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Sammendrag 
Hensikten med denne avhandlingen har vært å undersøke potensielle utfordringer og 

muligheter som kan oppstå, dersom man bruker retorisk teori gjennom et vurderingsskjema 

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

et potensiale til å kunne fungere som vurderingsgrunnlag og metaspråk for muntlig vurdering. 

Som hjelpemiddel for å framstille den retoriske teorien har jeg utformet et vurderingsskjema 

med vurderingskriterier basert på retorisk teori, og for å  avdekke utfordringer og muligheter 

har jeg undersøkt hvordan to norsklærere, på henholdsvis 8. og 10. trinn på to ulike 

ungdomsskoler har opplevd bruken av vurderingsskjemaet. Vurderingsskjemaet ble også 

brukt som vurdering i to forskjellige sjangrer. Problemstillingen har vært følgende: Hvilke 

muligheter og utfordringer opplever lærere når de skal vurdere ungdomsskoleelevers 

muntlige ferdigheter med utgangspunkt i et vurderingsskjema basert på retorisk teori?  

 

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

mulighet til å finne ut om retorisk teori fungerer, eller hvorfor det ikke fungerer som grunnlag 

for vurdering. Oppgaven bygger på datamateriale som er hentet fra transkripsjoner fra 

lærerintervju og notater fra observasjon. Jeg har benyttet meg av et kvalitativt 

forskningsdesign, i form av to casestudier. Gjennom datamaterialet har jeg prøvd å avdekke 

hvor de største muligheter og utfordringer ligger.  

 

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

problemstillingen. Av utfordringer knyttet hovedproblemene seg til tre ting: 

vurderingsskjemaet var ikke er tilpasset den spesifikke vurderingssituasjonen lærerne hadde, 

retorisk teori oppleves som for omfattende i bruk i vurdering, og elevene på ungdomstrinnet 

er for unge til å se nytten av det som fungerende metaspråk. Resultatene i undersøkelsen min 

antyder at lærerne må operasjonalisere retorikken selv, og knytte det til den aktuelle 

vurderingssituasjonen. Dette krever en dyp forståelse av retorikk som mange lærere ikke har. 
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1.0 Innledning 
Som elev var jeg svært glad i muntlige framføringer. Jeg syntes det var gøy å stå foran 

klassen og vise hva jeg hadde jobbet med, og jeg var stort sett stolt av arbeidet mitt. Det var 

derfor til stor skuffelse når vurderingen kom, og den ble gitt i form av en kort kommentar av 

typen: ”Flott, veldig fin stemmebruk. Litt mindre manus neste gang”, etterfulgt av en 

karakter. Ved skriftlige vurderingssituasjoner kan jeg derimot huske jeg fikk lange, 

informative tilbakemeldinger som jeg opplevde som svært nyttige. Jeg tenkte derfor ofte på 

hvorfor det ikke også kunne være slik i muntlige presentasjoner, hvorfor kunne ikke også 

disse tilbakemeldingene være like fruktbare?  

 

Som lektorstudent er dette noe jeg har tenkt mye på, og jeg visste tidlig at jeg ønsket å skrive 

min masteroppgave om dette temaet: vurdering i muntlige ferdigheter. Som elev hadde jeg 

nokså lite kjennskap til retorikk, og det lille jeg hadde av kunnskap baserte seg på 

faktakunnskap om hva retorikk er, og ikke om hvordan man kan bruke den for å bli en bedre 

taler.  

 

1.1 Tema og bakgrunn 
Både som ferdighet og kunnskapsfelt er det muntlige sidestilt med det skriftlige i norskfaget, 

noe som er synliggjort ved at elevene skal ha en karakter i både norsk skriftlig og norsk 

muntlig. Etter revideringen av læreplanen i 2013 står ”muntlig kommunikasjon” som én av 

tre hovedområder, likestilt med ”skriftlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur” 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8). Med innføringen av grunnleggende ferdigheter i alle 

fag får også muntlighet en plass i så å si alle fag i skolen. Likevel har ikke muntlige 

ferdigheter fått samme oppmerksomhet i forskningen som skriftlige ferdigheter.  

 

Som det vil bli synliggjort senere i oppgaven, har flere forskere, blant annet Hertzberg 

(2003), Penne (1999), Aksnes (2008) og Bakken (2009) trukket fram bruk av retorisk teori 

som svært hensiktsmessig i arbeid med muntlighet i skolen. Nettopp fordi retorikk er 

tilknyttet norskfaget, er det interessant å se om retorisk teori kan være formålstjenlig med 

tanke på norskfagets bredde. I læreplanen står det under ”Språk, litteratur og kultur” at elever 
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etter 10. årstrinn skal ”gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på” 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8). Med appellformer menes det de tre retoriske 

begrepene ethos, pathos og logos. Dette kan tolkes til at det er ønsket at retorikken skal 

fungere som et metaspråk for elever og lærere, i tale om muntlighet og argumentasjon, og 

legger en føring om at det er ønsket at elevene skal ha kjennskap til retorisk teori før de skal 

begynne på videregående.  

 

En muntlig presentasjon er en situasjon der eleven skal overbevise eller overtale lærer og 

medelever om at de besitter den kunnskap de blir testet i. Jeg mener derfor retorisk teori kan 

være en god kilde for kriterier til vurdering av muntlig. Retorikk som vurderingsgrunnlag kan 

dessuten være med på å gi lærere og elever et metaspråk for å kunne vurdere muntlige tekster. 

Retorisk teori er jo en systematisering av hva gode talere gjør, som har tydelige kriterier og 

presise begreper.  

 

Formålet med denne undersøkelsen vil derfor være å undersøke hvilke muligheter og 

utfordringer som følger med bruk av retorisk teori gjennom et vurderingsskjema som 

grunnlag for vurdering i muntlige ferdigheter på ungdomstrinnet.  

 

1.2 Problemstilling  
Retorikk er klart mest framtredende i kompetansemålene i videregående skole, der det i dag 

er synlig under hovedområdet ”muntlig kommunikasjon”: 

 

- ”Bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner” (Vg1 

studieforberedende og Vg2 yrkesfaglig) (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 9) 

- ”Bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner” (Vg2 

studieforberedende) (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 10) 

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

tekster” (Vg3) (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 11). 

 

Til tross for at retorisk teori ikke er særlig framtredende før på videregående skole, mener jeg 

kompetansemålet til 10. Årstrinn som sier at elever skal ”gjenkjenne retoriske appellformer 

og måter å argumentere på” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8), også bør vektlegges, da 
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det legger føringer for at elevene skal inneha retorisk kunnskap for å være rustet til 

videregående skole. Jeg syntes derfor det er interessant å undersøke hva praktiserende lærere 

tenker om – og hvordan de opplever å bruke retorisk teori som utgangspunkt for vurdering. 

Problemstillingen for undersøkelsen er derfor som følger:  

 

Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærere når de skal vurdere 

ungdomsskoleelevers muntlige ferdigheter med utgangspunkt i et vurderingsskjema 

basert på retorisk teori? 

 

I de følgene kapitlene vil jeg presentere både tidligere empirisk forskning og teori som jeg 

anser som aktuell og nødvendig med tanke på tema. Deretter vil jeg skissere valgt metodisk 

framgangsmåte, før jeg tar for meg analyse av mine to caser. Til slutt vil jeg diskutere og 

drøfte mine resultater fra analysene opp mot det teoretiske fundamentet i oppgaven. 

 

For å få fram retorisk teori på en mest hensiktsmessig og ryddig måte, har jeg valgt å 

operasjonalisere det gjennom et vurderingsskjema. Datamaterialet til undersøkelsen er notater 

fra observasjon der to lærere presenterer vurderingskriteriene for elevene, og intervju med de 

to lærerne. Lærerne underviser på henholdsvis 8. og 10. trinn på to ulike skoler. Intervjuene 

baserer seg på lærernes opplevelse av bruken av et vurderingsskjema som er basert på 

retorikk.   
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2.0 Tidligere forskning 
 

Det vil være en stor overdrivelse å påstå at det har blitt gjort mye forskning på vurdering av 

og undervisning i muntlighet. Noe det er verdt å merke seg, er imidlertid at fokuset på 

området har økt betraktelig de siste årene. Kapittelet er delt inn i tre deltemaer: ”ingen 

systematisert utviklet vurderingspraksis”, ”positiv holdning til retorikk” og ”problemer 

knyttet til retorikk som vurdering”.  

 

2.1 Ingen systematisert utviklet 

vurderingspraksis 
I sin studie av arbeid med muntlige ferdigheter i norskundervisningen på ungdomstrinnet fant 

Hertzberg (2003) at elever i norske klasserom får mye øvelse i muntlige framføringer, men 

får lite støtte underveis i prosessen, og lite tydelig veiledning i etterkant. I Hertzbergs (2003) 

studie viser det at det ikke finnes noen tegn til systematisk veiledning i framføringer, noe som 

kan tyde på ”en indikasjon på et generelt bilde. [Og at] Den ”konkrete, tekstspesifikke 

veiledningen” som elevene ifølge Læringssenteret har krav på, er neppe noe svært hyppig 

fenomen” (s. 164). Problemene knytter seg hovedsakelig til fire ting: responsen som blir gitt 

er vag og lite konkret, responsen er konsentrert rundt actio, responsen som blir gitt er ukritisk, 

og det er variasjoner i hvor utrustet lærerne kjenner seg for å vurdere i norsk muntlig. Disse 

problemene må imidlertid sees i sammenheng, da det er i kombinasjon med hverandre 

utfordringene oppstår. Nå skal vi se nærmere på disse fire problemene.  

 

Responsen er generell og lite konkret 

Felles for den empiriske forskningen jeg har valgt å trekke fram, er at responsen viser seg å 

være svært vag og generell. Dette knytter seg til særlig to ting: 1) innholdet i responsen er 

generell og 2) responsen gis i form av korte kommentarer. Med begrepet ”respons” henvises 

det til den umiddelbare reaksjonen fra læreren enten underveis eller etter en muntlig sekvens. 

Denne responsen varierer i stor grad i de empiriske eksemplene som blir trukket fram i den 

tidligere forskningen. Variasjonene sprer seg fra at læreren ikke gir noen tilbakemelding på 

det muntlige framlegget i det hele tatt, til at læreren bryter inn underveis i framlegget med 
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kommentarer, eller gir en tilbakemelding ved endt sekvens. De kan også være i kombinasjon 

med hverandre. Et eksempel er en lærer i tredje klasse, som underveis i et framlegg bryter 

inn: ”Da har det gått 3 minutter. Tusen takk, Ole!” (Hertzberg, 2003, s. 145). Ut ifra 

konteksten i dette eksempelet, kommer det tydelig fram at elevene er godt i gang med en 

form for diskusjon omkring temaet Ole har hatt framlegg om, da læreren bryter av. Et annet 

eksempel er en sjette klasse der de har høytlesning foran klassen. Her bryter læreren inn flere 

ganger underveis i framlegget, med ulike intensjoner og veiledning, og gir også en kort 

tilbakemelding ved endt sekvens: 

 
Torkild setter i gang å lese. Rigmor [lærer] stopper ham: ”Flott, Torkild – du kan gjerne ta en liten 
pause mellom setningene – ellers leser du flott.” Torkild fortsetter å lese. Rigmor stopper ham en gang 
til og gir anvisning til hvordan han skal framføre innskutte bisetninger. Torkild fortsetter. ”Flott Torkild 
– du leser flott!” (Hertzberg, 2003, s. 145).  

 

Ida Fiske beskriver denne formen for tilbakemelding som et ”antiklimaks”, da eleven får 

respons på et arbeid han/hun har jobbet mye og lenge med, og mottar en tilbakemelding i 

form av en kort kommentar (2014, s. 4). Denne formen for tilbakemelding legger til rette for 

mye tolkning hos eleven, da det ikke kommer tydelig fram hva eleven har verken fått til, eller 

kan forbedre. 

 

Denne formen for tilbakemelding kjennetegnes også av å bryte med det vi anser som vanlige 

samtaleregler. Fiske (2014) poengterer at det i mange tilfeller blir lagt opp til situasjoner der 

det oppstår et dialogisk potensial, men det blir brutt da lærerens tilbakemeldinger ikke er 

dialogiske. Dette så vi for eksempel i eksempelet med Ole, da klassen begynte en slags 

diskusjon, men læreren bryter inn og kommenterer tidsbruken til eleven. Som Fiske skriver, 

har hun: 

 
sett at lærerens språkhandlinger mellom framføringene danner fem forskjellige mønstre, hvor noen har 
et dialogisk potensial, men hvor andre skaper et slags antiklimaks. Responsen og tilbakemeldingene 
som på ulike måter evaluerer framføringene svarer ikke på dens kommunikative prosjekt, og er derfor i 
liten grad dialogiske (2014, s. 113). 

 

En annen form for respons, som ikke dreier seg om å kommentere framlegget som sådan, er 

spørsmål. I et eksempel fra Hertzbergs studie (2003) begynner læreren tilbakemeldingen med 

en oppsummering, for deretter å stille spørsmål til elevene som har hatt framlegg. Etter det 

stiller læreren spørsmål til hele klassen ( s. 148). 
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Responsen er konsentrert rundt actio 

Cecilia Olsson Jers undersøkte i sin studie fra 2010 hvordan videregåendeelever i Sverige 

bygger og etablerer ethos, og hvordan de utvikler sin kommunikative kompetanse. Studien 

viser at responsen som gis i klasserommet ved endt presentasjon som oftest er konsentrert 

rundt actio, mens momenter som argumentasjonsstruktur og disposisjon sjelden trekkes fram 

(s. 263f). (Actio er selve framføringen og presentasjonen av teksten, jeg vil redegjøre for de 

fem arbeidsfasene i kapittel 3.4.2). Dette innebærer en konsentrasjon rundt de lokale delene i 

framføringen, det vil si det som er synlig og konkret, mens man ser bort i fra de mer globale 

og overgripende delene, det vil si det som er usynlig i framføringen (s. 68). I forbindelse med 

arbeid med muntlige tekster gis det for få muligheter for elevene til å jobbe med hele 

prosessen (de fem retoriske fasene). En viktig forutsetning for vellykket etablering av ethos er 

nemlig at elevene har jobbet med å bygge opp ethos i hele arbeidsprosessen. Dette ensidige 

fokuset i muntlige framføringer kan ifølge Jers føre til at den kommunikative kompetansen til 

elevene stivner til.  

 

I Svennevig, Tønnesson, Svenkerud og Klettes studie fra 2012 belyses det at elevers ethos i 

actio etableres gjennom bruk av blikk, stemme, kroppsspråk og lignende (s. 3). Til tross for 

dette er det en forutsetning for vellykket etablering av ethos at elevene på forhånd har jobbet 

med å bygge det opp gjennom hele arbeidsprosessen (Jers, 2010, s. 148 – 155). Jers 

poengterer at det nesten er praktisk talt umulig å bygge opp en troverdig ethos ved bare å 

fokusere på de lokale delene i arbeidsprosessen, altså elocutio, actio og memoria, fordi dette i 

praksis innebærer en muntlig framstilling uten innhold (2010, s. 191). 

 

Ifølge Hertzberg (2003) kan en løsningen på dette være å utarbeide et ”tolkningsfellesskap” i 

muntlighet på lik linje som det finnes i det skriftlige (2003, s. 166 – 169). Dette kan føre til at 

vurderingssamarbeidet gjøres synlig for både elever og lærere, og kan gjøre det enklere å 

vurdere hele arbeidsprosessen, og ikke én del av framføringen. Dette framheves også av 

Fiske: 

 
Metakunnskap om muntlighet og respons er en forutsetning for tolkningsfellesskapet. 
Metakunnskap og -språket gjelder ikke bare kunnskap om framføringssjangeren, men handler 
også om alle omstendighetene rundt framføringen og den muntlige ferdigheten som helhet 
(2014, s. 29). 
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Responsen er ukritisk  
	
Et annet kjennetegn på tilbakemeldingene som kommer fram i Jers (2010) studie, er at den 

direkte responsen elevene får, altså responsen som gis rett etter at framføringen er gjort, som 

oftest er positiv, og at det eventuelle negative sjelden blir belyst. Det er likevel ikke den 

positive responsen i seg selv som er et problem, men først og fremst at responsen i tillegg ofte 

er generell og lite konkret (s. 192). Dette hevder Jers også er med på å svekke muligheten for 

elevene til å styrke ethos (s. 259). Dette belyser også Hertzberg, som registrerte hvordan 

læreren kommenterer elevenes presentasjoner med delvis saklige, og delvis imøtekommende, 

humoristiske kommentarer, og hvordan responsen er nesten utelukkende støttende, 

oppmuntrende og positiv (Hertzberg, 2003, s. 159). Hertzberg noterer seg konstruktiv 

kommentering fra læreren kun én gang blant framføringene. Ellers er responsen ukritisk, til 

tross for at Hertzberg tolker mange av elevenes presentasjoner som useriøse.  

 

2.2 Positiv holdning til retorikk 
Elever fra Jers (2010) studie forteller at de har god erfaring med muntlige framføringer fra 

tidligere skolegang, men etterlyser mer kunnskap om hvordan de kan bli gode talere (s. 91 – 

130). I tillegg uttrykker de en opplevelse av ubalanse i forholdet mellom muntlighet og 

skriftlighet i skolen (s. 130 – 155), noe som er i tråd med lærernes opplevelse. Slettevold 

(2000, s. 131) henvist i Hertzberg (2003) belyser at norsklærere føler seg dårlig utrustet, og 

kjenner seg alene med problemene de støter på, men forsøker å takle de etter beste evne. Det 

kommer fram at lærere ”ytrar ønskje om kompetanseutvikling og eit bredere fagleg 

tolkningsfellesskap” (s. 166).  

 

I Yvonne Lillejords masteroppgave fra 2013 er det forsket på egen bruk av retorikk i 

framføringer. I studien kommer det fram at det foreligger en positiv holdning til fokus på 

retorikk i muntlig sammenheng. Elever er positive til å lære om retorikk i forbindelse med 

muntlige framføringer, og de gir uttrykk for at retorikk er et nødvendig og positivt 

hjelpemiddel til å gjøre framføringene deres bedre, samt til å hjelpe dem med å nå mottakeren 

bedre (s. 103). Noen elever syntes imidlertid det er vanskelig å knytte retorikk til muntlighet, 

da de tidligere bare har jobbet med det i forbindelse med den skriftlige sjangeren. Likevel 

kommer det fram i Kjønnerøds (2016) masteroppgave at de ser på det som et formålstjenlig 

redskap når de skal forberede seg til muntlige framlegg (s. 51 – 53). I Lillejords (2013) studie 
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fikk elever på Vg1 og Vg2 spørsmål om de finner retorisk teori nyttig, og det ble blant annet 

svart: ”Ja det er viktig å ha kunnskap om retorikk, for å fange publikum sin oppmerksomhet, 

og for å ha best mulig framføring” og ”Det er en fin oppskrift på å holde en god framføring, 

det gir også trygghet når du står der oppe og er i en muntlig situasjon når du har dette i 

bakhodet” (s. 56).  

 

Ved å se seg selv utenfra (i form av på film), blir elevene bevisste på egen framtoning. Det vil 

si at det blir gjort synlig for elevene blant annet hva slags kroppsspråk, blikk, stemmebruk og 

selvsikkerhet de utstråler og har. Dette kommer fram i Lillejords forskning (2013). 

Datamaterialet hennes er blant annet basert på elevers egenvurdering av sin framføring. Én 

elev skriver i sin egenvurdering av ethos: ”Godt forberedt. Kan inneholde såpass mye at vi 

kan snakke om og rundt temaet. Mye egne meninger og tolkninger. Henviser til ordtakene i 

reklamen – bruker fakta og henviser til disse.” (s. 71). Samme eleven vurderer også egen bruk 

av pathos: ”(…) Jeg burde også trekke blikket litt opp og ikke sikre meg på den trygge 

PC’en.” (s. 73).  

 

Det varierer mye hva hver enkelt elev får ut av slike egenvurderinger, det positive er allikevel 

at samtlige elever tar noe lærdom med seg. På spørsmål om hva elevene fikk ut av å se på 

egen framføring på opptak, svarer en elev: ”Så at jeg beveget hendene mye når jeg forklarte 

ting. Tenkte ikke over det når jeg hadde foredraget. Ellers ikke så mye” (Lillejord, 2013, s. 

56). En annen elev svarer:  

 
Jeg fikk inntrykk om hvordan jeg selv holder foredrag. Det ble lettere å se ting du gjorde bra og ting du 
eventuelt kunne gjort bedre. Jeg føler også at det er bedre enn en skriftlig tilbakemelding. Det viser 
også hvordan mitt eget kroppsspråk er og det er lettere å huke bort uvaner (Lillejord, 2013, s. 56).  

 

Retorikk kan ansees som en løsning på noen av utfordringene som er knyttet til vurdering av 

muntlige ferdigheter. Som Hertzberg skriver: ”Ingenting kan konkurrere med retorikk som 

redskap i arbeidet med muntlige framføringer, verken når det gjelder innsikt i hvordan en 

muntlig tale bør bygges opp, eller i arbeidet med å utvikle vurderingskriterier” (2003, s. 169).  
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2.3 Problemer knyttet til retorikk som 

vurdering  
En forutsetning for at retorikk kan fungere som hjelpemiddel til muntlig vurdering, er at 

lærerne har kjennskap til retorikk-begrepet, og vet hva det innebærer. Med tanke på at 

retorikk har fått en plass i Læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2013) skulle man tro at 

dette var noe enhver norsklærer satt på kunnskap om. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det 

knytter seg vanskeligheter til dette feltet, og det er store variasjoner i hva lærerne har av 

kunnskap om retorikk. Dette viser seg blant annet når lærerne skal utforme sine egne 

vurderingsskjemaer basert på de retoriske appellformene, som kommer fram i Kjønnerøds 

(2016) masteroppgave. 

 

I de to tilfellene fra undersøkelsen har Kjønnerød (2016) foretatt intervju med to lærere som 

begge mener de har god kjennskap og kunnskap til retorikk-begrepet. Læreren i case 2 er 

faktisk svært begeistret for å få delta i undersøkelsen, da hun forklarer at hennes 

norskundervisning er kjennetegnet av et stort fokus på retorikk. Det var derfor overraskende 

når det er åpenbart at ingen av de to lærerne har spesielt mye kunnskap om retorisk teori, da 

ingen av lærernes vurderingsskjemaer bar særlig preg av å ha tatt utgangspunkt i 

appellformene. 

 

I det ene vurderingsskjemaet blir ikke de tre appellformene nevnt eksplisitt, men har ifølge 

læreren fungert som et underliggende verktøy. Læreren i denne casen opplever de retoriske 

appellformene som for omfattende med tanke på formulering av konkrete kriterier, og at det 

er vanskelig å knytte kriterier opp mot én bestemt appellform (Kjønnerød, 2016, s. 58f, 65). 

Som Kjønnerød (2016) poengterer, krever dette mye av elevene, da en tolkning av 

vurderingskriteriene i retning retorikk vil innebefatte en i forkant dyp forståelse av retorikk 

hos elevene (s. 68).  

 

Det er en tydelig misforståelse når den ene læreren skal vurdere elevene sine i ethos, at hun 

hovedsakelig har fokus på om eleven viser fagkunnskap eller ikke (Kjønnerød, 2016, s. 44). 

Læreren forteller at hun opplevde vurdering av en elevs ethos som en vurdering av eleven 

som person. I tillegg peker begge lærerne på at kunnskap om de retoriske appellformene er 

sterkt knyttet til den skriftlige sjangeren, noe som gjorde det vanskelig å bruke appellformene 
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i den muntlige sjangeren (Kjønnerød, 2016, s. 55, 73). Det interessante i denne studien er at 

de ulike resonnementene som kommer fram, er tolkninger gjort av Kjønnerød, og ikke egne 

innsiktsfulle resonnement fra lærerne. Det kan nesten forstås som at lærerne tror de har mye 

kunnskap og god oversikt over retorikk-begrepet, men egentlig har feiltolket mye.  

 

Til tross for en noe misforstått forståelse av faget ser lærerne likevel verdien av å bruke det. 

Lærerne mener appellformene kan være et nyttig redskap for elevene når de skal prøve å 

overbevise muntlig, men at det kan oppleves tungvint dersom det skal anvendes i en reell 

vurderingssituasjon (Kjønnerød, 2016, s. 48). I tillegg poengteres det at appellformene ”kan 

gi økt forståelse for hvordan elever skal planlegge og vurdere andre og egne muntlige 

framlegg” (Kjønnerød, 2016, s. 73). Lærerne ser hvilket potensial de har til å fungere som et 

metaspråk og verktøy, for både lærer og elev.  

 

2.4 Oppsummering  
Den tidligere forskningen jeg har valgt å trekke fram, viser at det er store variasjoner og 

tydelige forskjeller i vurdering i muntlige ferdigheter. I de vurderingene som blir trukket fram 

som eksempler, vises det at det gis svært lite støtte til elevene, både før og etter et muntlig 

sekvens, og at de gitte tilbakemeldingene er vage.  

 

I de to vurderingsskjemaene utformet av lærerne i Kjønnerøds (2016) studie, har lærerne lagt 

opp til et tolkningsarbeid hos elevene, noe som skaper usikkerhet for elevene. Slik det 

kommer fram, er elever og lærere positive til å bruke retorikk som redskap i den muntlige 

teksten, men de har lite kjennskap og kunnskap om faget. Det kan derfor tenkes at å 

tilrettelegge for et stort tolkningsarbeid for elevene ikke er den riktige innfallsvinkelen. 

Elevene trenger å se tydelige kriterier eksplisitt foran seg, slik både lærerne og elevene selv 

sier de ønsker og legger til grunn for argumentasjonen i hvorfor de tenker retorikk kan være 

nyttig.  

 

Dette kan sees som bakgrunn for mitt forskningsprosjekt, da jeg har valgt å bruke et ferdig 

utviklet vurderingsskjema, der jeg selv har brutt ned retorikk-begrepet, og forsøkt å gjøre det 

oversiktlig og forståelig for både lærere og elever. En ”antakelse” for oppgaven ble dermed 

om denne metoden kan fungere bedre enn de metodene som er anvendt i tidligere studier.  
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3.0 Teori 
 

Problemstillingen for oppgaven spør: Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærere når 

de skal vurdere ungdomsskoleelevers muntlige ferdigheter med utgangspunkt i et 

vurderingsskjema basert på retorisk teori? For å kunne besvare den, vil det være nødvendig å 

gjøre rede for hva det legges i begrepene ”retorisk teorigrunnlag” og ”vurdering”. Jeg har 

valgt å dele inn teorikapittelet i fire hoveddeler: ”vurdering”, ”kriteriebasert vurdering”, 

”muntlighet” og ”retorikkens relevans”.  

 

3.1 Vurdering 
Innenfor vurderingsfeltet finnes det mange ulike begrepspar for å beskrive ulike former for 

vurdering. I denne oppgaven har jeg valgt å forholde meg til begrepene vurdering for læring 

og vurdering av læring, samt formativ vurdering og summativ vurdering. Mens formativ og 

summativ vurdering handler om funksjonen vurderingen har, handler vurdering for læring, og 

vurdering av læring om formålet med vurderingen. Dypere forklaringer av de ulike begrepene 

vil følge. Ifølge Kunnskapsdepartementet (2016) lærer elever best når de forstår hva de skal 

lære (mål), vet hva som forventes av dem (kriterier) og når de får tilbakemeldinger som 

forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen (tilbakemelding). I tillegg har alle 

elever ifølge opplæringslova (2006, § 3-1) rett til både underveisvurdering og sluttvurdering. 

 

3.1.1 Vurdering for og av læring  
Tar man en kikk på læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2013) ser man at det stilles høye 

krav til hvilket nivå det er ønskelig at elevene skal befinne seg på. Spørsmålet er imidlertid 

om vurderingspraksisen er på lik linje med målene læreplanen ønsker skal nås, og om hvor 

godt det egentlig legges til rette for at elevene skal prestere godt i muntlig kommunikasjon.  

 

Vurdering for læring 

Den vurderingen som tradisjonelt sett har vist seg å dominere vestlig skolekultur, har i stor 

grad vært preget av å legge opp til vurderingssituasjoner der elevene skal reprodusere og liste 
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opp fakta som et sluttprodukt (Wiliam, 2011). Slike vurderinger har ikke som formål å gi 

konkret og innholdsrik veiledning til elevene om hvordan de kan jobbe videre, snarere har 

den som mål å gi en bedømmelse på elevens prestasjon i et bestemt tidsrom. Denne formen 

for tilbakemelding har vist seg å ha lite læringsfremmende effekt (Black & Wiliam, 1998a). 

Ifølge forskning gjort av Black & Wiliam (1998a), er de mest læringsfremmende 

tilbakemeldingene gode, informative tilbakemeldinger uten karakterer og symboler. Denne 

formen for tilbakemelding utgjør også hovedtanken i vurdering for læring. Black & Wiliam 

(1998b) beskriver forholdet mellom vurdering og vurdering for læring slik: 

 
We use the general term assessment to refer to all those activities undertaken by teachers – and by their 
students in assessing themselves – that provide information to be used as feedback to modify teaching 
and learning activities. Such assessment becomes formative assessment when the evidence is actually 
used to adapt the teaching to meet student needs (s. 140).  

 

For at vurderingen skal være for læring, må elevene få tilbakemeldinger underveis i 

læringsprosessen, ikke når det er for sent å forberede seg. Vurdering for læring er ”all those 

activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide information to be 

used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged” 

(Black & William, 1998a, s. 7f). Utbroderte, veiledende tilbakemeldinger uten 

karakterer/symboler gir altså den største økningen i læringsutbytte (Black & Wiliam, 1998a).  

 

Jakten på et slags ”bevis” for å kunne kartlegge hvor elevene befinner seg i læringsspennet, er 

helt nødvendig i vurdering for læring. Dette ”beviset” skal brukes av både lærere og elever 

for å avgjøre hvor eleven er i læringsprosessen, hva de bør jobbe mer med, og hvordan de kan 

gå fram for å nå målene sine (Black, 1999, s. 118). Som Brevik og Blikstad-Balas (2014) 

skriver, må læreren ”skaffe seg grunnlag for vurdering og gi tilbakemeldinger før ’læringen er 

over’, siden det er meningen at lærerens tilbakemelding skal være noe eleven lærer av og har 

nytte av i videre arbeid” (s. 195). Vurderingen må gis i det korte, mellomlange og langsiktige 

læringsspennet (Brevik & Blikstad-Balas, 2014 s. 195). Videre lister de opp tre kriterier 

vurdering for læring bør oppfylle. Det første kriteriet baserer seg på at læring og utvikling må 

være et mål, som vil si at elevene må få den informasjonen de trenger for å bruke i eget 

læringsarbeid underveis i opplæringen. Det andre kriteriet går ut på at vurderingen må være 

løpende og systematisk, og at elevene har krav på jevnlige vurderinger av sin faglige 

utvikling. Det tredje kriteriet baserer seg på at vurdering for læring skal være en integrert del i 
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den tilpassede opplæringen, da alle elever har rett til å vite hva de mestrer, og hva de må 

jobbe videre med for å øke kompetansen sin (Brevik & Blikstad-Balas, 2014, s. 195f).  

 

Vellykket vurdering for læring krever at lærerne har kontroll på hvor elevene befinner seg i 

læringsprosessene, slik at de kan veilede elevene på best mulig måte i veien videre. Innenfor 

dette veiledningsfeltet anser jeg det helt nødvendig å trekke fram Vygotskys proksimale 

utviklingssone.  

 

Den proksimale utviklingssonen 

Alle elever kan ikke lære like mye av alt, men alle kan lære mer, hele tiden. Det er lærerens 

oppgave å legge til rette og hjelpe eleven slik at han/hun kan utvide sin kunnskap.  

 

Vygotsky skiller mellom utvikling og læring. Han hevder læring er noe som allerede har 

funnet sted, mens utvikling er en stadig prosess. For å beskrive utvikling og læring kan vi se 

på Vygotskys mye anvendte begrep: den proksimale utviklingssonen. Lev Vygotsky 

beskriver området slik: 

 
It is the distance between the actual development level as determined by independent problem solving 
and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or 
in collaboration with more capable peers (Vygotsky, 1978, s. 89).  

 

Den proksimale utviklingssonen beskriver altså området som ligger mellom det en elev kan 

klare på egenhånd, og elevens mulige målnivå. Med andre ord er dette altså det eleven 

behøver hjelp til å lære (Bråten, I. & Thurmann-Moe, A. C., 1998, s. 125). Vygotsky 

beskriver dette som å hjelpe og støtte elevene der de er, og i dette læringssynet ligger ikke 

fokuset på hva som er lært, men hva som kan læres. Læringen er sosialt betinget, den skjer i 

fellesskap med andre og når eleven befinner seg i den proksimale utviklingssonen.  

 

For å knytte begrepet til denne oppgaven vil selve framføringen til elevene presentere det 

eleven mestrer alene. Elevens utvikling og dermed læring avhenger av den veiledningen 

eleven får av sin lærer, andre voksne eller medelever. Lærerens oppgave blir derfor å utnytte 

denne sitasjonen på best mulig måte. 
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Vurdering av læring 

Motstykket til vurdering for læring er det som kalles vurdering av læring. De to begrepene 

har imidlertid til felles å beskrive noe som angår formålet med vurderingen. Mens vurdering 

for læring har som hensikt å bruke vurderingen som utgangspunkt for veiledning til eleven 

videre, er vurdering av læring en kartlegging og en beskrivelse av elevenes læringsutbytte på 

et gitt tidspunkt (Slemmen, 2012, s. 72). Likevel kan vurdering av læring være en del av både 

underveisvurderingen og sluttvurderingen i skolen. Dersom elevenes kompetanse kan 

oppsummeres ved hjelp av karakterer, tall eller andre nivåer, kan det omtales som vurdering 

av læring. Trude Slemmen (2012) lister opp flere eksempler over ”tester” som kan defineres 

som vurdering av læring i Norge, og hun skiller mellom interne og eksterne prøver. Under 

interne prøver nevner hun periodevurderinger, lokale prøver og heldagsprøver. Under 

eksterne prøver nevner hun nasjonale prøver, kartleggingsprøver, eksamen og internasjonale 

undersøkelser (som for eksempel PISA) (s. 73). Mens de interne prøvene sier noe om 

elevenes nivå innad i skoleorganisasjonen, kan de eksterne prøvene kartlegge elevenes nivå 

på tvers av organisasjoner, nivåer og andre validiteter. Kartleggingen av elevenes 

læringsutbytte fra de eksterne prøvene kan ifølge Slemmen brukes til fire ulike formål: å 

ansvarliggjøre, å sertifisere, å klassifisere og å kartlegge (2012, s. 73). På vurdering som har 

til hensikt å tjene både et internt og et eksternt formål, trekker Slemmen fram nasjonale 

prøver som eksempel:  

 
Formålet med de nasjonale prøvene er å gi informasjon med det formål å tilpasse opplæringen og legge 
strategier for opplæring og utvikling på den enkelte skole. Prøvene skal også brukes til å gi sentrale og 
lokale myndigheter og skoleledelsen informasjon om elevens læringsresultater (2012, s. 74).  

 

Baksiden med vurdering av læring er at vurderingen kun sier noe om elevens kompetanse på 

et gitt tidspunkt, som kan føre til at lærerne ser på denne kompetansen som representativ for 

elevens kompetanse uavhengig av når læringssituasjonen er. Dette kan føre til et unøyaktig 

bilde av elevens faktiske kompetanse, som ikke er formålstjenlig for verken eleven eller 

læreren. I tillegg bærer denne typen prøver preg av at elevene på forhånd vet hva de skal bli 

testet i, og dermed kan ”pugge” deg fram til de riktige svarene.  
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3.1.2 Formativ og summativ vurdering 

Formativ vurdering 

Formativ vurdering er funksjonen av det som skjer i en vurdering for læring-prosess. 

Vurderingen kan regnes som formativ dersom den fører til handlinger hos den lærende som 

gjør at han/hun nærmer seg læringsmålet. En formativ vurdering har altså som mål å veilede 

eleven i riktig retning. Vi kan si at vurdering for læring er selve hensikten i læringsprosessen, 

mens formativ vurdering er funksjonen.  

 

Black (1999) trekker fram særlig tre ulike problemområder med gjennomføring av formativ 

vurdering. For det første kyttes det problemer til det han kaller ”effective learning”, som vil si 

at det blir mer fokus på det kvantitative, framfor det kvalitative. Dette fører til såkalt 

overfladisk læring. For det andre trekker han fram det han beskriver som for mye ”negative 

impact”. Dette innebærer for mye fokus på gradering av elevene og for lite fokus på 

veiledning. Elevene blir sammenlignet, og sammenligner seg med hverandre. Dette forsterker 

konkurransen mellom elevene, framfor elevenes personlige utviklingskurve. For det tredje 

trekker han fram ”the managerial role of asessment”, for å beskrive at læreren har for mye 

fokus på å dokumentere elevenes kunnskaper, noe som går ut over elevenes enkelte 

læringsbehov (s. 119).  

 

Formativ vurdering har vist seg å ha læringsfremmende effekt. Black (1999) trekker fram 

tilfeller av suksessfulle formative læringssituasjoner, og viser blant annet til et eksempel der 

to elevgrupper ble målt opp mot hverandre. Gruppene arbeidet med de samme 

arbeidsoppgavene, og jobbet mot de samme målene, forskjellen lå derimot i hvordan elevene 

evaluerte seg selv, og i hvordan lærerne la opp til denne evalueringen. Den ene gruppa 

evaluerte og målte sitt arbeid og sin innsats jevnlig, og den andre gruppa evaluerte og målte 

sitt arbeid og sin innsats i slutten av prosessen (s. 122f). I denne situasjonen ble det kartlagt et 

større læringsutbytte og en jevnt over høyere motivasjon blant elevene i gruppa der elevene 

evaluerte arbeidet sitt jevnlig. Dette eksempelet viser hvordan formativ vurdering fungerer. 

Ved å få hyppige tilbakemeldinger, og en jevn oversikt over sin egen læringskurve er det 

enklere å vite hva man skal jobbe videre med for å nå sine mål. 
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Summativ vurdering 

Summativ vurdering er en betegnelse på en elevs sluttkompetanse i en læringssituasjon, som 

har som hensikt å gi et overordnet bilde av elevens kompetanse. Summative vurderinger skal 

informere samfunnet om den sluttkompetansen eleven har, ved for eksempel endt 

grunnskoleløp (Black, 1999, s. 18). Denne typen vurdering kan brukes internt innenfor 

skoleorganisasjonene, som en kilde til informasjon om elevenes framgang for lærere, 

foreldre, og ikke minst eleven selv (Black, 1999, s. 118). Hvorvidt summative vurderinger 

skal spille en stor eller liten rolle i norsk skole har lenge vært et debattert område. Black 

(1999) poengterer at til tross for at summative vurderinger fører til mindre læringsutbytte hos 

elevene enn ved bruk av formative vurderinger, har den en svært virkningsfull effekt på 

elevene (s. 118). Elevene har en tendens til å fokusere mye på de summative vurderingene, og 

norske klasserom viser tydelige mønstre på hvordan elevene endrer sin arbeidsinnsats, og 

legger mer arbeid i oppgavene de blir gitt, dersom de på forhånd vet at de skal bli vurdert. 

Lærerens vurderingspraksis styrer med andre ord hvordan elevene forholder seg til oppgave 

de får, og hva de anser som viktig (Brevik & Blikstad-Balas, 2014, s. 194).  

 

3.2 Kriteriebasert vurdering 
Som nevnt sier Kunnskapsdepartementet (2016) at elever lærer best når de forstår hva de skal 

lære (mål), vet hva som forventes av dem (kriterier), når de får tilbakemeldinger som forteller 

dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen (tilbakemelding). Formativ vurdering 

ivaretar disse kriteriene. Elevene må være bevisst sin utvikling, og læringen avhenger av den 

veiledningen eleven får av sin lærer.  

 

Med innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2013) 

har vi fått en målrelatert læreplan for hele grunnopplæringen. Læreplantenkningen i 

Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2013) bygger på kompetansemål som beskriver 

hva elevene skal mestre etter endt opplæring på ulike årstrinn. Kompetansemålene skal være 

utgangspunktet for vurderingen av elevenes måloppnåelse i fagene. Elever vil imidlertid nå 

kompetansemålene i ulik grad. I Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2013) finner vi 

med andre ord en kriteriebasert læreplan i alle fag.  
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3.2.1 Ulike former for vurdering 
I dette delkapittelet vil jeg liste opp former for vurdering det har vært vanlig å anvende i 

skolesammenheng. Formene jeg har valgt å trekke fram er normbasert, ipsativ og 

kriteriebasert vurdering.  

