 
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Ethos 

Ut fra det første utkastet til vurderingsskjemaet, er følgende kriterier knyttet til ethosbegrepet 

(Nr. viser til kriteriets faktiske plassering i skjemaet): 

 «Eleven viser gjennomføringsevne i prosessen, og klarer å holde frister som 

blir avtalt underveis. Manuskript er levert minst én uke før foredraget holdes. 

Minst to refleksjonsnotat er levert.» (Nr. 2) 

 «Spørsmålet som problemstillingen reiser blir faktisk drøftet, i manuskriptet og 

i foredraget.» (Nr. 4) 

 «Manuskriptet, og foredraget, har en logisk struktur, med innledning, 

analysedel og konklusjon/ avrunding.» (Nr. 5) 

 «Eleven har vært nøye med å velge gode kilder, og har satt seg grundig inn i 

både primær- og sekundærlitteraturen.» (Nr. 8) 

 «Eleven siterer fra både primær- og sekundærkilder underveis i manuskriptet 

og foredraget. Det blir fortløpende orientert om hvor sitater og ideer er hentet 

fra.» (Nr. 9) 

 «I powerpointen benyttes korrekt ortografi og tegnsetting. Eleven viser at han/ 

hun behersker det formelle formverket.» (Nr. 10) 

 «Det grafiske på powerpointen er gjennomarbeidet. Powerpointen har estetiske 

kvaliteter.» (Nr. 11) 

 «Eleven viser intellektuell selvstendighet og evne til egenrefleksjon.» (Nr. 12) 

 «Eleven kan svare på spørsmål som har med fordypningsoppgaven å gjøre, 

uten at spørsmålene er gitt på forhånd.» (Nr. 13) 

Selv om ethosbegrepet ikke er knyttet eksplisitt til noen av de ovennevnte kriteriene i det 

endelige utkastet, er det i alle fall påfallende hvor mye de indirekte kan knyttes til 

ethosdimensjonen. Alle kriteriene sier noe om hvordan eleven framstår som formidler for sin 

fordypningsoppgave, på ulike nivåer. Dette samsvarer i stor grad med Kjeldsens (2009) 

forståelse av retorisk kommunikasjon, særlig med tanke på hvordan avsender forsøker å 
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påvirke ved hjelp av sin egen troverdighet […], sakens innhold og gode argumenter […], 

samt ved hjelp av funksjonell, bevegende og overbevisende utforming av uttrykket […]. 

Utformingen og utsmykningen av elevens eventuelle powerpoint er også innlemmet i 

kriteriene, slik at elevene også skal være bevisste på at fordypningsoppgavens form også er 

viktig: 

Sånn i daglig omgangsform også – hva gjør det med elevens ethosappell dersom du i 

Vg1 eller Vg2 gir uttrykk for at du gir fullstendig F eller – hehe, altså at de må være 

bevisst på effekten […]. At det er så mye som kan ødelegge for din troverdighet da.  

I tråd med hvordan Aristoteles (2006, s. 104) definerer ethosbegrepet, kan disse kriteriene 

også si noe om talerens troverdighet. Ved å vise gjennomføringsevne og å holde frister viser 

kriteriene indirekte til hvordan eleven kan etablere et godt ethos ved å framstå som en 

troverdig person både før og under selve framføringen av fordypningsoppgaven. Her kan det 

også trekkes linjer til McCroskeys (1968) tredeling av ethos, da kriterienes kronologi i 

skjemaet sørger for å bevisstgjøre eleven på han eller hennes innledende ethos ved å sørge for 

godt forarbeid; at framføringens form og innhold virker inn på helheten: avledet og endelig 

ethos. Operasjonaliseringen av ethos i dette vurderingsskjemaet er tilnærmet lik den som det 

opereres med i denne oppgaven. 

Pathos 

Ut fra utkastet til vurderingsskjemaet kan pathosbegrepet knyttes til følgende kriterier: 

 «Eleven gjør sitt for å engasjere tilhørerne.» (Nr. 7) 

 «Det grafiske på powerpointen er gjennomarbeidet. Powerpointen har estetiske 

kvaliteter.» (Nr. 11) 

Pathos knyttes til det å gjøre sitt for å engasjere tilhørerne, samt hvordan powerpointen blir 

brukt i sammenheng med framføringen. Det kan tolkes dithen at powerpointens 

hovedfunksjon i denne fordypningsoppgaven er å utfylle det som blir sagt, på en 

hensiktsmessig måte, og ikke ta fokus bort fra taleren eller å fungere som en oppslagstavle 

med mange stikkord. Lise forklarer at hun prøver å unngå å få elevframføringer hvor elevene 

bare henvender seg til henne, eller generelt framføringer hvor formidlingsoppdraget ikke blir 

tatt på alvor av elevene: 
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Jeg vil jo at de skal engasjere tilhørerne sine, mens jeg skal helst bare være en flue på 

veggen – i sånne foredrag. Også må jeg jo notere, så det virker så dumt å måtte bruke 

tid på å gi respons når medelevene i klassen kan gjøre det. 

Ut fra hvordan kriteriene som tar utgangspunkt i pathosappellen er formulert, er det tydelig at 

følelsen av engasjement, det grafiske og estetiske arbeidet er med i kriteriene av retoriske 

årsaker. Elevene oppfordres direkte og indirekte til å supplere framføringen med 

hensiktsmessig bruk av pathos. Dette gir følelsene en retorisk funksjon, noe som samsvarer 

med hvordan Kjeldsen (2009) definerer hvordan følelser er retoriske, samt hvordan de virker 

inn på selve overtalelsesprosessen ved å holde på oppmerksomheten til medelever, ifølge 

Bakken (2009). Kriteriene kan derfor også sies å tydeliggjøre den pedagogiske konsekvensen 

av pathosappellen, som Penne (1999) mener er å gi mer livlige muntlige framføringer. Lise 

forklarer ytterligere at hun alltid prøver å tydeliggjøre elevenes ansvar som formidlere, ved å 

oppfordre dem til å aktivt engasjere resten av klassen: 

Jeg prøver liksom å motivere dem til å være gode retorikere. Jeg prater ofte ut fra 

andre fag, så de ikke skal føle at det er så påtrengende når jeg etterpå skal vurdere 

dem. 

Logos 

Dersom vi ser på originalutkastet, kan følgende kriterier knyttes til logos: 

 «Eleven har knyttet fordypningsoppgaven sin til relevante kompetansemål 

(som oppgis innledningsvis i foredraget), og viser måloppnåelse.» (Nr. 1)  

 «Eleven viser gjennomføringsevne i prosessen, og klarer å holde frister som 

blir avtalt underveis. Manuskript er levert minst én uke før foredraget holdes. 

Minst to refleksjonsnotat er levert.» (Nr. 2) 

 «Særemnet har en klar, norskfaglig problemstilling.» (Nr. 3) 

 «Spørsmålet som problemstillingen reiser blir faktisk drøftet, i manuskriptet og 

i foredraget.» (Nr. 4) 

 «Manuskriptet, og foredraget, har en logisk struktur, med innledning, 

analysedel og konklusjon/ avrunding.» (Nr.5 ) 
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 «Eleven har vært nøye med å velge gode kilder, og har satt seg grundig inn i 

både primær- og sekundærlitteraturen.» (Nr. 8) 

 «Eleven siterer fra både primær- og sekundærkilder underveis i manuskriptet 

og foredraget. Det blir fortløpende orientert om hvor sitater og ideer er hentet 

fra.» (Nr. 9) 

 «I powerpointen benyttes korrekt ortografi og tegnsetting. Eleven viser at han/ 

hun behersker det formelle formverket.» (Nr. 10) 

 «Det grafiske på powerpointen er gjennomarbeidet. Powerpointen har estetiske 

kvaliteter.» (Nr. 11) 

 «Eleven viser intellektuell selvstendighet og evne til egenrefleksjon.» (Nr. 12) 

 «Eleven kan svare på spørsmål som har med fordypningsoppgaven å gjøre, 

uten at spørsmålene er gitt på forhånd.» (Nr. 13) 

Logos handler som nevnt ved tidligere anledninger om overbevisning gjennom det som blir 

sagt. Ifølge Aristoteles (2006, s. 28) vil tilhørerne til en tale tro på et argument dersom 

vedkommende kan påvise at det er sant, eller sannsynlig ved hjelp av overbevisende 

argumenter som er aktuelle for saken. Kriteriene som er knyttet opp mot logos gjør dette i stor 

grad ved at de får eleven til å knytte oppgaven sin opp mot et kompetansemål, som da blir 

deres oppgave å oppnå gjennom fordypningsoppgaven. Dette fremkommer i kriteriene ved: 

 at de får eleven til å overholde frister og innleveringer, som kan bidra til en 

logisk strukturering av oppgaven. 

 å sørge for at fordypningsoppgavens kjerne er relatert til norskfaget. 

 at problemstillingen faktisk besvares gjennom forarbeid og framføring. 

 at elevene er kritiske og sammenligner ulike kilder slik at de får 

operasjonalisert begreper og teamet på en akademisk måte. 

 at alt av eventuelle utsmykninger (powerpoint) er sterkt forenelig med det som 

formidles 
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 at det stilles store krav til fagkunnskapen ved at man uoppfordret kan få 

oppfølgingsspørsmål til fordypningsoppgaven sin. 

Da de skrev sitt første refleksjonsnotat fikk alle skriftlig tilbakemelding på det. Og da 

brukte jeg [p] jeg husker ikke i hvilken grad jeg brukte de ordene, men det handlet jo 

om troverdighet, å være saklig og å engasjere publikum. 

I dette vurderingsskjemaet er det svært framtredende at det kreves mer enn et enthymem for at 

de eventuelle argumentene som eleven legger fram, skal framstå som valide. Det er tydelig at 

kriteriene er konstruert for å få det som Fafner (2005) beskriver som det andre intellektuelle 

overbevisningsmidlet, syllogismer. Syllogismer forutsetter at påstandene er formelt sanne og 

innholdsmessig gyldige, noe som de mest sannsynlig vil være dersom elevene har fulgt 

kriteriene og undersøkt primær- og sekundærkilder. Dette betyr derimot ikke at eleven ikke 

kan benytte seg av et entthymen, men det vil være lite hensiktsmessig å benytte seg av 

argumenter hvor bare et av utsagnene er alminnelige aksepterte selvfølgeligheter, når de i 

bunn og grunn blir vurdert av en fagperson som i utgangspunktet skal ha innsikt i det 

fagstoffet som eleven skal formidle: 

[…] når vi snakker om å holde foredrag og sånt, så er det mye av det. Og det 

akademiske da – det at du skal være saklig og ikke bare komme med dine egne 

meninger, at det gir denne logosappellen […]. 

Lise knytter her logos til det saklige og har tilsynelatende brukt disse kriteriene med 

utgangspunkt i logos for å gi elevene ansvaret som formidler av hva de selv betegner som 

vesentlig for innholdet i deres egen oppgave. Operasjonaliseringen av logos i 

vurderingsskjemaet ser ut til å samsvare med den i teoridelen (kap. 2.1.2). 

5.1.4 Hvordan har faglærer begrunnet vurderingsskjemaets 

utforming? 

I tillegg til at arbeidsprosessen skulle være en del av kriteriene, var det også svært viktig for 

Lise at kriteriene skulle være enkle å forstå. Etter at Lise hadde laget førsteutkastet, tok hun 

dette med til et faglag, for å diskutere med sine kollegaer hvordan de kunne videreutvikle 

vurderingsskjemaet. Det første utkastet hadde i alt 17 kriterier, noe Lise syntes var litt i 

overkant, så hun konsulterte seg med faglaget. I tillegg opplevde hun det som litt vanskelig å 

knytte kriterier direkte opp mot én bestemt appell, siden hun opplever det som diskutabelt å 

fastslå ett bestemt element i elevens framføring til én av de retoriske appellformene: 
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[…] jeg tenkte kanskje at det er litt mer presist da - «gjør sitt for å engasjere 

tilhørerne», sånn at det kanskje var noe med det òg, for når vi skal sette karakter – så, 

eh – hvis jeg skriver at «foredraget har pathosappell» så er det veldig diskutabelt. 

Det viste seg at de andre lærerne i faglaget syntes dette ble for mye, særlig med tanke på 

mengden tekst elevene måtte forholde seg til. Dette førte til blant annet at fire av kriteriene fra 

førsteutkastet ble fjernet, enkelte kriterier ble satt sammen til ett større og kanskje mer 

omfattende kriterium, samt tilknytningen til hvilken appellform kriteriet henviste seg til ble 

fjernet. En av hovedårsakene til at de fjernet appellformene eksplisitt fra vurderingsskjemaet, 

var fordi Lise ønsket å unngå å ha de i parentes etter hvert kriterium, og fordi enkelte av 

lærerne i faglaget mente at fagbegrepene kunne oppfattes fremmedgjørende for elevene: 

For ofte så er et av problemene som elevene støter på «hvordan skal jeg bruke dette 

ordet da?» 

Lise forklarte ytterligere at de kom frem til i faglaget at de retoriske bevismidlene ligger i 

formuleringen av kriteriene, og siden Lise ønsket å ha presise kriterier, forsvant 

appellformene i parentes. Lise mente at hennes elever ville forstå koblingen til de ulike 

appellformene til hvert kriterium, selv om det ikke stod eksplisitt i kriteriene. Da jeg spurte 

elevene i gruppeintervjuet, klarte alle elevene å knytte hvert kriterium i det endelige utkastet 

til hvordan de opprinnelig var, ut fra førsteutkastet: 

J: Altså – når jeg tenker meg om, så ser jeg jo at kriteriene kan knyttes opp mot 

appellformene. 

G2: […] vi kunne kanskje blitt mer tvunget til å se koblingen sånn umiddelbart, men 

det er jo bare å tenke litt på det. 

Dette tyder på et godt samsvar mellom hvordan Lise oppfatter elevene sine, og hvordan de 

faktisk er, da hun under intervjuet uttrykte at hun kanskje overvurdert evnene deres. Lise 

forklarte videre at når det kom til tilbakemeldinger, var hun av den oppfattelsen at de fleste og 

største tilbakemeldingene skulle komme under selve arbeidsprosessen. Lise forklarte at det er 

her tilbakemeldingen gjelder, fordi det er her elevene har mulighet til å bruke 

tilbakemeldingen på det de har produsert så langt for å få et bedre sluttresultat. 

Lise forklarte at hun også ga en kommentar rett etter at en elev hadde framført, som oftest en 

kort kommentar, og dersom eleven som framførte var en trygg og sterk elev, ga hun 

ytterligere konstruktiv kritikk. Etter at elevene hadde framført, fikk de en større kommentar 

hvor Lise ga tilbakemelding på hvordan de hadde klart eller ikke klart å forholde seg til hvert 
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enkelt kriterium, samt en helhetlig vurdering i form av en tallkarakter. Selve 

vurderingsskjemaets hensikt med tanke på vurdering kan derfor sies å være vurdering av og 

for læring, da det er snakk om vurdering av arbeidsprosessen og sluttproduktet (Hopfenbeck, 

2009). 

5.1.5 Hva har appellformene tilført vurderingsskjemaet? 

Ved første utkast ser det ikke ut til at de retoriske appellformene har tilført 

vurderingsskjemaet noe. All eksplisitt referanse og henvisning til de retoriske bevismidlene er 

totalt fraværende, men dersom man leser mellom linjene, er det fullt mulig å knytte hvert 

kriterium opp mot én eller flere av appellformene. 

Lise sa eksplisitt i intervjuet at appellformene fungerer som knagger å henge egne vurderinger 

på, men også, som nevnt tidligere, at det å knytte ett enkelt element opp mot pathos, ethos 

eller logos, er diskutabelt. Sammen med et ønske om å ha presise kriterier, har dette 

tilsynelatende ført til at all eksplisitt henvising til de retoriske appellformene har blitt utelatt i 

selve utformingen av vurderingsskjemaet. Hun forklarte ytterligere at hun derimot alltid 

prøver å få fram en eventuell tilknytning til èn eller flere av appellformene i direkte kontakt 

med elevene, både muntlig og skriftlig. Det er ifølge Lise da det blir enklere å bruke 

appellformene praktisk. 

5.1.6 Svar på forskningsspørsmål 1 

Hvordan kommer appellformene til uttrykk i lærerens vurderingsskjema?  

Denne dokumentanalysen av C2 har vist hvordan et vurderingsskjema, med utgangspunkt i de 

retoriske appellformene, for fordypningsoppgaven i norsk kan utformes. Elevene i denne 

casen har blitt vurdert ut fra deres arbeidsprosess, forberedelse og gjennomførelse av et 

muntlig framlegg innenfor et selvvalgt emne i norskfaget. Det har blitt satt av mange timer til 

arbeid med faget, og vurderingssituasjonen i seg selv er svært viktig for standpunktkarakteren 

i norsk i Vg3. 

De retoriske appellformene som de fremkommer i kriteriene i det første utkastet til 

vurderingsskjemaet, viser i stor grad samme operasjonalisering som jeg har benyttet i denne 

oppgaven. Hverken logos, ethos eller pathos er knyttet direkte til noen av kriteriene for å vise 
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elevene hvilke av appellformene, som kriteriet er ment å styrke. Lise ga uttrykk for at 

appellformene er gode knagger for elevene å bruke, men hun valgte likevel å ikke ha 

appellformene eksplisitt i vurderingsskjemaet. 

Det ser derfor ut som at appellformene som vurderingsgrunnlag for fordypningsoppgaven 

ikke har tilført selve vurderingsskjemaet noe nytt, men at det har fungert som et 

underliggende verktøy. Dette krever ganske mye av elevene, siden de i utgangspunktet må 

være innforstått med at appellformene fungerer som utgangspunkt for kriteriene, noe elevene 

tilsynelatende også er. For å kunne få en bedre forståelse for hvordan appellformene i så fall 

har fungert slik de tilsynelatende har gjort, så vil det være nødvendig å få innblikk i hvordan 

Lise og elevene har opplevd bruken av skjemaet.  

5.2 Forskningsspørsmål nr. 2 og 3: Analyse av lærer- 

og gruppeintervju i C2 

Lærer- og gruppeintervjuet med elevene vil bli behandlet side om side, slik at uttalelser fra 

både Lise og hennes elever kan være med på å underbygge utfordringen eller muligheten de 

representerer. I siste del av dette delkapittelet vil jeg trekke inn følgende forskningsspørsmål, 

slik at de blir sett i lys av hverandre: 

2. Hvordan opplever læreren bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

3. Hvordan opplever elever bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

5.2.1 Funn i intervjuene 

Fremgangsmåten for analysen av dette lærer- og gruppeintervjuet med elevene vil være lik 

fremgangsmåten i C1. Jeg vil derfor, i de påfølgende avsnittene, trekke fram interessante funn 

som kan knyttes til de eventuelle utfordringene eller mulighetene Lise og hennes elever har 

opplevd i sammenheng med dette prosjektet. Mot slutten av delkapittelet vil jeg trekke en 

konklusjon basert på det som er framlagt av datamaterialet for å besvare de to 

forskningsspørsmålene. Overskriftene til de ulike avsnittene vil være meningsbærende sitater 

fra intervjuene, som vil ta utgangspunkt i den utfordringen eller muligheten som avsnittet 

belyser. 



69 

 

[…] det er litt motstand blant kollegiet. Særlig hos de som studerte norsk for 

lenge siden.   

Lise møter motstand i kollegiet når hun prøver å fronte bruken av retorikk i norskfaget. Hun 

forklarer at det som oftest er de som studerte norsk for lenge siden, som har denne 

holdningen. Lise nevner også at læreplanens utforming, samt skriftlig hovedmålseksamen 

også gjør praktiseringen tungvint, siden det alltid vil være mest viktig for både lærer og elev å 

bestå eksamen. Ifølge Lise er det et gjennomgående problem at elevene som oftest får valget 

mellom å bruke begrepsapparatet fra retorikken, men at de samtidig også ikke behøver å 

bruke begrepsapparatet fra retorikken: 

[…] det er veldig betonet at det viktigste er at du forstår teksten - akkurat hvilke ord 

du bruker og at du kan begrepene er tonet veldig ned, men […]. 

Lise tror at læreplanen også er skyldig i dette. Hun mener at læreplanen er altfor generell og 

voldsom, noe som gjør at praksisen i kollegiet også er veldig sprikende. Lise forteller at de 

har en leder for norskseksjonen på skolen, og at de blir oppfordret til å arbeide sammen om 

det faglige, men at de ikke får noen faglig innputt ovenfra som de kan drøfte sammen. Dette 

fører til at det til tider ofte blir svært motstridende fronter i norskseksjonen, angående hva 

fokuset for norskfaget på Lises skole skal være, som bare er med på å gjøre lærerens praksis 

svært individuelle: 

[…] jobber vi ikke sammen mot felles læreplanmål? […] Det kan ofte virke som om 

du bedriver din egen private praksis i den norske skolen. 

Lise forklarer videre at elever kan være svært uheldige med hvem de får som sensorer på 

eksamensoppgaver. Ifølge Lise varierer det stort mellom hver sensor med tanke på hva han 

eller hun godtar som et legitimt svar på en oppgave. Hun sier at elevene kan få en sensor som 

ikke liker at elevene bruker de retoriske appellformene, og at de heller foretrekker norske ord. 

Da jeg spurte elevene om de foretrakk å bruke fagbegreper eller ikke, ga de alle uttrykk for at 

de ønsket å unngå å bruke fagbegreper aktivt når de skulle forklare noe, som for eksempel 

kriteriene i vurderingsskjemaet. En av elevene oppga at han opplevde det å bruke vanlig ord 

som mye nærere, og at det å bruke fagbegreper fort ville blitt for fjernt for ham. De var likevel 

enige om at så lenge det var snakk om fagbegreper som stod eksplisitt i læreplanen så måtte 

lærerne sørge for at de ble brukt aktivt fra dag én til alle sammenhenger som det kunne være 

relevant for: 
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G3: Vanlig språk ((unisont)). Da blir det mye mer nært, altså – lettere å forstå. Hvis 

det er masse fagbegreper så kan det bli vanskelig. 

