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Sammendrag 

Formålet med denne studien har vært å undersøke om og hvordan underveisvurdering brukes 

av noen utvalgte norsklærere i helklassesamtale. Forskning på vurdering er ofte generell, og i 

stor grad knyttet til skriftlig vurdering. Denne studien er derimot fagspesifikk og søker å finne 

og beskrive underveisvurdering i en muntlig kontekst. Problemstillingen denne studien har 

hatt som mål å besvare er i hvilken grad benytter norsklærere underveisvurdering i 

helklassesamtale? Studiens teoretiske grunnlag bygger på de teoretiske perspektivene bak 

vurdering for læring og formativ vurdering. På bakgrunn av disse blir underveisvurdering 

definert som en prosess bestående av tre aspekter: mål og kriterier, tilbakemeldinger, og 

fremovermeldinger. Problemstillingen blir besvart gjennom videoanalyser av fem klasserom 

med norskundervisning på 8. trinn. De tre aspektene ved underveisvurderingen blir analysert 

ut i fra kategorier som undersøker hvor eksplisitt lærer er i sin presentasjon av mål og 

kriterier, innholdet i tilbakemeldingene og fremovermeldingene, og hva tilbakemeldingene og 

fremovermeldingene retter seg mot.  

Analysen viser at underveisvurdering benyttes i alle klasserom, men at lærerne utnytter de tre 

elementene ved underveisvurderingen ulikt. Alle lærerne er tydelig målorienterte i sin 

undervisning, og det blir gitt mange tilbakemeldinger til elevene. Det er en tydelig tendens i 

materialet at tilbakemeldingene er korte og anerkjennende. Lengre tilbakemeldinger der lærer 

eksplisitt fremhever hva eleven mestrer og gir en begrunnet vurdering av elevens utsagn 

forekommer, men i liten grad. Antallet fremovermeldinger, ytringer fra lærer som tydelig har 

som mål å løfte elevens kompetanse, er lav. Studien antyder at selv om alle lærerne er innom 

de tre elementene ved underveisvurdering, er det fremdeles et stort og ubrukt potensiale 

knyttet til forekomsten av fremovermeldinger i en muntlig kontekst.  
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1 Innledning 

1.1 Aktualisering av tema 
Denne masteravhandlingen handler om vurdering og hvordan vurdering skjer i klasserommet. 

Studiens formål er å få kunnskap om hvordan underveisvurdering brukes av noen utvalgte 

norsklærere i skolen. Vurdering er, og vil alltid være, et aktuelt tema i både nasjonal og 

internasjonal skoledebatt. De siste 40 årene har det vært en økende interesse i å undersøke 

hvordan vurdering kan påvirke elevenes læring. Forskning har vist at om man ser vurdering 

som mer enn et instrument til å sette karakterer og rette prøver, så kan vurderingen i seg selv 

ha en læringsfremmende effekt (Hopfenbeck, 2014, s. 72; Slemmen, 2009, s. 72; Wiliam, 

2009, s. 7). Vurdering har dermed fått et utvidet innhold, fra å dreie seg om et mål på hva 

som er lært, inngår nå vurdering som en del av det å lære. Faglitteraturen omtaler denne 

endringen i vurderingspraksisen som en overgang fra vurdering av læring, til vurdering for 

læring. Vurdering er ikke lenger bare et redskap for å evaluere hva elevene har lært, 

vurderingen er også et redskap som skal benyttes underveis og som skal hjelpe eleven på 

veien mot målet.  

Hvordan lærerne forholder seg til vurdering og hva slags praksis og verktøy de benytter kan 

altså ha betydning for den kunnskapen elevene tilegner seg. I tillegg til at vurdering kan 

fremme elevenes læring gir opplæringslova elever, lærlinger, og lærerkandidater i 

grunnskoleopplæringen rett til faglig vurdering. ”Retten til vurdering inneber både ein rett til 

undervegsvurdering og sluttvurdering” (Forskrift til opplæringslova, § 3-1). Dette gir sterke 

insentiver til å fordype seg i vurderingsemnet. 

Faglig vurdering blir i Stortingsmelding 28 – Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av 

Kunnskapsløftet. (Meld.St.28 (2015-1016)) beskrevet som tre hovedprosesser: ”vurderingen 

skal fremme læring, være et uttrykk for elevenes kompetanse, og elevene skal gjennom 

vurdering få en tilbakemelding og god veiledning” (Meld.St.28 (2015-1016), s. 56). Videre 

knyttes underveisvurdering opp mot vurdering for læring og formativ vurdering. 

Vurderingsarbeid i skolen har flere ganger, og i lys av flere regjeringer, vært gjenstand for 
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politisk initiativ. Blant annet i Stortingsmelding 16 – ... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for 

livslang læring (Meld.St.16 (2006-2007), s. 13) retter regjeringen fokus på systematisk 

vurdering, tilbakemelding, og målrettet oppfølging. Vurderingspraksisen vurdering for læring 

har eksplisitt gjort seg gjeldende gjennom Utdanningsdirektoratets satsing Bedre 

Vurderingspraksis fra 2007-2009 (Hopfenbeck, Throndsen, Lie & Dale, 2009), etterfulgt av 

det fireårige prosjektet Vurdering for læring 2010-2014, hvor satsingen er videreført frem til 

2017. I begrunnelsen for videre satsing fremhever Utdanningsdirektoratet at Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) anbefaler Norge å fortsette å gjøre 

vurdering for læring til en mer integrert del av den daglige undervisningen 

(Utdanningsdirektoratet, 2014).  

Samtidig som både internasjonal forskning og nasjonal satsing legitimerer valg av tema for 

denne oppgaven, er underveisvurdering i lys av vurdering for læring og formativ vurdering 

også av didaktisk relevans for meg som kommende norsklærer. Med tanke på norskfagets 

størrelse og egenart er det bemerkelsesverdig at det ikke finnes mer norskdidaktisk litteratur 

på feltet. Svanes og Skagen (2017, s. 347) viser blant annet til at mye av den forskningen som 

gjøres på tilbakemeldinger sjelden tar hensyn til hvorvidt fagenes egenart påvirker lærernes 

tilbakemeldinger. I en fersk artikkel om vurdering for læring i norskfaget understreker 

Eriksen (2017, s. 4) at det er ”[...] lite forskning på norsklæreres faktiske 

tilbakemeldinger[...]”. Læreres oppfatninger av skolens og egen vurderingspraksis hentet fra 

observasjons- og intervjudata er fremtredende fremfor faktiske tilbakemeldinger. Eriksen 

(2017, s. 4) fremhever at lærernes egenrapportering og praksis ikke nødvendigvis samsvarer. 

Hertzberg og Roe (2016, s. 558) underbygger at satsingen på vurdering for læring er 

betydelig på mange norske skoler, men påpeker samtidig at kunnskapen om 

vurderingspraksisens forståelse i de enkelte fagene, og dermed også norsklæreres 

vurderingspraksis, ikke er tilstrekkelig. Også Igland (2008, s. 26) påpeker at det finnes få 

norske og nordiske arbeid som fokuserer på lærerrespons. Disse elementene støtter opp om 

behovet for forskning på faktisk bruk av underveisvurdering i norskundervisningen. 

Av Bueie (2015)1 fremgår det at det i likhet med internasjonal forskning er begrenset 

forskning på vurdering i skriving i norsk sammenheng. Samtidig viser hun til både KAL-

prosjektet (Kvalitetssikring av læringsutbytte i norsk skriftlig) og NORM-prosjektet 

(Developing national standards for the assessment of writing) (Bueie, 2015) som forsker på 

                                                
1 Artikkelen har ikke sidetall. 
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nettopp vurdering i skriving. Nylig har Eriksen (2017) som nevnt gitt ut artikkelen 

”Vurdering for læring i norskfaget: Hva kjennetegner norsklæreres skriftlige 

tilbakemeldinger?”, og i 2008 gjorde Igland en kasusstudie på læreres kommentarer på 

skriftlige elevtekster. Dette styrker oppfatningen av at store deler av det eksisterende 

forskningsarbeidet på vurdering er knyttet til skriftlige vurderingssituasjoner. Forskning på 

vurderingsarbeid tilknyttet klasseromssamtalen er derimot marginal (Matre, 2009, s. 140). 

Dysthe og Hertzberg (2009, s. 39) påpeker at "hva slags respons som faktisk gis i norske 

klasserom, har vi […] lite forskningsbasert kunnskap om". Fordi lærerne i hver 

undervisningstime har en unik mulighet til å gi elevene respons og lede de i riktig retning, er 

det viktig å forske på vurdering i kontekst, altså hvordan muntlig underveisvurdering faktisk 

blir gitt i en klasseromssituasjon. Denne studien er derfor et bidrag til nettopp dette 

forskningsfeltet.        

1.2 Problemstilling  
Norskfaget er det mest omfattende i norsk skole både i antall undervisningstimer og 

standpunktkarakterer. Elevene skal ha tre karakterer i faget, norsk muntlig samt norsk 

skriftlig sidemål og bokmål. Dette indikerer at vurdering er en sentral del av 

norskundervisningen. Internasjonal forskning har de siste årene gitt uttrykk for at vurdering 

kan fremme elevers læring, og som vi har sett er underveisvurdering i dag lovpålagt norsk 

offentlig undervisning. Jeg er i denne oppgaven opptatt av hvordan underveisvurdering 

kommer til syne i en muntlig kontekst. Samtale mellom elever og lærer er en naturlig og 

viktig del av undervisningen. Gjennom helklassesamtale kan læreren adressere både den 

enkelte elev og klassen i en helhet i sine tilbakemeldinger. Dette gjør helklassesamtalen til et 

viktig redskap i vurderingsarbeid, og fører oss til oppgavens problemstilling: 

I hvilken grad benytter norsklærere underveisvurdering i helklassesamtale? 

For å nærme meg problemstillingen har jeg utviklet to forskningsspørsmål: 

- Hvilke vurderingsformer benyttes i undervisningen? 

- Hvordan utnytter læreren de ulike fasene i underveisvurderingen? 

Det er viktig for meg å fremheve at formålet med denne oppgaven fremfor alt er å undersøke 

hvordan underveisvurdering ser ut og fungerer i praksis, og ikke å kritisere eventuelle lærere 

som ikke benytter denne vurderingsformen. Denne studien er basert på videoobservasjon av 
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hvordan fem lærere gjennomfører helklassesamtaler i sine klasserom. I kasusstudier benytter 

forskeren noen få eksempler til å forske på større fenomener. I motsetning til kvantitative 

studier med representative utvalg, er det vanskelig å utlede generelle betraktninger fra en 

kasusstudie på bakgrunn av de få eksemplene som undersøkes. Derimot kan jeg, fordi jeg kun 

forsker på fem klasserom, tillate meg å gå i dybden i hvert av tilfellene og tilegne meg 

detaljert og inngående kunnskap om underveisvurdering som kan videreføres og ha betydning 

i andre kontekster. 

Underveisvurdering er et komplekst tema og ved at jeg kun forsker på underveisvurderinger 

gitt i helklasseundervisning velger jeg bort mange interessante aspekter. Blant annet har jeg 

ikke tatt i betraktning eller undersøkt lærernes opplæring eller kunnskap om 

underveisvurdering. Fordi det er lærernes bruk av underveisvurdering jeg ser etter har jeg 

heller ikke viet elevenes faktiske læringsutbytte av undervisningen noen oppmerksomhet. Jeg 

vet ikke hvordan elevene forholder seg til tilbakemeldingen, om de faktisk bruker den eller 

ikke. Vurdering og differensiering går ofte hånd i hånd, men hvorvidt lærerens 

tilbakemelding og praksis er tilpasset den enkelte elev har jeg valgt å ikke undersøke 

nærmere. Jeg vet ingenting om elevenes faglige nivå og kan derfor heller ikke vite om 

tilbakemeldingen er differensiert den enkelte elev. Dette er valg jeg har tatt for at oppgavens 

forskningsdesign skal være overkommelig og forsvarlig innenfor grensene av en 

masteravhandling.  

1.3 Kart for videre lesing 
Oppgaven består av seks kapitler. Dette første kapittelet har presentert oppgavens tema, 

problemstilling, og norskdidaktiske relevans. Etter denne innledningen følger et teorikapittel 

(kapittel to) som redegjør for min forståelse av begrepet underveisvurdering. 

Utdanningsdirektoratets forståelse av underveisvurdering bygger på vurderingsprinsippene 

vurdering for læring og formativ vurdering (Utdanningsdirektoratet, 2014), og samsvarer 

med Hattie og Timperley (2007) og Black og Wiliam (1998) sin forståelse av begrepene. De 

to forskningsduoene står derfor sentralt i denne studiens teoretiske forankring, og deres 

forståelse av vurdering for læring og formativ vurdering ligger også til grunn for 

operasjonaliseringen av underveisvurdering og vil derfor bli redegjort for. Videre følger en 

presentasjon av underveisvurderings relevans i et norskfaglig syn. Studiens teoretiske 

grunnlag brukes også til å utvikle analysekategorier, og senere i diskusjonen rundt mine funn. 
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I kapittel tre presenteres studiens forskningsdesign, den metodiske fremgangsmåten beskrives 

og utvalg og utvalgsprosedyre redegjøres for. Det presenteres også en operasjonalisering av 

studiens analysekategorier med eksempler på hva slags tilbakemeldinger jeg vil klassifisere i 

de ulike kategoriene. Avslutningsvis diskuteres studiens validitet og reliabilitet. 

Kapittel fire inneholder analysen av studiens datamateriale, og de resultatene jeg finner i 

henhold til analysekategoriene presenteres. I kapittel fem tar jeg for meg noen av 

hovedfunnene som fremkom i det foregående kapittelet og diskuterer disse i lys av teori og 

tidligere forskning. Avslutningsvis vil jeg i kapittel seks sammenfatte studien ved at en 

oppsummering av sentrale funn munner ut i en konklusjon. Her vil jeg også diskutere behov 

for videre forskning og studiens didaktiske implikasjoner for norskfaget. 
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2 Teoretiske perspektiver 
Formålet med dette kapittelet er todelt. Jeg søker for det første å presentere for leseren den 

forståelsen av begrepet underveisvurdering som ligger til grunn for denne 

masteravhandlingen. Dette gjøres gjennom en avklaring av begrepene vurdering for læring 

og formativ vurdering. For det andre vil de formative vurderingsperspektivene knyttes mot 

norskfaget, samtidig som jeg forsøker å legitimere viktigheten av at norsklærere benytter 

nettopp disse vurderingspraksisene.  

Flere av begrepene som presenteres i dette kapittelet vil være delvis overlappende. Det er 

likevel viktig å inkludere dem alle da de viser kompleksiteten ved vurdering og gir et bredere 

perspektiv og mer utfyllende kunnskap. I delkapittel 2.1 redegjør jeg for begrepene vurdering 

og tilbakemelding. Videre tar jeg for meg vurdering for læring og formativ vurdering i 

delkapittel 2.2. I delkapittel 2.3 definerer jeg underveisvurdering, før jeg i delkapittel 2.4 

knytter underveisvurdering opp mot norskfaget og redegjør for tidligere forskning på 

vurderingspraksiser i norskfaget. Delkapittel 2.5 er viet noen kritiske synspunkter på teorien 

bak underveisvurdering. 

2.1 Begrepsavklaringer 
Vurdering er i seg selv et vidt begrep som bør defineres. Tidligere ble begrepene evaluering 

og vurdering brukt om hverandre i pedagogisk litteratur. I det siste ser vi derimot at bruk av 

ordet assessment i engelskspråklige land har forplantet seg i norsk litteratur i form av 

begrepet vurdering. Vurdering brukes i dagligtale om å anslå eller bedømme. Assessment 

knyttes i stor grad opp mot elevprestasjoner og vurdering av elevarbeid (Engh, Dobson & 

Høihilder, 2007, s. 26). Forståelsen av assessment finner vi igjen i Smiths definisjon av 

vurderingsbegrepet: ”[v]urdering er en gruppe prosesser som vi bruker når vi prøver å forstå 

og trekker slutninger om elevenes læringsprosesser og læringsutbytte” (Smith, 2009, s. 24). 

Det er denne betydningen av begrepet vurdering som ligger til grunn ved videre bruk.  
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Funn i vurderingsforskningen viser at tilbakemeldinger er ett av de mest effektive verktøyene 

for å fremme læring (Hattie & Timperley, 2007, s. 81; Utdanningsdirektoratet, 2010; Wiliam, 

2011). Tilbakemeldingsprosessen er helt sentral i det teoretiske fundamentet til både 

vurdering for læring og formativ vurdering. Begrepet tilbakemeldinger, eller feedback som 

det heter i internasjonal litteratur, kan forstås på ulike måter. Jeg har valgt å benytte 

Grossmans (2015) forståelse av tilbakemeldinger: ”feedback is verbal comments from 

teacher or students regarding students’ performance”. Definisjonen er hentet fra 

observasjonsprotokollen The Protocol for Language Arts Teaching Observations (PLATO), 

som er spesielt rettet mot klasseromsforskning og utviklet av Pam Grossman. 

Tilbakemeldinger slik PLATO-manualen definerer det omfatter både muntlig og skriftlig 

tilbakemelding. «Verbal comments» i denne manualen kan altså være både muntlige og 

skriftlige. Fordi jeg ønsker å undersøke i hvilken grad underveisvurdering benyttes i 

helklassesamtale, er det de muntlige tilbakemeldinger som er relevante og derfor muntlige 

kommentarer fra lærer eller elever som omhandler studentenes prestasjon som ligger til grunn 

ved min videre bruk av begrepet tilbakemeldinger. Begrepet kommer til å bli operasjonalisert 

ytterligere i kapittel tre.  

2.2 Hva er underveisvurdering?  
Underveisvurdering knyttes i Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse. En 

fornyelse av Kunnskapsløftet (Meld.St.28 (2015-1016)) opp mot de to vurderingsmetodene 

vurdering for læring og formativ vurdering. Sentralt innenfor begge disse 

vurderingsperspektivene står tilbakemeldinger. Det kommende delkapittelet er derfor tredelt 

og jeg vil redegjøre for både det teoretiske grunnlaget for vurdering for læring, formativ 

vurdering, og tilbakemeldinger. Avslutningsvis i dette delkapittelet vil jeg også beskriver 

hvordan jeg selv forstår og bruker begrepet underveisvurdering.  

2.2.1 Vurdering for læring  
Begrepet vurdering for læring fikk i hovedsak sitt gjennomslag på slutten av 1990-tallet 

gjennom arbeidet til den britiske forskergruppen Assessment Reform Group (ARG). 

Forskerne jobbet for å fremme forståelse, formål, og virkninger av vurdering (AAIA, 2010). 

Arbeidet til ARG og annen vurderingsforskning har medført en bevisstgjøring rundt skillet 
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mellom vurdering for læring og vurdering av læring. Begrepene viser til vurderingens to 

hovedformål der vurdering for læring henviser til vurdering som gjøres underveis i en 

prosess, og vurdering av læring henviser til vurdering som gjøres i etterkant av en prosess, 

ofte omtalt som sluttvurdering.  

Det er viktig å understreke at skillet jeg trekker mellom vurdering av og for læring kun 

handler om vurderingens formål. Begge vurderingsformålene kan springe ut fra samme 

praksis, hva vurderingen skal brukes til skiller hvorvidt det kan karakteriseres som vurdering 

for eller av læring. Nasjonale prøver er et eksempel på en vurdering som dekker begge 

aspekter. Ved at lærerne får tilgang til elevresultatene kan resultatene fra nasjonale prøver 

brukes som grunnlag i tilpasset opplæring og dermed være vurdering for læring. Samtidig 

presenterer nasjonale prøver resultater om elevens kompetanse som brukes til for eksempel 

forskning, derav vurdering av læring (Slemmen, 2009, s. 64). Vurdering kan med andre ord 

ses på som et hjelpemiddel for både kontroll og læring, der vurdering for læring inngår under 

sistnevnte og konkretiserer læringsfremmende aspekter ved underveisvurderingen (Brevik & 

Blikstad-Balas, 2014, s. 1).  

I denne masteravhandlingen benytter jeg Valentina Klenowskis definisjon av vurdering for 

læring hentet fra artikkelen Assessment for Learning revisited: an Asia-Pacific perspective: 

”Assessment for Learning is part of everyday practice by students, teachers and peers that 

seeks, reflects upon and responds to information from dialogue, demonstration and 

observation in ways that enhance ongoing learning.” (Klenowski, 2009, s. 264). Wiliam 

(2011, s. 13) fremhever at for at vurderingen skal kunne være for læring, må den skje 

underveis i undervisningen. Det er viktig at man ikke ser på vurdering for læring som en 

ekstra vurderingspraksis som skal innføres i klasserommet. Det handler om å integrere 

prinsippene bak vurdering for læring i den daglige vurderingen. Tilbakemeldingen til eleven 

må komme mens elevene fremdeles er i læringsmodus, og ikke i etterkant av 

undervisningssekvensen. Essensielt i vurdering for læring er at tilbakemeldingen sier noe om 

hvor i læringsforløpet eleven befinner seg og hva eleven kan gjøre for å forbedre seg (Brevik 

& Blikstad-Balas, 2014, s. 4; Hopfenbeck, 2014, s. 77).  
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2.2.2 Aspekter ved vurdering for læring 
Faglitteraturen med Hattie og Timperley (2007) og Black og Wiliam (2009) i spissen peker 

på flere prinsipper med stor betydning for hva elevene får ut av undervisningen. 

Vurderingsforskriften fra 2010 sammenfatter disse og skriver at: 

Erfaringer fra andre land viser at elever lærer best når de: 

• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

• får råd om hvordan de kan forbedre seg 

• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling  

(Utdanningsdirektoratet, 2010) 

Jeg vil i det følgende utdype hva de fire aspektene innebærer. Å forstå hva elevene skal lære 

og hva som forventes av dem innebærer å gjøre elevene oppmerksomme på målet for 

undervisningen, samt vurderingskriteriene de blir vurdert etter (Black & Wiliam, 2009, s. 7; 

Engh et al., 2007, s. 56; Wiliam, 2009, s. 12). I kjølvannet av Kunnskapsløftet har vi sett at 

mål og målformulering i norsk skole har fått økt oppmerksomhet (Dysthe, 2008, s. 18). 