 

Normbasert vurdering 

I normbasert vurdering, eller grupperelatert måling, blir individenes prestasjoner 

sammenlignet med hverandre. Formålet er å måle elevenes relative oppnåelse (Glaser, 1963, 

s. 520, Broadfoot, 2007, s. 12). En slik måling krever lite, eller ingen på forhånd nedfelt 

informasjon om hvilke ferdigheter elevene mestrer eller ikke. Den måler kun ferdighetene 

elevene viser i forhold til hverandre, altså hva en elev mestrer sammenlignet med de andre.  

 

Fallgruven ved normbasert vurdering er at det ikke stilles noen minimumskrav til hva som er 

bra. Et eksempel er to elever som begge presterer objektivt relativt lavt, men hvor den ene 

eleven oppnår en høyere måloppnåelse enn den andre fordi han/hun presterte noe bedre. En 

problemstilling som oppstår ved bruk av denne metoden, er om det egentlig finnes en 

fagbegrunnelse for en slik vurdering. Glaser problematiserer også dette synet, og mener at vi 

trenger å ”specify minimum levels of performance that describe the least amount of end-of-

course competence the student is expected to attain, or that he needs in order to og on to the 

next course in a sequence” (1963, s. 520). Han mener det finnes behov for å utforme 

”minimum levels of performance” (1963, s. 520).  

 

Ipsativ vurdering 

I ipsativ vurdering, eller i individorientert måling, vurderes elevene etter personlige mål, og 

ikke etter felles kriterier eller normer (Broadfoot, 2007, s. 12). Elevene blir ikke 

sammenlignet med elever i samme gruppe. Utfordringen i ipsativ vurdering er å klare å 

identifisere elevens individuelle læringskurve. Et anliggende med ipsativ vurdering er 

spørsmålet om denne vurderingsmetoden kan regnes som rettferdig. I norsk skole anvendes 

ipsativ vurdering eksempelvis i vurdering av kroppsøving på ungdomsskolen.  
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Kriteriebasert vurdering 

Robert Glaser var tidlig ute med å opererte med begrepet ”standarder” i sammenheng med 

vurdering. Han var også tidlig ute med å eksperimentere med kriteriebasert måling som 

vurderingsform. Han markerte et skille mellom normbasert og kriteriebasert måling, hvor han 

skiller mellom de to ut ifra begrepsparet ”absolute standard” og ”relative standard” (Glaser, 

1963, s. 519). Glaser definerer det slik: ”Achievement measurement can be defined as the 

assessment of terminal or criterion behavior; this involves the determination of the 

characteristics of student performance with respect to specified standards.” (Glaser, 1963, s. 

519)  

 

Glaser beskriver kriteriebasert måling med at det underliggende i begrepet måloppnåelse 

ligger et forhold mellom ingen ytelse i det hele tatt, og perfekt ytelse. Et individs 

måloppnåelse vil plasseres et eller annet sted på denne målestokken (1963, s. 519). Poenget 

med en kriteriebasert måling er ikke å kunne kartlegge hvilken ”bås” elevene befinner seg i. 

Kriteriene skal si noe om de spesifikke ferdighetene eleven må være i stand til å mestre før 

han/hun oppnår et av kunnskapsnivåene, og hva som skal til for å oppnå enda høyere nivå. 

Kriteriene kan derfor fungere som et hjelpemiddel til å både beskrive og veilede de spesifikke 

ferdighetene eleven både mestrer, og hva han/hun må arbeide mer med (1963, s. 519). Glaser 

presiserer også at kriteriene ikke skal utformes etter elevenes prestasjoner, men at de derimot 

skal være presist definert på forhånd, og fungere som et hjelpemiddel for lærerne i 

vurderingen av elevene (1963, s. 519). I tillegg kan det, som Bakken (2009) belyser, fungere 

som et hjelpemiddel for elevene, da det kan bidra til å motivere elevene i arbeidet (s. 121).  

 

Ut ifra Glasers redegjørelser og beskrivelse av kriteriebasert måling, støtter det opp om det vi 

vet Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementer, 2013) ønsker av vurderingspraksisen i skolen. 

Da det har blitt konstatert at elever lærer best når de vet hva som forventes av dem, er 

kriterier en svært god løsning på denne problemstillingen. 

 

Innføring av kriterier i skolen har ikke tatt plass uten noen problematisering. Torrance (2007) 

mener for nøye detaljerte vurderingskriterier kan føre til at vurdering ikke blir formativ, og at 

elevene på en mer systematisk måte blir plassert i ”båser”, som ikke vil fremme noe positivt, 

verken for elever eller lærere (s. 291). En annen svakhet med kriteriebasert vurdering, er at 

elevene kan henge seg for mye opp i kriteriene. Dette kan føre til at det blir lite fokus på selve 
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produktet, og heller på hvilke kriterier elevene klarer å oppfylle. Vurderingen kan derfor ha 

motsatt virkning av det den i utgangspunktet ble innført til å gjøre.  

 

Som det er redegjort for tidligere i oppgaven, viser forskingen at det er den formative 

vurderingen som gir mest læringsutbytte. Likevel er det lite tvil om at de formative 

tilbakemeldingene inngår i det som er de virkelig tidkrevende oppgavene for lærere. 

Anvendelse av kriterier eller kjennetegn på måloppnåelse, kan derfor synes å være en løsning 

på denne ”tidsklemma”, som da gjør vurderingsarbeidet raskere, men likevel sikrer at den 

formative vurderingen blir gjennomført.  

 

3.3 Muntlighet 

3.3.1 Den muntlige delen av norskfaget 
Styrkingen av den muntlige delen av norskfaget er en av de største endringene i læreplanene. 

Mens muntlig bare var ett av åtte hovedområder i M87, fikk det med L97 en avgjørende 

større plass. Området ”lytte og tale” ble likestilt med ”lese og skrive”, og ”kunnskap om 

språk og kultur” på alle trinn (Hertzberg, 2003). Med Kunnskapsløftet 

(Kunnskapsdepartementet, 2006) ble det igjen gjort en ny fordelingen, og norskfaget ble delt 

inn i fire hovedområder: ”muntlige tekster”, ”skriftlige tekster”, sammensatte tekster” og 

”språk og kultur” (s. 3). Etter en revidering av læreplanen i 2013 ble området ”sammensatte 

tekster” fordelt ut over de andre områdene, og ”muntlig kommunikasjon” står nå igjen som én 

av tre hovedområder, likestilt med ”skriftlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur” 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 3). Den muntlige delen av norskfaget har altså med tiden 

fått en vesentlig større plass i læreplanen.  

 

Med innføringen av grunnleggende ferdigheter i alle fag kommer også muntlighet på sett og 

vis fram i alle fag i skolen, til tross for at det den skriftlige og muntlige delen av de 

grunnleggende ferdighetene er nærmest knyttet norskfaget (Hertzberg, 2012, s. 183). 

Grunnleggende ferdigheter innebærer at alle elever skal mestre å kunne uttrykke seg muntlig, 

å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 2). De grunnleggende ferdighetene skal bidra til at 

elevene blir dyktige i å snakke og skrive faglig relevant, i tillegg til at det skal bidra til å 
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utvikle og danne unges evner og personligheter (Berge, 2012). Som Laila Aase skriver, skal 

elevene ”utvikle en tekstkompetanse som gjør dem i stand til å være deltaker i tekstkulturen, 

både gjennom å forstå andres tekster og selv kunne ytre seg og være deltaker i mange ulike 

tekstlige sammenhenger” (2005, s. 70).  

 

Ser vi nærmere på innholdet i norsklæreplanens spesifikke krav til arbeid med de muntlige 

ferdighetene, kan vi se at det under hovedområdet ”Muntlig kommunikasjon” står:  

 
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 (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 3). 

 

Den muntlige delen av norskfaget innebærer at elevene skal kommunisere godt, med fokus på 

presentasjon og innhold. Norskfaget skal også føre til at elevene utvikler ferdigheter innenfor 

kulturforståelse og kommunikasjon, og faget skal bidra til utforming av dannede elever, og 

bidra til å fremme en identitetsutvikling hos elevene. Det er gjennom anvendelse eller bruk av 

språket at dette skal skje. Dette gjør delmålet muntlig kommunikasjon komplekst.  

 

Det kan trekkes fram hovedgrunner til hvorfor muntlig kommunikasjon har fått en vesentlig 

større plass i læreplanen enn tidligere. Aksnes (1999) påpeker hvordan det tidligere var kjent 

at tekstbegrepet særlig var knyttet til den skriftlige teksten. Etter hvert som visuelle og 

audiovisuelle medier har fått større plass i kulturbildet, som eksempelvis TV, radio og 

Internett, har det blitt naturlig å også inkludere disse mediene i tekstbegrepet (s. 15). De nye 

mediene har blitt en integrert del av hverdagen vår. Det tidligere tydelige skillet mellom det 

offentlige og det private blir til stadighet mer visket ut, og mange lever i dag i større grad med 

privatlivet vårt ”utlevert” i offentligheten.  

 

Denne utviklingen skaper konsekvenser for blant annet språkbruken vår. Som Aksnes skriver: 

”(…) det autentiske, spontane og uformelle uttrykket er blitt idealet også på den offentlige 

arenaen” (1999, s. 18). Den uformelle måten vi ytrer oss på i privatlivet, har mer eller mindre 

blitt slik vi ytrer oss også i offentligheten. I Talerens troverdighet (2002) trekker Anders 

Johansen fram norske politikere som eksempel på akkurat dette. Politikerne opptrer som ’seg 

selv’ i offentlige, utsatte situasjoner, og ”avstandens mystikk er gått fra dem” (s. 24). Nettopp 

fordi privatmennesket synes å ha trengt seg igjennom den offentlige, politiske fasaden, blir 
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politikerne til stadighet eksponert for hverdagslige samtale-situasjoner, og skillet mellom de 

to arenaene blir minket (2002, s. 24).  

 

Denne ”blottleggingen” av det private kan føre med seg et uønsket fokus på enkelte områder, 

da for eksempel en politikers privatliv plutselig kan bli noe som er mer interessant for 

publikum, enn hvilke meninger politikeren står for. Som Johansen skriver: ”Når ingen 

framstår som annet enn personligheter, maskeres det forhold at de faktisk er representanter 

for institusjoner og samfunnsinteresser” (2002, s. 25). Hvordan for eksempel ulike 

maktpersoner takler denne formen for blottlegging, og hvordan de opptrer på bakgrunn av 

denne formen for medieeksponering, er dermed interessant å se på. Dette er et nytt 

fokusområde i blant annet politikk, og Liv Marit Aksnes påpeker at noen rett og slett vil 

hevde at vi har fått en ny type muntlig kultur (1999, s. 15).  

 

I tillegg til dette har vi fått flere plasser der vi kan ytre oss ”muntlig”. I denne sammenhengen 

trekker Aksnes (1999) fram begrepet ytringsevne, hentet fra Jens E. Kjeldsen (s. 15). Med det 

økende mediebildet blir det påpekt at vi i dag har flere plasser vi kan bruke ytringsfriheten vår 

på. Alle kan ytre seg i offentligheten i dag, men det forutsettes at man har ytringsevne. 

Ytringsfriheten er til ingen nytte dersom en ikke har ytringsevne, eller retorisk dannelse. ”Når 

mange ikke benytter seg av taleretten, er det fordi vi ikke har taleevnen” (Aksnes, s. 15). 

Aksnes og Johansen poengterer også viktigheten av å ha taleevne i alle livets sammenhenger, 

da redegjørelse for våre meninger er viktig i så å si alle settinger. Den sosiale mobiliteten 

øker gradvis, og man behøver å vite hva det vil si å te seg språklig korrekt i ulike 

sammenhenger. Dette er særlig aktuelt i storbyene, da man det i disse områdene bys på 

mange muligheter til å omgås fremmede mennesker (Aksnes, 1999, s. 15, Johansen, 2002, s. 

41). Kunnskap om riktig språkføring gjør seg altså i aller høyeste grad gjeldende i slike 

tilfeller.  

 

Den muntlige delen i norskfaget har altså med Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 

2013) fått en mye større plass enn tidligere. I tillegg har fokuset på å ytre seg muntlig i økt, 

og blitt svært framtredende på mange arenaer det siste tiåret, eksempelvis med utviklingen av 

mediebildet med spesielt sosiale medier i front. Dette har også ført med seg et økende fokus 

på å utlevere privatlivet i offentligheten. Kunnskap om hvordan man skal ytre seg muntlig 

blir derfor særlig viktig. Men er det egentlig lagt til rette for å gi elevene nok kunnskap om 

dette i skolen i dag?  
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3.3.2 Utfordringer med å vurdere i muntlighet 
Utfordringene med vurdering i muntlighet knytter seg til mange ting. I dette delkapittelet vil 

jeg først ha en gjennomgang av hva som skiller den muntlige teksten fra den skriftlige, og 

dermed gjør rede for hva som er karakteristisk for den muntlige teksten, før jeg videre tar for 

meg hvilke områder utfordringene i vurdering av muntlighet knytter seg til. 

 

Hva skiller den muntlige teksten fra den skriftlige teksten i skolen?  

Betegnende for den muntlige teksten er at eleven i stor grad deltar mer personlig i 

framstillingen enn de gjør i den skriftlige. De opptrer fysisk, både kroppslig og sanselig, og 

det er først og fremst det muntlige som representerer dem. Dette står i motsetning til skriftlig 

kommunikasjon, der det er skriften og ordene som representerer dem (Hertzberg, 1999, 

Aksnes, 1999, Dam, 1999). Fordi elevene bruker seg selv som medium, vil situasjonen 

kjennes mer utleverende og personlig enn når det dreier seg om et stykke arbeid eleven har 

levert fra seg i tekstformat (Hertzberg, 1999, s. 192).  

 

I tillegg er det karakteristisk for den muntlige teksten at eleven alltid taler til en mottaker. 

Den muntlige teksten produseres i samarbeid med en mottaker og dens reaksjoner. Eleven er 

mer avhengig av tilhørerne sine, og han/hun kan ikke utelukke dem fra sin bevissthet, uten at 

det virker negativt for kommunikasjonen (Hertzberg, 2003, s. 139, Dam, 1999, s. 29).  

 

Liv Marit Aksnes (1999) trekker fram ”det flyktige” ved talen. Med dette mener hun hvordan 

ordene i den muntlige teksten er borte så straks de er talt. Dette skiller seg fra skriftteksten, 

der ordene er varige (s. 19). I tillegg er vi gjennom talen i større grad nødt til å gjøre teksten 

om til vår egen. Det er gjennom formuleringene, og ved å selv framstille et emne at vi 

kommer til erkjennelse av teksten (1999, s. 16). Det er i samtalen, i fortellingen og i talen at 

vi gjør teksten til vår egen, fordi vi former og forvandler emnet etter vår egen tolkning. 

Trening i muntlige ferdigheter og bedre artikulering vil derfor bidra som trening til å ”gjøre 

teksten til sin egen” (Aksnes, 1999, s. 16).  

 

Konteksten spiller en stor rolle i den muntlige teksten, da ytre forhold som publikums 

kroppsspråk og ro i klasserommet er sterkt avhengig av kvaliteten på framføringen 

(Hertzberg, 1999, s. 192). Som Hertzberg beskriver: ”Et godt forberedt muntlig innlegg kan 

være vanskelig å gjennomføre hvis medelevene signaliserer mangel på interesse eller kommer 
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med nedlatende tilrop” (1999, s. 192). Konteksten er også avgjørende for hvem eleven skal 

forholde seg til når han/hun skal tale. Eleven taler nemlig alltid til dobbel mottaker: det vil si 

at eleven snakker til både læreren og elevene. Dette skaper problemer for mange elever, og 

det kan være vanskelig å finne en balanse i dette spennet. En god taler tilpasser sitt publikum, 

noe som er utfordrende for eleven, som skal vende seg til læreren og samtidig til elevene 

(1999, s. 192).  

 

Hva gjør det vanskelig å vurdere i muntlighet?  

Den empiriske forskningen jeg har trukket fram, konstaterer at det knytter seg store 

utfordringer til den muntlige vurderingspraksisen. Hva er det som gjør det vanskeligere å 

vurdere muntlige tekster enn skriftlige tekster? Den største utfordringen knytter seg til 

problemene som følger med at alt skjer ”der og da” (Hertzberg, 1999, s. 1992). Skriftteksten 

kan leses flere ganger, analyseres i detalj, endres og dveles med, mens den muntlige teksten 

vanskelig lar seg etterprøve. Det er fordi det kun er de som har vært til stede under 

presentasjonen, som er vitner til hva eleven(e) har presentert (Aksnes, 1999, s. 17). Dersom 

læreren er i tvil om en vurdering av en skriftlig tekst, kan han/hun søke råd hos kolleger eller 

andre på fagområdet, noe som ikke blir mulig i vurderingen av en muntlig tekst (Hertzberg, 

1999, s. 193). 

 

Et annet problemområde som også knytter seg til at alt skjer ”der og da”, er at vurderingen 

må gis nokså umiddelbart etter den muntlige teksten har blitt gjennomført eller presentert, 

dersom vurderingen skal virke formativ. Her dukker spørsmålet om gjennomførelse opp. Skal 

vurderingen gis foran hele klassen, i full offentlighet? Eller er det bedre at elevene mottar 

vurderingen under trygge omstendigheter etter vurderingssituasjonen? Som Hertzberg 

poengterer, sier læreplanen at vurderingen skal synliggjøres i skolen i dag. Likevel belyser 

hun også et annet syn på vurderingstidspunkt, da en umiddelbar vurdering av det muntlige vil 

være et sterkt brudd på vanlige samtaleregler, slik vi så eksempler på i både Hertzberg (2003) 

og Fiskes (2014) undersøkelser og funn.  

 

Et annet element i selve tilbakemeldingspraksisen er at den er svært sårbar. Dette er noe 

læreren må ta høyde for. Det er ikke nødvendigvis lærerens tilstedeværelse, men 

klassekameratenes nærvær og deres dømmekraft overfor elevene som presenterer, som gjør 

situasjonen svært ømfintlig. I likhet med presentasjonen av den muntlige teksten, som er mer 
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personlig og utleverende, vil også tilbakemeldingssekvensen ha disse kjennetegnene. 

Tilbakemeldingene kan virke mer personlig på elevene, da de ikke har ”gjemt seg” bak 

ordene i en tekst.  

 

I tillegg til dette kan den muntlige teksten ansees som langt mer komplisert enn den skriftlige 

teksten, da ikke-verbale virkemidler også skal tas med i vurderingen. Med andre ord er den 

muntlige teksten ofte svært sammensatt. Eksempler på ikke-verbale virkemidler er 

plasseringer i rommet, kroppsspråk, tonefall, bruk av materielle ressurser, blikkontakt, 

dynamikk med gruppemedlemmer, bruk av gester eller liknende (Aksnes, 1999, Svennevig et 

al., 2012).  

 

Begrepsvaliditet er også noe læreren må ta høyde for i tilbakemeldingene sine. Et avvik fra 

felles forståelse av begrep, uttrykk og innhold i tilbakemeldingene elevene mottar av lærerne, 

kan fort oppstå. Det er fordi eleven og læreren mangler et felles metaspråk, og fordi læreren 

ikke tilpasser språket sitt til eleven. Dette kan for eksempel gå ut på at tilbakemeldingen enten 

blir for lite konkret, eller er for avansert, noe som fører til at elevene får et svakt utbytte av 

tilbakemeldingene (Haber & Lingard, 2001, s. 311). Som nevnt i ”tidligere forskning”, 

argumenterer Hertzberg (2003) i Evalueringsrapporten for at lærerne trenger et 

”tolkningsfellesskap” i muntlighet på lik linje som det finnes i det skriftlige (s. 166, s.168).  

 

Vurderingspraksisen i norsk skriftlig er til de grader mer videreutviklet enn i norsk muntlig, 

da en slik felles begrepsforståelse i norsk muntlig ikke er utviklet på lik linje som i norsk 

skriftlig. Lærere har ytret behov for en bedre utvikling av et bredere faglig 

tolkningsfellesskap i muntlig vurdering, og at problemet hovedsakelig knytter seg til to 

hovedområder: mangel på kunnskap og tidspress (Hertzberg, 2003, s. 167). Det argumenteres 

for at lærerne må ha tilgang til et metaspråk om muntlighet for å kunne gi konstruktiv respons 

på elevenes muntlige presentasjoner, og at dette er en forutsetning for å utvikle et 

tolkningsfellesskap (Jers, 2010). Metakunnskap og metaspråket gjelder ikke bare kunnskap 

om framføringssjangeren, men også om alle omstendighetene rundt framføringen, og den 

muntlige ferdigheten som helhet. Dette støttes også av Jers, som peker på at alle fem fasene i 

arbeidet med en tale må være en del av vurderingsgrunnlaget for at det ikke bare er actio, 

selve framføringen, som vurderes.  
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Kriterier som løsning på vurdering i muntlighet? 

En utfordring Hertzberg (2003) kartla i sin forskning, var hvordan det systematisk skulle 

vurderes i muntlighet. Hun skriver: ”Det å feste seg ved tekstspesifikke trekk som språklige 

formuleringer og tekstoppbygging krever for det første en uhyre konsentrert lytting ledsaget 

av raske noteringer, og for det andre en tekstkompetanse som nærmer seg ekspertkunnskap” 

(s. 164) En løsning på likevel klare å foreta en fruktbar vurdering av elevenes prestasjoner, er 

å ta i bruk kriteriebasert vurdering. I sine observasjoner av 30 klasserom mener Hertzberg at 

bruk av innarbeidede, konkrete vurderingskriterier ville gjort responsarbeidet mer spennende 

og mer læringsfremmende for både lærere og elever (2003, s. 164). Bruk av 

vurderingskriterier og vurderingsskjema fører da til at vurderingen blir mer objektivt, da 

oppmerksomheten blir rettet bort fra eleven som person, og over mot selve framføringen 

(Livingston, 1980). Vurderingskriterier kan avdramatisere den sårbarheten i situasjonen 

eleven er i ved en framføringssituasjon, og bruk av kriterier gjør at framføringssituasjonen 

elevene er forberedt på, blir mer rutinemessig.  

 

3.4 Retorikkens relevans 

Ifølge Aristoteles hører ikke retorikken til i ett bestemt fagfelt. Retorikkens oppgave er ikke å 

overtale, men å se hvilke aktuelle overtalelsesmuligheter som er nærværende i hvert tilfelle 

(Aristoteles, 2006, s. 27). Retorikken er det eneste faget som har dette til oppgave; å kunne se 

hva som kan skape troverdighet i så å si alt den blir presentert for (Aristoteles, 2006, s. 27). I 

retorisk kommunikasjon får budskapet og avsenderen sin oppmerksomhet ut ifra et 

mottakerperspektiv (Andersen, 2007, s. 24). Andersen skriver at i en retorisk 

kommunikasjonsprosess har avsender og mottaker umiddelbar kontakt med hverandre som 

taler og tilhører (2007, s. 24). Dette ble det også redegjort for i ”Hva skiller den muntlige 

teksten fra den skriftlige?”, der jeg beskriver hvordan avsender og mottaker ikke kan sees 

adskilt fra hverandre, fordi den muntlige teksten produseres i et samarbeid mellom taleren og 

mottakeren. I retorisk kommunikasjon spiller imidlertid tilhørerne en større rolle, og de styrer 

i større grad talen. Hvor god den retoriske kommunikasjonen mellom taler og mottaker er, 

hviler på hvordan taleren mestrer å takle reaksjonene fra sine mottakerne, altså, hvor gode 

retoriske evner de har. ”Taleren må tilpasse seg tidspunkt og personer. For det bør ikke tales 

på samme måte alltid, til alle, mot alle, eller for alle, eller med alle” (Andersen, 2007, s. 24). 
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I min presentasjon av tidligere forskning og teori har jeg gjort rede for hvilke utfordringer det 

knyttes til vurdering av muntlige ferdigheter. Jeg vil i dette delkapittelet argumentere for 

hvorfor retorikk kan sees som en mulig løsning på hvordan vurderingspraksisen i muntlig kan 

bli bedre.  

 

3.4.1 Hva er retorikk?  
Retorikken har sin opprinnelse fra antikken på 400- og 300-tallet f. Kr. i det greske Athen 

(Bakken, 2009, s. 13). Athen er som kjent demokratiets store utspringspunkt, og politiske og 

juridiske problemstillinger og spørsmål ble avgjort gjennom folkeavstemninger og -møter.  

Skulle din stemme bli hørt, måtte du være en god taler med evne til å overtale en 

folkemengde (Bakken, 2009, s. 13). Fordi overtalelseskunsten utgjorde en så viktig rolle i 

Athens demokratiske samfunnsliv, vokste det fram en interesse for systematisering av hva det 

var som gjorde at noen virket mer overbevisende enn andre. På grunnlag av observasjonene 

utformet enkelte personer regler og prinsipper for hvordan man bør (og ikke bør) gå fram 

dersom man skal overtale, eller overbevise en gruppe mennesker (Bakken, 2009, s. 13). 

Prinsippene for overtalelse ble formidlet av det som på gresk ble kalt en rhetor (Andersen, 

2007, s. 11). Rhetor omtaler altså en talelærer, en som lærte bort veltalenhet, og retorikk ble 

navnet på faget som ble lært bort (Andersen, 2007, s. 12).  

 

I dagens retorikk er det stor uenighet om hva som egentlig skal gå under retorikkbegrepet. 

Som nevnt tidligere, har kommunikasjonssituasjonen forandret seg på flere måter. Det tales 

ikke på samme måte, under de samme omstendighetene, eller med samme formål som 

tidligere. Det som en gang var virkningsfullt, er i dag ikke like effektivt, og det er andre ting 

som går under begrepet retoriske ferdigheter i dag, som ikke gjorde seg gjeldende tidligere. 

Retorikkbegrepets omfang har med tiden blitt mye, noe som har resultert i at ”det blir 

vanskelig å identifisere retorikken som eget felt: Den blir deformert, enten vi nå vil si at det 

skjer gjennom en reduksjon eller en ekspansjon av retorikkens egentlige domene” (Andersen, 

2007, s. 13).  

 

Jørgen Fafner er kjent for sitt begrep intensjonell muntlighet. Innunder dette begrepet 

betegner Fafner alt han mener blir gjort med en ”hensikt”. Som eksempler trekker han fram at 

vi har ”en hensikt” bak det vi gjør når vi forsøker å bruke språklig påvirkning til å endre folks 
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mening, og få dem til å handle slik vi ønsker (Fafner, 1989, 44). Det er fremdeles ”med 

hensikt” når man ønsker å uttrykke seg ovenfor andre, og delaktiggjøre dem i tidligere 

opplevelser (Fafner, 1989, s. 44). Fafner skriver at hver gang vi ønsker å framstille et 

anliggende for våre medmennesker og delaktiggjøre dem i disse anliggendene, foreligger det 

en således retorisk, og dermed hensiktsbestemt eller intensjonell situasjon (1989, s. 45). Det 

oppstår en retorisk situasjon uansett om tilhøreren forholder seg tilsluttende eller avvisende til 

innholdet, nettopp fordi retorikk i seg selv er en hensiktsbestemt tale (Fafner, 1989, s. 45). I 

denne oppgaven velger jeg å forholde meg til Kjeldsens (2009) forståelse av retorisk 

kommunikasjon, som også er i tråd med Aristoteles (2006) og Fafners (1989) forståelse. 

Kjeldsen (2009) beskriver retorisk kommunikasjon som: 

- ”kommunikasjon fra en aktør (…) som henvender seg til bestemte mottagere for å 

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

- kommunikasjon hvor avsenderen forsøker å påvirke ved hjelp av sin egen troverdighet 

(…), sakens innhold og gode argumentet (…), samt ved hjelp av en funksjonell, 

bevegende og overbevisende utforming av uttrykket 

- kommunikasjon som i forsøket på å påvirke tar hensyn til mottagerens emosjoner, 

karaktertrekk og posisjoner” (s. 24 – 25).  

 

Denne forståelsen stemmer overens med denne avhandlingens mål, som er å se på hvordan 

retorikk kan fungere som vurderingsgrunnlag i muntlige ferdigheter. I en muntlig 

presentasjon henvender elever seg til lærer og medelever (bestemt mottaker) for å oppnå en 

bestemt reaksjon eller respons. Elever kan påvirke ved hjelp av sin troverdighet med fokus på 

sakens innhold, gode argumenter, og utformingen av presentasjonen, i tillegg til at elevene 

bør ta hensyn til mottakerens emosjoner og karaktertrekk.  

 

3.4.2 Kairos, de tre overtalelsesmidlene og de fem 

arbeidsfasene  
I Retorikk i skolen (2009) argumenterer Jonas Bakken for at det ikke er noe poeng i å gjøre 

retorikken for komplisert for elevene, og at den enkelte lærer selv må avgjøre hvilke retoriske 

begreper elevene skal lære (Bakken, 2009, s. 16). Ifølge Penne & Hertzberg er begrepet 

kairos et godt utgangspunkt når elevene blir introdusert for retorikk (2008, s. 72). Også de tre 

bevismidlene: ethos, pathos og logos blir trukket fram som sentrale i undervisningen. I tillegg 
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til disse fire begrepene, bør elevene få en innføring i retorikkens arbeidsfaser slik at de lærer 

seg hvordan en muntlig tekst skal bygges opp. 

Kairos 

Vi kjenner alle til det øyeblikket der du gjerne skulle grepet ordet, gjerne skulle sagt noe, men 

kommer ikke på det fullkomne utsagnet før situasjonen er forbi. I retorikken brukes ordet 

kairos som betegnelse på det rette øyeblikket til å si noe (Kjeldsen, 2009, s. 69). Som 

Kjeldsen (2009) skriver er kairos ”et uttrykk for de retoriske muligheter som finnes i en 

bestemt situasjon. Kairos er en mulighet for å handle. Når det rette øyeblikket er inne, kan 

taleren med suksess fremme budskapet sitt” (s. 69f). Kjeldsen poengterer at kairos i tillegg er 

en anledning for taleren til å kunne vise hva han/hun er god for, og for å vise hvor dyktig 

han/hun er til å tale (2009, s. 70). Den sistnevnte tolkningen vil være mest gjeldende for 

denne oppgaven, fordi kairos på forhånd er kjent for elevene. Elevene vet når og hvor de skal 

vurderes. Likevel vil det mest sannsynlig oppstå flere retoriske øyeblikk under 

presentasjonene elevene gjennomfører.   

 

Kairos dreier seg altså om å velge et retorisk øyeblikk. På lik linje med at ikke all tale er 

retorisk, er ikke alle øyeblikk retoriske. Mange situasjoner er dog retoriske, selv om selve 

talen uteblir. Alle situasjoner vi gjerne skulle sagt noe, men handlet for sent, inngår i denne 

type øyeblikk (Andersen, 2007, s. 22).  

 

Ethos 

Ethos dreier seg om talerens troverdige karakter. I tilfeller hvor vi ikke kan vite noe med 

sikkerhet, er talerens karakter avgjørende. Ethos gjelder derfor spesielt i saker der det finnes 

uvisshet og gis rom for tvil. Taleren må oppfattes troverdig av publikum, for at publikum skal 

lytte til det taleren har å si (Aristoteles, 2006 s. 27f). Talerens karakter gjør med andre ord 

”sin virkning når talen framføres slik at den gjør taleren troverdig” (Aristoteles, 2006, s. 27). 

Dersom tilhørerne skal ha tro på saken, må de først ha tro på taleren, og mottakerne fester 

lettere og raskere tiltro til sympatiske personer (Andersen, 1995, s. 35). Ifølge Aristoteles er 

det tre ting som gjør en taler overbevisende: talerens forstand, talerens personlige karakter, og 

talerens velvilje (Aristoteles, 2006, s. 104). Kjeldsen (2009) mener forstandighet dreier seg 

om talerens kompetanse og klokskap. Talerens personlige karakter har med talerens dyd å 

gjøre, og talerens velvillige innstilling har med hans intensjoner ovenfor tilhørerne å gjøre (s. 

120f). Fafners tolkning og utvidelse av begrepene, er talerens overbevisning gjennom å vise 
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sunn dømmekraft, gode menneskelige egenskaper og en velvilje ovenfor tilhørerne (Fafner, 

1992, s. 37). Det er viktig å være bevisst kombinasjonen av de tre midlene, da for eksempel 

en blanding av umoralsk og forstandig er et problem. Er taleren forstandig, men ikke har dyd, 

kan han/hun drive med lureri. Ethos dreier seg derfor om å vise at taleren ikke kun besitter 

god kunnskap, men at han/hun er et moralsk godt menneske (Aristoteles, 2006, s. 104).  

 

Pathos 

Pathos dreier seg om mottakerens følelser, da følelser virker inn på våre avgjørelser 

(Aristoteles, 2006, s. 105, Kjeldsen, 2009, s. 33). Er vi sinte eller glade, vennlige eller 

fiendtlige, vil dette spille inn på vår opplevelse av en framstilling, og dermed på våre 

vurderinger og avgjørelser. Vår vurderingsevne blir også påvirket av følelsesmessig 

engasjement. Pathos omhandler talerens evne til å være engasjert, og å holde sin tale og sitt 

tema interessant. Pathos kan vises gjennom å fortelle om noe følelsesvekkende, eller ved å 

vise følelsen selv. Sistnevnte kan skape en smitteeffekt på publikum, for eksempel skaper en 

sint taler et sint publikum (Aristoteles, 2006, s. 107). For å mestre dette er det en forutsetning 

at taleren selv må kjenne til følelsene som skal utnyttes (Andersen, 2007, s. 37). En faktor 

med pathos er at det fungerer selv om det gjennomskues. Grunnen til dette er at vi ikke har 

full kontroll over følelsene våre, da følelsenes betydning er allmennmenneskelig, og vi lar oss 

lede av dem (Aristoteles, 2006, s. 109). Dette gjør bevismiddelet svært effektivt dersom det 

anvendes på riktig måte (Andersen, 2007, s. 40).  

 

Logos  

Logos omhandler selve saken taleren taler om (Kjeldsen, 2009, s 33). Tilhørerne tror på 

argumentene når vi påviser sannheten eller sannsynligheten ved hjelp av overbevisende 

argumenter som den aktuelle saken innbyr til. Logos dreier seg derfor om at taleren bør 

fokusere på delene av saken som er nærliggende sannheten. Skal taleren overbevise noen om 

sine resonnement, må de høres sanne ut, og det som tales må stemme overens med 

mottakernes virkelighetsoppfatning for at mottakerne skal kunne forstå og akseptere 

(Aristoteles, 2006, s. 28).  

 

For å kunne mestre disse tre måtene å overbevise på, må taleren være i stand til å trekke 

logiske slutninger, kunne studere karakterer og moralske fortrinn og ha kjennskap til 
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forskjellige sinnsstemninger (Aristoteles, 2006, s. 28). I tillegg er det svært viktig å velge 

riktig tidspunkt for ytringene, da det er hensiktsmessig at de kommer på det rette øyeblikket. 

 

De fem arbeidsfasene  

I tillegg til kairos og de fire overtalelsesmidlene er arbeidsfasene i utformingen av en muntlig 

tekst sentrale elementer innenfor klassisk retorikk (Andersen, 2007, s. 43). Bakken (2009) 

poengterer kjennskap til de fem arbeidsfasene kan bidra til å motivere elevene til å arbeide 

grundig i arbeidet med den muntlige teksten ( s. 121). Arbeidsfasene innebefatter inventio, 

disposition, elcutio, memoria og actio. Fasene vil ikke utgjøre en sentral rolle i min oppgaven, 

men da det har blitt henvist mye til fasene i blant annet den tidligere forskningen, ser jeg det 

likevel hensiktsmessig å ha de med i mitt teoretiske bakteppe. En kort beskrivelse av de ulike 

fasene følger:  

 

1. Inventio (finne), handler om å finne argumenter som på en overbevisende måte kan 

støtte opp om saken og gjøre den troverdig. 

2. Dispositio (ordne), innebærer å ordne og disponere stoffet slik at alle deler kommer til 

sin rett. 

3. Elocutio (uttrykke), det vil si å tilpasse språket til saken. Her er det avgjørende å 

velge stil, virkemidler og uttrykksmåte som passer, eller er høvelig, til kairos. 

4. Memoria (huske), handler om å lære seg, og huske det man skal si 

5. Actio (framføre), innebærer å gjennomføre en god framføring når det gjelder stemme, 

ansiktsuttrykk og kroppsspråk (Andersen, 2007, s. 43). 

 

3.4.3 Retorikk som vurderingsgrunnlag 
I presentasjonen av tidligere forskning på feltet kom det fram at praksisen for vurdering av 

muntlige ferdigheter er lite systematisert og har klare svakheter. Hertzberg skriver at 

vurderingspraksisen ”avspeiler i sin tur svakheter ved det norske utdanningssystemet i sin 

alminnelighet” (2003, s. 167). Elevene trenger en ny vurderingspraksis, da de får for lite ut av 

vurderingene sine. I tillegg har det i forskningen blitt redegjort for at det er flere lærere som 

rett og slett kjenner seg for dårlig utrustet til å vurdere i norsk muntlig (Slettevolds forskning, 

henvist i Hertzberg, 2003, s. 167).  
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I argumentasjonen for hvordan retorikken kan brukes som utgangspunkt i vurdering av 

muntlige ferdigheter, er det hensiktsmessig å besvare hvorfor retorikken, som er en svært 

gammel teori, kan anvendes også i dag. I denne koblingen blir det også gjort rede for hvordan 

retorikken i dag er svært knyttet til norskfaget.  

 

En utfordring med retorikk er at det er en 2500 år gammel teori, og den ble i utgangspunktet 

skapt for å overtale og overbevise i gamle Athen, for at politikere og jurister skulle fremme 

sine saker (Bakken 2009, s. 13). Likevel, som Johannesson skriver, referert i Andersen 

(2007): ”Alt språk er påvirkning, den som taler vil alltid styre og forme andres tanker og 

følelser” (s. 20).   

 

Dagens retorikkfag er mer sammensatt og består av flere retninger enn hva som var tilfelle i 

antikken. Det som er avgjørende, er at faget fortsatt bygger på de grunnleggende elementene, 

og at den dermed har en rettmessig plass også i vår tid.  

 

Når vi taler er det med et håp og ønske om å bli forstått og hørt, enten det er snakk om å tale 

foran en forsamling, foran en klasse eller i samtale med en venn. Ifølge Andersen (2007), så 

Aristoteles mange likheter mellom retoriske virkemidler som ble brukt i private samtaler, 

samt i folkeforsamlingen og i retten (s. 22). Han så at de to kontekstene ikke var så ulike som 

en kanskje skulle trodd. Dette kan vi trekke linjer til også i dag, og som det ble redegjort for 

tidligere, er ikke det private så adskilt fra det offentlige som det tidligere har vært.  

 

Det er mange forskere som stiller seg positive til retorikkens teorier og metoder ved arbeid 

med muntlige tekster. Penne (1999, s. 95) trekker fram 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 ethos-begrepet svært nyttig til å forklare eleven hvordan og hvorfor 

personlig engasjement virker inn på en framføring. Helene Dam (1999, s. 30 og 33) trekker 

blant annet inn den retoriske kommunikasjonsmodellen og de tre appellformene når hun 

skriver om modeller som kan være til nytte for både lærere og elever i skolen.  

 

Som jeg har nevnt tidligere, skriver Frøydis Hertzberg det slik: ” Ingenting kan konkurrere 

med retorikk som redskap i arbeidet med muntlige framføringer, verken når det gjelder 
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innsikt i hvordan en muntlig tale bør bygges opp, eller i arbeidet med å utvikle 

vurderingskriterier” (2003, s. 169).  

 

Undervisning i retorikk gir elevene en ramme rundt arbeidet med muntlige framføringer som 

er viktige for resultatet og elevenes læringsutbytte (Penne 1999, s. 92). Penne poengterer at 

uten disse rammene kan arbeidet med muntlige framføringer ha et anliggende til å bli 

underholdning, framfor et seriøst framlegg med et seriøst og faglig innhold (2006, s. 157). 

Dette støttes også av Aksnes (2008) som mener at elevene får begreper og dermed et verktøy 

som gjør at de utvikler sine roller innenfor den retoriske kommunikasjonen, dersom de får et 

slikt retorisk rammeverk. Penne og Hertzberg (2008) skriver at ettersom retorikken er 

dialogisk, er formidling, forståelse og tenkning knyttet tett sammen (s. 71).  