J: Ulempen med å bare bruke fagbegreper er jo at ting ikke blir konkret, også vet man 

kanskje til slutt ikke helt hva man skal eller har gjort. […] men dersom det er begreper 

som står konkret i fagplanen så burde jo man bare bruke de helt fra begynnelsen av, og 

ikke sporadisk. Så det blir en vane. 

Det kan virke som om en av utfordringene ved å bruke appellformene som grunnlag for 

vurdering i C2, i tillegg til at appellformene oppleves som vanskelige å konkretisere, er å 

praktisere og definere de i fellesskap med andre lærere.  

[…] når det står så konkret så er det lettere å knytte det til retorikk, enn å gå fra 

retorikk og finne konkrete ting man skal gjøre. 

I likhet med hvordan Lise tidligere begrunnet hvorfor hun ønsket å ha enkle kriterier, ser det 

ut til at elevene hennes er av samme oppfatning. Elevene gir uttrykk for at de er fornøyde med 

hvordan vurderingsskjemaet er utformet. Et av hovedargumentene for dette er at de opplever 

alle kriteriene som svært konkrete og enkle å forholde seg til. En av elevene forklarer at 

dersom Lise hadde brukt appellformene aktivt i kriteriene, tror hun kriteriene fort ville blitt 

mer utydelige: 

J: […] det [er] lettere å knytte det til retorikk, enn å gå fra retorikk og finne konkrete 

ting man skal gjøre. 

Det later til å være en unison oppfattelse hos både Lise og elevene i gruppeintervjuet at det er 

lettere å gå fra konkrete kriterier, for så å knytte de til én eller flere av de retoriske 

appellformene. På denne måten mener også samtlige av elevene at slike enkle kriterier er 

langt mer inkluderende for alle elever uavhengig av deres faglige kompetanse, og ikke bare 

appellerer til de som har god begrepsforståelse: 

J: […] «eleven gjør sitt for å engasjere tilhørerne.» Jeg syns det er et veldig bra 

kriterium, for det gjør at foredragets form blir litt mer spennende og da må ikke alt 

avhenge av faglig dyktighet på en måte, men også hvor flink du er som person da – at 

det trekker deg litt opp. 

Dette er med på å underbygge problematikken som er knyttet til formuleringen av kriteriene i 

vurderingsskjemaet. Ethos, pathos og logos er tilsynelatende svært omfattende begreper å 

konkretisere gjennom ett enkelt kriterium. 
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Retoriske begreper er nyttige og kan gi økt forståelse både når elevene skal 

skrive analytiske tekster, og når de skal planlegge og vurdere egen muntlig 

deltagelse. 

Lise ga sterkt uttrykk for at retorikk gir elevene en god mulighet til å utvikle seg som 

formidlere gjennom tale- og skriftspråk. Lise forklarer ytterligere at hun ser på retorikk som 

en mulighet til også å lære seg det å lytte til andre. Ved å lære om de retoriske appellformene 

får elevene knagger til å henge sine egne vurderinger på, og Lise mener også at retorikkfaget 

er viktig for unge mennesker når de skal innføres i et demokrati: 

Vi ønsker jo at de skal bli reflekterte samfunnsborgere som ikke så lett lar seg lure, 

hverken av reklame eller av forføreriske politikere. 

Elevene viste seg å være svært positive til retorikk og appellformene som verktøy for både 

muntlig og skriftlig. En elev sa eksplisitt at hun så retorikk som mest hensiktsmessig for 

muntlig, siden hun mente det var viktig for taleren å ha en plan for hvordan budskapet skulle 

bli formidlet på best tenkelige måte. En annen elev tilføyde også at begreper som 

appellformene hjalp med å legge merke til småting, som ifølge ham var med på å gjøre 

framføringen bedre: 

G: Sånn som her – i fordypningsoppgaven, så syns jeg jo det hjalp med å gi god 

struktur på oppgaven da. Sånne små ting man ikke tenker på kanskje. 

J2: […] når det er foredrag så er det mye mer hvordan personen formidler budskapet 

ved å bruke retoriske virkemidler, for å liksom påvirke publikum til å se dine poeng.  

Det fremkommer svært tydelig gjennom utsagnene til Lise og hennes elever at appellformene 

anses som viktige verktøy å ha in mente, når man skal planlegge egne framlegg og vurdere 

andres. Det ser ut til at teoriene om ethos, pathos og logos bringer med seg en dimensjon av 

dypere forståelse for hvordan enkeltelementer bør henge sammen, samt hvordan du som taler 

bør strukturere og utsmykke disse elementene, i den grad det er mest hensiktsmessig for å 

formidle budskapet på mest effektive måte. 

5.2.2 Svar på forskningsspørsmål 2 og 3 

Hvordan opplever læreren bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

Slik det framkommer i intervjuet, har Lise opplevd bruken av appellformene som grunnlag for 

vurdering som positiv, men også som en litt tungvint prosess i møte med skolehverdagen. Det 
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har vært tydelig at utformingen av vurderingsskjemaet har vært preget av møtet mellom teori 

og praksis, noe som har ført til at appellformene i hovedsak har vært et underliggende verktøy 

for hvordan kriterienes ordlyd har blitt utformet. Lise gir gjennomgående uttrykk at det 

fungerer svært godt å bruke appellformene som et underliggende verktøy, men at det oppleves 

som problematisk å feste enkeltkriterier til en av appellene utenom å kunne knytte det til de to 

andre. Lises opplevelse av å ha brukt appellformene som grunnlag for vurdering kan derfor 

sies å ha vært for det meste positiv. 

Hvordan opplever elever bruk av appellformene som vurderingsgrunnlag? 

Det kom tydelig frem gjennom intervjuet med elevene at de alle var svært godt kjent med 

retorikk, i tilknytning til både muntlig og skriftlig. Alle de seks elevene ga uttrykk for at de 

hadde nok kjennskap til hvordan teorien bak appellformene lot seg overføre til muntlig, og at 

de så på det som et godt verktøy, spesielt for svakere elever. De ga derimot uttrykk for at de 

ville ha opplevd det som tungt å arbeide med kriteriene i vurderingsskjemaet, dersom de 

retoriske fagbegrepene hadde vært eksplisitt integrert i kriterienes formulering. Alle elevene 

utenom én sa også at de ikke hadde brukt kriteriene aktivt før etter at de så å si hadde gjort 

oppgaven ferdig, og at kriteriene i oppgaven ifølge dem var svært vanlige kriterier som i liten 

grad krevde noe tettere oppfølgning fra deres side. Det er vanskelig å si helt konkret hvordan 

disse elevene opplevde å benytte seg av dette vurderingsskjemaet, men svaret tenderer mot en 

nøytral opplevelse, ut fra gruppeintervjuets utvalg å dømme. 

5.3 Oppsummering 

Bruken av retorikk som grunnlag for vurdering i sin helhet i C2, har i stor grad tendert mot 

det nøytrale, ut fra Lises og elevenes uttalelser. Det har likevel vist seg å være et par 

utfordringer som deltakerne har støtt på, og av utfordringer kan følgende nevnes: 

 Det retoriske appellformene oppleves som for omfattende med tanke på 

formulering av konkrete kriterier. 

 Elevene opplever å bruke appellformene som metaspråk før tilbakemelding som 

fjernt. 
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 Det var tilsynelatende store forskjeller i hvordan lærerene på skolen jobbet med 

retorikk i norskfaget. 

 Eksamensoppgavene i skriftlig norsk hovedmål oppleves som problematiske med 

tanke på legitimering av bruken til de retoriske fagbegrepene. 

Av eventuelle muligheter som appellformene som vurdering kan gi i C2, kan følgende 

nevnes: 

 Appellformene kan gi økt forståelse for hvordan elever skal planlegge og vurdere 

andre og egne muntlige framlegg. 

Disse punktene vil tas med videre til diskusjonkapittelet hvor de utfordringene og 

mulighetene som er avdekket her, skal sammenlignes med dem som vi fant i C1, for så å tolke 

funnene i lys av teori, drøfte holdbarheten av de funnene som er presentert i hver av casene, 

samt ta for meg didaktiske implikasjoner for veien videre.  
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6 Diskusjon 

Introduksjon 

I dette kapittelet skal jeg tolke og drøfte de funnene jeg har kommet frem til i C1 og C2 i lys 

av teori, samt sammenligne disse med andre empiriske studier for å underbygge casenes 

resultat. Jeg vil behandle diskusjonen av resultatene i begge casene sammen, slik at kontrasten 

mellom utfordringer og muligheter i større grad kan nyansere svaret på oppgavens 

problemstilling: Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærer og elev når appellformene 

er vurderingsgrunnlaget for muntlig i Vg3? 

Deretter vil jeg drøfte holdbarheten i disse funnene ved å diskutere begrepsvaliditet, finne 

begrensninger og påpeke eventuelle svakheter ved oppgaven som jeg har oppdaget under 

analysearbeidet. Til slutt vil jeg ta for meg didaktiske implikasjoner for veien videre, med 

tanke på de retoriske appellformene som grunnlag for vurdering i skolen, og påpeke hva mine 

resultater kan ha å si for bruken av dem i norskfaget. Først vil jeg begynne med en 

sammenfatning av resultatene fra de to caseanalysene, før jeg begynner å diskutere 

problemstillingen. 

6.1 Ulike utfordringer og muligheter?  

Noe som er felles for både C1 og C2, er at de begge har to utfordringer som kan beskrives 

som eksterne. Med ekstern så sikter jeg til at utfordringen i hovedsak ligger utenfor klassen, 

men det er ikke ensbetydende med at lærer og elev ikke har noe å si for vanskelighetsgraden 

til utfordringen. I C1 oppleves appellformene som upresise, mens i C2 framstår de som svært 

omfattende. Hvordan appellformene framstår og oppleves, avhenger også til en viss grad av 

lærerens oppfatning av begrepene. Utfordringene er likevel i sin essens de samme, bare med 

litt ulike vinkler, noe som også kan sies om utfordringen faglærerne har møtt med tanke på 

hovedmålseksamen i norsk. For Mia i C1 er den svært styrende for hennes praksis, noe den 

også framstår for Lise i C2. På bakgrunn av dette så velger jeg å behandle disse to 

utfordringene fra C1 og C2 side om side, og omformulere dem til følgende utfordringer: 
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1. Appellformene som utgangspunkt for vurdering – for upresist og omfattende? 

2. Læreplanen for norsk og skriftlig hovedmålseksamen i norsk – hvem styrer 

norskfaget?  

De resterende utfordringene og mulighetene vil jeg beskrive som interne. Da sikter jeg til 

klassen og vurderingssituasjonen i seg selv som hovedårsak og utgangspunkt for nettopp 

disse, og jeg vil derfor behandle de separat. 

6.2 Eksterne utfordringer 

6.2.1 Appellformene som utgangspunkt for vurdering – for upresist 

og omfattende? 

Én utfordring som tilsynelatende ser ut til å være tilstedeværende i begge casene, er 

utfordringen knyttet til appellformene som utgangspunkt for kriteriene i vurderingsskjemaet. I 

C1 opplevde Mia appellformene som for upresise å bruke, i alle fall det å knytte ett enkelt 

kriterium opp mot én appellform. Dette var også tilfellet i C2, hvor Lise mente det var 

vanskelig å knytte hvert kriterium opp mot én eller flere appellformer, siden hun opplevde å 

knytte et bestemt element i en elevs framføring opp mot for eksempel bare ethos, som svært 

diskutabelt. Slik det fremkommer i resultatene fra både C1 og C2, later det til at det er en reell 

utfordring å overføre de retoriske bevismidlenes teorier for hva en god tale og taler er, til 

konkrete kriterier som elevene kan forholde seg til. 

Ifølge Aksnes (1999, s. 22) kan ikke de teoretiske modellene som de retoriske appellformene 

består av, kopieres direkte for så å bli puttet inn i et skjema, hvis de skal gi noen effekt. Det 

må være nøye gjennomtenkt fra brukerens side hvordan strategiene appellformene tilbyr, skal 

tilpasses det språklige samspillet. De må ta hensyn til: 

- Hvilken språklig situasjon de som det angår befinner seg i. 

- Hva man skal oppnå i denne situasjonen. 

- Hvilke verdier og holdninger som ligger til grunn (ibid.) 
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I C1 framstår de retoriske appellformene som et tilskudd av metaspråk for å bevisstgjøre 

elevene hvilken appell de styrker dersom de overholder kriteriene. Det egentlige fokuset 

ligger derimot på bruken av verbet «å styrke» i kriteriene, som i utgangspunktet skal ha som 

funksjon å gjøre elevene bevisste på hva som styrker en appell. Baktanken for dette forklarte 

Mia var for å få elevene til å vite hva de skal se etter når de skal skrive retorisk analyse i 

fremtiden. Det later til at implementeringen av appellformene i liten grad har tatt hensyn til at 

det er snakk om en paneldebatt hvor elevene ikke debatterer sin egen sak, oppnåelse av 

kompetansemål eller muligens forholdet Mia har til retorikk.  

I C2 har appellformene derimot blitt fjernet fra det endelige utkastet, og tilfører ikke skjemaet 

noe på overflaten. Vurderingsskjemaet i C2 ser heller ut til å ha de retoriske appellformene 

som et grunnleggende premiss, uten at det kommer frem eksplisitt i teksten. Direkte henvising 

har blitt fjernet, slik at kriteriene ikke virker fremmedgjørende for elevene, samtidig som de i 

større grad har fokus på forarbeidet, enn på hva som konkret skal være med i selve 

framføringen. Dette kom også frem under intervjuet, at forarbeidet var svært viktig siden Lise 

var av den oppfatning at hennes elever generelt ikke klarte å se sammenhengen mellom 

grundig forarbeid og resultat. I C2 virker det som om faglærer tilsynelatende har tilpasset 

bruksområdet til retorikk, i forhold til den oppgaven elevene har blitt gitt. Hun begrunnet det 

hele med at hun selv opplevde det som diskutabelt å sette enkelte kriterier i bås, og valgte 

derfor heller å trekke fokuset på appellformene mer i bakgrunnen. Istedenfor å komme med 

kriterier som er svært førende for innholdet, har hun heller brukt henvisninger til 

appellformene i samtale med enkeltelever og i plenum.  

Som nevnt tidligere ble appellformenes bruk i C2 redusert fra eksplisitte kriterier i 

vurderingsskjemaet, til et verktøy som Lise heller valgte å bruke under selve 

arbeidsprosessen, samt i tilbakemeldingene. Denne formen for tilbakemelding, dersom man 

har Hattie og Timperleys modell for effektiv feedback i bakhodet – kan relateres til process 

level (2007, s. 93). Elevene til Lise har fått tilbakemelding underveis i arbeidsprosessen, hvor 

de da har fått knyttet appellformene opp mot de ulike elementene de har arbeidet med i 

fordypningsoppgaven. På den måten har elevene fått vite hva som har vært med på å styrke 

deres ethos og logos, samt fått vite hvordan estetiske virkemidler i framføringen kan påvirke 

tilhørernes pathos. Etter at elevene hadde fremført fordypningsoppgaven, fikk de en større 

skriftlig tilbakemelding som kan relateres til oppgavens innhold og hvordan de har blitt 

gjennomført - task level. 
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I C1 kan tilbakemeldingen i hovedsak knyttes til task level, da det i intervjuet med læreren 

kom frem at det var et overveiende fokus på innhold, og ikke form. Om tilbakemeldingen har 

fokus på tilbakemelding på oppgavenivå, kan dette ifølge Hattie og Timperley oppmuntre 

elevene til fokus på det umiddelbare målet, som i dette tilfellet var å gjengi de ulike litterære 

periodenes syn på litteraturens rolle. Et resultat av dette kan være mer prøv- og feilstrategier, 

og mindre på kognitiv innsats som kan hjelpe eleven med å se sammenhengen mellom 

undervisningen og tilbakemeldingen (2007, s. 91). 

Slik det fremkommer i begge casene, ser det ut til å være en reell utfordring å knytte 

appellformene til vurdering av muntlig, særlig i form av konkrete kriterier i et 

vurderingsskjema, muligens uavhengig av lærerens retoriske kompetanse. Kanskje 

appellformene ikke er til særlig nytte som eksplisitte kriterier for elever som arbeider med et 

muntlig framlegg? Elevene i C1 reproduserte kunnskap muntlig, noe som kan ha hatt 

innvirkning på det personlige engasjementet, i motsetning til elevene i C2 som arbeidet med 

fordypningsemnet hvor det er dem selv som har bestemt tema. Kanskje personlig engasjement 

er en utløsende faktor for hvordan elever velger å arbeide og forholde seg til kriterier? Eller 

kanskje appellformene har større innvirkning på en framføring dersom de i større grad 

benyttes som et redskap i forberedelsesfasen? 

Teori og praksis – forenlig? 

Penne og Hertzberg (2015, s. 69) har foreslått begrepene ethos, pathos, logos og kairos som 

gode hjelpemidler for elever til å øke bevissthet om språket og den potensielle iboende 

makten språket har. De begrunner dette ytterligere med at lærer og elev trenger et metaspråk 

for å effektivisere fagsamtalen rundt en muntlig formidlingsoppgave, slik at de ikke blir 

påvirket av tidsbegrensninger som kan være et følge av framføringer og vurdering av disse. 

Med utgangspunkt i denne eksterne utfordringen vedrørende appellformene som 

utgangspunkt for vurdering i C1 og C2, later det til at bruk av disse begrepene heller 

vanskeliggjør vurdering og formulering av kriterier for oppgaven. Til tross for at elevene i C2 

hadde god retorisk kompetanse, ga samtlige av de uttrykk for at det var for fjernt å benytte seg 

av retoriske fagbegreper når de pratet om aktiv bruk av det i vurderingsskjemaet. Elevene i C1 

hadde på sin side for lite kjennskap til appellformene i tilknytning til muntlig, til å kunne 

uttale seg om dette. 
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Det må påpekes at en mulig forklaring på denne utfordringen, kan ligge i operasjonaliseringen 

av begrepene. I C1 viste oppfatningen av ethos, pathos og logos å ikke samsvare helt med den 

som er operasjonalisert i denne oppgaven, noe jeg vil diskutere nærmere i de interne 

utfordringene i C1. Dette kan ha vært en årsak til at Mia opplevde det som problematisk å 

formulere kriterier, i tillegg til å ha noe mer rigide rammer rundt oppgaven enn av den typen 

som var i C2. På en annen side ville man derfor kanskje anta at Lise i C2 ville hatt det lettere 

for å utforme spesifikke kriterier, men ut fra casens resultat viser det seg at også hun, til tross 

en tilnærmet lik operasjonalisering av begrepene, syntes dette var problematisk.  

Tatt i betraktning at flere av didaktikere innad feltet (Svennvig et al., Dam, Penne, Aksnes) 

mener at teoriene skal være gode utgangspunkt for arbeid med muntlige tekster, er det 

interessant at vurderingsskjemaene fra C1 eller C2 varierer i stor grad fra hverandre, med 

tanke på eksplisitte referanser til appellformene. Er det muligens snakk om et teoretisk eller 

didaktisk tomrom, ulik grad av kompetanse, operasjonalisering av de retoriske bevismidlene 

eller er det faktisk slik at ethos, pathos og logos er for omfattende og upresise til å være 

utgangspunktet som vurderingsgrunnlag av muntlig? 

Jers (2011) sin studie om arbeid med hvordan svenske elever arbeider med muntlige 

framføringer i svensk skole, konkluderer med at å bruke den retoriske arbeidsprosessen som 

retningslinjer bidrar til å gi elev og lærer et metaspråk ved framføringer. Resultatene fra C1 

og C2 underbygger dette ved at lærerne og elevene selv sier de ser nytten i å benytte det i 

sammenheng med muntlig, men som også resultatene tilsier, er det et problem med tanke på 

hvordan de skal formuleres som kriterier for en enkelt framføring. 

I C2 har de retoriske bevismidlene vært en del av arbeidsprosessen som har ledet opp mot 

framføringen, i tillegg til å bli brukt aktivt i dialog mellom lærer og elev. Dette har 

tilsynelatende fungert for begge parter i arbeidet, da både lærer og samtlige elever har opplevd 

at det har vært mye enklere å knytte innholdet i fordypningsoppgaven opp mot appellene 

underveis i arbeidet, enn å bruke dem som utgangspunkt for formulering av kriteriene. I C1 

later det derimot til at faglærers egentlige hensikt for kriteriene (overføringsverdi til skriftlig), 

har gått på bekostningen av hensiktsmessig implementering av appellformene i 

vurderingsskjemaet. 

Det vil som oftest alltid være et gap mellom teori og praksis, og det er vanskelig å gi en 

konkret løsning på denne utfordringen i noe som er så kontekstualisert som et klasserom. 
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Kanskje de retoriske appellformene ikke er optimale til det formålet som denne oppgaven har 

prøvd å belyse. Eller kanskje resultatene fra casene viser at det er for lite kjennskap til 

appellformene og retorikk hos både lærer og elever, til at de kan la seg benyttes som grunnlag 

for vurdering.  

6.2.2 Læreplanen for norsk og skriftlig hovedmålseksamen i norsk – 

hvem styrer lærerens praksis? 