Fagdidaktikken fremhever at diskusjon rundt formål og vurderingskriterier kan trigge 

motivasjon og fremme læring (Kringstad & Kvithyld, 2013, s. 75). Samtidig er det en 

holdning blant norsklærere om at vurdering i norskfaget er et stort og komplekst område 

(Fjørtoft, 2013, s. 101). Kompleksiteten kan medføre at lærerne føler at en stor del av fagets 

vurdering er dokumentering. Mål og kriterier kan derfor tenkes å ikke bare være et 

hjelpemiddel for elevene, men også for lærerens vurderingspraksis – da målene eksplisitt sier 

noe om hva som skal dokumenteres (Fisher & Frey, 2009, s. 20).      

Samtidig som mål og kriterier er tydeliggjort for elevene er det et sentralt aspekt ved 

vurdering for læring at elevene får en tilbakemelding som sier noe om hvor på veien mot 

målet de befinner seg, og hva som er neste skritt mot å nå dette målet. Skoleforskere, med 

Hattie og Timperley (2007) i spissen, hevder at tilbakemeldinger er et av de tiltakene som har 

størst innvirkning på læringsutbytte. Brevik og Blikstad-Balas (2014, s. 1) fremhever 

viktigheten av at læreren innhenter bevis om elevenes læringsprosess i tilknytning til 

tilbakemeldingsprosessen. Fjørtoft (2013, s. 101) påpeker at lærerens evne til å samle inn og 

tolke konstruktrelaterte bevis for læring er vesentlig for norskfaget. Det er avgjørende, og en 

svært viktig del av lærerens jobb, å kunne identifisere hvor i læringsprosessen de ulike 
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elevene befinner seg, for å kunne gi elevene tilbakemeldinger som inkluderer hva og hvordan 

elevene bør arbeide videre (Brevik & Blikstad-Balas, 2014, s. 1; Wiliam, 2011, s. 10). 

Overført til norskfaget er det for eksempel nødvendig at elevene har oversikt over ulike 

analyseverktøy før de skal gjennomføre en analyse. Det er da lærerens jobb å skaffe seg en 

oversikt over det faglige nivået til den enkelte elev og gi tilbakemeldinger som både sier noe 

om hvor på veien mot målet eleven befinner seg, samt hva eleven kan gjøre annerledes eller 

mer av for å nærme seg målet ytterligere. 

Det siste aspektet ved vurdering for læring omfatter elevens egen involvering i 

læringsarbeidet. Det kognitiv-konstruktivistiske synet på læring gjør seg her tydelig 

gjeldende, og innebærer at man betrakter læring som en mental prosess (Jönsson, 2011, s. 

23). Hattie (2009, s. 243) fremhever viktigheten av å utvikle elevenes autonomi og 

selvregulering, egenskaper han ser på som helt sentrale for å lære. Ved å fremme 

elevvurdering vil den enkelte elev få større innblikk i og eierskap til egen læringsprosess. Har 

eleven kontroll på hvor langt han/hun har kommet mot det gitte målet, og hva som må til for 

å nå målet, stimulerer det til faglig refleksjon underveis i læringsprosessen (Engh et al., 2007, 

s. 56). Ved å utsette elevene for aktiviteter som utfordrer og får elevene til å tenke over 

hvordan de leser og skriver, stimuleres elevene til kontroll over egen læring og tenkning. 

Målet er å lære elevene å lære gjennom kontroll over egen tenking, også kjent som 

metakognesjon. Den metakognitive utviklingen gjør elevene bevisst på utførelsen av eget 

læringsarbeid som videre fremmer læring her og nå, men også for resten av livet. (Engh et al., 

2007, s. 56; Hattie & Timperley, 2007, s. 94; Hopfenbeck, 2014, s. 26). Fokus på elevenes 

egen involvering i læringsprosessen har økt, og i LK06 fikk elevmedvirkning for første gang 

et eget avsnitt (Engh et al., 2007, s. 53).  

Disse prinsippene ligger til grunn for hva undervisning som benytter vurdering for læring 

søker å oppnå; læring og utvikling som mål gjennom systematisk og løpende vurdering som 

også skal være grunnlag for differensiering (Brevik & Blikstad-Balas, 2014, s. 4).  

2.2.3 Formativ vurdering 
Begrepet formativ vurdering er nært knyttet opp mot vurdering for læring, og omtales ofte 

som en motsats til summativ vurdering og vurdering av læring. Allerede i 1966 introduserte 

Michael Scriven begrepene summativ og formativ vurdering i tilknytning til evaluering av 

læreplaner og læreprogrammer. Her beskriver han formativ evaluering som en 
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evalueringsprosess gjennomført underveis med mål om å forbedre et program eller produkt 

(Scriven, 1966, s. 6). Selv om mange sidestiller begrepene vurdering for læring og formativ 

vurdering (Hopfenbeck, 2014, s. 121; Slemmen, 2009, s. 63) skiller Black og Wiliam, to av 

de fremste forskerne i forskergruppen ARG, distinktivt mellom begrepene. De definerer 

vurdering for læring som enhver vurdering som gjennom sin utforming og praksis tjener å 

fremme elevenes læring. Vurderingspraksisen kan bidra til læring om praksisen fremmer 

informasjon som kan brukes i tilbakemeldinger (feedback) som medfører en endring i 

læringsaktiviteten. Vurdering for læring blir først definert som formativ vurdering når 

tilbakemeldingene er av en slik karakter at elevene klarer å forbedre seg og når 

tilbakemeldingene faktisk brukes til å tilpasse undervisningen for å møte det aktuelle 

læringsbehovet (Wiliam, 2009, s. 8).  

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

elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the 

next steps in instruction that are likely to be absence of the evidence that was elicited. 

(Black & Wiliam, 2009, s. 9) 

Forholdet mellom vurdering for læring og formativ vurdering forklares med at førstnevnte er 

formålet med vurderingen, mens formativ vurdering omhandler vurderingens hensikt. Black 

og Wiliam retter med andre ord fokus mot i hvilken grad læreren bruker den innsamlede 

kunnskapen om elevene til å tilpasse, muligens korrigere, egen undervisning overfor de 

samme elevene.  

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 

when the evidence is actually used to adapt the teaching to meet students` needs. 

(Black & Wiliam, 1998, s. 140) 

Black og Wiliams krav til formativ vurdering er betydelig strengere enn Scrivens, og retter i 

større grad fokus mot de prosesser og praksiser som finner sted i klasserommet. Black og 

Wiliams forståelse av begrepet viser til spesifikke praksiser som kan fremme læring. 

Vurderingspraksisen de beskriver er derfor svært interessant i en didaktisk sammenheng. 
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2.2.4 Aspekter ved formativ vurdering 
Det teoretiske fundamentet bak formativ vurdering bygger på tre nøkkelprosesser innenfor 

læring og undervisning: (1) Etablere hvor i læringsprosessen elevene er, (2) etablere hvor de 

skal, (3) etablere hva som må gjøres for å få dem dit (Black & Wiliam, 2009, s. 7; Shepard et 

al., 2005, s. 278). Ut i fra disse nøkkelprosessene beskrives formativ vurdering som en 

vurderingsmetode bestående av fem hovedstrategier: 

1. Avklare og dele undervisningens intensjoner og kriterier med elevene 

2. Tilrettelegge for effektive klasseromsdiskusjoner og andre læringsoppgaver som lokker 

frem bevis for elevenes forståelse 

3. Gi tilbakemeldinger som hjelper eleven mot målet 

4. Aktivere elevene som undervisningsressurser for hverandre 

5. Aktivere elevene som eiere av egen læring 

(Fritt oversatt fra Black & Wiliam, 2009, s. 8) 

 

Tabell 1: Aspekter ved formativ vurdering. 

 Where the learner 
is going 

Where the learner 
is right now 

How to get there 

Teacher 1 Clarifying learning 
intentions and 
criteria for success 

2 Engineering 
effective classroom 
discussions and 
other learning tasks 
that elicit evidence 
of student 
understanding 

3 Providing 
feedback that moves 
learners forward 

Peer Understanding and 
sharing learning 
intentions and 
criteria for success 

4 Activating students as instructional 
resources for one another 

Learner Understanding 
learning intentions 
and criteria for 
success 

5 Activating students as the owners of their 
own learning 
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Det er åpenbare likheter mellom strategiene for formativ vurdering og det 

Vurderingsforskriften fra 2010 skriver om god undervisning. Black og Wiliam er imidlertid 

enda tydeligere enn Vurderingsforskriften på evidensperspektivet, og understreker at 

vurderingen kun er formativ om evidensinnhentingen faktisk blir brukt. Denne tilnærmingen 

problematiserer identifikasjonen av formativ vurdering i praksis. Hvordan kan vi vite at hva 

som skjedde etter gitt tilbakemelding var annerledes og bedre enn det som ville ha skjedd om 

tilbakemeldingen var en annen? Black og Wiliam omgår dette ved å påpeke at bruken av 

evidensinnhentingen sannsynlig vil hjelpe til å forbedre neste steg av undervisningen (2009, 

s. 10). Dette reflekterer en forståelse av at undervisning og læring ikke har noen fasit, og at 

selv de beste utformede tiltak ikke nødvendigvis vil resultere i bedre læring for samtlige 

elever.  

Definisjonen bak formativ vurdering åpner for at det ikke bare er læreren som skal stå bak 

vurderingene. Også medelever og eleven selv bør inkluderes i prosessen og ta del i hvilken 

retning undervisningen bør gå. Det er samtidig verdt å merke seg at formativ vurdering ikke 

nødvendigvis trenger å endre den retningen læreren hadde planlagt at undervisningen skulle 

ta. Kanskje sammenfaller den retningen læreren hadde planlagt for undervisningen i 

utgangspunktet med hva den formative vurderingen viser. I slike tilfeller vil likevel den 

formative vurderingen styrke lærerens videre undervisningsgrunnlag (Black & Wiliam, 2009, 

s. 10).  

Black og Wiliam (1998, s. 16) fremhever at formativ vurdering kan vise til ulike tidsrammer 

vurderingen skal være formativ innen. Hvis en kommune analyserer nasjonale prøver, finner 

ut at elevene presterer spesielt lavt innenfor ett tema, og ut i fra denne evidensinnhentingen 

velger å gjøre dette til et tema for neste års fagsatsing, har vi et eksempel på formativ 

vurdering på systemnivå til tross for at vurderingens funksjon kanskje ikke vil bli synlig før 

om et års tid.  

2.2.5 Tilbakemeldinger 
Sentralt i forskningen på tilbakemeldinger står John Hattie og hans sammendrag av 

metaanalyser av skoleprestasjoner. I The Power of Feedback (2007) henviser Hattie og 

Timperley til Hatties sammendrag av over 500 metaanalyser fra 1999 for å begrunne 

tilbakemeldingens effektivitet. Hattie slår her fast at tilbakemeldinger tydelig kan være 

læringsfremmende, og at enkelte typer tilbakemeldinger kan være spesielt effektive (Hattie & 
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Timperley, 2007, s. 83). I 2009 presenterte Hattie en ny studie, Visible learning. A Synthesis 

of over 800 meta-analyses relating to achievement, hvor han igjen fremhever 

tilbakemeldingens kraft og påpeker at noen typer tilbakemeldinger er bedre i form av at de vil 

ha større effekt enn andre (s. 174). I likhet med hva det teoretiske perspektivet bak vurdering 

for læring og formativ vurdering krever av tilbakemelding, påpeker også Hattie at den mest 

effektive formen av tilbakemeldinger er knyttet opp mot læringsmål og gir signaler eller 

forsterkninger som hjelper eleven mot målet (Hattie, 2009, s. 174).  

Samtidig som forskningen er relativt entydig på hva som er god tilbakemelding, samt at gode 

tilbakemeldinger fremmer læring, er det bemerkelsesverdig at internasjonal forskning tyder 

på at tilbakemeldingspraksisen er mangelfull. Hattie (2009) trekker blant annet frem Nuthalls 

forskning fra 2005 som viser at store deler av den tilbakemeldingen elever fikk i 

klasserommet i løpet av en dag kom fra medelever, og at mesteparten av denne var feil (s. 

174). Det er liten grunn til å tro at norsk undervisningspraksis skulle skille seg noe særlig fra 

den internasjonale på dette punktet. Brevik (2012) styrker denne oppfatningen gjennom sin 

forskning på vurderingens praksis av skriftlige tekster i norsk videregående opplæring. 

Breviks forskning omhandlet data hentet fra ni ulike skoler som mellom 2009 – 2011 deltok i 

et CLIL (Content & Language Integrated Learning) prosjekt. Hun fremhever at resultatene 

fra studien tyder på at lærerne i større grad gir tilbakemeldinger på elevenes kunnskap, altså 

hva eleven kan eller ikke kan, enn fremovermeldinger (Brevik, 2012, s. 153).   

2.2.6 Effektiv tilbakemelding 
Formålet med tilbakemeldingen er at den skal redusere avviket mellom nåværende forståelse 

og ytelse, og et ønsket mål (Hattie & Timperley, 2007, s. 81; Nordahl et al., 2012, s. 25). 

Forskning viset at tilbakemeldingen er mest effektiv når den fokuserer på konkrete aspekter 

ved elevarbeidet i forhold til fastsatte kriterier, og når tilbakemeldingen identifiserer både 

styrker og svakheter og gir veiledning om hva som må til for å forbedre arbeidet og nærme 

seg målet ytterligere (Black & Wiliam, 2009, s. 23; Hattie & Timperley, 2007, s. 84; Shepard 

et al., 2005, s. 288). Hattie og Timperley sammenfatter disse prosessene og mener at effektiv 

tilbakemelding må besvare tre spørsmål: ”Where am I going? […], How am I going? […], 

and Where to next?” (Hattie & Timperley, 2007, s. 86). Disse spørsmålene tilsvarer 

begrepene ”feed up”, ”feed back” og ”feed forward” (Hattie & Timperley, 2007, s. 86).  
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Feed up er tilbakemeldinger som omhandler den spesifikke oppgaven elever jobber med, 

altså en tilbakemelding som klargjør målet. Hattie og Timperley (2007, s. 88) fremhever at 

mål kan knyttes mot konkrete oppnåelser eller til ulike kvaliteter. Feed back er 

tilbakemelding som retter seg mot elevenes gjennomførte arbeid. Responsen bør være basert 

på det målet som skal nås og si noe om hva eleven kan. Den beste formen for feed back vil 

dermed informere elevene om deres progresjon, eller mangel på progresjon, mot målet 

(Fisher & Frey, 2009, s. 20). Feed forward er tilbakemeldinger som rettes mot videre mål 

(Fisher & Frey, 2009, s. 21). Hattie og Timperley (2007, s. 90) understreker at svaret på 

”where to next” ofte er ”more”, altså at elevene ofte får tilbakemelding som omhandler å 

gjøre flere av den samme typen oppgave, og at feed forward kan ha betraktelig større 

betydning for læringsutbytte om tilbakemeldingen omfatter for eksempel utfordringer, mer 

selvregulering av læringsprosessen og flere læringsstrategier.  

Hattie og Timperley (2007, s. 90) hevder at de tre spørsmålene effektiv tilbakemelding 

baserer seg på formes på fire ulike tilbakemeldingsnivåer: oppgavenivå, prosessnivå, 

selvreguleringsnivå, og personnivå. Hvilke av disse nivåene, også videre omtalt som typer, 

tilbakemeldingen gis ut fra påvirker tilbakemeldingens effektivitet. De ulike typene 

tilbakemeldinger vil i det følgende bli gjennomgått.  

Tilbakemelding ut fra et oppgavenivå 

På dette nivået er lærerens tilbakemeldinger knyttet til oppgaven eleven har utført og 

inkluderer informasjon om elevens prestasjon eller arbeid er riktig eller gal, god eller mindre 

god. Denne formen for tilbakemelding er ofte omtalt som korrigerende tilbakemelding. 

Læreren kan blant annet be elevene innhente mer eller ny informasjon som kan heve elevens 

overordnede kunnskap (Hattie & Timperley, 2007, s. 91). Forskning viser at nærmere 90 % 

av læreres tilbakemeldinger inngår i denne kategorien (Gamlem, 2015, s. 206). Korrigerende 

tilbakemeldinger er i seg selv læringsfremmende da det naturlig nok er viktig at eleven har 

rett kunnskap og forståelse til å løse oppgaven på en god måte (Hattie & Timperley, 2007, s. 

91). Hattie og Timperley (2007, s. 91) fremhever likevel at tilbakemeldinger på oppgavenivå 

vil ha størst effekt for læring når tilbakemeldingen er rettet mot videre arbeid og ikke 

korrigerer feil eller mangler. Gamlem (2015, s. 206) påpeker at mange tilbakemeldinger på 

oppgavenivå kan medføre at elevene blir i overkant resultatorienterte, og at fokus på det 

umiddelbare målet og resultatet kan overstige viktigheten av kvalitet, strategier og prosesser 

som er viktige brikker for videre læring og utvikling. Om elevene kun mottar 
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tilbakemeldinger som sier noe om hvor korrekt oppgaven er besvart kan det medføre at de 

ledes til å rette oppmerksomheten bort fra prosess og helheten som kan være nødvendig for å 

løfte prestasjonen til et høyere nivå (Sadler, 2009)2. Tilbakemeldinger ut fra et prosessnivå 

kan derfor være nødvendig og nyttig for å heve elevenes prestasjoner (Gamlem, 2015, s. 

206). 

Tilbakemelding ut fra et prosessnivå 

En tilbakemelding ut fra et prosessnivå søker å gi elevene forståelse for og innsikt i sin egen 

læring. Dette kan gjøres ved at tilbakemeldingen for eksempel inneholder informasjon om 

prosesser eller strategier som eleven trenger for å utføre en oppgave eller kan bruke til å 

regulere sin egen læringsprosess (Hattie & Timperley, 2007, s. 93). Det kan for eksempel 

være nyttig å gi elevene verktøy i form av strategier for feilsøking, slik at de vet hva de kan 

gjøre når de ikke får til noe (Gamlem, 2015, s. 206). Hattie og Timperley (2007, s. 93) viser 

til at tilbakemelding på prosessnivå synes å være mer effektiv enn tilbakemelding på 

oppgavenivå med tanke på dypere læring.  

Tilbakemelding ut fra et selvreguleringsnivå 

Hattie og Timperley (2007, s. 93) forstår selvregulering som en prosess som involverer et 

samspill mellom forpliktelse, kontroll, og selvtillit. Tilbakemeldinger på et 

selvreguleringsnivå er rettet mot hvordan elevene styrer, regulerer, og disiplinerer seg mot 

læringsmålet (Hattie & Timperley, 2007, s. 93). Gamlem (2015, s. 207) fremhever at for at 

elevene skal kunne nyttegjøre seg av tilbakemeldinger på dette nivået forutsetter det at 

elevene har bygd seg opp en lærings- og vurderingskompetanse bestående av en 

egenvurdering der de har evne til å søke informasjon om eget arbeid. Dette fører videre til et 

tydelig skille mellom effektivt lærende og mindre effektivt lærende elever, der den første 

gruppen evaluerer og gir seg selv tilbakemeldinger underveis i arbeidsprosessen, mens den 

siste gruppen i liten grad har selvreguleringsstrategier og er avhengig av eksterne faktorer 

(som læreren) for tilbakemeldinger (Hattie, 2009, s. 94). Tilbakemeldinger på 

selvreguleringsnivå kjennetegnes blant annet ved at elevene spør om vink og råd fremfor 

svaret (Gamlem, 2015, s. 207). 

                                                
2 Artikkelen har ikke sidetall. 
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Tilbakemelding ut fra et personnivå 

Denne formen for tilbakemelding inneholder informasjon om eleven fremfor informasjon om 

oppgaven eller prosessen, typisk ros som for eksempel: ”Nå var du flink”. Tilbakemeldinger 

på personnivå inneholder altså lite eller ingen fagrelatert informasjon, den gir ikke svar på 

noen av de tre spørsmålene som kjennetegner effektiv tilbakemelding og regnes derfor som 

den minst effektive formen for tilbakemelding med tanke på elevens læring (Hattie & 

Timperley, 2007, s. 96). Det er likevel viktig å skille mellom ros rettet mot person og ros 

rettet mot innsats eller prosessen. Gamlem (2015, s. 208) fremhever at ros som er rettet mot 

for eksempel innsats eller engasjement kan ha en positiv effekt og derfor også en viss styrke 

som støtte for læring sammenlignet med personrelatert ros som i verste fall kan medføre at 

oppmerksomheten flyttes fra oppgaven og over på individet. 

PLATOs definisjon av tilbakemelding 

I delkapittel 2.1 viste jeg til at definisjonen for tilbakemeldinger jeg benytter i denne 

masteroppgaven er hentet fra observasjonsprotokollen PLATO. PLATO er en 

observasjonsprotokoll for klasseromsforskning utviklet av Pam Grossman. Manualen baserer 

seg på eksisterende litteratur innenfor vurdering og tilbakemelding og fremstiller ulike nivåer 

av kvaliteten ved tilbakemeldinger (Grossman, 2015)3. Til tross for at PLATO-manualen i 

seg selv ikke er en teori, så ønsker jeg å inkludere den i teorikapittelet fordi jeg i analysen 

kommer til å bruke manualens operasjonalisering og tilbakemeldingskategorier. Det synes 

nyttig å presentere PLATO sine kategorier i nærhet til det teoretiske rammeverket for å 

fremheve sammenhengen mellom teori og den analytiske kategoriseringen jeg senere 

presenterer. 

I motsetning til Hattie og Timperley (2007, s. 90) sine tilbakemeldingsnivåer fremhever 

PLATO at det er ulik kvalitet på tilbakemeldingen avhengig av hva innholdet i 

tilbakemeldingen er. Manualen presenterer kategorier som strekker seg fra det PLATO 

omtaler som ”vague feedback” til ”specific feedback” (Grossman, 2015). Vage 

tilbakemeldinger defineres som tilbakemeldinger der læreren ikke identifiserer hva eleven har 

gjort bra eller dårlig. Tilbakemeldingen er repeterende, overfladiske eller misvisende. Et 

svært typisk eksempel i denne kategorien er «Bra, Marianne!» (uten at det defineres hva som 

er bra) eller tilsvarende overfladiske lærerresponser. I motsetning til vage tilbakemeldinger er 

                                                
3 Dokumentet har ikke sidetall. 
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spesifikke tilbakemeldinger konkrete og tydeliggjør hva eleven har gjort bra eller dårlig. I en 

spesifikk tilbakemelding kommuniserer læreren hvordan han/hun oppfatter elevens arbeid 

tydelig og eksplisitt. Spesifikke tilbakemeldinger kan ved å beskrive eller evaluere aspekter 

ved arbeidet elevene har gjort, hjelpe elevene med den aktuelle aktiviteten (Grossman, 2015). 