 

Penne og Hertzberg (2008) mener målet for undervisning i retoriske begreper er å utvikle 

elevenes metaspråklige bevissthet, fordi retorikken og det moderne informasjonssamfunnet 

har samme forutsetning (s. 71). Dette så vi eksempler på i blant annet Fiskes (2014) 

forskning, der det kom fram at problemet er mangel på et slikt metaspråklig 

tolkningsfellesskap. Dette spontane hverdagsspråket egner seg ikke som valgt språkhandling, 

fordi det ikke utvikler elevenes refleksjon og læring (Penne & Hertzberg 2008, s. 69). Dette 

støttes også av Jers (2010), som i sin studie konkluderer med at bruk av den retoriske 

arbeidsprosessen som retningslinjer vil bidra til å gi lærere og elever et metaspråk ved 

framføringer. Bakken (2009, s. 119) trekker fram at 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 mottakeren. I tillegg gir arbeidsfasene en 

anvisning om i hvilken rekkefølge disse oppgavene bør løses. Det synes å være bred enighet 

om retorikkens potensial som redskap ved arbeid med muntlige tekster.  

 

Retorikkens plass i Kunnskapsløftet  

Som nevnt sier Kunnskapsløftet at ”muntlig kommunikasjon også omfatter å tilpasse språk, 

uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen” 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 3). I denne setningen ligger det en implisitt forventning 

om at elevene har kunnskap og ferdigheter om og i retorikk, da målet sier at elevene skal 

”tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen”. 

Kunnskapsløftet ber elevene om å ytre seg med mottakerbevissthet, og elevene skal altså lære 
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om hvordan de skal forbedre sin ytringsevne. Dette er nøyaktig det retorikken innebærer. 

Retorikken sier noe om hva som er god talekunst, og hvordan en skal ytre seg i ulike 

situasjoner. Hvilken framgangsmåte, hvilke strategier, og hvordan man skal gå fram for å 

overbevise mottakerne om ”sitt budskap”. 

 

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 både 

lærere og elever: 

 
Hovedområde 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 (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 3). 

 

Retorisk teori synes å være et godt utgangspunkt for læreren til å introdusere elever for dette 

metaspråket som har blitt nevnt flere ganger, som utgangspunkt for vurdering og analyse av 

muntlige tekster. En nedbryting av appellformene kan gjøre det enklere for både lærere og 

elever å gjøre seg oppmerksomme på hva det er viktig å ha fokus på.  

 

Retorikken er altså en systematisering av hva gode talere gjør. Akkumulerte, systematiserte 

erfaringer som har vist seg å være godt i tusenvis av år. I tillegg har det vist seg at det å ha 

tydelige kriterier og presise begreper for de tingene som er vanskelige og avanserte, er 

hensiktsmessig. Egenskaper ved retorikken kan altså løse opp noen av de problemene jeg har 

listet opp under hvorfor det er vanskelig å vurdere i muntlighet.  

 

3.5 Oppsummering 
Teorikapittelet har tatt for seg vurdering, kriteriebasert vurdering, muntlighet og retorikkens 

relevans. Det ble redegjort for at muntlighet har fått en større plass i læreplanen med tiden, og 

at formative vurderinger er de mest læringsfremmende tilbakemeldingene. Spørsmålet er 

imidlertid om det er lagt til rette for å gi gode, formative tilbakemeldinger i vurdering i 

muntlig. Det ble redegjort for hva som gjør den muntlige teksten vanskelig å vurdere, og det 

ble argumentert for at kriteriebasert vurdering er et hensiktsmessig hjelpemiddel for både 

elever og lærere i vurdering, da det bidrar til å både beskrive og veilede de spesifikke 
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ferdighetene eleven både mestrer, og hva han/hun må arbeide mer med. Ved å trekke fram 

relevant teori har jeg argumentert for hvorfor et kriteriebasert vurderingsskjema basert på 

retorisk teori kan fungere som grunnlag for vurdering i muntlige ferdigheter.  
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4.0 Metode 
 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for bakgrunnen for mitt valg av metode, og jeg vil 

presentere materialet mitt. Jeg knytter først metodevalget opp til hva jeg ønsket å finne ut av, 

før jeg går over til datamateriale, validitet og reliabilitet og til slutt presenterer utvalgte 

skoler, lærere og klasser. Hovedfokuset vil ligge på mine tanker og ideer omkring 

planlegging av intervjuene, hvordan jeg har samlet inn og tolket data, samt begrunnelser for 

hvilke avveiinger jeg har foretatt underveis.  

 

4.1 Kvalitativ metode 
Bakgrunnen for valg av metode avhenger av hva det ønskes å finne svar på i det aktuelle 

forskningsprosjektet. Målet med kvalitativ forskning er ikke å generalisere slik en ønsker i 

kvantitativ forskning, men å få en dybdeforståelse (Cohen et.al., 2011, s. 144, 149). 

Kvalitative studier kan derimot gi en god informasjon om fenomener som er studert, noe som 

også er hensikten med datainnsamlingen i denne avhandlingen. 

 

Valg av metode må altså være hensiktsmessig for min problemstilling: Hvilke muligheter og 

utfordringer opplever lærere når de skal vurdere ungdomsskoleelevers muntlige ferdigheter 

med utgangspunkt i et vurderingsskjema basert på retorisk teori? Ettersom målet med 

forskningsprosjektet er å få en dypere forståelse av hvordan retorisk teori kan fungere som 

vurderingsgrunnlag, og fordi jeg ikke ønsket å generalisere, valgte jeg å benytte kvalitativ 

metode i min undersøkelse.  

 

4.1.1 Case-studie 
Case-studie (også kalt kasusstudie), er et av flere forskningsdesign man kan anvende i 

kvalitativ forskning. Et gjennomtenkt valg av design er hensiktsmessig for å kunne gi 

forskeren riktig gode metodiske retningslinjer for undersøkelsen. En case-studie kan for 

eksempel brukes dersom man ønsker å undersøke en gruppe, en organisasjon eller ett eller 

flere individ, og det gir forskeren muligheten til å undersøke og skaffe en dypere forståelse av 

et avgrenset fenomen (Cohen et al., 2011, s. 289). Til tross for at forskeren i en case-studie 
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kun tar for seg én enkelt enhet, brukes metoden som regel til å beskrive en hel gruppe, ut fra 

en nøye og helhetlig utgreiing av det enkelte tilfelle. En case-studie brukes gjerne til å kunne 

gi et bilde av hvorvidt et fenomen fører til noe annet, altså om man kan trekke kausale 

slutninger (Cohen et al., 2011, s. 289).   

 

I mitt forskningsprosjekt ønsket jeg å undersøke hvilke muligheter og utfordringer lærere 

opplever i bruk av retorikk som vurderingsgrunnlag. Jeg ønsket å undersøke dette så grundig 

som mulig på den tiden jeg hadde til rådighet i arbeidet med masteroppgaven, og anså derfor 

en case-studie som det mest hensiktsmessige valget av design for å oppnå best mulige svar.  

 

Ettersom jeg har foretatt to separate feltarbeid, har jeg sett det som mest formålstjenlig å dele 

opp de to feltarbeidene i to separate caser, og jeg vil senere derfor referere til de to 

feltarbeidene som case 1 (C1) og case 2 (C2). Datainnsamlingsmaterialet mitt består av 

observasjoner og intervjuer, og med det håpet jeg å kunne skape et helhetlig bilde som kan ha 

overføringsverdi til andre lærere.  

 

Forskerrollen 

Et kjennetegn ved en case-studie er at forskeren ofte er personlig involvert i forskningen  

(Cohen et al., 2011, s. 290). Slik var det også i mitt forskningsprosjekt. For å bygge en 

relasjon til informantene ønsket jeg å legitimere mitt eget prosjekt. Denne relasjonen begynte 

i C2 allerede da jeg var utplassert i praksis 1 ½ år tidligere. Jeg hadde derfor allerede et nært 

forhold til både lærer og alle elevene i denne klassen. I C1 hadde jeg derimot ingen 

tilknytning til verken lærer eller elever, og forbindelsen til denne læreren startet over en e-

post. Jeg presenterte prosjektet mitt på en e-post, som ble sendt til lærerne i C1 og C2, og til 

elevene presenterte jeg både meg selv, og prosjektet mitt i starten av undervisningsøktene.  

 

Jeg hadde informert lærerne på forhånd om at jeg ønsket å være så anonym som mulig i 

observasjonen av timene. I C2 var jeg forberedt på at det kunne bli en utfordring å legge fra 

meg denne lærerrollen, da jeg har hatt en stor tilknytning til denne klassen tidligere. Dette 

anså jeg ikke til å bli et problem i C1. Elevene virket imidlertid trygge på min tilstedeværelse 

i klasserommet, både i C1 og C2, og samtlige elever fra begge klasser aksepterte min 

tilstedeværelse som observator av dem, i klasserommet (dette fikk alle elever 

informasjonsskriv om, som både de og foresatte måtte signere, se vedlegg B). Forskerrollen 
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er imidlertid noe forskeren skal være oppmerksom på, da man ønsker å ha en distansert 

nærhet til de deltakende i undersøkelsen. Man ønsker å komme nær, men man skal likevel 

være forsker, og derfor være bevisst sin rolle.  

 

4.1.2 Datamateriale 
Mitt innsamlede datamateriale baserer seg på mine observasjonsnotater og intervju. Da min 

idé har vært å finne ut av hvordan retorisk teori kan fungere som vurderingsgrunnlag i 

muntlige ferdigheter, forstod jeg fort at jeg måtte fortolke de retoriske begrepene, for så å 

lage en systematisk og oversiktlig plan på hvordan det kan brukes på enklest mulig måte. Jeg 

valgte å bruke vurderingsskjema som hjelpemiddel. Som jeg gjorde rede for i teorikapittelet, 

kan kriteriebasert vurdering både beskrive og veilede de spesifikke ferdighetene eleven både 

mestrer og kan jobbe mer med (Glaser, 1963, s. 519), i tillegg til at det gjør fremstillingen av 

den retoriske teorien oversiktlig. Bakgrunnen for hvorfor jeg valgte å utforme et eget skjema 

knytter seg til at jeg ønsket at lærerne skulle ha samme utgangspunkt for vurderingen av sine 

elevers muntlige ferdigheter. Jeg brukte Jonas Bakkens skjema for vurdering i retorikk (2009, 

s. 121) som inspirasjon for utforming av mitt egen skjema. Det resulterte i et omfattende 

skjema, som tar utgangspunkt i bestanddelene til ethos, pathos og logos. Skjemaet vil jeg 

kommentere nærmere senere i kapittelet. Jeg fikk deretter to lærere til å gå igjennom dette 

skjemaet med klassene sine, for så senere anvende dette skjemaet i sin vurdering av sine 

elevers muntlige ferdigheter.  

 

Mine resultater baserer seg derfor på observasjon av sekvensen der lærerne legger 

vurderingsskjemaet fram for elevene, og observasjon av vurderingssituasjonen der lærer skal 

anvende vurderingsskjemaet, men den mest fruktbare datainnsamlingen til undersøkelsen 

baserer seg på mine to informanters tanker omkring sin opplevelse av bruken av 

vurderingsskjemaet, ut ifra hvordan de har tolket og besvart mine spørsmål i intervjuet. 

Bakken (2009) poengterer at kriteriene som er lagt til grunn for vurderingssituasjonen bør bli 

presentert for elevene før de begynner arbeidet med å utforme den muntlige teksten. Han 

skriver ”For det første har elevene selvsagt rett til å vite hvilke kriterier de vurderes etter. For 

det andre vil kjennskapet til disse kriteriene kunne motivere elevene til å arbeide grundig og 

planmessig med de fem fasene” (s. 121). Med de fem fasene henvises det til de fem retoriske 

arbeidsprosessene jeg har gjort rede for tidligere i oppgaven. Dette er bakgrunnen for hvorfor 
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jeg har valgt å ha observasjon av sekvensen der lærerne legger vurderingsskjemaet fram for 

elevene. 

 

Det er store forskjeller i hvordan de ulike delene har blitt gjennomført på de to skolene, da til 

og med sjangrene er ulike. I C1 ble det brukt som vurdering i sjangeren ”eventyr”, mens det i 

C2 ble brukt som vurdering i et tverrfaglig prosjekt. Dette vil jeg komme nærmere inn på i de 

to case-kapitlene.  

 

Observasjon 

I forskningssammenheng brukes observasjon når forskeren er ute etter å studere et sosialt 

fenomen i en naturlig kontekst. Ikke-verbal atferd er typiske fenomener som det kan være 

hensiktsmessig for forskeren å se etter ved observasjon (Cohen et al., 2011, s. 457). I tillegg 

er det en god metode å anvende for å se på interaksjon i en sosial kontekst (Cohen et al., 

2011, s. 457).  

 

Det finnes ulike typer observasjon, og de deles som regel inn etter strukturerte eller 

ustrukturerte observasjoner. Strukturerte observasjoner er mer systematiske enn ustrukturerte 

observasjoner, da man på forhånd har valgt ut hva som skal observeres, mens du ved 

ustrukturert observering på forhånd ikke har lagt noen føringer for hva du skal kikke etter 

(Kleven, 2014, s. 41). Min observasjon av undervisningssekvensene var alle ustrukturerte. 

Ettersom jeg begynte min datainnsamling såpass tidlig i prosessen, hadde jeg på forhånd 

forsøkt å skaffe meg så mye informasjon som mulig, men da tiden ble inne hadde jeg likevel 

ikke utarbeidet noen hypoteser eller kritiske tanker som kunne legge noen avgjørende 

føringer for hva jeg skulle se etter. I ettertid ser jeg selvsagt mange ting jeg gjerne skulle tenkt 

mer på, dette vil jeg komme tilbake til i diskusjonskapittelet. 

 

De ulike typene observasjon deles også inn etter hvor tilstedeværende og deltakende 

observatøren er, og i hvilken grad observatøren deltar i situasjonen har mye å si for 

forskningen: ”Når observasjon benyttes som datainnsamlingsmetode, er det alltid en mulighet 

for at observatøren påvirker situasjonen” (Kleven, 2014, s. 42).  

 

I min forskningsprosess har jeg opptrådd som det Gold (referert i Cohen et al., 2011, s. 457) 

kaller ”The complete observer”. Med andre ord vil dette si en som observerer utenfor 
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situasjonen. Dette henger også sammen med hva Cohen et al. (2011) skriver om den 

opprinnelige observatør-rollen: ”Traditionally observation has been characterized as non-

interventionist, where researchers do not seek to manipulate the situation or subjects, they do 

not pose questions for the subjects, nor do they deliberately create ’new provocations’ ” (s. 

457f).  

 

Intervju 

Et intervju kan beskrives som en form for samtale. Målet med et intervju er å innhente 

beskrivelser fra intervjuobjektets virkelighet, og hvordan man innhenter disse beskrivelsene 

er avgjørende for resultatet man får. Det finnes forskjellige varianter av intervju, hvilken type 

intervju forskeren velger bestemmes ut ifra hva som passer best med tanke på intervjuets 

formål (Kleven, 2014, s. 38f, Postholm & Jacobsen, 2013, s. 65). Med tanke på at jeg kun har 

gjennomført intervju med to lærere, plassert på to ulike skoler, valgte jeg å gjennomføre 

individuelle intervju. Å gjennomføre samtaler enkeltvis har den fordelen at informanten ikke 

behøver å ta hensyn til hvordan han/hun framstår overfor andre enn intervjueren. I tillegg ble 

intervjuene anonymisert, noe som øker sannsynligheten for at det som blir sagt under 

intervjuet, gjenspeiler informantens fortolkning av virkeligheten (Postholm & Jacobsen, 

2013, s. 65). Denne formen for intervju er imidlertid svært ressurs- og tidkrevende, og krever 

mye etterarbeid (Postholm & Jacobsen, 2013, s. 65).  

 

Forskeren må også ta stilling til hvor strukturert intervjuet skal være. Det er ikke 

nødvendigvis slik at et intervju enten er strukturert eller ikke-strukturert, det kan ligge på et 

nivå innenfor denne skalaen (Kleven, 2014, s. 38). Jeg har benyttet meg av et semistrukturert 

intervju. I denne typen intervju forholder forskeren seg til en intervjuguide (vedlegg A) som 

inneholder de emnene som skal tas opp i løpet av intervjuet. Fordelen ved et semistrukturert 

intervju er at forskeren har enten større eller mindre mulighet til å forme samtalen dit han/hun 

vil, men fordi det er fastsatt noen rammer (i form av intervjuguiden), blir det opprettholdt en 

rød tråd gjennom samtalen (Kleven, 2014, s. 39). 

 

I utformingen av min intervjuguide hadde jeg som hensikt å legge til rette for et 

semistrukturert intervju, og dermed lage en intervjuguide med dette i bakhodet. Da jeg 

begynte med arbeidet forstod jeg raskt at jeg ønsket å stille svært mange spørsmål, og at det 

jeg ønsket svar på varierte mellom å være konkrete og ikke-konkrete ting. Jeg bestemte meg 
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derfor for å utforme en strukturert intervjuguide som jeg kunne bruke som en ”mal”, men at 

jeg under intervjuene skulle ta situasjonsavhengige avgjørelser underveis for å styre samtalen 

dit jeg ønsket.  

 

Jeg fulgte stort sett intervjuguiden i begge intervjuene, men hoppet noe fram og tilbake, i og 

med at en del av spørsmålene overlappet hverandre, og at informantene selv kom inn på 

temaer jeg senere hadde planlagt å stille spørsmål om. Jeg passet på å hente meg inn igjen i 

de samme emnene i begge intervjuene, men tilpasset intervjuet en del etter 

undervisningsøkten jeg hadde observert. Begge intervjuene bar preg av å være en samtale der 

jeg stilte oppfølgingsspørsmål til uttalelsene. På bakgrunn av dette avslappende forholdet til 

intervjuguiden, har jeg konkludert med at intervjuguiden jeg utformet derfor går innunder 

kategorien semistrukturerte intervju.  

 

Jeg valgte å stykke opp intervjuguiden i forskjellige kategorier, med den hensikt å gjøre det 

mer oversiktlig både for meg og intervjuobjektet. Jeg begynte intervjuet med å gi informanten 

en del formell informasjon, med det formål å skape en myk start, og for å unngå at 

intervjuobjektet skulle føle seg utrygg. Åpningsspørsmålene mine innunder hver nye kategori 

var ment å være enkle å svare på, også med det formål at intervjuobjektet ikke skulle føle at 

han var i en presset testsituasjon. Denne kategoriseringen av intervjuguiden ble også brukt av 

hensyn til analysearbeidet i ettertid, så det skulle bli enklere å knytte ytringene til en kategori.  

Til tross for at jeg hadde nøyaktig samme intervjuguide i begge intervjuene, utviklet 

samtalene seg i noe forskjellige retninger. Dette hadde å gjøre med hvordan de to 

undervisningssekvensene jeg hadde observert var, da disse sekvensene var svært forskjellige. 

Interessant er det også å nevne at det første gjennomførte intervjuet hadde en lengde på ca. 40 

minutter (C1), og det andre på ca. 70 minutter (C2). I tillegg til hvilket grunnlag intervjuene 

baserte seg på, kan det også ha noe med hvilken rekkefølge intervjuene var i, og at dermed 

min erfaring fra det foregående intervjuet var gjeldende. Framgangen til intervjuene var 

allikevel nokså identiske, da intervjuguiden fungerte som hjelpemiddel til å bevare den røde 

tråden i intervjuet.  

 

Utvalg 

Jeg ønsket i utgangspunktet å gjennomføre intervju med tre eller fire lærere. Jeg fikk erfare at 

det skulle vise seg å bli en utfordring å finne informanter til forskningsprosjektet, og mottok 
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langt flere ”nei” på e-poster enn jeg hadde både håpet på, og regnet med. På bakgrunn av 

blant annet dette, fikk jeg kun gjennomført to intervjuer, og jeg forstod raskt inn i arbeidet at 

dette var nok materiale for meg å jobbe med. 

 

Utvalget jeg foretok har vært ikke-tilfeldig. Forskningen ble gjennomført på 8. og 10. trinn på 

to ulike skoler. De utvalgte skolene som har skapt fundamentet for dette prosjektet, ble valgt 

på bakgrunn av at jeg på forhånd hadde kjennskap til dem. Jeg valgte med andre ord å benytte 

meg av mitt private nettverk. Mitt kjennskap til skolene er derimot variert.  

 

På skolen i C1 har jeg arbeidet som vikarlærer. Her har jeg samlet opp mange vikartimer ved 

siden av lektorstudiet. Jeg har derfor også bygget noen nære relasjoner til enkelte i skole-

personalet, samt til noen klasser og elever. Den utvalgte klassen fra C1 inngår derimot ikke 

blant disse klassene eller elevene, da jeg ikke har undervist i denne klassen tidligere. Dette 

gjelder også for læreren i denne klassen.  

 

Skolen i C2 har vært én av mine utplasseringsskoler. Her har jeg gjennomført både min 4-

ukers- og 8-ukers praksisperiode. Også på denne skolen har jeg derfor bygget nære relasjoner 

til enkelte i skole-personalet, samt til mange klasser og elever. Den utvalgte klassen fra C2 

skiller seg fra klassen i C1, da jeg har hatt et svært nært forhold til denne klassen tidligere. I 

denne klassen har jeg både planlagt og gjennomført undervisning, hatt vurderingssituasjoner 

med elevene, vært til stede under elevsamtaler, samt tilbrakt store mengder tid med dem i for 

eksempel observasjonssekvenser. Med andre ord har jeg fungert som lærer på heltid i denne 

klassen.  

 

De utvalgte skolene befinner seg begge innenfor Oslo Vest, og det er altså ikke stor avstand 

mellom de to skolene. Geografisk spredning er ikke noe jeg anså som spesielt viktig for min 

forskning. I forkant av prosjektet var jeg inne på ideen om at det hadde vært interessant å se 

om mine forskningsresultater hadde variert dersom jeg hadde gjennomført prosjektet på for 

eksempel en skole på Oslo Vest og en på Oslo Øst, eller om jeg hadde sammenlignet en skole 

fra Oslo med en fra ”distrikts-Norge”. Dette gikk jeg raskt vekk ifra da jeg innså at det ikke 

var avgjørende for mitt prosjekt.  
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Transkripsjon  

I transkripsjonen har jeg forsøkt å transkribere så nøyaktig som mulig, men jeg har valgt å 

transkribere til bokmål, og eventuell dialekt og slang har ikke blitt tatt med eller vektlagt. 

Fordi formålet med undersøkelsen er å få fram lærernes opplevelse av retorisk teori som 

vurderingsgrunnlag i muntlige ferdigheter, har jeg i analysen valgt å vektlegge å gjengi 

meningsinnholdet i svarene jeg har fått. Analysen vil i større grad fortolke meningsinnholdet i 

intervjuene, noe som innebærer å gå ut over det som blir direkte sagt i intervjuene, men som 

er med på å skape meningsstrukturer (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 234). Overflødige ord 

som ”eh og ”assa” kan derfor ha blitt fjernet i analysen.  

 

For å gjøre transkripsjonen forståelig har jeg valgt følgende kodesystem:  

Tekst kursiv Intervjuer 

Tekst vanlig Intervjuobjektet 

[p] Lengre pause 

[…] Utelatelse 

[ord/setning] Innfylling av manglende ord eller setninger 

[ord/setning] 

kursiv 

Respons/oppfølgingsspørsmål fra intervjuer 

’ord Trykksterke ord 

(( )) Kommentar til transkripsjonen 

Tabell 1, Forklaring av tegn og symboler i transkripsjonen  

 

4.2 Validitet og reliabilitet 
Spørsmål knyttet til validitet og reliabilitet handler om studiens troverdighet og pålitelighet. 

At forskningen er valid, vil si at de tolkningene som er gjort kan regnes som troverdige og 

sanne (Cohen et.al, 2011, s. 179f). At forskningen er reliabel vil si at flere forskere tolker 

materialet likt (Cohen et.al, 2011, s. 199 –202). 

 

I dette delkapittelet vil jeg ta for meg ytre validitet, begrepsvaliditet og reliabilitet. Jeg vil 

også si noe om hvilke forskningsetiske aspekter jeg har måttet ta stilling til. 
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4.2.1 Ytre validitet 
Ytre validitet handler om hvorvidt resultatene fra min forskning er generaliserbare og kan 

gjøres gjeldende for relevante personer eller situasjoner (Kleven, 2011, s. 124). Den ytre 

validiteten handler altså om i hvilken kontekst resultatene kan gjøre seg gyldige i. For å 

undersøke hvorvidt mine forskningsresultater er generaliserbare, kan jeg se hvordan funn i 

andre studier sammenfaller med mine. Ifølge Lincoln og Guba (1985, referert i Cohen et al., 

2011, s.187) er ikke den ytre validiteten forskerens ansvar, men forskeren bør likevel sørge 

for at leseren sitter med nok grunnlag til å kunne trekke egne slutninger. For å ivareta min 

undersøkelses ytre validitet har jeg derfor forsøkt å gi en så detaljert beskrivelse av 

oppgavens framgangsmåte, datamateriale, teoretisk bakgrunn og kontekst som mulig. Det er 

likevel viktig å poengtere at målet i kvalitativ forskning ikke er at forskningen skal 

generaliseres, men at de utfordringene og mulighetene som eventuelt blir avdekket, kan bidra 

til å påvise tendenser, som igjen kan ha overføringsverdi til lignende situasjoner.  

 

4.2.2 Begrepsvaliditet  
Begrepsvaliditet handler om operasjonaliseringer av begreper. Med begrepsvaliditet er det 

tale om hvorvidt min operasjonalisering av begrep er i samsvar med slik de er definert i 

teorien (Kleven, 2014, s. 86). Ifølge Kleven (2014) er spørsmålet om begrepsvaliditet, et 

”spørsmål om validitetsgrunnlaget for å tolke data som et uttrykk for det begrepet man hevder 

å ha operasjonalisert” (s. 88). Oppgavens problemstilling omhandler hvorvidt retorikk 

gjennom et vurderingsskjema kan fungere som vurderingsgrunnlag i muntlighet, og det har 

derfor vært nødvendig å finne ut hvordan begrepene innenfor retorisk teori er definert hos 

Aristoteles og andre teoretikere. Siden begrepene tolkes ulikt blant teoretikerne, var det 

hensiktsmessig i teorikapittelet å gjøre bevisst på at mine utvalgte tolkninger bare kan 

betraktes som én blant flere indikatorer på begrepet (Kleven, 2014, s. 87). Det er viktig å ta 

høyde for at man aldri kan få totalt samsvar mellom det teoretiske begrepet og det man har 

operasjonalisert (Kleven, 2014, s. 87). 
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Vurderingsskjemaet 

Nedenfor ligger vurderingsskjemaet jeg ønsket at lærerne skulle bruke i sin vurdering: 

 
  Høy 

grad 
Middels  
grad 

Lav 
grad 

Notater  

 
 
 
 
 
Vurdering av ethos 

I hvilken grad viser eleven personlig 
engasjement? 
 

 
 

   

I hvilken grad viser eleven kunnskap 
om temaet? 
 

 
 

   

I hvilken grad viser eleven at hun/han 
har jobbet med stoffet? 
 

    

I hvilken grad har eleven gjort stoffet til 
sitt eget? 
 

 
 

   

I hvilken grad fremstår eleven som 
troverdig? 
 

 
 

   

I hvilken grad tar eleven oppgaven 
seriøst? 
 
 

 
 

   

I hvilken grad behandler eleven temaet 
med respekt?  
 

 
 

   

I hvilken grad har eleven kontakt med 
publikumet? 
 

 
 

   

I hvilken grad er eleven høflig mot 
publikumet? 
 

 
 

   

 
 
 
Vurdering av 
pathos 

I hvilken grad lykkes eleven i å vekke 
tilhørerens interesse? 
 

    

I hvilken grad lykkes eleven i å skape 
engasjement? 
 

  
 

  

I hvilken grad bruker eleven passende 
semiotiske ressurser? 
 

    

I hvilken grad henvender eleven seg 
direkte til publikum?  
 

    

I hvilken grad lykkes eleven med å 
formidle følelser som passer til temaet? 
 

    

 
 
Vurdering av logos 

I hvilken grad har eleven brukt 
pålitelige kilder? 
 

 
 

   

I hvilken grad fremstilles innholdet som 
sant eller sannsynlig? 
 

    

I hvilken grad er innholdet relatert til 
tilhørernes virkelighet? 
 

    

 
 
Andre kommen-
tarer  
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Vurderingsskjemaet jeg har utformet tar utgangspunkt i de tre appellformene ethos, pathos og 

logos. Jeg anså det som mest oversiktlig å dele skjemaet inn i de tre appellformene, og 

skjemaet har flere kriterier knyttet til de tre appellene. Innenfor ethos er det ni kriterier, 

innenfor pathos er det fem kriterier, og innenfor logos er det tre kriterier. Dette utgjør til 

sammen 17 vurderingskriterier. Kriteriene er formulert med samme spørsmål: ”i hvilken 

grad…”, dette er for å gjøre skjemaet så sammenfattet som mulig, slik at læreren vet hvilken 

måleskala han/hun skal følge under hele vurderingssituasjonen. Til høyre for kriteriene er det 

markert opp fire søyler der det er ønsket at læreren skal krysse av på enten ”høy grad”, 

”middels grad” eller ”lav grad”. I den siste søylen er det markert ”notater” der læreren kan 

skrive eventuelle kommentarer. Helt nederst på skjemaet er det enda en rute med teksten 

”andre kommentarer” der læreren eksempelvis kan skrive en helhetsvurdering, eller 

kommentere andre ting. Denne ruten rommer større plass enn de andre rutene. 

 

Begrepsvaliditet i vurderingsskjemaet 

Da denne studien baserer seg på bruk av et vurderingsskjema med begrep utformet av meg, er 

det hensiktsmessig å gjøre rede for mine tolkninger og nedbrytninger av den retoriske teorien. 

De utvalgte kriteriene i vurderingsskjemaet har hatt som mål å operasjonalisere de ulike 

bestanddelene av ethos, pathos og logos på best mulig måte.  

 

Skjemaet er utformet på bakgrunn av den utvalgte teorien lagt til grunn for det retoriske 

delkapittelet i oppgaven, og tar som nevnt utgangspunkt i de tre appellformene. Jeg vil påstå 

at forståelsen av de retoriske begrepene er relativt stabile, og ved å bruke de i en muntlig 

vurderingssituasjon, er det ikke usannsynlig at en annen lærer vil kunne si seg enig i min 

forståelse av begrepene. Kriteriene i skjemaet dreier seg derfor om hvordan trekk knyttet til 

appellformene kommer fram i den muntlige teksten. I utformingen av skjemaet forsøkte jeg å 

bryte det ned til begreper som er forståelige, og unngikk en teoretisk og akademisk sjargong 

for at både lærere og elever skulle forstå hva de skal måle, og hva som blir målt.  

 

Eventuelle målingsfeil som kan være med på å svekke validiteten og reliabiliteten i 

undersøkelsen (Kleven, 2014, s. 89 – 100) vil knytte seg til ulik måte å operasjonalisere 

begrepene, altså om læreren, elevene og jeg har en ulik forståelse av begrepene. For eksempel 

vil min oppfattelse av ”personlig engasjement”, og hvorvidt jeg anser at ”eleven tar oppgaven 

seriøst”, formodentlig være noe annerledes enn både elevenes og mulig lærernes forståelse av 
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begrepene. Hva som ansees som ”passende semiotiske ressurser”, og hvorvidt eleven klarer 

”å vekke tilhørerens interesse”, kan også ha noe ulik oppfattelse. Eleven som framfører kan 

sitte med en oppfattelse av å ha vekket tilhørerens interesse, fordi han/hun har fått øyekontakt 

med publikum noen ganger, mens læreren kan sitte med en motsatt oppfatning dersom 

han/hun eksempelvis registrerte noen i publikum være distraherte. Andre punkt som ”I 

hvilken grad eleven har brukt pålitelige kilder” ansees som nokså objektivt, og det bør være 

en felles forståelse og oppfatning av hva en pålitelig kilde er.  

 

4.2.3 Reliabilitet 
Reliabilitet betyr pålitelighet (Cohen et al., 2011, s. 199). God reliabilitet betyr at data er lite 

påvirket av tilfeldige målingsfeil. Reliabilitet er derfor også et spørsmål om begrepsvaliditet, 

fordi dårlig reliabilitet svekker begrepsvaliditeten (Kleven, 2014, s. 100). Denzin og Lincoln 

(1994, referert i Cohen et al., 2011, s. 202 – 203) hevder forskeren kan stille seg tre spørsmål 

for å sikre studiens pålitelighet. Spørsmålene som følger, omhandler studiens reliabilitet i 

form av stability of observations, parallell forms og inter-rater reliability. 

 

1. Ville de samme observasjonene og tolkningene blitt gjort hvis observasjonene hadde 

blitt gjort ved et annet tidspunkt? 

 

Arbeidet med masteroppgaven og datainnsamlingen begynte høsten 2015. Dataene ble i C1 

samlet inn over to dager. Observasjonssekvensen der lærer forklarer vurderingsskjemaet for 

elevene ble gjennomført 14. oktober, og observasjonssekvensen der lærer skal bruke 

vurderingsskjemaet i vurderingen av sine elever, samt intervjuet, ble gjennomført 28. oktober, 

som er to uker etter. Intervjuet ble foretatt rett etter vurderingssekvensen der lærer har brukt 

vurderingsskjemaet i sin vurdering av sine elever. Timen varte fra klokken 12-13, og 

intervjuet ble gjennomført ca. klokken 13.15. I C2 ble observasjonssekvens der lærer skal 

bruke vurderingsskjemaet og intervju gjennomført på samme dag. Ved gjennomgangen av 

kriterier for elevene var jeg ikke til stede. Dette vil jeg forklare i C2-analysen. 

Vurderingssituasjonen fant sted ca. klokken 09.00 – 14.00, og intervjuet ble gjennomført ca. 

klokken 16.15.  

 

Jeg tror det har både fordeler og ulemper med hvilke tidspunkt for all datainnsamlingen de to 

casene fant sted. At dataene i C1 ble samlet inn med to ukers mellomrom kan ha fordelen at 



	 47	

læreren har hatt god tid til å tenke over vurderingskriteriene før han skulle anvende dem. 

Ulempen med en lang pause mellom de to sekvensene er at mye kan bli glemt på veien, og at 

det ikke sitter i lærerens friske minne. Det er derfor fare for at nyanser av opplevelsen ikke 

kommer fram, da mye kan ha blitt glemt.  

 

I C2 ble alle data samlet inn på én dag. Da intervjuet ble gjennomført etter 5 intensive timer 

med presentasjoner etterfulgt av vurdering, var det en nokså sliten lærer jeg intervjuet. Dette 

kan ha hatt innvirkning på intervjusvarene, da tretthet og uopplagthet kan medføre at det som 

kommer fram hos informanten på det gitte tidspunktet, ikke er representativt for hvor godt 

man svarer den dagen (Kleven, 2014, s. 90). Dersom intervjuet hadde blitt gjennomført 

eksempelvis dagen etter, er det mulig jeg hadde fått mer nyanserte og gjennomtenkte svar fra 

informanten.  

 

2. Ville de samme observasjonene og tolkningene blitt gjort hvis det hadde blitt gjort 

flere/andre observasjoner på samme tid?  

 

Dersom jeg hadde hatt tid og ressurser nok til å gjennomføre flere observasjoner, er det 

muligheter for at det jeg hadde observert og tolket ville vært annerledes. Ved bruk av 

videokamera kunne jeg filmet flere vinkler av undervisningen, og jeg kunne derfor ha fått et 

mer mangfoldig bilde av situasjonene. Da observasjonene ikke har spilt en så stor rolle i min 

datainnsamling, anser jeg dette likevel ikke som avgjørende for utfallet i mine tolkninger.  

 

3. Ville en annen observatør/forsker, som jobber innenfor det samme teoretiske 

rammeverket, gjort de samme observasjonene og tolkningene som meg? 

 

Til tross for at noe kan ha samme utgangspunkt og bakgrunn, vil ikke alle forskere tolke likt 

under en observasjon. Da forståelsen av de retoriske begrepene er relativt stabile, er det ikke 

usannsynlig at en annen forsker ville kunne komme fram til de samme observasjonene, når 

det blir brukt som grunnlag for en muntlig vurderingssituasjon. Funnene i intervjuene med 

lærerne er derimot et område hvor en eventuell annen observatør kunne gjort andre tolkninger 

enn de jeg har gjort. Intervju som forskningsmetode er mer fortolkende enn observasjon, og 

vi kan derfor ha ulike oppfatninger om hva som er interessante funn for en problemstilling. 

De tolkningene som blir gjort, skal imidlertid ikke gå utover det som er sannsynlig å tolke ut 

fra datamaterialet. 
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Spørsmålet om en annen person ville gjort de samme observasjonene og tolkningene som jeg 

har gjort, med samme grunnlag som jeg har, sier noe om i hvilken grad denne studien lar seg 

etterprøves. I dette spørsmålet er det viktig å ha forholdet mellom hvordan jeg som forsker 

forholder meg til operasjonaliseringen av de begrepene og fenomenene jeg utforsker, versus 

intervjuobjektets forståelse. Resultater og tolkninger som blir gjort under analysen av 

datamaterialet, vil bli underbygget med sitater fra intervjuene og eksempler fra observasjon. 

Dette gjør det mulig for leseren å selv vurdere holdbarheten av de tolkningene jeg har foretatt.  

 

Det er viktig å ta med seg at det ikke er mulig å få noe sikkert svar på reliabilitetsspørsmål. 

Reliabilitet er også et teoretisk begrep som det egentlig ikke er mulig å måle eller beregne, og 

spørsmålet om reliabilitet blir derfor heller et spørsmål om estimering av påliteligheten, gitt 

visse forutsetninger (Kleven, 2014, s. 91).  

 

4.2.4 Forskningsetiske aspekter  
Til tross for at jeg ikke har intervjuet noen elever til undersøkelsen, og at det ikke har vært 

elevene som sådan det har vært interessant å forske på, har jeg vært tilstede i klasserommene 

og observert elevene i flere tilfeller. Da alle elevene i min undersøkelse er under 18 år, har jeg 

i tillegg til å måtte skaffe tillatelse fra elevene, også måttet skaffe tillatelse fra deres foreldre 

til å gjennomføre prosjektet. I forbindelse med dette leverte jeg i god tid ut et 

informasjonsskriv til elevene der jeg informerte om hva prosjektet gikk ut på, og hva målet 

med prosjektet var (vedlegg B).  

 

Alle informanter har blitt sikret anonymitet, og alt av tekst og informasjon som kan spores til 

elever, lærere eller skole i transkripsjoner og observasjonsnotater, har blitt endret. Siden dette 

forskningsprosjektet innebærer behandling av personopplysninger som indirekte kan knyttes 

til enkeltpersoner, har prosjektet blitt meldt inn til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 

(NSD) og blitt godkjent (Vedlegg E). Masteroppgaven har imidlertid blitt levert et halvt år 

senere enn det som står på kvitteringen fra NSD. 
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4.3 Oppsummering 
Min problemstilling dreier seg om hvordan retorisk teori gjennom et vurderingsskjema kan 

fungere som utgangspunkt for vurdering i muntlige ferdigheter. Bakgrunnen for hvorfor jeg 

valgte å utforme et eget skjema knytter seg til at jeg ønsket at lærerne skulle ha samme 

utgangspunkt for vurderingen av sine elevers muntlige ferdigheter, samt at et 

vurderingsskjema er et nyttig verktøy i framstillingen av den retoriske teorien. I tillegg til å 

gjennomføre intervju med lærerne har jeg også observert elevene i undervisningssekvensene 

der vurderingskriteriene ble gjennomgått og vurderingssituasjonen fant sted. Mine 

observasjoner kan bidra til å støtte opp under eller avkrefte de tolkningene jeg gjør på 

grunnlag av materialet jeg har skaffet fra intervjuene, samt utvide perspektivet noe. 

Vurderingsskjemaet ble brukt i to helt ulike settinger, og brukt som vurdering i to forskjellige 

sjangrer. I tillegg til dette har jeg gjennomført undersøkelsen i to ulike klasser, der 

mangfoldet i utvalget er bredt, noe som er med på å øke undersøkelsens validitet. Jeg har 

forsøkt å beskrive konteksten, klassene, undervisningen og metodene så nøyaktig som mulig 

slik at funnene som blir gjort også kan forstås i andre kontekster.  