En annen ekstern utfordring som dukket opp i begge casene, var faglærernes forhold til 

skriftlig hovedmålseksamen i norsk. Begge lærerne opplevde eksamenen som svært styrende 

for hva de valgte å prioritere å arbeide med i norsk på Vg3. I C1 kom det frem at skolen 

stadig var objekt for vurdering, basert på resultatene fra hovedmålseksamen, noe som gjorde 

det å øve seg til prøven svært viktig. Oppgaven som ifølge begge faglærerne går igjen hvert 

år, er retorisk analyse. Dette er en av hovedårsakene til at arbeid med retorikk tilknyttet 

muntlig er nedprioritert på Mias skole, sammenlignet med retorikk i tilknytning til skriftlig.  

I C2 ga Lise også uttrykk for at hovedmålseksamen til dels styrer hva hun velger å fokusere 

på i norskfaget, istedenfor læreplanen i norsk. Ifølge Lise får elevene alltid et valg om å velge 

mellom å bruke fagbegreper eller å ikke bruke fagbegreper, i tilknytning til 

hovedmålseksamen. På grunn av dette opplever Lise det som vanskelig å legitimere bruken av 

de retoriske bevismidlene aktivt i norskfaget, når elevene selv kan velge mellom å bruke 

fagbegreper eller ikke. I tillegg opplever hun at vurderingspraksisen varierer så mye fra lærer 

til lærer at elever kan oppleve å bli straffet for å bruke de retoriske appellformene i en 

besvarelse, fordi sensoren kan ha en annen oppfatting av hvordan kriteriene skal vektlegges. 

Det later til at begge faglærerne i større eller mindre grad nedprioriterer arbeid med å bruke 

retoriske fagbegreper i tilknytning til muntlig, til fordel for arbeid med retorikk og skriftlig på 

grunn av hovedmålseksamen. 

For å vurdere hovedmålseksamen i norsk, bør det være rimelig å anta at en eventuell sensor 

vurderer ut fra kriterier som er knyttet opp mot en oppgave, som igjen tar utgangspunkt i ett 

eller flere kompetansemål innenfor norskfaget. Følgende kompetansemål er å finne i 

læreplanen for norsk etter Vg3 studieforberedende program: 

  



80 

 

Muntlig kommunikasjon: 

- «bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte 

tekster.» 

Skriftlig kommunikasjon:  

- «skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og 

retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige 

tekster.» 

Språk litteratur og kultur: 

- «bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer 

sakprosatekster.» 

(UDIR, 2013, s. 12). 

Fordrer ikke retoriske ferdigheter, analyser og begrepsapparat fra retorikken at man i så fall 

benytter seg av begreper som er hentet fra retorikken? De eneste begrepene fra retorikken som 

blir nevnt eksplisitt i læreplanen, er appellformene: ethos, pathos og logos. Appellformene 

blir nevnt under muntlig kommunikasjon i etter Vg1 og Vg2, noe som bør gjøre 

appellformene til en naturlig del av elevenes ferdigheter og begrepsapparat etter endt 

videregående opplæring. Vies det for mye oppmerksomhet fra lærerne til skriftlig 

avgangseksamen i norsk, og er dette en mulig årsaksforklaring til hvorfor det har oppstått 

langt flere utfordringer i casene, enn det har vært muligheter?  

6.3 Interne utfordringer og muligheter – C1 

6.3.1 Kunnskap om de retoriske appellformene er sterkt knyttet til 

skriftlig retorisk analyse. 

Mia og elevene hennes i C1 hadde god kjennskap til appellformene og andre begreper 

innenfor retorikk. De hadde på en annen side svært lite kjennskap til det praktiske aspektet av 

de retoriske appellformene. På grunn av dette visste ikke elevene hva henvisningene til 

appellformene i kriteriene hadde å si for dem. De var klar over hva appellformene kunne 
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brukes til med tanke på å analysere andre, men å anvende teoriene praktisk opp mot deres 

egne framføringer var fremmed for dem. 

Denne utfordringen har mange paraleller til de eksterne utfordringene, og kanskje særlig 

utfordringen rundt fokuset på skriftlig hovedmålseksamen. Mia påpekte dette selv under 

intervjuet, og forklarte at dette er svært førende for hennes praksis. Et viktig tankekors 

vedrørende denne utfordringen er i hvilken grad man som norsklærer bør velge å følge 

læreplanens kompetansemål, eller ikke. Dersom vi ser på kompetansemålene for etter Vg3 

med tanke på muntlig kommunikasjon: «bruke retoriske (…) ferdigheter til å produsere og 

framføre (…)» (UDIR, 2013, s. 12), fordrer dette at elevene skal kunne bruke sine retoriske 

ferdigheter til å produsere og framføre en tekst muntlig. Dette betyr at elever bør få opplæring 

og trening i hvordan de retoriske appellformene kan benyttes som prinsipper for et muntlig 

framlegg.  

Dersom vi også ser på hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen, kommer det frem under 

vurderingsgrunnlag at:  

Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal 

vurdere. De notatene som eleven har produsert i forberedelsedelen, for eksempel 

presentasjonen, er ikke en del av vurderingsgrunnlaget (UDIR, 2016). 

En slik regel for vurderingsgrunnlaget til muntlig eksamen kan sies å være uheldig for 

kompetansemålet under muntlig kommunikasjon i Vg3. Regelen er indirekte med på å 

nedprioritere arbeid med å bruke retoriske ferdigheter til å produsere og framføre 

sammensatte tekster i norskfaget, noe som kan være en mulig forklaring på hvorfor retorikken 

er så tett knyttet opp mot skriftlig retorisk analyse i C1, i tillegg til den eksterne vurderingen. 

En åpenbar løsning vil være i gi mer plass til arbeid med retorikk og muntlig, men i C1 ser 

dette ut til å forbli en utfordring så lenge skolen har som mål å bli vurdert til å være den beste 

skolen, med tanke på resultatene fra skriftlig hovedmålseksamen i Vg3. Hva er det som er 

viktigst, å fokusere på å hjelpe elevene med å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter, eller å 

hjelpe elevene med å terpe på en oppgavetype som er gjennomgående ved skriftlig 

hovedmålseksamen, som også øker skolens sjanse til å få godt omdømme gjennom denne 

eksterne vurderingen?  
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6.3.2 Vurdering av en elevs ethos oppleves av læreren som en 

vurdering av eleven som person. 

Under intervjuet med Mia kom det frem at hun opplevde det som problematisk å bruke 

appellformene som grunnlag for vurdering, særlig ethosappellen. Mia ga uttrykk for at å 

vurdere en elevs ethos tilsvarer det å vurdere eleven som person. En slik oppfatning av 

ethosbegrepet vil være svært uheldig og problematisk for en vurderingspraksis med 

appellformene som grunnlag. 

Da Mia pratet om ethos under intervjuet, trakk hun fram det «Aristoteles sier med dyd, 

forstandighet, at du viser deg som et moralsk godt menneske (…)», som en del av 

ethosbegrepet. Hun forklarte videre at det ikke var slik hun vurderte elever, noe som åpenbart 

er en av årsakene til at hun opplevde det som problematisk å bruke appellformene. Med en 

slik oppfatning gir Mia uttrykk for å knytte ethos til en vurdering av eleven som person, og 

ikke eleven som en del av budskapet som formidles.  

Oppfatningen av ethosbegrepet som eksisterer i C1, kan resultere til tilbakemelding på bare 

self level, dersom man tar utgangspunkt i Hattie og Timperleys (2007, s. 94,95) modell for 

effektiv feedback. En tilbakemelding på dette nivået inneholder svært lite oppgaverelatert 

informasjon og er vanskelig å omgjøre til engasjement for oppnåelse av læringsmål, 

arbeidsinnsats eller forståelse av arbeidsoppgaven. For at tilbakemeldingen skal være effektiv, 

må den si noe om hvor eleven skal ende opp, hvor eleven er på nåværende tidspunkt og hvor 

eleven skal videre, etter å ha fått tilbakemelding.  

Ifølge operasjonaliseringen av begrepet i denne oppgaven, henger ethos sammen med en 

talers troverdighet, og dersom man skal tro på budskapet må man også ha tro på taleren. 

Aristoteles (2006, s. 104) knytter forstand, personlig karakter og velvillig innstilling til det å 

framstå som troverdig. Dersom man også tar Kjeldsens (2009, s. 24-25) forståelse av retorisk 

kommunikasjon i betraktning, kan forstand knyttes til talerens kompetanse, personlig karakter 

kan knyttes til moralsk karakter og velvilje sier noe om hvor mye talerens ønsker oss vel. En 

slik operasjonalisering av begrepet vil muligens ikke gjøre det enklere å benytte begrepet som 

grunnlag for vurdering, men det gjør det ikke ensbetydende med vurdering av taleren som 

person. 

Hensikten med å se på ethos som et overbevisningsmiddel er å se om taleren framstår som en 

troverdig person med tanke på det som han eller hun fremlegger muntlig. Dersom det hadde 



83 

 

blitt benyttet en tilsvarende operasjonalisering av ethos i C1, kunne man ut i fra et 

vurderingsstandpunkt, sett på elevens kompetanse som forstand, knytte overholdelse av regler 

for debatten til personlig karakter, og knytte hvordan eleven svarer og responderer på 

motargumenter og innspill til andre til velvillig innstilling (Aristoteles, 2006).   

Ifølge Penne (1999, s.95) skaper elever tillit gjennom tekstene sine ved å vise personlig 

engasjement. I C1 så kunne dette vært en mulig forklaring på manglende ethosappell i 

paneldebatten, da elevene i gruppeintervjuet ga uttrykk for at de ikke hadde noe interesse for 

temaet. De ga uttrykk for at det var det å fremme argumenter som de selv ikke hadde noen 

sterk formening om, som var med på å bremse engasjementet. Mia ga også uttrykk for i 

intervjuet at hun i hovedsak vektla innhold, og ikke form.  

6.3.3 Appellformene har et potensial til å fungere som et metaspråk 

og verktøy for lærer og elev 

Elevene i gruppeintervjuet og Mia ga uttrykk for at de hadde tro på appellformene som et 

metaspråk og et verktøy for arbeid med muntlig. Det overordnede fokuset på å bruke 

begrepsapparatet eksklusivt til skriftlig retorisk analyse ser tilsynelatende ut til å ha snevret 

inn bruksområdet for deltakerne i C1. Selv om de kjente til begrepene og teoriene bak, var det 

ingen av elevene som sa at de klarte å ta i bruk appellformene som hjelpemidler ved arbeid 

med egne framføringer. De visste derimot hvordan de kunne bruke appellformene til å 

analysere muntlige og skriftlige taler til politikere og andre opinionsfigurer. Mia opplevde 

appellformene som svært upresise og syntes det var problematisk å bruke dem som 

vurderingsgrunnlag. 

Ifølge Svennvig et al. (2012, s. 86) benytter elever seg av appellformene uten at de 

nødvendigvis har fått opplæring i dette på forhånd. Dette betyr i praksis at elevene allerede 

vet hva de kan gjøre for å formidle et budskap, men at de kanskje ikke helt vet hvordan de 

hensiktsmessig bør strukturere framføringene sine. Elever trenger derfor å bli eksponert for 

sammenhenger mellom det de selv ytrer, og hva det har å si for deres praktiske bruk av 

appellformene. Her kan det ligge et potensial for å utarbeide et metaspråk for muntlig, samt å 

utvide elevenes repertoar av hendige teorier som de selv kan bruke i arbeid med framføringer 

i skolen.  
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For at dette skal kunne la seg realisere, er det et par punkter man bør ta hensyn til. For det 

første må det settes av tid til gjennomgående arbeid med retorikk og muntlig i skolen. 

Læreren bør sørge for å være orientert innenfor teorifeltet til retorikk, samt sørge for at 

elevene ikke utvikler et naivt forhold til retorikkens bruksområder. Eksponeres elever for det 

samme perspektivet og de samme stimuliene hver gang de arbeider med noe konkret i et fag, 

kan dette resultere til de integrerer et mindre nyansert perspektiv på det de arbeider med. De 

kunnskapene, ferdighetene og holdningene elevene har vedrørende et tema i skolen, kan som 

regel spores tilbake til personen de påvirkes av, som oftest læreren. For at de retoriske 

appellformene skal kunne fungere som et metaspråk og verktøy for lærer og elev, er det viktig 

at faglærer sørger for å gjøre appellformene like gjeldende for både muntlig og skriftlig ved 

alle relevante tilfeller. 

6.4 Interne utfordringer og muligheter – C2 

6.4.1 Elevene opplever å bruke appellformene som metaspråk som 

fjernt 

I C2 hadde elevene svært god kjennskap til og kunnskap om appellformene, med tanke på 

muntlig og skriftlig. I deres vurderingsskjema var likevel all eksplisitt henvisning til 

appellformene fjernet, og da jeg spurte dem om de hadde foretrukket å heller ha disse 

eksplisitte henvisningene, sa de enstemmig «nei». Noen av årsakene til dette var det at de 

opplevde appellformene som for abstrakte, med tanke på å være eksplisitte utgangspunkt for 

kriterier. Hva som kan styrke og svekke de ulike bevismidlene syntes de var svært diskutabelt, 

noe som gjorde at de heller foretrakk de kriteriene som ble gitt. Lise var også av samme 

oppfatning, at det var svært diskutabelt å knytte ett kriterium opp mot en appellform. I tillegg 

ble hun oppfordret av kollegaene sine til å ikke benytte begrepene, siden dette visstnok kunne 

oppfattes som fremmedgjørende for elevene. 

Slik det framkom i casen, later det til de retoriske bevismidlene i større grad har fungert som 

et underliggende verktøy gjennom arbeidsprosessen mot fremføringen. Mia sa at hun benyttet 

begrepsapparatet mer aktivt da hun ga tilbakemeldinger underveis i arbeidsprosessen, fordi 

hun da hadde lettere for å knytte konkrete ting fra elevenes framføring opp mot 

appellformene, i tillegg til den endelige vurderingen. Dette viste seg tilsynelatende også å 

virke mer virkningsfullt ovenfor elevene, siden de da fikk en tilbakemelding som tok for seg 
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konkrete elementer fra framføringen deres som de kunne arbeide videre med. Dette kan 

knyttes til tilbakemelding på process level, som handler om å gi elevene en forståelse av egen 

læring. Dette hjelper dem med å sette i gang nødvendige prosesser som kreves for å komme 

videre, og er med på å strukturere læringsprosessen (Hattie og Timperley, 2007, s. 93). 

En løsning på denne utfordringen i C2 kan være, som Lise har gjort, å benytte appellformene 

som et underliggende verktøy, fremfor å knytte dem opp mot kriterier for en oppgave. Det å 

formulere kriterier som gjenspeiler de tre appellformenes måte å styrke en tale på, kan kanskje 

virke hemmende for elever som er av den oppfatningen at begrepenes betydning er større og 

mer omfattende enn det kriteriet representerer. 

6.4.2 Det var tilsynelatende store forskjeller i hvordan lærerene på 

skolen jobbet med retorikk i norskfaget 

Da Lise rådførte seg hos kollegiet angående kriteriene til vurderingsskjemaet, oppstod det 

uenighet om hvorvidt appellformene og retorikk lot seg brukes som grunnlag for vurdering. 

Det viste seg at Lise har opplevd lignende motstand ved tidligere anledninger hvor hun har 

prøvd å fronte retorikk i norskfaget. Det later til at det ikke eksisterer en felles oppfatning av 

hvordan man skal arbeide med retorikk i norskfaget på skolen i C2. Lise påpeker at dette 

særlig er framtredende hos lærere som har utdannet seg for lenge siden, og hun mener også at 

læreplanen har noe av skylden for dette. Lise opplever den som altfor generell, og ga uttrykk 

for at dette medfører til at de andre norsklærerne ved hennes skole praktiserer norskfaget på 

ulike måter. 

En konsekvens av dette har ifølge Lise vært at enkelte sensorer ved en eksamen har gått så 

langt som å vurdere henvisning til appellformene i enkelte oppgaver som negativt, fordi 

sensoren selv foretrekker å bruke norske ord fremfor ethos, pathos og logos. Dersom dette 

skulle vise seg å være gjennomgående for flere lærere, betyr dette at det er svært mange 

lærere som ikke følger læreplanen per dags dato, hvor det står at elevene skal bruke retoriske 

ferdigheter til å produsere og analysere tekster. Selv om det bare henvises til appellformene 

som begrepsapparat og ferdigheter, vil jeg argumentere for at dette indirekte fordrer at 

begrepene ethos, pathos og logos blir brukt aktivt der hvor det er aktuelt, uavhengig 

kriterienes formulering. Bør kompetansemålene i norskfaget bli mer konkrete, slik at ingen 

lærere urimelig kan tolke hvordan disse kompetansemålene oppnås? Eller er det et tegn på 

behov for etterutdanning av lærere? 
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6.4.3 Appellformene kan gi økt forståelse for hvordan elever skal 

planlegge og vurdere andre og egne muntlige framlegg 

I likhet med Bakken, Svennvig m. fl., Dam, Penne Aksnes og Jers, stiller både Lise og hennes 

elever seg positive til retorikkens teorier og metoder ved arbeid med muntlige tekster i 

norskfaget. De både tror og mener at kunnskap om appellformene kan gi dem økt forståelse 

for hvordan de skal planlegge og vurdere egne muntlige framlegg. Det later derimot til at de 

retoriske appellformene som metaspråk i seg selv oppleves som fjernt for elevene. Resultatet 

fra C2 har vist at appellformene muligens fungerer bedre som et underliggende verktøy i 

tilbakemeldingene som blir gitt underveis i arbeidsprosessen, og til endelig vurdering. 

Dersom man skal kunne benytte seg av denne muligheten, må skolen også være tilrettelagt for 

at appellformene kan benyttes slik. Med en læreplan i norsk som overlater mye av det 

konkrete i undervisningen til lærerne selv, er det i teorien svært lite som hindrer en lærer i 

kunne legge opp til et gjennomgående arbeid med muntlig og retorikk i Vg3. Dette gir læreren 

frie tøyler med tanke på hvordan ting skal håndteres i norskfaget, men det gjør det også desto 

viktigere at det eksisterer et visst konesnus blant lærere, slik at det som praktiseres ikke 

avviker for mye fra hvordan ting håndteres i andre klasserom. Det frie spillerommet som 

lærerne får gjennom læreplanen i norsk, er også kanskje læreplanens akilleshæl, en læreplan 

som fokuserer på utvikling av ferdigheter, men ikke så mye på materialet læreren bruker. 

Dette kan medføre stor variasjon av undervisningspraksis og oppfølgning av læreplanen ved 

skoler, som er mindre «enhetlig» styrt innad de ulike fagseksjonene. 

6.5 Hva sier andre empiriske studier? 

6.5.1 Misoppfatning av ethosbegrepet 

I C1 kom det fram at Mia opplevde det å vurdere en elevs ethos som problematisk. Hun 

knyttet vurdering av ethos utelukkende til det å vurdere en elev som person, noe som står i 

sterk kontrast med slik begrepet er operasjonalisert i oppgavens teoridel (kap. 2.1.1). En 

naturlig følge av denne oppfatningen kan sies å være Mias kjennskap til appellformene, noe 

som er uheldig for en vurderingssituasjon hvor blant annet ethos er utgangspunktet. Dette 

funnet er i seg selv interessant og kan gi en indikasjon på hvorvidt om det er de retoriske 

appellformene i seg selv som er problematiske, eller om det er mangel på kompetanse hos 

lærere. 



87 

 

6.5.2 Oppgavetype 

I C1 skulle elevene «framføre» en paneldebatt, hvor de representerte ulike litterære perioder. 

Elevenes oppgave var å argumentere for periodens syn på hva litteraturens oppgave skulle 

være. I C2 framførte elevene sin fordypningsoppgave, som kunne være hva som helst -, så 

lenge det var relatert til norskfaget og lot seg knytte opp mot ett av kompetansemålene.  

Oppgavetypene i C1 og C2 var svært forskjellige fra hverandre, og det kan ikke utelates at 

nettopp oppgavetypen er en faktor som kan ha virket inn på hvordan appellformene har 

fungert som utgangspunkt for vurderingen. I C1 hadde oppgaven et tydelig mål og klare 

rammer for hva som ble forventet av elevene, i motsetning til C2 – hvor oppgaven var mer 

åpen, i tillegg til å ha kriterier som i større grad fokuserer på forarbeidet og mindre på hva 

som konkret skulle være i framføringen. I tillegg hadde elevene i C2 fått sjansen til å 

bestemme hvilke kriterier oppgaven skulle ha. 

I Lervaags (2010) undersøkelse (kap.) var ett av hennes funn at oppgavetypen kan ha en 

sammenheng med hvordan elevene benytter retorikk. Desto strammere rammer oppgaven har, 

desto vanskeligere blir det for elevene å bruke de retoriske ferdighetene dem har. Lillejords 

(2013) undersøkelse (kap.) har også vist at elevene er svært detaljstyrte når det kommer til 

kriterier, og at det er viktig at de får arbeidet med disse på forhånd. Dersom man ser dette i 

relasjon til hvordan appellformene har blitt brukt og oppgavetypene i C1 og C2, er det mulig å 

si at mine resultater kan underbygge de i Lervaags (2010), og Lillejords (2013) undersøkelser. 

6.5.3 Øvelse gjør mester 

Slik resultatene har vist seg i C1 og C2, later det til at elever trenger å få trent på å bruke 

retorikk aktivt i skriftlig og muntlig, slik at de i større grad kan arbeide selvstendig. Elevene i 

C1 hadde ifølge dem selv arbeidet svært lite med retorikk og særlig med muntlig. Dette kunne 

for så vidt også faglæreren Mia bekrefte, da praksisen ved skolen ifølge henne var å holde 

retorikk og muntlig avgrenset til Vg1. Elevene hadde derimot mye kunnskap om hvordan de 

kunne bruke begrepsapparatet til å vurdere andre, men dette var hovedsakelig skriftlig. 