Videre utdypelse og eksempler på disse kategoriene følger i delkapittel 3.3.3. 

2.3 Så hva er nå egentlig underveisvurdering? 
Som jeg har vist, er det store overlapp mellom ulike sentrale begreper innenfor 

vurderingsfeltet – og det er en rekke viktige begreper å forholde seg til. Det er ikke alltid like 

enkelt å se forskjellen mellom for eksempel vurdering for læring og formativ vurdering, som 

begge er en viktig del av underveisvurdering. Formålet med underveisvurdering er å fremme 

læring (Meld.St.28 (2015-1016), s. 56). I lys av hva forskning har vist oss om vurdering som 

fremmer læring er det spesielt noen prosesser faglitteraturen enes om at er av vesentlig 

betydning; at elevene vet hva de skal lære, at elevene enten gjennom tilbakemelding fra 

læreren, medelever eller egen kognitiv hjelp forstår hvor de befinner seg på veien mot målet, 

og at elevene får tilbakemeldinger som hjelper dem å nå målet (Hattie & Timperley, 2007; 

Utdanningsdirektoratet, 2010). Samtidig fremhever forskere at gode vurderingsformer ikke 

skal komme i tillegg til annen undervisning, men heller implementeres i den daglige 

aktiviteten i klasserommet. På bakgrunn av dette forstår jeg underveisvurdering som en 

undervisningsform som søker å fremme elevenes læring gjennom: 

1. å tydeliggjøre for elevene hva som forventes av dem gjennom eksplisitte mål og 

kriterier  

2. å gjøre elevene oppmerksomme på hva de kan og hvor i læringsprosessen de er   

3. at elevene får tilbakemelding om hvordan de kan nærme seg målet; tilbakemeldingen 

må samsvare med mål og kriterier gitt i forkant 

Å gjøre elevene oppmerksomme på hvor i læringsprosessen de er, hva de mestrer, kan 

sammenlignes med det Hattie og Timperley (2007, s. 86) omtaler som ”feed back”, mens 

tilbakemelding om hvordan elever kan nærme seg målet samsvarer med ”feed forward”. For 

å skille de to prosessene kommer jeg videre til å bruke henholdsvis tilbakemelding og 

fremovermelding om ”feed back” og ”feed forward”. I de neste tre delkapitlene vil jeg utdype 
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de tre aspektene som til sammen utgjør underveisvurdering. Det er disse tre aspektene jeg vil 

legge mest vekt på i mine analyser av underveisvurdering.  

2.3.1 Mål og kriterier 
Forskrift til opplæringslova (§ 3-3) slår fast at grunnlaget for vurdering skal være 

kompetansemålene i læreplanen. Læreplanen i norsk som omhandler ungdomsskolen 

opererer kun med kompetansemål etter 10. årstrinn. Læreplanmålene er ofte store og 

generelle, og gir sjelden føringer i hvordan elevene skal vise sin kompetanse (Fjørtoft, 2014, 

s. 285). Læreplanmålet ”delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig 

argumentasjon” er et eksempel på dette. På bakgrunn av dette konkrete kompetansemålet kan 

det være effektivt av læreren å utvikle vurderingskriterier som uttrykker hvordan elevene skal 

vise kompetanse ved for eksempel saklig argumentasjon. I dette tilfellet kunne 

vurderingskriteriene vært delt i høy, middels og lav måloppnåelse hvor høy måloppnåelse 

innebar at elevene klarer å argumentere godt for flere sider av en sak med henvisninger til 

ulike kilder og parter, mens lav måloppnåelse indikerte at elevene klarer å argumentere for en 

sak. Fjørtoft (2014, s. 284) fremhever at det også kan være hensiktsmessig å knytte 

læreplanmålet og vurderingskriteriene opp mot en bestemt oppgave, for eksempel hvorvidt 

sidemål bør være obligatorisk i skolen. Det viktigste elementet ved mål og kriterier er likevel 

ikke hvordan de er formulert, men at vi som lærere har en bevissthet om hvordan elevene 

forstår målene slik at elevene selv kan bruke målene til å vurdere seg selv, velge 

læringsstrategi, og lignende.  

2.3.2 Tilbakemeldinger 
I delkapittel 2.1 definerte jeg tilbakemeldinger som muntlige kommentarer fra lærer eller elev 

som sier noe om elevens prestasjon. I et underveisvurderingsperspektiv må innholdet i 

tilbakemelding gi elevene en forståelse for hva de mestrer. Knyttet mot læreplanmålet ”delta i 

diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon” kan for eksempel 

tilbakemeldinger som ”Det var et godt argument for hvorfor sidemål ikke bør være 

obligatorisk” eller ”At du synes sidemål er kjedelig er ikke et saklig argument” gi eleven 

informasjon om hvor i læringsprosessen de er. Til tross for at ingen av tilbakemeldingene 

spesifikt kommenterer hvorfor argumentet var godt eller usaklig, forteller tilbakemeldingene 

hva eleven mestrer og ikke, og vil derfor kunne være læringsfremmende. Hattie og Timperley 

(2007) og Grossman (2015) fremhever at innholdet i tilbakemeldingen og hvilke prosesser 
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tilbakemeldingen omfatter påvirker kvaliteten og videre hvilken effekt tilbakemeldingen kan 

ha på elevenes læring.  

2.3.3 Fremovermeldinger 
Det kan være vanskelig å skille fremovermeldinger og tilbakemeldinger da de i stor grad glir 

over i hverandre. En fremovermelding trenger ikke å være noe annet enn en tilbakemelding, 

men fremovermeldingen rommer mer enn hva definisjonen på en tilbakemelding gjør. 

Fremovermeldingen kan knyttes opp mot Vygotskys tanker om den nærmeste 

utviklingssonen. Det potensielle utviklingsnivået viser til et nivå som er innenfor rekkevidde 

for eleven, og som eleven kan nå ved hjelp og støtte av en kompetent person (Bråthen & 

Thurmann-Moe, 1998, s. 125; Vygotsky, 1978, s. 86). Fremovermeldingen kan her ses på 

som den støtten som skal hjelpe eleven fra det aktuelle nivået opp på det potensielle nivået 

som er fastsatt gjennom mål. Denne støtten kan komme til uttrykk gjennom for eksempel 

tilbakemeldinger, spørsmål, eller oppgaver. Videre er det viktig at fremovermeldingen har en 

tilknytning til både tilbakemeldingen og målet. For eksempel kan spørsmål og ytringer som 

”Klarer du å finne noen argumenter for hvorfor sidemål også bør være obligatorisk?” eller  

”Klarer du derimot å si noe om hvorfor sidemål er kjedelig, for eksempel fordi du mener du 

ikke får bruk for det og derfor er umotivert til å lære det, vil argumentet ditt bli mer saklig og 

du begrunner meningen din” bidra til å løfte elevene mot et høyere nivå ved å fremheve hva 

eleven kan gjøre for å heve arbeidet.  

Underveisvurderingen kan gjennomføres både over lengre og kortere tidsrom. I denne 

oppgaven er det hvorvidt underveisvurderinger finner sted i løpet av én undervisningstime 

hos fem ulike lærere jeg undersøker. Wiliam (2009, s. 10) hevder vurdering har kraftigst 

påvirkning på elevenes læringsprosess når vurderingen finner sted i kortere tidsrom, fra dag 

til dag og minutt til minutt. Dette fordi det øker elevenes engasjement og hever lærerens 

klasseromspraksis ved å gjøre den mer rettet mot elevenes behov. På bakgrunn av dette, samt 

vissheten om at klasserommet er den viktigste vurderingsarenaen, mener jeg at vi kan både 

etterstrebe og lete etter underveisvurdering i enkelttimer.  

2.4 Vurdering i norskfaget 
For å besvare problemstillingen er det nødvendig å redegjøre for hvorfor underveisvurdering 

er relevant i norskfaget. Norsk har æren av å være det mest omfangsrike faget på 
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ungdomsskolen. I løpet av 8.-10. klasse skal elevene ha hele 395 timer norskundervisning og 

karakter i både norsk muntlig og norsk skriftlig sidemål og bokmål (Utdanningsdirektoratet, 

2015a, s. 14). Det faktum at eleven skal gis tre karakterer etter endt opplæring er en 

indikasjon på at vurdering er en sentral del av undervisningen. På bakgrunn av norskfagets 

egenskaper står norsklæreren i en særstilling til å benytte gode vurderingspraksiser. Dette kan 

heve elevenes kompetanse i faget, samtidig som det kan hjelpe eleven å utvikle gode 

læringsstrategier som både er en del av formålsbeskrivelsen i læreplan i norsk, samt kan gjøre 

elevene mer kompetente til å tilegne seg kunnskap innenfor alle fagområder. Fjørtoft (2014, 

s. 274) legitimerer norsklærerens vurderingsansvar og skriver at ”[s]om norsklærere er vi […] 

forpliktet til å granske hva slags effekt vurdering faktisk har på elevenes individuelle 

mestring og forståelse i faget.”  

Det er en oppfatning blant lærere at vurdering i norskfaget er et stort og komplekst arbeid 

(Fjørtoft, 2013, s. 101). Den skriftlige vurderingen står sterkt i norskfagets tradisjon. Når det 

snakkes om vurdering, tenker nok mange norsklærere først og fremst på skriftlige 

tilbakemeldinger eller planlagte fremføringer. Dette underbygges av Fjørtoft (2013, s. 103) 

som fremhever at de vanligste vurderingspraksisene er skriftlige prøver, presentasjoner, 

skriveøkter, heldagsprøver, og lignende. Vurdering i form av skriftlige tilbakemeldinger og 

planlagte fremføringer innebærer ofte at vurderingen er summativ fremfor formativ. Denne 

studien fanger derfor kanskje ikke opp det lærerne selv ville definert som representativt for 

deres vurderingspraksis i norskfaget. Samtidig slår opplæringsloven fast at  

”Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for 

tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten 

aukar kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal givast 

løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg” (Forskrift til opplæringslova, 

§ 3-11)  

Underveisvurderingen søker at vurderingen skal finne sted underveis i undervisningen, det 

skal ikke komme i tillegg til alt annet som skjer i klasserommet, samtidig som den skal være 

løpende både muntlig og skriftlig. Ved å sette de daglige vurderingspraksisene som allerede 

benyttes i system kan kanskje lærernes oppfatning om norskfagets vurderingspraksis som stor 

og nærmest overveldende endres til det positive. I en rapport om vurderingspraksiser i 

norskfaget fremhever Fjørtoft (2013, s. 118) at resultatene fra de skolene som har satset på 

vurdering for læring tenderer mot at lærerne i større grad er i stand til å bruke 
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vurderingspraksiser for å følge opp elevenes læringsprosesser i norskfaget enn skoler som 

ikke spesifikt har satset på dette vurderingsperspektivet.  

2.4.1 Vurderingspraksiser i norskfaget: hva vet vi? 
Som nevnt innledningsvis er forskningsmaterialet knyttet til underveisvurdering i en 

norskfaglig muntlig kontekst svært begrenset. Derimot finnes det flere studier som omhandler 

vurderingspraksiser i norskfaget tilknyttet skriftlige tekster og fremføringer. Jeg vil i det 

følgende ta for meg hovedfunnene i noe av dette forskningsmateriale for å gi en oversikt over 

hva vi vet om vurderingspraksiser i norskfaget i dag. 

Vurdering på skriftlig arbeid 

Agnete Bueie publiserte i 2015 en studie hvor hun undersøkte ungdomsskoleelevers 

forståelse og bruk av skriftlige lærerkommentarerer på heldagsprøvebesvarelser i norsk 

(Bueie, 2015). Datamaterialet Bueie benyttet var heldagsprøvebesvarelsene til 18 elever fra 

fire skoler ved vår og høst 2013. I tillegg til heldagsprøvene med lærerkommentarer utførte 

Bueie individuelle elevintervjuer med samtlige elever i utvalget. Funn i Bueies studie viser at 

elevene i stor grad forstår tilbakemeldingspraksisen og at alle elevene har fått detaljerte 

kriterier for hva de blir vurdert etter. Forståelsen av hva de detaljerte kriteriene betyr synes 

derimot å være lav (Bueie, 2015). Bruk av mål og kriterier er meningsløst om elevene ikke 

forstår hva disse betyr og innebærer, og Bueie understreker at lærerne må bruke tid til å 

forklare hva kriteriene betyr og hvordan de skal brukes for at de skal bli et verktøy for 

elevenes læring. Videre fremhever Bueie at tilbakemeldinger på heldagsprøver har både en 

summativ og en formativ funksjon. Studien hennes peker imidlertid på at tilbakemeldingene 

tenderer å fungere godt summativt, men at den formative funksjonen er desto svakere fordi 

tilbakemeldingen i liten grad brukes og følges opp (Bueie, 2015).      

I tilknytning til prosjektet ”Forskning på individuell vurdering i skolen” (FIVIS) ble blant 

annet vurderingspraksiser i norskfaget gjenstand for nærmere granskning (Fjørtoft, 2013, s. 

99). Studien bygger på observasjon av undervisning ved ti skoler, samt intervjuer av 

skoleledelse, lærere og elever ved disse skolene. Funn fra studien viser at alle skolene i 

utvalget har brukt eksplisitte mål og kriterier i skriveopplæringen (Fjørtoft, 2013, s. 107). 

Videre fremhever Fjørtoft at det er en ”manglende kultur for eksplisitt arbeid med revidering 

av tekster og en strukturert tilnærming til skriveprosessen” (Fjørtoft, 2013, s. 109). Lærerne 

uttrykker at tilbakemeldinger underveis i skriveprosessen kan være en læringsfremmende 
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metode, men at arbeidsmengden knyttet til dette blir for stor til at det er gjennomførbart i 

praksis. Derimot påpeker studien at flere av lærerne benytter noe de kaller for ”kommentar 

før karakter” som innebærer at når elevene får tilbake det skriftlige arbeidet får de ikke 

tilgang på karakteren før tilbakemeldingene fra læreren er gjennomgått (Fjørtoft, 2013, s. 

111). Fjørtoft (2013, s. 110) omtaler denne praksisen som ”summativ vurdering i formativ 

drakt” fordi det ikke stilles noen egentlige krav om at elevene må bruke tilbakemeldingene.  

Funnene til Bueie (2015) og Fjørtoft (2013) er i stor grad sammenfallende. Begge studiene 

fremhever at lærerne benytter mål og kriterier, men at den formative funksjonen ved 

vurderingen er svak. Eriksens studie ”Vurdering for læring i norskfaget: Hva kjennetegner 

norsklæreres skriftlige tilbakemeldinger til egne elever” (Eriksen, 2017) tegner derimot et 

noe annet bilde av lærernes vurderingspraksis. Studien er basert på data i form av læreres 

tilbakemelding på heldagsprøver på VG3. Utvalget er bestående av seks lærere som hver 

vurderer en norskklasse. De seks lærerne representerer to skoler. Studiens funn viser til at 

fem av de seks lærerne gir tilbakemeldinger som i over 50 % av tilfellene er i tråd med 

premissene for formative tilbakemeldinger (Eriksen, 2017, s. 13). Den høye forekomsten av 

kommentarer i tråd med vurdering for læring knytter Eriksen mot at heldagsprøve og 

eksamen er grunnleggende like og nært forestående. Nesten alle elever må gjennomføre 

norskeksamen, og i tillegg til å være viktig for den enkelte elev er også resultatet på 

norskeksamen en viktig målestokk for både skolen og læreren. Det er derfor kanskje ikke så 

rart at forekomsten av fremovermeldinger er noe høyere på heldagsprøver på VG3 enn annen 

vurderingsforskning i norskfaget har vist.  

Mari-Ann Igland er også en norsk forsker som har bidratt til forskning på vurdering i 

norskfaget. I 2009 publiserte hun blant annet artikkelen ”Negotiating Problems of Written 

Argumentation” hvor hun gjennom en kasusstudie følger en 9. klasse over en to ukers periode 

og deres arbeid med en argumenterende tekst. Igland benyttet feltarbeid og intervjuer som en 

del av datamaterialet bak studien, samt 20 elevtekster med lærerkommentarer. Elevtekstene 

er både utkast med kommentar fra lærer, og reviderte sluttprodukter med lærerkommentar og 

karakter (Igland, 2009, s. 502). Studien fremhever at læreren gjennom undervisning og 

tilbakemeldinger underveis hevet nivået på det som anses som vanlige problemer knyttet til 

argumentasjon og argumenterende tekster – som mottakerbevissthet og struktur. I samarbeid 

med lærerens tilbakemeldinger var også elevene i varierende grad i stand til å styrke sin egen 

argumentasjon ved å motbevise motargumenter. Derimot var det kun et par av de reviderte 



 

 24 

tekstene som vitnet om at elevene hadde vilje, kompetanse og innsikt som trengtes for å følge 

opp lærerens tilbakemeldinger som oppmuntret til et mer distansert blikk på debatten, 

selvrefleksjon og kritisk tenking (Igland, 2009, s. 495). At elevene var i stand til å heve 

kvaliteten på arbeidet sitt ved hjelp av lærerens tilbakemeldinger tyder på at 

tilbakemeldingene har hatt en formativ funksjon.  

Vurdering av muntlighet 

I en studie om elevsynspunket på opplæring i muntlige ferdigheter har Sigrun Svenkerud 

undersøkt blant annet hva slags veiledning og støtte lærerne gir underveis i arbeidsprosessen 

med muntlige ferdigheter (Svenkerud, 2013, s. 1). Svenkeruds studie baserer seg på 

intervjuer med tolv elever på 9. trinn. I likhet med Fjørtoft (2013, s. 103) finner Svenkerud at 

vurdering av muntlighet i all hovedsak innebærer framføringer (Svenkerud, 2013, s. 7). Et av 

hovedfunnene i denne studier var at elevene i liten grad rapporterer at de får undervisning og 

veiledning underveis i arbeidsprosessen (Svenkerud, 2013, s. 12). Svenkerud fremhever at 

elevene har få eksempler på hva de har lært av arbeidsmetoden og hva de trenger videre 

kunnskap om. At elevene ikke selv er seg bevisst egne vekstpunkter tyder på at vurderingen 

av framføringene i større grad er summativ enn formativ.  

Ingvill Krogstad Svanes og Kirsti Klette har i studien Teachers’ Instructional Practices 

during Pupils’ Individual Seatwork in Norwegian Language Arts undersøkt 

barneskolelæreres instruksjonspraksis. Datamaterialet bak studien er en uke med 

videoobservasjon av seks barneskolelærere i tredje klasse (Svanes & Klette, under utgivelse). 

Forskjellene mellom barneskole og ungdomsskole kan tenkes å være betydelig, men på 

bakgrunn av studiens mål om å samle inn dyptgående opplysninger om lærerens muntlige 

interaksjon med elevene er den relevant også for min masterstudie. I en upublisert artikkel 

om studien understreker Svanes og Klette at det er nødvendig med mer forskning for å kunne 

bekrefte eller utfordre resultatene deres, og fremhever at det var betydelige forskjeller i de 

deltakende lærernes instruksjonspraksis (Svanes & Klette, under utgivelse, s. 15). Analysen 

tenderer likevel i enkelte retninger. Blant annet var kategorien organization support som 

omhandler praktisk hjelp, korrigering eller omdirigering og oppgave og aktivitetsbehandling 

den kategorien som forekom oftest (Svanes & Klette, under utgivelse, s. 9). Kategorien 

instructional support som omfatter at læreren forteller/gir svar, utfordrer, modellerer, gir 

læringsmål og verifiserer forekom nest oftest. Instructional support er også den kategorien 

som er likest underveisvurderingsbegrepet jeg benytter i denne studien. Svanes og Klette 
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fremhever at innenfor instructional support gir læreren oftere eleven svaret fremfor å utfordre 

eleven til å finne det ut selv. Forskerne fremhever også at mangelen på instruksjonsstøtte som 

var direkte knyttet til læringsmål var bemerkelsesverdig på bakgrunn av hva 

tilbakemeldingsforskning (jamfør Hattie & Timperley, 2007) mener om dette.  

I ”Rapport fra ”Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag”” (Throndsen, 

Hopfenbeck, Lie & Dale, 2009, s. 8) rapporterer 70 % av de intervjuete lærerne at de bruker 

mål og kriterier knyttet til kompetansemålene i muntlig kommunikasjon om vurdering med 

elevene. Forfatterne fremhever derimot at deres hovedinntrykk var ” at bruk av kjennetegn på 

måloppnåelse i det praktiske arbeidet bare så vidt var kommet i gang” (Throndsen et al., 

2009, s. 8). Dette tyder på en diskrepans mellom lærernes egenrapportering og praksis. I 

hvilken sammenheng og hvor ofte den muntlige vurderingen i norskfaget forekommer finnes 

det lite omfattende forskning på. Marie Nordgaard Dåsvatn undersøkte imidlertid 

norsklæreres tilbakemeldingspraksis i masteroppgaven Muntlige tilbakemeldinger i 

norskfaget. En videostudie av fem klasserom (2016). Studien til Dåsvatn bygger på 

videoanalyse av fem klasserom (også fra LISA-materialet), valgt ut fordi lærerne i disse 

klasserommene gir konkret og tydelig vurdering til elevene. Et av hovedfunnene til Dåsvatn 

(2016, s. 86) er at lærerne gir flest muntlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. 

Tilbakemeldinger på muntlighet var i hennes materiale fraværende, dette underbygger 

inntrykket at det er det skriftlige og håndfaste i skolen som dominerer i vurderingssituasjoner.  

2.5 Kritiske synspunkter på 
underveisvurdering 

Så langt har jeg omtalt underveisvurdering uten noen særlig grad av kritisk undertone. Dette 

delkapittelet tar derfor høyde for kritikk knyttet til det teoretiske aspektet bak 

underveisvurdering, blant annet relatert til begrepsdefinisjonen, forskningsgrunnlaget og 

implementeringsutfordringer (Bennett, 2011, s. 6; Nordahl et al., 2012, s. 7; Torrance, 2007, 

s. 282). 