 

Intervjuguide, vurderingsskjema og forespørselsark til elever/foresatte er vedlagt. Jeg gir 

videre underveis detaljert informasjon om hvordan data er samlet inn, detaljerte beskrivelser 

av undervisning, observasjon og gjennomføring av hele forskningsprosjektet. Dette til 

sammen, har blitt vedlagt og gjort rede for, med den hensikt å øke oppgavens pålitelighet. 
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5.0 Analyse 
 

Analysen er stykket opp i to caser. Oppbyggingen av de to casene vil være lik. Jeg vil 

begynne med å presentere selve casen, før jeg tar for meg funnene i observasjonene, og 

deretter funnene i intervjuene. Tyngden av analysen vil ligge på svarene og funnene fra 

intervjuene og bli underbygget med eventuelle observasjoner fra undervisningen, men jeg vil 

likevel gi en beskrivelse av observasjonene først, før jeg deretter går dypere inn på 

intervjuene. Strukturen i analysene er tematisk bygget opp etter interessante funn som kan 

knyttes til problemstillingen. Jeg avslutter casene med en kort oppsummering.  
 

5.1 Case 1 
I denne casen har jeg kommet i kontakt med en mannlig lærer ”Nils”, som er faglærer i norsk 

og samfunnsfag, samt kontaktlærer for en helt fersk 8. klasse. Skolen befinner seg på et nokså 

homogent demografisk vestkant-område. Datainnsamlingen foregikk høsten 2015, over to 

dager. Som nevnt ble observasjonssekvensen der lærer forklarer vurderingsskjemaet for 

elevene gjennomført 14. oktober, og observasjonssekvensen der lærer skal bruke 

vurderingsskjemaet i vurderingen av sine elever, samt intervjuet ble gjennomført 28. oktober, 

altså to uker etter. Intervjuet ble foretatt rett etter vurderingssekvensen der lærer har brukt 

vurderingsskjemaet i sin vurdering av sine elever. Timen varte fra klokken 12-13, og 

intervjuet ble gjennomført fra ca. klokken 13.15.  

 

Da jeg først informerte Nils om hensikten med undersøkelsen, og forklarte at jeg ønsket at 

han skulle bruke et ferdig utformet vurderingsskjema som jeg hadde laget i vurderingen av 

sine elever, var han straks positiv. Nils fortalte at det på dette tidspunktet var planlagt en 

vurderingssituasjon i eventyr-sjangeren i løpet av høsten, og at dette var den eneste planlagte 

muntlige vurderingssituasjonen de skulle ha i løpet av dette semesteret. I de foregående ukene 

hadde klassen arbeidet mye med eventyr-sjangeren, og elevene skulle selv lage et 

hjemmesnekret eventyr, som de skulle framføre for resten av klassen, og få individuell 

vurdering. Nils fortalte at dette av den første vurderingssituasjonen elevene hadde i norsk 

etter at de begynte på ungdomsskolen. De var derfor svært spente og nysgjerrige. Nils sa 

klassen kun har hatt én vurdering tidligere, i faget matematikk, hvor elevene leverte svært 
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gode resultater, som ifølge Nils bunnet i at pensum var et veldig enkelt kapittel. Som Nils 

selv sa, skulle det bli godt å få elevene ned på jorda igjen, slik at de kunne kjenne på hvordan 

vurdering egentlig fungerer.  

 

Elevene var delt inn i grupper på 5-6 elever, og skulle skrive et eventyr, samt dramatisere for 

resten av klassen. Elevene kunne bruke så mye fantasi de ville, og det var ønsket at elevene 

skulle knytte det til i dag. De skulle altså lage et modernisert eventyr.  

 

I det påfølgende delkapittelet vil jeg beskrive observasjonen av Nils’ klasse, med den hensikt 

å tydeliggjøre konteksten for den muntlige vurderingssituasjonen. I det neste delkapittelet 

skal jeg gjøre rede for interessante funn, og jeg vil trekke inn relevante utsagt fra intervjuet 

med Nils, for å underbygge tolkninger og for å underbygge hvordan Nils har opplevd bruken 

av vurderingsskjemaet.  

 

5.1.1 Observasjon  

Observasjon av framlegg av vurderingskriterier 

Observasjonen der Nils forklarer vurderingskriteriene for elevene, er delt inn i to deler, for å 

gjøre det mer oversiktlig. Da Nils takket ja til å bli med som informant til denne studien, 

hadde han i samarbeid med andre lærere på skolen allerede utformet et vurderingsskjema som 

de skulle anvende i sin vurdering av elevene. Nils forklarer at mitt skjema fungerer som et 

slags tillegg-skjema. Dette er første gang elevene jobber med kriterier, og han ønsker derfor 

ikke å skremme elevene, men ivareta trygge rammer. I tillegg skal elevene vurderes i eventyr-

sjangeren, og Nils så det derfor som hensiktsmessig å bruke et annet skjema i tillegg til mitt, 

da han hadde en hypotese om at det ikke ville fange opp alle eventyr-trekk. Nils hadde blant 

annet med ”kreativitet” i sitt vurderingsskjema. Han forteller at han kommer til å bruke mitt 

skjema i vurdering av noen av elevene, men ikke alle. Han brukte det i vurdering av tre 

grupper.  

 

Timen der Nils skal gå igjennom vurderingsskjemaet med klassen, startet med at han snakket 

generelt om vurderingskriterier. Nils ba elevene om å skrive ned hva de mener man burde 

vurderes etter, og dermed hva som er viktig å ha med i vurderingskriterier. Elevene fikk fem 

minutter til å snakke sammen to og to. Deretter samlet Nils klassen og la opp til en 
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helklassesamtale. Etter en del hender i været med mange seriøse forslag, setter Nils opp et 

vurderingsskjema på storskjermen i klasserommet. Nils sa det er lærere på skolen som har 

utformet dette skjemaet, og spurte om det er noen punkter som bør legges til: ”Er innhold 

bra? Er framføringen bra? Er helhetsinntrykk bra?” Skjemaet er delt inn i: (1) Innhold, (2) 

framføring og (3) helhetsinntrykk. Nils brukte skjemaet som utgangspunkt til å fylle inn 

elevenes innspill og skrev inn deres innspill på skjermen fortløpende. Etter ca. 5 minutter med 

elevinnspill, avsluttet Nils med å si: ”dette er det dere blir vurdert etter. Dette er det skjemaet 

vi skal bruke”. Deretter satte han elevene i gang med å jobbe med forberedelser til eventyr-

presentasjonen.  

 

Etter en stund huket jeg tak i Nils og minne han på om at han måtte huske å gå igjennom 

skjemaet jeg har utformet. Nils ga så beskjed til resten av klassen om at de skulle samles ti 

minutter før timen er ferdig, for å gå igjennom det retoriske vurderingsskjemaet.  

Da alle elevene har samlet seg for de siste ti minuttene, sa Nils til klassen: ”litt av poenget er 

å se om Emilies skjema fungerer [p] det vi skal gjøre nå er å se litt på det. Jeg vil at dere skal 

se på skjemaet og se hvordan det kan brukes til å vurdere eventyr”. Deretter spurte han om 

noen elever vil lese vurderingsskjemaet høyt. Tre elever byttet på å lese opp hele 

vurderingsskjemaet. Deretter spurte Nils: ”er det noen ting vi ser med en gang som kan passe 

til vår framføring? [p] Eller hva passer godt, hva er fint for meg å krysse av på?” Her la Nils 

opp til enda en helklassesamtale: 

 
Elev1:  ta seriøst 
Nils:  bra! 
Elev3:  vi jobber med stoffet 
Nils:  absolutt 
Elev8: kunnskap om temaet 
Nils:  flott. Andre ting? 
Elev13: personlig engasjement 
Nils:  flott! Noe annet vi ser? 
Elev4:  se på publikum 
Nils:  flott 
Elev15:  formidle følelser 
Nils:  ja! Kanskje de viktigste? 
 

[p] (Ingen hender i været) 
[Nils spør om det er noe elevene ser som ikke passer så godt?] 
 

Elev15:  pålitelige kilder 
Nils:  godt poeng 
Elev12: hva betyr semiotiske ressurser? 
Nils: rekvisitter for eksempel, alle typer tegn 
Elev17:  sant eller sannsynlig er kanskje ikke, eh, like viktig i eventyr da 
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Nils:  det er sant. Kanskje vi kan bruke noe av det? Alt kan vel ikke skje i eventyr? Hvis man for 
eksempel drar inn marsboere [p] syntes dere det passer i eventyrsjangeren? 

 
[Noen elver rister på hodet] 
 

Nils registrerer at timen snart er ferdig og avsluttet med en oppsummering og sier hva elevene 

bør jobbe med. 

 

Denne helklassesamtalen viser hvordan Nils tilpasser vurderingsskjemaet til elevenes 

ferdigheter og knytter det til eventyrsjangeren. Han spør elevene hva det kan være fint for han 

i denne situasjonen å krysse av på, og kobler det på den måten direkte til eventyrsjangeren. 

Ved å gå igjennom hva som kan være nyttig og ikke, får han fram at det er både 

hensiktsmessige og ikke-hensiktsmessige kriterier i skjemaet. Ved å gå gjennom skjemaet i 

plenum får også Nils en pekepinn på hvor mye elvene forstår, noe som gjør seg synlig i 

utdraget, da en elev spør hva semiotiske ressurser er. At han responderer på alle elevenes 

innspill, sørger for at det blir en åpen og fin flyt av dialog i klasserommet.  

 

Observasjon av undervisningen der kriteriene blir brukt 

Denne sekvensen gikk nokså etter planen, som var at fire grupper skulle framføre eventyrene. 

Nils trakk lapper fra en bunke for å finne ut i hvilken rekkefølge elevene skulle framføre i. 

Rett før elevene skal begynne sa Nils: ”Vi ler med, og ikke av, de andre har en 

vurderingssituasjon, og det respekterer vi”. Deretter framførte elevene sine eventyr, og Nils 

kommenterte ingenting etter elevene har hatt framføringene sine, men ga føringer om hvilken 

gruppe som var neste. Nils brukte det retoriske vurderingsskjema i vurdering av tre grupper. 

Publikum hørte fint på, og ingen av elevene snakket sammen. Alle fulgte nøye med når 

gruppene presenterte, og elevene lo når de forstod at det er et forsøk på et morsomt poeng. 

Dette vitner om at elevene var svært spente på hele vurderingssituasjonen. På slutten av timen 

var elevene nysgjerrige på når de får karakteren sin: 

 
Elev 8:  når får vi karakter?  

Nils:  jeg skal snakke med de andre norsklæreren så jeg ikke er strengere eller snillere enn de andre 

[p] Så får dere de etter hvert 
 

Nils ga ikke noe konkret svar på når elevene får tilbakemelding, og sammenlignet seg selv 

med de andre norsklærerne, og sa det vil bli en rettferdig vurdering. Timen avsluttet brått da 
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det ringte ut til friminutt, og Nils sa at elevene hadde vært flinke og ønsket dem en velfortjent 

pause.  

 

5.1.2 Funn i intervjuene 
Nils møtte på en del utfordringer i anvendelsen av skjemaet, og har gjort seg noen tanker 

omkring hvordan gjennomføringen gikk, og i hvilken kontekst skjemaet kan fungere bedre. I 

det påfølgende kapittelet vil jeg tematisk trekke fram interessante funn fra intervjuet. Jeg vil 

først gjøre rede for noen viktige hovedfunn som utgjør bakgrunn for mye i analysen, før jeg 

tar for meg Nils opplevelse av bruken av skjemaet, stykket opp i utfordringer og muligheter. 

Avslutningsvis vil jeg gi en oppsummering.  

 

Elevenes første vurderingssituasjon  

Et gjennomgående poeng i intervjuet med Nils, er at dette er elevenes første 

vurderingssituasjon, ikke bare i norsk muntlig, men i norskfaget generelt. Det er derfor tatt 

stor høyde for dette i både planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av prosjektet: 

 
[…] i og med at dette er første vurderingssituasjon så skal vi ikke gjøre det til noe store greier. De skal 
få lov til å lage et eventyr og kose seg med det og vi vurderer få ting så ikke de skal bli stressa av at det 
ikke er så veldig mye forskjellig. 

 

Nils sier at denne vurderingssituasjonen som sådan i liten grad er viktig, og at elevene har fått 

mye frihet da de blant annet har fått lov til å velge gruppe selv og fått lov til å styre mye av 

tiden selv. Nils kommer til å ta med seg noen utviklingspunkter på muntlighet som de skal ta 

med seg videre til neste muntlige vurdering, men at dette i stor grad handler om å komme i 

gang med vurderingssituasjoner. Vurderingssituasjonen bærer derfor mye preg av å være en 

innføring for elevene i hva en muntlig vurderingssituasjon er, og at målet er at elevene skal få 

leke seg med eventyr. Målet for Nils’ del er å skulle få en pekepinn på hvordan elevene 

jobbet med eventyr, og få elevene til å bli kjent med vurdering. Da dette er utgangspunktet til 

vurderingssituasjonen, gjør det selvsagt noe med hvilken holdningen både lærer og elever får 

til viktighetsnivået av vurderingssituasjonen, da det kan være noe både lærer og elever kan 

”lese seg tilbake på”. Han forteller også at han tror elevene er veldig spente på 

vurderingssituasjonen, og sier: ”jeg tror de er så gira på å bli vurdert nå i begynnelsen at de 

tar med seg alt”. Nils får altså inntrykk av at de ønsker å sette seg inn i mest mulig, noe som 



	 55	

kan tyde på at elevene er svært interessert og motivert for å få en god opplevelse med 

vurderingssituasjonen.  

 

Fokus på det andre vurderingsskjemaet  

Nils begynte timen der det retoriske vurderingsskjemaet skulle gjennomgås, med først å 

presentere sitt eget skjema. Deretter brukte han ti minutter på slutten av timen til å gå 

igjennom det retoriske vurderingsskjemaet. Timen der Nils skal forklare vurderingskriteriene 

for elevene, bar preg av å være halvferdig, og tatt på sparket. Det ble synlig da det var tydelig 

at Nils hadde misforstått hva jeg ønsket at han skulle gjøre, da han virket nokså overrasket da 

jeg gjorde han bevisst på at hovedpoenget med at jeg var til stede i timen, var for å observere 

hans framlegging av det retoriske skjemaet.  

 

Som nevnt i observasjons-kapittelet forklarte Nils at han ikke ønsket å skremme elevene, og 

at han derfor ville ta det veldig med ro i den første vurderingssituasjonen. I tillegg nevnte han 

at på bakgrunn av at elevene skulle vurderes i eventyr-sjangeren, så han det som 

hensiktsmessig å bruke et annet skjema i tillegg til mitt, da hans hypotese var at det retoriske 

skjemaet ikke ville fange opp alle eventyr-trekk. Nils sier i intervjuet at deres 

vurderingsskjema i hovedtrekk gikk ut på dramatisering, innlevelse, stemmebruk, det at du 

kan replikkene dine, samt et helhetsinntrykk.  

 

Det ble tydelig at Nils valgte å prioritere framleggingen av det andre vurderingsskjemaet, 

fremfor det retoriske vurderingsskjemaet. Ved å fremlegge skjemaet på tampen av timen, og 

si at det kun vil være gjeldende i vurdering av noen av elevene, kan dette være med på å 

svekke viktigheten av det for elevene. Nils’ forklaring på dette er imidlertid at det i denne 

vurderingssituasjonen ikke er viktig å ha fokus på selve vurderingsfundamentet, men heller 

på at elevene skal ut i sin første vurderingssituasjon. Som han sier i beskrivelsen av 

vurderingen:  

 
nei vi har jo gått gjennom vi lærerne på trinnet og laget et vurderingsskjema, eller først så lagde vi 
oppgaven også har vi hatt alt klart hele veien hvor vi viste dem at nå, i og med at dette er første 
vurderingssituasjon så skal vi ikke gjøre det til noe store greier. De skal få lov til å lage et eventyr og 
kose seg med det og vi vurderer få ting så ikke de skal bli stressa av at det ikke er så veldig mye 
forskjellig. 
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5.1.3 Utfordringer 

Et så konkret skjema fungerer dårlig med gruppe 

Nils hadde tidlig hadde en hypotese om at det kom til å bli vanskelig å bruke 

vurderingsskjemaet når han skulle vurdere gruppe. Som han selv sier, tenkte han det ”helt 

sikkert [er] strålende på en til en vurderinger. Men at det kan bli vanskelig med et så detaljert 

skjema når jeg har gruppe, og holde styr på alle arkene”. Han mener derfor det ville vært mer 

hensiktsmessig å bruke skjemaet i en individuell vurdering: 

 
[…] når du kan fokusere og trenger mye plass på én elev så er det veldig fint med detaljerte ark, men 
når du har sånn som jeg: en gruppe med fem, seks elever og da skulle ha fem forskjellige ark foran seg 
og krysse av på de, så kan det bli for detaljert da rett og slett 

 

Det retoriske vurderingsskjemaet utgjorde til sammen én side, som vil si at Nils i vurderingen 

av en gruppe på 5 elever, måtte ha 5 ark foran seg. Dette anså han derfor som utfordrende, i 

tillegg til at skjemaet opplevdes som for detaljert. I en individuell presentasjon er det derimot 

kun én elev av gangen som vurderes, og læreren har bedre tid til å vurdere.  

 

Kun actio som blir vurdert  

Nils forteller at han prioriterer den muntlige delen av norskfaget, men problematiserer at det 

kan være den muntlige delen av faget som blir prioritert, mens vurderingen av det ikke blir 

prioritert. Han sier elevene øver mye på det, og lærerne legger til rette for mye øvelse, da 

målet er at de skal bli gode til å argumentere og flinke til å prate for seg. Det som derimot 

oppleves problematisk, er å skulle vurdere den muntlige ferdigheten som sådan, i tillegg til at 

innholdet skal vurderes. Nils belyser med andre ord det mye av den tidligere forskningen 

også belyser, at vurderingen av kun actio er svært fremtredende, og at det oppleves 

problematisk når også innhold skal tas med i vurderingen:  

 
du har på en måte en ting sånn som [p] vi vurderer jo på en måte kompetansemålene og hvordan de på 
en måte uttrykker det, samtidig så er det jo muntlige ferdigheter i seg selv, altså det å kunne 
argumentere og reflektere og få den biten med. Og det merker jeg i norsk at du har begge deler – der 
skal du klare å uttrykke deg igjennom muntlige ferdigheter og utøve de [i tillegg til å vurdere 
innholdet].  

 

Han poengterer også at elevene i 8. klasse faktisk vurderes etter ting som samarbeid i gruppa, 

og arbeidsprosess, til tross for at de egentlig ikke skal det. Nils mener det retoriske 

vurderingsskjemaet ikke fanger opp dette:  
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[…] Hvis du trenger noe helhetsvurdering av det som har skjedd tidligere. Arbeidsprosess, altså sånn 
som, vi ville aldri vurdert det på 10. klasse […] men nå må vi lære litt andre ting også. [Ting som] 
samarbeid, sånne ting som du ikke skal vurdere, men som [man gjør likevel]. 

 

Vurderingsskjemaet er for standardisert  

Nils hadde en hypotese han la til grunn da han mottok de retoriske vurderingskriteriene for 

første gang. Hypotesen gikk ut på om det ville bli vanskelig å gjennomføre vurdering av 

elevene med det retoriske vurderingsskjemaet, fordi det var så spesifikt, bredt og 

standardisert. Det viste seg at hans hypotese stemte, og han opplevde bruken som noe 

vanskelig, da han til stadighet lette etter steder å krysse av, og ble for opphengt i å finne 

steder å krysse av på skjemaet. Dette kan også ha en sammenheng med at han hadde to 

skjemaer foran seg. Som Nils sier:  

 
[…] eller jeg hadde jo et eget skjemat som jeg brukte på de andre gruppene, og det var jo skreddersydd 
for eventyr og når jeg da skal bruke noe som [p] er mer standardisert for alle sammen så merket jeg at 
jeg lette etter steder å krysse av som jeg tenkte i hodet mitt at det trenger jeg.  

 

Et slikt skjema tar ikke hensyn til sjanger 

Av ting Nils syntes er problematisk i bruken av skjemaet, knytter problemene seg stort sett til 

situasjonen det ble brukt i. Vanskelighetene han lister opp er altså ikke forbundet med 

skjemaet i seg selv, men i bruken av det i eventyr-sjangeren. Han trekker fram stemmebruk 

som eksempel:  

 
[…] jeg tenkte jo på dette med stemmebruk da, så jeg lette jo litt etter det og syntes det var litt 
vanskelig, men det kommenterte jeg for så vidt i kommentar-feltet […] men det er jo flere ting her som 
er veldig relevant, men også flere ting her som jeg tenker dette her trenger jeg ikke å bruke nå da. 

 

Nils fremhever at enkelte appellformer fra skjemaet var mer viktige enn andre. Fordi elevene 

skulle dramatisere et eventyr, trekker Nils fram spesielt pathos som veldig fremtredende, og 

sier: ”dette følelsesaspektet var jo stort da, jeg krysset mye av på skjemaet der”. Han 

presiserer også at de elevene som virkelig står fram i rollen sin, oppleves troverdige på en helt 

annen måte, og dermed sier han at også ethos ble fremtredende. Logos trekker han imidlertid 

fram som lite relevant i eventyr-sjangeren, og blir beskrevet som ”i dette tilfellet nesten 

ubrukelig”. Nils sier han tenker logos blir relevant i andre temaer.  
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Han trekker også fram at det spesielt i denne situasjonen er vanskelig å få en grundig og 

helhetlig vurdering med bruk av skjemaet, fordi ”vi har en presentasjon hvor vi 

innholdsmessig vurderer eventyrsjangeren […], og det blir vanskelig gjennom dette skjemaet, 

for vi hadde ikke noe på det”. På bakgrunn av at elevene i dette prosjektet skal vurderes i 

hvor gode eventyr de har skrevet, mener altså Nils at det retoriske vurderingsskjemaet ikke 

fanger opp de nødvendige punktene. Han mener med andre ord at det i prosjektet i 

utgangspunktet ikke var tenkt at det skulle være et fokus på det framføringstekniske, men kun 

på innholdet. Han hevder imidlertid en idé kunne vært at innhold og det framføringstekniske 

teller halvparten hver.  

 

5.1.4 Muligheter 

Retorikk er nyttig, men ikke før senere 

Nils mener selv han har god kjennskap til retorikk, da han har det i ferskt minne fra sin 

utdanning. Han hevder dermed at han ikke hadde noen problemer med å forstå innholdet i 

vurderingsskjemaet. Han syntes det er godt operasjonalisert, og at de retoriske begrepene er 

godt oppbrutt.  

 

Nils er i utgangspunktet positiv til bruk av retorikk som vurderingsgrunnlag. Han 

problematiserer riktignok at det for elevene i 8. klasse kanskje ikke vil ha noen den positive 

virkningen det vil ha for eldre elever. Han tror det på dette trinnet kan oppleves mer kaotisk 

enn det er fornuftig, og at elevene ikke forstår helt nytten av det før de blir eldre, og at det 

derfor kan ha motsatt effekt av det som i utgangspunktet er hensikten.  

 

Ved flere tilfeller i intervjuet trekker Nils fram mange positive ting med det retoriske 

vurderingsskjemaet, men som han tror vil bli relevant når elevene blir eldre. Lærerne på 

trinnet har denne gangen valgt å fokusere på muntlighet i seg selv, og at elevene ”sier noe 

fornuftig etter hvert også da”. Han trekker for eksempel fram at de i vurderingsskjemaet sitt 

har vektlagt stemmebruk, men forklarer at målet på sikt er at det skal forsvinne, da det på en 

måte blir en selvsagt ferdighet elevene skal inneha: 

 
Men etter hvert vil jo det være en ting som er gitt at de kan så da vil det plutselig ikke være relevant i 
det hele tatt. Så på eldre elever så tror jeg som sagt ikke at jeg tenker umiddelbart at ’oi, dette må jeg ha 
med 
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Nils sier også at han helt klart vil inkludere retorikkens begreper mer, men at dette vil bli 

aktuelt om to år, altså når elevene går i 10. klasse. 

 

Skjemaet bidrar til at elevene får bevissthet om retoriske begreper  

Til tross for at elevene til Nils går i 8. klasse, poengterer han at elevene egentlig har vært borti 

retoriske begreper før, uten å ha brukt de retoriske begrepene ethos, pathos og logos i 

beskrivelsen av det. Ved å presentere begrepene for elevene tidlig får de tidlig en bevissthet 

omkring begrepene, og de vil kanskje på den måten ikke virke så skremmende for elevene. 

Dette ser Nils absolutt nytten av:   

 
[…] etter hvert, så er det veldig greit å ha disse tingene og begrepene og teste de tingene de allerede 
kan ting om. Jeg tenker jo at vi jobber faktisk med ethos, pathos, logos uten at de vet at de heter de tre 
tingene, så det å introdusere begrepene […] vil selvfølgelig være fordelaktig. Det er en fin måte inn i 
norskfaget som man kan dra med seg videre i andre fag også, at det blir en lur vei, også er det bare å 
finne punkter for når elevene er modne for det 

 

Nils er altså positiv til et prøveprosjekt med å introdusere begrepene for elevene tidlig, og 

fremhever at det kan ha en positiv effekt til andre fag, da retorisk teori ikke kun er knyttet til 

norskfaget:  

 
jeg tenker som en overordnet greie – absolutt, å få inn begreper og se at dette er ethos og pathos og 
logos og få lissom ’oi dette var med, for de har jo hatt om det i KRLE og sånn, for de går jo inn i ting 
der. Så definitivt, også heller ta det opp igjen, altså ikke gå så dypt inn i det. […]  
 

Nils fremhever også at jo mer elevene jobber med retorikk, jo bedre retoriske ferdigheter vil 

de utvikle. Dette er derfor med på å underbygge argumentet om hvorfor elevene bør bli 

presentert for de retoriske begrepene tidlig.  

 

Drømmen er et standardisert skjema 

Til tross for at Nils opplevde det retoriske vurderingsskjemaet som for standardisert, trekker 

han likevel fram at det er et ferdig utformet standardskjema som må være målet. Fordelene 

ved dette er at lærerne slipper å utforme nye skjemaer til enhver vurderingssituasjon, noe som 

er svært tidkrevende. I tillegg trekker han fram at det er svært positivt for elevene, da et slikt 

skjema fører til at elevene får trening i de samme tingene ved hver vurderingssituasjon, i 

stedet for at fokuset endrer seg fra gang til gang: 
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[…] da blir det jo på en måte sånn, tidsbesparende, at du har liksom noe du kan ta utgangspunkt i, og 
det er jo strålende. […] så det ender jo opp med at man lager nye hele tiden ikke sant, og det tar mye 
tid. […] fordelen med å ha et spesifikt skjema da, er jo at man begynner å øve på de samme tingene, 
assa da utvikler man samme ferdigheter, så hvis man er enige om hvilke ferdigheter elevene skal 
komme ut med til slutt, så er man jo på god vei, også begynne der.  

 

Nils er likevel rask med å trekke fram årsaker til hvorfor dette kan være vanskelig å få til, da 

han mener skjemaet må være så åpent og lite spesifikt at det nesten vil miste poenget med å 

være effektivt. Skjemaene må med andre ord ha individuell tilpasning til tema og fag, og 

dette anser Nils som vanskelig å få til å fungere i praksis: 

 
Det hadde jo vært alright, men i praksis så ser jeg at det er ekstremt vanskelig, og hvis du da skal få til 
et skjema som kan funke, så må jo det være så åpent at det nesten på en måte da ikke blir nyttig heller, 
inn mot de spesifikke tingene 

 

Den beste vurderingen er kriteriebasert og formativ 

Nils sier han primært har brukt kriterier som vurderingsgrunnlag, og at han faktisk ikke kan 

komme på noen vurderingssituasjoner der han ikke har brukt det. Han ser svært positivt på 

brukt av kriterier og poengterer at man får operasjonalisert vurderingen på en veldig god 

måte, som er fordelaktig for både elever og lærere. Han knytter det også til hvordan 

kompetansemålene er bygget opp, som sier noe om hva man skal kunne. Han mener man med 

kriteriebasert vurdering får differensiert disse målene på en god måte. 

 

Likevel gjør han rede for at fordi elevene går i 8. klasse, blir kriteriene tonet veldig ned. Han 

sier for eksempel at det utformede skjemaet de har laget, ”aldri hadde passert i 10. klasse”, 

men at de har tilpasset det til den konteksten og det tidsrommet det skal brukes i. I tillegg 

forteller han at å legge mye tid og arbeid i utforming av vurderingskriterier, ikke er noe han 

velger å prioritere på 8. trinn, da han opplever at elevene ikke setter seg inn i det på forhånd. 

Han forklarer det med at det er alders- og interessebetinget: 

 
[…] at vi leverer det ut også i 10. klasse etter jul, så begynner de å ”oi” skjønne viktigheten av det og 
da begynner de å på en helt annen måte sette seg inn i det og da går det også veldig mye bedre med de. 
[…] Jeg lager på en måte [vurderingsskjemaer] nå, men jeg gidder ikke å stresse så mye med det, jeg 
vil ikke at elevene skal sitte panisk i 8. klasse og nipugge vurderingskriterier. Det er ikke noe viktig, nå 
handler det heller om det store bildet, også kan de heller til 10. klasse, når det gjelder å prestere der og 
da jobbe mer med det.  

Ulempene han trekker fram, er hvordan det kan bli for standardisert, og at det gir et feil bilde 

av elevens faktiske kompetanse. Han sier: 
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nei, det kan jo bli for standardisert da, selvfølgelig. For fragmentert og det ender opp med at du, det 
helhetsinntrykket som læreren sitter igjen med, ikke stemmer overens med disse kriteriene, fordi 
kriteriene kan ha vært feil eller assa, sånne ting. Av og til så klarer man jo ikke å forutse hva man 
egentlig forventer 
 

Dette kan likevel ikke ansees som en stor fallgruve, da Nils har brukt kriterier i all vurdering 

han har gjort, og at det definitivt er noe som vanligvis inngår i hans vurderingspraksis. 

 

Nils kommer til å gi en formativ vurdering til elevene. Elevene vil få kommentarer der det 

blir gjort rede for hva de har fått til, hvordan Nils oppfattet prosjektet, og eventuelt hva de 

ikke har fått til. Som Nils selv sier, må han dessverre også ”kaste tall på de”, og med dette 

mener han at han må gi elevene en tallkarakter – noe han helst skulle vært foruten. 

Karakteren vil imidlertid komme noen dager etter kommentarene. Han fremhever hvor viktig 

denne karakteren er for elevene, og hvor lite den egentlig betyr for han. Nils ønsker kun å ta 

med seg noen utviklingspunkter per elev som vil være fruktbare å ha med seg videre, 

karakterer bryr han seg ikke noe om før i 10. klasse. Han understreker gang på gang at målet 

denne gangen kun er å komme i gang med vurderingssituasjoner og at elevene skal trene seg 

på å tørre å stå foran klassen. Tilbakemeldingen blir gitt på læringsplattformen It’s Learning, 

da det er mest tidsbesparende.  

 

Nils fremhever at den formative tilbakemeldingen eleven får på dette prosjektet, er nøye 

planlagt, og henviser til tidligere erfaringer. Han mener han selv får bedre kontroll når slike 

tilbakemeldinger blir gitt, og han opplever at det er denne formen tilbakemelding elevene helt 

klart lærer mest av:  

 
[…] Altså ting som vi gjør hele tiden, det lærer de ting av og vi har hatt noen muntlige presentasjoner i 
samfunnsfag for eksempel, og da får de muntlig tilbakemelding foran de andre. Alle skal lære alt, det er 
[p] vi prøver å få bort tanken om at det er et ’meg, og at det er et ’vi, og at vi som klasse skal lære mest 
mulig og da må vi gjøre feil 

 

Han tilføyer også at han mest sannsynlig kommer til å prate med halvparten av elevene etter 

vurderingssituasjonen, da han opplever at elevene har urealistiske høye forventninger til 

hvilken vurdering de får.  
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5.1.5 Oppsummering 
Et ord som til stadighet dukker opp i intervjuet med Nils er ”standardisert”. Med dette mener 

han et skjema som da er så standardisert at man kan bruke det i enhver muntlig situasjon. 

Problemet med et slikt skjema, mener Nils er at det ikke fanger opp det innholdsmessige i en 

presentasjon, og at vinninga derfor vil gå opp i spinninga, da man likevel må ha et skjema til 

som nettopp tar for seg innholdet. Da er ikke et slikt standardisert skjema så hensiktsmessig 

likevel.  

 

I tillegg er det påfallende hvor mye Nils poengterer at dette er elevenes første 

vurderingssituasjon, og at det dermed ”ikke er så farlig” hvordan det utarter seg for verken 

han eller elevene, så lenge elevene får trening i å ha vurdering.  

 

Den retoriske delen kommer ikke så tydelig fram i C1, da Nils faktisk ikke har så mange 

tanker omkring dette. Han har ikke vurdert mye før, og har derfor få sammenligningspunkter. 

I tillegg mener han det ikke har blitt brukt mye retorikk i undervisningen, som han selv sier 

bunner i at elevene hans går i 8. klasse, og at de dermed er for unge. Han mener imidlertid det 

vil bli mer aktuelt om to år, da elevene går i 10. klasse.  

 

5.2 Case 2 
I denne casen har jeg kommet i kontakt med en mannlig lærer ”Ole”, som er faglærer i norsk 

og samfunnsfag, samt kontaktlærer for en 10. klasse. Skolen befinner seg på et nokså 

homogent demografisk vestkant-område. Datainnsamlingen foregikk høsten 2015, og 

observasjonssekvensen der lærer skal bruke vurderingsskjemaet og intervju ble gjennomført 

på samme dag. Gjennomgangen av det retoriske vurderingsskjemaet valgte læreren å legge ut 

som en PowerPoint med lyd på elevenes læringsplattform, og den fungerte derfor som en 

presentasjon som elevene hadde tilgang til dagen før de skulle ha vurderingssituasjonen. 

Vurderingssituasjonen fant sted fra ca. klokken 09.00-14.00, og intervjuet ble gjennomført ca. 

klokken 16.15. 

 

Ole var veldig positiv til å delta i prosjektet. I første uformelle samtale med ham om 

prosjektet kan han fortelle at han selv er svært opptatt av bruk av retorikk, og syntes absolutt 

det er et verdig prosjekt. Han er godt kjent med den retoriske teorien og hevder han bruker en 
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del retorikk i både undervisning og vurdering allerede. Ole informerer om et tverrfaglig 

planlagt prosjekt hvor han tenker vurderingsskjemaet kan være nyttig å bruke. Prosjektet har 

temaet ”bærekraftig utvikling” og er utformet i samarbeid av lærere og utplasserte studenter 

på skolen. Studentene utvikler fagkompetanse innenfor realfag, og det er særlig naturfag som 

er det store satsningsområde i dette tverrfaglige prosjektet. Da jeg kontakter Ole, er de 

allerede godt i gang med arbeidet med prosjektet, og elevene er delt inn i 18 ulike grupper. 

Dette er en klasse bestående av 75 elever, og gruppene har derfor en størrelse på 4-5 elever.  

 

I det påfølgende delkapittelet vil jeg beskrive observasjonen av Oles klasse, med den hensikt 

å tydeliggjøre konteksten for den muntlige vurderingssituasjonen. Deretter vil jeg gjøre rede 

for interessante funn fra intervjuet, og jeg vil trekke inn relevante utsagt for å underbygge 

tolkninger og få tydelig fram hvordan Ole har opplevd bruken av vurderingsskjemaet.  

 

5.2.1 Observasjon  

Framlegg av kriterier 

På grunn av blant annet tidslogistikk valgte Ole å lage en PowerPoint hvor han har lagt inn 

lydklipp på hvert bilde. Denne sekvensen tok derfor ikke form i klasserommet, og det var 

derfor ikke mulig for meg å observere. Ole hadde i utgangspunktet planlagt å legge fram 

kriteriene for klassen, og sette opp et videokamera slik at jeg kunne se på framleggingen på 

opptak, men da det ikke ble tid til gjennomførelse av denne planen, måtte han finne en annen 

løsning. Framlegget av kriteriene utgjør en stor del av helhetsinntrykket for C2. Til tross for 

at dette ikke inngår i en ”observasjon”, anser jeg det likevel mest ryddig å plassere det i denne 

delen av oppgaven. Forklaringer og sitater er hentet fra intervjuet. 

 

PowerPointen har 11 lysbilder. Lysbildene har få setninger, men til hvert bilde har Ole lest 

opp en tekst som elevene kan høre på. Lydsporene tar for seg hva som er retorikk, hvordan 

man kan knytte det til vurdering, og hvordan det påvirker ens arbeid når man skal forberede 

seg til et foredrag. Ole avslutter PowerPointen med det han kaller ”arbeidsspørsmål”, hvor 

han sier det kan gi elevene et innblikk i hvordan lærerne tenker når de vurderer. Her har han 

valgt ut noen kriterier fra vurderingsskjemaet som tar for seg hovedtrekkene i ethos, pathos 

og logos, samt laget et eget arbeidsspørsmål til hver appellform.   
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Under ethos har han plukket ut: ”I hvilken grad viser eleven kunnskap om temaet?” og ”I 

hvilken grad viser eleven at hun/han har jobbet med stoffet?” Under pathos har han plukket 

ut: ”I hvilken grad lykkes eleven i å vekke tilhørerens interesse?” og ”I hvilken grad 

henvender eleven seg direkte til publikum?” Og til slutt, under logos, har han valgt ut: ”I 

hvilken grad har elevene en rød tråd i presentasjonen?” og ”I hvilken grad har eleven brukt 

pålitelige kilder?” Det siste arbeidsspørsmålet har Ole utformet selv og er ikke noe han har 

plukket ut fra mitt vurderingsskjema. Årsaken til at Ole valgte å utforme et eget spørsmål, 

kan ha vært fordi han ønsket å møte elevene der de er, og knytte det til deres 

virkelighetsoppfatning og hva de har vært igjennom tidligere. Til hvert av lysbildene som tar 

for seg arbeidsspørsmålene, forklarer han i lydsporet hva som er viktig for eleven å tenke på 

for at det skal komme fram at han/hun har jobbet med stoffet, og dermed hva som skal til for 

å oppnå høy måloppnåelse på dette punktet. I PowerPointen presenterer han altså ikke hele 

vurderingsskjemaet.  

 

Ole forteller at dette ble en hasteløsning, og at han gjerne skulle lagt det fram på en annen 

måte, og forklart elevene mer grundig hva skjemaet innbar. Likevel er han fornøyd med at 

PowerPointen nå ligger ute tilgjengelig for elevene til å kikke på når de ønsker. Han tror 

imidlertid i denne sammenhengen, dersom elevene hadde fått en bedre gjennomgang av 

skjemaet under roligere omstendigheter, at de hadde fått et større utbytte av innholdet i det, 

men på grunn av den kaotiske retningen prosjektet har tatt ble det ikke slik. Han tenker 

likevel dette er den beste måten å legge fram noe slikt: ”at man får ramme og form på en måte 

på plass først, at jeg legger rammene for hva dere skal komme fram til – da nevner vi både 

krav og forventninger vi har til foredraget – også går de på en måte i gang med fagarbeidet”.  

 

Til tross for at tidsdilemma er hovedårsaken til at kriteriene ble presentert på denne måten, 

mener han likevel det har en annen verdi. Ole forteller at han til stadighet erfarer at han 

gjentar seg for elevene. Han sier han svært ofte går igjennom spørsmålene ”hva er et godt 

foredrag?” og ”hva skal inn i innledningen?” med elevene, og opplever at noen elever er lei 

av denne gjentakelsen, mens andre finner det nyttig. En løsning på dette så han derfor kunne 

være å digitalisere det slik at han heretter kan henvise elevene til denne PowerPointen hver 

gang spørsmål av denne sjangeren dukker opp, og på den måten slipper han å bestandig 

gjenta seg selv. 
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Observasjon av undervisningen der kriteriene blir brukt 

Jeg hadde på forhånd fått beskjed om planen for presentasjonsdagen. Lærerne hadde delt de 

18 elevgruppene igjen inn i 2 puljer, og det var lagt opp til at 9 grupper skulle presentere før 

lunsj, og 9 grupper etter lunsj. Lærerne var plassert rundt ulike steder i klasserommet og 

tilgjengelige rom, og elevgruppene rullerte rundt til de ulike lærerne og holdt sine 

presentasjoner. Det vil med andre ord si at hver gruppe holdt 9 presentasjoner i løpet av 

dagen.  