Fokuset kan sies å være et resultat av skolens overordnede fokus på å prestere godt på skriftlig 

hovedmålseksamen, noe som har ført til at elevene bare ser én måte å bruke det retoriske 

bevismidlene på. Sånt sett later det til at fokuset har ført til forsømmelse av ett av 
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kompetansemålene for Vg3, som går ut på at elever skal kunne bruke retoriske ferdigheter til 

å framføre og produsere sammensatte tekster.  

I C2 hadde elevene god kjennskap til retorikk, og ifølge dem selv og Lise, så er retorikk og 

appellformene noe som de har arbeidet med konsekvent gjennom hele norskfaget. Likevel ga 

elevene uttrykk for at det å bruke appellformene som for eksempel et metaspråk i kriteriene 

ikke ville fungert for deres del. Dette begrunnet samtlige av elevene med at de opplever 

begrepene som fremmedgjørende, på tross av kompetansen de tilsynelatende har. Dette peker 

i retning av at elever kanskje trenger ytterligere eksponering for appellformene, slik at de kan 

internaliseres på en slik måte som gjør dem i stand til å bruke begrepsapparatet aktivt. 

Lillejord (2013) konkluderte med sin studie at elever trenger tid og øvelse til å praktisere 

retorikk, og påpeker at det er viktig å utvikle elevens autonomi. Lervaag (2010) argumenterer 

også for at retorikk må trekkes inn tidligere i undervisningen. I C1 arbeidet klassen 

hovedsakelig med retorikk og muntlig eksklusivt i førsteklasse, for så å legge hovedfokuset på 

skriftlig retorisk analyse i Vg2 og Vg3. Dette kan ha virket inn på elevenes evne til å 

praktisere appellformene til egne framføringer, dersom de i hovedsak bare ble benyttet i Vg1 

til dette.  

I C2 har elevene vært vant til å bruke appellformene jevnt gjennom videregående, men de 

latet til å ha vansker med å forholde seg til begrepene ethos, pathos og logos. I C2 kan det 

tenkes at faglærer valgte å gå bort fra å bruke begrepene aktivt, slik at elevene ikke ville 

venne seg til å bruke teorier som det viser seg å være spredte meninger om. Funnene fra C1 

og C2 kan sies å underbygge Lervaag (2010), og Lillejords (2013) funn om at retorikk bør 

trekkes inn tidligere i skolen, at elevene trenger øvelse til å praktisere dette, og at de trenger å 

utvikle autonomi.  
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6.6 Holdbarhet 

Under arbeidet med oppgaven oppstod det noen utfordringer, som har vist seg å ha betydning 

for oppgavens holdbarhet. Dette gjelder i hovedsak operasjonalisering av samtlige 

kjernebegreper, samt rammene for de ulike casene. Dette vil jeg drøfte i de påfølgende 

avsnittene, med tanke på hva det har å si for resultatenes holdbarhet. 

6.6.1 Begrepsvaliditet - Pathos C1 

Mia knytter retoriske troper til pathos. Troper er språklige uttrykk hvor taleren benytter 

virkemidler som metaforer, metonymi og for eksempel eufemismer når de prater om ting i et 

saksforhold. Hun knytter pathos til slike virkemidler i en paneldebatt hvor man diskuterer 

fakta eller ting vi vet og kan ta for gitt, som for eksempel litteraturens rolle for en naturalist. 

Er det hensiktsmessig å vektlegge talefigurer i en elevs muntlige utsagn når eleven i hovedsak 

blir vurdert ut fra innholdet i ytringene deres?   

Dersom man også ser kriteriet med pathos i kontrast med de andre kriteriene, sier ikke dette 

noe om at for eksempel eleven kan appellere til mottakerens følelser for å styrke 

argumentasjonen. Kriteriet i seg selv har ingen annen funksjon enn at eleven skal prøve å få 

en motstander i panelet til å føle noe. Dette avviker noe fra det pathosbegrepet slik det er 

operasjonalisert i denne oppgaven, da følelser ifølge teorilitteraturen ikke er retoriske med 

mindre de fungerer som et argument (Kjeldsen, 2009). Dette kan gjenspeile en misoppfatning 

av hvordan følelser i retorisk sammenheng kan påvirke argumentasjon, et resultat av 

konteksten vurderingen inngår i eller så er Mias elever er innforstått med hva følelser i 

retorisk sammenheng innebærer. 

Siden elevene ut i fra kriteriet bare skal vekke følelser i mottaker, kan kriteriet framstå som 

noe diffust og ikke minst svært vanskelig å vurdere da lærerens evne til å vurdere graden å 

vekke følelser hos mottakeren i debatpanelet må være noe arbitrært. Fafner (2005) påpeker 

dessuten at det krever en god taler for å holde en viss kontroll på pathos og at det ikke 

nødvendigvis er hensikten å virkeliggjøre de følelsene du ønsker å formidle hos mottaker. Mia 

påpeker under intervjuet at dette er noe hun opplever at elevene syns er vanskelig, noe som 

kan være en indikasjon på hvor lite de har arbeidet med retorikk og muntlige ferdigheter i 

Vg3.  



90 

 

Sammenlignet med slik pathos har blitt operasjonalisert i denne oppgaven (kap. 2.1.2), så kan 

den oppfatningen av pathosbegrepet som er i C1 framstå som noe mangelfull. Slik det 

fremkommer i resultatene fra intervjuet og dokumentanalysen later det til at det eksisterer en 

forholdsvis enkel oppfatning av pathos. Selv om oppfatningen av begrepet varierer fra 

oppgavens teoretiske standpunkt og den som er i C1, sier resultatene likevel noe om kanskje 

hvorfor appellformene oppleves som upresise utgangspunkt for vurdering av muntlig. Dette er 

likevel noe fremtidige undersøkelser i større grad bør ta hensyn til, dersom de skal kunne gi 

resultater som i større grad kan sies å gjenspeile appellformenes bruksområde som 

vurderingsgrunnlag for muntlig. 

6.6.2 Begrepsvaliditet – Ethos C1 

Under lærerintervjuet i C1 kom det fram at Mia hadde en annen oppfatning av ethosbegrepet 

enn slik ethos har blitt operasjonalisert i oppgavens teoridel (kap. 2.1.2). I C1 blir ethos 

knyttet til vurdering av taleren som person, og ikke vurdering av taleren som et virkemiddel 

for å styrke talen. Denne oppfatningen avviker i stor grad fra det ethosbegrepet som oppgaven 

hadde til hensikt å måle, for å kunne avdekke utfordringer og muligheter tilknyttet 

problemstillingen. 

På en annen side har oppfatningen av ethosbegrepet i C1 vært med på å avdekke en 

misoppfatning av begrepet, som også har vist seg å være gjeldende hos flere lærere (Penne, 

2015). Man kan derfor argumentere for at én av utfordringene i C1 – Vurdering av en elevs 

ethos (…), ikke nødvendigvis er mindre valid i forhold til begrepet slik det egentlig skal 

måles. Ingen av deltakerne i prosjektet fikk noen opplysninger om hvordan appellformene 

skulle benyttes som grunnlag for vurdering eller til formulering av kriterier. 

Slik appellformene framstår i vurderingsskjemaene, gjengir derfor appellformene slik de 

faktisk kan oppfattes i skolesammenheng. Ethosbegrepet i C1 kan derfor kanskje være reel en 

oppfatning av ethosdimensjonen hos mange i norsk skole. En slik oppfatting av ethosbegrepet 

er derimot muligens med på å svekke undersøkelsens resultater. Med en slik oppfatning av 

ethos kan man begynne å stille spørsmål ved hvorvidt det er appellformene, eller forholdene i 

C1 som er årsaken til utfordringen.  
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6.6.3 Rammene for C1 

Situasjonen som C1 tar utgangspunkt i, kan kategoriseres som en relativt vanlig muntlig 

vurderingssituasjon i Vg3. Faglæreren sa eksplisitt at vurderinga var «mindre viktig», og at 

dette hadde hatt innvirkning på hvordan kriteriene hadde blitt utformet, i tillegg til å ha 

innrømmet at hun hadde svært dårlig erfaring med temaet. Elevene fortalte under intervjuet at 

de selv hadde nedprioritert forberedelsene til debatten, til fordel for en annen 

vurderingssituasjon de hadde samme dag.  

Når det er så åpenlyst at det er snakk om en mindre viktig vurderingssituasjon fra lærerens 

side, og at paneldebatten også har havnet på samme dag som en prøve i et annet fag, kan man 

begynne å stille spørsmål angående i hvilken grad forholdene i C1 er rettferdige for å teste ut 

appellformene som vurderingsgrunnlag. Det casen derimot gjenspeiler, er en uforutsigbar 

skolehverdag, noe som i grunn ikke gjør resultatene mindre holdbare.  

Noe som kunne ha styrket rammene for C1, hadde vært å fulgt klassen enda tettere, med tanke 

på elevenes forberedelse til framføringen og tilbakemeldingen de fikk på paneldebatten. Slik 

ville jeg muligens fått bedre data til å avdekke flere utfordringer og muligheter. Dette er noe 

fremtidige undersøkelser bør ha in mente, dersom de ønsker å kanskje sikre seg sterkere og 

mer nyanserte resultater. 

Tolkning og tanker rundt observasjon i C1  

En ting jeg la merke til under observasjonen av paneldebatten i C1 var at Mia aldri 

gjennomgikk vurderingsskjemaet i detalj, eller konsoliderte med elevene at de faktisk forstod 

de ulike kriteriene. Dette kan være en konsekvens av at elevene hadde blitt introdusert for 

skjemaet forrige norsktime, og at de da hadde gjennomgått kriteriene i vurderingsskjemaet. 

Det var ingen elever som spurte eksplisitt i plenum om betydningen av de retoriske 

appellformene i kriteriene, men dette må på ingen måte bety at alle elvene var innforstått med 

appellformenes betydning i kriteriene, noe som viste seg å stemme ifølge elevene i 

gruppeintervjuet. 

En annen ting jeg også la merke til var de tilfellene hvor enkelte elever prøvde å oppfylle 

kriteriet: 

 Du benytter virkemidler for å vekke følelser (patos) i mottaker under debatten. 
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Det så ut til at dette kriteriet snarere ble brukt som en unnskyldning for å parodiere 

«romantikeren» og «deterministen». Dette gjenspeilte seg i elevenes bruk av kroppsspråk, 

gestikulering og påfallende intonasjon da de pratet. Min umiddelbare tanke rundt dette var at 

dette muligens gjenspeilte en ensidig oppfatning av hva pathos kan tilføre en tale, da 

framføringen til samtlige elever tenderte mot å være mer teatralsk enn overbevisende. Fafner 

(2005, s. 48) forklarer at følelser ikke nødvendigvis må virkeliggjøres for at man skal forstå 

en sinnsstemning. Det er også disse følelsene som gjør at folk skifter mening og tar ulike 

avgjørelser, og i dette tilfellet hvor vurderingen i utgangspunktet er ene og alene innholdet, 

kan en slik oppfattelse av pathos ødelegge formidlingen. Dette kan igjen være et resultat av et 

begrep som har blitt forklart upresist i klassen, uten å ha blitt satt inn i en reel autentisk 

kontekst i arbeid med muntlig.  

En annen forklaring på den tilsynelatende bruken av pathos i C1, kan være relatert til 

undervisningssituasjonen. Ifølge Hattie og Timperley (2007) vil elever som opplever at 

kostnadene for en muntlig eksponering for stor, føre til at elevene presterer dårlig. Kvaliteten 

på framføringen avhenger også sterkt av ytre forhold i klasserommet, men både Mia og 

elevene hennes ga uttrykk for at klassen hadde et godt klassemiljø. 

Det ble ikke gitt noen tid mot slutten av timen for Mia til å gi tilbakemelding på elevenes 

innsats i paneldebatten. Det er svært vanskelig, om ikke umulig å gi tilbakemeldinger i en slik 

setting dersom man skal ta hensyn til tilgengelig tid, antall elever og det å offentliggjøre en 

elevs prestasjon i åsyn for medelever.  

6.6.4 Rammene for C2 

C2 var tilsynelatende et svært godt utgangspunkt for å besvare problemstillingen, noe jeg 

fremdeles vil påstå at den er. Elevene har fått arbeide med fordypningsoppgaven over en 

lengre periode, og Lise har fulgt arbeidsprosessen nøye ved å kreve innlevering av 

refleksjonsnotat og manus i flere omganger. I tillegg er Lise særdeles positiv til bruken av 

retorikk i skolen, og har derfor kanskje en fordel framfor majoriteten av elever i skolen, med 

tanke på hvor ofte hun selv sier hun bruker retorikk i ulike sammenhenger. 

Noe som derimot kunne vært med på å styrke resultatene fra C2, ville vært om jeg fikk 

mulighet og tilgang til å følge et utvalg elever gjennom hele arbeidsprosessen. På den måten 

kunne jeg fått enda bedre innsikt i hvordan Lise har brukt appellformene som et 
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underliggende verktøy, og hvordan samtlige elever har opplevd å bruke appellformene i 

arbeidsprosessen. I C2-s tilfelle hadde dette vært svært interessant å undersøke nærmere, da 

Lise valgte å bruke appellformene aktivt i dialog med elevene under arbeidsprosessen, 

fremfor å bruke de eksplisitt som kriterier i vurderingsskjemaet. Det må også påpekes at 

tilgang på tilbakemeldinger og et oppfølgningsintervju med elever, hadde bidratt med data 

som kunne vist flere mulige utfordringer og muligheter med tanke på oppgavens 

problemstilling. 

6.7 Hvor går veien videre? 

Dersom man ser på casenes resultat, later det til å eksistere en noe diffus oppfatning om 

hvordan de retoriske appellformene kan fungere som utgangspunkt for vurdering av muntlig. I 

tillegg til dette ser det ut til at et overordnet fokus på skriftlig hovedmålseksamen i Vg3 gjør 

det tungvint og lite hensiktsmessig å praktisere en slik vurderingspraksis ved skolene i de to 

casene, foreløpig. Det er derimot svært lite som tyder på at de retoriske appellformene ikke lar 

seg benytte som grunnlag for vurdering av muntlig, men at det snarere ser ut til å være et 

spørsmål angående hvordan man kan forene teori og praksis.  

Som henvist i teorikapittelet er det flere teoretikere og didaktikere som hevder at de retoriske 

appellformene passer ypperlig til arbeid med muntlig i skolen. Og kanskje det i hovedsak bare 

gjelder arbeid med retorikk og muntlig i skolen, og ikke som grunnlag for vurdering. Elevene 

og lærerne som har deltatt i dette prosjektet, ser ut til å ha en felles tro på at de retoriske 

appellformene kan fungere som rettesnorer for arbeid med framføringer i skolen. På en annen 

side er det ingen av lærerne eller elevene, som har klart å påvise eller gi noen konkrete 

eksempler, i form av for eksempel vurderingskriterier, som har vist seg å hjelpe de elevene og 

lærerne som er representert i denne oppgaven. Årsaken til dette ser i hovedsak til å munne ut i 

kompetanse: hvor god kjennskap faglæreren har til retorikk, og aktualisering av retorikk i 

norskfaget: ikke gi elevene et ensidig forhold til retorikk. Til alle lærere som ønsker å begi 

seg ut på ukjent farvann, kan resultatene gi en pekepinn for hva man bør ha i bakhodet, 

dersom man vil bruke retorikk aktivt i norskfaget: 

 Læreren bør ha god kompetanse innad det retoriske fagfeltet. 

 Læreren bør bruke retorikk ved alle aktuelle anledninger i norskfaget, fra Vg1 til 

Vg3. 
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 Appellformene bør trekkes inn i veiledningen av elevene i forberedelsesfasen, og 

ikke bare som et kriterie for vurdering av sluttproduktet. 

Med god kompetanse sikter jeg særlig til adekvat forståelse av det retoriske begrepsapparatet 

som fremkommer i læreplanen for norsk: de retoriske appellformene. Dersom faglærer ikke er 

helt trygg på begrepene selv, vil det være svært vanskelig for elevene å kunne dra nytte av 

begrepene i både muntlig og skriftlig sammenheng. Siden appellformene er en del av 

kompetansemålene for muntlig kommunikasjon, vil jeg argumentere for at elever i norsk 

skole skal og bør ha viten om hvordan teoriene for ethos, pathos og logos kan overføres til 

deres egne muntlige presentasjoner. For at elevene skal kunne internalisere begrepene på en 

slik måte at de selv klarer å benytte dem, bør faglæreren framheve bruken av begrepene ved 

alle aktuelle anlendinger. Desto raskere begrepene blir en del av fagsjargoningen i klassen, 

desto større er sannsyneligheten for at elevene får fullt utbytte av begrepene. Appellformeme 

bør også inngå som en naturlig del i veiledningen av elevene i forberedelsesfasen, i tillegg til 

som kriterier. På den måten kan læreren knytte konkrete elementer som eleven skal bruke, til 

den aktuelle appellformen, noe som kan være med på å hjelpe eleven med å utvikle en 

adekvat fortsåelse av begrepene gjennom læringsprosessen. De fleste elever har sine egne 

forustetninger som faglærer må ta hensyn til når de skal veiledes, og trenger derfor konkret 

feedback på hvordan det de har produsert enten oppfyller eller ikke oppfyller de gitte 

kriteriene for vurderingen. Og dette blir kanskje særdeles viktig når man oppererer med 

begreper som kan oppfattes som svært omfattende, som akkurat ethos, pathos og logos.  

Retorikk i skolen er fremdeles et relativt lite utforsket felt, og særlig med tanke på vurdering 

av muntlig, slik denne oppgaven har hatt som formål å undersøke. For framtidige 

undersøkelser kunne det være av interesse å undersøke spesifikt hvorfor de retoriske 

appellformene oppleves så vanskelige å formulere kriterier fra, samt om læreplanen i norsk og 

skriftlig hovedmålseksamen i Vg3 gjør det tungvint for lærere å utprøve nye didaktiske 

metoder for undervisning og vurdering i norskfaget. Det kan også være interessant å 

undersøke hvorfor det tilsynelatende er så spredte meninger om bruken av retorikk i skolen, 

for å kunne ytterligere avdekke om teoriene er for abstrakte og diffuse, eller om det er snakk 

om et behov for etterutdanning av lærere, slik at de kan gi elevene de retoriske ferdighetene 

som trengs for å oppfylle læreplanens ulike kompetansemål. 

  



95 

 

Litteraturliste 

Aksnes, L. M. (1999). Muntlighet i norskfaget. I Hertzberg, F. & Roe, A (Red.), Muntlig 

norsk (s.13-29). Otta: Tano-Aschehaug. 

Andersen, Ø. (1995). I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget. 

Aristoteles. (2006). Retorikk. Oversatt av Tormod Eide. Oslo: Vidarforlaget. 

Bakken, J. (2009). Retorikk i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Brinkmann, S., & Tangaard, L. (2012). Kvalitative metoder – Empiri og teoriutvikling. Oslo: 

Gyldendal Norsk Forlag AS. 

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational 

Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31. doi: 10.1007/s11092-008-9068-5  

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education (7. utg.). 

London og New Tork: Routledge. 

Dam, H. (1999). Hvordan arbejde med mundtlig formidling i skolen? I Hertzberg, F., & Roe, 

A (red). Muntlig norsk (s. 29-37). Otta: Tano Aschehoug. 

Fafner, J. (2005). Retorik. Klassisk og moderne. København: Akademisk forlag. 

Fjørtoft, H. (2016). Vurdering av muntlighet i klasserommet. I Kverndokke, K (Red.). 101 

Måter å fremme muntlige ferdigheter på – om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk (s. 

119-136). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 

Forskrift til opplæringslova. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande 

opplæring 1. August 2006. Hentet 23.09.15 fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-

06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 

77(1), 81-112. doi: 10.3102/003465430298487  

Hertzberg, F. (1999). Vurdering av muntlig – det går an? I Hertzberg F., og Roe, A (Red.), 

Muntlig norsk. (s. 189-198). Oslo: Tano Aschehoug. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4


96 

 

Hopfenbeck, T. N., Throndsen, I., Lie, S. & Dale, L.E. (2009) 2: Teori. Bedre vurdering for 

læring – Rapport fra «Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag». Hentet 

fra 

http://www.udir.no/Upload/Forskning/5/Bedre_vurderingspraksis_ILS_rapport.pdf?epslangua

ge=no 

Jers, C. O. (2010). Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos. Malmö: 

Malmö Högskola. 

Kjeldsen, J. E. (2009). Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Fagernes: 

Spartacus. 

Kleven, T. A (Red.)., Hjardemaal, F. & Tveit, K. (2011). Innføring i pedagogisk 

forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. (2. utg.) Oslo: Unipub AS. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. (3. utg.). Oslo: 

Gyldendal Akademisk. 

Lervaag, N. J. (2010). Muntlige fremføringer i et retorisk perspektiv (Masteroppgave). Oslo: 

Universitetet i Oslo. 

Lilljord, Y. K. (2013). Retorikk i framføringer – sett med elevenes øyne (Masteroppgave). 

Oslo: Universitetet i Oslo 

McCroskey, J. C. (1968). An Introduction to Rhetorical Communication. (3. utg.). New 

Jersey: Prentice-Hall. 

Penne, S., & Hertzberg, F. (2015). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Penne, S. (1999). Nadia og retorikken. I Hertzberg, F. (Red) & Roe, A. Muntlig norsk (s. 85-

104). Otta: Tano Aschehoug. 

Rautaskoski, P. (2012). Kapittel 3 Observasjonsmetoder. I Brinkmann, S.  Tangaard, L. 