Bennett (2011, s. 7) hevder at relasjonen mellom formativ og summativ vurdering er mer 

kompleks enn det som kommer til uttrykk i for eksempel Black og Wiliams definisjon. Uten 

noen drøfting av vurderingsideologi kan begrepet vurdering for læring bringe med seg de 

samme utfordringene som summativ vurdering. Bennett (2011) fremhever derfor at videre 
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arbeid med en mer meningsfylt og klargjørende definisjon er nødvendig. Som en utstrekning 

av Bennett (2011) sin tankegang fremhever Nordahl et al. (2012, s. 7) at en konsekvens av 

vurdering for læring kan, fordi de slutninger vi trekker av vurderingen legger føringer på 

hvilke pedagogisk praksis vi benytter, være at det utvikles mål eller kriterier for den enkelte 

elev som fører til en mer individualisert undervisning. I følge Hattie (2009, s. 243) er ikke 

individualisert undervisning, som i hans metastudie kun har en effektstørrelse på 0,2, å 

foretrekke fremfor mye annen undervisning, som blant annet tilbakemelding, med en 

effektstørrelse på 0,72 i samme studie. Nordahl et al. (2012, s. 8) understeker med dette 

viktigheten av at det anvendes forskningsbasert kunnskap når ny pedagogisk praksis skal 

etableres.  

Store deler av det teoretiske grunnlaget bak vurdering for læring og formativ vurdering kan 

spores tilbake til Assessment Reform Group. Forskerne Paul Black og Dylan Wiliam, som i 

stor grad var med å utvikle formativ vurdering, var blant annet medlemmer av denne 

gruppen. I en norsk kontekst er det verdt å merke seg at det britiske skolesystemet har mye 

sterkere tradisjon for å utsette lærere og elever for kontroll og resultatoppfølging enn hva som 

er vanlig i Norge. Arbeidet til Assessment Reform Group bærer naturlig nok preg av dette 

(Hopfenbeck, 2014, s. 73). Bennett (2011, s. 11) stiller seg også kritisk til Black og Wiliams 

forskningsgrunnlag, og hevder blant annet at den metaanalysen forskningsduoen lente seg på 

i 1998 er problematisk fordi forskningen som ble dekket er så mangfoldig at den ikke lar seg 

oppsummere av en enkelt effektstørrelse.  

Også forskningsgrunnlaget John Hattie benytter i Visible Learning har vært utsatt for kritikk. 

Melby-Lervåg og Lervåg (2014, s. 86) stiller seg kritisk til at det ikke har blitt benyttet både 

en eksperimentgruppe og en kontrollgruppe, og påpeker at det er for mange alternative 

forklaringer og påvirkninger til å trekke sikre konklusjoner ved å se på om et tiltak fungerer i 

bare én gruppe. Forskerduoen påpeker også at validiteten i Hatties forskning er svak. De 

hevder at mange av metaanalysene Hattie har inkludert ikke søker å undersøke effekten av et 

tiltak, men sammenhengen mellom ulike forhold (Melby-Lervåg & Lervåg, 2014, s. 89).  

Formålet bak vurdering for læring og formative vurderinger er som nevnt å utvikle 

vurderingspraksiser som gir elevene kontroll og forståelse over egen læring. Torrance (2007, 

s. 282) mener derimot at det motsatte er effekten. Han henviser til forskningsprosjektet 

Teaching and Learning Research Programme som fant at nøkkelprosessene i formativ 

vurdering, kriterier, mål og tilbakemeldinger som hjelper studenten mot målet, allerede var 
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utbredt i videregående sektor. Prosessene var derimot tolket svært snevert med et 

overveldende fokus på kriterier og prestasjoner. Skal vi tro Torrance kan en slik praksis 

medvirke til å produsere elever som i større grad er avhengige av veiledere og lærere fremfor 

å fremme elevenes autonomi.  

Til tross for at vurdering for læring og formativ vurdering har blitt utsatt for kritikk fra flere 

hold slik jeg har vist til, er det på bakgrunn av Utdanningsdirektoratets tydelige satsing på 

denne vurderingspraksisen fremdeles viktig å forske på norske læreres bruk av 

underveisvurdering.  

2.6 Analysekategorier 
I dette kapittelet har jeg definert underveisvurdering gjennom bruk av teori og relevant 

forskning knyttet til vurdering for læring, formativ vurdering, og tilbakemeldinger. Det 

teoretiske perspektivet presentert vil danne utgangspunktet for analysen jeg senere skal 

gjennomføre. I den kommende analysen vil jeg først og fremst benytte de tre aspektene ved 

underveisvurdering; mål og kriterier, tilbakemeldinger, og fremovermeldinger. Innenfor disse 

aspektene, også videre omtalt som hovedkategorier, vil det knyttes ulike underkategorier.  

Innenfor tilbakemeldinger vil jeg blant annet gjøre en kategorisering ut i fra om 

tilbakemeldingene er på oppgavenivå, prosessnivå, eller personnivå (Hattie & Timperley, 

2007). Fordi det er vanskelig å måle selvregulering via video over kort tidsrom er denne 

kategorien utelatt fra analysen. Kategoriene oppgave-, prosess-, og personnivå synliggjør hva 

tilbakemeldingen retter seg mot. Fordi jeg ser det som nyttig og også gjøre en dybdeanalyse 

har jeg videre benyttet Grossman (2015) sin definisjon av spesifikke og vage 

tilbakemeldinger. Kategoriene oppgave- og prosessnivå er benyttes også innenfor 

fremovermeldinger, mens det innenfor mål og kriterier er benyttet kriterier som fremhever 

hvor eksplisitt lærer uttrykker mål og kriterier. Alle disse kategoriene vil bli operasjonalisert 

og eksemplifisert i neste kapittel. 
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3 Metode 
Denne masteroppgaven søker å undersøke i hvilken grad underveisvurdering finner sted 

under helklassesamtale. Materialet som analyseres for å belyse dette er videodata som viser 

opptak fra fem ulike klasserom fra forskningsprosjektet LISA. Formålet med dette kapittelet 

er å tydeliggjøre og begrunne de metodiske valgene som er tatt. I delkapittel 3.1 vil jeg 

gjennomgå oppgavens forskningsdesign og sentrale aspekter ved observasjon og 

videoobservasjon. I neste delkapittel, gjør jeg rede for datamaterialet jeg har analysert, mens 

siste delkapittel, 3.3, er viet en diskusjon av oppgavens validitet og reliabilitet.  

3.1 Forskningsdesign 
Tabell 2: Oversikt over studiens forskningsdesign. 

Fokus Underveisvurdering i helklassesamtale 
Type studie Kvalitativ observasjonsstudie 
Metode Videoobservasjon 
Datamateriale Transkripsjon av videomaterialet fra LISA-prosjektet 
Utvalg Fem undervisningstimer fra ulike skoler   
Analysetype Kvalitativ videoanalyse 
Analysebegreper Mål og kriterier 

Tilbakemeldinger 
• Oppgave-, prosess-, og personnivå 

• Vage og spesifikke tilbakemeldinger 

Fremovermeldinger 
• Oppgave- og prosessnivå 

• Spesifikke tilbakemeldinger 

3.1.1 Observasjon og kvalitativ metode 
Valg av forskningsmetode er tett knyttet sammen med hva problemstillingen søker svar på 

(Kleven, 2014, s. 20; Maxwell, 2013, s. 5). I denne studien ønsker jeg som nevnt å undersøke 

i hvilken grad norsklærere benytter underveisvurdering i helklassesamtale. For best 

mulig å besvare denne problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Kleven 
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(2014, s. 19) hevder at en kvalitativ tilnærming, i større grad enn kvantitativ, åpner for nærhet 

til datamaterialet og kan gi forskeren kunnskap av dypere natur. Å gå i dybden på 

datamaterialet er nødvendig om jeg skal kunne vurdere og gjenkjenne vurderingspraksisen 

som finner sted. Fordi målet er å kartlegge hvorvidt jeg som forsker finner at 

underveisvurdering benyttes i klasserommet, ikke hvorvidt lærere eller elever mener 

underveisvurdering finner sted, vil intervju eller andre selvrapporterende metoder være 

mindre relevante. Underveisvurdering vil, som tidligere definert, blant annet inneha en 

muntlig form, og er en sosial prosess som ikke lar seg beskrive godt på noen annen måte enn 

gjennom observasjon.  

Creswell (2014, s. 191) fremhever at observasjon er krevende, spesielt om forskeren ikke har 

trente observasjonsferdigheter. Fordi video gir meg mer tid til å foreta tolkninger og 

muligheten til å kunne diskutere materialet med andre har jeg som en utrent observatør valgt 

videoobservasjon. Videobservasjon åpner for at jeg kan benytte data som viser faktiske 

sosiale situasjoner (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 456) samtidig som jeg har mulighet 

til å spole frem og tilbake, se situasjoner på nytt og eventuelt rådføre meg med andre. Jeg har 

utarbeidet noen kategorier som tydeliggjør hva jeg ser etter, altså vil observasjonene være 

semistrukturert (Cohen et al., 2011, s. 457; Postholm & Jacobsen, 2011, s. 53).  

3.1.2 Videoobservasjon - fordeler og utfordringer 
Knoblauch, Schnettler, Raab og Soeffner (2009, s. 9) og Klette (2009, s. 64) hevder at 

videoopptak både tillater et rikt innblikk i sosiale prosesser, samt etterlater et mer detaljert, 

komplett, og nøyaktig bilde enn hva mer tradisjonell observasjon kan frembringe. Under 

tradisjonell observasjon har forskeren kun én sjanse til å ta inn og notere ned det som skjer. 

Videoobservasjon åpner opp for at forskeren kan observere den samme situasjonen flere 

ganger, spole tilbake, fryse bildet, observere andre ting enn det som blir sagt, eksempelvis 

kroppsspråk, og tilnærme seg dataene med ulikt analytisk blikk. Ved bistand av rekkevidden 

til faste kameraer og flere mikrofoner kan forskeren få tilgang til samtaler som foregår 

elevene imellom, samt dialog mellom lærer og enkeltelever. Videodata medfører med det en 

bedre og rikere tilgang til klasseromspraksisen enn hva vanlig observasjon gjør (Klette, 2009, 

s. 64). Videodata medfører at jeg som forsker får bedre tid til analysen, enn om jeg skulle 

vært til stede i klasserommet (Blikstad-Balas, 2016, s. 2). På den måten kan videoobservasjon 
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som metode i pedagogisk forskning åpne for et mer fleksibelt og tilpasningsdyktig design for 

å undersøke klasseromspraksis (Andersson & Sørvik, 2013; Klette, 2009, s. 64)4.  

Samtidig som videodata ofte blir beskrevet som rikt, vil materialet i lys av kameraets 

egenskaper alltid være delvis og begrenset. Uavhengig av hvor mange timer med opptak som 

gjøres, eller antall kameraer tatt i bruk, vil alltid noen perspektiver bli marginalisert eller 

ekskludert (Blikstad-Balas, 2016, s. 5; Cohen et al., 2011, s. 531). Ved videoobservasjon 

analyserer forskeren materiale som er samlet inn via kamera. Det vil ustanselig være 

hendelser og begivenheter som påvirker den situasjonen forskeren analyserer som kameraet 

ikke fanger opp. Mennesker vil flytte seg inn og ut av kamerabildet, kanskje påvirkes klassen 

av støy fra gangen eller naborom, og det kan til tider være vanskelig å høre alt som blir sagt. 

På den måten kan det videomaterialet som tilsynelatende virker rikt, bedra. Det er vanskelig, 

om ikke umulig, for forskeren å se for seg alle de mulighetene av hva som kan foregå utenfor 

kameraets synsvinkel i analyseprosessen (Blikstad-Balas, 2016, s. 6). Til tross for at 

videoobservasjon kanskje ikke kan gi et like oversiktlig bilde av situasjonen som man ville 

fått ved for eksempel personlig observasjon, er det verdt å reflektere over hvorvidt 

videokameraet likevel kan presentere et mer helhetlig og nøytralt bilde på bakgrunn av 

muligheten til å spole tilbake og se om igjen i analysefasen.  

Materialet forskeren får tilgang til ved videoopptak åpner for uendelige måter å bearbeide og 

analysere dataene på. Dette er på mange måter en av de positive egenskapene ved videodata, 

samtidig som alle mulighetene også kan være en utfordring. Det er utfordrende for forskeren 

å skulle tolke mening og lage forbindelser på tvers av ulike situasjoner, videodata krever at 

forskeren innehar kompetanse og systematisk refleksjon knyttet til det teoretiske 

rammeverket, kultur, og tolkning (Klette, 2009, s. 66).  

Jeg søker i denne masteroppgaven å undersøke hvorvidt underveisvurdering benyttes i 

klasserommet, og en betingelse for å kunne gjøre dette er at datamaterialet jeg undersøker 

gjenspeiler naturlige situasjoner. Maxwell (2013, s. 125) fremhever at all forskning er utsatt 

for reaktivitet, altså at dataene er eller blir påvirket av ett eller flere forhold som kan ha 

betydning for resultatene. En tilbakevendende utfordring ved videodata er uvissheten om i 

hvilken grad de filmede situasjonene er påvirket av at aktørene filmes. Blikstad-Balas (2016, 

s. 3) omtaler dette som kameraeffekten. Klette (2009, s. 62) fremhever at trivialiseringen av 

                                                
4 Artikkelen til Andersson & Sørvik har ikke sidetall. 
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videoopptaksenheter og økt bruk av videoopptak både privat og i forskning medfører en 

mindre reaktivitet enn tidligere antatt. Knoblauch et al. (2009, s. 11) hevder at 

videokameraets påvirkning blir ubetydelig etter litt tilvenning. Blikstad-Balas (2016, s. 4) 

støtter dette med henvisning til empiri, samtidig som hun refererer til Heath, Hindmarsh, and 

Luff (2010) som også erfarer at kameraet, etter litt tid, mottar lite oppmerksomhet. På 

bakgrunn av at videofilming gjør det mulig å fange opp hendelser og situasjoner som i liten 

eller ingen grad er påvirket av observatører eller forskere, karakteriserer Knoblauch et al. 

(2009, s. 11) videodata som naturlige data. Blikstad-Balas (2016, s. 4) tar også opp hvor 

naturlig videodata er, men fremhever at ingenting egentlig kan karakteriseres som 

”completely natural data”. Det vi ser på videoopptakene er, uavhengig hvor likt eller ulikt det 

er sammenlignet med hvordan en time vanligvis utarter seg, likevel naturlig i den forstand at 

det er faktiske hendelser som faktisk har funnet sted. I de videofilmene jeg benytter synes det 

som elever og lærer i liten grad lar seg merke med og påvirke av videokameraene. 

Undervisningen bærer ikke preg av filming, og jeg opplever at jeg får tilstrekkelig gode nok 

data til å studere det jeg skal.   

3.1.3 Observatørrollen 
Siden jeg ikke selv har samlet inn datamaterialet, eller var til stede da det ble samlet inn, er 

observatørrollen min noe spesiell. Allerede i 1958 presenterte Gold (1958, s. 217) fire 

grunnleggende observatørroller; ”complete participant”, ”participant-as-observer”, ”observer-

as-participant”, og ”the complete observer”. Disse rollene er i dag veletablert i faglitteraturen 

(Cohen et al., 2011, s. 457; Cresswell, 2013, s. 166; Hellevik, 2011, s. 136). Felles for alle 

rollene er at de tar utgangspunkt i at observasjonen foregår i det samme rommet som den 

observerte aktiviteten utspiller seg, såkalt åpen observasjon (Postholm & Jacobsen, 2011, s. 

52). The complete observer, eller fullstendig observatør som jeg videre omtaler det, beskrives 

av Gold (1958, s. 221) som en rolle der observatøren ikke har noen sosial interaksjon med 

informantene og forsøker å observere situasjoner der observasjonsobjektene ikke vet eller 

ikke tar i betraktning at de blir observert.  

Under videoinnsamlingen befant det seg en forsker eller forskningsassistent fra LISA-

prosjektet i klasserommet som sørget for at teknologien virket som den skulle. 

Representanten tok ikke del i undervisningen og satt bakerst i klasserommet. Jeg beskrev i 

delkapittel 3.1.2 kameraeffekten og understreket at videodataene, uavhengig av hvor påvirket 

eller ikke deltagerne er av omgivelsene, viser undervisningssituasjoner som er faktiske. På 
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bakgrunn av dette vil jeg kategorisere observatørrollen til representanten fra LISA-prosjektet 

som en fullstendig observatør. I mitt vedkommende er det derimot noe mer problematisk å 

kategorisere observatørrollen siden jeg ikke var til stede da den observerte aktiviteten fant 

sted. Til tross for at jeg ikke befant meg i rommet og går under Gold (1958) sin beskrivelse 

av en fullstendig observatør, får jeg gjennom videoopptakene innsyn i undervisningen som 

om jeg skulle vært til stede. Fordi jeg observerer situasjoner som allerede har funnet sted vil 

min rolle som observatør aldri kunne påvirke selve settingen hvor handlingen pågår. Jeg blir 

en slags flue på veggen, og kan derfor karakteriseres som en fullstendig uavhengig observatør 

(Vedeler, 2000, s. 18). 

Til tross for at jeg som observatør ikke har hatt noen betydning for hva som fant sted i 

klasserommet, er det likevel viktig å ta i betraktning at forskeren eller forskningsassistenten 

fra LISA-prosjektet som befant seg i klasserommet kan ha påvirket situasjonen. De ulike 

klasserommene ble videofilmet gjennom en skoleuke, som tilsvarer ca 3-4 timer med film fra 

norskundervisning på hver skole. At observasjonen strekker seg over tid kan medføre at 

observasjonsobjektene blir mindre påvirket og observatøreffekten reduseres (Blikstad-Balas, 

2016, s. 4).  

Kleven (2014, s. 42) fremhever at observasjon er en selektiv prosess. Det er jeg som forsker 

som gjennom enten forhåndspesifiserte kategorier eller ustrukturert observasjon velger hva 

som er verdt å fokusere på. Med bakgrunn i prinsipper for fortolkning, slik de er beskrevet 

innenfor den hermeneutiske vitenskapstradisjonen, vil min oppfattelse av datamaterialet alltid 

være av en egenart. På bakgrunn av de verdier, holdninger, og erfaringer jeg har vil jeg 

observere og vektlegge ting ulikt sammenlignet med andre forskere (Blikstad-Balas, 2016, s. 

7). Det betyr at jeg som observatør er den viktigste begrensningen på observasjonen. Vedeler 

(2000, s. 110) kaller dette for observatørbias. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til 

dette aspektet for å kunne trekke mer valide konklusjoner. Fordi jeg utfører en relativt 

strukturert observasjon med forhåndsdefinerte kategorier vil operasjonaliseringen av 

kategoriene være essensiell for observasjonens validitet.  

3.2 Datamaterialet 
Datamaterialet jeg benytter er hentet fra LISA-prosjektet, et pågående prosjekt ved Institutt 

for lærerutdanning og skoleforskning, ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved 
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Universitet i Oslo. I og med at jeg bruker det allerede innsamlede datamaterialet til LISA-

prosjektet vil en gjennomgang av LISA-prosjektet, hvordan de har samlet inn data og hva 

gjenbruk av andres kvalitative data medfører være nødvendig.  

3.2.1 LISA-prosjektet 
Akronymet LISA står for Linking Instruction & Student Achievement og er et 

forskningsprosjekt som undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner 

innenfor fagene matematikk og norsk på ungdomstrinnet (Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning, 2013). Utvalget av skoler i LISA er gjort på bakgrunn av flere års resultater 

fra nasjonale prøver i lesing. De utvalgte skolene er i hovedsak skoler som har lavere eller 

større framgang på de nasjonale prøvene enn gjennomsnittet. På grunn av pragmatiske 

forhold er skolene geografisk spredt i og rundt områder på Østlandet, Trondheim og 

Stavanger. Skolene er av ulik størrelse og omfatter elever med varierende sosioøkonomisk 

bakgrunn. LISA-forskerne har vært inne i klasserom og filmet fire timer i både matematikk- 

og norskundervisning i 8.-klasse på 49 skoler rundt om i landet (Blikstad-Balas, Klette & 

Roe, 2015, s. 66). Dette gjør LISA-prosjektet til det største klasseromsfokuserte 

forskningsprosjektet av sitt slag i Norge. I tillegg til LISA-forskernes egen forskning på det 

innsamlede datamaterialet utføres det en rekke analyser av stipendiater og masterstudenter.  

Som nevnt i del 3.1.2 er kameravinklingen avgjørende for hva jeg ser og ikke ser av 

klasserommet. I LISA-prosjektet er alle klasserom filmet med to kameraer, der det ene 

kameraet primært viser lærer (er plassert bak i klasserommet), mens det andre kameraet viser 

elevene (er plassert ved tavla). To-kameraløsningen gir mulighet til å studere både lærer og 

elever og gjør at det kun er små områder som ikke filmes. At kameraene er faste kan medføre 

at de oppleves mindre presserende enn mobile kameraer (Cohen et al., 2011, s. 531). Cohen 

et al. (2011, s. 531) understreker likevel at faste kameraer ikke er nøytrale, og til tross for at 

de to kameraene gir en tilsynelatende god oversikt over klasserommet er det verdt å være seg 

oppmerksom på at det kan foregå ting utenfor kameraets synsvinkel jeg som forsker ikke får 

tilgang til.  
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Figur 1: Kameravinkler i LISA-materialet som viser det samme klasserommet fra to ulike vinkler. 

 
Klasserommene ble filmet gjennom en skoleuke med fire timer norskundervisning på hver 

skole. Ved å filme flere timer kan risikoen for at observasjonsobjektene lar seg påvirke av 

kameraet reduseres (Blikstad-Balas, 2016, s. 4). For å fange opp den muntlige 

kommunikasjonen i klasserommet ble lærer utstyrt med mikrofon, samtidig som det ble 

plassert en mikrofon fra taket omtrent midt i klasserommet. Vedeler (2000, s. 21) fremhever 

at mikrofoner tilknyttet video sjeldent er retningsfleksible og derfor ofte kan gi dårlig 

gjengivelse av samtaler. Min erfaring støtter denne påstanden. Som regel var lydopptak av 

lærer god, men det var til tider vanskelig å høre hva elevene sa.  