 

Den første puljen begynte sine presentasjoner klokken 09.00. Da verken Ole eller jeg anså det 

som hensiktsmessig å observere alle elevpresentasjonene, ble vi enige om at jeg skulle 

komme for å observere elevene som skulle presentere i pulje nummer to. Da jeg kom ved 12-

tiden fikk jeg straks vite at det hadde oppstått noen uforutsette problemer, og presentasjonene 

var derfor forsinka, og de var på overtid. Jeg bestemte meg derfor for å få med meg flest 

mulig presentasjoner, og stilte meg straks bakerst i klasserommet. Det ble likevel til at jeg 

kun observerte 7 elevpresentasjoner.  

 

I løpet av observasjonen så jeg at både elevene og lærerne ofte ga uttrykk for å være usikre på 

hvor de skulle være til enhver tid. Elevenes presentasjoner var styrt av en klokke som ga et 

høyt lydsignal når tiden var ”ute”. De ulike elevgruppene hadde hver sin PC som skulle 

kobles opp og ned til hver presentasjon, og det var satt av noen minutters pause mellom hver 

presentasjon slik at elevene kunne forberede seg til neste, og lærerne kunne skrive sine 

kommentarer til presentasjonene.  

 

Ole brukte det retoriske vurderingsskjemaet i alle de 7 observerte presentasjonene. I tillegg ga 

han korte tilbakemeldinger til elevpresentasjonene, noe jeg registrerte var tilfelle ved 4 av 7 

framføringer. Etter noen elevpresentasjoner stiller også Ole spørsmål til publikum: 

 
[Ole går fram og spør om elevene har noen fantastiske innspill] 
[p] 

 
Elev1:  problemstillingen og svaret kunne være bedre 
Elev2:  det gjorde vi da 

 
Ole:  min opplevelse av dette foredraget er at: elevene var godt forberedt, de hadde godt forarbeid. 

De er ikke veldig manusavhengige. Fremstår trygge og rolige. Det var relevant med tanke på 
problemstilling, gode bilder. 

 
[Elev2 har her nettopp hatt presentasjon, og elev1 har vært publikum] 
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Ole foretar med andre ord en oppsummering i form av hans opplevelse, i tillegg til å 

involvere elevene ved å stille spørsmål. Det gjør han også i dette eksempelet: 

 
Ole:  dette var fantastisk bra. Hvorfor sier jeg at det var bra? Noen som la merke til at denne gruppa 

gjorde noe som ingen andre har gjort før? 
[p] 
 
Elev 1:  de brukte tavla og tegnet 
Ole:  hva gjorde det med oss? 
Elev 5:  det gjorde at vi forstod litt mer 
Ole:  det som var bra var at de går litt utenfor boksen, her har vi sett på foredrag i hele dag og det 

var originalt. De skiftet blikket fra PowerPoint til whiteboard, deilig med avveksling. De så an 
publikum, og har tatt en avgjørelse på bakgrunn av det. Flott! 

 

I det neste eksempelet legger derimot Ole ikke opp til noen spørsmålsrunde eller 

tilbakemelding fra medelevene, men sier kun det han mener var bra: 

 
Min opplevelse er at dette var et meget, meget bra foredrag. De brukte visuelle støttemidler for å 
forklare avanserte ting. Jo mer ut i foredraget vi kommer, jo mer spisset blir foredraget. Dette var et 
meget solid, dyktig oppbygd og faglig interessant foredrag 

 

Da jeg stilte spørsmål til Ole i intervjuet om hvorfor han valgte å gi en tilbakemelding til 

elevene etter endt presentasjon, forteller han at dette var et bevisst valg, og mener det ideelle 

etter hvert foredrag er å bruke 10-15 minutter på en tilbakemelding i form av oppsummering 

etter hver presentasjon:  

 
det bør være en oppsummering etterpå der både de som hører på sier hva de syntes var bra og hvorfor 
det var bra, og at jeg kanskje til slutt da, etter de har fått sagt sitt, så kan jeg oppsummere sånn på 
bakgrunn av min fagkompetanse og erfaring, prøve å trekke ut det som var bra i foredraget 

 

Han presiserer riktignok at det i denne vurderingssituasjonen ble tatt mye på sparket, og at 

tilbakemeldingene ble lite planlagte og gjennomtenkte da han var frustrert over hvor rotete og 

dårlig gjennomføringen endte med å bli.  

 

5.2.2 Funn i intervjuene 

Prosjektarbeid og tverrfaglighet  

På Oles skole arbeider lærerne svært mye tverrfaglig og prosjektbasert, noe de også gjorde i 

situasjonen der jeg var til stede. I prosjektet ”bærekraftig utvikling” er det både naturfag, 
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samfunnsfag og norsk som skulle vurderes. Prosjektet skulle avsluttes med en presentasjon 

foran klassen der både det faglige innholdet og den muntlige ferdigheten skulle vurderes. De 

ulike elevgruppene har fått utdelt forskjellige temaer, og det er derfor forskjell fra gruppe til 

gruppe hvor mye av vurderingen som blir vektlagt samfunnsfag og naturfag. Det norskfaglige 

kommer like mye til uttrykk blant alle gruppene. Ole er lærer i norsk, samfunnsfag og KRLE, 

men har ingen fagkompetanse innenfor naturfag. Klassen var som nevnt delt inn i 18 ulike 

grupper, og 7 forskjellige lærere har sett og vurdert alle presentasjonene og gruppene. Som 

jeg tidligere har beskrevet, er prosjektet utformet av både lærerne og utplasserte studenter, 

som primært utvikler fagkompetanse innenfor realfag. Fra observasjonen av sekvensen der 

vurderingskriteriene blir brukt, får jeg inntrykk av at gjennomføringen er preget av mye kaos.  

 

Kjent med retorikk 

Ole forteller at han bruker retorikken en del i undervisningen. Han sier han selv har brukt 

retorikken som utgangspunkt for vurdering tidligere, men ikke i form av et skjema. Han sier 

imidlertid at han ”styrer det på en måte etter hodet”, da han for eksempel har trukket fram 

ethos i sammenheng med hva som kjennetegner et godt foredrag. Han bruker altså de 

retoriske begrepene til stadighet i undervisningen, og knytter det eksempelvis til ”evnen til å 

skape engasjement, talerens troverdighet, og selvfølgelig at det er struktur og en logisk 

sammenheng i det de presenterer”. Likevel er han oppmerksom på når han velger å bruke 

begrepene, da han tar hensyn til at det er variasjoner blant elevene i hvor mye de forstår: 

 
altså du må hele tiden se hvor du er hen i verden, da. Er det elever du har rundt deg så er det [et 
spørsmål om det er] hensiktsmessig å trekke inn retorikken, skaper den klarhet, retning og struktur, 
eller skaper den bare enda mer kaos? Men på 10. Klasse hos oss så tror jeg det egentlig er greit, og 
hensiktsmessig 

 

5.2.3 Utfordringer  

Vanskelig å vurdere faglig innhold og den muntlige ferdigheten samtidig 

Fordi denne vurderingssituasjonen var knyttet til prosjektarbeid og til flere fag, vil det også si 

at det skal gis vurdering i flere fag.  Dette ser Ole på som en utfordring: 

 
[…] det som er enkelt, det er å sette muntlig, eller gjøre en vurdering av muntlighet knyttet til sitt eget 
fag, samfunnsfag, KRLE og norsk som jeg har og kjenner, og som jeg vet på et vis eller har en 
kjennskap til eller forståelse av både i hva det faget går ut på. [Men] når jeg sitter i denne forbindelsen 
og egentlig skal gjøre en vurdering av naturfaglig innhold i tillegg til [muntlige ferdigheter] så faller det 
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litt bort for meg, da, for jeg har på en måte ikke faget på plass, så da mister jeg på en måte en stor del 
av det så ser jeg bare på formen, altså innholdets form 

 

Ole knytter det så til det retoriske, da han sier innholdet utgjør logos og ethos:  

 
ja for det ligger jo til grunn for logos og ethos – det er jo faget, har du troverdighet, har du peiling på 
det du snakker om?  

 

Ole poengterer likevel at det i den muntlige ferdigheten faktisk er den faktiske hendelsen som 

skal bli vurdert, og at det ikke blir gitt noen karakter i verken arbeidsprosess eller 

gruppearbeidets fremdrift, til tross for at lærerne sier det skal vurderes. Dette sier Ole 

imidlertid er for å sørge for at elevene arbeider jevnt og fordeler arbeidsoppgavene rettferdig, 

men blir altså ikke tatt hensyn til i selve vurderingen. Han fremhever likevel at for eksempel 

”bruk av pålitelige kilder” og ”har du jobbet med stoffet” sier noe om arbeidsprosess, og at 

det på sett og vis blir fanget opp i de kriteriene.  

 

Kritisk til kriteriebasert vurdering 

Ole har et negativt syn på kriteriebasert vurdering. Dette bunner i dårlig erfaring, og at han 

misliker skjemaform. Han mener skjema er forenklende og fordummende, og at det fører til 

en distanse mellom ham og elevene: 

 
jeg syntes for så vidt det er greit, men jeg savner liksom den… Altså, når jeg skriver tilbakemelding til 
”elev1”, så kjenner jeg ”elev1” og jeg skriver en mer personlig tilbakemelding, jeg skriver den inn på 
It’s Learning også ligger den der, også gjør jeg en vurdering, sier hva som var bra og hva som var 
dårlig – tre punkter da. Også er det liksom den der kalibreringen, av hennes utvikling som elev, min 
forståelse av henne som elev, og det faktiske arbeide som er levert, eller hun har gjort da. Mens i 
skjema så mister jeg på en måte mennesket litt også blir ”elev1” omgjort til ”A111”, så får hun så og så 
mange kryss på min tippekupong også skal den liksom gi henne en forståelse av hva hun har gjort og 
fått til  

 

Ole trekker fram den personlige relasjonen som svært viktig, og mener en tilbakemelding 

ikledd personlige ord vil bli bedre forstått av elevene enn kun en avkrysning på et skjema. 

Ole mener det ”krysset” på vurderingsskjemaet sier verken ham eller eleven så mye om den 

faktiske kompetansen eleven har vist. Han mener kriterier er svært formålstjenlige på 

videregående, da han hevder objektivitet i vurderingen nærmest er målet, men setter 

spørsmålstegn ved hvorvidt det er hensiktsmessig i grunnskolen. Han mener også det er 

forskjell fra elev til elev hvorvidt de forstår vurderingsskjemaer, da ulikhetene er store i 

ungdomsskolen.  
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Han ser likevel at kriteriebasert vurdering har en god hensikt, og argumenterer godt for 

hvorfor det er bra. Effektivitet, koherens og en stabil praksis er ting han trekker fram som 

positive punkter. Han trekker fram at det skaper god etterprøvbarhet for både lærere og 

elever. Særlig for elevene mener Ole det er svært positivt, da det gjør at elevene lettere kan 

spore og se sin egen utvikling da de kan knytte det til noe konkret. Han forteller også at han 

tror elevene setter pris på et så ryddig og oversiktlig oppsett som mulig der det kommer 

tydelig fram hva som er forventet av dem. Han forteller likevel at elevene sjelden setter seg 

ordentlig inn i kriteriene, og tolker innholdet i dem. Han sier: 

 
De er veldig glad i oppskrifter. Hvordan kan vi gjøre og følge punkt fra 1 – 10, og komme i mål. Det 
digger de, men det å tenke kritisk rundt og det å operasjonalisere disse kriteriene, det gjør de ikke. 

 

Ingen fruktbar tilbakemelding med vurderingsskjemaet? 

Ole er ikke fornøyd med gjennomføringen av prosjektet, og opplevde vurderingssituasjonen 

som svært kaotisk og stressende. Han syntes elevene presterte dårligere enn han hadde 

forventet, og utelukker ikke at det kan ha noe med en dårlig formulering av oppgavelyden, 

eller dårlig planleggingen av prosjektet. Vurderingsskjemaet virker heller ikke som en løsning 

på denne situasjonen.  

 

Når Ole får spørsmål om hvordan elevene vil få tilbakemelding på denne 

vurderingssituasjonen, kommer det tydelig fram at det ikke har vært et fokusområde i 

planleggingen. Ole mener selv tilbakemeldingen vil inngå i en formativ og en summativ 

vurdering: formativ fordi det vil bli gjennomført en kollektiv samtale i klassen om hva det må 

ryddes opp i og korrigeres, summativ fordi elevene går i 10. klasse, der ”alt teller”. Denne 

tilbakemeldingen er imidlertid ikke noe lærerne har planlagt på forhånd, og det er ikke satt av 

noen tid blant lærerne til å gjennomføre noen vurdering. Dette er imidlertid noe Ole etter 

gjennomføringen av prosjektet ser som absolutt nødvendig, da han så nivået på 

presentasjonene. Ole forteller at planen for tilbakemelding er å: 

 
snakke med de i små grupper og høre hva slags kollektive erfaringer vi har av hva et godt foredrag er, 
også skal jeg da som norsklærer knytte det opp til ethos, pathos, logos og sette det opp og se på hva var 
fra? Hva er det som gir troverdighet, kan man konkretisere det? Og prøve å lage en gullstandard for 
foredrag med utgangspunkt i hovedbegrepene [ethos, pathos og logos]. Og knytte det opp mot våre 
kollektive erfaringer. Også har jeg skrevet ned noen sånne ”hva var det jeg syntes var dårlig” som jeg 
får supplere underveis. Men jeg håper at jeg skal få til å ha små grupper sånn at de kan engasjere seg i 
sine egne erfaringer, og sammen da så bygger vi videre. 
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Elevene vil på denne vurderingen få en tallkarakter som blir lagt ut på læringsplattformen It’s 

Learning senere på kvelden. Karakteren vil ikke ha noen begrunnelse eller forklaring. Ole ser 

absolutt ikke lyst på det: 

 
åh, jeg tenker at det [er helt forferdelig]. For da får de bare et tall, en sum som sier noe om hvordan du 
var i den gitte situasjonen, men når du sitter og ser på det tallet, som de kanskje får i kveld, så vet du 
ikke opp og ned på det tallet. Hvorfor fikk jeg 3? Var det på grunn av det? var det samfunnsfagen eller 
naturfagen eller KRL som ødela? […] Du vet ikke hva du skal forbedre deg på, og allikevel selv om du 
får en fellesgjennomgang og en egenvurdering og mulighet til å komme med innspill, er det ikke 
knyttet direkte til deg og ditt foredrag. Hvorfor fikk jeg 5+ og ikke 6?  

 

Ole forklarer den dårlige vurderingen med dårlig planlegging og for stor klasse. Han 

poengterer at klassen har en størrelse på 75 elever, og at det derfor stiller høyere krav til 

planlegging. Dersom det skal bli vellykket, må tidslogistikk, kriterier, ramme og kjøreplan 

være spikra, samtidig som det bør være tatt høyde for at uforutsette ting kan oppstå. Dersom 

dette prosjektet hadde vært nøyere planlagt, tror han både han, og særlig elevene, hadde sittet 

igjen med en bedre og mer rettferdig opplevelse. Han trekker også fram at det 

erfaringsmessig fra andre skoler har vært enklere å gjennomføre, men at det blir særs 

vanskelig med en så stor gruppe elever. 

 

Den ideelle tilbakemeldingsformen mener Ole er å gi en så rask tilbakemelding til elevene 

som mulig, gjerne allerede rett etter framlegget, først i en muntlig gjennomgang, deretter 

forankret i et skriftlig dokument. Dette mener han helt klart et den mest fruktbare 

tilbakemeldingsformen for elevene, og trekker fram en kollegas vurderingspraksis som 

stjerneeksempel:  

 
Jeg tror det er knall-læringsrikt. […] Lærer1 har en muntlig tilbakemelding på en prøve i hvert fall 1 
gang i halvåret. Hun retter det, så tar hun hver enkelt elev ut fra timen, eller våre timer, og jobber seg 
gjennom lista, det kan ta gjerne tre uker å få til det. men da skjønner de jo det! Og da har vi for 
eksempel elev-x som er en IOP-elev, som da har fått snakket gjennom hele prøven, og fått en forståelse 
og forklart henne hva hun er ute etter, hvordan prøven var tenkt og hva som var gullstandarden for de 
spørsmålene der, så det er den beste praksisen når folk gjør det. vi skulle hatt mer av det 

 

Det kommer ikke frem i intervjuet at Ole ser på vurderingsskjemaet som en umiddelbar 

løsning på problemene han lister opp, slik at han kan gi en tallkarakter i tillegg til en 

kommentar. Da elevene har fått beskjed om at Ole kommer til å vurdere elevene etter de 

retoriske appellformene, kan man stille spørsmål til hvorfor det ikke blir knyttet til 

tilbakemeldingen elevene skal få.  
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5.2.4 Muligheter  

Retorikk som metaspråk 

Ole mener retorikk som utgangspunkt for muntlig vurdering er løsningen: 

 
det å ta utgangspunkt i retorikken, altså talekunsten, altså teorien og læren om hvordan vi holder gode 
taler, det er jo egentlig ganske innlysende, og jeg tror det hjelper mange å konkretisere litt hva 
muntlighet faktisk er, for det er jo vagt. Men i kraft av å bruke retorikkens språk og begreper, så får 
man på en måte gitt den muntlige vurderingen et innhold 

 

Han trekker fram at retorikken kan fungere som et metaspråk for lærere og elever, da det kan 

bidra til at vurderingene blir mer rettferdige. Han påpeker til tross for at det skal være lik 

vurderingspraksis blant lærere, er ikke det tilfelle i praksis. Ved bruk at retorikk som et 

metaspråk kan det føre til at det ikke blir noen overraskelser for elevene i tilbakemeldingene: 

 
altså hvis du har etablert grunndelene av retorikken, så blir det likt mellom lærere også, da kan ikke 
elevene komme og si ”hun liker det sånn” og ”han liker det sånn”, altså det ville ikke vært noen 
forvirring, det ville ikke vært noen individuelle forskjeller, da. Så blir det mer altså bak dette så ligger 
kompetansemålene, også har du på en måte en operasjonalisering av kompetansemålene ved bruk av 
retorikk, knyttet til muntlighet. Så kanskje det hadde gitt oss eller systemet med troverdighet, kanskje 

 

Ole mener mer integrering av retorikk i norskfaget kan være med på å heve statusen til 

muntlighet, og kan endre på det forvrengte bildet av at det er enklere å få en god vurdering i 

norsk muntlig enn i skriftlig. Han mener metaspråket også kan være et nyttig verktøy for 

lærerne, da det blir enklere å vite hva som faktisk skal vurderes: 

 
da får man et språk som man kan snakke om foredragene og om foredragene vi skal holde. Og det kan 
kanskje være med på å heve litt statusen da, at den, ”muntlighet, hva er det?” for nå er det litt sånn ”ah, 
muntlighet er lett alle får femmer eller sekser på det”, kommer man opp i eksamen i muntlig, så er det 
lett og det er fint. Hvorfor det? Og kanskje og for lærere, at du får, at det blir mer konkret, mer 
bevisstgjorte, hva man faktisk skal se etter og hvorfor og hvordan det påvirker den vurderingen jeg 
gjør. 

 

Ole knytter også dette til eksamen, og trekker fram hvordan retorikken kan fungere som et 

mer rettferdiggjørende trekk, da han mener eksamenspraksisen slik den er i dag er svært 

urettferdig: 

 
fordi sensorene er så forskjellige, faglærerne er så forskjellige, praksisen er så ulik […] jeg tenker at det 
må være samsvar mellom det faglærer har gjort og hvordan de har trent i muntlighet og at deres 
vurderingspraksis må ligge… men på samme tid så har vi jo en teori om hva et godt foredrag er, og det 
kaller vi jo gjerne retorikk! Det er jo læren om talekunsten.  
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Med tanke på at Ole opplever at elevene setter pris på ryddighet, og at det tydelig kommer 

fram hva som forventes av dem, tror han de også setter stor pris på et skjema som tar 

utgangspunkt i retorikk. Han mener det med et retorisk bakteppe ikke kan komme tydeligere 

fram hva som er oppskriften på et godt muntlig framlegg.  

 

Skal det pekes på noe negativt med å integrere retorikk mer i undervisning og vurdering, 

trekker Ole fram at det kan være fremmedgjørende for elevene, og at de ikke forstår hva det 

er da ethos, pathos og logos kan virke fjernt fra elevenes språkkultur. En løsning på dette 

mener han kan være å integrere begrepene tidlig, gjerne allerede i 8. klasse. Da får elevene en 

tidlig kjennskap til begrepene, og det kan være med på å redusere den avstanden og 

skremselsfølelsen mange elever knytter til begrepene. Verre enn som så mener han ikke det 

er: 

 
[…] Og hvis man får det som en vane eller automatisere forståelsen at de skjønner veldig greit og godt 
hva som ligger i de, så kan det være greit. Begynn tidlig, vær konsekvent og bruk det i alle 
sammenhenger i de fagene man underviser i, altså norsk og samfunnsfag og kanskje KRL 

 

Gullstandarden mener Ole er å inkorporere de retoriske begrepene i språket, slik at man 

bruker det i veiledningen og tilbakemeldingene til elevene, men også som et metaspråk for 

lærerne seg imellom.  

 

Standardisert skjema 

Ole ser absolutt nytten av å bruke det retoriske vurderingsskjemaet som utgangspunkt for å 

lage flere standardiserte skjemaer, som da kan være hensiktsmessig med tanke på hva slags 

type muntlig aktivitet som skal vurderes: 

 
Jeg tenker at det på sikt kan bli et meget operativt verktøy, alt etter som hva slags form foredragene har, 
eller eventuelt den muntlige aktiviteten som skal vurderes, at en, hvis en på en måte jobber videre med 
det […] kanskje at det er ulike varianter av ethos, pathos og logos i vurderingsskjemaet alt etter som 
hva slags type foredrag av muntlig aktivitet som skal gjennomføres 

 

Han fremhever ingen behov for å vekte de tre appellformene opp mot hverandre, da han 

presiserer at de sameksisterer. Han er likevel med på tanken om at alt ettersom hvilken 

muntlig sjanger det skal vurderes i, kan man vekte appellformene litt ulikt. Han trekker fram 

dramatisering som eksempel, da pathos vil ha en vesentlig betydning. I et foredrag vil 
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imidlertid ethos og logos i mange tilfeller spille en større rolle, mens pathos på en måte blir 

”krydderet”.  

 

Justeringer i skjema 

Til tross for at Ole ikke syntes det er noe problematisk som faglærer å ha mange spørsmål 

(kriterier) å forholde seg til, er han usikker på om det er like hensiktsmessig å presentere alle 

kriteriene for elevene. En tanke han gjorde seg, var heller å trekke ut noen spørsmål innenfor 

hver appellform, og heller fokusere på det: ”Hva er det de trenger for å forstå ethos, hva slags 

arbeidsformer de har som de kan stille seg selv for å sjekke det i samsvar med dette 

begrepet”. Dette gjorde han i framleggingen av skjemaet for elevene, da han i PowerPointen 

kun valgte ut noen kriterier, og i tillegg utformet et eget kriterium. På det måten mener han 

det ikke ble så voldsomt for elevene, og han tror han ved en presentasjon av hele 

vurderingsskjema rett og slett ville mistet mange elever på veien. Når han har brukt 

retorikken i undervisningen tidligere, har han sett at det er en del elever som henger med og 

syntes det er spennende å lære nye begrep og knytte det til muntligheten, mens andre elever 

ikke henger med.  

 

Ole trekker frem at skjemaet tar for seg langt over det han egentlig får med seg i et muntlig 

framlegg, og at ethos, pathos, logos og arbeidsspørsmålene han har utformet til elevene er 

mer omfattende enn det vurderingsarbeidet han har noen gang har gjort. Han knytter det til 

”den skolevirkeligheten han er i”, noe som kan tolkes til at det er langt over hva han både har 

tid og evne til å bruke til vurderingsarbeid. Derfor tror han altså en mulighet kan være å gjøre 

skjemaet mindre, slik at det ikke blir så stort og avansert for elevene.  

 

5.2.5 Oppsummering 
Ole sier han har brukt retoriske begreper en del i vurdering tidligere. Særlig i forkant av en 

vurderingssituasjon har Ole trukket det fram, som tips til elevene, men han har aldri ikke 

vurder etter det tidligere. Ole er svært positiv til bruk av retorikk i vurdering i muntlighet, og 

mener det er det manglende metaspråket vi trenger. Han syntes imidlertid det er vanskelig å 

vurdere det framføringstekniske samtidig som han skal vurdere det innholdsmessige i en 

presentasjon. 
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Ole sier han uten tvil opplever at elevene setter pris på ryddighet og at det kommer tydelig 

fram hva som er forventet av dem. Likevel er han kritisk til bruk av kriteriebasert vurdering, 

og mener det fører til en fremmedgjøring i vurderingsprosessen. Dette blir er paradoks, da 

hva han anser fungerer best for elevene, ikke fungerer best for han.  

 

Ole har valgt å sette elevene inn i retorikken. Dette gjør han ved ikke bare å presentere et 

vurderingsskjema som er utformet, og vise de hva de blir vurdert etter, men ved å sette 

elevene aktivt inn i begrepene, og legge til rette for at elevene kan jobbe med ethos, pathos og 

logos. Dette kommer til syne i arbeidsspørsmålene han utformet i PowerPointen. Det er 

likevel usikkert hvorvidt elevene har fått med seg PowerPointen, og dermed hva de skal bli 

vurdert etter, da den ble lagt ut på It’s Learning dagen før vurderingssituasjonen. Ole vet 

derfor ikke om elevene vet hva de skal bli vurdert etter.  
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6.0 Diskusjon 
	
I dette kapittelet skal jeg tolke og drøfte de funnene jeg har kommet fram til i C1 og C2 i lys 

av teori, samt sammenligne disse med andre empiriske studier for å underbygge casenes 

resultat. Diskusjonskapittelet vil gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter de to 

lærerne støtte på i bruken av vurderingsskjemaet, og bruk av retorisk teori som grunnlag for 

vurdering. Deretter vil jeg vurdere hvorvidt forskningen min kan anses som holdbar, og 

påpeke eventuelle svakheter ved oppgaven som jeg har oppdaget under analysearbeidet. Jeg 

vil først ha en gjennomgang av funnene, før jeg vil diskutere 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 lærere når 

de skal vurdere ungdomsskoleelevers muntlige ferdigheter med utgangspunkt i et 

vurderingsskjema basert på retorisk teori?  

 

6.1 Tolkning og drøfting i lys av teorien 
	
Til tross for at de to casene hadde en del likheter, finner vi også mange ulikheter, og det er 

tydelig at de to casene avdekker store variasjoner i vurderingspraksisen i muntlighet. Både 

Nils og Ole ytrer en form for frustrasjon om vurdering i muntlige ferdigheter. Slik det ble 

belyst i teorien, mangler det et utviklet tolkningsfelleskap mellom lærer og elev i vurdering 

av muntlighet. Tilbakemeldingen kan være lite konkret, eller for avansert, som fører til at 

elevene ikke får et godt utbytte av dem (Haber & Lindgard, 2001, s. 311). I teorien blir det 

trukket fram at et metaspråk er en forutsetning for å utvikle et slikt tolkningsfelleskap (Jers, 

2010).  

 

Min hovedidé for denne undersøkelsen er å undersøke om nettopp retorisk teori gjennom et 

vurderingsskjema kan fungere som dette manglende metaspråket, da retorikken er et utviklet 

begrepsapparat som kun omhandler muntlighet. Jeg valgte å bruke vurderingsskjema som 

hjelpemiddel slik at lærerne tar utgangspunkt i samme vurderingsgrunnlag. Både Nils og Ole 

mener det bør utvikles en ny metode for vurdering i muntlige ferdigheter, og ser også 

muligheten for at retorikk kan være nøkkelen. Slik Ole sier: ”[vi har] jo en teori om hva et 

godt foredrag er, og det kaller vi jo gjerne retorikk. Det er jo læren om talekunsten”.  
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6.1.1 Muligheter og styrker  
 

I Fiskes (2014) masteroppgave kommer det fram at det er et manglende metaspråklig 

tolkningsfellesskap mellom lærer og elev, og hun avdekker store variasjoner i 

tilbakemeldingspraksisen. Tilbakemeldingene varierer mellom å være korte kommentarer 

som ”Bra!”, til utfyllende setninger og spørsmål til elevframføringen. Penne og Hertzberg 

(2008) mener det spontane hverdagsspråket ikke er optimalt i tilbakemeldinger, fordi det ikke 

utvikler elevenes refleksjon og læring (s. 69). Dette belyses også i Jers (2010) studie, der hun 

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

lærere og elever et metaspråk ved framføringer. Metakunnskap og metaspråket gjelder ikke 

bare kunnskap om framføringssjangeren, men også om alle omstendighetene rundt 

framføringen, og den muntlige ferdigheten som helhet.  

 

Nils og Ole mener retorisk teori kan fungere fint som grunnlag for vurdering av elevers 

muntlige ferdigheter, og mener det har fordeler for både elevene og lærerne. Ole trakk fram at 

det kan bidra til en mer rettferdig vurderingspraksis, da det kan bidra til færre overraskelser 

for elevene. Da blir det ingen forskjeller mellom lærernes praksis, slik at elevene ikke trenger 

å vektlegge hva den enkelte læreren anser som bra i en muntlig framføring. Det vil altså ikke 

være noen individuelle forskjeller mellom lærerne, og det blir koherens mellom hva lærerne 

mener er et godt foredrag og hva som skal vektlegges i en vurdering. Dersom retorikk er det 

fungerende metaspråket, får lærerne og elevene et språk de kan bruke i tale om for eksempel 

foredragets form, og de kommende foredragene elevene skal holde, noe Ole også tror kan 

heve statusen til muntlighet. Ole trakk også fram at metaspråket kan være nyttig for lærerne 

seg i mellom. Da vet lærerne hva de faktisk skal se etter, og hvordan og hvorfor det påvirker 

den vurderingen som blir gjort. Ved å bruke retorisk teori som utgangspunkt kan 

vurderingspraksisen bli mer konkret, og lærerne mer bevisste på hva de faktisk skal se etter, 

og hvordan det påvirker den vurderingen de gjør.  

 

Nils og Ole mener det kan være lurt å introdusere de retoriske begrepene for elevene tidlig. 

Nils mener imidlertid det ikke bør gås dypt inn i det før på 10. trinn. Ole mener det er 

individuelt hvorvidt elevene er i stand til å ta imot de retoriske begrepene. Han mener 

nøkkelen er å se hver enkelt elev, og se an om de er i stand til å se nytten i bruken av det. Han 

mener det for noen elever skaper klarhet, retning og struktur, men at det for andre elever kun 

skaper mer kaos. For elevene som henger med, tror han fordelene er store, da det kan bidra til 
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blant annet konkretisering og bevisstgjøring for elevene. Ved å gå dypt inn i begrepene på 10. 

trinn, dekker det læreplanmålet etter 10. årstrinn som sier at elever skal ”gjenkjenne ulike 

appellformer og måter å argumentere på” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8), og som er 

det eneste kompetansemålet på ungdomstrinnet som omhandler retorikk. Det medfører 

imidlertid at det kan ha den virkningen å bli sett på noe elevene skal presenteres for i tillegg 

til alt annet. En løsning mener Nils og Ole kan være å introdusere begrepene for elevene på 8. 

trinn, og at de kan knytte arbeidet de gjør gjennom skoleårene til retorikken, og dermed sørge 

for at denne overgangen blir mindre brå. De mener likevel at retorikken i vurderingsarbeid 

ikke vil være hensiktsmessig å trekke fram før på 10. trinn, da elevene ikke vil forstå 

retorikken som et metaspråk før da.  

 

Fordelene som blir trukket fram ved å introdusere begrepene tidlig, mener både Nils og Ole 

for det første kan være at det kan føre til at begrepene ikke virker skremmende for elevene, 

dersom lærerne klarer å inkludere det i sitt hverdagslige språk. En forutsetning for dette er at 

lærerne må være konsekvente, og bruke det i alle sammenhenger i de fagene lærerne 

underviser i. For det andre mener de det kan være fordelaktig med generell kunnskap om 

retorikk, særlig i norskfaget, men også på tvers av fag. De poengterer at retorisk teori ikke 

bare knytter seg til norskfaget, men faktisk til alle muntlige fag.  

 

Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2016) mener elever lærer best når de vet hva som 

forventes av dem. Bruk av vurderingskriterier og vurderingsskjema fører da til at vurderingen 

blir mer objektivt, da oppmerksomheten blir rettet bort fra eleven som person, og over mot 

selve framføringen (Livingston, 1980). Vurderingskriterier kan avdramatisere den sårbarheten 

i situasjonen eleven er i ved en framføringssituasjon, og bruk av kriterier gjør at 

framføringssituasjonen elevene er forberedt på, blir mer rutinemessig (Hertzberg, 2003). Som 

Hertzberg (2003) skriver om sine erfaringer med muntlig vurdering: ”Det å feste seg ved 

tekstspesifikke trekk som språklige formuleringer og tekstoppbygging krever for det første en 

uhyre konsentrert lytting ledsaget av raske noteringer, og for det andre en tekstkompetanse 

som nærmer seg ekspertkunnskap” (s. 164). Hertzberg mener med andre ord det er praktisk 

umulig å foreta en fruktbar vurdering av muntlighet dersom man kun skal ta utgangspunkt i 

sine egne forutsetninger.  

 

Nils mener kriteriebasert vurdering er den beste måten å vurdere på. Han benytter den måten 

å vurdere på i stort sett all vurdering han foretar, og brukte det også i sitt eget 
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vurderingsskjema til denne vurderingssituasjonen. Han mener det er hensiktsmessig for å 

kunne gi en fruktbar tilbakemelding til elevene, slik at de vet hva de kan jobbe videre med. 

Ole er derimot svært kritisk til kriteriebasert vurdering, og mener den personlige kontakten 

forsvinner, og at han mister elevene i den formen for vurdering. Han opplever at kriteriebasert 

vurdering fører til fremmedgjøring. Han mener likevel det er den beste vurderingen med 

tanke på etterprøvbarhet og spesielt for elevene mener han det er svært nyttig, slik at de vet 

hva som forventes av dem, og hva de kan jobbe med for å nå målene sine. Det Ole sier er den 

beste metoden for vurdering, er altså ikke er det han foretrekker å bruke selv. Dette går 

imidlertid imot hans egne uttalelser om at kriteriebasert vurdering er den beste vurderingen 

med tanke på vurdering for læring, og hva elevene får mest ut av i en vurderingssituasjon. En 

lærers oppgave er å legge til rette for at elevene skal lære på best mulig måte, noe Ole sier 

selv de gjør ved å bruke kriteriebasert vurdering. Dette er paradoksalt, og Oles argumentering 

imot kriteriebasert vurdering knytter seg kun til hans personlige mening. Dette mener jeg 

derfor ikke kan tas tilstrekkelig med i evalueringen av hva som er den beste metoden for 

vurdering, da Oles ytringer er selvmotsigende. Funnene i undersøkelsen viser derfor at både 

Nils og Ole mener kriterier er den beste måten å vurdere på, noe som bekrefter at bruk av 

vurderingsskjema er et hensiktsmessig hjelpemiddel for lærerne i vurdering  i muntlige 

ferdigheter.  

 

6.1.2 Utfordringer og begrensninger  
	
Nils og Ole er altså positive til å introdusere retorisk teori for elevene tidlig. De er allikevel 

usikre på om det vil være formålstjenlig, da ingen av lærerne har erfaring med det. Særlig 

Nils er skeptisk til å legge mye vekt på det på 8. og 9. trinn, og mener det vil være mer 

hensiktsmessig å undervise i retorisk teori på 10. trinn. Han mener som nevnt det kan være 

lurt å introdusere begrepene for elevene tidlig, men ikke gå dypt inn i det før på 10. trinn. Nils 

hadde i forkant av vurderingssituasjonen en hypotese om at han trodde elevene ikke ville 

forstå mye av skjemaet. På skolen til Nils har ledelsen lagt retorisk teori inn på siste året på 

ungdomsskolen. Nils kommer derfor til å følge denne planen, og vente med å introdusere 

begrepene for elevene, og eventuelt bruke det i vurderingsarbeid først da. Når retorisk teori 

knyttet til muntlighet blir lagt opp knytter seg altså til Nils’ mening, men også til ytre 

bestemmelser. 
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Ole bruker en del av de retoriske begrepene i undervisning i muntlighet allerede. Hans elever 

går riktignok i 10. klasse, men han sier han har introdusert begrepene for elevene på både 8. 

og 9. trinn. Som nevnt mener Ole nøkkelen er å se an elevene, og se hvem som er i stand til å 

se nytten av det, da det for mange elever kun skaper mer kaos. For disse elevene blir det 

oppfattet som noe i tillegg til alt annet i skolen, og det blir dermed naturlig for de å ta avstand 

fra det. Ole valgte å trekke ut enkeltkriterier i sin framleggelse av skjemaet. Han tok altså en 

avgjørelse om å ikke presentere hele skjemaet for elevene, da han trodde det ville virke 

skremmende og oppleves som for stort og omfattende for elevene.  

 

Både Nils og Ole trakk fram at begrepene kan skape mer forvirring for elevene, da det ikke er 

noe intuitivt at ethos, pathos og logos betyr de tingene de gjør, og dermed skaper mer uorden 

enn orden for elevene. Det kan føre til en fremmedgjøring for elevene, da begrepene er så 

fjernt fra elevenes språkkultur og deres begrepsapparat, slik at det vil virke mot sin hensikt. 

Skal man ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige elev, og ikke kun de aller flinkeste (som Ole 

antyder er den elevgruppen som forstår retorisk teori) antyder mine intervjuobjekters svar at 

det retoriske vurderingsskjemaet er for avansert til at elever på ungdomsskolen skal forstå det.  

 

Nils og Ole trakk fram at bruk av retorisk teori som utgangspunkt for vurdering er langt over 

det læreren egentlig får med seg i en muntlig vurderingssituasjon, da retorikken er avansert 

og bred teori. De mener skjemaet tar utgangspunkt i mange flere ting enn det lærere stort sett 

er vant med å vurdere, og at skjemaet er svært omfattende. Ole poengterer riktignok at dette 

er første gang han bruker retorisk teori som vurderingsgrunnlag, og at det høyst sannsynlig 

ikke vil være så fremmed å bruke etter noen ganger. Nils opplevde at vurderingsskjemaet var 

vanskelig i vurdering av elevgrupper, fordi det rett og slett var for mange ting å se etter på én 

gang. Dette mener han gjorde vurderingsarbeidet lite oversiktlig.  

 

I tillegg opplevde lærerne bruken av retorisk teori som nokså sjangerbestemt. Dette skiller 

også de to casene fra hverandre, nemlig hvilken sjanger vurderingssituasjonene tok 

utgangpunkt i. Den muntlige delen av norskfaget er svært bred. I Kunnskapsløftet står det 

under ”Muntlig kommunikasjon”:  

 
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 (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 3). 
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Som vi ser sier Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2013) at elever skal kommunisere 

og uttrykke seg gjennom ulike sjangre. I de to casene ble det vurdert i eventyr-sjangeren og i 

foredrag-sjangeren, noe som avspeiler norskfagets bredde, og at det er variasjoner i hvilke 

sjangre det skal vurderes i. I C1 brukte Nils det i eventyr-sjangeren, der elevene skulle 

dramatisere eventyr. Nils mener det i denne vurderingssituasjonen kun var pathos og 

følelsesaspektet som var hensiktsmessig å vurdere, da elevene i dramatisering av eventyr skal 

uttrykke mye følelser. Han mener logos i denne situasjonen nærmest var  ubrukelig, og gjorde 

ingen utslag på vurderingen. Nils krysset ikke av noe under logos i vurderingsskjemaet. Ethos 

mener han var noe viktig, da det gjør seg synlig hos de elevene som virkelig står fram i rollen 

sin, men da fordi de fremstår troverdige i skuespillerrollen sin. Med andre ord var ikke de tre 

appellformene sidestilt like viktige i eventyrsjangeren.  

 

I C2 brukte Ole vurderingsskjemaet i vurdering av foredrag. I C2 er egentlig forholdene 

optimale for å undersøke om vurderingsskjemaet fungerer. Ole mener alle appellformene var 

like viktige i den vurderingssituasjonen, og han krysset av på alle punktene i 

vurderingsskjemaet. Han mener likevel de ulike appellformene kan vektes litt etter hvilken 

muntlig sjanger man studerer, og at det vil være forskjell fra sjanger til sjanger.  