(Red), Kvalitative metoder – Empiri og teoriutvikling (s. 81-91). Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag AS. 

http://www.udir.no/Upload/Forskning/5/Bedre_vurderingspraksis_ILS_rapport.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Forskning/5/Bedre_vurderingspraksis_ILS_rapport.pdf?epslanguage=no


97 

 

Svennevig, J., Tønnesson L. J., Svenkerud, S. & Klette, K. (2012). Retoriske ressurser i 

elevers muntlige framføringer, Rhetorica Scandinavia, 60, 68-89. Oslo: Retorikforlaget AB. 

Utdanningsdirektoratet [UDIR]. (2015). Muntlig eksamen. Hentet 30.06.16 fra 

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Muntlig-eksamen/  

Utdanningsdirektoratet [UDIR]. (2006.) Læreplanen i norsk (NOR1-01). Hentet fra 

http://www.udir.no/kl06/NOR1-01/Hele 

Utdanningsdirektoratet. [UDIR]. (2013). Læreplanen i norsk (NOR1-05). Hentet fra 

http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Hele 

Wiliam, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in Educational Evaluation, 

37(1), 3-14. doi: 10.1016/j.stueduc.2011.03.001  

 

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Muntlig-eksamen/
http://www.udir.no/kl06/NOR1-01/Hele
http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Hele


98 

 

Vedlegg 

Vedlegg A: Tilbakemeldingsskjema for paneldebatt om litteraturens rolle 

Vedlegg B: Fordypningsoppgave i norsk (endelig utkast) 

Vedlegg C: Fordypningsoppgave i norsk (første utkast) 

Vedlegg D: Intervjuguide for lærerne  

Vedlegg E: Intervjuguide for elever 

Vedlegg F: Informasjonsskriv til rektor 

Vedlegg G: Informasjonsskriv til elever 

Vedlegg H: Kvittering fra NSD 

Vedlegg I: C1 – Transkribering av elevintervju 

Vedlegg J: C1 – Transkribering av lærerintervju 

Vedlegg K: C2 – Transkribering av elevintervju 

Vedlegg L: C2 – Transkribering av lærerintervju 

 

  



99 

 

Vedlegg A: Tilbakemeldingsskjema for paneldebatt om litteraturens rolle 

Tilbakemeldingsskjema for paneldebatt om litteraturens rolle 

Navn: 

Gruppe: 

Vurderingskriterier Under 

middels 

kompetanse 

Middels  

kompetanse 

Over 

middels 

kompetanse 

Evt. kommentar 

ETOS, PATOS: 

OG LOGOS: 

Du styrker din etos 

ved å komme med 

relevante 

argumenter som 

viser fagkunnskap i 

debatten. 

Du styrker din etos 

ved å lytte til andres 

faglige argumenter 

og respondere på 

dem i debatten. 

Du benytter 

virkemidler for å 

vekke følelser 

(patos) i mottaker 

under debatten. 

Du trekker inn 

eksempler fra 

tekster vi har lest 

for å begrunne 

synspunktene dine 

og styrke etos. 
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 Helhetlig vurdering 

av medlemmet i 

panelet. 

    

Helhetlig vurdering 

Av 

gruppeinnspillene. 
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Vedlegg B: Fordypningsoppgave i norsk (endelig utkast) 

Fordypningsoppgave i norsk 

Hva sier læreplanen om fordypningsoppgaven? 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært 

eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov 

Hva skal leveres? 

Eleven skal levere to refleksjonsnotat og et manuskript (alternativt: detaljert disposisjon)  

I tillegg skal han eller hun holde et foredrag med femten minutters varighet.  

Hvordan blir karakteren satt? 

Det blir gitt karakter i norsk muntlig. Ettersom det å gjennomføre en fordypningsoppgave er 

et læreplanmål, vil karakteren som blir gitt telle mot standpunktkarakteren. Foredraget teller 

mest.  

Refleksjonsnotatene og manuskriptet/ disposisjonen til foredraget blir bedømt på samme måte 

som de såkalt skriftlig-muntlige prøvene. Lærer ser på refleksjonsnivå, innhold, bruk av kilder 

og struktur. Det blir ikke trukket for rene språkfeil. Eleven får trekk hvis han eller hun ikke 

klarer å beregne tiden. Noen få minutters avvik er ok.  

Kriterier 

1. Eleven har knyttet fordypningsoppgaven sin til relevante kompetansemål (som oppgis 

innledningsvis i foredraget), og viser måloppnåelse  

2. Eleven viser gjennomføringsevne i prosessen, og klarer å holde frister som blir avtalt 

underveis. Manuskript er levert minst én uke før foredraget holdes. Minst to 

refleksjonsnotat er levert.  

3. Særemnet har en klar, norskfaglig problemstilling.  
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4. Spørsmålet som problemstillingen reiser blir faktisk drøftet, i manuskriptet og i 

foredraget.  

5. Manuskriptet, og foredraget, har en logisk struktur, med innledning, analysedel og 

konklusjon/ avrunding.  

6. Eleven uttrykker seg tydelig og hørbart, med flyt, uten forstyrrende pauser eller 

pauselyder. Kroppsspråket støtter oppunder det som blir sagt.  

7. Eleven gjør sitt for å engasjere tilhørerne.  

8. Eleven har vært nøye med å velge gode kilder, og har satt seg grundig inn i både 

primær- og sekundærlitteraturen.  

9. Eleven siterer fra både primær- og sekundærkilder underveis i manuskriptet og 

foredraget. Det blir fortløpende orientert om hvor sitater og ideer er hentet fra.  

10. I powerpointen benyttes korrekt ortografi og tegnsetting. Eleven viser at han/ hun 

behersker det formelle formverket.  

11. Det grafiske på powerpointen er gjennomarbeidet. Powerpointen har estetiske 

kvaliteter.  

12. Eleven viser intellektuell selvstendighet og evne til egenrefleksjon.  

13. Eleven kan svare på spørsmål som har med fordypningsoppgaven å gjøre, uten at 

spørsmålene er gitt på forhånd. 

Karakteren 1: nei 

Karakteren 2: ja, men i liten grad 

Karakteren 3: ja, på en ganske god måte 

Karakteren 4: ja, på en god måte 

Karakteren 5: ja, på en meget god måte 

Karakteren 6: ja, på en fremragende måte 
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Vedlegg C: Fordypningsopgpave i norsk (første utkast) 

Fordypningsoppgave i norsk 

Hva går oppgaven ut på? 

Eleven skal vise selvstendighet og faglighet gjennom arbeid med en fordypningsoppgave. 

Både prosessen og det endelige foredraget blir gjenstand for vurdering. Foredraget teller mest.  

Hva skal leveres? 

Eleven skal levere to refleksjonsnotat og et manuskript. I tillegg skal han eller hun holde et 

foredrag med femten minutters varighet. Det teller negativt hvis foredraget er mer enn fem 

minutter for kort, eller mer enn fem minutter for langt.  

Hvordan blir manuset bedømt? Karakteren som blir gitt er jo i norsk muntlig.  

Manuskriptet blir bedømt nesten som de såkalte skriftlig-muntlige prøvene. Innholdet og 

refleksjonsnivået blir vurdert. I tillegg blir strukturen vurdert. Ortografien blir ikke bedømt.  

Kriterier 

1. Eleven har knyttet fordypningsoppgaven sin til relevante kompetansemål (som oppgis 

innledningsvis i foredraget), og viser måloppnåelse (logosappell) 

2. Eleven har vist gjennomføringsevne i prosessen, og har ikke brukt mer tid enn det som 

er avtalt på forhånd. Manuskript er levert minst én uke før foredraget holdes. Minst to 

refleksjonsnotat er levert. (ethosappell, logosappell) 

3. Særemnet har en klar problemstilling (logosappell) 

4. Særemnet har en interessant problemstilling som viser faglig forståelse 

5. Spørsmålet som problemstillingen reiser blir faktisk drøftet. (ethosappell, logosappell) 

6. Manuskriptet, og foredraget, har en logisk struktur, med innledning, analysedel og 

konklusjon/ avrunding. (ethosappell, logosappell) 

7. Eleven har gode muntlige ferdigheter. Ordforrådet er godt, uttalen er god. 
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8. Formidlingen av fagstoffet er god. Eleven gjør sitt for å engasjere tilhørerne. 

(ethosappell, pathosappell) 

9. Eleven har vært nøye med å velge gode kilder, og har satt seg godt inn i både primær- 

og sekundærlitteraturen. (ethosappell, logosappell) 

10. Eleven siterer fra både primær- og sekundærkilder underveis i manuskriptet og 

foredraget. Det blir fortløpende orientert om hvor sitater og ideer er hentet fra. 

(ethosappell, logosappell) 

11. I powerpointen benyttes korrekt ortografi og tegnsetting. Eleven viser at han/ hun 

behersker det formelle formverket. (ethosappell, logosappell) 

12. Det grafiske på powerpointen er gjennomarbeidet. Powerpointen har estetiske 

kvaliteter. (ethosappell, logosappell, pathosappell) 

13. Eleven viser akademisk forståelse. Det fremsettes ikke ubegrunnede påstander. 

Drøftingen er objektiv (i den grad det er mulig) og saklig. (ethosappell, logosappell) 

14. Eleven klarer gjennom foredraget å overbevise om at han/ hun faktisk har fordypet seg 

i fagstoffet. (ethosappell, logosappell) 

15. Eleven viser intellektuell selvstendighet og evne til egenrefleksjon. (ethosappell, 

logosappell) 

16. Eleven lykkes med å analysere de valgte tekstene på en norskfaglig måte. (ethosappell, 

logosappell) 

17. Eleven klarer (umiddelbart etter foredraget) å svare på spørsmål som har med 

oppgaven å gjøre. (ethosappell, logosappell) 

 

Karakteren 1: nei 

Karakteren 2: ja, men i liten grad 

Karakteren 3: ja, på en ganske god måte 
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Karakteren 4: ja, på en god måte 

Karakteren 5: ja, på en meget god måte 

Karakteren 6: ja, på en fremragende måte 
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Vedlegg D: Intervjuguide for lærerne  

1. Brifing  

- Takker for at han/hun stiller opp! 

- Alt vil bli anonymisert. 6 bolker med ca. 3 spørsmål 

- Noen spørsmål? 

- Gjør han/hun oppmerksom på at jeg slår på opptakeren 

2.1. Klassen 

- Hvor lenge har du hatt klassen? 

- Hvor mange elever består klassen av, og hva er fordelingen av kjønn? 

- Hvordan er klassen nivåmessig? 

- Er det en heterogen eller en homogen klasse? 

2.2. Umiddelbar reaksjon på appellformene som vurderingsgrunnlag 

- Kan du fortelle noe om din umiddelbare reaksjon på dette prosjektet? 

- Hvor tidlige ble elevene introdusert for kriteriene for oppgaven? 

- Noen formening om hvordan elevene reagerte på dette?  

2.3.1 Retorikk i skolen 

- Etter K06 ble retorikken hentet fram igjen i skolen etter et langt fravær. Nå står det 

eksplisitt i læreplanen for norsk, at elevene skal bruke retoriske og digitale ferdigheter, 

ha kunnskap om retorikk og dets begrepsapparat (under muntlig kommunikasjon og 

språk, litteratur og kultur) og ha kjennskap til appellformene (muntlig kommunikasjon 

10. Vg1 og Vg2). Hvordan har dere arbeidet med dette? I hvilken grad og hvordan? 

- Har du trukket inn teorier fra retorikken, som ikke står i læreplanen? 

- Ser du på retorikkens hovedoppgave i skolen som et analyserettet, eller et praksisrettet 

verktøy? 

- Hva har dere vektlagt bruken av retorikk på?   

2.3.2 Retorikk - begreper 

- Har dere arbeidet med kairos?  

- Har dere arbeidet med doxa?  

- Uavhengig om doxa eller kairos er begreper som har blitt benyttet – tror du disse 

begrepene er gode hjelpemidler for en elev som skal forberede en muntlig tekst? 

- Mener du at retorikkens teorier klarer å eksemplifisere talesjangeren på måte som er 

forståelig for alle elever? For hvilke elever fungerer den godt/mindre godt?  

2.4. Vurderingsform - appellformene 
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- Hvilke valg tok du da du lagde vurderingsskjemaet med appellformene som 

utgangspunkt, og hvorfor tok du akkurat de valgene du tok? (Ethos, pathos, logos) 

- Er disse kriteriene annerledes enn de som du vanligvis bruker? I Hvilken grad? 

- Tror du denne vurderingsformen er med på å øke elevens bevissthet om hva som gjør en 

muntlig tekst bra? 

2.5. Tilbakemelding  

- Er det vanskelig å bruke begreper hentet fra retorikken som kriterier?  

- Hvordan gir du tilbakemeldinger?  

- Vil du anbefale andre lærere å bruke denne metoden når de skal vurdere muntlig? 

Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvem ville du ha anbefalt den til?  

3.0. Debrifing  

- Noen andre tanker du har gjort deg om opplevelsen, som du vil dele? 

- Takk for hjelpen! 
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Vedlegg E: Intervjuguide for elever 

1. Brifing  

- Takker for at dere vil stille opp som informanter! 

- 6 bolker med ca. 3 spørsmål per bolk. Tar ca. 15 minutter. 

- Info ang. anonymitet – oppfordrer til ærlige svar 

- Noen spørsmål? 

- Gjør de oppmerksom på at jeg slår på opptakeren 

2.1. Umiddelbare reaksjoner vurderingsform 

- Første gang dere leste igjennom kriteriene, hva tenkte dere da? 

- Har læreren brukt lignende kriterier før? I hvilken sammenheng? 

- Disse kriteriene tar utgangspunkt i de 3 appellformene. Har (faglærer) brukt disse 

tidligere? 

2.2. Retorikk 

- Jobber dere ofte med retorikk i norskfaget? I hvilken sammenheng? 

- Hva syns dere retorikk passer bedre til? Skriftlig eller muntlig?  

2.3. Retorikk del 2 

- Kan dere si noe om … 

- Kairos? 

- Doxa? 

- Evt. andre begreper? 

- Syns dere retorikken gir gode retningslinjer for hvordan drer kan planlegge en tekst?   

2.4. Forberedelse 

- I hvilken grad brukte dere kriteriene i forberedelsene med oppgaven? 

- Hvor mye hadde selve oppgaven å si for forberedelsene deres? (Type oppgave: vanlig 

framføring, fordypningsoppgave, paneldebatt etc.) 

2.5. Vurderingsskjema  

- Var det enkelt eller tungvint å forholde seg til kriteriene? Hvorfor? 

- Var det noen av kriteriene dere ikke forstod? Hvilke? Hvorfor? 

- Foretrekker dere fagbegreper, eller «vanlig» språk når læreren lager kriterier? 

(Metaspråk) 

- Kan dere knytte appellformene opp mot kriteriene i dette skjemaet? 

2.6. Tilbakemelding 

- Har dere fått tilbakemelding? (Ja/Nei) 
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- I så fall – i hvor stor grad skilte denne seg ut fra tidligere tilbakemeldinger? 

- Ga tilbakemeldingen deg en helhetlig forståelse av hva du har oppnådd og hva du kan 

forbedre? 

3. Diverse 

- Har dere noe mer å tilføye? 

- Takk for hjelpen!  
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Vedlegg F – Informasjonsskriv til rektor 

Til rektor på xxx   

Mitt navn er Lars Hermann Borge Kjønnerød og jeg er masterstudent i norskdidaktikk ved 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, på Universitetet i Oslo. Jeg jobber for tiden 

med en masteravhandling om bruk av retorikk som muntlig vurderingsform på Vg3. 

Jeg skal undersøke hvordan retorikk fungerer som vurdering ved muntlige presentasjoner, 

samt finne ut hvordan lærer og elever opplever vurderingsformen. Min undersøkelse vil 

gjennomføres ved at faglærer på egenhånd utreder et vurderingsskjema med utgangspunkt i 

retorikken, og at jeg er med og observerer i undervisningstimen hvor elevene framfører, og at 

jeg i etterkant tar ut en liten gruppe elever til intervju - samt læreren.  

Skole, lærer og elever vil bli anonymisert og intervjuene har kun som mål å undersøke 

refleksjoner rundt retorikk som vurderingsmetode, og tanker rundt muntlig vurdering generelt. 

Undersøkelsen min er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Dersom jeg 

får realisert mitt prosjekt, vil resultatet bli et nyttig bidrag til norskdidaktikken og 

vurderingspraksis generelt i norsk skole.  

Jeg har allerede kontaktet xxx angående deltakelse i studiet, så det eneste som gjenstår er å få 

dette godkjent av deg. All videre kontakt vil - dersom du samtykker, være med xxx. Om noe 

er uklart eller om du har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt på e-post eller telefon. 

Hvis det er ønskelig, så kan jeg komme til skolen personlig og informere ytterligere. 

Med vennlig hilsen 

Lars Hermann Borge Kjønnerød 

Lhbkj25@gmail.com|# 47815912 

 

  

mailto:Lhbkj25@gmail.com
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Vedlegg G – Informasjonsskriv til elever 

Hei! 

Mitt navn er Lars Hermann, og jeg er lektorstudent ved Universitetet i Oslo. For øyeblikket 

samler jeg inn data til min masteroppgave, som har som formål å undersøke hvordan retorikk 

fungerer som en muntlig vurderingsform, og hvordan du som elev opplever bruken av det. 

Dersom du er villig til å delta, så innebærer det for deg at jeg får observere timen hvor 

vurderingsformen blir benyttet, og at du deltar i et gruppeintervju i etterkant.  

Under observasjonen kommer jeg til å ta noen notater, men det er ikke framføringen din som 

er mitt fokus – så bare senk skuldrene! Under gruppeintervjuet kommer jeg til å benytte meg 

av lydopptak, men alt av notater og lydfiler skal ødelegges når oppgaven er ferdig i juni 2016. 

Innsamlede opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymiseres, slik at du ikke kan 

identifiseres i oppgaven.  

Det er veldig viktig for oppgaven min å få vite ditt synspunkt på det å bli vurdert etter de 

kriteriene du har fått utdelt av faglæreren din. Du kan være så ærlig du bare vil, så dersom 

opplevelsen har vært negativ; bring on the pain - jeg kommer ikke til å sensurere deg. Det er 

som oftest jenter som stiller opp, så jeg oppfordrer spesielt gutter til å delta. Se på dette som 

en mulighet til å kunne påvirke oppfatningen av hva god vurdering av muntlig er i fagmiljøet, 

og kanskje framtidig praksis i skolen! 

Uansett – håper du ser deg villig til å gi meg innsikt i dine tanker og meninger om dette 

emnet, slik at dataene som jeg samler inn blir autentiske, og derfor de beste til å beskrive 

temaet jeg skriver om. Det er selvfølgelig lov å trekke seg, uten å begrunne dette ytterligere. 

Er dette noe du kunne tenke deg å være en del av?  

Med vennlig hilsen 

Lars Hermann B. Kjønnerød 

 

Dersom du har noen spørsmål, så kan jeg kontaktes på e-post: lhbkj25@gmail.com.  

  

mailto:lhbkj25@gmail.com
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Vedlegg H: Kvittering fra NSD 
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Vedlegg I: C1 - Transkribering av elevintervju 

Koder: 

- Tekst kursiv - intervjuer 

- Tekst vanlig - intervjuobjekt 

- [p] – lengre pause 

- […] – utelatelse  

- [ord] – intervjuobjekt begynner å prate samtidig som intervjuer 

- [ord] – respons fra intervjuer 

- ‘ord – trykksterke ord 

- (( )) – kommentar til transkripsjonen 

2.1. Umiddelbare reaksjoner vurderingsform 

 Første gang dere gikk igjennom kriteriene, hva tenkte dere da? 

G: Altså - jeg visste det egentlig ikke, at det var de kriteriene vi hadde… 

J2: [Jeg visste det heller ikke] 

J: [Det er] jo kriterier som inngår naturlig i en debatt føler jeg. Du bruker jo dette her når du 

argumenterer – at du hører på hva motstanderen, du prøver å engasjere – det inngår jo naturlig 

i en debatt, så ville ikke sagt at det virka så veldig vanskelig. 

G: Føler for det samme as. Jeg skjønner at vi har ethos, phatos og logos i kriteriene, men – jeg 

kan det egentlig ikke. Jeg glemmer det med en gang! 

G2: [mm] 

J3: Det er litt vanskelig å vite hvordan man skal bruke dem når man ikke har hatt noen 

opplæring i hvordan vi skal bruke ethos phatos og logos muntlig. 

J2: [Nei] 

J3: vi har jo bare hatt sånn – okay, sånn ser man etter det her i en tekst. 

[Ok – så veldig retta mot skriftlig da? Og ikke praktisk bruk?] 

G3: Ja –det er liksom; slik bruker ANDRE det, men ikke slik bruker DU det. 

((Alle nikker)) 

J: nei – vi har vel kanskje ikke hatt noe opplæring i det, men når man debatterer så kommer 

du jo ikke unna det. Det er jo argumentasjon 

G1: [Ja – det er jo noe man bruker i argumentasjon] 

J3: Men vi blir jo vurdert i hvor bra vi gjør det også. Og det er kanskje noe man burde ha litt 

større søkelys på. 

J: Det er jo ikke sånn at man bare utleverer fakta i norskfaget. Du må Jo si hvorfor også. 

[ja,ja] 



114 

 

J: Da bruker man det jo. 

J2: Men sånn som med de kriteriene så – vi burde vært mer bevisste på at det var det vi skulle 

bli vurdert ut ifra på – ethos phatos logos, samtidig har vi jo fått vite det i forveien – også er 

det vi som har valgt å ikke lese det sånt sett da. Men vi har jo ikke jobbet med det på den 

måten før heller. Som sagt så har vi jobbet med det skriftlig, så vi vet jo om begrepene men 

kanskje ikke hvordan man selv skal bruke appellformene. 