3.2.2 Gjenbruk av datamaterialet 
Datamaterialet jeg benytter er som beskrevet samlet inn i forbindelse med LISA-prosjektet, 

jeg bedriver altså gjenbruk av andres kvalitative data. I artikkelen ”Utfordringer ved gjenbruk 

av andres kvalitative data” (2011, s. 451) fremhever Dalland blant annet hvordan kvalitativ 

data involverer subjektive tolkninger, og at lagring og gjenbruk kan medføre at materialet 

ikke bli tilstrekkelig kontekstualisert. Mauthner, Parry og Backett-Milburd (1998, s. 735) 

påpeker ”that data are socially constructed and not simply ’facts that are free of theorethical 

presuppositions’”. Fordi dataene er kontekstuelt situert og konstruert vil aldri forskeren ved 

re-analysering få førstehåndskjennskap til konteksten eller en autentisk fornemmelse av 

atmosfæren. Dette medfører begrensninger for gjenbruk av kvalitativ data. Til tross for at 

videomateriale i mindre grad enn ved for eksempel intervju er preget av relasjon til 

informantene, hevder Hammersley (1997, s. 139) at førstehåndserfaring er avgjørende. Ved 

gjenbruk vil det alltid være en viss mengde data som sekundærforskeren ikke får tilgang på, 

og hvis tilfellet er at forskningsspørsmålet også endres ved re-analysering vil gapene i 

materialet bli både større og mer betydelige (Hammersley, 1997, s. 139).  
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Samtidig som det er tydelige utfordringer knyttet til gjenbruk av videodata er det også flere 

styrker ved dataene som var avgjørende for mitt valg om å ta i bruk LISA-prosjektets 

datamateriale. Det kanskje viktigste argumentet for å benytte data fra LISA-prosjektet er det 

faktum at jeg aldri kunne gjennomført denne masteroppgaven uten tilgang til LISA-data. 

Muligheten til å observere ulike lærere undervise, samt videodataens egenskaper, har gjort 

det mulig for meg å undersøke i hvilken grad et utvalg norsklærere benytter 

underveisvurdering i helklassesamtale.   

LISA-dataene er samlet inn med tanke på at dataene skal kunne re-analyseres (Blikstad-Balas 

et al., 2015, s. 65), noe som innebærer at forskerne har prøvd å planlegge datainnsamlingen 

for å gjøre ulempene ved gjenbruk minst mulige. Det er ført logger fra filmingen og 

materialet er systematisert grundig. Dessuten har jeg som masterstudent tilgang til forskere 

fra den opprinnelige datainnhentingen via både veileder og faste LISA-seminarer. Ved å åpne 

materialet for re-analysering medfører det en kumulativ forskning som kan gi nye og viktige 

perspektiver på allerede innsamlede data.   

3.2.3 Utvalg 
Blikstad-Balas (2016, s. 6) fremhever at en svakhet ved videodata er at de ofte enorme 

mengder data som samles inn. Også i LISA-prosjektet er mengden stor. Hele datamaterialet 

byr på totalt 180 45-minutterstimer med video fra norskundervisning. Jeg har derfor måttet 

redusere kompleksiteten i materialet kraftig. Dette har blitt gjort gjennom to prosesser. Alt 

LISA-materialet er analysert og kodet ut i fra kategorier. Utvalget ble i første runde, med 

hjelp fra kyndighet på videolaben, redusert med hensyn til hvilke timer som har scoret høyt 

på elevdeltakelse og mulighet for samtale i klasserommet. At timene scorer høyt på disse 

kategoriene betyr at klasseromssamtale er tilstedeværende i undervisningen og at elevene i 

stor grad har mulighet til samtale med lærer eller medelever. Grunnen til at akkurat disse 

kategoriene er benyttet er fordi de gir et utvalg av undervisningstimer hvor helklassesamtale 

mest sannsynlig er tilstedeværende. Det er essensielt at utvalget er hensiktsmessig i forhold 

til hva som skal undersøkes, altså i hvilken grad norsklærere benytter underveisvurdering i 

helklasseundervisning. Maxwell (2013, s. 97) omtaler dette som ”purposeful selection”. 

Videre i utvalgsprosessen var det nødvendig å operasjonalisere begrepet 

helklasseundervisning. For at undervisningen skal klassifiseres som helklasse i min studie må 

den: 
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• Bygge på et IRE/F-mønster. Lærer stiller spørsmål, elever responderer, lærer 

evaluerer eller følger opp responsen 

• Strekke seg over et tidsrom på minimum 10 minutter 

• Inkludere minimum 5 elever 

• Handle om et norskfaglig tema 

Bakgrunnen for tidsbegrensning er en antagelse om at det i løpet av 10 minutter med 

helklasseundervisning vil være gode muligheter for å avdekke underveisvurdering. Krav til 

elevdeltakelse er satt for å unngå tilfeller der lærer har monolog eller kun samtaler med et 

fåtall elever.  

Det er altså kriteriene ovenfor som ligger til grunn for det endelige utvalget av datamateriale 

benyttet i denne masteroppgaven. Utvalget vil med det kunne klassifiseres som både 

hensiktsmessig og kriteriebasert (Vedeler, 2000, s. 77). Av de 18 timene jeg satt igjen med 

etter første innskrenkning gjorde jeg igjen et utvalg etter å ha observert alle de aktuelle 

timene. Kun i fem av de 18 klasserommene etterkom helklasseundervisningen kriteriene jeg 

definerte over. Disse fem timene utgjør det endelige utvalget som benyttes i denne studien.  

Tabell 3: Oversikt over antall minutter med transkribert helklasseundervisning som skal analyseres. 

 Antall minutter transkribert helklassesamtale 
Skole A  38 minutter 
Skole B  16 minutter 

Skole C  20 minutter 

Skole D  24 minutter 

Skole E  51 minutter 

Totalt 149 minutter 
 
Som det fremstår av Tabell 3 er det ulikt antall minutter fra hver skole som analyseres. Dette 

er fordi det kun er delene av undervisningen der det foregår helklassesamtale som er relevant 

for min forskning og som er grunnlaget for min analyse. Differansen på helklassesamtalene 

er som tabellen viser stor, transkripsjonen fra skole E dekker for eksempel en 

helkalssesamtale som er mer enn tre ganger så lang som samtalen fra skole B. Jeg vurderte 

det likevel til at det var riktig og viktig å ha med skole B for mangfoldets skyld og fordi skole 

B oppfyller kriteriene til utvalget nevnt tidligere.  
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Fordi min problemstilling tar for seg norsklæreres bruk av underveisvurdering ser jeg det som 

nyttig å inkludere noe informasjon om lærerne i utvalget. Lærerinformasjonen er hentet fra 

loggskjemaer LISA-prosjektet benyttet i alle videoobserverte klasserom. 

Tabell 4: Oversikt med informasjon om lærere i utvalget. 

 Alder Antall år som lærer Antall studiepoeng i norsk 

Skole A: Anna 30-39 år 10 år 31-60 studiepoeng 

Skole B: Bård 20-29 år 0 år 31-60 studiepoeng 

Skole C: Camilla/Carl 30-39 år 7 år Mastergrad eller hovedfag 

Skole D: Dina 50-59 år 30 år 61-90 studiepoeng 

Skole E: Eli 40-49 år 24 år Mastergrad eller hovedfag 

Alle lærere har fått fiktive navn som vil bli brukt gjennom resten av denne masteroppgaven. 

Som vi ser av Tabell 4 er det kun én lærer til stede i alle klasserommene bortsett fra skole C 

hvor det er to. Camilla er hovedlærer og Carl fremstår som en støtte i undervisningen.  

3.2.4 Etiske betraktninger 
Forskere er underlagt visse forskningsetiske normer vi er forpliktet til å følge i vårt 

forskningsarbeid. Kleven (2014, s. 25) fremhever at det forskningsetiske perspektivet står 

spesielt sterkt innenfor pedagogisk forskning fordi denne forskningen ofte benytter 

mennesker som informanter. Retningslinjer fra Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) pålegger forskeren å vise respekt for 

forskningsobjektenes integritet, frihet og medbestemmelse (Kleven, 2014, s. 25). Dette 

innebærer at samtykke fra deltagerne er nødvendig for å kunne delta i forskningsprosjektet. 

Er deltagerne under 15 år er også samtykke fra deres foresatte nødvendig. Ved gjenbruk av 

kvalitative data er det viktig at deltagerne også har samtykket på at materialet kan brukes i 

ettertid og av andre forskere. Forskningsprosjekter som direkte eller indirekte innebærer 

behandling av opplysninger som direkte kan knyttes til enkeltpersoner, skal meldes inn til og 

godkjennes av personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 
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(NSD) (Kleven, 2014, s. 25). Alle disse tiltakene for å ivareta og skjerme deltagerne ble 

utført av LISA-prosjektet i forkant av datainnsamlingen.  

Fordi videomaterialet inneholder spesielt sensitiv informasjon i form av at identifisering av 

forskningsdeltagere lett kan forekomme, fordrer dette at materialet lagres på en lovlig og 

forsvarlig måte (Dalland, 2011, s. 456). LISA-materialet er derfor oppbevart i et lukket 

nettverk og kan kun granskes via utvalgte datamaskiner. I tillegg til å signere en avtale hvor 

jeg forplikter meg til å følge de gjeldende retningslinjene for prosjektet, inngår det i min 

forskningsetiske plikt å anonymisere navn på skoler, lærere, og elever.  

3.3 Analyse av datamaterialet 

3.3.1 Transkripsjon 
Før jeg kunne begynne på selve analysen var det nødvendig å transkribere materialet. 

Transkripsjonen ble utført på videolaben ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 

ved Universitetet i Oslo. Selve transkriberingen ble gjennomført i et digitalt 

transkriberingsprogram kalt Inqscribe som gjorde det enkelt for meg å spole frem og tilbake i 

videoene for å få med meg alt som ble sagt.    

Dalland fremhever at transkripsjon av råmaterialet alltid vil være hensiktsmessig da hun 

anser enhver transkripsjon som en ”subjektiv tolkning av den virkelige verden” (2011, s. 

455). Samtidig som jeg ved å transkribere materialet på egenhånd sikrer meg mot andre 

forskeres subjektivitet, vil det alltid være en fare for at min egen subjektivitet spiller inn. Jeg 

har likevel veid den kjennskapen og innsikten jeg som forsker får til dataene gjennom 

transkripsjon tungt, og på bakgrunn av dette transkribert datamaterialet på egenhånd  

(Dalland, 2011, s. 455; Vedeler, 2000, s. 22). For å sikre meg mot min egen subjektivitet har 

jeg benyttet sammenlignet mine transkripsjoner med en medstudent som har transkribert det 

samme materialet.  

Som nevnt i 3.2.3 er ikke hele undervisningstimen transkribert, bare utvalgte deler som 

inneholder helklasseundervisning. Jeg har likevel studert hele undervisningstimen og notert 

ned for eksempel konteksten rundt helklassesamtalene og eventuelle mål og kriterier læreren 

presenterer som ikke er en del av helklassesamtalen. De utvalgte helklassesamtalene er 

transkribert fra start til slutt. Transkripsjonen jeg har foretatt er gjort med tanke på å formidle 
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hva lærere og elever sier og har som mål å avdekke underveisvurdering. Stemmevolum, 

kroppsspråk, og lignende er derfor ikke inkludert. Transkripsjonene er i utgangspunktet gjort 

så nøyaktige og ordrette som mulig. Likevel er de utdragene som er brukt som eksempel i 

denne oppgaven manipulert slik at unødvendige fyllord og gjentakelser som hemmer 

ytringens innholdsforståelse er fjernet.  

3.3.2 Analysemetode 
Videodata byr på store mengder informasjon som kan være overveldende og tidkrevende å 

håndtere om man ikke reduserer kompleksiteten i materialet. Klette (2009, s. 67) fremhever 

blant annet at forskerens fokus, konseptuelle rammeverk, koding, og kategorier kan tjene som 

analytiske enheter for å gjøre materialet mer håndterbart. Så langt i denne masteroppgaven 

har jeg begrenset kompleksiteten i materialet gjennom et utvalg beskrevet i kapittel 3.2.3. For 

å begrense analysen er det imidlertid nødvendig å benytte tydelige analysekategorier som 

omhandler underveisvurdering. 

Analysen av det utvalgte materialet vil bli gjort innenfor tre kategorier som samsvarer med de 

tre hovedaspektene ved underveisvurdering jeg presenterte i kapittel 2.3. I analysen søker jeg 

gjennom beskrivelser og eksempler fra transkripsjonen å vise leseren når eller om læreren 

benytter mål, tilbakemeldinger, og fremovermeldinger i helklassesamtale. I den sammenheng 

er det nødvendig å operasjonalisere disse begrepene, slik at leseren er innforstått med min 

oppfatning av analysekategoriene.  

Mål og kriterier omhandler hva elevene skal lære, og hvorfor elevene skal lære det. Mål og 

kriterier kan uttrykkes både eksplisitt og implisitt. Hvor tydelig eller utydelig læreren er vil 

fremheves, og i de situasjoner jeg selv har måttet tolke målet for timen vil det også påpekes. 

Det kan argumenteres for at mer eller mindre alt læreren sier kan tolkes i den retning at det 

ligger et mål bak. Eksempelvis om læreren spør ”Var det noe med leksa som var vanskelig?” 

ligger det et mål fra lærerens side at elevene skal kunne sette ord på og forklare ting de finner 

utfordrende. Jeg ser på dette som et underordnet mål ved undervisningen og vil ikke vie slike 

eksempler noen oppmerksomhet i analysen. Jeg ønsker å avdekke hovedmålet med 

undervisningen og hvorvidt læreren er eksplisitt i en eventuell målorientering, eksempelvis 

”Målet for i dag er at vi skal kjenne til ulike måter å fortelle en historie på”. Hvorvidt lærer 

presenterer hensikt eller kriterier ved målet vil også kommenteres. 
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Analysen av lærernes tilbakemeldinger kan deles i fire trinn. I første steg av analysen har jeg 

markert alle tilbakemeldinger læreren gir til elevene i løpet av helklassesamtalen, uavhengig 

av om det er faglig innhold i tilbakemeldingen. I analysens andre steg har jeg kodet alle 

tilbakemeldingene som enten verifiserende eller ikke-faglige. Videre har jeg benyttet Hattie 

og Timperley (2007) sine kategorier og kategorisert tilbakemeldingene ut i fra om de er på 

oppgave-, person-, eller prosessnivå. I fjerde steg av analysen har jeg på nytt kodet de 

tilbakemeldingene jeg har markert som verifiserende etter PLATO-manualens definisjon av 

vage og spesifikke tilbakemeldinger (Grossman, 2015).  

Det har i noen tilfeller vært vanskelig å skille tilbakemelding og fremovermelding, de to 

kategoriene går ofte hånd i hånd og glir over i hverandre. Dette har jeg løst ved å 

operasjonalisere fremovermeldinger som noe større enn tilbakemeldinger, altså at 

fremovermeldingen godt kan være en tilbakemelding, men at den også kan komme til uttrykk 

på andre måter. Jeg har tidligere påpekt at fremovermeldingen er den støtten som skal hjelpe 

eleven fra det aktuelle nivået og opp på det potensielle nivået som er fastsatt gjennom mål. 

Både lærere og elever kan gi fremovermeldinger, men jeg vil i denne analysen begrense meg 

til lærerens muntlige fremovermeldinger. Videre har jeg gjennomgått transkripsjonene på jakt 

etter eksplisitte eksempler på tilbakemeldinger eller ytringer som tydelig har som formål å 

løfte elevens kompetanse. Fremovermeldingen kan være en spesifikk tilbakemelding til noe 

elevene har ytret, men kan også komme til uttrykk gjennom ytringer fra lærer som for 

eksempel et spørsmål til klassen i helhet. Felles er at ytringen må være tydelig målrelatert for 

å kategoriseres som en fremovermelding. Videre er fremovermeldingene kategorisert ut i fra 

om de er på oppgave- eller prosessnivå. Avslutningsvis har jeg gått i dybden og sett på 

innholdet i de ulike fremovermeldingene. 

3.4 Tydeliggjøring av analysekategoriene 

3.4.1 Mål og kriterier 
Mål og kriterier er operasjonalisert som den plan eller hensikt lærer har med undervisningen 

som søker å føre elevene til et høyere eller utvidet faglig nivå. Av Tabell 5 fremkommer de 

kriteriene brukt til å analysere eventuelle mål og kriterier lærerne i utvalget presenterer.  
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Tabell 5: Kriterier brukt til å analyse lærernes bruk av mål og kriterier. 

Kriterier Eksempel 
Lærer bruker begrepet mål ”Dette er hovedmålet vårt.” 
Lærer presenterer mål for timen eksplisitt ”Så målet med økta i dag er at dere skal 

trene på å analysere reklamer.” 
Lærer forteller hva som skal gjøres i timen 
(implisitt mål) 

”Vi skal jobbe med skriving, 
tekstbinding, og rettskriving.” 

Lærer presenterer hensikten ved målet ”Noen som kan tenke seg til hvorfor vi 
skal jobbe med akkurat det akkurat nå?” 
(Elev svarer) ”- Den store mappa med alt 
vi har skrevet i.”  

Lærer presenterer kriterier for målet ”Hvis vi tenker på den her (telling5) 
kontra den her (showing5). Dette er 
hovedmålet vårt. Å havne borti her 
(showing5).” 

Alle kriteriene bortsett fra Lærer presenterer mål for timen eksplisitt og Lærer forteller hva 

som skal gjøres i timen (implisitt mål) er overlappende. Det vil si at om læreren er eksplisitt i 

sin målorientering til klassen vil det ikke fremheves om læreren også presenterer mål 

implisitt. Det er i hovedsak om mål for undervisningen og hvor tydelig målene eventuelt blir 

presentert jeg ønsker å undersøke, ikke hvor mange forskjellige måter læreren informerer om 

mål. 

3.4.2 Tilbakemeldinger 
Tilbakemeldinger er operasjonalisert som ytringer der lærer svarer utdypende, evaluerende, 

eller verifiserende på noe eleven sier. Tilbakemeldingene er som nevnt analysert i flere 

stadier. For oversiktlighetens skyld har jeg valgt å kalle kategoriene som benyttes i første 

stadiet av analysen, verifiserende og ikke-faglige tilbakemeldinger, for typekategorier. I neste 

stadiet av analysen kategoriserer jeg de verifiserende tilbakemeldingene innenfor 

underkategoriene oppgavenivå, prosessnivå, personnivå, vage og spesifikke tilbakemeldinger. 

                                                
5 Lærer refererer til de engelske begrepene ”telling” og ”showing”. 
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Figur 2: Oversikt over analysekategorier for tilbakemeldinger. 

Som Figur 2 illustrerer blir de verifiserende tilbakemeldingene analysert dobbelt – både 

innenfor de gjensidige utelukkende kategoriene oppgavenivå, personnivå, og prosessnivå og 

de gjensidig utelukkende kategoriene vage tilbakemeldinger og spesifikke tilbakemeldinger. 

Ved første øyekast kan det virke ganske absurd å benytte så mange analysekategorier. Det er 

likevel nødvendig fordi kategoriene samlet gir et bredt perspektiv samtidig som de tegner et 

nyansert bilde av innholdet i tilbakemeldingene og hva de retter seg mot.  

Typekategorier 

Verifiserende tilbakemeldinger 

Alle tilbakemeldinger som gir en indikasjon på hva eleven mestrer eller om oppgaven er 

utført rett eller galt inngår i denne kategorien. Lengden på tilbakemeldingen eller hvor 

konkret tilbakemeldingen er har ingen betydning. Eksempel: ”Bra, jobba”, ”Mhm” og ”Godt 

poeng”. 

Ikke-faglig tilbakemelding 

Ikke-faglige tilbakemeldinger er operasjonalisert som tilbakemeldinger uten et norskfaglig 

tema. Typisk for denne kategorien er at lærer irettesetter eller påpeker elevenes atferd, for 

eksempel ”Hysj, Per”. Men også tilbakemeldinger der andre fag dominerer tilbakemeldingen 

og det tydelig fremkommer av konteksten at dette ikke er norskfaglig relevant er kategorisert 

som ikke-faglige. Tilbakemeldinger som går på arbeidsmåte i faget, som for eksempel ”Nå 
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ble det mye småsnakk, vi tar argumentene i plenum” er også kategorisert som ikke-faglige 

om ikke kontekst fremhever at disse tilbakemeldingene er knyttet til fag eller prosess.  

Underkategorier av de verifiserende tilbakemeldingene 

Tilbakemeldinger på oppgavenivå 

Tilbakemeldingen knyttes til oppgaven eleven har utført eller utfører. Dette innebærer både 

informasjon om hvordan oppgaven er besvart, om den er utført rett eller galt, i hvilken grad 

eleven gjør det oppgaven sier, og om elevsvaret er godt eller mindre godt. Lengden eller hvor 

konkret tilbakemeldingen er har ingen betydning, så lenge tilbakemeldingen kommenterer 

oppgaven. Eksempel: ”Helt riktig”, ”I denne oppgaven har du vært flink til å drøfte ulike 

sider ved språkstriden”. 

Tilbakemeldinger på prosessnivå 

Tilbakemeldingen kommenterer eller informerer om prosesser eller strategier som eleven 

trenger for å utføre en oppgave eller kan bruke til å regulere sin egen læringsprosess. Lærer 

kan for eksempel oppfordre til å utføre en oppgave på en bestemt måte. Tilbakemeldinger 

som er mer generelle og overførbare til andre og lignende oppgaver hører hjemme i denne 

kategorien. Eksempel: ”Når vi skal skrive tekster er det viktig å huske på å holde den samme 

verbtiden”. 

Tilbakemeldinger på personnivå 

Tilbakemeldinger på personnivå inneholder ingen fagrelatert informasjon verken på oppgave- 

eller prosessnivå. Tilbakemeldingen kommenterer eleven som person og kommer ofte til 

uttrykk i form av ros eller irettesettelse. Eksempel: ”Det er fint at du engasjerer deg” eller 

”godt forsøk”. 