 

I tillegg var det enighet blant Nils og Ole at det innholdsmessige ble satt til side i 

vurderingssituasjonen, da retorisk teori tar utgangspunkt i taleren, og talerens egenskaper. I 

begge casene kommer det fram at lærere fant det problematisk å skulle vurdere både innhold 

og det framføringstekniske samtidig. Ingen av lærerne mener det er spesielt vanskelig å 

vurdere det framføringstekniske som sådan, men at det blir vanskelig dersom man skal 

implementere noe annet i vurderingen, noe man må gjøre i vurdering i muntlige ferdigheter, 

da det stort sett er knyttet til et innholds-tema. Begge lærerne poengterer at det er helt 

avgjørende at elevene skal ha eierskap til stoffet de presenterer for å få en god vurdering på 

framføringen sin. I begge casene har klassene jobbet med prosjektene sine over en lengre 

periode, og den muntlige framføringen utgjør sluttvurderingen på prosjektet. Det er ved å 

høre på innholdet i det elevene presenterer, at både Nils og Ole får testet elevenes 

kunnskapsnivå. Ole poengterte også at det er vanskelig å foreta en god helhetsvurdering når 

det ikke er fagspesifikke kriterier som dekker kompetansemålene knyttet til 

vurderingssituasjonen. I vurderingssituasjoner vil det være kompetansemål knyttet til 

vurderingen. Dersom oppgaven i et prosjekt eksempelvis er å besvare en problemstilling, må 
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det komme til syne i vurderingsskjemaet. Dette mener Nils og Ole ikke kommer frem dersom 

man kun tar utgangspunkt i retorisk teori.  

 

Jers (2010) fant i sine studier at det svært ofte kun er actio som sådan som blir vurdert, og at 

momenter som argumentasjonsstruktur og disposisjon sjelden trekkes frem i arbeidet med 

muntlige ferdigheter. Jers mener det gir et feilaktig bilde og en lite rettferdig vurdering, da en 

forutsetning for vellykket vurdering av den muntlige ferdigheten, særlig av ethos, er å nettopp 

inkludere alle de fem retoriske fasene. Nils og Ole trakk fram lignende synspunkter, da de 

opplevde at vurderingen kun tok hensyn til actio, og ikke hele arbeidsprosessen. Dette er noe 

lærerne må ta med i vurderingen av elevene, og er avgjørende for å kunne gi en fruktbar 

tilbakemelding. Dette kan indikere at vurderingsskjemaet ikke legger til rette for å gi en 

helhetsvurdering av hele arbeidsprosessen til elevene.  

 

6.1.3 Muligheter og utfordringer sett i lys av hverandre 
I teorikapittelet gjorde jeg rede for hva som skiller den muntlige sjangeren fra den skriftlige. I 

den skriftlige teksten skal det skriftlige produktet vurderes, noe som også innebærer et fokus 

på det innholdsmessige, men det blir presentert gjennom tekst og gir læreren muligheten til å 

kunne gå fram og tilbake og vurdere flere ganger. I den muntlige teksten skal det 

innholdsmessige også vurderes, i tillegg til det framføringstekniske. Den muntlige teksten 

oppleves langt mer kompleks å vurdere, da ikke-verbale virkemidler skal tas med i 

vurderingen, noe som knytter seg til det Nils og Ole beskriver som det framføringstekniske. 

Eksempler på ikke-verbale virkemidler er plasseringer i rommet, kroppsspråk, tonefall, bruk 

av materielle ressurser og blikkontakt (Aksnes, 1999, Svennevig et al., 2012). Slik Aksnes 

påpeker (1999) ligger forskjellen i at læreren i den muntlige teksten ikke har mulighet til å gå 

fram og tilbake i teksten, da alt skjer ”der og da” (s. 19). Det innholdsmessige kan sies å 

utgjøre logos i et retorisk perspektiv, da det dreier seg om selve saken, og er dermed helt 

nødvendig å ta med i vurderingen når alle de retoriske bestanddelene skal tas med.  

 

Av de utfordringene Nils og Ole lister opp, knyttet hovedproblemene seg til at det er 

vanskelig å bruke vurderingsskjemaet i en spesifikk vurderingssituasjon. De syntes det er 

utfordrende å skulle knytte vurderingsskjemaet til innhold, sjanger og arbeidsprosess, og i 

tillegg skulle vurdere det framføringstekniske. Det er interessant hvordan begge lærerne setter 

opp en eksplisitt motsetning mellom innhold og det framføringstekniske, og det virker som 
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om begge lærerne oppfatter retorikk som en ytre form. Det kan tilsynelatende virke som om 

begge lærerne har problemer med å knytte retorikken til den spesifikke vurderingssituasjonen, 

og anser retorikken som noe i tillegg til andre komponenter som skal vurderes i den muntlige 

vurderingssituasjonen. Kan dette antyde at Nils og Ole har en for snever oppfatning av 

retorikken, da de har problemer med å knytte de to tingene sammen? Funnene i Kjønnerøds 

(2016) forskning underbygger denne forklaringen, da hans studie kunne konkludere med at 

lærerne har varierende kunnskap om retorisk teori. 

 

Lærerne forteller selv at de har god kjennskap til retorisk teori, men at de har ikke brukt det i 

vurderingsarbeid tidligere. Lærerne har altså ikke brukt retorikken som praksisform. Her er 

det nødvendig å trekke fram at lærerne ikke har brukt retorisk teori i undervisningen i forkant 

av vurderingssituasjonen. Ole sier imidlertid at han trekker fram retorikken av og til, men 

dette er noe han gjør sporadisk og ikke som en planlagt del av undervisningen. Ole la ut en 

PowerPoint som tok for seg retorisk teori og presenterte noen av vurderingskriteriene, men 

han har ikke lagt frem hele vurderingsskjemaet for elevene. Dersom Nils og Ole hadde satt 

elevene dypere inn i retorikkens bestanddeler, og knyttet det til  vurderingsskjemaet, kan det 

være en mulighet for at lærerne hadde klart å knytte den retoriske teorien mer til den 

spesifikke vurderingssituasjonen. Da hadde den retoriske teorien fått en mer naturlig plass i 

konteksten. Lærerne brukte kun vurderingsskjemaet som noe i tillegg til noe annet, og særlig i 

C1 var det andre vurderingsskjemaet det største fokuset. Dersom retorikken hadde vært mer 

implementert i undervisningen og i framleggingen av vurderingsskjemaet, hadde kanskje ikke 

oppfatningen av retorikken som en ytre form vært så framtredende som det tilsynelatende 

virker å være. Forklaringene på hvorfor det ikke ble gjort på den måten knytter seg imidlertid 

også til ytre faktorer som at det eksempelvis i C1 var elevenes første vurderingssituasjon.  

 

I tillegg mener de vurderingsskjemaet er for omfattende, og at det tar for seg flere ting enn 

lærerne har mulighet til å se etter i en vurderingssituasjon. De etterspør også et mer kortfattet 

vurderingsskjema som kan være enklere å bruke i vurderingsarbeidet, fordi de mener mitt 

vurderingsskjema er for omfattende. Særlig Nils opplevde det skjemaet som for bredt, da han 

vurderte elevgrupper.  

 

Nils og Ole lister trekker frem mange ting de opplevde som utfordrende og som de mener 

skjemaet ikke tar hensyn til. Spørsmålet er imidlertid om det lar seg gjøre å ta med alt de 

lister opp som ønsker og muligheter i vurderingen i muntlig. Denne utfordringen støttes opp 
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av den tidligere forskningen og teorien som er lagt til grunn for oppgaven, om at den 

muntlige sjangeren er kompleks og vanskelig å vurdere. Nils og Ole mener løsningen er å 

utforme et skjema til den spesifikke vurderingssituasjonen. 

 

Nils’ løsning er å utvikle et standardisert skjema som kan brukes i all vurdering av 

muntlighet. Ole ser også nytten av dette, og mener det kan fungere dersom skjemaet er 

tilpasset og justeres etter hvilken type muntlige aktivitet som skal vurderes. Skjemaet mener 

de bør ta utgangspunkt i retorisk teori, slik mitt skjema gjør. Ved å utvikle og ta utgangspunkt 

i et standardisert skjema kan skjemaet deretter skreddersys til hvilken hensikt det har, enten 

det er i eventyr-sjangeren, eller i et tverrfaglig prosjekt, og det kan ta utgangspunkt i for 

eksempel et eller flere kompetansemål.  

 

Som særlig Nils poengterer, kan dette være vanskelig å få til da et så standardisert skjema kan 

bli seende så generelt ut at det vil miste hensikten med å være standardisert. Vurdering i 

muntlighet er så bredt, noe som illustreres i de to casene, der det vurderes i eventyr og i et 

tverrfaglig prosjekt. I det tverrfaglige prosjektet er det ikke engang norskfaglige kunnskaper 

som skal vurderes, men naturfaglige- og samfunnsfaglige kunnskaper.  

 

Bakken (2009) poengterer at kriteriene som er lagt til grunn for vurderingssituasjonen bør bli 

presentert for elevene før de begynner arbeidet med å utforme den muntlige teksten. Han 

mener disse kriteriene kan bidra med å ”motivere elevene til å arbeide grundig og planmessig 

med de fem fasene” (s. 121). Jers (2011) konkluderer i sitt studie med at å bruke de fem 

arbeidsprosessene i arbeidet bidrar med å gi elev og lærer et metaspråk ved framføringer. Jers 

poengterer også at det nesten er praktisk talt umulig å bygge opp en troverdig ethos ved bare 

å fokusere på de lokale delene i arbeidsprosessen, altså elocutio, actio og memoria, fordi dette 

i praksis innebærer en muntlig framstilling uten innhold ( s. 191). Resultatene i C1 og C2 

underbygger dette ved at lærerne ser fordelen av å bruke det, men som funnene tilsier, er det 

er problem når teorien skal brukes i en spesifikk vurderingssituasjon. 

 

Det er viktig å nevne at de retoriske arbeidsprosessene i de to casene ikke har blitt brukt i 

arbeidet med de muntlige framføringene. Det eneste elevene har visst om vurderingsskjemaet 

har vært den presentasjonen de har fått. I C1 ble presentasjonen v vurderingsskjemaet 

tilsidesatt av læreren, til fordel for et annet vurderingsskjema han skulle bruke i vurderingen 

av majoriteten av elevene. I C2 ble vurderingsskjemaet digitalisert, og Ole vet ikke hvor 
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mange elever som har fått med seg at de skal vurderes etter skjemaet. I C2 har elevene 

imidlertid blitt undervist i noe retorikk tidligere, men som nevnt var ikke dette en planlagt del 

av undervisningen til denne vurderingssituasjonen. Verken Nils eller Ole har altså brukt 

vurderingsskjemaet i elevenes arbeidsprosess. Begge lærerne trekker fram at 

vurderingsskjemaet ikke fanger opp arbeidsprosessen, men det er naturlig å stille spørsmål 

ved om vurderingsskjemaet i utgangspunktet kunne bidra med at hele arbeidsprosessen kunne 

vurderes, da verken Nils eller Ole har brukt skjemaet i samarbeid med elevene i 

arbeidsprosessen.  

 

Flere didaktikere innenfor feltet (Svennevig et al., Damm, Bakken) mener at retorisk teori 

skal være et godt utgangspunkt for arbeid med muntlige ferdigheter, og at retorisk teori kan 

være hensiktsmessig som vurderingsgrunnlag i muntlige ferdigheter. Derfor er det interessant 

at det ikke fungerer optimalt i mine caser. Særlig i C2 er forholdene optimale for å undersøke 

om vurderingsskjemaet fungerer, men likevel fungerer det ikke. Er det snakk om at problemet 

ligger i vurderingsskjemaet, eller er det slik at retorisk teori er for omfattende til å være 

utgangspunkt som vurderingsgrunnlag av muntlig?  

 

Det må påpekes at en mulig forklaring på de utfordringene og begrensningene Nils og Ole 

lister opp kan ligge i operasjonaliseringen av begrepene i vurderingsskjemaet, og at jeg har en 

annen forståelse av retorikk enn dem. Som jeg gjorde rede for i delkapittelet 

”begrepsvaliditet” vil jeg påstå at forståelsen av de retoriske begrepene er relativt stabile, og 

ved å bruke de i en muntlig vurderingssituasjon, er det ikke usannsynlig at en annen lærer vil 

kunne si seg enig i min forståelse av begrepene. Likevel kan jeg ikke utelukke at eventuelle 

målingsfeil knyttet til at jeg og lærerne har en ulik forståelse av begrepene, og at det er snakk 

om svikt i begrepsvaliditeten. Jeg forsøkte å bryte opp de retoriske begrepene til begreper 

som er forståelige, og unngikk en teoretisk og akademisk sjargong. Det kan likevel være noe 

med mitt skjema som gjør at det oppleves vanskelig for lærerne å vurdere både innhold og 

form. Vurderingsskjemaet har stort sett bare fokus på form, og det er ingenting i skjemaet 

som kan knyttes direkte til den konkrete vurderingssituasjonen. Skjemaet har likevel en del 

punkter jeg mener kan knyttes til det innholdsmessige i en presentasjon: 

 

• I hvilken grad viser eleven kunnskap om temaet? (Under ethos)  

• I hvilken grad viser eleven at hun/han har jobbet med stoffet? (Under ethos) 
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• I hvilken grad har eleven gjort stoffet til sitt eget? (Under ethos) 

• I hvilken grad har eleven brukt pålitelige kilder? (Under logos) 

• I hvilken grad fremstilles innholdet som sant eller sannsynlig? (Under logos)  

• I hvilken grad er innholdet relatert til tilhørernes virkelighet? (Under logos)  

 

Problemet mener Nils og Ole imidlertid er at disse punktene ikke kan knyttes til den 

spesifikke vurderingssituasjonen, da de er generelle. En mulighet for å ha sikret 

begrepsvalidteten i undersøkelsen kunne derfor vært å gå igjennom vurderingsskjemaet med 

læreren på forhånd. Skal jeg se konstruktiv på det, kunne en mulighet vært å eksempelvis 

endret på disse vurderingskriteriene slik at de er skreddersydd til den muntlige sjangeres som 

skal vurderes. Dette kan knytte vurderingsskjemaet mer til den spesifikke 

vurderingssituasjonen, slik at det ikke oppleves så generelt. En annen mulighet kunne vært å 

lagd noen åpne vurderingskriterier som tok for seg eksplisitt innhold, og arbeidsprosess, som 

informantene etterspør. På den måten hadde innholdet i de muntlige framføringene vært mer 

knyttet til formen, og lærerne hadde muligens ikke sittet med den opplevelsen de gjør. 

Likevel medfører dette at vurderingsskjemaet ville blitt enda bredere, og ikke mer kortfattet 

og konkret som Nils og Ole etterspør, og det fører imidlertid til at skjemaet ikke vil være et 

standardisert skjema som kan brukes i all vurdering i muntlighet, slik undersøkelsen ønsket å 

finne svar på. Resultatene innebærer likevel en antydning om at lærerne må operasjonalisere 

retorikken selv, og knytte det til den aktuelle vurderingssituasjonen. Dette krever dyp 

forståelse av retorikken som ikke alle lærere har.  

 

6.1.4 Oppsummering  
I denne delen av oppgaven har jeg diskutert oppgaven problemstilling, nemlig: Hvilke 

muligheter og utfordringer opplever lærere når de skal vurdere ungdomsskoleelevers 

muntlige ferdigheter med utgangspunkt i et vurderingsskjema basert på retorisk teori? Nils og 

Oles vurderingspraksis avspeiler store variasjoner i vurdering i norsk skole, noe som i tråd 

med den tidligere forskningen og teorien som er lagt til grunn for oppgaven, og som indikerer 

at vi behøver en systematisert måte å vurdere på. Lærerne ser både muligheter og utfordringer 

ved å bruke retorisk teori som utgangspunkt for vurdering. De mener det kan fungere som et 

metaspråk, og være det manglede tolkningsfelleskapet lærerne og elevene trenger. De mener 

retorisk teori kan bidra til en mer systematisert vurderingspraksis, da det for det første kan 
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gjøre vurderingsarbeidet enklere for læreren, da det er tydeligere hva læreren skal se etter, og 

for det andre gjøre vurderingspraksisen mer rettferdig. Da vil det ikke være store variasjoner i 

vurderingspraksisen, da det er forventet at retorisk teori blir brukt som grunnlag for all 

muntlig vurdering.  

 

Likevel kommer vi ikke unna å se på utfordringene som knytter seg til bruk av retorisk teori i 

vurderingsarbeid. Nils og Ole trakk fram at retorisk teori er for bred til at elevene forstår den, 

og Ole valgte å plukke ut deler av skjemaet i sin framstilling til elevene. De trakk også fram 

at retorisk teori er mye mer avansert teori enn de tidligere har brukt, og at skjemaet var for 

omfattende. De opplevde også at vurderingsskjemaet ikke tar hensyn til sjanger eller 

fagspesifikke kriterier, noe som gjør det for standardisert og lite konkret med tanke på den 

spesifikke vurderingssituasjonen. I tillegg syntes de det var svært utfordrende å skulle vurdere 

det innholdsmessige i tillegg til formen, og de opplevde at skjemaet ikke inkluderer 

arbeidsprosess, noe som skaper problemer i vurderingen, da det er noe lærerne må ha med i 

en helhetsvurdering av elevene. Nils og Ole mener altså at skjemaet er for omfattende, men 

ønsker likevel at skjemaet skal inneholde flere punkter som kan knyttes til den spesifikke 

vurderingssituasjonen. De to lærerne etterspør med andre ord to ting som ikke kan forenes.   

 

En forklaring på utfordringene lærerne lister opp kan være at skjemaet mitt ikke har tatt 

høyde for å inkludere innhold, men kun hatt fokus på form. Det er likevel påfallende hvordan 

både Nils og Ole opplever retorisk teori som en ytre form, noe som kan tyde på at jeg har en 

annen forståelse av retorikken enn de har. Det må også påpekes at lærerne mener teorien er 

for avansert for elevene. Slik er det med det meste, at det er utfordrende og vanskelig før man 

setter seg ordentlig inn i det. Kanskje resultatene i undersøkelsen hadde vært annerledes 

dersom lærerne hadde forberedt seg bedre, og satt elevene inn i vurderingsskjema og inn i den 

retoriske teorien. Dette hadde sikret at vurderingsskjemaet hadde blitt en naturlig del av 

arbeidsprosessen, noe verken Nils eller Ole sørget for i samarbeid med elevene i 

arbeidsprosessen. Dette mener flere forskere på feltet er nødvendig for å etablere vellykket 

ethos og for at retorikk skal fungere som metaspråk for lærer og elever. Resultatene i 

undersøkelsen min antyder at lærerne må operasjonalisere retorikken selv, og knytte det til 

den aktuelle vurderingssituasjonen. Dette krever en dyp forståelse av retorikken som ikke alle 

lærere har. 
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6.2 Sammenligning av egne resultater med 
tidligere empiriske undersøkelser  
 

Slik det kommer fram i Kjønnerøds (2016) masteroppgave er elever og lærere positive til å 

bruke retorikk som redskap i den muntlige teksten, men de har lite kjennskap og kunnskap 

om retorisk teori. Lærerne i Kjønnerøds (2016) forskning utformet egne kriterier på bakgrunn 

av de tre appellformene, og knyttet det til sin spesifikke vurderingssituasjon. De opplevde å 

bruke appellformene som utgangspunkt for vurdering som for omfattende og upresist, og de 

syntes det var utfordrende å skulle knytte hvert kriterium opp mot én appellform. De syntes 

rett og slett det var utfordrende å skulle knytte den retoriske teorien til den spesifikke 

vurderingssituasjonen. Resultatet i Kjønnerøds studie viste at lærernes vurderingsskjema ikke 

kunne knyttes spesielt til retorisk teori, da lærerne hadde begrenset kunnskap om retorikk. 

Dette gjorde seg synlig gjennom skjemaet, da de fleste punktene rett og slett ikke dreide seg 

om retorikk.  

 

I min undersøkelse har de to lærerne brukt et vurderingsskjema utformet av meg. 

Vurderingsskjemaet har fungert som et hjelpemiddel for å framstille den retoriske teorien, og 

har hatt som hensikt å redusere behovet for fortolkning for lærerne, slik at lærerne har det 

samme teoretiske utgangspunktet for vurderingen. Utfordringene lærerne mine møtte på, 

knytter seg imidlertid til at vurderingsskjemaet ikke er tilknyttet den spesifikke 

vurderingssituasjonen. De mener skjemaet ikke fungerte godt i sine vurderinger, nettopp fordi 

det ikke var skreddersydd til sjangeren, og fordi det ikke tok hensyn til innhold og 

arbeidsprosess. 

 

Nils og Ole mener ideal-situasjonen er å utforme standardiserte vurderingsskjemaer som kan 

knyttes til én spesifikk vurderingssituasjon. Skjemaet mener de bør ta utgangspunkt i retorisk 

teori, men det bør være mindre konkret og inneha færre punkter enn mitt. Dette mener de kan 

gjøre vurderingen enklere og løse opp de problemene de støtte på i vurderingsarbeidet med 

vurderingsskjemaet. Dette er imidlertid nøyaktig det Kjønnerød gjorde i sin studie. Med andre 

ord gjennomførte lærerne i Kjønnerøds (2016) studie det Nils og Ole mener er løsningen på 

problemene de møtte på i bruken av mitt vurderingsskjema. Mens Kjønnerøds studie (2016) 

avdekker at retorisk teori som utgangspunkt for vurdering i muntlige ferdigheter kan være 

hensiktsmessig, dersom teorigrunnlaget og skjemaet som skal anvendes er godt 
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operasjonalisert, avdekker mine funn at retorisk teori gjennom et vurderingsskjema kan 

fungere dersom skjemaet er tilpasset den spesifikke vurderingssituasjonen.  

 

Når lærerne i Kjønnerøds studie opplever det vanskelig å begrense teorigrunnlaget til få 

punkter, og knytte det til den spesifikke vurderingssituasjonen, nettopp fordi teorien er for 

omfattende og upresis, er det naturlig å stille spørsmål til om retorisk teori egentlig er 

hensiktsmessig å bruke i en konkret vurderingssituasjon, slik resultatene i min undersøkelse 

antyder er løsningen.  

 

Resultatene i undersøkelsen min antyder at lærerne må operasjonalisere retorikken selv, og 

knytte det til den aktuelle vurderingssituasjonen. Dette krever en dyp forståelse av retorikken 

som ikke alle lærere har, og som kan forklares med blant annet ulik utdanningsbakgrunn. I 

Kjønnerøds (2016) studie kommer det fram at lærerne ikke besitter den kunnskapen som skal 

til for å operasjonalisere retorikken på god nok måte. Resultatene i min undersøkelse, viser at 

de mulighetene og løsningene mine lærere ser, er noe som allerede har blitt prøvd ut, og 

likevel ikke fungerer, fordi det knyttes andre utfordringer til det.  

 

 

6.3 Er mine funn holdbare? 
	
I ethvert forskningsprosjekt må man stille spørsmål om hvorvidt ens funn kan ansees som 

holdbare. Jeg vil i dette delkapittelet gjøre rede for konteksten de to casene ble gjennomført i, 

og ta for meg eventuelle deler i undersøkelsen som kan ha vært med på å svekke dens 

reliabilitet.  

 

Denne undersøkelsen ble gjort i en ellers hektisk hverdag til de to informantene. Det var 

vanskelig for lærerne å rydde timeplanen sin for å gjennomføre en undersøkelse av denne 

typen, og den ble derfor gjort som et supplement til annen vurdering. Begge lærerne hadde et 

annet ferdigutviklet skjema, og mitt retoriske vurderingsskjema kom i tillegg til lærernes 

skjemaer. Dette kan det knyttes noen spørsmål til. Dersom lærerne hadde blitt informert om 

prosjektet i god tid i forveien slik at de hadde kunnet satt av tid til å gjennomgå retorisk teori 

for elevene, og brukt vurderingsskjemaet i samarbeid med elevene, kan det tenkes at funnene 

i undersøkelsen hadde vært annerledes, og resultatene på mange måter mer fruktbare. Da 
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hadde vurderingsskjemaet fått en mer naturlig plass i for både lærerne og elevene. I denne 

undersøkelsen ble det antagelig for mange elever oppfattet som noe uten kontekst, og dermed 

noe de ikke trengte å forholde seg til, og sette seg ordentlig inn i. Dette kan også ha medført 

at lærerne ikke så et poeng med å sette elevene ordentlig inn i det, fordi det kun skulle være 

gjeldende i denne ene vurderingssituasjonen.  

 

6.3.1 Konteksten i C1 
	
Nils presenterer kriteriene i vurderingsskjemaet for elevene i klassen. Det kan likevel stilles 

spørsmål om hvorvidt elevene tok det retoriske vurderingsskjemaet seriøst, og anså det som 

viktig da Nils’ hovedfokus var på hans eget skjema. Jeg måtte påminne Nils om å gjennomgå 

mitt skjema, og det retoriske vurderingsskjemaet fikk derfor mindre plass enn jeg i 

utgangspunktet ønsket. Nils sa til elevene at han kom til å vurdere noen av elevene etter det 

retoriske vurderingsskjemaet, men at de fleste ville bli vurdert etter hans eget skjema. Nils la 

ikke til rette for at elevene skulle arbeide med skjemaet, og han har derfor ingen sikkerhet for 

at elevene har satt seg inn i det, og sett på hva de skal bli vurdert etter. Nils la mye 

tolkningsarbeid til elevene. Dersom Nils også hadde satt elevene mer grundig inn i retorisk 

teori kan resultatene i C1 også vært annerledes. Da hadde elevene visst mer om hva de ville 

bli vurdert etter og deretter hadde kunnet hatt fokus på hva som ble vektlagt i vurderingen 

med tanke på vurderingskriteriene.  

 

I tillegg til dette har Nils både i planleggings- og gjennomføringsfasen hatt i bakhodet at dette 

er elevenes første vurderingssituasjon, og at han derfor vil ta det varsomt med elevene. Dette 

har mest sannsynlig hatt overføringsverdi til elevene hans. Dette, i samspill med et lite fokus 

på det retoriske vurderingsskjemaet, kan ha vært noe elevene kan lene seg tilbake på, og det 

kan ha skapt et bilde til elevene av at vurderingssituasjonen ikke trenger å oppfattes som så 

seriøs. 

 

Vurderingssituasjonen skjemaet ble brukt i, var en framføring av et eventyr. Dette er en 

sjanger som skiller seg fra mange av de andre muntlige sjangrene, da det er skuespill som på 

mange måter kan sies å være det som veier tyngst. Det ville vært spennende å se om funnene 

hadde blitt annerledes dersom vurderingsskjemaet ble brukt i en annen sjanger, og om læreren 

hadde hatt de samme synspunktene og den samme opplevelsen med bruken av det. Mest 
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sannsynlig hadde han ikke hatt det, da mye av det Nils trekker fram som utfordringer med 

skjemaet, knytter seg til at det ikke er tilpasset sjanger. Eksempelvis trakk han fram at logos 

ikke vil være svært viktig for hans vurdering, da det går på selve saken, og sakens 

troverdighet, noe som ikke er særlig viktig i eventyr-sjangeren.  

 

Utprøvingen av hvordan retorisk teori kan fungere som grunnlag for lærerens vurdering av 

elevers muntlige ferdigheter, fungerte ikke spesielt godt i C1. Dette knytter seg hovedsakelig 

til hvilken sjanger vurderingen ble gjort i, da retorikkens bestanddeler ikke er skreddersydd 

for dramatisering. Det er rett og slett for mange ting under dramatisering som retorisk teori 

ikke fanger opp, og for mange ting ved retorisk teori som ikke vil være aktuelt i en vurdering 

av dramatisering. Jeg kan derfor ikke si at vurderingsskjemaet fungerte særlig godt i denne 

casen, da det er mange eksterne problemer som gjorde utprøvingen vanskelig.  

 

6.3.2 Konteksten i C2 
	
Ole har digitalisert vurderingsskjemaet i en PowerPoint, og han har ikke tatt med alle 

punktene fra skjemaet og tilpasset det til elevene på det gitte tidspunktet. Ole vet ikke hvor 

mange elever som har satt seg inn i PowerPointen, og dermed hva elevene skal vurderes etter, 

og har i likhet med Nils ikke lagt til rette for at elevene skal arbeide med skjemaet. Ole har 

imidlertid den fordel med elevene at han har introdusert de retoriske begrepene for elevene 

tidligere, og at han stadig bruker begrepene i undervisningen.  

 

Det er interessant at Ole valgte å kun trekke fram noen punkter fra vurderingsskjemaet i 

framleggingen av skjemaet. Dette gjorde han fordi han mente skjemaet var for stort for at 

elevene kunne forstå alt innholdet. Han valgte dermed å møte elevene der de var, og knytte 

det til det nivået han visste elevene sine var på. På én side kan vurderingsskjemaet, og denne 

nye måten å bli vurdert på, ha virket mindre skremmende for elevene. Da har elevene hatt 

færre punkter å forholde seg til, og kan dermed ha et større fokus på de utvalgte punktene. På 

en annen side har elevene ikke fått vite alle punktene læreren kom til å vurdere dem etter, noe 

som gjør det vanskelig når læreren skal begrunne vurderingen, og gi elevene 

utviklingspunkter på hva de kan jobbe med videre. Dette kan altså ha hatt implikasjoner for 

min funn, da det kan diskuteres hvorvidt mitt skjema i seg selv har fungert fordi det ikke var 

hele skjemaet som ble presentert for elevene. I tillegg har ikke dette gitt noen garanti for at 
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elevene har visst hva som skal vektlegges i vurderingen, og at de dermed har mistet 

muligheten til å kunne ha fokus på hva som ble vektlagt i vurderingen med tanke på 

vurderingskriteriene. Ole brukte riktignok hele vurderingsskjemaet i sin vurdering, men det 

blir da et spørsmål om det er koherens mellom det elevene forventer at de skal vurderes etter, 

og det læreren faktisk vurderer dem etter.  

 

Det hadde vært spennende også i C2 å se om funnene hadde blitt annerledes dersom 

vurderingsskjemaet ble brukt i en annen sjanger, og om læreren hadde hatt de samme 

synspunktene og den samme opplevelsen med bruken. Likevel ble vurderingsskjemaet brukt i 

en sjanger der både ethos, pathos og logos er sidestilt ”viktige”. Jeg vil påstå at 

vurderingsskjemaet faktisk ikke kunne ha blitt brukt i en mer perfekt sjanger, da alle 

appellformene er ansett som like viktige. I tillegg var dette en vurderingssituasjon der elevene 

hadde arbeidet lenge med et tema, fått eierskap til temaet, og forberedt seg i lang tid, og 

derfor har hatt muligheten til å gjennomføre en god muntlig framføring. Likevel gikk ikke alt 

etter planen, da sluttspurten av prosjektet var preget av kaos og lite kontroll, noe lærerne 

kjente mye på, og som derfor påvirket gjennomføringen. Fordi Ole følte mangel på kontroll, 

har det påvirket vurderingssituasjonen. Jeg vil likevel påstå at det er i denne casen 

utprøvingen har vært mest velfungerende av de to casene, da utfordringene knytter seg til 

interne problemer i selve prosjektet, og ikke til eksterne.   

 

6.3.3 Mangler i undersøkelsen? 
	
I retrospekt seg jeg at mange av mine intervjuspørsmål i intervjuguiden ikke kunne gi meg 

svar på det jeg var ute etter. Jeg stilte mange spørsmål om for eksempel vurdering, som viste 

seg å ikke skulle spille noen stor rolle for min problemstilling.  

 

Det kunne også vært hensiktsmessig å gjennomgå skjemaene sammen med læreren på 

forhånd. Det hadde sikret begrepsvaliditeten, da det hadde vært mindre tvil om læreren 

forstod begrepene på samme måte som jeg gjorde. Det hadde da vært større sjanse for at det 

hadde vært sammenheng mellom hvordan jeg teoretisk hadde forstått begrepene, og hvordan 

jeg hadde lyktes med å operasjonalisere det.  
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Til observasjonen hadde det også vært nyttig å ha utformet noen punkter og spørsmål jeg 

kunne forholdt meg til, slik at observasjonen hadde vært systematisk, og at jeg dermed hadde 

visste mer om hva jeg skulle se etter. Jeg stupte inn i observasjonen med en nokså naiv 

forventning til at jeg ville vite i situasjonen hva jeg skulle kikke etter, noe jeg fikk erfare at 

jeg ikke hadde forberedt meg godt på. Dersom jeg hadde hatt noen punkter å forholde meg til 

kunne jeg knyttet observasjonen mer til intervjuene, og jeg kunne også ha skaffet meg mer 

fruktbart datamateriale som kunne vært nyttig for å besvare oppgavens problemstilling.  

 

Det hadde vært interessant å se på Nils’ skriftlige vurderinger, for å se om det er en 

sammenheng mellom det han fortalte i intervjuet, og det han gjør praksis ut av. På den måten 

hadde jeg fått et tydeligere bilde, og jeg kunne analysert hvorvidt vurderingene hans kan 

regnes som formative eller ikke. Nils’ plan med vurderingen var å gi en skriftlig vurdering til 

elevene sine, hvor han da hadde sine notater fra det retoriske vurderingsskjemaet (på noen av 

gruppe-presentasjonene). Elevene ville altså ikke få vurderingsskjemaet alene, samt en 

karakter, men en tekst om sin prestasjon. Vurderingsskjemaet ble derfor kun et ledd i 

vurderingen til Nils. I tilbakemeldingen skulle Nils skrive noe om hva elevene mestret, og 

noe de kan forbedre til neste gang. Noen dager etter denne tilbakemeldingen skulle de også få 

en tallkarakter. Rekkefølgen på de to ulike tilbakemeldingene var i aller høyeste grad et 

bevisst valg, da Nils ønsket at elevene først og fremst skulle ta med seg den skriftlige 

vurderingen, og ha et mindre fokus på tallkarakteren. Denne formen for tilbakemelding er et 

stjerneeksempel på formativ vurdering. Det hadde derfor vært interessant å se på 

tilbakemeldingene til både Nils, og intervjuet han om hvordan han mente selve den skriftlige 

vurderingen gikk, når han tok utgangspunkt i vurderingsskjemaet. Nå sitter jeg kun med svar 

på hvordan vurderingsskjemaet fungerte i selve vurderingssituasjonen, og ikke om hvordan 

det kan fungere som utgangspunkt for en skriftlig vurdering, og om det ble en vellykket 

formativ vurdering slik Nils hadde planlagt. 

 

Dersom Ole også hadde gitt en tilbakemelding til elevene i form av en skriftlig vurdering, 

kunne jeg også ha stilt han spørsmål om denne opplevelsen. Ole hadde imidlertid ikke 

planlagt å gjøre det, men kun gi elevene en karakter.  

 

Det hadde også vært spennende å ha Oles muntlige tilbakemeldinger på film slik at jeg kunne 

analysert innholdet i dem, da dette viste seg å være den mest fruktbare tilbakemeldingen 

elevene skulle få på vurderingssituasjonen. Før observasjonen tok jeg det for gitt at metoden 
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for tilbakemeldingene var planlagt på forhånd, og at elevene ville få en tilbakemelding i form 

av en skriftlig kommentar, noe det viste seg at de ikke ville få. Dersom jeg hadde analysert 

innholdet i Oles tilbakemeldinger nøyere, ville jeg fått et grundigere svar fra Ole om hvordan 

han opplevde å bruke retorisk teori som utgangspunkt for sine muntlige vurderinger. 	  

 

Det ville også vært interessant å intervjuet elevene de to casene, og undersøkt hvordan de 

opplevde å bli vurdert etter retorisk teori. På den måten kunne jeg også studert om det var 

noen sammenheng mellom hvordan vurderingsskjemaet ble lagt fram for elevene, og hvorvidt 

de har forstått det. Jeg skulle også gjerne intervjuet elevene i begge casene om hvordan de 

opplevde vurderingssituasjonen, og hørt deres tanker omkring hvordan vurderingen ble gjort.  

 

Mine ønsker for hva jeg gjerne skulle visst mer om, knytter seg til hva jeg syntes var 

overraskende av funnene. For eksempel at jeg gjerne skulle intervjuet elevene for å finne ut 

om de har fotstått vurderingsskjemaet. Jeg tok på forhånd for gitt at lærerne kom til å 

presentere vurderingsskjemaet på en god måte, og ha kun fokus på det, og ikke på noen andre 

skjemaer. 

 

6.4 Implikasjoner for undervisning og videre 
forskning 
	
Teorien som er lagt til grunn for denne undersøkelsen sier at retorikk kan være formålstjenlig 

i arbeid med muntlige ferdigheter, og det er lite som tyder på at retorisk teori ikke lar seg 

benytte som grunnlag for vurdering. Dette er i tråd med svarene jeg fikk fra lærerne i de to 

casene, da begge lærerne er positive til å bruke retorisk teori, og ser nytten av det. Dersom 

man likevel ser på resultatene er det noe tvil i hvorvidt det har fungert, da begge lærerne 

møtte på mange utfordringer i bruken av vurderingsskjemaet.  

 

Særlig i arbeidsprosessen blir det trukket fram som hensiktsmessig da det kan gi føringer til 

hvordan elevene kan jobbe med et muntlig framlegg. Det er derimot ikke mye feltarbeid om 

hvordan retorikk kan gjøre seg nyttig i vurdering. I Kjønnerøds (2016) masteroppgave 

utformet lærerne vurderingskriterier selv, noe som viste seg å fungere dårlig da det var 

variasjoner i hvilken kunnskap lærerne hadde om retorisk teori. I denne undersøkelsen har jeg 

selv utformet et vurderingsskjema, som er i henhold til hva teorien sier om retorikkens 
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bestanddeler. Funnene i denne undersøkelsen viser likevel at mitt utformede 

vurderingsskjemaet ikke er den endelige løsningen på spørsmålene knyttet til vurdering i 

muntlige ferdigheter. De viser derimot at det kan fungere eksempelvis som utgangspunkt til et 

standardisert skjema, som kan tilpasses en spesifikk presentasjon. 

 

Til fremtidige forskere som ønsker å forske mer på dette temaet, anbefaler jeg å gå igjennom 

skjemaet sammen med læreren på forhånd. Da sitter forskeren med mindre tvil om læreren 

forstår innholdet i vurderingsskjemaet, og har forstått begrepene på samme måte som jeg 

gjorde, og det er med på å sikre begrepsvaliditeten i undersøkelsen. I tillegg mener jeg det 

kan være interessant å intervjue elevene som skal være med i vurderingssituasjonen. Da får 

man et innblikk på sammenhengen mellom vurderingsskjemaet slik læreren har lagt det fram, 

og slik elevene har forstått det, og det gis svar på om elevene faktisk har forstått 

vurderingsskjemaet. 

 

I tillegg mener jeg det hadde vært et veldig spennende prosjekt å bruke det retoriske 

vurderingsskjemaet i sammenheng med retorikk-undervisning på ungdomsskolen. På den 

måten bli elevene satt mer inn i konteksten av hva det vil si å bli vurdert etter retorikkens 

bestanddeler og de fem arbeidsprosessene blir ivaretatt, noe som kan bidra til mer fruktbare 

funn av hvordan vurderingsskjemaet faktisk fungerer ene og alene som vurderingsgrunnlag. 

Da tror jeg det kunne vært spennende å være tilstede i dette elevarbeidet for å nettopp se 

hvordan elevene arbeider med sine muntlige framlegg med tanke på deres fokus på 

vurderingskriteriene.  
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Vedlegg A: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Intervjuvarighet: ca. 90 min 
 
Informasjon (ca. 5 min)  

• Fortelle om gjennomføringsplan  
• Fortelle om temaet, bakgrunnen, formålet med intervjuet 
• Forklare hva intervjuet skal brukes til, informere om taushetsplikt og om anonymitet 
• Informere om opptak og sørge for samtykke i form av underskrift 
• Informere om muligheten for å trekke seg 
• Starte opptak 

 
Umiddelbare reaksjoner (ca. 10 min) 

• Hvordan var din umiddelbare reaksjon da du først fikk tildelt vurderingskriteriene? 
• I hvilken grad forstod du innholdet i vurderingskriteriene? 
• Var det noen begreper du ikke forstod i vurderingsskjemaet? 
• Var det noe som var uklart med vurderingskriteriene? 
• I hvilken grad opplevde du vurderingsskjemaet som nyttig? 

 
Bakgrunn/muntlige ferdigheter generelt (ca. 15 min)  

• Hvordan forberedte du deg til denne vurderingssituasjonen?  
• Hvordan har du vurdert dine elever i muntlige ferdigheter tidligere? 
• Hva er dine tanker om vurdering i muntlige ferdigheter? 

o Syntes du det er utfordrende å vurdere muntlige ferdigheter?  
§ Hvorfor/hvorfor ikke? 
§ Hva er utfordrende? 

o Er vurdering av muntlige ferdigheter noe som blir prioritert av deg? 
• I hvilken grad mener du det bør utvikles et nytt system av vurdering av muntlige 

ferdigheter?  
o Eventuelle forslag? 