G2: Man vet jo fra før at man skal debattere – overbevise andre, men vi har ikke fått vite 

direkte at det er overbevisningen vi blir vurdert ut ifra 

J: Også er det ekstremt vanskelig i sånne isenesatte debatter, hvis du får et tema som du ikke 

har noen meninger om selv – ikke står for selv, så er det ekstremt vanskelig å argumentere. 

Syns i hvert fall jeg. Altså – hvis dine egne argumenter ikke høres riktig ut i hodet ditt, så er 

det vanskelig å si dem høyt. 

 [Har dere vært borti lignende kriterier før?] 

J3: Nei – egentlig ikke sånn veldig i denne sammenhengen. Vi har bare arbeidet med dette 

rundt skriftlig egentlig. 

G2: Eller sette opp en debatt med noe man virkelig brenner for. Her er det jo en debatt som er 

satt opp til det vi har arbeidet med – pensum. 

 Disse kriteriene tar utgangspunkt i de 3 appellformene. Har dere blitt vurdert ut ifra 

disse tidligere? 

G: Tror kanskje det var noe i vg1, men ellers er det vel ikke noe vi har blitt vurdert på – tror 

jeg 

J: Nei – det er mer som at vi vurderer noen, som i taler og sånt. 

2.2. Retorikk 

 Jobber dere ofte med retorikk? I hvilken sammenheng? 

J2: En annen ting jeg tenker på er at vi har jobbet mye med dette skriftlig, sånn som i fjor da 

vi analyserte alle de talene. Istedenfor å gjøre det, så kunne vi skrevet vår egen tale hvor vi 

bevisst brukte de appellformene. De har vi jo ikke gjort i det hele tatt. 

 Hva syns dere retorikk passer bedre til? Skriftlig eller muntlig? 

G2: Vet ikke jeg as. 

J: Det passer jo hvert fall til analyse av taler da. Hvilke triks man bruker liksom 

J3: Det blir litt vanskelig å svare når vi bare kjenner til det ene veldig godt, om du skjønner? 

G: Ja… 

 På hvilken måte tror dere at appellformene kan hjelpe dere ved muntlige framføringer? 

G: Altså – det kan jo gjøre meg obs på hva jeg sier og hvordan jeg sier ting da. 
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J2: Du kan bli mer bevisst hvis du argumenterer. Når man har det i bakhodet, så blir man mer 

bevisst på sin egen argumentasjon, og da bruker man kanskje flere av de retoriske 

virkemidlene da. Det er det jeg tenker sånn i ettertid man kunne gjort da. 

2.3. Retorikk del 2 

 Kan dere si noe om … 

 Kairos? 

 Doxa? 

 Evt. andre begreper? 

J3: ethos phatos logos, doxa og kairos også Aristoteles sine - et eller annet. 

2.4. Forberedelse 

 I hvilken grad brukte dere kriteriene i forberedelsen med oppgaven? 

J: Jeg leste de ikke … 

G: ikke jeg heller 

J2: Jeg så vel fort over de, men tenkte ikke så mye over det. Sånn utenom å ha relevant 

fagkunnskap og bruke eksempler da. 

 Hvor mye hadde selve oppgaven å si for forberedelsene deres? (Type oppgave: vanlig 

framføring, fordypningsoppgave, paneldebatt etc.) 

J3: hadde vi fått karakter på det, så hadde vi jo selvfølgelig gjort mye mer. 

J: [også] har hele klassen historieprøve i dag – så det vi leste på i går – ja, det var ikke norsk 

akkurat. 

2.5. Vurderingsskjema  

 Var det enkelt eller tungvint å forholde seg til kriteriene på vurderingsskjemaet? 

G: Jeg tror faktisk ikke jeg så på arket i det hele tatt. 

G2: Altså – vi har jo hatt om disse tre - eh, appellformene, for ett år siden, også plutselig 

kommer vi innom de igjen nå? Det syns jeg er litt rart. 

J: Godt poeng! 

J2: Vi har jo bare brukt dette på taler og sånt før. Sånt sett er det ikke vanskelig, men 

J: Dette er jo en litt annen setting enn å analysere da. 

G2: [Ja…] altså – vi leste vel kanskje bare det som stod der, også ‘glemte ethos, pathos… 

 Var det noen av kriteriene dere ikke forstod? Hvilke? Hvorfor? 

J2: Altså - jeg skjønner hvordan kriteriene skal brukes, men … 

J: … det er vanskelig å bruke phatos i en isenesatt debatt hvor du ikke har noen egen 

formening om hva du mener- om du skjønner? 
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((Alle nikker)) 

 Foretrekker dere fagbegreper, eller «vanlig» språk når læreren lager kriterier? (Metaspråk) 

J: Det er bedre at læreren gir spesifikke tilbakemeldinger, men det er jo kanskje nyttig å bruke 

de begrepene også. 

J2: Du må passe på bruken av fagbegreper, så du ikke blir sett på som bedreviter. 

3. Diverse 

 Noe mer å tilføye?  

J2: Mer muntlig…! 

J: Jeg syns vi trenger å jobbe mer med skriftlig. 

G: Jeg syns vi burde heller fokusere på presentasjoner eller å skrive egne tekster, så vi får det 

inn i hjernebarken. Bare å skrive om temaer, så vi får det inn! 
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Vedlegg J: C1 – Transkribering av lærerintervju 

Koder: 

- Tekst kursiv - intervjuer 

- Tekst vanlig - intervjuobjekt 

- [p] – lengre pause 

- […] – utelatelse  

- [ord] – intervjuobjekt begynner å prate samtidig som intervjuer 

- [ord] – respons fra intervjuer 

- ‘ord – trykksterke ord 

- (( )) – kommentar til transkripsjonen 

2.1. Klassen 

- Hvor lenge har du hatt klassen? 

Ja, nå går de i vg3 og jeg har hatt dem siden de begynte her i vg1 da. 

- Hvor mange elever består klassen av? Og hva er fordelingen av kjønn? 

Består av 32 elever. Det er litt overvekt av [p] gutter. 

- Hvordan er klassen nivåmessig? 

Sånn middels kanskje i forhold til her [p] altså, veldig mange som ligger på, eller har fått sånn 

typisk fire middels måloppnåelse i sånne muntlige framføringer f.eks. da. De er ganske jevne. 

Det er få som er veldig veldig faglig sterke også er det få som er veldig veldig faglig svake. 

Så de er ganske jevnt sånn på midten da 

- [Så de er en ganske homogen klasse da?] 

Ja 

2.2. Umiddelbare reaksjoner på retorikk som vurderingsform (1.45) 

- Kan du fortelle noe om din umiddelbare reaksjon på dette prosjektet? (Bruken av 

retorikk som vurderingsform.) 

Ja – altså, i utgangspunktet så er ikke jeg glad i å bruke retorikken i vurderingsskjema da. Jeg 

tenker mere retorikken som et slags utgangspunkt for elevene, at de kan tenke på at de f.eks. 

skal vekke tillit – ethos, at de må ha gode argumenter, at de vekker følelser i den som er 

mottaker f.eks., at det kan være utgangspunktet når de framfører. Men jeg syns det blir 

problematisk å sette disse appellformene i et vurderingsskjema, og det er rett og slett fordi jeg 

syns – altså, disse appellformene går sånn inn i hverandre – at det ofte blir galt da. Også vil 

det være ting som ikke er så lett å knytte til disse appellformene da  

- Ble elevene informert om utgangspunktet for kriteriene før undervisningen i timen?  

Ja – de fikk tilbakemeldingsskjema sammen med oppgaven.  

- [Ok – noen formening om hvordan elevene reagerte på utgangspunktet i 

appellformene?] 
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Nei – det reagerte de ikke på, for de er vant til å bruke ethos, logos og phatos men de er mer 

vant til å bruke det mere skriftlig da. Altså -  de er veldig vant til å skrive retorisk analyse 

f.eks., så alle kjenner til innholdet i appellformene – vil jeg påstå […]. 

2.3. Retorikk 

- Etter K06 ble retorikken hentet fram igjen i skolen etter et langt fravær. Nå står 

det eksplisitt i læreplanen for norsk, at elevene skal bruke retoriske og digitale 

ferdigheter, ha kunnskap om retorikk og dets begrepsapparat (under muntlig 

kommunikasjon og språk, litteratur og kultur) og ha kjennskap til appellformene 

(muntlig kommunikasjon 10. VG1 og VG2). Hvordan har dere arbeidet med dette? 

I hvilken grad og hvordan? 

Eh – altså, nå jobber jo vi i team på skolen - vi ser jo på vg1, vg2 og vg3 som et 

sammenhengende løp og det vi legger mest vekt på er det muntlige egentlig i vg1. Vi 

jobbet f.eks. med at de skulle argumentere for en sak da, også har vi jobbet med 

paneldebatt hvor vi bruker disse appellformene. Vi styres jo av skriftlig eksamen i større 

og større grad, så vi bruker jo disse appellformene mer i skriftlig retorisk analyse også 

trekkes det frem i andre sammenhenger også. Men det er liksom ‘der vi har vekten da, for 

det er det vi blir vurdert på. Jeg tenker det er viktigere da, enn å bruke de på muntlige 

fremføringer – men altså de læringsmålene vi har, de har jo ved muntlige framføringer 

vært konkrete og spesifikke ting vi skal få frem da. Men det har ikke nødvendigvis alltid 

vært så veldig fastknyttet til ethos phatos logos, men de har vært der hele veien. 

- Ser du på retorikkens hovedoppgave i skolen som et analyserettet, eller et 

praksisrettet verktøy? 

Vi styres av – altså, skolen blir vurdert utad på norskresultatet i hovedmål og den 

oppgavetypen som går igjen aller mest er retorisk analyse. Jeg tror den har blitt gitt hver 

gang de siste årene og da er det jo klart at når skolen blir vurdert på det, siden alle elver 

går opp til norsk hovedmåleksamen, så blir jo det veldig styrende for vår praksis. 

 Har du trukket inn andre begreper fra retorikken, som ikke står i læreplanen? 

Kairos bruker vi, også bruker vi jo – altså alle må kunne appellformene og kairos, 

også er det noen elever som bruker inventio – 

[de fem arbeidsfasene?]  

Ja - også de underliggende virkemidlene, som simili istedenfor sammenligning, at man 

bruker flere av disse – eksemplum f.eks., men det jeg anbefaler elevene da er å ikke gulpe 

opp flest mulig latinske navn, så jeg vil jo gjerne at de ikke skal bruke [...] de retoriske 

uttrykkene for disse underliggende virkemidlene da. Altså at man kan bruke ett og annet, 

men ikke bare gulpe opp en hel haug med ord. Det er jo ikke det som er meningen. 

2.4 Retorikk - begreper 
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- Har dere arbeidet med kairos? (Kontekst – å ta hensyn til problemet teksten prøver 

å løse, de som kan løse problemet, og betingelsene som kan styre innflytelsen) 

Se forrige spm. 

- Har dere arbeidet med doxa? (Verdensbilde – å tilpasse talen til tilhørernes 

oppfatting av verden: individuell, kulturell og universell) 

Doxa har de også. Doxa skriver de om. Når de undersøker logos, så skriver de om 

individuell kulturell og universell doxa. Det står på det [p] - mm. Også trekker de inn 

Aristoteles, dette med ethos – dette med hva er det som vekker tillit? F.eks. dyd, 

forstandighet, velvilje […].  

- Uavhengig om doxa eller kairos er begreper som har blitt benyttet – tror du disse 

begrepene er gode hjelpemidler for en elev som skal forberede en muntlig tekst? 

Ja – for det som er vanskelig, særlig når elevene skriver, så skriver de godt om ethos også har 

de problemer med de underliggende virkemidlene som vekker phatos hos leseren. F.eks. i en 

tekst med mange gjentakelser, så kan jo ‘det være et virkemiddel for å vekke phatos. De går 

ikke grundig nok ofte inn i disse - jeg kaller de underliggende virkemidler jeg da - de har de 

ofte problemer med, også har de egentlig problemer med å si noe fornuftig – altså, om de syns 

argumentasjonen er holdbar og sannsynlig så har de problemer med å si noe utover det da, og 

da er jo sånt som doxa et hjelpemiddel for å komme inn i det […] - så det er om å gjøre at de 

har noen konkrete hjelpemidler som de kan bruke når de skriver da. 

- Mener du at retorikkens begreper klarer å eksemplifisere talesjangeren på en måte 

som er forståelig for alle elever?  

[Nei] - jeg syns det er problematisk når man skal lage et … Altså - det vi vurderer er jo 

kanskje en sånn tradisjon langt tilbake, men altså - form og innhold driver vi å vurderer, ikke 

sant? Og formen - dersom man har en litt dårlig form så – altså, det er jo innholdet som er 

viktigst, ikke sant? Det er jo argumentasjonen, sånn som med den oppgaven her da. Det 

hjelper jo ikke å ha en veldig god form dersom du ikke har noe å si da.  

Jeg vet ikke jeg […] ethos i en klasseromssituasjon – du framfører jo for, selv om du vet at 

dette er en paneldebatt […] – alle vet at det er en undervisningssituasjon på skolen også da. I 

en reel situasjon så ville jo ethos spilt en annen rolle enn i en klasseromssituasjon. Her sitter 

man jo og hører og man har fått en oppgave om at man skal delta og - jeg syns ofte det kan bli 

litt sånn enda mer kunstig enn det situasjonen er da. Så jeg syns ikke man vinner noe sånn 

innmari mye ved å [p] ved å putte det i vurderingskriteriene vertfall. Man kan snakke om det 

og sånn. Altså - jeg kunne f.eks. skrevet det i en tilbakemelding f.eks. uten at det står her 

((peker på vurderingsskjema)) 

- [Så du ser mer nytten av å bruke det som et metaspråk da?] 

Ja 

- [Når det kommer til sterke og svake elever, merker du noen forskjell på hvem som 

tar dette raskere [p] altså, begrepene?] (For hvem fungerer den godt/mindre godt 

(svake/sterke elever)?) 
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Ethos tar alle sammen veldig lett, uansett om du er sterk eller svak – det går inn med 

en gang. Men det med logos er jo vanskelig. Det er vanskelig å argumentere. Det er jo 

vanskelig å [p] – hvis du da ikke har den fagkunnskapen du skal ha f.eks. og klare å 

respondere på andres faglige argumenter, ikke sant. Det er jo dette som er vanskelig for 

elever. Det er jo det som skiller mellom disse karakterene. Logos er jo det nivået som 

skiller de sterke fra de svake da. Og alle kan jo få til – altså om man skal vekke følelser i 

mottaker, det er jo noe sånn veldig mange kan få til. Det blir en sånn kunstig situasjon ofte 

da.  

[Og det er kanskje vanskelig for elevene å forholde seg til? At det blir litt …]  

Det blir liksom noe i tillegg. Det viktigste er jo at de har fagkunnskapen og kan 

argumentere godt for seg og ‘begrunne synpunktene sine ved å trekke inn eksempler og 

sånt. Det er jo sånne ting som har med logos å gjøre, for hvis man ikke kan dette så 

svekker man jo ethoset sin også da, men det er det få som bryr seg om – om de svekker 

ethoset sitt eller ikke. Det er jo liksom det faglige som er si sentrum da – ja, jeg vet ikke 

helt jeg. 

2.5. Vurderingsform (opptak: 15.20) 

- Hvilke valg tok du da du lagde vurderingsskjemaet med appellformene som 

utgangspunkt, og hvorfor tok du akkurat de valgene du tok? (Brukte du 

fagbegreper, brøt det ned i mindre kriterier, tilpasset du kriteriene det generelle 

kunnskapsnivået i klassen etc.) 

Noe av det som var viktig for meg var det å ikke ha for mange vurderingskriterier. Så jeg har 

egentlig 4 vurderingskriterier her ((peker på skjema)), og jeg har jo da ting som går på ethos, 

phatos og logos, også har brukt – også er det – har jeg tenkt, at det gjerne skal ha 

overføringsverdi til skriftlig arbeid da. Jeg ønsker å vise hvordan man kan bruke verbene, så 

derfor har jeg skrevet du styrker din ethos ved å komme med relevante argumenter som viser 

fagkunnskap i debatten, altså når elevene skal analysere skriftlig så vil de jo da kunne se etter 

det i skriftlige tekster også ikke sant. ((kriterium 2)) Det er det med å respondere da, og det 

med å være en god lytter og det tenker jeg er [p] – ja, og der er jo verbene styrke og svekke 

ethos ikke sant, det trenger de så de ikke tuller med det når de skal skrive retorisk analyse da, 

også ser du her at jeg har trukket frem tre av disse fire kriteriene ((peker på venstre del av 

skjema)).  

Det går jo på å argumentere og vise fagkunnskap, og å respondere på argumentene, ikke sant, 

og lytte til argumentene og respondere på dem og å begrunne synspunktene sine ved å trekke 

frem eksempler, ikke sant? Så selve argumentasjonen og fagkunnskapen står jo høyt her da, 

for det er jo det ønsker å vurdere. Også er det jo – ((kriterium 3)) – at de skal sette seg inn at 

de er i 1893, at det er paneldebatt og det er jo sånn skuespill og det er på form, og det er jo 

mindre viktig når jeg foretar en helhetsvurdering av dette her. Men nå er de jo klart at - dette 

her er jo en vurdering – altså de har fått under middels, middels, over middels kompetanse da 

– et kryss i en av disse ((peker på midtre del av skjema)) – det er jo ikke tallkarakterer. Dette 

her er jo en øvelse til en litt mere større og viktigere vurderingssituasjon til uken, hvor jeg 
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skal trekke ut 4 og 4 elever til en samtale […]. Og da vil de jo bruke det de har gjort her – 

altså, det er jo mange av de samme kompetansemålene da – med tanke på innhold. Så det er 

en slags treningsvurderingsform frem mot dette […]. 

- [Treningsvurderingsform?] 

Ja – altså dette her er jo en vurdering, men den teller jo, altså - alle får ikke vist kompetansen 

sin på samme måte her. Noen får vist den her, også er det en tilsvarende annen trening 

kanskje en annen gang hvor andre får vist kompetanse, også er det de større 

vurderingssituasjonene hvor alle får vist kompetansen. 

- Er disse kriteriene annerledes enn de du vanligvis bruker?  

Ja – da ville jeg sagt at man kom med relevante argumenter som viser fagkunnskap, at man 

lytter til andres faglige argumenter og responderer på dem i debatten også ville jeg hatt med at 

mant tekker inn og begrunner synspunktene deres ved å vise til teksteksempler, også ville jeg 

ikke knyttet de til appellformene ‘der fordi de viser – altså, du kan vel si at de styrker ethosen 

for meg da. Men jeg vet liksom ikke -  jeg skal jo vurdere dem. 

Jeg tenker at ethos liksom er noe mer og større – det er jo klart at en elev som viser masse 

fagkunnskap, at jeg tenker at nå styrker du ethosen din som en fagperson, men jeg tenker at en 

elev – ja, som Aristoteles sier med dyd, forstandighet, at du viser deg som et moralsk godt 

menneske - det er ikke sånn jeg vurderer elevene. Jeg ser om eleven viser fagkunnskap eller 

ikke, også syns jeg egentlig at alle er ålreite mennesker. Ethosbegrepet er liksom litt større en 

elever i klasserommet, så jeg syns ikke det er helt greit. Jeg er ute etter en form som ikke 

ødelegger […]. Ethosbegrepet er liksom mye større enn det! Du kan jo ha disse tingene i 

bakhodet, men jeg vet ikke helt jeg - jeg syns det rett og slett blir veldig kunstig. Men det kan 

jo godt hende at jeg enda ikke har funnet den gode løsningen på det enda […] 

- Tror du dette skjemaet og disse kriteriene i en eller annen grad er med på å øke 

elevens bevissthet om hva som gjør en muntlig tekst bra? 

Ja, det tror jeg vel kanskje egentlig. Men jeg tror de sitter igjen med oppfatningen at, dersom 

du ser på det første kriteriet [...] – det jeg tror de sitter igjen med er at et viktig 

vurderingskriterium er å vise relevante argumenter og fagkunnskaper i debatten, og at de ikke 

tenker så mye på at det styrker deres ethos. […] Og at det er viktig å lytte til hva andre sier og 

respondere på andre i en debatt da, og at man ikke bare sier hva det man har tenkt å si selv, at 

det ikke bare er om å gjøre å få frem argumentene sine og ikke høre på de andre – at det skal 

være en samtale da. Det tror jeg de vil skjønne ut i fra dette her da. […] 

- [I vurderingskriteriet: du trekker inn eksempler fra tekster vi har lest for å 

begrunne synspunktene dine og styrke etos - er det helt riktig at kriteriet skal være 

rettet mot etos, og ikke f.eks. logos?] 

Kriteriet har med både logos og ethos å gjøre. Når man begrunner synspunktene sine ved å 

vise til teksten blir jo argumentasjonen sannsynlig, og er argumentasjonen god, styrkes ethos. 

Her ser man eksempel på at det hele henger sammen! 

2.6. Tilbakemelding  
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- I hvilken grad tror du vurderingsformen har påvirket elevens arbeid med 

framføringen?  

Ja det tror jeg, vi så jo at elevene var veldig flinke til å trekke inn eksempler fra 

tekstene i debatten. Og det hadde de jo kanskje ikke gjort hvis det ikke hadde stått som et 

kriterium. [..] jeg pleier jo å gå mer inn på å forklare hvert vurderingskriterie før vi 

begynner, og det kommer jeg til å gjøre i den andre klassene elevene får, for vi skal 

begynne å forberede oss allerede på torsdag, og da vil jeg gå mye tydeligere igjennom 

disse kriteriene enn det studentene gikk igjennom […] 

- Er det vanskelig å bruke begreper hentet fra retorikken som kriterier?  