Vage tilbakemeldinger 

Tilbakemeldingen er overfladisk og gir ingen informasjon om hva eleven har gjort bra eller 

dårlig. Tilbakemeldingen er gjerne en repetisjon av elevens uttalelse, og i liten grad tydelig 

og konkret. Eksempel: ”Bra jobba” og ”Her mangler du noe” (Grossman, 2015). 

Spesifikke tilbakemeldinger 

Tilbakemeldingen inneholder informasjon om hva som er gjort bra eller dårlig og lærerens 

oppfattelse av elevarbeidet kommer tydelig frem. Tilbakemeldingen beskriver eller evaluerer 
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aspekter ved elevens arbeid. Eksempel: ”Du må få med flere detaljer i dette avsnittet” og ”Jeg 

liker måten du beskriver miljøet her” (Grossman, 2015).  

3.4.3 Fremovermeldinger 
Fremovermeldinger er operasjonalisert som ytringer fra lærer som tydelig har som formål å 

løfte elevens kompetanse og tydelig er målrelatert. Fremovermeldingene kan fremkomme 

både som spesifikke tilbakemeldinger til noe elevene har ytret, og gjennom rene ytringer fra 

lærer som for eksempel et spørsmål til klassen. Kategoriene brukt til å analysere 

fremovermeldinger er tilbakemeldinger på oppgavenivå, tilbakemeldinger på prosessnivå, og 

spesifikke tilbakemeldinger. 

 

Figur 3: Oversikt over analysekategorier for fremovermeldinger. 

3.4.4 Oppsummering av analysekategorier for 
tilbakemelding og fremovermelding 

Tabell 6: Oversikt over kategorier med eksempler brukt til å analysere fremovermeldinger og 
tilbakemeldinger. 

Kategori Eksempel Brukes for å analysere 
Verifiserende 
tilbakemeldinger 

”Fint”, ”mhm”, ”ja, bra.” Tilbakemeldinger 

Ikke-faglige 
tilbakemeldinger 

”Ikke snakk i munnen på 
hverandre.”  

Tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger på 
oppgavenivå 

”Det argumentet der er 
okei.” 

Tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger 

Tilbakemeldinger på 
prosessnivå 

”Argumenter blir mest 
troverdige når vi bruker 
seriøse organisasjoner og 

Tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger 
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forskere som Norges 
språkråd og den slags.” 

Tilbakemeldinger på 
personnivå 

”Føler du det.” Tilbakemeldinger 

Vage tilbakemeldinger ”Nei,” ”ja,” ”det var et godt 
argument.” 

Tilbakemeldinger 

Spesifikke 
tilbakemeldinger 

”Dere må ikke bare slenge 
ut en påstand, men passe på 
at dere begrunner ordentlig 
også.” 

Tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger 

De ulike kategoriene bidrar til å belyse ulike sider ved tilbakemeldingene. Kategoriene 

verifiserende og ikke-faglige er gjensidig utelukkende og ser på innholdet i tilbakemeldingene 

på et overordnet nivå. De vage og spesifikke kategoriene er også gjensidig utelukkende og går 

enda mer i dybden på innholdet i lærernes tilbakemeldinger. Kategoriene oppgave-, prosess-, 

og personnivå viser hva tilbakemeldingene retter seg mot. Underkategoriene av de 

verifiserende tilbakemeldingene tilfører bredde angående hva tilbakemeldingene retter seg 

mot (oppgave, prosess, eller person), og dybde i form av hva innholdet i tilbakemeldingene er 

(vage eller spesifikke). 

Alle de verifiserende tilbakemeldingene vil altså i tillegg til å få merkelappen verifiserende 

bli analysert og kategorisert som enten vag eller spesifikk, og på oppgave-, prosess-, eller 

personnivå. At underkategoriene overlapper gir analysen av tilbakemeldingene en ekstra 

dimensjon som gir mulighet til å se eventuelle mønstre og studere underkategoriene i lys av 

hverandre. Det kan for eksempel være interessant å undersøke innenfor hvilket 

tilbakemeldingsnivå det blir gitt flest spesifikke tilbakemeldinger.    

3.5 Validitet  
Validitet omhandler riktigheten og kvaliteten av de innsamlede dataene, samt hvor troverdig 

og velbegrunnede resultatene er i sin helhet (Vedeler, 2000, s. 106). Lincoln og Guba (1985, 

s. 301) foreslår fire validitetskriterier for kvalitative studier som jeg har benyttet med av i 

vurderingen av min studies validitet; troverdighet, overførbarhet, pålitelighet, og 

bekreftbarhet.  
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3.5.1 Troverdighet 
Dette kriteriet søker å vise at undersøkelsen er utført slik at man kan være sikker på at 

observasjonsobjektene er identifisert og beskrevet på en riktig måte (Vedeler, 2000, s. 132). 

Lincoln og Guba (1985, s. 301) fremhever at aktiviteter som vedvarende observasjon og 

langvarig engasjement kan øke sannsynligheten for produksjon av troverdige funn. Langvarig 

engasjement innebærer en investering av tilstrekkelig tid for å oppnå kunnskap om 

eksempelvis kulturelle faktorer, eller i mitt tilfelle, tilstrekkelig kompetanse om 

underveisvurdering (Lincoln & Guba, 1985, s. 301). I forkant av observasjonene jeg skulle 

gjøre satte jeg meg godt inn i det teoretiske rammeverket underveisvurdering bygger på, og 

både utvalgskriterier og analysebegreper springer ut fra det teoretiske perspektivet.  

Vedvarende observasjon handler om at forskeren er tilstrekkelig involvert i sine egne data til 

å kunne oppdage og ta hensyn til skjevheter som kan innfinne seg (Lincoln & Guba, 1985, s. 

302). Bruken av forhåndsdefinerte utvalgskriterier til datautvalg sikrer en viss grad av 

validitet i forhold til skjevhet knyttet til utvelgelsen av undervisningstimer. Til tross for 

utvalgskriteriene er det likevel nærliggende å tenke seg at mitt ønske om å finne gode 

eksempler på underveisvurdering kan ha spilt inn i utvalgsprosessen. Som beskrevet i 

innledningen er formålet med denne oppgaven fremfor alt å undersøke hvordan 

underveisvurdering ser ut og fungerer i praksis. I så henseende kan det tenkes at jeg ubevisst 

har latt meg lede mot et utvalg der underveisvurdering er overrepresentert. Målet med 

problemstillingen min er ikke å gjøre et anslag over hvor mange norsklærere som benytter 

denne vurderingspraksisen, men beskrive i hvilken grad underveisvurdering benyttes i de 

aktuelle undervisningstimene som er med i mitt utvalg. På bakgrunn av dette deskriptive 

perspektivet er det kanskje ikke så relevant om det ene klasserommet er valgt fremfor det 

andre.  

Troverdighet kan også knyttes opp mot indre validitet som omhandler hvorvidt mine 

tolkninger av datamaterialet kan regnes som gyldige og rimelige. De tolkningene og 

resultatene jeg gjør i denne masteroppgaven vil unektelig bære preg av min selektive 

persepsjon. Påliteligheten i observasjonsforskningen står og faller på mine ferdigheter, 

systematikk og kompetanse som observatør (Vedeler, 2000, s. 48). For å sikre at mine 

forventninger, forutinntatthet, og ønske om å finne noe spesielt ikke skal påvirke studien og 

analysen, har jeg valgt å innta en aktiv forskerrolle og diskutert resultatene og tolkningene 

mine med andre masterstudenter som også jobber på LISA-prosjektet, forskere i LISA-

prosjektet, og veileder. Lincoln og Guba (1985, s. 308) kaller denne teknikken for å etablere 
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troverdighet for ”Peer debriefing”. Både Cresswell (2013, s. 251) og Vedeler (2000, s. 134) 

påpeker at validiteten ofte heves når flere mennesker diskuterer samme data. Samtidig som 

Barber og Walczak (2009, s. 3) i en artikkel presentert på konferansen Annual Meeting of the 

American Educational Research Association påpeker hvordan diskusjon rundt resultater og 

tolkninger kan være positivt fordi forskeren blant annet kan få testet nye hypoteser i et 

risikofritt miljø, fremhever de også utfordringer knyttet til denne teknikken. Blant annet 

vektlegger de viktigheten av at forskeren vurderer egenskapene og kvalifikasjonene til den 

eller de forskeren diskuterer dataene sin med. Samtidig må også diskusjonspartnerne være 

trygge på sine egne ferdigheter og evner slik at de kan bistå i forskningsprosessen (Barber & 

Walczak, 2009, s. 12). Er ikke dette tilfellet kan peer debriefing i verste fall bidra til å svekke 

forskningens troverdighet. I mitt tilfelle har jeg benyttet meg av diskusjonspartnere hvor et 

flertall er svært erfarne med videoobservasjon og godt kjent med oppgavens tema. Det er 

derfor ingen grunn til å tro at min aktive forskerrolle har svekket forskningens troverdighet, 

heller tvert i mot.  

3.5.2 Overførbarhet 
Overførbarhet svarer til generaliserbarheten av funnene mine, også omtalt som ytre validitet 

(Vedeler, 2000, s. 134). Kleven (2014, s. 123) fremhever to spørsmål jeg som forsker kan 

stille meg om studiens generaliserbarhet; ”Hvilke personer er resultatet gyldig for?” og 

”Hvilke situasjoner er resultatet gyldig i?”. Jeg beskrev i forrige delkapittel hvordan utvalget 

mitt er troverdig tatt i betraktning at jeg gjør en deskriptiv analyse. Det innebærer at de 

resultatene jeg viser til kun er gyldige for den aktuelle læreren i den aktuelle 

undervisningstimen, de mønstrene jeg finner vil trolig være unikt for mitt utvalg. Maxwell 

(2013, s. 137) omtaler dette som intern generaliserbarhet. Dataene jeg analyserer er kun 

øyeblikksbilder inn i vurderingsarbeidet lærerne gjør og gir ikke et komplett bilde av 

vurderingspraksisen på skolen, eller av læreren selv. Resultatene kan derfor heller ikke gjelde 

utenfor det aktuelle utvalget, det er altså ingen ekstern generaliserbarhet (Maxwell, 2013, s. 

137). Lincoln og Guba (1985, s. 316) støtter opp om dette og fremhever at på bakgrunn av 

empirisk uvitenhet om hvilken kontekst funnene eventuelt skal generaliseres til kan ikke 

forskeren garantere ekstern validitet ved generalisering. Derimot kan forskeren sørge for at 

beskrivelsene vedrørende framgangsmåte og funn er av en slik karakter at de som eventuelt 

er interessert i å benytte resultatene selv kan gjøre en overveielse av hvorvidt funnene kan 

generaliseres.   
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3.5.3 Pålitelighet 
Pålitelighet kan sammenliknes med reliabilitet, altså hvorvidt andre forskere ville fått de 

samme resultatene ved bruk av samme materiale og de samme teoriene som jeg har benyttet 

(Vedeler, 2000, s. 138). Pålitelighet handler med det i stor grad om troverdighet knyttet til 

forskerens utvalg, tolkninger, og observasjon. På bakgrunn av at jeg studerer menneskelige 

handlinger og ytringer blir det vanskelig å slå fast at min observasjon er fullstendig nøytral. 

Kvalitativ forskning vil alltid til en viss grad være preget av forskerens analytiske blikk og 

hvilken kunnskap og forutsetninger forskeren har. Vedeler (2000, s. 138) fremhever at 

åpenhet rundt valg som er tatt, hvordan prosessen har foregått og god dokumentasjon av 

dette, er nøkkelen til pålitelighet. Jeg har i denne masteroppgaven vektlagt en grundig og 

tydelig beskrivelse av de valg jeg har tatt. Dette åpner for at leseren selv kan følge og 

evaluere de beslutningene jeg har fattet.  

3.5.4 Bekreftbarhet 
Vedeler (2000, s. 139) sammenligner bekreftbarhet med begrepet objektivitet, altså hvorvidt 

observasjonen og funnene er faktiske eller korrekte. Av sentrale objektivitetstrusler i 

videoobservasjonsforskning har vi blant annet kameraeffekten og observatøreffekten. Jeg tar 

for meg videokameraets plassering og den eventuelle påvirkningen kameraet kan ha på 

observasjonsobjektene i delkapittel 3.2.1. I hvilken grad og på hvilken måte observatøren 

påvirker datamateralet er diskutert i delkapittel 3.1.3. Disse punktene vil derfor ikke 

kommenteres ytterligere her.  
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4 Analyseresultater 
I hvilken grad norsklærere benytter underveisvurdering i helklasseundervisning, er det 

sentrale spørsmålet i denne masteroppgaven.. I kapittel 2 beskrev jeg teoretiske perspektiver 

knyttet til underveisvurdering og etablerte min forståelse av underveisvurdering som 

bestående av prosessene mål og kriterier, tilbakemelding, og fremovermelding. Som 

beskrevet i delkapittel 3.3 er analysen av datamaterialet utført trinnvis innenfor disse tre 

hovedkategoriene. Gjennom en presentasjon av analyseresultatene mine knyttet til de tre 

elementene ved underveisvurderingen søker dette kapittelet å besvare forskningsspørsmålet 

hvilke aspekter av underveisvurdering benyttes i helklasseundervisning.   

Kapittelet består av seks delkapitler. Det første delkapittelet gir en beskrivelse av konteksten i 

de fem timene jeg har analysert. Delkapittel 4.2 fremstiller resultatene knyttet til mål og 

kriterier med eksempler. Videre følger resultater av lærernes tilbakemeldinger. Disse 

fremstilles ved bruk av kategoriene beskrevet i kapittel 3.3 samt illustrerende eksempler. 

Delkapittel 4.4 tar for seg lærernes fremovermeldinger med relevante eksempler. Videre tar 

delkapittel 4.5 for seg hvorvidt det er en sammenheng mellom lærernes bruk av de ulike 

aspektene ved underveisvurderingen. Siste delkapittel, 4.6, er en oppsummering av 

analyseresultatene.   

4.1 Kontekst 

4.1.1 Skole A – Lærer Anne 
Timen handler om skjønnlitteratur med hovedvekt på sjangrene novelle og fortelling. Det 

empiriske materialet jeg har analysert fra denne timen er to helklassesamtaler på totalt 38 

minutter som finner sted i begynnelsen og slutten av timen. 
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Elevene har hatt i lekse å lese novellen Kniv! Av Erna Osland, og novellen danner 

utgangspunkt for den første av de to helklassesamtalene. Innledningsvis i samtalen skal 

elevene sette ord på hva de synes om å lese en ukjent tekst på egenhånd. Etter hvert dreier 

samtalen over på fortellermåte og virkemidler forfatteren har brukt, og hvilken påvirkning 

dette har på teksten.  

Helklassesamtale nummer to er todelt. Den første delen er i hovedsak en samtale med 

utgangspunkt i oppgaver som elevene også har hatt i lekse tilknyttet novellen Kniv! 

Oppgavene er knyttet mot at elevene skal finne byggesteiner i teksten samt tolkningsspørsmål 

i form av novellens tema, miljø, og hovedpersoner. Den andre delen av helklassesamtalen 

omhandler måter å fortelle på som elevene har lest om i læreboka. Essensen i samtalen er at 

man som forfatter kan fortelle gjennom handling, skildringer og beskrivelser, samt replikker 

og tanker. 

4.1.2 Skole B – Lærer Bård 
Hovedtema for timen er skjønnlitteratur med fokus på innledning. Det empiriske materialet 

jeg har analysert fra denne timen er en helklassesamtale på 16 minutter som finner sted 

omtrent midtveis i timen.  

I forkant av den transkriberte helklassesamtalen har elevene lest en skjønnlitterær tekst i 

læreboka og gruppevis samarbeidet om en oppgave tilknyttet teksten. Fortellingen elevene 

har lest danner grunnlaget for helklassesamtalen. Samtalen handler i stor grad om tekstens 

komposisjon, miljø, og personskildring.  

4.1.3 Skole C – Lærer Camilla og Carl 
Timen handler om skjønnlitteratur med hovedfokus på hvordan en god tekst ser ut og er bygd 

opp. Det empiriske materialet som ligger til grunn for min analyse fra dette klasserommet er 

20 minutter helklassesamtale som finner sted omtrent midt i timen.  

Helklassesamtalen er todelt. I første del av helklassesamtalen diskuterer elever og lærere om 

hva som kjennetegner en god tekst. I forkant av helklassesamtalen har elevene i par jobbet 

med temaet. Elevenes nedskrevne kjennetegn er utgangspunkt for samtalen. Videre leser 

elevene fra læreboka om hvordan en tekst skal bygges opp. Siste del av helklassesamtalen 

handler i stor grad om at elevene skal gjengi det de har lest. Essensen i samtalen er at en tekst 
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består av innledning, hoveddel, og avslutning, og at de ulike delene inneholder ulike 

elementer avhengig om det er et leserinnlegg eller en fagartikkel.  

Skole C er det eneste tilfellet av utvalget mitt hvor det er to lærere til stedet hele 

undervisningstimen. Camilla fremstår som hovedlærer og styrer undervisningen, mens Carls 

rolle ligner en støttelærers. Carl er likevel flere steder deltagende i undervisningen, stiller 

spørsmål, og gir tilbakemeldinger. Det vil være lite hensiktsmessig å dele eller utelate 

tilbakemeldinger fra Carl, da det tross alt er underveisvurdering lærere benytter, uavhengig 

av antallet som befinner seg i klassen, jeg ønsker å undersøke. Uttalelsene fra Carl og 

Camilla vil derfor bli behandlet likeverdig. 

4.1.4 Skole D – Lærer Dina 
Hovedtemaet for denne timen er samtale om fagtekst og ulike argumentstyper. Det empiriske 

materialet som jeg analyserer fra denne timen er to helklassesamtaler på totalt 24 minutter 

som finner sted innledningsvis og avslutningsvis av timen.  

Den første helklassesamtalen omhandler hva debattartikkel og leserinnlegg er, samt 

forskjeller og likheter mellom disse. I løpet av samtalen kommer klassen også innom vær 

varsom-plakaten. I forkant av den andre helklassesamtalen har Dina gjennomgått ulike 

argumentstyper og elevene har fått i oppgave å lage argumenter hvor de skal være mot 

sidemålsundervisning i skolen. Helklassesamtalen jeg har analysert er en gjennomgang av 

disse argumentene hvor lærer kommenterer elevenes argumenter. 

4.1.5 Skole E – Lærer Eli 
Hovedtemaet for denne timen er reklameanalyse. Sett bort i fra noen minutter innledningsvis 

som elevene bruker på å komme til ro, tar timen i sin helhet form som en sammenhengende 

helklassesamtale. Det er denne helklassesamtalen på 51 minutter som ligger til grunn for min 

analyse fra denne timen.  

Elevene har hatt i lekse å ta med seg reklame fra aviser eller magasiner til timen. 

Helklassesamtalen omhandler en samtale og analyse i plenum om disse reklamene, samt noen 

reklameeksempler læreren har med seg. Eli er spesielt opptatt av at elevene skal kunne 

reflektere rundt hvem reklamens målgruppe er.   
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4.1.6 Oppsummering 

Tabell 7: Oversikt over det analyserte materialet. 

 Geografisk 
plassering 

Helklassesamtalens 
varighet 

Helklassesamtalens 
tema 

Skole A: Anne Usentralt i storby 
på Østlandet 

38 minutter Skjønnlitteratur 

Skole B: Bård Usentralt i storby 
på Østlandet 

16 minutter Skjønnlitteratur 

Skole C: 
Camilla/Carl 

Sentralt i storby i 
Midt-Norge 

20 minutter Skjønnlitteratur 

Skole D: Dina Sentralt i storby i 
Midt-Norge 

24 minutter Fagtekstsamtale/ 
argumentasjon 

Skole E: Eli Usentralt i storby 
i Midt-Norge 

51 minutter Reklameanalyse 

4.2 Analyse av lærernes bruk av mål og 
kriterier 

Som beskrevet i kapittel 2 er mål og kriterier en sentral del ved underveisvurdering. I 

delkapittel 3.3 operasjonaliserer jeg mål og kriterier og fremhever at det omhandler hva 

elevene skal lære og hvorfor de skal lære det. Samtlige av lærerne i mitt utvalg sier noe om 

hva som skal skje i løpet av timen, men det varierer i hvilken grad lærerne eksplisitt uttrykker 

læringsmål. Noen snakker vagt om hva som skal skje eller hvilke aktiviteter elevene 

forventes å ta del i, mens andre er tydelig målorienterte og formidler flere mål i løpet av 

timen etter hvert som temaet endrer seg. I denne delen av analysen ser jeg systematisk på 

hvor eksplisitt og tydelig lærerne er i å formidle mål og kriterier til elevene.  

Fordi mål ofte presenteres i begynnelsen av undervisningstimen, og ikke nødvendigvis i 

forbindelse med helklassesamtale, har jeg studert hele undervisningstimen for å kunne 

registrere lærernes målformidling. Det vil derfor være at flere av målene jeg presenterer er 

hentet fra deler av timen som ikke er direkte knyttet til og transkribert i forbindelse med 

helklassesamtale, men som likevel gir avgjørende informasjon om målet også med 

helklassesamtalen. 

4.2.1 Skole A – Lærer Anne 
Etter at elevene har falt til ro tar Anne ordet og introduserer timen. 
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[00:03:50.15] Anne: (…) I går så jobbet vi med en eksempeltekst knyttet til det målet om 

byggesteiner, at dere skulle kjenne til de ulike byggesteinene. I dag har dere hatt i lekse å lese 

en annen tekst som heter Kniv, og med den leksa har vi utviklet det målet. Vi startet med at 

dere skulle kjenne til byggesteinene i en fortelling, det gjelder generelt for hovedgruppa 

fortelling. Også har vi utviklet det til at dere nå skal finne det i en fortelling, også blir jo siste 

leddet da etter hvert blir jo å bruke det i en fortelling. Kjenne til byggesteiner i en fortelling, 

finne dem i en tekst, det er der vi er nå, ikke sant, også kommer fortsettelsen her etterhvert. 

Etter drøye 45 minutter og en helklassesamtale om novellen elevene hadde i lekse skifter 

timen retning og Anne introduserer nytt mål. 