• I hvilken grad tror du muntlig klassekultur spiller inn på elevenes evne til å prestere 
muntlig på best nivå?  

o Hvordan opplever du den muntlige klassekulturen i denne klassen? 
 
Retorikk (ca. 20 min)  

• I hvilken grad er du kjent med retorikkens begreper? 
• I hvilken grad har du kjennskap til apellformene ethos, pathos og logos? 
• Anser du noen av apellformene som mer hensiktsmessige i vurdering av muntlige 

ferdigheter, enn andre? 
o Eventuelt hvilke? 

• I hvilken grad syntes du vurderingsskjemaet brøt opp de retoriske begrepene og gjorde 
det forståelig? 

• Har du brukt begrep fra retorikken i tidligere vurdering av muntlighet? 
o Hvorfor?/Hvorfor ikke? 

• Er retorikkens begreper noe du vil integrere mer i vurdering i muntlige ferdigheter 
fremover? 
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• Er retorikkens begreper noe du vil integrere mer i undervisningen fremover?  
o Hva kan eventuelt være fordelene/ulempene med å integrere retorikken mer i 

undervisningen? 
• Er det elevferdigheter som skal vurderes du mener ikke ble fanget opp i dette 

vurderingsskjemaet? I så fall:  
o Hvilke? 
o Hvordan ville du inkludert disse? 

• I hvilken grad tror du et økt fokus på undervisning i retorikk vil få elevene til å utvikle 
bedre retoriske ferdigheter? 

o Er dette noe du i så fall ser positivt på? 
§ Hvorfor/hvorfor ikke? 

 
Kriteriebasert vurdering (ca. 10 min)  

• Hvilken erfaring har du med kriteriebasert vurdering? 
• Inngår kriteriebasert vurdering vanligvis i din vurderingspraksis? 

o Hvorfor/hvorfor ikke?  
• Hva er fordeler med kriteriebasert vurdering? 
• Hva er ulemper med kriteriebasert vurdering? 
• I hvilken grad opplevde du at elevene forstod innholdet i vurderingskriteriene? 
• Fikk du inntrykk av at elevene syntes det var positivt å bli vurdert etter dette 

skjemaet? 
• Er elevene kjent med kriteriebasert vurdering? 
• Opplever du at de setter seg inn i kriteriene på forhånd? 

 
Vurdering for læring (ca. 15 min)  

• Hva skal du bruke denne vurderingssituasjonen til? 
• Hvordan vil elevene få tilbakemelding på sin prestasjon?  
• Hvor ofte får elevene veiledende kommentarer på sine muntlige ferdigheter i norsk? 

o Hvordan blir denne veiledningen gjennomført? 
o I hvilken grad opplever du denne veiledningen som læringsrik for elevene?  
o I hvilken grad opplever du større oversikt og kontroll over elevenes ferdigheter 

etter en slik veiledende situasjon har funnet sted?  
• Hvilken type vurdering vil elevene få på denne vurderingssituasjonen?  

o Hva er bakgrunnen for valget?  
 
Avsluttende drøfting (ca. 15 min) 

• Er det noe ved dette vurderingsskjemaet du opplevde som særlig godt? 
• Vil du anvende dette vurderingsskjema ved en senere anledning? 

o Eventuelt hvilke delkomponenter fant du særlig nyttige? 
o Eventuelt hvilke delkomponenter fant du unyttige? 

• Er dette skjemaet noe du tenker kan brukes som supplement til annen vurdering? 
• Ytterligere kommentarer? 
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Vedlegg B: Forespørsel om deltakelse til elever  
 
 

Forespørsel om deltakelse i 
forskningsprosjektet: ”Bruk av retorikk som 
utgangspunkt i vurdering av elevers muntlige ferdigheter” 
 
Bakgrunn og formål 
Dette prosjektet er en del av min masteroppgave i nordisk på Lektorutdanningen på 
Universitetet i Oslo. Jeg skal gjennomføre undersøkelser på x skole, og en annen skole i x. I 
dette prosjektet ønsker jeg å undersøke hvordan retorikk kan fungere som utgangspunkt i 
vurderingen av elevers muntlige ferdigheter. Jeg har utformet et vurderingsskjema med 
utgangspunkt i retoriske begreper, som jeg ønsker at lærerne skal anvende i sine vurderinger 
av sine elever. Problemstillingen for prosjektet er: Hvordan kan retorisk teori fungere som 
grunnlag for lærerens vurdering av elevers muntlige ferdigheter på ungdomstrinnet?	
	
	
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Metoden jeg har tenkt til å benytte i dette prosjektet er intervju av lærerne som deltar, samt 
observasjon og videoopptak av læreren i klasserommet. Observasjonen i klasserommet vil 
foregå i to sekvenser. Jeg ønsker å ta videoopptak av sekvensen der læreren går igjennom 
vurderingskriteriene. Her vil det kun bli tatt video av læreren, og elevene vil ikke blir filmet. I 
tillegg ønsker jeg å observere selve framføringene elevene gjennomfører, når læreren da 
benytter seg av mitt vurderingsskjema. Dette innebærer at jeg vil være tilstede i 
klasserommene i disse to sekvensene. Jeg kommer til å notere meg interessante 
observasjoner, og mest sannsynlig notere noe av det elevene sier. Dersom jeg i min 
masteroppgave ønsker å henvise til eksempler fra klasserommet, vil fiktive navn på elevene 
bli brukt. Deltakelse i studien innebærer derfor at elevene er innbefattet med at jeg kommer til 
å observere deres framføringer, og finner dette akseptabelt. 
	
	
Hva skjer med informasjonen om elevene?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Jeg kommer til å anonymisere alle 
deltakere i studien, det vil si at det ikke skal kunne gå an for noen å finne ut hvem som er med 
i studien min. Dette vil jeg gjøre bl.a. ved å gi alle deltakerne fiktive navn. Mine 
observasjonsnotater er det ingen andre som skal se på, bare meg og veilederen min. Det vil 
heller ikke komme fram i disse notatene hvem elevene er, for eksempel ved navn eller andre 
opplysninger.  
Prosjektet skal etter planen avsluttes ca. 01.07.16, da har jeg levert masteroppgaven og 
forhåpentligvis fått sensur. Etter dette vil alle notater fra undersøkelsen slettes og makuleres.  
 
	
Frivillig deltakelse  
Det er frivillig å delta i studien, og deltakerne kan når som helst trekke sitt samtykke uten å 
oppgi noen grunn. Dersom noen ønsker å trekke seg, vil alle opplysninger bli 
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anonymisert. Dersom du har spørsmål om studien, ta kontakt med Emilie Brostigen på epost: 
ebrostigen@gmail.com.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS.  
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
Samtykke til deltakelse i studien  
 
Gis det samtykke til å bli med i studien, gis det samtykke til  
 

• at du/ditt barn kan bli observert 
• at anonymiserte opplysninger om deg/ditt barn fra observasjonen blir publisert   

 
 
 
Det gis samtykke til at ___________________________________ kan delta i studien 
 
 
 
_____________________________________________________________________  

  Underskrift elev: 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Underskrift foresatt: 
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Vedlegg C: Transkribering av intervju, C1 
 
 
1. Informasjon 
 
(Ansees som ikke nødvendig å ha med i oppgaven) 
 
 
2. Umiddelbare reaksjoner  
 

- sånn umiddelbart, hvordan syntes du det gikk? 
 
ehm, [p] jeg syntes det var litt vanskelig egentlig. Jeg hadde jo det, eller jeg hadde jo et eget 
skjemat [ja] som jeg brukte på de andre gruppene, [ja] og det var jo eh skreddersydd for 
eventyr [mhm] og når jeg da skal bruke noe som [p] er mer standardisert for alle sammen så 
merket jeg at jeg lette etter [ja] steder å krysse av som jeg tenkte i hodet mitt at det trenger 
jeg. Eh, men det er jo flere ting her som er veldig relevant, [ja] men også flere ting her som 
jeg tenker dette her trenger jeg ikke å bruke nå da 
 
 

- Hva var din umiddelbare reaksjon da du fikk vurderingskriteriene? 
 
når jeg så de første gang? 
 

- [da jeg sendte de til deg] 
 
eh jeg tenkte at eh det er helt sikkert strålende eh på en til en vurderinger [mhm]. Men at det 
kan bli vanskelig med et så detaljert skjema når jeg har gruppe [mhm] og holde styr på alle 
arkene. 
 

- [at det vil være mest hensiktsmessig i individuell vurdering?] 
 
ja assa når du har en elev, når kan fokusere og trenger mye plass på én elev eh så er det veldig 
fint med detaljerte ark, [mhm] men når du har sånn som jeg en gruppe med fem, seks elever 
og da skulle ha fem forskjellige ark foran seg og krysse av på de, så kan det bli for detaljert 
da rett og slett 
 

- I hvilken grad forstod du innholdet i vurderingskriteriene? 
 
nei jeg forstod de veldig godt, det var ikkeno problem 
 

- [Ikkeno problem? Ikke noen begreper du ikke forstod?] 
 
Nei nei nei  

- [du er kjent med det?] 
 
fordel med å være Blindern-barn 
 

- [Var det noe du synte var uklart, noe du syntes kunne vært tydeligere?] 
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Nei absolutt ikke, eh, det var veldig Jonas Bakken preg over det hele 
 

- I hvilken grad opplevde du vurderingsskjemaet som nyttig, sånn umiddelbart? 
 
jeg ser for meg større presentasjoner en og en når du skal lissom ha mer gradering enn sånn 
som jeg da, første presentasjon i åttende klasse som ikke skal være en så stor greie, så kan det 
bli for mye detaljer, men definitivt litt lenger opp så […] fordi vi har en presentasjon nå hvor 
vi innholdsmessig vurderer eventyrsjangeren ikke sant, og det også blir vanskelig gjennom 
med dette skjemaet, for vi hadde ikke noe på det, mens den mere sånn framføringsteknisk jeg 
kunne ta dette på eh og den skulle bare telle halvparten. 
 
 
2. Bakgrunn/muntlige ferdigheter generelt 
 

- Hvordan forberedte du deg til denne vurderingssituasjonen?  
 
eh nei vi har jo gått gjennom vi lærerne på trinnet og laget et vurderingsskjema [mhm] eh 
eller først så lagde vi oppgaven også har vi hatt alt klart hele veien eh hvor vi viste dem at nå, 
i og med at dette er første vurderingssituasjon så skal vi ikke gjøre det til noe store greier. De 
skal få lov til å lage et eventyr og kose seg med det [mhm] og vi vurderer få ting [ja] så ikke 
de skal bli stressa av at det ikke er så veldig mye forskjellig 
 

- [Fordi dere har utformet dette vurderingsskjemaet før jeg sendte dette til deg (peker 
på mitt vurderingsskjema), hva gikk det ut på?] 

nei i hovedtrekk der, så gikk det på innlevelse [p] i eventyr, altså dramatisering, innlevelse, 
stemmebruk, det at du kan replikkene dine [ja] og også et sånt helhetsinntrykk. Det var de fire 
tingene 
 

-  [Hvis du kan få sendt det til meg senere, hadde det vært fint] 
 
ja 
 

- [så du har forberedt deg bare ved å sette deg inn i vurderingskriteriene og ehm] 
 
ja det blir jo på en måte skal vi si vanskelig å forberede seg også som lærer, du må jo ta mye 
som det kommer [mhm]. Nå har den andre norsklæreren vært med meg inn, så vi har sittet to 
stykker og vurdert littegranne og diskutert litt, og vi kommer også til å gjøre det i etterkant, vi 
gjør det hele tiden underveis og fortelle sånn hvordan vi ligger an […] 
 

- [men siden dette er frøste vurderingssituasjon i muntlig så blir det litt sånn tar det 
som det kommer?] 

 
ja, vi merker jo det at det er veldig forskjell på klassene hvis ikke så hadde blitt veldig [p], 
hvis dette er en femmer på en måte, så hadde det blitt veldig vanskelig innad, så nå er det 
veldig mye sånne pedagogiske justeringer i forhold til at det er åttende klasse [mhm] og det 
vil det bli mindre av etter hvert 
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- Hvordan har du vurdert dine elever i muntlige ferdigheter tidligere? [akkurat disse 
elevene har du jo ikke vurdert tidligere, og du er jo ganske nyutdannet, så du har 
kanskje ikke vurdert tidligere?] 

 
jeg har vurdert mye, det har jeg. dette er sjette året mitt her, så  
 

- [åja, men da har du nok vurdert mange]  
 
men jeg har jo studert ved siden av. Nei det er mye presentasjoner eh og samtaler. Jeg har 
veldig tro på at de kan komme forberedt, men ikke den eh assa, den derre 
presentasjonsformen som vi hadde da vi var små, den prøver vi å liksom dra ned litt, at man 
heller skal snakke om ting og vurderer det da. 
 

- [Tenker du på gruppesamtaler da?] 
 
i gruppesamtaler ja, og også generelt aktivitet i timen, at vi sier ”nå er det 
vurderingssituasjon”, assa at det er viktig at man deltar. 
 

- [har du vurdert etter skjema da, eller?] 
 
både og, det varierer litt av fag og tema 
 

- [Hva betyr både og?] 
 
det er ikke alltid man har tid til å utarbeide vurderingskriterier og alt sånt noe, men at man [p] 
man får jo et inntrykk eh veldig fort for eksempel ved å vurdere samfunnsfag [...] og bare å 
diskutere i fagsamtaler så har du et inntrykk av hvilken nivå eleven befinner seg på med en 
gang. Da blir det jo litt mer sånn på sparket. 
 

- [men ser dere da på kompetansemål for eksempel?] 
 
definitivt  
 

- Hva er dine tanker om vurdering i muntlige ferdigheter? Syntes du det er utfordrende 
å vurdere i muntlige ferdigheter? 

 
definitivt [p] 
 

- [hva er det du syntes er utfordrende?] 
 
du har på en måte en ting sånn som [p] vi vurderer jo på en måte kompetansemålene og 
hvordan de på en måte uttrykker det, samtidig så er det jo muntlige ferdigheter i seg selv, 
altså det å kunne argumentere og reflektere og få den biten med. [mhm] Og det merker jeg i 
norsk at du har begge deler – der skal du klare å uttrykke igjennom muntlige ferdigheter og 
utøve de [i tillegg til å vurdere innholdet]. Så nå merker vi at når i begynnelsen så fokuserer 
vi på muntlighet i seg selv. Også blir det jo det at man sier noe fornuftig etterhvert også da. 
Og derfor har de liksom den derre, sånn som nå vektla vi sånn som stemmebruk og sånne 
ting, [mhm] men det er jo etter hvert sånn som bare forsvinner ikke sant  
 

- [fordi det blir på en måte selvsagt til slutt?] 
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ja, det er i hvert fall målet 
 

- Er vurdering i muntlige ferdigheter da som blir prioritert av deg? 
 
ehm [p] ja, eller [p] jeg vil si kanskje muntlige ferdigheter blir vurdert, også min vurdering av 
det er kanskje ikke så prioritert? [okei] Vi øver mye på det, de skal bli gode til å argumentere, 
de skal klare å snakke for seg eh, og jeg tenker at det vil gi bedre vurdering etter hvert. Men 
det er jo ikke sånn at, i og med at de er nye, at jeg har jo ikke vektlagt mye vurdering i 
muntlig nå, det er veldig ofte at vi, eh, vi godtar ikke korte svar, eh, assa du må begrunne 
ting, vi øver mye på det allerede  
 

- [men når dere legger opp undervisningsplaner, er det noe dere vektlegger mye, eller 
blir det litt tilsidesatt?] 

 
det vektlegges på lik måte som alt det andre. Assa, vi skal jo vurdere de i norsk muntlig, det 
er ikke verre enn det 
 

- I hvilken grad mener du det bør utvikles et nytt system av vurdering i muntlige 
ferdigheter? Og om du har noen eventuelle forslag? 

 
jeg tenker det er vanskelig for så vidt, ehm, fordi det er så sammensatt. På en måte så har du 
muntlige ferdigheter i seg selv, også har du kompetansemål gjennom det, også er det jo store 
forskjeller mellom fag [mhm]. Drømmen hadde jo selvfølgelig vært å ha et standardisert 
skjema som du kan bruke, men det er veldig veldig vanskelig å få til i praksis, tror jeg. [p] Og 
da blir det jo på en måte sånn, tidsbesparende, at du har liksom noe du kant a utgangspunkt i, 
og det er jo strålende. […] så det ender jo opp med at man lager nye hele tiden ikke sant, og 
det tar mye tid. Det hadde jo vært alright, men i praksis så ser jeg at det er ekstremt vanskelig, 
og hvis du da skal få til et skjema som kan funke, så må jo det være så åpent at det nesten på 
en måte da ikke blir nyttig heller, inn mot de spesifikke tingene 
 

- [så ditt forslag kunne da vært å utvikler forskjellige skjemaer til forskjellige 
situasjoner? Eller at man har et spesifikt skjema og knytte det til der det vil være 
relevant på en måte?] 

 
Definitivt […] Men altså, fordelen med å ha et spesifikt skjema da, er jo at man begynner å 
øve på de samme tingene, assa da utvikler man samme ferdigheter, så hvis man er enige om 
hvilke ferdigheter elevene skal komme ut med til slutt, så er man jo på god vei, også begynne 
der. Men da må det jo være muligheter for å ha [p] individuell tilpasning til temaer og fag. 
Men det er jo noen grunnleggende ting som de skal gjennom i alle fag, som muntlighet da, 
det bør jo være mulig å stabilisere på en eller annen måte. 
 

- I hvilken grad tror du muntlig klassekultur spiller inn på elevenes evne til å prestere 
muntlig? 

 
ekstremt, assa ekstrem sammenheng. Jeg merker det bare på mine to klasser nå, jeg har to 
vidt forskjellige klasser og det er kjempestore nivåforskjeller.  
 

- [hvor kommer forskjellene til syne?] 
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eh, det gjelder muntlig aktivitet generelt. Den ene klassen hiver seg på alt hele tiden, 
diskuterer og 90 prosent er med, de syntes det er kjempegøy med eventyr og har showa noe 
voldsomt, også er det den andre klassen hvor ting tar litt mere tid, det er mange som er aktive, 
men de er litt mer sånn eh, nedtonet, og det kjenner jo også igjen i en dramasituasjon, så blir 
det veldig synlig. […] De er litt mer reservert, […] de mangler de store lederne som drar de i 
gang, man trenger noen sånne. 
 
 
3. Retorikk 
 

- I hvilken grad er du kjent med retorikkens begreper? 
 
nei, jeg må jo si i stor grad da. Ikke lenge siden jeg gikk ut av Blindern, så. […] men føler 
samtidig at det ikke er så mye fokus på det ’her.  
 

- [i skolen?] 
 
nei, trinnmessig, i åttendeklasse så, vi er litt langt unna å komme dit. […] retorikken er lagt 
opp på tiendeklasse  
 

- [så du tror retorikken vil få mer plass på tiendetrinn?] 
 
definitivt, for da tror jeg de begynner å se poenget med det. men nå, de er ikke klare for det 
eh i den alderen de er i nå 
 

- [men tror du det kunne vært en idé å presentere det for de tidlig?] 
 
jeg tenker som en overordnet greie – absolutt, å få inn begreper og se at dette er ethos og 
pathos og logos og få lissom ’oi dette var med, for de har jo hatt om i KRLE og sånn, for de 
går jo inn i ting der. Så definitivt, også heller ta det opp igjen, altså ikke gå så dypt inn i det  
 

- [men at det på en måte blir en gjenganger gjennom hele året?] 
 
ja, ikke sant. Det er en mye bedre idé 
 

- [Anser du noen av appellformene som mer hensiktsmessig i vurdering av muntlige 
ferdigheter?] 

 
nå så jeg for så vidt i drama, assa, i forhold til drama, så var jo pathos, dette følelsesaspektet 
var jo stort da eh, jeg krysset mye av på skjemaet der. Eh, logosen var jo i dette tilfellet nesten 
ubrukelig, men generelt sett så eh, tror jeg ikke jeg skal skille de så mye […] de henger jo 
sammen på en måte.  
 

- [men spesielt da til eventyr?] 
 
eventyr tenker jeg spesielt da, men også de som virkelig står frem i rollen sin og som får det 
til å fungere, blir jo troverdige på en helt annen måte. 
 

- [så ethos og pathos, da?] 
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ja, det er jo de vi har jobbet mest med. […] også tenker jeg at logos blir relevant i andre 
temaer 
 
 

- I hvilken grad syntes du vurderingsskjemaet brøt opp de retoriske begrepene og 
gjorde det forståelig? 

 
Veldig alright, jeg sitter jo på en måte, det er jo det jeg ser på, eh, jeg ser jo på hvordan du har 
operasjonalisert det eh og det var veldig forståelig og fint 
 

- [er det noe du syntes mangler?] 
 
ehm, jeg tenkte jo på dette med stemmebruk da, så jeg lette jo litt etter det eh og syntes det 
var litt vanskelig, men det kommenterte jeg for så vidt i kommentar-feltet [nederst på arket]. 
Men etter hvert vil jo det være en ting som er gitt at de kan [mhm] så da vil det plutselig ikke 
være relevant i det hele tatt. Så på eldre elever så tror jeg som sagt ikke at jeg tenker 
umiddelbart at ’oi, dette må jeg ha med 
 

- Har du brukt begrep fra retorikken i tidligere vurdering av muntlighet? 
 
nei. Fordi jeg har hatt gym og matte tidligere, og der er det få muntlige presentasjoner 
 

- Er retorikkens begreper noe du vil integrere mer i vurdering i muntlige ferdigheter 
fremover? 

 
nå vil jeg først se litt på hvordan vi behandler det til å begynne med, assa hva tenker de andre  
norsklærerne hvordan vi skal [vurdere] i tiendeklasse også etter jeg har vært igjennom det en 
gang så vil jeg sikkert tilpasse. […] man er jo litt taktisk og ligger litt lavt i terrenget som 
nyansatt  
 

- Er retorikkens begreper noe du vil integrere mer i undervisningen fremover? 
 
selvfølgelig ja, men [p] til en viss grad, [Det vil bli mer aktuelt om to år] 
 

- Hva kan eventuelt være fordelene/ulempene med å integrere retorikken mer i 
undervisningen? 

 
for min del så tenker jeg, assa nå eh, å skulle kjøre de inn nå så blir det mange begreper som 
er vanskelig å forstå, assa det er ikke noe intuitivt at ethos, pathos og logos betyr de tingene 
de gjør, […] så da blir det jo bare forvirrende. Samtidig så tenker jeg etter hvert, så er det 
veldig greit å ha disse tingene og begrepene og teste de tingene de allerede kan ting om. Jeg 
tenker jo at vi jobber faktisk med ethos, pathos, logos uten at de vet at de heter de tre tingene, 
så det å introdusere begrepene senere vil selvfølgelig være fordelaktig. Jeg tenker at nå kan 
det være litt mer kaos enn det er fornuftig.  
 

- Er det elevferdigheter som skal vurderes du mener ikke ble fanget opp i dette 
vurderingsskjemaet? I så fall: Hvilke? Hvordan ville du inkludert disse? 

 
det blir i den grad man skal inkludere noe annet enn selve presentasjonen [mhm] Hvis du 
trenger noe helhetsvurdering av det som har skjedd tidligere. Arbeidsprosess, altså sånn som 
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vi eh, vi ville aldri vurdert det på tiendeklasse eller, ikke sant, men nå, må vi lære litt andre 
ting også. [Ting som] samarbeid, sånne ting som du ikke skal vurdere, men som [man gjør 
likevel]. Men ellers syntes jeg det ser helt fint ut 
 

- [at selve arbeidsprosessen er noe som kunne blitt inkludert?] 
 
assa, vi skal jo egentlig ikke vurdere prosessen heller ikke sant så det er jo noe med det. du 
ser jo på [gruppearbeid] ikke sant, hele prosessen, samarbeid.  
 

- [hva med innhold for eksempel, er det noe som kunne vært med?] 
 
ja, jeg savnet jo den innholdsbiten. Men da, ikke sant, blir jo hele poenget med et sånt 
standardisert skjema borte, hvis man skal legge til alt mulig rart. Det blir jo veldig rart hvis du 
skal ha en sånn innholdsbit […] det må jo bli tilpasset det du driver med 
 

- I hvilken grad tror du et økt fokus på undervisning i retorikk vil få elevene til å utvikle 
bedre retoriske ferdigheter? 

 
nei det er jo selvsagt. Assa det man fokuserer mer på det [blir man bedre på], jaja, det er gitt, 
tenker jeg. […]  
 

- [Er dette noe du i så fall ser positivt på?] 
 
definitivt, det er en fin måte inn i norskfaget som man kan dra med seg videre i andre fag 
også, at det blir en lur vei, også er det bare å finne punkter for når elevene er modne for det 
 
 
4. Kriteriebasert vurdering 
 

- Hvilken erfaring har du med kriteriebasert vurdering? 
 
assa, jeg tenker jo, all vurdering jeg har gjort er jo kriteriebasert 
 

- [så det har du mye erfaring med?]  
 
jeg tror ikke jeg kan komme på noe når jeg ikke har hatt det 
 

- [Så du vil si at kriteriebasert vurdering inngår vanligvis i din vurderingspraksis?] 
 
definitivt 
 

- Hva er fordeler med kriteriebasert vurdering? 
 
nei du får jo operasjonalisert vurderingskriteiren på en helt annen måte, det blir eh lette for 
elever og lærere å faktisk konkret peke på hva du skal kunne. […] [Uten kriteriebasert 
vurdering] får du ikke differensiert noe, assa sånn umiddelbart så gjør du ikke det, det er 
enten så går det eller så går det ikke. Men det er litt sånn med kompetansemålene ikke sant. 
Du skal kunne det som det står i læreplanen, så 
 

- [Hva er ulemper med kriteriebasert vurdering?] 
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nei, det kan jo bli for standardisert da, selvfølgelig. For fragmentert og det ender opp med at 
du, det helhetsinntrykket som læreren sitter igjen med, ikke stemmer overens med disse 
kriteriene, fordi kriteriene kan ha vært feil eller assa, sånne ting. Av og til så klarer man jo 
ikke å forutse hva man egentlig forventer 

- [og kanskje for elevene også?] 
 
definitivt, og det er noe vi jobber mye med i åttendeklasse, og tone det ’ned, […] og det er 
derfor, assa, vurderingsskjemaet vårt, det hadde aldri passert i tiende klasse, ikke sant, men vi 
har tilpasset det 
 

- I hvilken grad opplevde du at elevene forstod innholdet i vurderingskriteriene? 
 
overraskende bra, egentlig. Når vi gikk igjennom eh, jeg tenkte at de skulle syntes det var 
vanskelig, men eh det virket som de skjønte det 
 

- Fikk du inntrykk av at elevene syntes det var positivt å bli vurdert etter dette 
skjemaet? 

 
jeg tror de er så gira på å bli vurdert nå i begynnelsen at de tar med seg alt. Så de var jo 
positive, men de var jo ikke noe mer positive enn de andre som ikke har hatt det lissom 
 

- [Er elevene kjent med kriteriebasert vurdering?] 
 
ja 
 

- [denne klassen her?] 
 
ja 
 

- Opplever du at de setter seg inn i kriteriene på forhånd? 
 
Nei, det er veldig avhengig av alder og interesse 
 

- [hvordan takler dere dette?] 
 
for oss handler mer om det lovmessige i forhold til klager og sånt ikke sant, at vi leverer det 
ut også i tiendeklasse etter jul, så begynner de å ”oi” skjønne viktigheten av det og da 
begynner de å på en helt annen måte sette seg inn i det og da går det også veldig mye bedre 
med de. […] Jeg lager på en måte [vurderingsskjemaer] nå, men jeg gidder ikke å stresse så 
mye med det, jeg vil ikke at elevene skal sitte panisk i åttendeklasse og nipugge 
vurderingskriterier. Det er ikke noe viktig, nå handler det heller om det store bildet, også kan 
de heller til tiendeklasse, når det gjelder å prestere der og da jobbe mer med det.  
 
 
5. Vurdering for læring 
 

- Hva skal du bruke denne vurderingssituasjonen til? 
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få en pekepinn på rett og slett hvordan de jobber med eventyr, assa, for nå har de fått velge 
gruppe selv fått mye fritid, så denne [vurderinssituasjonen] er i liten grad viktig, egentlig. Det 
er jo noe vi skal ta med oss, assa de skal få noen utviklingspunkter på muntlighet som de skal 
ha med neste gang når de skal presentere noe, men i stor grad handler dette om å komme i 
gang med vurderingssituasjoner, [ja] tørre å stå foran klassen, assa sånne elementære ting 
 
 

- [Hvordan vil elevene få tilbakemelding på sin prestasjon?] 
 
de får kommentar, også må jeg dessverre kaste tall på de i tillegg, men det skulle jeg helst 
vært foruten. Så de får min kommentar, og hva de har fått til og eventuelt ikke fått til, og så 
får de karakteren senere. Jeg er ikke interessert i det tallet de får, selv om de mener det er 
verdens viktigste ting, så tenker ikke vi noe på det før tiendeklasse.  
 

- [så du tenker på dette som en form for formativ vurdering?] 
 
definitivt, jeg forteller de hva de har fått til, og hvordan jeg har oppfattet at dette har vært, og 
hva du skal gjøre videre, også er tall 
 

- [hvordan vil de få den tilbakemeldingen?] 
 
For å spare meg selv litt tid får de tilbakemelding på It’s Learning. Men jeg ender nok opp 
med å snakke med halvparten av dem, tenker jeg.  
 

- [ja, er det fordi du opplever at de er interessert i det? at de kommer til deg, eller?] 
 
Jeg tenker at vi skal ta nøye på det  fordi de har helt urealistiske forventninger til hvilken 
karakter de skal få, [ja] så de kommer sikkert til å få sjokk når det ikke var så mange femmere 
og seksere som de trodde det skulle være, så da blir det sikkert noen runder på det, men det er 
jo også fordi det er første gangen, ikke sant [ja] og når har de hatt én vurdering, og det var en 
matteprøve hvor de scoret gjennom taket fordi det var et lett kapittel, så da fikk alle bra ikke 
sant [ja], så, det blir godt å få dem ned på jorda igjen 
 

- Hvor ofte får elevene veiledende kommentarer på sine muntlige ferdigheter i norsk? 
 
nå har de ikke, men jeg tenker sånn [p] kontinuerlig da, så får de alltid tilbakemelding på det 
de sier i timen. Så det blir jo hele tiden egentlig. Når vi har diskusjoner og helklassesamtaler 
så er det jo aldri at jeg lar et svar henge […], assa de bearbeider det jo 
 

- [du følger de opp] 
 
så jeg tenker at det får de jo hele tiden 
 

- I hvilken grad opplever du denne veiledningen som læringsrik for elevene? 
 
jeg tror det er det de lærer mest av, jeg. Altså ting som vi gjør hele tiden, det lærer de ting av 
[mhm] og vi har hatt noen muntlige presentasjoner i samfunnsfag for eksempel, og da får de 
muntlig tilbakemelding foran de andre. Alle skal lære alt, det er [p] vi prøver å få bort tanken 
om at det er et ’meg, og at det er et ’vi, og at vi som klasse skal lære mest mulig og da må vi 
gjøre feil 
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- I hvilken grad opplever du større oversikt og kontroll over elevenes ferdigheter etter 

en slik veiledende situasjon har funnet sted? 
 
jeg føler jeg definitivt får mer kontroll, jeg får jo bedre inntrykk, jeg har noen elever som er 
ganske stille og forsiktige, men som kan plutselig skinne i sånne forberedte presentasjoner eh, 
og det er jo da veldig spennende, for da har jo jeg missa de i timen, [ja] så det er viktig å ha 
det også, og da får jeg bedre oversikt eh og det er også motsatt, det er noen elever som jeg da 
forventet at skulle gjøre det bra som definitivt ikke gjorde det 
 
 
6. Avsluttende drøfting 
 

- Er det noe ved dette vurderingsskjemaet du opplevde som særlig godt? 
 
det var med operasjonaliseringen av de tingene jeg syntes var viktig da. Dette med 
engasjement og troverdighet [p] og skape eget engasjement og publikum var det som var 
veldig tydelig at var med og det satt jeg igjen og tenkte på nå i stad at det lyktes ikke de 
gruppene vi så på nå. De lyktes ikke med å skape det engasjementet som jeg så på de andre 
presentasjonene tidligere i dag. Eh, så det skal du ta med – det var fint.  
 

- Vil du anvende dette vurderingsskjema ved en senere anledning? 
 
det er jeg veldig usikker på, rett og slett fordi vi har veldig fokus på fellesvurderinger på 
trinnet, og det er ikke sikkert jeg skal komme og smelle i bordet med noen skjemaer som jeg 
ikke er helt inni. Sånn som, for nå har jeg jo vært inni det i forhold til eventyr, men jeg må se 
for  meg hvordan det skal bli på andre situasjoner. Men det er veldig greit å ha.  
 

- Eventuelt hvilke delkomponenter fant du unyttige? 
 
Logos-biten, i forhold til dette, men det er jo temaavhengig  
 

- Er dette skjemaet noe du tenker kan brukes som supplement til annen vurdering? 
[Sånn som til eventyr, så tenker man ikke umiddelbart at det skal passet perfekt, hva 
tenker du om det?] 

 
det som skulle da blitt plukket ut, assa, trukket ut engasjement, troverdighets-bitene [mhm] 
inn i det vi allerede har hatt, da snakker vi vurdering på en helt annen måte.  
 

[så at noen av delkomponentene kan brukes som et supplement i det skjema som er 
laget fra før av?] 

 
definitivt. Det er jo rett og slett bare fordi du har operasjonalisert ting på en god måte. Assa, 
det er fornuftige [p] fremhevinger, som er veldig greit. Men jeg tror at skjemaet i seg selv er 
for omfattende for gruppevurderinger, for jeg så jo bare selv, jeg hadde aldri klart å – hadde 
ikke jeg sittet oppå der jeg satt, og kunne ha en helt pult med ark foran meg, så hadde ikke jeg 
klart å praktisk gjennomføre det med elevene.  
 

- [men tenker du at noen av punktene bare kunne blitt fjernet?] 
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jeg tenker at jeg, i denne her, kunne ryddet opp, og tilpasset det eventyr og på plass til da flere 
på samme ark, da hadde det vært noe helt annet, for da begynner det å bli håndterlig 
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Vedlegg D: Transkribering av intervju, C2 
 
 
1. Informasjon 
 
 
(Ansees som ikke nødvendig å ha med i avhandlingen) 
 
 
2. Umiddelbare reaksjoner  
 

- Hvordan var din umiddelbare reaksjon da du først fikk tildelt vurderingskriteriene? 
 
første umiddelbare reaksjon var ’oi, så flott at noen tar utgangspunkt i retorikken for å lage et 
vurderingsskjema, [mhm] det er hensiktsmessig, særlig i norskfaget, eh, punkt nummer to, det 
var at det var for omfattende. [ja] men det er vare første, altså, første reaksjonen da. Ja, veldig 
bra og at retorikken altså ethos, pathos og logos, at det på en måte kommer tydeligere frem i 
vårt vurderingsarbeid – kjempe, to, tror i hvertfall gitt de foredragene jeg har vurder nå, hadde 
ikke hatt evnen til å på en måte få krysset av, at det hadde gitt mening mellom altså antall 
spørsmål og det jeg ser og at jeg er i en sånn prosess at jeg liksom har en – jeg husker ikke 
hvor mange foredrag det var da, men litt for mange 
 

[veldig mange, det var jo alle foredragene, så det var jo 18 grupper, men du brukte 
det ikke i alle] 
 

nei, men sånn overordnet, en – det gir mening og det er relevant, to – det ble kanskje litt for 
omfattende 
 

- I hvilken grad forstod du innholdet i vurderingskriteriene? 
 
Jeg syntes at det var ingen problem for meg som faglærer å forstå innholdet i det du spør 
etter, [nei], og jeg tenker at det jeg liker med det er fremmedbegrepene ethos, pathos, logos, 
det er jo litt sånn at de er fremmed – det er vanskelige fagbegreper men de blir mer 
tilgjengelige i kraft av at man har noe av det som jeg bare kalte arbeidsspørmål, sånn, du 
operasjonaliserer begrepene ved å stille noen konkrete spørsmål som jeg kan ha som 
sjekkliste 
 

[så du syntes måten jeg har tolket ethos, pathos og logos på, at det var på en måte 
forståelig?] 

 
det var forståelig for meg, også kan jeg si noe om at jeg ville slått de sammen også. Men det 
kommer vi kanskje tilbake til 
 

- Var det noen begreper du ikke forstod i vurderingsskjemaet? 
 
Det som er vanskelig [selv om han forstod begrepene] er jo dette med semiotiske ressurser 
[mhm], det er liksom sånn som jeg må slå opp selv […] så det er litt problematisk – kan være 
for noen i hvertfall 
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- Var det noe som var uklart med vurderingskriteriene? 
 
Nei, bare den semiotikkens plass i det hele 

- I hvilken grad opplevde du vurderingsskjemaet som nyttig?[sånn umiddelbart] 
 
Jeg tenker at det på sikt kan bli et meget operativt verktøy [mhm], alt etter som hva slags form 
foredragene har, eller eventuelt den muntlige aktiviteten som skal vurderes, at en, hvis en på 
en måte jobber videre med det […] altså færre spørsmål, mer presist og kanskje at det er ulike 
varianter av ethos, pathos og logos i vurderingsskjemaet alt etter som hva slags type foredrag 
av muntlig aktivitet som skal gjennomføres [mhm]. Om det skal ligge på den som eier det, 
altså med de som lager de variantene, eller om det skal ligge på faglærer, det er jeg litt 
usikker på, [men] for å få frem nyanseringene i skjemaene 
 
 
3. Bakgrunn/muntlige ferdigheter generelt   
 

- Hvordan forberedte du deg til denne vurderingssituasjonen? 
 
Jeg? Hvordan jeg forberedte meg? 
 

[ja] 
 
akkurat denne gangen, eller generelt? 
 

[denne gangen] 
 
denne gangen repeterte jeg veldig grundig for meg selv hva ethos, pathos, logos er [mhm], 
deretter så prøvde jeg på en måte å formidle det til elevene med og å legge ut denne 
videosnutten, hvis de lurer eller har noen spørsmål på hvordan jeg oppfatter eller tolker de 
eller hvordan jeg generelt… 
 

[for den videosnutten, hva inneholder den?] 
 
den inneholder sånn: hva er retorikk? Og hvordan kan man knytte det til vurdering?  
 

[men er det en videosnutt hvor du snakker?] 
 
jeg snakker, det er bare slides som går på et vis, også ligger stemmen min oppå 
 

[okei, og da ligger stemmen i PowerPointen?] 
 
ja, det er det som er cluet med det, for da møter vi den digitale verdens forbannelse, det er jo 
det at jeg satt på min nye PC, […] men det det egentlig er, det er en lydinnspilling med 
PowerPoint, som varer i sånn 5 minutter [aha], og som da har med hva er ethos, pathos og 
logos, og hvordan påvirker de vårt arbeid når vi skal forberede oss til foredrag? 

 
[og den ligger nå ute på It´s Learning? Som de da har hatt tilgang til før 
presentasjonen?] 
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ja, før presentasjonen. Men det kunne nok vært gjort på et mer, hva skal jeg si, hele dette 
prosjektet har vært jævlig kaotisk, og uten styring og retning og mål – det har i hvert fall vært 
mye kaos, så derfor så burde jeg, hvis jeg sulle fått fullt utbytte, eller full nytteverdi av 
skjemaet og retorikken, så burde vi hatt mer ro og forklart de mer hva det innebærer – mer 
grundig.  
 

[så hvis du skulle gjort det om igjen, så ville du gått igjennom det mer systematisk før 
vurderingssituasjonen?] 

 
riktig, det tror jeg. Og at det på en måte ikke kom i tillegg til alt annet. […] at man får ramme 
og form på en måte på plass først, at vi legger rammene for hva er det jeg vil at dere skal 
komme frem til – da nevner vi både krav og forventninger vi har til foredraget – og så går de 
på en måte i gang med fagarbeid. 
 

- Hvordan har du vurdert dine elever i muntlige ferdigheter tidligere? 
 