Det er jo ikke vanskelig å prate om og diskutere hva som er viktig for å nå frem, for å 

overbevise, men når man skal ha vurderingskriterier så må de være så spesifikke tenker 

jeg, på et sånt vurderingsskjema.  

- [Det fungerer kanskje ikke sånn stykkevis, men mer helhetlig?] 

[ja, ja] – altså, man kan si at dette er – når man skal prøve å overbevise gjennom 

muntlig fremføring, så er det viktig å ha disse som en slags– eh … 

- [Knagger …?] 

Ja – knagger i bakhodet liksom, også er det mer sånne spesifikke ting […] – noen 

ganger kan man lett knytte disse til appellformene til noe også er det andre som ikke er så 

lette å knytte til det ene eller det andre, og da blir det fort sånn halvveis galt eller halvveis 

riktig 

- Hvordan gir du tilbakemeldinger? (med en gang, senere etc. eks. 

feedbackmodellen til Hattie) 

Dette er jo en liten vurderingssituasjon, så da krysser jeg av. Nå har jeg jo delt disse ut 

til elevene så da gikk jeg bort til de som satt i panelet for hver gruppe og forklarte hvorfor 

jeg hadde krysset av der og da, også var det noen jeg hadde skrevet en liten kommentar til 

[…].  

- [Hattie har en modell for feedback, at man skal fortelle hvor eleven er, hvor eleven 

skal og hvordan eleven kommer seg dit. Bruker dere dette?]  

Det er jo det vi gjør, men vi bruker ikke Hattie sånn da. I tilbakemeldinger – vanligvis 

da, på skriftlig arbeid, også på muntlig da, men særlig skriftlig arbeid, så er det alltid sånn 

at jeg skriver først hva som var bra også konkretiserer jeg ting som kan bli enda bedre og 

hva som man må jobbe videre med. […]. Dersom du ikke har trukket fram eksempler, så 

kommer det jo tydelig fram her((skjema)) at neste gang så må jo eleven begrunne ved å 

trekke inn teksteksempler, eller om det har blitt gjort på en gal måte […].   

- Vil du anbefale andre lærere å bruke denne metoden når de skal vurdere muntlig? 

Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvem ville du ha anbefalt den til (VG1, VG2, VG3)?  

- [Sånn som jeg har skjønt det, så er det i vg1 og vg2 det er mest aktuelt?] 
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[…] – sånn som nå så lærer de om argumentasjon f.eks. i vg1 og da skal man argumentere for 

en sak. Og da bruker man retorikken der vet jeg, men da er det liksom en sak – altså, de skal 

argumentere for sitt syn på ett eller annet da. Men her er det - i vg3, så er det så viktig med det 

å bruke eksempler fra tekstene for å begrunne synspunkter og det er ikke en sak, men en 

analyse. Det er tekstanalyse, altså arbeid med tekster da, som man skal argumentere for og da 

er litt mer spesifikke ting som gjør en sånn analyse god da, som f.eks. ved at man begrunner 

ved bruk av teksteksempler og kan analyseverktøyet […]. Man virker jo overbevisende når 

man får til det da, men – ja […]. At man skal overbevise læreren om holdbarheten i sin 

analyse, men – ja, jeg […]. Jeg syns ikke det er så mye å vinne på det, men det kan jo ha 

overføringsverdi til hvordan man betegner i retoriske analyser da – tenker jeg. 

3.0. Debrifing  

- Noe du vil tilføye? 

Bare vær klar over at dette er en liten vurdering. Dette er jo ikke en viktig vurdering da. I de 

viktige større vurderingene med tallkarakter så blir jo vurderingen og tilbakemeldingen 

kanskje grundigere da. Her øver vi oss bare på fire ting. […]. Det hadde vært bedre å bruke 

det på noe sånt som i vg1, noe argumenterende – å overbevise noe om en sak, utenom at det 

krevdes tekstanalyse. Altså – det er jo greit å bruke dette her, men jeg tenker at det er like 

greit å ikke bruke det. 
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Vedlegg K: C2 - Transkribering av elevintervju 

Koder: 

- Tekst kursiv - intervjuer 

- Tekst vanlig - intervjuobjekt 

- [p] – lengre pause 

- […] – utelatelse  

- [ord] – intervjuobjekt begynner å prate samtidig som intervjuer 

- [ord] – respons fra intervjuer 

- ‘ord – trykksterke ord 

- (( )) – kommentar til transkripsjonen 

2.1. Umiddelbare reaksjoner vurderingsform 

- Første gang dere leste igjennom kriteriene, hva tenkte dere da? 

G: Jeg leste de aldri – for å være ærlig. 

G2: Jeg satte i gang med problemstilling jeg, også gikk jeg sånn tilbake til slutt. 

J: Man tenker jo at dette er helt vanlige krav – at det skal være knyttet til norskfaget og alt det 

der. Men jeg tror kanskje det var et hvor man skulle appellere til publikum, eller noe – 

«eleven gjør sitt for å engasjere tilhørerne.» Jeg syns det er et veldig bra kriterium, for det 

gjør at foredragets form blir litt mer spennende og da må ikke alt avhenge av faglig dyktighet 

på en måte, men også hvor flink du er som person da – at det trekker deg litt opp. Det syns jeg 

er positivt. 

J2: Jeg leste det én gang i tia, men jeg husker ikke noe av det nå… 

G2: Vi fikk jo dette igjen da vi skulle levere refleksjonsnotatet da. Det er ganske greie 

kriterier – egentlig. 

- Har læreren brukt lignende kriterier før? I hvilken sammenheng? 

J3: Ja – ofte i norsk da, noe av det samme i alle fall. 

J2: Da har det vært alt ifra å ha bra faglig innhold og gode formuleringer – til å ha en fin 

powerpoint, som ser behagelig ut. At det ser estetisk riktig ut. Det er mye av det som går igjen 

føler jeg. Det er ikke helt nytt og ukjent. 

- [Nå står det ikke eksplisitt her hvilke appellformer de ulike kriteriene tar utgangspunkt i, 

men klarer dere å se hvilke appellformer som kan knyttes til de ulike kriteriene?] 

J: Ja – vi har hatt ganske mye om retorikk på skolen, og spesielt retorisk analyse. Ethos, 

pathos, logos og kairos er ganske internalisert, eller integrert i språk og ordforråd. Jeg føler at 

når det står så konkret så er det lettere å knytte det til retorikk, enn å gå fra retorikk og finne 

konkrete ting man skal gjøre. […] Om det bare står at du skal ha logosappell, så kan det være 

så mye da. Så det er veldig bra at det står så konkret som det gjør.  
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- Disse kriteriene tar utgangspunkt i de 3 appellformene. Har dere blitt vurdert ut ifra 

disse tidligere? [Har «Mia» eksplsisitt brukt en formulering som er tilnærmet lik «Du 

styrker din ethos ved å…, du styrker pathos gjennom…»] 

G2: Hun har jo gjort det kanskje …? 

G3: Det var vel mer sånn at du skulle finne ut hva som var det. Hvilke appeller du fikk fra 

teksten. 

J2: Bildeanalyse, tekstanalyse og sånne ting. 

J: […] Jeg har ikke opplevd at «Mia» har sagt at «Nå skal du vise ethos gjennom….», 

skjønner du? Når hun prater så bruker hun det en del. 

J2: jeg tror nok vi aldri har fått oppgaveformuleringer, eller oppgaver om foredrag som «Nå 

skal du fokusere på å ha bedre ethos» liksom. 

2.2. Retorikk 

- Jobber dere ofte med retorikk? I hvilken sammenheng? 

J2: Jeg føler det er veldig mye arbeid med retorikk når vi snakker om å arbeide med tekster. 

At de retoriske begrepene skal være med, hvert fall i vg1. 

J: Ja, da hadde vi også gjennomgangen av de teoretiske. Hva tingene betyr 

G2: jeg vil si at vi har jobbet ganske mye med det her. 

J2: Det har alltid vært en stor del av norskfaget. 

- Hva syns dere retorikk passer bedre til? Skriftlig eller muntlig? [Sånn hovedsakelig med 

skriftlig da?] 

G2: Veldig mye bildeanalyse og tekst… 

J2: Jeg føler at nesten hver fagdag så er det oppgave 1, også er det «analyser dette med 

retorikk» liksom. 

J: Men i forhold til å bruke ordene konkret, så kan hun si: «hva er det som gir dette bildet 

pahtos?» i timen liksom. Hva er det som gir dette – altså helt konkret rettet mot retorikken. 

- [Retorikk tilknyttet muntlig, hvor ofte forekommer det? Sånn som med dette foredraget 

dere har hatt?] 

J2: På tilbakemeldingen jeg fikk, hvor hun svarte på de kriteriene så stod det sånn: «du 

henviser til kilder underveis, det gir troverdighet – det viser at du har undersøkt». Jeg føler at 

det er mye fokus på, at når vi har foredrag, så skal vi framstå som troverdige, at det skal være 

logisk. Vi skal prøve å ha det så retorisk bra, som mulig. Jeg føler det er noe hun ((Lise)) 

fokuserer på. At vi ikke bare skal vurdere andre. 

- Hvordan kan kunnskap om appellformene påvirke en tekst? (Overflødig 

2.3. Retorikk del 2 

- Kan dere si noe om … 
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- Kairos? 

((De har kjennskap til kairos, men bruker det ikke aktivt) 

- Doxa? 

((Nei – ikke hørt om)) 

- Evt. andre begreper? 

J3: Nei – vi har vel egentlig bare brukt de fire (ethos, pathos, logos, kairos), men jeg vet at det 

finnes mange flere. Vi har nesten ikke brukt kairos engang. […] Vi bruker nesten aldri 

begrepet kairos, når jeg tenker meg om. 

- [Hva syns dere retorikk passer best til, med tanke på skriftlig versus muntlig?] 

J2: Jeg syns det passer best til muntlig egentlig, for når det er snakk om skriftlig så føler jeg 

det er mye mer fokus på hva du skriver, hvilken informasjon du kommer med, er det gode 

punkter du kommer med, også går det igjen på grammatikken […] men når det er foredrag så 

er det mye mer hvordan personen formidler budskapet ved å bruke retoriske virkemidler, for å 

liksom påvirke publikum til å se dine poeng. Det er jo mye mer fokus på å ha disse retoriske 

punktene ((appellformene)) som en muntlig formidler, enn det er skriftlig.  Føler jeg. 

J: Også sånn som vi hadde muntlig nå, så var Mia veldig på at vi skulle ha med kilder […]. 

For det er jo, for når jeg prater – så er jo den eneste troverdigheten jeg har fra før av meg som 

person, så hvis min tillit skulle bli vurdert ut ifra tidligere karakterer så er det jo vesentlig at 

jeg refererer til andre kilder. Det gjør det jo mye mer enklere for en svakere elev, tror jeg – å 

kunne ha et godt foredrag siden han kan henvise til kilder, og det med logikk – logosappell, at 

du får fram budskapet på en mye bedre måte – dersom du har det, […]. 

((De andre elevene syns også retorikk er velegnet for muntlig)) 

- Syns dere retorikken gir gode retningslinjer for hvordan du kan planlegge en tekst?  

J: Det kommer vel litt an på hva du blir vurdert ut ifra, gjør det ikke? Altså – om vi får i 

oppgave å «analysere ut ifra ethos, pathos og logos», så er vel det bra… 

G: Sånn som her – i fordypningsoppgaven, så syns jeg jo det hjalp med å gi god struktur på 

oppgaven da. Sånne små ting man ikke tenker på kanskje. Jeg følte i alle fall at jeg fikk hentet 

inn disse småtingene for å lage en bra oppgave. 

J2: Det kommer jo veldig an på oppgaven. Hadde det vært å analysere pan av Hamsun, så 

hadde jeg ikke tenkt at «her må jeg se på Hamsuns troverdighet». 

2.4. Forberedelse 

- I hvilken grad brukte dere kriteriene i forberedelsene med oppgaven? 

J: Jeg skrev foredraget først, også sjekket jeg kriteriene. [...] Jeg har brukt de i stor grad 

egentlig. 

J2: Jeg lagde også bare foredraget, også sjekket jeg opp i ettertid. 
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G: Jeg var også godt i gang før jeg satte meg ned og så på det. Jeg burde jo kanskje sjekket 

det før… 

J2: veldig mye sier seg selv også. Det er ikke slik at jeg MÅ ha kriterier for å vite at jeg 

trenger å ha kilder. 

J: også er det jo veldig varierende hvordan ulike lærere aktivt bruker kriterier også da, når de 

setter karakter. Det er jo i noen fag man ikke leser gjennom kriteriene engang – vi vet det 

liksom så godt hva som forventes egentlig. Når lærerne eksplisitt sier at «jeg går ut ifra disse 

kriteriene. Mangler du noen av de så trekker jeg» - da er det liksom viktigere å følge 

kriteriene. 

- Hvor mye hadde selve oppgaven å si for forberedelsene deres? (Type oppgave: vanlig 

framføring, fordypningsoppgave, paneldebatt etc.) 

J2: Ja – det har vært mye fokus siden karakteren teller for sommeren.  

J: Og når læreren har veldig fokus på det, så arbeider man jo også veldig mye mer med det. 

G: Som de sier – det er en større oppgave og teller mer, så da legger jeg jo naturligvis inne 

mer innsats enn vanlig. 

2.5. Vurderingsskjema  

- Var det enkelt eller tungvint å forholde seg til kriteriene? Hvorfor? 

G: Jeg var ganske fri jeg. 

G2: Det var ganske vanlige kriterier, egentlig. Ting vi er vant til å ta hensyn til, så jeg følte 

meg ikke særlig bundet av det. Ikke på grunn av kriteriene. 

J2: Hadde det vært helt uvante kriterier, så hadde de jo blitt sjekket enda mer. Men mye av 

kriteriene i skolen er jo ganske like, til en viss grad. 

- Var det noen av kriteriene dere ikke forstod? Hvilke? Hvorfor? 

G2: Det meste var greit. 

J2: Man føler seg veldig mye mer motivert til å arbeide med en oppgave når en lærer er 

skikkelig motivert, som Mia er. 

- Foretrekker dere fagbegreper, eller «vanlig» språk når læreren lager kriterier? 

(Metaspråk) 

G3: Vanlig språk ((unisont)). Da blir det mye mer nært, altså – lettere å forstå. Hvis det er 

masse fagbegreper så kan det bli vanskelig. 

J3: Sånn som hun vanligvis skriver det, så er det kriteriet pluss en parentes med fagbegrepet. 

Da får vi begge deler. Lettere for oss å få begrepet inn i oppgaven. 

J: Ulempen med å bare bruke fagbegreper er jo at ting ikke blir konkret, også vet man kanskje 

til slutt ikke helt hva man skal eller har gjort. […] men dersom det er begreper som står 

konkret i fagplanen så burde jo man bare bruke de helt fra begynnelsen av, og ikke sporadisk. 

Så det blir en vane. 
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- Kan dere knytte appellformene opp mot kriteriene i dette skjemaet? 

J: Altså – når jeg tenker meg om, så ser jeg jo at kriteriene kan knyttes opp mot 

appellformene. 

G2: […] vi kunne kanskje blitt mer tvunget til å se koblingen sånn umiddelbart, men det er jo 

bare å tenke litt på det. 

((jeg sjekker om elevene klarer å knytte hvert kriteria til riktig appell. Elevene får alle riktig)) 

2.6. Tilbakemelding 

- Har dere fått tilbakemelding? (Ja/Nei) 

- I så fall – i hvor stor grad skilte denne seg ut fra tidligere tilbakemeldinger? 

- Ga tilbakemeldingen deg en helhetlig forståelse av hva du har oppnådd og hva du kan 

forbedre? 

3. Diverse 

- Har dere noe mer å tilføye? 
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Vedlegg L: C2 - Transkribering av lærerintervju 

Koder: 

- Tekst kursiv - intervjuer 

- Tekst vanlig - intervjuobjekt 

- [p] – lengre pause 

- […] – utelatelse  

- [ord] – intervjuobjekt begynner å prate samtidig som intervjuer 

- [ord] – respons fra intervjuer 

- ‘ord – trykksterke ord 

- (( )) – kommentar til transkripsjonen 

2.1. Klassen 

- Hvor lenge har du hatt klassen? 

Har hatt dem siden VG1. Noen elever har jo kommet til etter hvert, men de fleste har jeg hatt 

alle de tre årene, eller to og et halvt åra da. 

- Hvor mange elever består klassen av? Og hva er fordelingen av kjønn? 

Det er 32. Og det er ganske jevnt. Vil du ha tallene? [Det er ikke så viktig.] Men det er sånn 

fifty fifty mellom gutter og jenter. 

- Hvordan er klassen nivåmessig? 

Det er mange flinke elever i klassen, og motiverte elever. […] De er så positive uansett av hva 

jeg tar med til dem av fagstoff da. Det store flertallet er positivt innstilt og gjør det beste ut av 

det. Det er liksom ikke noe negativitet å slåss mot, så det er egentlig en drøm å ha denne 

klassen. […] Mange her kommer til å bli tunge akademikere. Det er jeg helt overbevist om. 

[…] Det er mange sterke, men vi har hele spekteret i klassen på nivå altså. […] 

- [Så de er en heterogen klasse, sånn sammensatt? 

Ja. 

2.2. Umiddelbare reaksjoner på retorikk som vurderingsgrunnlag (2.30) 

- Kan du fortelle noe om din umiddelbare reaksjon på dette prosjektet?  

Jeg syns det er veldig positivt at man forsker på det som skjer i klasserommet. For det 

er veldig viktig. Jeg vil gjerne bidra til det og gi innsyn [...]. Jeg tror også elevene 

opplever at det de selv gjør blir viktigere når noen utenfra kommer og interesserer seg for 

dem. […] At noen er interessert i «meg» er jo veldig motiverende. […] Både jeg og 

klassen var veldig positive til dette […]. Vi har også erfaring med dette før […]. 

- Ble elevene informert om utgangspunktet for kriteriene før undervisningen i timen? 

[Hvor tidlig ble elevene introdusert for kriteriene – altså dette arket her?] 

Nå har jeg ingen eksakt dato, men det var tidlig. Veldig tidlig. Og det var sånn at jeg 

spurte om elevene hadde forslag til kriterier, men så fikk jeg ingen respons på det. Så 
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lagde jeg forslag og så fikk dem til å svare på en sånn der undersøkelse, anonymt […]. De 

var veldig positive til kriteriene, men det var også enkelte som skrev at de ikke forstod 

enkelte kriterier – så da måtte jeg forklare det da, i plenum. Da har de fått sjansen til å si 

hva de mener, og de fleste var positive. Da har de på en måte forpliktet seg også da, da er 

det liksom ikke bare jeg som trekker disse kriteriene ned over hodet på dem. […] Jeg vil 

jo at prosessen skal legges inn i kriteriene, at det å jobbe lenge i dybden skal inn i 

kriteriene, for det oppleves som rettferdig for elevene – dersom en har brukt hele 

sommerferien på å lese, så vil det oppleves urettferdig dersom en annen elev bare leser ett 

dikt og på slutten får samme karakter liksom. Og dette ville de selv. At - ja det med, nr2. – 

gjennomføringsevne ((peker på kriteria nr. 2)), det å holde frister […] – det fordrer jo å 

jobbe over tid. […] Ikke bare at det er å hoppe opp å holde foredrag. […] Det var de 

veldig glad for … 

- [At prosessen inngikk …?] 

Ja – at de faktisk blir premiert for det. Og det er jo noen som ikke har gjort det, og da 

opplever nok også de det som at det er rettferdig at de ikke får full score – de får ikke en 

6-er! […] Mange er ikke modne nok til å forstå at hvis sluttresultatet skal bli bra, så må du 

jobbe underveis. De ser ikke sammenhengen og da blir de litt lurt egentlig – av 

vurderingssystemet. De tror at det bare er å sette inn støtet mot slutten. Selv om jeg bare 

hadde vurdert sluttresultatet, så ville jo ikke det blitt så bra. Jeg har gitt en del 6-ere men 

nå har jo jeg også krevd en god del mer av elevene mine enn mange andre lærere på 

skolen her da. […] Men når de først har gjort en grundig jobb, så får de betalt for det også 

da. 

- • [Da de fikk utlevert dette vurderingsskjemaet – var de da også innforstått med 

at kriteriene tok utgangspunkt i retorikken? At det ligger i kriteriene?] 9.10 

Ja – vi snakket om det. Jeg nevnte jo prosjektet ditt også da – at det var en del av 

prosjektet. At vi skulle tenke på det retoriske – og bruke de begrepene og sånn. Nå tok jeg 

det jo de ut, for det ble veldig mye tekst og sånt. Men vi bruker jo de begrepene, sånn på 

vekselvis med disse fremmedordene men også bare på norsk da -  at det gir troverdighet 

når du står der da, og har med de bøkene du har lest da- fysisk. Det gir jo troverdighet – 

sånne ting. 