[00:43:39.14] Anne: Nytt mål som vi skal jobbe med, du skal gjenkjenne og bruke tre 

skrivemåter i fortellinger. 

Anne er tydelig målorientert i sin undervisning. Hun bruker eksplisitt begrepet mål tre ganger 

i løpet av helklassesamtalen jeg har transkribert og er svært konkret i sin måte å introdusere 

elevene for undervisningens mål. Hun peker både framover og tilbake og viser for elevene 

hvordan den faglige vanskelighetsgraden øker ved at de beveger seg fra å vite hva 

byggesteiner er, til å kunne gjenkjenne det og til slutt kunne bruke det i egne fortellinger. 

Samtidig staker hun ut kursen for elevene, viser hvor de er på vei. Ved å fremheve at elevene 

senere skal bruke byggesteinene i egenkomponerte fortelling, gir Anne uttrykk for hensikten 

bak målet er at elevene skal bli bedre skrivere, til tross for at hun ikke eksplisitt påpeker 

dette.  

4.2.2 Skole B – Lærer Bård 
Bård innleder timen med å informere elevene om hva de skal gjøre denne økta. 

[00:07:41.01] Bård: I denne økta her så kommer vi til å konsentrere oss kanskje litt spesielt 

om innledningen. Vi skal lese en fortelling, og så skal dere snakke om den etterpå. Men det er 

først og fremst innledningen jeg er spent på.   

Implisitt kan vi anta at det er innledning som er målet for undervisningen. Denne antagelsen 

underbygges av Bårds ytring som finner sted omtrent midt i helklassesamtalen, dette er også 

eneste gang han benytter begrepet mål i løpet av timen: 

[00:39:40.00] Bård: Det er liksom to måter å tilnærme seg fortellingen. Vi har telling, hvor 

den ene forteller hva som skjer, mens showing er at dere i teksten klarer å vise hva som skjer. 

Hvis vi tenker sånn showing er jo på en måte, dere må jo fortsatt skrive det, ikke sant. Men 

mange tenker jo kanskje sånn at i det man klarer å vise mer enn å fortelle, det er liksom sånn 
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også skjedde det, også skjedde det, så kan man heller prøve å vise gjennom personlighet og 

karakterene hva som skjer. Og legg merke til nå, legg merke til hvordan disse tingene her 

(viser på tavla - hvem, hvor, når) blir presentert. Det står ikke at det er en jente eller gutt på 

ungdomsskolen eller, eller. De sier jo ikke at det er på skolen. De sier det liksom indirekte. 

Men hør på det her. Hvis vi tenker på den her (telling) kontra den her (showing). Dette er 

hovedmålet vårt. Å havne borti her (showing).  

Bård har en tydelig agenda for timen, men er heller vag i sin presentasjon av læringsmålet. 

Målet er innledningsvis ikke spesielt konkret, Bård blir derimot noe tydeligere andre gang 

han omtaler målet. Ved å skille mellom telling og showing og fremheve at hovedmålet er "å 

nærme seg showing" gir Bård indirekte uttrykk for kriterier knyttet til innledningens 

utforming.  

4.2.3 Skole C – Lærer Camilla og Carl 
Camilla presenterer innledningsvis agendaen for timen.  

[00:06:04.19] Camilla: Vi skal jobbe med skriving, tekstbinding og rettskriving. Også står 

det: (leser fra periodeplan) vi jobber med tekstbinding og hva som er godt språk. Og vi skal 

jobbe med et hefte som dere skal få i dag. 

Videre retter Camilla fokus mot hensikten med hvorfor de skal jobbe med skriving, og 

legitimerer det med en mappeinnlevering. 

[00:06:53.23] Camilla: Også er det noen begreper her, som dere skal lære. Grunnen til at vi 

skal jobbe med skriving, hva er det? Og tekstbinding og bearbeiding av tekst og sånn. Noen 

som kan tenke seg til hvorfor vi skal jobbe med akkurat det akkurat nå. Hva er det vi skal i 

gang med nå? Hva er det for noe stort vi skal levere? 

[00:07:23.05] Elev Guro: Den store mappa med alt vi har skrevet i 

Verken Camilla eller Carl benytter begrepet mål i løpet av økta, men det er tydelig at de har 

en plan for timen og Camilla formidler denne eksplisitt. Av Camillas innledende presentasjon 

av hva elevene skal jobbe med tolker jeg at målet for timen er at elevene skal bli bedre 

skrivere gjennom arbeid med tekstbinding og rettskriving. Målet i seg selv lite konkret, 

Camilla presenterer kun hva elevene skal jobbe med fremfor hva de for eksempel skal kunne 

eller kjenne til. Camilla er derimot eksplisitt i sin fremhevelse av hensikten bak målet, hun 

legitimerer dagens tema med en mappeinnlevering og tilrettelegger med dette for 

elevengasjementet og motivasjon.  
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4.2.4 Skole D – Lærer Dina 
Etter at elevene har falt til ro tar Dina ordet: 

[00:05:15.14] Dina: Da skal vi først se litt på hva som står på planen vår i norsk den her 

perioden her. Og det er, (leser fra arbeidsplanen) hva skal jeg lære: hva en debattartikkel, et 

leserinnlegg er. Og har vi lært det nå? 

Elevene har tydelig en periodeplan med mål som Dina her henviser til. Selv om Dina aldri tar 

i bruk begrepet mål er målet fra periodeplanen tydelig og eksplisitt. Etter noen minutters 

samtale om debattartikkel og leserinnlegg introduserer Dina et nytt tema til 

helklassesamtalen: 

[00:14:38.15] Dina: […]Vi har jobbet litt med det her hvordan en bygger opp argumenter og 

vi skal jobbe mer med det. Og så har vi ikke vært borti nettvett, men vi har vært borti vær 

varsom-plakaten.  

Med denne uttalelsen peker Dina både bakover og fremover. Hun fremhever at elevene 

allerede har arbeidet noe med argumenter og vær varsom-plakaten, og at dette er noe de også 

skal jobbe videre med. Noen minutter senere tar Dina igjen opp tråden med argumentasjon: 

[00:21:44.07] Dina: Det var det her med argumenter. Han hadde ikke noen kjempegode 

begrunnelser her nei egentlig. Han kunne ha blitt tatt mer seriøst kanskje hvis han hadde hatt 

litt bedre argumenter. Det er nettopp det vi skal jobbe litt med nå.  

Implisitt kan vi gjennom de to siste uttalelsene til Dina lese at målet med andre halvdel av 

undervisningen er at elevene skal bli bedre til å kunne argumentere for eller mot en sak. I 

motsetning til det første sitatet fra Dina snakker hun i de to siste sitatene kun om hva elevene 

skal jobbe med fremfor hva de skal lære. Målet for siste halvdel av timen kan på bakgrunn av 

dette sies å være lite spesifikt og vagt fremstilt overfor elevene.  

4.2.5 Skole E – Lærer Eli 
Eli innleder undervisningen ved å rette fokus mot reklameanalyse.  

[00:05:00.19] Eli: Vi skal sammen analysere og tolke reklame.  

Enda har ikke Eli nevnt noe om hva som er undervisningens mål, men det er likevel tydelig 

hva elevene skal arbeide med denne timen. Eli stiller videre noen spørsmål som kan tolkes 

som kriterier eller komponenter som bør inngå i en reklameanalyse 
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[00:05:00.19] Eli: Og når jeg sier analysere da skal dere se på hvilke bilder det er. Er det 

photoshoppet kanskje? Hvilke farger er det? Hva slags tekst? Hva slags ord bruker de? 

Hvordan er språket? Hva mener jeg når det står målgruppe?  

Etter nærmere 25 minutter helklassesamtale bekrefter Eli antagelsen om at det er 

reklameanalyse som er målet for undervisningen. 

[00:28:22.07] Eli: Så målet med økta i dag er at dere skal trene på å analysere reklamer og 

tolke de og være mer bevisst på hvordan reklamen påvirker dere. Og hvilke virkemidler som 

brukes mye i reklamer.  

Heller ikke i tilknytning til dette målet nevner læreren eksplisitt noen kriterier. I ytringen i 

forkant av målet fremhever hun derimot noen virkemidler og omtaler disse som ”de viktigste 

virkemidlene”. Jeg tolker dette som at Eli selv innehar noen tanker om hvilke kriterier hun 

fremmer i en reklameanalyse, men i liten grad kommuniserer disse tydelig til elevene. 

[00:27:28.08] Eli: Jeg har med et par reklamer som jeg vil at dere skal se på. Bilder, farger, 

tekst og språk, målgruppe, de viktigste virkemidlene.  

4.2.6 Oppsummering av mål og kriterier 
Tabell 8: Oversikt over lærernes bruk av mål og kriterier. 

  
  

Skole A Skole B Skole C Skole D Skole C 
Anne Bård Camilla/Carl Dina Eli 

Lærer bruker 
begrepet mål 

x x     x 

Lærer presenterer 
mål for timen 
eksplisitt 

x       x 

Lærer forteller hva 
som skal gjøres i 
timen (implisitt mål) 

  x x x   

Lærer presenterer 
hensikten ved målet 

x   x     

Lærer presenterer 
kriterier for målet 

   (x)       

 
Av Tabell 8 ser vi at kun tre av lærerne, Anne, Bård, og Eli bruker begrepet mål. Til tross for 

at Bård bruker begrepet mål er han ikke eksplisitt i sin målformidling, kun Eli og Anne gjør 

dette. Camilla og Anne er de eneste som formidler hensikten ved målet. Bård er den eneste av 

lærerne som er innom kriterier ved målet, hans presentasjon av kriteriene er likevel såpass 

vag at det kan diskuteres hvorvidt han presenterer disse tydelig nok til å telles.  
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4.3 Tilbakemeldinger 
I kapittel to fremhever jeg tilbakemeldinger som et sentralt aspekt ved underveisvurdering. 

For å kunne besvare problemstillingen om i hvilken grad norsklærere benytter 

underveisvurdering er det derfor naturlig å se på lærernes tilbakemeldinger. Begrepet 

tilbakemeldinger blir definert og operasjonalisert i henholdsvis delkapittel 2.1 og 3.3, men for 

å gjøre en kort oppsummering kan det fremheves at en tilbakemelding er verbale 

kommentarer fra lærer angående eleveres prestasjoner. Én tilbakemelding telles i min analyse 

slik at det inkluderer alt en person sier før den blir avbrutt eller en annen overtar ordet. 

Som beskrevet 3.3.2, gjøres analysen på lærernes tilbakemeldinger i tre deler. I første trinn 

kategoriserer jeg samtlige tilbakemeldinger etter hvorvidt de er verifiserende eller ikke-

faglige. Videre tar jeg med meg de tilbakemeldingene som er verifiserende og ser på om de er 

på oppgave-, person-, eller prosessnivå. Avslutningsvis kategoriserer jeg igjen de 

verifiserende tilbakemeldingene ut i fra om de er spesifikke eller vage, og viser fordelingen 

av vage og spesifikke tilbakemeldinger på oppgave- og prosessnivå.  

4.3.1 Verifiserende og ikke-faglige tilbakemeldinger 
Det er kun er tilbakemeldinger som har et norskfaglig innhold, og som kan gi eleven 

informasjon om hvor i læringsprosessen de er, som er av interesse med tanke på 

underveisvurdering. Derfor har jeg kategorisert alle lærernes tilbakemeldinger ut i fra om de 

var verifiserende eller ikke-faglige.  

Norsklærerne gir totalt 455 tilbakemeldinger i løpet av helklassesamtalene, av disse er 411 av 

tilbakemeldingene kategorisert som verifiserende. 90 % av alle tilbakemeldingene lærerne i 

mitt utvalg gir er altså norskfaglig orientert. At antallet ikke-faglige tilbakemeldinger er lavt 

er kanskje ikke så overraskende med tanke på utvalgskriteriet om at helklassesamtalene måtte 

ha et norskfaglig tema. Det er likevel verdt å merke seg at av de 44 ikke-faglige 

tilbakemeldingene norsklærerne gir, finner 36 av disse sted i Eli sitt klasserom. Kanskje tyder 

det på at Eli i mindre grad enn de andre lærerne velger å holde et faglig fokus gjennom hele 

samtalen. Samtidig er den 51 minutter lange helklassesamtalen på skole E den klart lengste. 

Det vil være nærmest umulig å kun ha en faglig dialog i løpet av en hel undervisningstime. 

Kanskje slår kategorien ikke-faglige tilbakemeldinger sterkere ut på skole E fordi vi rett og 

slett får innblikk i en større del av timen enn på de andre skolene.  
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De resterende 8 ikke-faglige tilbakemeldingene er det Bård som står bak. Anne, Camilla og 

Dina gir i løpet av helklassesamtalene få ikke-faglige tilbakemeldinger. Hele 90 % av 

tilbakemeldingene som blir gitt har et norskfaglig innhold og kan gi elevene informasjon om 

hvor i læringsprosessen de befinner seg.  

Eksempler på ikke-faglige og verifiserende tilbakemeldinger 

Det første eksempelet på en ikke-faglig tilbakemelding er hentet fra Elis klasserom. 

Eksempelet kommer i forbindelse med en helklassesamtale og reklame. Eli avbryter en elev 

som har fått ordet for å irettesette en annen: ”[00:10:31.27] Eli: Hysj ikke prat i munnen på 

Mathias.” Også tilbakemeldinger der innholdet er faglig, men ikke innenfor norskfaget, er 

blitt kategorisert som ikke-faglige tilbakemeldinger. Eksempelet er nok en gang hentet fra 

Elis klasserom. Klassen ser på en bilreklame og en av elevene lurer på hva kampanjerente på 

0,95 % betyr. Eli svarer på dette, men helklassesamtalen sporer videre av fra det norskfaglige 

temaet og dreier over på huslån og renter: 

[00:24:45.15] Eli: Nei. Hvis jeg skal kjøpe meg en bil til 200 000 og jeg må låne opp 200 

000. Da kan det hende at renten på lånet er 2 %, det kan hende at renten på lånet er 4 %. Det 

er det jeg må betale i tillegg i løpet av de ti årene, eller fem årene jeg tar opp lånet over. Så 

hvis jeg tar opp lånet over ti år så har ikke jeg betalt tilbake 200 000 bare, men 200 000 pluss 

renter. De låner ikke penger ut til oss gratis. Vi må betale mer for å betale lånet over lenger 

tid. Og dere, hva renter på billån er og hva renter på huslån er varierer veldig.  

Alle tilbakemeldinger som er bekreftende, avkreftende, eller kan gi eleven noe som helst 

informasjon om hvor i læringsprosessen eller kvaliteten på sitt eget arbeid er kategorisert som 

verifiserende tilbakemeldinger. Lengden eller hvor konkret læreren er i sin tilbakemelding er 

ikke tatt hensyn til. Det betyr for eksempel at begge disse tilbakemeldingen fra Dina har blitt 

kategorisert som verifiserende 

[00:44:17.25] Dina: Okei. Den var grei, jeg synes liksom hvis at du har klart også føre på 

enda litt mer på begrunnelsen din der så har det blitt ett enda bedre argument. Kanskje du får 

noen tips underveis her nå. 

[00:45:08.09] Dina: Eh ja okei. 
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4.3.2 Oppgave-, prosess-, og personorienterte 
tilbakemeldinger 

Videre i analysen har jeg tatt for meg de 411 verifiserende tilbakemeldingene lærerne gir og 

sett på hvorvidt de befinner seg på oppgave-, prosess- eller personnivå.  

 
Figur 4: Prosentvis fremstilling av tilbakemeldinger sortert på oppgave-, prosess- og personnivå. 

Søylediagrammet gir en visuell oversikt over de enkelte lærernes tilbakemeldingsprofiler på 

de ulike nivåene, samtidig som det gir en totaloversikt. Fordi de analyserte 

helklassesamtalene er av ulik lengde, og antallet tilbakemeldinger lærerne gir derfor er 

varierende er forekomsten av de ulike tilbakemeldingsnivåene fremstilt i prosent. Av Figur 4 

ser vi blant annet at tilbakemeldinger på oppgavenivå er dominerende i alle klasserom, 

samtidig som tilbakemeldinger på personnivå er så godt som fraværende. Alle lærerne gir 

også tilbakemeldinger på oppgavenivå, men det er en viss variasjon mellom antallet 

tilbakemeldinger på dette nivået. Totalt er forekomsten av tilbakemeldinger på oppgavenivå 

tydelig størst, hele 84 % av alle norsklærernes tilbakemeldinger kommenterer oppgaven, 

mens kun 15 % omhandler prosess.  

Til tross for at den analyserte tiden og antallet tilbakemeldinger er varierende fra skole til 

skole ser jeg relevansen av også å vise frekvensen av tilbakemeldingene på de ulike nivåene. 

Hver tilbakemelding representerer en vurderingssituasjon der lærer og elev sammen har 

mulighet til å løfte eleven til et høyere nivå og det er derfor verdifullt å se antallet 
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tilbakemeldinger på de ulike nivåene uavhengig av prosentvis fordeling. Målet er ikke å 

sammenligne lærerne, men fremheve forekomsten av de ulike tilbakemeldingsnivåene som 

finner sted i helklassesamtalene. 

 

Figur 5: Antall tilbakemeldinger på oppgave-, prosess-, og personnivå. 

Av Figur 5 ser vi at lærerne deler seg i to grupper innenfor kategorien prosessorienterte 

tilbakemeldinger. På den ene siden har vi Bård og Eli som begge kun gir 4 prosessorienterte 

tilbakemeldinger. På den andre siden befinner Anne, Camilla, og Dina seg, som gir betydelig 

flere tilbakemeldinger på prosessnivå – henholdsvis 20, 19, og 16 stykker. På oppgavenivå 

topper Eli uten tvil lista med hele 130 tilbakemeldinger. Kun Anne av samtlige lærere gir 

tilbakemelding på personnivå. Selv om jeg som nevnt ikke ønsker å sammenligne lærerne på 

bakgrunn av det ulike antallet responser de gir, er det klare tendenser jeg nå viser på tvers av 

klasserommene. Oppgaveorienterte tilbakemeldinger er den tydelige normen, mens 

personorienterte tilbakemeldinger er nærmest fraværende.  

Eksempler på tilbakemeldinger på oppgave-, prosess-, og personnivå 

Det første eksempelet jeg vil trekke frem er en tilbakemelding på oppgavenivå fra Annes 

klasserom. Anne har akkurat bedt elevene oppsummere hvilke tre måter det er å fortelle på.  

[01:09:33.19] Elev Are: Handling 

[01:09:35.10] Anne: Handling. Det som skjer, bra.  
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Eksempelet viser at Anne gjentar det eleven sier og følger opp med en kort og enkel 

anerkjennelse. Anne er på ingen måte alene om denne typen tilbakemeldinger, gjentakelse av 

elevens utsagn er å finne ved flere anledninger hos alle de fem lærerne. 

Eksempelet på en tilbakemelding på prosessnivå er hentet fra Camilla. Klassen snakker om 

forskjellen mellom fagartikkel og leserinnlegg, og en elev har nettopp ytret at man avslutter 

en fagartikkel med en oppsummering, mens et leserinnlegg bare avsluttes: 

[00:46:42.28] Camilla: I en artikkel så har vi et spørsmål vi finner svaret på i avslutningen, 

og i fortelling så hadde vi et problem som vi har løst i avslutningen. Ja. Vi oppsummerer og 

avslutter sånn at leseren skjønner at den teksten her den er ferdig. ja.  

Tilbakemeldingen knytter seg ikke mot en spesifikk oppgave, men omhandler fagartikkel og 

leserinnlegg generelt og er derfor på prosessnivå. 

I utvalget er det kun en tilbakemelding på personnivå, Anne står for denne. Klassen snakker 

om novellen Kniv! som de har lest både hjemme og sammen på skolen:  

[00:20:54.02] Elev Mats: Når det er sånne slutter at det bare slutter kjipt sånn som denne, så 

føler jeg at det er litt sånn lett slutt, at det er en litt sånn lett oppgave. 

[00:21:02.09] Anne: Føler du det? 

Annes tilbakemelding er rettet direkte mot eleven, og ikke mot det arbeidet han har utført og 

er derfor på personnivå.  

4.3.3 Vage og spesifikke tilbakemeldinger 
De 411 verifiserende tilbakemeldingene er også kategorisert etter hvorvidt de er vage eller 

spesifikke. Totalt er forekomsten av vage tilbakemeldinger svært dominerende, hele 395 av 

tilbakemeldingene, 96 %, befinner seg innenfor denne kategorien. Med tanke på PLATO-

manualen og Grossman (2015) sin rangering av gode tilbakemeldinger er det 

bemerkelsesverdig at kun 4 av de 411 tilbakemeldinger som norsklærerne gir er spesifikke 

jamfør manualens definisjon.   

I likhet med presentasjonen av tilbakemeldingene på oppgave-, prosess-, og personnivå ser 

jeg verdien av å fremstille antallet vage og spesifikke tilbakemeldinger knyttet til de ulike 

klasserommene.  
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Figur 6: Antallet vage og spesifikke tilbakemeldinger. 

Figur 6 viser at samtlige undervisningstimer er preget av vage tilbakemeldinger. Til tross for 

at antallet spesifikke tilbakemeldinger er lavt hos alle lærerne skiller Bård og Eli seg noe fra 

resten. Bård gir ingen spesifikke tilbakemeldinger, og av de totalt 134 tilbakemeldinger Eli 

gir er kun en tilbakemelding spesifikk. 

Videre har jeg sett på fordelingen av vage og spesifikke tilbakemeldinger på oppgave-, 

prosess-, og personnivå. 

Tabell 9: Vage og spesifikke tilbakemeldinger på oppgave-, prosess-, og personnivå. 