Da må jeg faktisk få si at jeg og bruker på en måte litt retorikken, den ligger jo til grunn for 
mye av det jeg gjør [mhm], at når jeg studerte litteraturvitenskap så var det liksom retorikken 
vi brukte for å analysere og bygge de analytiske strukturene vi så på romanene eller novelle 
eller dikt eller hva som helst, så jeg bruker egentlig ethos, pathos, logos – jeg har de som 
operative begreper inne i hodet mitt 

 
[men du har ikke brukt det spesifikt i et vurderingsskjema tidligere?] 

 
nei 

 
[men du har på en måte hatt egne tolkninger av de, og brukt egne tolkninger av ethos, 
pathos og logos i vurderingsskjema tidligere?] 

 
på et vis, vanligvis så lager jeg ikke vurderingsskjema, jeg styrer det på en måte etter hodet, 
skulle jeg si [ja], men det bygger jo på noe, og det bygger jo på i all hovedsak [for eksempel] 
på evnen til å skape engasjement, talerens troverdighet, og selvfølgelig at det er en struktur og 
en logisk sammenheng i det de presenterer. Så her (peker på det vurderingsskjemaet de i 
utgangspunktet lagde til dette prosjektet) har vi jo på en måte hva, hvordan, hvorfor… 

 
[for det er et skjema dere har brukt tidligere?] 

 
dette er et skjema en annen lærer har brukt tidligere 

 
[så det du egentlig sier er du har ikke noe spesifikt skjema som du check’er av?] 

 
nei, for jeg har ikke skriftliggjort eller spesifisert det jeg mener må til for at eleven skal få høy 
grad av ethos, men man snakker jo om det hele tiden i hva er et godt foredrag 
 

- Hva er dine tanker om vurdering i muntlige ferdigheter? 
- Syntes du det er utfordrende å vurdere muntlige ferdigheter? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hva er utfordrende?(Slått sammen) 
 
Gitt den undervisningsverden som vi har her [mhm] så tenker jeg at det som er enkelt, det er å 
sette muntlig, eller gjøre en vurdering av muntlighet knyttet til sitt eget fag, samfunnfag, KRL 
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og norsk som jeg har og kjenner, og som jeg vet på et vis eh eller har en kjennskap til eller 
forståelse av både i hva det faget går ut på, assa når jeg sitter i denne forbindelsen og egentlig 
skal gjøre en vurdering av naturfaglig innhold i tillegg til [muntlige ferdigheter] så faller det 
litt bort for meg, da, for jeg har på en måte ikke faget på plass, så da mister jeg på en måte en 
stor del av det så ser jeg bare på formen, altså innholdets form 
 

[så du mener det er utfordrende å vurdere i muntlige ferdigheter når du i tillegg skal 
ta stilling og vurdere selve fagkompetansen i tillegg. Fordi det blir jo sånn når man 
jobber tverrfaglig, at du må ta stilling til det faglige innholdet også på tvers av, ikke 
bare norsk men…] 

 
ja for det ligger jo til grunn for logos og ethos – det er jo faget, har du troverdighet, har du 
peiling på det du snakker om?  
 

[ved tidligere situasjoner, da, hvor du bare har vurdert i muntlige ferdigheter, for 
eksempel hvis dere har arbeidet med lyrikk eller noe sånt noe, syntes du det har vært 
utfordrende å vurder i muntlige ferdigheter da?] 

 
nei, aldri. Eller jo, utfordrende fordi du må sikre at det blir rettferdig og ikke blir påvirket av 
andre faktorer […] det som er utfordrende er å være objektiv. Men det å vurdere det 
kvalitetsmessige i et foredrag, det syntes jeg er ganske enkelt. 

 
[syntes du det er enklere å vurdere i muntlige ferdigheter enn i skriftlige? Selv om det 
kanskje er vanskelig å sette opp mot hverandre] 

 
hva skal jeg si [p], det eneste er jo at vurdering av muntlig ofte går litt kjappere, det er noe 
som skjer live – her og nå, og jeg tar notater også (knipser) er jeg ferdig med det, mens med 
skriftlige arbeid så er det gjerne tar det inn – så har jeg 75 [tekster] og vurderer, så har jeg en 
mer distanse til vurderingsarbeidet. Mens med muntlighet er det mer sånn – du gjør noe, også 
får du en ganske kjapp tilbakemelding [p] men det som er problemet med det, bare for å ta en 
sånn – sånn som nå, er at vi smeller ut en karakter til 75 eller 70, så er det jo ikke noe hva var 
bra? [nei], hva kunne vært gjort bedre? 
 

- Er vurdering av muntlige ferdigheter noe som blir prioritert av deg? 
 
[p] ja, det må det jo. Assa jeg tenker jo at i samfunnsfag og norsk muntlig som er muntlige 
fag så blir det prioritert […] men den generelle muntligheten da, der man snakker om å være 
aktiv i timen og få spørsmål og delta, hvordan får man vurdert den? Har man noen rutiner 
eller skjemaer eller føringer for hvordan denne blir notert? Og det har vi ikke [nei] foreløpig i 
hvertfall. Men jeg syntes ikke det er vanskelig å vurdere i muntlighet i fag som er by nature 
eller i hvert fall i følge læreplanen – er muntlige. 
 

- I hvilken grad mener du det bør utvikles et nytt system av vurdering av muntlige 
ferdigheter? Eventuelle forslag? 

 
(Latter) […] Men jeg tenker at det er en kul ting å gjøre, jeg har aldri vært noe glad i 
vurderingsskjema, men det er klart at det å formalisere et foredag av muntlighet, det er nesten 
alltid bra. Men det du kanskje spør meg om er bør man ha et universelt vurderingsskjema som 
gjelder for alle, som alle skal bruke, som er bedre? 
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[for det som er spørsmålet er om du har eventuelle forslag til hvordan det kan 
utvikles, da?] 

jeg tror at det som du holder på med nå, er spørsmål man skal bruke helst på videregående, 
men og i tiendeklasse på ungdomsskolen, men det å ta utgangspunkt i retorikken, altså 
talekunsten, altså teorien og læren om hvordan vi holder gode taler, det er jo egentlig ganske 
innlysende, og jeg tror det hjelper mange å konkretisere litt hva muntlighet faktisk er, for det 
er jo vagt. Men i kraft av å bruke retorikkens språk og begreper, så får man på en måte gitt 
den muntlige vurderingen et innhold, […] – jeg vet ikke om det har blitt gjort før? […] 
 
 

- I hvilken grad tror du muntlig klassekultur spiller inn på elevenes evne til å prestere 
muntlig på best nivå? Hvordan opplever du den muntlige klassekulturen i denne 
klassen? (Slått sammen) 

 
Absolutt gjør det det. assa den vekselvirkningen eller den… altså hvis du ikke har trygghet i 
gruppa di, så vil all type muntlighet, om det er å komme med et innlegg i en time eller holde 
et foredrag eller være med i en debatt, er det knyttet til ubehag, tror jeg. Jeg tror 
forutsetningen for at det skal fungere bra er trygghet. Dernest så har jo vi utviklet en kultur 
som gjør at de er redde for å si feil. Jeg lurer litt på hvor den kommer ifra, for det vet jeg ikke 
helt enda, men man merker det mer og mer at de både er redde for å være ærlige i 
evalueringssammenhenger, men også på å hive seg ut og svare på ting som de er usikre på om 
er riktig. Så jeg lurer på hvor den frykten for å si feil – hvor den kommer fra? Den påvirker 
nok vår muntlighet ganske mye. Ikke sånn å være naturlig og avslappende, men veldig sånn å 
si riktig og være flink og si det som læreren vil du skal si 
 
 
4. Retorikk  
 

- I hvilken grad er du kjent med retorikkens begreper? 
 
Jeg er godt kjent med det, på grunn av min utdannelse, at litteraturvitenskapen og, bygger på 
retorikkens eh bestanddeler, eller vi lærte at den gjorde det da, så for meg er det kjent mat. 
[…] generelt sett så er retorikken på vei inn i skolen i mye større grad enn det har vært før, 
det må man enten forholde oss til eller ignorere eller hvordan vi gjør det, men det er i hvert 
fall et faktum, og for meg er det ikke noe stress fordi jeg som sagt har hatt det i min 
opplæring. 
 

[så du opplever det som positivt?] 
 
ja, til en viss grad. Assa spørsmålet er, altså du må hele tiden se hvor du er hen i verden, da. 
Er det elever du har rundt deg så er det [et spørsmål om det er] hensiktsmessig å trekke inn 
retorikken, skaper den klarhet, retning og struktur, eller skaper den bare enda mer kaos? Men 
på 10. Klasse hos oss så tror jeg det egentlig er greit, og hensiktsmessig 
 

- I hvilken grad har du kjennskap til apellformene ethos, pathos og logos? 
 
En inngående kjennskap til, tror jeg 
 

- Anser du noen av apellformene som mer hensiktsmessige i vurdering av muntlige 
ferdigheter, enn andre? Eventuelt hvilke? 
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Jeg har ikke noe sånt voldsomt behov for å vekte de opp mot hverandre, men heller mer å si 
at det ikke er synarki kanskje, men de er jo kanskje mer en treenighet for talekunsten, så 
grunnlaget det er jo veldig mye mer som invencio og dispocitio, men man kan heller si det 
som [p] at de sameksisterer. […]  
 

[men tenker du at ethos vil være mer viktig enn logos i situasjoner der man skal 
konkretisere og bruke det mer spesifikt?] 

 
jo, jeg kan være med på den, men altså for eksempel i dramatisering så vil pathos ha en 
vesentlig betydning [mhm] og i sånne foredrag som vi har hatt nå så vil kanskje ethos og 
logos spille større rolle, og at pathos er litt krydder at det må være litt engasjement der. Så jo, 
alt ettersom hvilken muntlig sjanger du studerer, så kan man kanskje vekte det litt ulikt 
 

- I hvilken grad syntes du vurderingsskjemaet brøt opp de retoriske begrepene og 
gjorde det forståelig? 

 
For meg så var det klargjørende, for elevene tror jeg, nå har jo de fått det vurderingsskjemaet 
fordi det var i forbindelse med denne øvelsen [ja] men jeg ville kanskje ikke gitt de ’alle 
spørsmålene, men heller bare tatt to eller tre […] altså hva er det de trenger for å forstå ethos, 
hva slags arbeidsformer de har som de kan stille seg selv for å sjekke det i samsvar med dette 
begrepet vurdere eller ta for seg 
 

[å forenkliggjøre det for elevene da?] 
 
riktig, men for oss selv er det ikke noe problematisk å ha så mange spørsmål 

 
[syntes du selv det hadde vært enklere med færre punkter i vurdering?] 

 
ja når jeg skal notere, så tror jeg det, altså den forenklede formen, for nå ble det litt sånn 
(wæææ) krysser av på sånn og sånn og sånn, at det ble for fragmentert, men som en sånn, til 
forståelsen som ligger bak, hvis du skulle solgt det til meg som en metode, som ”dette kan du 
bruke” så er det bra at en har en ganske grei 

 
[men tror du det vil være det samme om du etter x antall ganger bruk av skjemaet, at 
det sitter litt løsere?] 

 
absolutt 
 

- Har du brukt begrep fra retorikken i tidligere vurdering av muntlighet? 
Hvorfor?/Hvorfor ikke? 

 
ikke spesifikt, men generelt 
 

[så du har ikke brukt begrepene spesifikt, men du har brukt dine tolkninger av det, og 
hatt det i underbevisstheten når du vurderer elevene?] 

 
også er det noen elever som er med på det og som sitter og nesten ”å der er logos og der er 
pathos” og som syntes det er litt gøy. Men det er ikke på en måte et generelt grunnlag jeg kan 
forholde meg til. Men det som ligger i ethos-begrepet det bør være kjent [for elevene] 
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- Er retorikkens begreper noe du vil integrere mer i vurdering i muntlige ferdigheter 

fremover?[nå går jo dine elever i tiendeklasse] 
 
en måte å angripe det på er jo å begynne tidlig. [ja] bare si det med en gang de kommer i 
åttendeklasse, at første gang de skal ha en form for muntlig vurdering, så si hallo til tre 
fremmedord. Det er jo ikke noe verre en det egentlig. Og hvis man får det som en vane eller 
automatisere forståelsen at de skjønner veldig greit og godt hva som ligger i de, så kan det 
være greit. Begynn tidlig, vær konsekvent og bruk det i alle sammenhenger i de fagene man 
underviser i, altså norsk og samfunnsfag og kanskje KRL eller RLE som jeg liker å si. Men 
jeg har aldri gjort det, så det kunne vært gøy å teste det ut. For det er ikke verre enn å lære 
dem hva ethos er, det er jo bare ord 
 

- Er retorikkens begreper noe du vil integrere mer i undervisningen fremover? 
 
Jeg tror det, fordi det er litt sånn å konkretisere og se etter hva er det vi faktisk ser etter og 
vurderer? Kanskje vi ikke har vært så gode på det, men da får man et språk som man kan 
snakke om foredragene og om foredragene vi skal holde. Og det kan kanskje være med på å 
heve litt statusen da, at den, ”muntlighet, hva er det?” for nå er det litt sånn ”ah, muntlighet er 
lett alle får femmer eller sekser på det”, kommer man opp i eksamen i muntlig, så er det lett 
og det er fint. Hvorfor det? og kanskje og for lærere, at du får, at det blir mer konkret, mer 
bevisstgjorte, hva man faktisk skal se etter og hvorfor og hvordan det påvirker den 
vurderingen jeg gjør. For du kan jo si sånn, når vi satt her, det går jo jævlig fort. Og til og 
med naturfagslæreren bruker jo ordet troverdighet ikke sant. Hvorfor fremstår noen troverdig 
og noen ikke? 
 

[og der er jo spennende å bruke språket på den måten, at de fremstår troverdig selv 
om de ikke støttet saken selv på en måte?] 

 
det er litt sånn, hvorfor fremstår jeg ikke troverdig, jo fordi du leser av en manus, du har 
egentlig en god form, men du har ikke gjort det der ”i hvilken grad har eleven gjort stoffet til 
sitt eget?” ikke sant 
 

[er det ne du kommer til å gi tilbakemelding om? At for at elevene skal fremstå mer 
troverdig, så må de for eksempel kunne stoffe bedre?] 

det kommer jeg til å si  
 
 

- Hva kan eventuelt være fordelene/ulempene med å integrere retorikken mer i 
undervisningen? 

 
Fordelene er jo det vi har snakket om. Konkretisering, bevisstgjøring, både for elever og 
lærere, du kan få samkjøring i større grad, og både på språk at vi forstår hva vi snakker om, 
mellom hverandre og kanskje til elevene. Skal man peke på noe som er negativt så kan det 
være fremmedgjøring, altså at de ikke skjønner hva det er, fordi ethos pathos logos er så fjernt 
fra de fra språkkultur og i deres begrepsapparat, at det å introdusere enda noe nytt, så blir det 
liksom bare totalt tåke  
 

- Er det elevferdigheter som skal vurderes du mener ikke ble fanget opp i dette 
vurderingsskjemaet? I så fall: Hvilke? Hvordan ville du inkludert disse? 
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I all hovedsak innenfor den skolevirkeligheten jeg er i, så er det lagt over det vi egentlig får 
med oss. Altså ethos, pathos logos og arbeidsspørsmålene er med omfattende enn det 
vurderingsarbeidet i har gjort til nå, i hvert fall nå 
 

[så du mener at dette er mer avansert enn det dere har brukt tidligere?] 
 
jeg vet ikke om det er mer avansert, men det er i hvert fall mer presist. Jeg vet ikke om det 
fanger opp alt. Men jeg tenker at bare det at du har det troverdighetsspørsmålet, det er nok for 
hodet mitt, hva slags vurdering jeg skal gjøre når jeg vurderer ethos, fremstår eleven troverdig 
i den rollen han har, pathos går jo på dette med følelser og engasjement, og logosen går jo på 
dette med rød tråd, struktur og logikk og fornuft. Og hva er det vi vurderer? Jo vi vurderer jo 
form og innhold, også er jo pathosen krydderet, i hvert fall i foredrag, og da er det jo 
arbeidsprosess og noen andre ting. Men generelt sett, når vi vurderer et muntlig fremlegg eller 
en dramatisering eller et rollespill, så er det jo den faktiske hendelsen som blir vurdert. Du får 
ikke noe karakter i arbeidsprosess, eller gruppearbeidets fremdrift 
 

[nei, men det er jo, men man vurderer jo det også, altså da dere vurderte i stad så 
vurderer dere jo hvordan gruppedynamikken har vært, om det har vært lik fordeling i 
gruppa, dere tar jo det med i vurderingen] 
 

vi gjør jo det, uten å si det, så det er jo litt. For vi sier jo gjerne at vi ser på deres innsats og 
arbeidsprosess, det informerer vi gjerne om i starten av prosjektet og sier at det er viktig, også 
ser vi jo i Google Drive hva de holder på med og sånt. Men det er jo ikke kalibrert inn her, og 
heller ikke her. Så jeg har aldri sett noen sånne vurderingsskjema som er knyttet til 
arbeidsprosess. Så det eneste som mangler, som popper opp nå, det er det da. Jo, og det blir jo 
ikke vurdert hvilke digitale virkemidler og hvordan det digitale samsvarer med resten, og 
tekst, font og sånne formative. Men på samme tid så sklir det på en måte inn i ”har du jobbet 
med stoffet?”, fremstår det som at du vet hva du snakker om? Det fanges opp der da, 
hensiktsmessig bruk av verktøy med utgangspunkt i at du skal fremstå som troverdig. Jeg 
tenker at jeg svarer på det i forlengelsen av, at det blir litt kunstig med sånn: ”hvordan brukte 
du PowerPointen i dag?” […] og kildebruken og bruk av pålitelige kilder sier jo noe om 
arbeidsprosess. 
 
 
5. Kriteriebasert vurdering 
 

- Hvilken erfaring har du med kriteriebasert vurdering? 
 
Lite, eller mye [p] 
 

[mye, men du har en dårlig oppfatning av det?] 
 
jeg liker ikke å bruke skjemaformen. Eh, men jegs er at skjemaene har en hensikt. For de 
skaper en god etterprøvbarhet, altså at i steder for t jeg kalibrerer en karakter i hodet mitt, 
med utgangspunkt i fagkunnskap, min intuitive forståelse av foredraget, og liksom gjør det og 
skriver en tilbakemelding, det er liksom en ting […] men det er kanskje lettere å spore min 
praksis, og lette for elevene og spore sin egen utvikling, hvis de kan knytte det til noe konkret 
– et skjema. [ja] men tidligere har jeg vært veldig skeptisk, ikke brukt det fordi jeg tenker at 
det er litt forenklende og fordummende. Men jeg har ikke lett etter det da, jeg har bare tenkt 
fuck it, dette funker ikke for meg, også har jeg gått videre. 
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- [Men hva tenker du da er ulempene med kriteriebasert vurdering, at det blir 
forenklende?] 

 
ja, altså det krysset sier meg ikke så mye. Høy grad av personlig engasjement, hva betyr det? 
[ja]. Høy grad av at eleven tar oppgaven seriøst, hva betyr det?  
 

[så du syntes det blir for systematisert] 
 

jeg syntes for så vidt det er greit, men jeg savner liksom den… Altså, når jeg skriver 
tilbakemelding til ”elev1”, så kjenner jeg elev1 og jeg skriver en mer personlig 
tilbakemelding, jeg skriver den inn på It’s Learning også ligger den der, også gjør jeg en 
vurdering, sier hva som var bra og hva som var dårlig – tre punkter da. Også er det liksom 
den der kalibreringen, av hennes utvikling som elev, min forståelse av henne som elev, og det 
faktiske arbeide som er levert, eller hun har gjort da. Mens i skjema så mister jeg på en måte 
mennesket litt også blir ”elev1” omgjort til ”A111”, så får hun så og så mange kryss på min 
tippekupong også skal den liksom gi henne en forståelse av hva hun har gjort og fått til. Det 
som det ser ut som, i praksis, det er at du klarer ikke å gjøre den individualiserte 
tilbakemeldingen i hvert fall ikke med de 75 vi har, det tar for lang tid, og da faller det liksom 
litt i fisk […] det har liksom litt med vurderingsverden, for på Steinerskolen så har de sikkert 
aldri tatt i et skjema, for der har de 13 elever og tenker, dette ordner jeg selv, i samtale og 
skriftliggjøring av det jeg faktisk mener, men kanskje i dagens norske skole, så, hvis du har et 
skikkelig godt skjema da, som de forstår og kjenner til som de bruker konsekvent, kanskje i 
alle fag, i hvert fall sånne humanistiske muntlige fag da [mhm], jeg vet ikke om det blir like 
relevant i naturfag, det kan jeg ikke si, men så kanskje det burde bli sånn i praksis. 
 

- Hva er fordeler med kriteriebasert vurdering? 
-  

Prøvbarhet, effektivitet, koherens, at det ikke er en endrende praksis, […] altså hvis du har 
etablert grunndelene av retorikken, så blir det likt mellom lærere også, da kan ikke elevene 
komme og si ”hun liker det sånn” og ”han liker det sånn”, altså det ville ikke vært noen 
forvirring, det ville ikke vært noen individuelle forskjeller, da. Så blir det mer altså bak dette 
så ligger kompetansemålene, også har du på en måte en operasjonalisering av 
kompetansemålene ved bruk av retorikk, knyttet til muntlighet. Så kanskje det hadde gitt oss 
eller systemet med troverdighet, kanskje. […] for man kan og si sånn, i samarbeidsvurdering, 
så kan det og være veldig greit. For ”lærer1” var veldig stressa for at vi ikke hadde et skjema 
som vi var enige om. For hun setter pris på skjema, det gir henne trygghet, også tenker jeg og 
at vi ser mer etter de samme tingene, da. For det blir jo litt sånn hva skal vektes? For å skape 
praksis der vi er på den samme tabellen, i det samme skjema.  
 

[nå leder jeg deg litt i en retning, men det er jo sånn at tanken bak kriteriebasert 
vurdering, sånn jeg tolker det er jo fordi da blir på en måte vurderingen mindre 
subjektiv, og ikke så normbasert. Sånn som du sier med ”elev1s” utvikling, at den ikke 
blir personlig, men den blir mer objektiv. At man vurderer eleven ut ifra akkurat 
samme kriterier. Anser du det som en fordel eller ulempe?] 
 

begge deler. Det er nyanser der. En ting som er kult med å være lærer er jo den personlige 
relasjonen du får til elevene og at du bruker den til å bygge dem opp og yte maks, og noen 
ganger kan det være bedre at det kommer Niklas ord, enn et skjema med ord, og typisk hvis 
det ikke går så bra, hvis du får en 2’er eller en 3’er da, og ser på skjemaet, så har du fått lavt 
på skjemaet, men hvis du får den 2’eren eller den 3’eren ikledd en personlig tekst da [ja], så 
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føles det kanskje lit bedre. Men om det er formålstjenlig og hensiktsmessig, er jeg usikker på. 
Men på barne- og ungdomsskole så er det litt sånn. På videregående tenker jeg absolutt, for 
der er det jo mer objektivt jo bedre nesten, men jeg er litt usikker på grunnskolen. Det er jo 
forskjellig [blant elevene] også, det er store forskjeller fra elev til elev. ”Elev1” kan forstå 
vurderingsskjema kjempegodt, og ”elev2” forstår det kanskje ikke i det hele tatt, det er så 
variasjoner, og det er det som er virkelighetsverden i ungdomsskole, at det er noen jævlige 
forskjeller […] Men det overordnede poenget mitt, er at u skal drive med en overordnet, 
etterprøvbar og konsekvent vurderingsarbeid, det tror jeg er lurt. Tone ned det subjektive, 
tone ned de forskjellige praksisene, fordi alle skal jo opp til eksamen, […] fordi alle skal jo 
opp til eksamen, men hvis man da får internalisert noe sånn praksis med retorikk på eksamen 
og, så kanskje ikke eksamen hadde vært så blodig urettferdig som den er nå, for nå er muntlig 
eksamen, det er så lite rettferdig som bare det, mener jeg 
 

[hvorfor det?] 
 

fordi sensorene er så forskjellige, faglærerne er så forskjellige, praksisen er så ulik […] jeg 
tenker at det må være samsvar mellom det faglærer har gjort og hvordan de har trent i 
muntlighet og at deres vurderingspraksis må ligge… men på samme tid så er det jo på måte, 
assa, vi har jo en teori om hva et godt foredrag er, og det kaller vi jo gjerne retorikk! Det er jo 
læren om talekunsten.  
 

[Et spørsmål jeg har skrevet ned for hånd, hvorfor valgt du å presentere temaet, eller 
hvordan elevene skal bli vurdert, altså du la det ut som en PowerPoint med lyd, var 
det på grunn av tidsdilemma?] 
 

ja, tid i all hovedsak, men jeg har tenk på det mye i det siste, at jeg gjentar meg så mye sånn 
”hva er et godt foredrag, hva skal inn i innledningen?” og jeg er så lei av å bruke tid på det, så 
tenkte jeg at, og det har jeg visst i mange år og tenkt på det at sånn enkle innføringsforedrag, 
som aldri egentlig bør være over tre og et halvt minutt, de kan du bare digitalisere, også hver 
gang det kommer opp så kan du bare henvise det til [elevene]. Det tror jeg kan bidra til litt 
trygghet for de, så de kan finne det når som helst […] Og gjelder jo egentlig alt 
[digitaliseringen], men jeg tenker at både innenfor grammatikk for eksempel, altså det som er 
mye repetisjon, det å digitalisere det, sånn ”hva er substantiv og hvordan bøyes de?”, de 
holder på å dø innvendig når du snakker om det, og hvis jeg skulle lagt frem dette (peker på 
vurderingsskjema) for femtende gang, så i stedet for å gjøre det […], så kan dere se den 
presentasjonen som jeg la ut sist gang. Men det forutsetter selvfølgelig at du har en skikkelig 
gjennomgang.  
 

- I hvilken grad opplevde du at elevene forstod innholdet i vurderingskriteriene?[Blir 
vanskelig å svare på når jeg ikke har gjennomgått vurderingsskjemaet med elevene, 
men har digitalisert det, derfor fikk jeg ingen oppfatning av hvorvidt de forstod 
innholdet eller ikke]  

 
Men sånn som jeg kjenner elevene da, så tror jeg mange ville satt pris på en sånn ryddig, et 
ryddig oppsett, da. Hva er det vi ser etter? Hva betyr det? hvordan skal jeg blir flinkere til å 
jobbe med ethosen min, altså min troverdighet, og hva er det det menes med pathos egentlig, 
så kan man gå inn og gå inn og bruke disse spørsmålene og spisse foredragene og bli bedre. 
Med denne gruppa her så tror jeg i hvert fall at jo mer konkret og etterprøvbart det er, jo 
bedre er det egentlig 
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- Er elevene kjent med kriteriebasert vurdering? 
 
Ja, det tror jeg. Kanskje ikke så mye i min praksis, men vi er jo sju lærere her, eller fem i 
hvert fall. 
 

[og du har inntrykk av at de foretrekker det?] 
 
ja, det virker som om de liker den her kompetansemål – operasjonalisering – arbeid. Og da er 
det jo mange kriterier og rammer som ligger til grunn for deres fortolkninger av 
kompetansemål […] så det virker som om kriteriebasert undervisning er litt i vinden 
 

- Opplever du at de setter seg inn i kriteriene på forhånd? 
 
Ikke hvis du ikke må tvinge dem til å gjøre 
 

[for det er ikke noe de gjør av seg selv?] 
 
nei, ikke enda i hvert fall. De er veldig glad i oppskrifter. Hvordan kan vi gjøre og følge 
punkt fra 1 – 10, og komme i mål. Det digger de, men det å tenke kritisk rundt og det å 
operasjonalisere disse kriteriene, det gjør de ikke. Men det er kanskje ikke helt å forvente 
heller? 
 
6. Vurdering for læring 
 

- Hva skal du bruke denne vurderingssituasjonen til? 
[inngår det her i en formativ eller summativ vurdering?] 

 
begge deler, det formative må jo gå på det at, med utgangspunkt i at vi har hørt på vanvittig 
mange foredrag av forskjellig kvalitet, så utlyseres det en sånn her hva er det vi må rydde opp 
i, og hva må vi korrigere, for klassen, og det er jo en form for formativ praksis, da 
 

[så ved å se på det helhetlige nivået i klassen, bruker du det som kunnskap om 
hvordan du vil du legge opp undervisningen heretter, hvor nivået ligger og hvor du 
kjenner at skoen må trykke fremover?] 

 
jeg er litt usikker på om de egentlig er så dårlige som de fremstod i dag, eller om det er i kraft 
av at oppgaven og gjennomføringen av prosjektet var dårlig. Jeg tror nok litt begge deler, […] 
men ja, er min samlede erfaring av dette, er den styrende for min praksis og måten jeg gir 
tilbakemelding til de, og veileder de videre – absolutt. Men den er og summativ, i kraft av at 
det er tiendeklasse og alt teller, de skal få standpunktkarakter en eller annen gang, 
selvfølgelig så er det en midtveisvurdering som egentlig ikke skal bety så mye, men den 
inngår i en summativ vurdering 
 

- Hvordan vil elevene få tilbakemelding på sin prestasjon?  
 
Det er et godt spørsmål (latter)akkurat nå tenker jeg at det er helt umulig å få den 
tilbakemeldingen til å bli bra og gå opp, men fordi at det er så forskjellig innhold, at noen er 
veldig på naturfagen og noen er bare samfunnsfag […] assa, vektleggingen er litt ulik. […] og 
alle lærere har ikke sett alle foredragene, så det som jeg tror og som jeg ser som en mulig 
utvei til at vi skal få noe ut av dette, er det jeg skal gjøre litt i morgen da, at jeg skal snakke 
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med de i små grupper og høre hva slags kollektive erfaringer vi har av hva et godt foredrag 
er, også skal jeg da som norsklærer knytte det opp til ethos, pathos, logos og sette det opp og 
se på hva var fra? Hva er det som gir troverdighet, kan man konkretisere det? Og prøve og 
lage en gullstandard for foredrag med utgangspunkt i hovedbegrepene [ethos, pathos og 
logos]. Og knytte det opp mot våre kollektive erfaringer. Også har jeg skrevet ned noen sånne 
hva var det jeg syntes var dårlig som jeg får supplere underveis. Men jeg håper at jeg skal få 
til å ha små grupper sånn at de kan engasjere seg i sine egne erfaringer, og sammen da så 
bygger vi videre. 
 

[så det vil bli en form for egenvurdering, og at du trekker frem hva du syntes funket, 
hvorfor det funket og på en måte ta en kollektiv tilbakemelding?] 

 
egenvurdering, ja. Men så er vi jo sju lærere som har vært med i prosjektet, og vi har jo ikke 
satt av noen tid til det, men at det kommer til å være mye individuelle forestpørsler om det, 
om vurdering, men vi kommer ikke til å gå til å analysert.  
 

[for sånn som det er nå så har dere satt en skriftlig karakter, men ikke noen 
kommentar? Hva tenker du er ulempene med det?] 

 
åh, jeg tenker at det [er helt forferdelig]. [Ja] For da får de bare et tall, en sum som sier noe 
om hvordan du var i den gitte situasjonen, men når du sitter og ser på det tallet, som de 
kanskje får i kveld, så vet du ikke opp og ned på det tallet. Hvorfor fikk jeg 3? Var det på 
grunn av det? var det samfunnsfagen eller naturfagen eller KRL som ødela? Så det blir 
upresist, så jeg er usikker. […] Du vet ikke hva du skal forbedre deg på, og allikevel selv om 
du får en fellesgjennomgang og en egenvurdering og mulighet til å komme med innspill, er 
det ikke knyttet direkte til deg og ditt foredrag. Hvorfor fikk jeg 5 pluss og ikke 6?  

 
[men du anser det tydeligvis som veldig viktig da?] 

 
ja, det hadde vært det beste. Hvis man hadde hatt muligheten eller lagt det opp sånn at når du 
er ferdig med foredraget ditt, så var det en 5 eller 10 minutters pause der veilederne setter seg 
ned og kalibrerer, hva er det vi mener om dette foredraget og hvorfor? Kommer de tilbake 
også gir vi de en muntlig gjennomgang av det. hvis det hadde resultert i et skriftlig dokument 
og hadde det vært topp stemning. […] da kunne man for eksempel satt opp tre punkter da, 
hva må du forbedre deg i? Hvis man hadde klart å være så konkret, da […] Men altså at det er 
kort tid mellom gjennomføring og vurdering, og så konkret vurdering.  

 
[så det tenker du er den ideelle måten å gi tilbakemelding på?] 

 
ja, helt klart. Det syntes jeg, knyttet til muntlig vurdering.  

 
[men hvorfor gjør dere ikke det da?] 

 
tid, tror jeg. Tidslogostikk og få det til å gå opp. Vi har jo 75 elever, og det er veldig mange. 
Og fordi vi gjorde et for dårlig planmessig arbeid i forkant. Hvis dette  skal kunne svinge på 
en plass med 75 elever, så må tidslogistikk, kriterier, ramme, kjøreplan – det må være spikra. 
Også må du ta høyde for at det kan skje krøll […] fra erfaring fra andre skoler har det vært 
enklere, fordi da har man 25 elever også kjører man, her er det 75 og det gjør det 
vanskeligere.  
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- Hvor ofte får elevene veiledende kommentarer på sine muntlige ferdigheter i norsk? 
 
Alt for sjelden. De får det 2-3 ganger i halvåret. 3-4 hvis jeg er veldig på […] 
 

- Hvordan blir denne veiledningen gjennomført? 
 
Det eneste jeg er interessert i er å fortelle elevene hva de gjorde bra, og hva de kan forbedre 
til neste gang. 
 

- I hvilken grad opplever du denne veiledningen som læringsrik for elevene?  
 
Jeg tror det er knall-læringsrikt. Jeg kan bruke en annen lærer som et eksempel som er veldig 
flink til det. Lærer1 har en muntlig tilbakemelding på en prøve i hvert fall 1 gang i halvåret. 
Hun retter det, så tar hun hver enkelt elev ut fra timen, eller våre timer, og jobber seg 
gjennom lista, det kan ta gjerne tre uker å få til det. men da skjønner de jo det! og da har vi 
for eksempel elev-x som er en IOP-elev, som da har fått snakket gjennom hele prøven, og fått 
en forståelse og forklart henne hva hun er ute etter, hvordan prøven var tenkt og hva som var 
gullstandarden for de spørsmålene der, så det er den beste praksisen når folk gjør det. vi 
skulle hatt mer av det 
 

[det er jo den tilbakemeldingen som viser seg å være mest fruktbar for elevene] 
 
ja, og det merker man jo selv også, hva de gjør i det private næringslivet. Du har mentorer 
som går rundt og gir deg spesifikk veiledning på deg knyttet til din praksis – hva du gjør, 
hvor du skal og følger det opp […] selv om disse foredragene ikke traff blink, så kan man ta 
med seg veldig mye læring, masse relevant erfaring, både for lærere og elevene. Eneste måten 
å sikre det er jo, som du påpeker litt, at vi må evaluere […].  
 

- Hvilken type vurdering vil elevene få på denne vurderingssituasjonen?  
 
De vil få en tallkarakter, uten begrunnelse, men med en form for kollektiv oppsummering og 
noen individuelle samtaler. Men det er ikke lagt opp til det på forhånd. […]  

 
[men kan det stemme at det er dere opplever at mange elever kommer etterpå og spør 
om begrunnelse også, at det kan ha noen sammenheng med hvorfor dere ikke har lagt 
opp til det? fordi de likevel kommer og spør?] 

 
ja, jo, det kunne man sagt, og det fungerer jo for noen, for man vet jo [av erfaring] hvem som 
kommer og ikke kommer. Men det er ikke en hvilepute det […]  
 
 
7. Avsluttende drøfting  
 

- Er det noe ved dette vurderingsskjemaet du opplevde som særlig godt? 
 
Jeg syntes jo det er et verdig og nobelt prosjekt å lage og prøve å gjøre retorikken om til et 
kompass eller en veileder for barn og unge som skal bli gode til å holde foredrag. Det gir 
mening, det ga mening i antikken og det gir mening nå.  
 

- Eventuelt hvilke delkomponenter fant du særlig nyttige? 
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Jeg ville kuttet en del spørsmål, og slått de sammen.  
 
[du ville kortfattet det?] 

 
det tror jeg, [det passer bra i en] arbeidsbeskrivelse – hvordan man bruker begrepene, og 
forståelse av det og sånt, men i en arbeidssituasjon[/vurderingssituasjon] så ville jeg kuttet 
ned.  
 

- Er dette skjemaet noe du tenker kan brukes som supplement til annen vurdering? 
 
Hvis man bruker det i en fagsamtale som varer i 20 eller 30 minutter, og du som lærer ikke er 
aktiv i samtalen, men sitter utenfor og observerer, da syntes jeg det har veldig mye for seg, 
for da har du mye bedre tid til å se etter ting. Men hvis du sitter selv og både vurderer og 
interagerer, så klarer jeg det ikke så godt. Men gitt en sånn ”rundbordskonferanse” [kan det 
funke bra]. Men jeg mener jo at hvis du får laget det her (peker på vurderingsskjemaet) i ulike 
varianter og former, til passet om det er individuelt eller i gruppe, eller vanlig standard 
foredrag eller lignende, så trenger du ikke noe tillegg, altså retorikken i seg selv er nok. Det 
eneste jeg har som innvending til det er at det ikke dekker fagene godt nok. Fagspesifikke 
kriterier som dekker kompetansemålene som er oppgitt, de er jo ikke her (peker på 
vurderingsskjema). Dette går jo mye på form, hvordan du fremstår, også kanskje på andre 
siden så har du innhold.  
 

[så for eksempel i sjangeren eventyr, kunne man hatt fagspesifikke vurderingskriterier 
og supplert med mye fra mitt vurderingsskjema?] 

 
ja, alt etter hva du har oppgitt, om det er å svare på en problemstilling i naturfag, så må det 
komme frem i vurderingsskjemaet, da. Men det er kult å skille mellom form og innhold 
egentlig, selv om de selvfølgelig henger sammen.  
 

[Helt til slutt har jeg er siste spørsmål. Hvorfor gir du tilbakemelding og spør elevene 
hva var bra eller hvorfor du synte noe er bra? Hvorfor velger du å trekke frem det på 
slutten?] 

 
altså i dag var det bare stress. Så rent overordnet mener jeg det bør være en lang strekke i 15-
20 minutter nesten, ikke i denne formen her, men det bør være en oppsummering etterpå der 
både de som hører på sier hva de syntes var bra og hvorfor det var bra, og at jeg kanskje til 
slutt da, etter de har fått sagt sitt, så kan jeg oppsummere sånn på bakgrunn av min 
fagkompetanse og erfaring, prøve å trekke ut det som var bra i foredraget. Men her blir det 
bare tull med tiden. Og i tillegg har jeg en slurvete måte å være på, fordi jeg er litt hissig på at 
det var et dårlig opplegg, så kjenner jeg elevene så godt, så jeg tillater meg å si en del fjas, 
som jeg aldri ville gjort hvis jeg var sensor eller veileder.  
 

[men du brukte jo retoriske begreper i tilbakemeldingene. For eksempel sa du ”de 
viser ethos”, ”de viser de og de bildene som er tegn på pathos”, altså, du knyttet det 
til retorikken, var det bevisst?] 

 
ja, det var for å knytte det til retorikken, og jeg ser av mange elever ikke henger med, og for 
eksempel henger ikke elev5 med i det hele tatt, mens noen av det andre skjønner det! da må 
man prøve å nå de elevene. Det er ikke sikkert jeg ville gjort det hvis ikke du var der, det kan 
jo være jeg tenkte det […]. Men det er jo det beste. Gullstandarden må jo være hvis du bruker 
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retorikk som grunnlag, at du selvfølgelig inkorporerer det i språket ditt, ganske naturlig, sånn 
at det blir en del av språket. Sånn at du på et tidspunkt sitter og sier ”ja, hvordan var ethosen 
til elev7 i dag?” Litt på fleip, men og sånn at alle ved hva det går i 
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Vedlegg E: Kvittering fra NSD 
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Tabeller  
 
 
Tabell 1: Forklaring av tegn og symboler i transkripsjonen  
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Tabell 1: Forklaring av tegn og symboler i 
transkripsjonen 
 
 
Tekst kursiv Intervjuer 

Tekst vanlig Intervjuobjektet 

[p] Lengre pause 

[…] Utelatelse 

[ord/setning] Innfylling av manglende ord eller setninger 

[ord/setning] 

kursiv 

Respons/oppfølgingsspørsmål fra intervjuer 

’ord Trykksterke ord 

(( )) Kommentar til transkripsjonen 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