Og at du liksom får høy logosappell når du viser til kilder underveis, ikke sant. Jeg har 

gitt veldig mye tilbakemelding under selve arbeidsprosessen. Da de skrev sitt første 

refleksjonsnotat fikk alle skriftlig tilbakemelding - på det. Og da brukte jeg [p] jeg husker 

ikke i hvilken grad jeg brukte de ordene, men det handlet jo om troverdighet, å være 

saklig og å engasjere publikum. Jeg har prøvd - jeg tror de er mer mottakelige for 

tilbakemeldinger når de er i prosessen, at det fortsatt kan telle og at det ikke bare kommer 

etterpå da. […] Da de holdt foredraget sitt – så hadde vi en diskusjon og de fikk 

kommentarer av meg i plenum, men da blir det liksom pakka inn – for jeg kan jo ikke 

komme med sånne krasse kommentarer da liksom. Men hvis det er en trygg og sterk elev, 
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så kan jeg komme med forslag til ting som kunne vært gjort – sånn konstruktiv kritikk, 

ikke sant? […] 

2.3. Retorikk (Opptak 12.27) 

- Etter K06 ble retorikken hentet fram igjen i skolen etter et langt fravær. Nå står 

det eksplisitt i læreplanen for norsk, at elevene skal bruke retoriske og digitale 

ferdigheter, ha kunnskap om retorikk og dets begrepsapparat (under muntlig 

kommunikasjon og språk, litteratur og kultur) og ha kjennskap til appellformene 

(muntlig kommunikasjon 10. VG1 og VG2). Hvordan har dere arbeidet med dette? 

I hvilken grad og hvordan? 

Vi har egentlig gjort mer enn det læreplanen ber om, for i læreplanen så står det vel 

ikke eksplisitt at de skal skrive retoriske analyser i VG1 – bare at vi skal bruke retorikk i 

samtaler og – at vi skal være kjent med begrepsapparatet men ikke at de skal skrive 

analyser. Det står vel ikke før i VG3 eksplisitt, gjør det vel? 

- [Eh – ((husker ikke))] 

Men hvert fall – det har vi gjort alle de tre årene da. Vi har skrevet retorisk analyse i 

vg1 og vg2 og vg3. […]  

- [Det høres ut som om dere jobber mye med retorikk, sånn analyserettet …] 

Veldig mye analyse, men også når de holder foredrag så har vi brukt de begrepene [p] 

ehm - «tror du det gir troverdighet når du står og leser av skjermen» – hehe, i muntlige 

situasjoner også da. 

- [Så dere prøver å rette det litt inn mot praktisk bruk til muntlig også?] 

Ja – når vi snakker om å holde foredrag og sånt, så er det mye av det. Og det 

akademiske da – det at du skal være saklig og ikke bare komme med dine egne meninger, 

at det gir denne logosappellen – vi har snakket en del om det da.  

- Ser du på retorikkens hovedoppgave i skolen som et skriftlig analyserettet, eller et 

muntlig praksisrettet verktøy? 

Svaret mitt på spørsmålet ditt er et ubetinget ja, både óg! Retoriske begreper er nyttige og kan 

gi økt forståelse både når elevene skal skrive analytiske tekster, og når de skal planlegge og 

vurdere egen muntlig deltagelse. I tillegg er det nyttig når man lytter til andres muntlige 

fremlegg. Man får noen knagger å henge egne vurderinger på. Jeg ser på retorikkfaget som et 

nyttig verktøy når unge mennesker skal innføres i demokratiet. Vi ønsker jo at de skal bli 

reflekterte samfunnsborgere som ikke så lett lar seg lure, hverken av reklame eller av 

forføreriske politikere ... 

 Har du trukket inn andre begreper fra retorikken, som ikke står i læreplanen? 

Vi brukte den kairos – grip tiden. Veldig mye i sammenheng med de bildene etter 

Charlie Hebdo [… ] Men vi har ikke arbeidet med så veldig mange av de andre… 
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2.4 Retorikk – begreper (Opptak 15:00) 

- Har dere arbeidet med kairos? (Kontekst – å ta hensyn til problemet teksten 

prøver å løse, de som kan løse problemet, og betingelsene som kan styre 

innflytelsen) 

Se forrige spm. 

- Har dere arbeidet med doxa? (Verdensbilde – å tilpasse talen til tilhørernes 

oppfatting av verden: individuell, kulturell og universell) 

Nei. Vi har nesten ikke – altså, vi har prøvd å bruke de bra da. De få uttrykka. Men de har lov 

til å -trekke inn flere begreper og sånt. Men vi har snakket om det i kollegiet da, at det som er 

viktig er at de bruker det bra. Og at de klarer å se de tingene i teksten - ikke bare at de kjører 

på med masse faguttrykk som kanskje blir brukt litt feil – det kan virke mot sin hensikt da. 

Også er det også en del i kollegiet som er negative til å bruke de - ethosappell, istedenfor 

troverdighet og sånn. At det blir fremmedgjørende. […] Så det har vært motstand i kollegiet 

egentlig. De syns det er litt jålete da. […]  

Jeg har for eksempel én kollega som er imot at ordet retorikk brukes som tekstanalyse, for han 

mener at retor – ikke sant, det er jo «taler» at det er bare talekunst, at det bare er da det er 

snakk om retorikk. Han er ikke med på det at man skal bruke det om tekst. […] Men det er litt 

motstand blant kollegiet. Særlig hos de som studerte norsk for lenge siden. […] Og på 

eksamensoppgaver så står det av og til «bruk begrepsapparater fra retorikken» men ofte står 

det «du trenger ikke bruke begreper fra retorikken, men du kan gjøre det.» Så det er veldig 

betonet at det viktigste er at du forstår teksten - akkurat hvilke ord du bruker og at du kan 

begrepene er tonet veldig ned, men jeg tror at det er til hjelp for elevene å ha disse begrepene 

som et analyseverktøy. […] 

((Intervjueren forklarer keitete hva doxa er – digresjon)) 

Dette er absolutt nyttig for muntlig det her da […]. Jeg tror dette kan gjøre ting litt lettere. 

Noen vil vel kanskje bruke andre begreper, som de kulturelle brillene, de universelle brillene, 

de subjektive brillene. Du vil nok aldri få med deg alle – det er så mange sterke 

personligheter. 

Om dette skal bli brukt aktivt så må den inn i læreplanen – helt spesifikt. Læreplanen er 

veldig generell. Jeg syns den er for generell og - voldsom. Hadde den vært mer spesifikk så 

hadde det vært lettere for oss å vite at elevene er godt nok forberedt til eksamen for eksempel. 

Da hadde vi visst hva som blir forventet, sånn helt konkret. For det er jo ikke nevnt 

forfatternavn eller noe. 

- [Nei – det er jo veldig opp til dere. Jeg vet ikke hvor mye som blir bestemt ovenfra 

her i norskseksjonen jeg …] 

I svært liten grad. Det er aldri noen som har sagt til meg – 

- [Er det store individuelle forskjeller mellom lærerne?] 
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Altså, jeg tror vi gjør en del likt da, fordi at – det er mye kommunikasjon mellom lærerne og 

et veldig bra samhold og samarbeid, men det er fordi vi vil det, eller – sjefen vil jo at vi skal 

samarbeide, men hun kommer ikke med noe sånt faglig. Det er veldig tradisjonelt her, og det 

har vært en kultur for det i alle år – så alle tar jo for eksempel Ibsen og Hamsun. Det er ingen 

som lar være å gjøre det. […] Vi har liksom tro på klassikere da, men det er liksom – du vil at 

de skal være godt forberedt til eksamen, og når det er så mye som er i det blå da – det hadde 

liksom vært greit å vite at det var noen forfattere man kunne få da, men nå kan det liksom 

være noe helt annet enn det jeg har jobbet med […]. 

- Uavhengig om doxa eller kairos er begreper som har blitt benyttet – tror du disse 

begrepene er gode hjelpemidler for en elev som skal forberede en muntlig tekst? 

((Glemt å spørre konkret, men læreren gir uttrykk for at begrepene er gode hjelpemidler for 

forberedelse)) 

- Mener du at retorikkens begreper klarer å eksemplifisere talesjangeren på en måte 

som er forståelig for alle elever?  

Både tale, skriftlig og bilde. Den er veldig brukanes! Alt som kommuniserer - ikke sant, alt 

som har et budskap er en retorisk [p] situasjon – hvis det har med kommunikasjon å gjøre, så 

er det jo en retorisk situasjon og da er det relevant å ha disse begrepene. […] 

Tolkningsverktøy. 

2.5. Vurderingsform (Opptak. 30.40) 

- Hvilke valg tok du da du lagde vurderingsskjemaet med appellformene som 

utgangspunkt, og hvorfor tok du akkurat de valgene du tok? (Brukte du 

fagbegreper, brøt det ned i mindre kriterier, tilpasset du kriteriene det generelle 

kunnskapsnivået i klassen etc.) 

Dette er den tredje klassen jeg har i norsk. Jeg har derfor lagd lignende kriterier to ganger før. 

Og da har jeg på en måte gått på en smell - eller gjort meg noen erfaringer hver gang, som jeg 

har tatt med her. Også gikk jeg igjennom dem med kollegaer, for det var mye mer og noen 

punkter som nesten var like og sånt. Så jeg tok det med inn i et sånt faglag – også snakka vi 

om hvordan vi liksom kunne kutte litt ned på det. Det var noen andre som ville ha de da, og 

bruke de kriteriene -  av de andre læreren. De syntes det var tøft at jeg krevde refleksjonsnotat 

og manus og sånt. Det var mange som synte at det var altfor mye å be om, men jeg klarte 

liksom å overbevise elevene om at det var en god idé, så det… 

- [Så spm. nr.2 er nytt, i forhold til de andre som du har hatt?] 

Det – eh – ja, det er det. Den er ny. 

- [Dette utkastet her var det du ga til elevene. Hvorfor står ikke appellformene 

eksplisitt her?] 

De gjorde jo det i et tidligere utkast.  

- [Det utkastet har jeg her …]  
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Jeg husker ikke om det var meg eller faglaget – men det ble veldig mye tekst og litt sånn -, jeg 

tror vi kom frem til at de – om du ikke bruker de faguttrykkene, så ligger de jo i 

formuleringen ellers da. Det å engasjere tilhørerne er jo phatosappell, så at det var sånn – vi 

skulle liksom kutte ned. Det ble for mye tekst. Det var vel det som var begrunnelsen da. Også 

skulle det ikke være fremmedgjørende. Lett å forstå. Det er mulig jeg burde lagt det inn – at 

det hadde vært bedre. 

- [Elevene har jo vært klar over dette fra starten av og appellformene – eh, ligger jo 

implisitte teksten, men det er jo da en forutsetning at elevene er nøye informert om 

det] 

Vi har snakket om det flere ganger. Og hver gang det har vært et foredrag så har vi snakket 

om at det er en retorisk situasjon også videre da. Så jeg vil jo – det er jo kanskje det at jeg 

overvurderer dem òg – at jeg tror at de med én gang skjønner at det er en phatosappell også er 

det kanskje en god del som ikke ser den sammenhengen. Det kan jo hende det også. 

- [Men nå har jo du en sterk klasse også da så …] 

Ja – jeg tror det er god en del som forstår det ja. Nei – jeg tror begrunnelsen var at det rett og 

slett bare skulle bli mer ryddig og lett å lese eller no - no sånt. Som var begrunnelsen da -  

hvis ikke så burde jeg kanskje erstatte noen av orda, altså - hatt disse begrepen inne i en del av 

setningene, så de ikke bare blir slengt på. For ofte så er et av problemene som elevene støter 

på «hvordan skal jeg bruke dette ordet da?» Hadde jeg lagt det inn i setningen, så ville de jo 

kanskje blitt tvunget til å forstå det. […] Men jeg tenkte kanskje at det er litt mer presist da - 

«gjør sitt for å engasjere tilhørerne», sånn at det kanskje var noe med det òg, for når vi skal 

sette karakter – så, eh – hvis jeg skriver at «foredraget har phatosappell» så er det veldig 

diskutabelt. […] 

- [Hva er pathosappell, liksom?] 

Ja. Litt sånn. […]  

- [Vurdering er ganske vanskelig, og det er kanskje enda vanskeligere å vurdere noe 

som pathos når man framfører noe ovenfor en lærer?] 

Det er jo veldig dumt å bare ha foredrag for læreren syns jeg. 

- [Men det er vel alltid noen som føler at de bare framfører ovenfor læreren, og ikke 

klassen?] 

Det prøver jeg å unngå for enhver pris. Jeg sier alltid at de må henvende seg til hele klassen. 

Og at de liksom skal rette seg mot klassen. De skal helst ikke se på meg. Og det har jeg sagt 

mange ganger, og det har ført til at en del tar skikkelig ansvar for formidlingsoppdraget da. 

Jeg oppfordrer også elevene til å stille spørsmål i klassen – hvis de skal bruke et begrep mye 

[...], så var det f.eks. en elev som begynte å spørre de andre elevene i klassen om hva de 

mente. Jeg vil jo at de skal engasjere tilhørerne sine, mens jeg skal helst bare være en flue på 

veggen – i sånne foredrag. Også må jeg jo notere, så det virker så dumt å måtte bruke tid på å 

gi respons når medelevene i klassen kan gjøre det. 

- [Hvordan har retorikken formet ditt blikk på muntlig? Altså – hva du ser etter?] 
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Jeg skrev retorisk analyse på masteroppgaven da, så da holdt jeg på med og brukte en del av 

de begrepene selv. Så da var jeg veldig vant til å tenke sånn før jeg begynte å undervise her, 

så jeg tror nok hele tiden at jeg har tenkt – ‘det, at det er veldig mye som er en retorisk 

situasjon. Sånn i daglig omgangsform også – hva gjør det med elevens ethosappell dersom du 

i vg1 eller vg2 gir uttrykk for at du gir fullstendig F eller – hehe, altså at de må være bevisst 

på effekten […]. At det er så mye som kan ødelegge for din troverdighet da. At de skal være 

klar over det. […] Jeg vil jo ikke at elevene skal tro at jeg dømmer dem på grunn av sånne 

ting, men jeg sier: tenk i andre fag, som f.eks. framføring i historiefaget. Hvis du har med deg 

historiebøkene, ikke leser av PC-skjermen men har noen små kort med stikkord, oppgir kilder 

underveis – hvor saklig framstår du ikke da ovenfor læreren? Jeg prøver liksom å motivere 

dem til å være gode retorikere. Jeg prater ofte ut ifra andre fag, så de ikke skal føle at det er så 

påtrengende når jeg etterpå skal vurdere dem. Hehe. Det gjelder jo for arbeidslivet og sånn 

generelt også da – hvordan framstår du? […] Jeg bruker også ofte disse begrepene når jeg gir 

tilbakemelding, skriftlige tilbakemeldinger på tekster. 

- [Er disse kriteriene annerledes enn de som du vanligvis bruker?] Opptak 40 

De er mer omfattende. 

- [Det har vel en del med oppgaven å gjøre?] 

Ja – oppgaven er så stor i seg selv. […] Jeg sa til dem ang. manuset, at alt det du ikke rekker å 

si på de 15 minuttene kan du få vist i manuset. Da bør de ikke bli så stresset under 

framføringen dersom de føler de glemmer noe. Har de skrevet det i manuset så har de vist det, 

og får betalt for det. Det er jo bare med på å understreke dette med hvor mye de tjener på å ha 

et manus. 

- [De som har framført fordypningsoppgaven sin – var det bare deg og eleven, 

eller?] 

Nei nei, det var full klasse. Med unntak av noen få da. Det er som regel de som er dårligst 

forberedt, eller nesten ikke forberedt. Det er bare noen få. 

- Tror du dette skjemaet og disse kriteriene i en eller annen grad er med på å øke 

elevens bevissthet om hva som gjør en muntlig tekst bra? 

 

 

2.6. Tilbakemelding  

- I hvilken grad tror du vurderingsgrunnlaget har påvirket elevens arbeid med 

framføringen?  

- Er det vanskelig å bruke begreper(appellformene) hentet fra retorikken som 

kriterier? 

Jeg ville jo at dette skulle være veldig presist og ikke lett å misforstå da. Og de er jo mer sånn 

generelle. Også ville jeg unngå de parentesene ((ethos-, logos- og phatosappell i parentes bak 

kriteriene)), derfor tok jeg dem ut. Men jeg syns ikke det er vanskelig – når vi snakker om det 
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elevene gjør og – det er ikke vanskelig å bruke dem, egentlig. Men det var liksom noe med 

kriteriene – at de bør være veldig presise da. Men når jeg gir tilbakemelding så sier jeg sånn 

generelt «det var en bra phatosappell» kan jeg si til han eleven med de appelsinene […] 

- [Og ideelt sett, da vil eleven forstå begrepet, skjønne hele omfanget av det da [ja] 

og hva som fungerte?]  

Vi har ikke gått sånn veldig inn på undergrupper da. […] Det ligger veldig mye i skjult 

argumentasjon, mye gjennom phatosappell versus logosappellen. 

- Hvordan gir du tilbakemeldinger (i denne situasjonen her)? (med en gang, senere 

etc. eks. feedbackmodellen til Hattie) 

De har fått kommentarer med en gang i plenum, med veldig vekt på det positive. Men det kan 

komme én sånn ting – «hvis du hadde gjort det, så kunne det blitt enda …» Det var for 

eksempel en som hadde et morsomt foredrag – han med appelsinene, som hadde en god del 

om feminisme, men nevnte ingen teoretikere, så da vi hadde spørsmålsrunde så spurte jeg om 

det – «har du noe teoretisk grunnlag for dette her?» jeg visste jo at han hadde historie og 

filosofi, så han kunne jo masse om Beauvoir – så sa jeg «jeg tenker du burde hatt med det i 

foredraget ditt, så du ikke er avhengig av å bli spurt.» Og det var jo egentlig konstruktivt 

kritikk og da skjønte han at det hadde jo vært mye bedre, også fikk klassen det med seg. Da 

føler jeg at han ikke bare fikk ros, men også ... Dette fikk han med engang, men du må jo også 

se an personen da. […]. 

De får også skriftlig men da må de først vurdere seg selv. Før de får av meg da. Da kan de jo 

forsvare seg selv – i egenvurderingen da og forklare hvorfor de ikke gjorde en ting og sånt. 

- [I mindre vurderingssituasjoner - har du brukt noe tilsvarende – appellformene 

da?] 

Ja – jeg pleier ofte å gjøre det. Jeg pleier ofte å snakke om det når jeg gir tilbakemeldinger. 

Sånn generelt. Hvis noen kommer med en kommentar om at de ikke bryr seg, så sier jeg jo litt 

sånn humoristisk at «hva tror du det har å si for troverdigheten din da?» […] . En annen 

kollega, da hun studerte norsk, så var det stadig nye begreper som dukket opp overalt fra 

norske og danske teoretikere, og da syntes hun det var greiere å gå til Aristoteles – det går 

liksom aldri av moten. Det er en klassikker – det er noe trygt med disse begrepene. […]   

- Vil du anbefale andre lærere å bruke denne metoden når de skal vurdere muntlig? 

Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvem ville du ha anbefalt den til (VG1, VG2, VG3)?  

Jeg så et intervju med Kjeldsen, retorikkprofessoren, hvor han ble spurt om når retorikk kan 

innføres som fag. Tror han svarte at man kunne starte allerede i barnehagen. Det handler jo 

om noe grunnleggende, om hvordan man kan få fram et budskap og hvordan man kan forstå 

andres budskap. Dette kan man snakke om med enkle ord og eksempler. Hvordan blir du 

hørt? Barn lærer seg tidlig noe om det. Ingen tror at du ikke spiste sjokoladen hvis du har 

sjokolade i hele fjeset 

3.0. Debrifing  

- Noe du vil tilføye? 
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Nei. Egentlig ikke. ((Intervjuobjekt og intervjuer prater litt videre rundt læreplan og 

læreplanmål)) […] av eksamensoppgaver som jeg har sett, så er det jo bare de tre begrepene 

jeg har sett blitt gitt da. […] Også kan du få en sensor som ikke liker at du bruker de 

begrepene og heller foretrekker norske ord da. […] Det samme gjelder også blant kollegaer – 

én person kan for eksempel ikke ha trukket ned for kildebruk fordi de ikke har arbeidet med 

det, men jeg på en annen side ville jo gjort det. Altså – jobber vi ikke sammen mot felles 

læreplanmål? […] Det kan ofte virke som om du bedriver din egen private praksis i den 

norske skolen. […]  
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Figurer 

Figur 1. Hattie og Timperleys modell for effektiv feedback. 
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Tabell 1. Tabell for forskningsdesign 

Tabell 2. Tabell for utvalg av Vg3-klasser 

Tabell 3. Forklaringer av tegn og symboler i transkripsjonen 

Tabell 4. Kodeord for ytringer i intervjuet 
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Tabell 1. Tabell for forskningsdesign 

Hovedfokus De retoriske appellformene som grunnlag for vurdering 

ved muntlig vurdering i Vg3. 

Datamateriale Vurderingsskjema, transkripsjon fra intervju med lærer og 

et utvalg elever, samt observasjonsnotater. 

Utvalg To kvinnlige lærere for studiespesialiserende Vg3-klasser 

fra to ulike skoler, samt en intervjugruppe på 6 elever. 

Metode Kvalitativt forskningsdesign, eksplorerende casedesign. 

Analysetype Dokumentanalyse av vurderingsskjema, observasjon og 

transkripsjoner fra lydopptak gjort under intervju. 

Analysebegreper Begreper og kategorier er hentet fra teoridelen. 
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Tabell 2. Tabell for utvalg av Vg3-klasser 

Case 1 2 

Bymessighet Urbant Ruralt 

Klassesammensetning Multikulturell Multikulturell 
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Tabell 3. Forklaringer av tegn og symboler i transkripsjonen 

[p] Lengre pause 

[…] Utelatelse 

[ord] Intervjuobjekt begynner å prate samtidig 

som intervjuer 

‘ord Trykksterke ord 

(()) Ikke-språklig handling, eller annen 

kommentar til transkripsjonen 
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Tabell 4. Kodeord for ytringer i intervjuet 

Retorikk ytringer som sier noe om personens 

oppfattelse og kunnskap om retorikk og 

muntlig. 

Appellformer ytringer som sier noe spesifikt om ethos, 

pathos og logos. 

Opplevelse ytringer som sier noe om anvendelse og 

praktiske nytte av retorikk ved muntlig. 

 

 

 