Lærer 
Oppgavenivå Prosessnivå Personnivå 

Vage Spesifikke Vage Spesifikke Vage Spesifikke 
Anne 83 2 17 3 1 0 
Bård 31 0 4 0 0 0 
Camilla/Carl 41 2 16 3 0 0 
Dina 53 5 16 0 0 0 
Eli 129 1 4 0 0 0 
Totalt 337 10 57 6 1 0 

Av Tabell 9 ser vi at vage tilbakemeldinger er dominerende både på oppgave- og prosessnivå, 

og at forekomsten av spesifikke tilbakemeldinger er høyest på oppgavenivå. Samtlige av 

Dina og Elis spesifikke tilbakemeldinger er på oppgavenivå. Kun to av lærerne, Anne og 

Camilla, gir spesifikke tilbakemeldinger på prosessnivå. Både Anne og Camilla gir faktisk 
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flere spesifikke tilbakemeldinger på prosessnivå enn på oppgavenivå. I kapittel to fremhevet 

jeg at Hattie og Timperley anså tilbakemeldinger på prosessnivå som den typen 

tilbakemelding som kan ha størst betydning for elevenes læringsutbytte. Med dette i bakhodet 

er det interessant å merke seg at den relative forekomsten av spesifikke tilbakemeldinger på 

prosessnivå er høyere enn den relative forekomsten av spesifikke tilbakemeldinger på 

oppgavenivå. Av alle de prosessorienterte tilbakemeldingene er hele 10 % av disse 

spesifikke, mens kun 3 % av de oppgaveorienterte tilbakemeldingene er spesifikke. Kanskje 

betyr dette at noen av lærerne finner det mer naturlig eller enklere å være spesifikk i 

tilbakemeldinger når de kommenterer prosess fremfor oppgave. En grundigere drøfting av 

dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 0.   

Eksempler på vage og spesifikke tilbakemeldinger 

Jeg har valgt å presentere to eksempler på spesifikke tilbakemeldinger hentet fra Dina og 

Anne. I Dinas klasserom arbeider de med argumenter og Dina gir en tilbakemelding på et 

elevargument:  

[00:48:37.03] Dina: Det der var bra. Det der var bra, Hamsa. Her argumenterer Hamsa godt 

ikke sant dere må ikke bare slenge ut en påstand, men passe på at dere begrunner godt sånn 

som Hamsa gjorde her nå, ta det en gang til og lytt og lær. Hør et godt oppbygd argument. 

I Annes klasserom samtaler de om skrivemåter i fortellinger: 

[00:56:38.05] Anne: Ja, det er nettopp det som ofte skjer at man begynner å blande. Når vi 

skal begynne å være litt mer avanserte når vi skriver så er det noe med at vi skal holde den 

samme verbtiden når vi skriver, at man skriver enten i fortid eller i nåtid.  

Eksemplene viser to tilbakemeldinger som til tross for at begge er kodet som spesifikke 

likevel fremstår ganske ulike. Dinas tilbakemelding er tilknyttet et konkret argument, mens 

Annes tilbakemelding er tatt ut fra en samtale om hvordan bruke språket til å skildre. Begge 

tilbakemeldingene evaluerer likevel elevens ytringer på en konkret måte og gir informasjon 

om kvaliteten på elevbidraget.  

Eksempelet på en vag tilbakemelding er hentet fra klasserommet til Bård. Klassen snakker 

om innledning i en skjønnlitterær tekst de har lest. 

[00:36:38.08] Elev Jan: Det er egentlig ikke så mye introduksjon til hun som forteller da. Så 

det er liksom rett på. 
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[00:36:48.26] Bård: Rett på 

Gjennomgående er de vage tilbakemeldingene, i likhet med tilbakemeldinger på oppgavenivå 

som vist tidligere, preget av at lærerne gjentar det elevene sier. 

4.3.4 Oppsummering av lærernes tilbakemeldinger 
Analysen av norsklærernes tilbakemeldinger har vist at en sterk overvekt av 

tilbakemeldingene er verifiserende, kun 10 % av tilbakemeldingene er kategorisert som ikke-

faglige. Av de verifiserende tilbakemeldingene er vage og oppgaveorienterte 

tilbakemeldinger dominerende med en forekomst på henholdsvis 96 % og 84 %. Mest 

overraskende var kanskje den relative forekomsten av spesifikke tilbakemeldinger på 

prosessnivå som viste seg å være høyere enn den relative forekomsten av spesifikke 

tilbakemeldinger på oppgavenivå.   

4.4 Fremovermeldinger 
Fremovermeldinger er den siste av de tre aspektene ved underveisvurdering jeg fremhevet i 

kapittel to. I likhet med de to foregående aspektene er også fremovermeldinger 

operasjonalisert i delkapittel 3.3. En fremovermelding telles som en ytring fra lærer hvor 

ytringen tydelig har som intensjon å heve elevens kompetanse og er målrelatert.  

Totalt gir de fem norsklærerne 21 fremovermeldinger. Anne og Eli gir 7 fremovermeldinger 

hver og står med det for 2/3 av alle fremovermeldingene i datamaterialet. Bård og Camilla gir 

henholdsvis 1 og 2 fremovermeldinger, og har med det den laveste forekomsten av antall 

fremovermeldinger. De resterende 4 fremovermeldingene er det Dina som står for.  

Samtlige av fremovermeldingene er også kategorisert som tilbakemeldinger. Ser vi 

fremovermeldingene som en del av tilbakemeldingene viser det seg at kun 4% av 

tilbakemeldingene tar form som fremovermeldinger.  

4.4.1 Oppgave- og prosessorienterte fremovermeldinger 
Fordi det kan være verdifullt å vite noe om hvilket tilbakemeldingsnivå fremovermeldingene 

befinner seg på har jeg kategorisert fremovermeldingene på oppgave- og prosessnivå. Hele 

16 av fremovermeldingene som lærerne gir retter seg mot oppgaven, oppgaveorienterte 

fremovermeldinger er dermed dominerende. Anne og Eli gir hver 6 fremovermeldinger på 
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oppgavenivå. Også alle Dinas 4 fremovermeldinger befinner seg på dette nivået. De 

resterende fem fremovermeldingene på prosessnivå fordeler seg mellom Anne, Bård, 

Camilla, og Eli, hvor alle lærerne gir en prosessorientert fremovermelding hver bortsett fra 

Camilla som gir to.  

Det følgende er et eksempel på en prosessorientert fremovermelding hentet fra skole C og 

lærer Camilla. Klassen samtaler om hva elevene synes er viktig når de skal skrive en tekst. 

Fremovermeldingen er uthevet i fet skrift.  

[00:29:47.09] Elev Adnan: Gode setninger, ikke for lang, ikke for kort, rettskriving. 

[00:30:06.10] Camilla: Mm. Så dere tenker på en god tekst både når dere er lesere og 

skrivere. [...] Men du må kanskje planlegge litt mer når du skal skrive selv. Hva er det 

letteste å gjøre noe med da når du er ferdig med å skrive en tekst og du oppdager at 

den ikke var så god likevel?  

I dette utdraget ser vi at Camilla snur samtalen fra å handle om mer generelle trekk ved gode 

tekster til å omhandle konkrete strategier og verktøy elevene kan ta i bruk når de selv skriver.  

I tillegg til at fremovermeldingene befinner seg på oppgave- og prosessnivå, danner det seg 

gjennomgående et bilde av at fremovermeldingene presenteres i to former. Et flertall av 

fremovermeldingene er konstruert som spørsmål som tilsynelatende virker som de har til 

hensikt å lede elevene i retning mot et høyere faglig nivå. Slike dialoger har vært vanskelige å 

kategorisere fordi det er uklart akkurat hva elevene får tilbakemelding på. Maagerø (2015, s. 

44) fremhever at det er et typisk trekk ved IRE-samtalen at læreren styrer elevene mot det 

han eller hun anser som et godt svar gjennom spørsmål læreren allerede vet svaret på.  

Det første eksempelet på fremovermeldinger i form av ledende spørsmål jeg ønsker å 

presentere er fra Elis klasserom. Elevene har hatt i lekse å ta med seg en reklame som de skal 

analysere, de snakker om hvilken målgruppe reklamen er rettet mot. 

[00:26:05.02] Elev Sander: Jeg er ganske sikker på at det er til barn for det står fire til seks år 

på den. 

[00:26:13.23] Eli: Fire til seks år. 

[00:26:15.05] Elev Sander: Også er det en sånn pakke på baksiden her som er til voksne. 

[00:26:19.10] Eli: Når det da er bilde av en sykkel fire til seks år. Tenker du at målgruppa 

er fire til seksåringer, eller er målgruppa foreldrene deres? 
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[00:26:27.19] Elev Sander: Selve sykkelen er jo til barn 

[00:26:33.09] Eli: Sykkelen er til barn for det står jo. Men de som har laget reklamen, er 

den laget for at fireåringen skal lese den eller er det foreldrene? 

[00:26:41.20] Elev Sander: Det kan godt være at det er barn som leser avisen hvis den ligger 

fremme 

[00:26:51.24] Eli: Hvem tror du den er mest rettet mot? 

[00:26:52.11] Elev Sander: Foreldrene. 

[00:26:55.12] Eli: Du tror det er foreldrene. Hvorfor det? 

[00:26:57.19] Elev Sander: For det er dem som kjøper ting. 

Av eksempelet ser vi at Eli følger opp det Sander sier med ledende spørsmål som gjør at 

eleven endrer oppfatning om at reklamens målgruppe er barn til foreldre. Eli mener tydelig 

noe om hva hun ønsker at Sander skal komme frem til og tar grep i form av ledende spørsmål 

for å veilede og støtte i riktig retning. Jeg anser disse grepene i praksis som 

fremovermeldinger i form av ledende spørsmål.  

Det andre eksempelet på dette er hentet fra Annes time der klassen snakker om en tekst de 

har lest hjemme.  

[00:12:05.06] Elev Anders: Også er den, den var litt spennende og sånn 

[00:12:07.26] Anne: Den var litt spennende ja 

[00:12:09.24] Elev Anders: Ville vite hva hun skulle gjøre med den kniven 

[00:12:11.16] Anne: Ja. La du merke til hva forfatteren gjorde for å gjøre det 

spennende? 

Vi ser at Anne bruker uttalelsen til Anders og spiller på denne i et forsøk på å løfte samtalen 

til et høyere faglig nivå. Fordi Annes fremovermelding knytter seg mot den spesifikke 

oppgaven er den også på oppgavenivå.  

Den andre typen av fremovermeldinger som er fremtredende tar form som spesifikke 

tilbakemeldinger. Dina er den eneste av lærerne som gir denne typen fremovermeldinger, 

men samtlige av hennes fremovermeldinger kan plasseres innenfor denne kategorien. I 

eksempelet under presenterer eleven et argument mot sidemålsundervisning som Dina 

kommenterer. 
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[00:48:01.02] Elev Ivar: Norske språket, det er veldig påvirket av danskene. Så vi må ta vare 

på bokmål. 

[00:48:07.13] Dina: Vi må ta vare på bokmål, ja. men det det argumentet der er okei det. 

Men du måtte ha liksom utdypa det litt for at en skulle forstå hva du mente der. 

Dinas tilbakemelding anerkjenner først Ivars argumentet før hun videre evaluerer det og gir 

forslag til hvordan det kunne blitt bedre. Med den siste setningen tilrettelegger Dina for at 

Ivar kan løfte argumentasjonen sin til et høyere nivå. 

4.5 Er det noen sammenheng mellom de tre 
aspektene? 

Så langt i analysen er resultatene fremstilt innenfor de tre hovedkategoriene mål og kriterier, 

tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Utvalget benyttet i denne oppgaven er alt for snevert 

til å kunne se sammenhenger og dra noen større konklusjoner, samtidig er det interessant å se 

hvilke tendenser som er gjeldende i dette materialet. Dette delkapittelet tar derfor sikte på å 

vise forholdet mellom de tre kategoriene innenfor hver skole.  

Anne og Eli er de eneste lærerne som presenterer mål eksplisitt i undervisningen. Elementene 

mål og kriterier og fremovermeldinger er nært tilknyttet hverandre i og med at 

fremovermeldingen må være målrelatert. Det er nærliggende å tro at jo mer spesifikt målet 

med undervisningen er, jo enklere er det for lærerne å gi fremovermeldinger og jo høyere vil 

også forekomsten av fremovermeldinger være. Interessant er det derfor at det nettopp er på 

skole A og E antallet gitte fremovermeldinger er høyest. Anne og Eli gir begge syv 

fremovermeldinger. Derimot utgjør fremovermeldingene på skole A og E henholdsvis kun 

7% og 4% av det totale antallet tilbakemeldinger. På skole D utgjør fremovermeldingene 5% 

av det totale antallet tilbakemeldinger, og Dina er også den av lærerne som er vagest i sin 

målformulering ved kun å benytte implisitt mål. Det er altså ingen tydelig tilknytning mellom 

eksplisitte mål og forekomst av fremovermeldinger i mitt datamateriale.    

Camilla er den av lærerne som prosentvis gir flest spesifikke tilbakemeldinger. Kanskje 

skulle man tro på bakgrunn av antallet spesifikke tilbakemeldinger at hun også ga mange 

fremovermeldinger. Analysen viser derimot at Camilla kun gir to fremovermeldinger.  
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På skole E gir Eli hele 7 fremovermeldinger til tross for at hun kun gir 1 % spesifikke 

tilbakemeldinger. Dette tyder på det i mitt datamateriale er liten sammenheng mellom antallet 

spesifikke tilbakemeldinger læreren gir og antallet fremovermeldinger.  

Det er derimot en tydelig tendens mot at de lærerne som kun gir verifiserende 

tilbakemeldinger også gir flest tilbakemeldinger på prosessnivå og flest spesifikke 

tilbakemeldinger. Anne, Camilla og Dina gir alle 100 % verifiserende tilbakemeldinger og 

henholdsvis 19 %, 31 %, og 22 % tilbakemeldinger på prosessnivå. Dette er betydelig høyere 

tall enn på skole B og E hvor Bård og Eli kun gir henholdsvis 11 % og 3% tilbakemeldinger 

på prosessnivå.  

4.6 Oppsummering av analyseresultater 
Analysen har vist at alle lærere benytter de tre aspektene ved underveisvurdering; mål og 

kriterier, tilbakemeldinger, og fremovermeldinger. Alle lærerne bruker underveisvurdering, 

men i hvilken grad lærerne utnytter de ulike elementene av underveisvurderingen er 

varierende. Samtidig er det klare tendenser knyttet til hvilke aspekter av 

underveisvurderingen lærerne vektlegger. I det følgene vil jeg oppsummere 

analyseresultatene innenfor de tre aspektene.   

Det kanskje mest positive funnet mitt knytter seg til elementet mål og kriterier, som jeg i 

kapittel to fremhevet som et viktig aspekt ved underveisvurderingen. Samtlige lærere forteller 

elevene hva som står på dagsordenen og hva de skal jobbe med denne timen. Dette skjer 

riktignok med ulik ordlyd og det varierer hvor eksplisitte lærerne er, men det er helt tydelig at 

de har et mål og en mening med undervisningen.  
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Tabell 10: Oversikt over lærernes bruk av mål og kriterier. 

  
  

Skole A Skole B Skole C Skole D Skole C 
Anne Bård Camilla/Carl Dina Eli 

Lærer bruker 
begrepet mål 

x x     x 

Lærer presenterer 
mål for timen 
eksplisitt 

x       x 

Lærer forteller hva 
som skal gjøres i 
timen (implisitt mål) 

  x x x   

Lærer presenterer 
hensikten ved målet 

x   x     

Lærer presenterer 
kriterier for målet 

   (x)       

Av de tre hovedkategoriene er tilbakemeldinger tydelig den største, og den som rommer 

størst antall og mest sprikende funn. Enhver verbal respons på en elevytring vil i praksis 

havne innenfor kategorien tilbakemelding, så det vil nærmest være umulig at læreren ikke har 

en eneste uttalelse i løpet av en norsktime som ikke vil kunne klassifiseres som en 

tilbakemelding i min analyse. Som vi har sett er det derimot en lav forekomst av spesifikke 

tilbakemeldinger, og de aller fleste tilbakemeldingene lærerne gir er på oppgavenivå. Disse 

nyansene viser også hvorfor det er viktig å gå dypere enn å bare telle tilbakemeldinger, og gå 

inn i hvor spesifikke og faglige tilbakemeldingene er.  

Fremovermeldinger er det elementet ved underveisvurdering lærerne mine har lavest 

forekomst av. Av totalt 455 tilbakemeldinger er kun 21 kategorisert som fremovermeldinger. 

Tabell 11: Lærernes fremovermeldinger. 

  
Skole 
A 

Skole 
B 

Skole 
C 

Skole 
D 

Skole 
E 

Antall fremovermeldinger 7 1 2 4 7 
Forholdet mellom antall 
fremovermeldinger og tilbakemeldinger  7 % 2 % 3 % 5 % 4 % 

Analysen av datamaterialet viser ingen tydelig tendens mot en sammenheng verken mellom 

grad av eksplisitt uttrykt mål og antall fremovermeldinger, eller antall spesifikke 

tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Analyseresultatene peker derimot i retning av at 

lærerne som kun gir verifiserende tilbakemeldinger også har høyere forekomst av 
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tilbakemeldinger på prosessnivå og spesifikke tilbakemeldinger enn lærerne som også gir 

noen ikke-faglige tilbakemeldinger. 
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5 Diskusjon 
I forkant av diskusjonen ønsker jeg å minne om det overordnede målet med denne oppgaven, 

altså å undersøke i hvilken grad norsklærere benytter underveisvurdering i helklassesamtaler.   

I teorikapittelet viste jeg til teori knyttet til vurdering for læring, formativ vurdering og 

tilbakemeldinger og konkluderte med at jeg i denne oppgaven definerer underveisvurdering 

som bestående av de tre prosessene mål og kriterier, tilbakemeldinger, og 

fremovermeldinger. Kapittel to inneholdt også en gjennomgang av norskfaglige 

vurderingspraksiser og understreket at det er forsket mye på skriftlig vurdering og mindre på 

muntlige vurderingspraksiser som ikke er knyttet til en forberedt vurderingssituasjon. Min 

studie har så langt vist at norsklærerne i mitt utvalg tydelig er innom elementer ved 

underveisvurdering, men at de vekter de ulike aspektene forskjellig i sin undervisning. Før 

jeg går videre, må jeg minne om begrensningene ved materialet. Mine data er kun 

øyeblikksbilder av lærernes vurderingsarbeid og gir langt i fra et komplett bilde av lærernes 

vurderingspraksis. Likevel mener jeg dataene gir ny og viktig innsikt i hvordan 

underveisvurdering kan brukes og blir brukt av enkelte norsklærere.  

Knyttet til forskningsspørsmålet hvordan utnytter lærerne de ulike fasene i 

underveisvurderingen, er det i dette kapittelet spesielt tre forhold jeg vil diskutere angående 

lærernes bruk av underveisvurdering. For det første vil jeg diskutere den klare tendensen til å 

prioritere det aspektet ved underveisvurdering som er knyttet til mål og kriterier for 

norskundervisningen. Videre vil jeg diskutere norsklærernes bruk av tilbakemeldinger, der et 

funn er at mange av tilbakemeldingene er vage og på oppgavenivå. Den begrensede bruken 

av fremovermeldinger er det siste aspektet jeg vil diskutere.  

5.1 Målorientert undervisning 
Min analyse av bruk av mål og kriterier i undervisningen viste at norsklærerne i mitt utvalg er 

målorienterte i sin undervisning. Til tross for at ikke alle eksplisitt benytter begrepet mål, er 
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det tydelig at de alle har et mål med undervisningstimen som de videreformidler til elevene 

implisitt eller eksplisitt. Sammenlignet med min erfaring som elev på ungdomsskolen synes 

dette som en mye tydeligere målorientering enn hva jeg var vitne til. Gjennom egen 

praksiserfaring samt didaktikk- og pedagogikkundervisning har jeg det inntrykk av at det er 

en generell tendens at undervisningen er mer eksplisitt og tydelig i målorienteringen nå enn 

om vi går 10-15 år tilbake. Denne oppfattelsen styrkes av en rapport fra Nordlandsforskning 

der ett av hovedfunnene er at lærernes praksis er klart mer målorientert etter innføringen av 

Kunnskapsløftet (Hodgson, Rønning & Tomlinson, 2012, s. 13). Da er det viktig å spørre om 

både hvor denne målorienteringen kommer fra, og hva slags implikasjoner den har for 

norskundervisningen. 

Kanskje er en av årsakene bak endringen mot en mer målorientert undervisning å finne i den 

nåværende læreplanen. Fra L97 til Kunnskapsløfte finner man en klar tendens mot tydeligere 

målformuleringer og begrepsbruk. Under betegnelsen mål og hovedmomenter i L97 er alle 

hovedmomentene innledet med ”I opplæringa skal elevane” (Det kongelige kirke- 

utdannings- og forskningsdepartement, 1996), mens kompetansemålene i Kunnskapsløftet er 

innledet med ”Mål for opplæringen er at elevene skal kunne” (Kunnskapsdepartementet, 

2013). Vi ser at formuleringer knyttet til hva elevene skal lære i Kunnskapsløftet, i 

motsetning til L97, eksplisitt omtales som mål. Også utformingen av Mål og hovedmomenter 

i L97 sammenlignet med Kompetansemål i Kunnskapsløftet vitner om en endring mot mer 

spesifikke og tydelige mål. L97 understreker blant annet at elevene i opplæringa skal 

”Undersøkje språkleg variasjon i Norge, som til dømes dialektar og sosiolektar og drøfte den 

språkpolitiske situasjonen” (Det kongelige kirke- utdannings- og forskningsdepartement, 

1996, s. 129), mens Kunnskapsløftet formulerer at ”Mål for opplæringen er at eleven skal 

kunne forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for 

språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 9). 

Kunnskapsløftet presenterer dermed eksplisitte krav for hva elevene skal kunne ved endt 

opplæring, mens L97 i større grad presenterer hovedmomenter fremfor forpliktende 

kompetansemål.  

Samtidig som læreplanen har gått foran som et eksempel på en tydeligere og mer eksplisitt 

målorientering, har mål og kriterier blitt satt på dagsordenen gjennom de statlige satsingene 

Bedre Vurderingspraksis og Vurdering for læring. Her påpekes det at ”elevene lærer best når 

de forstår hva de skal lære, og hva som forventes av dem” (Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 
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4). På bakgrunn av de grep Utdanningsdirektoratet har tatt i forbindelse med målorientering i 

læreplan og nasjonal satsing på vurderingspraksis, er det grunn til å tro at dette har hatt 

betydning for den målorienteringen norsklærerne i mitt utvalg viser. Samtidig som lærerne er 

relativt gode på å formidle mål har analysen min vist at det tredje aspektet ved 

underveisvurdering, fremovermeldinger, i liten grad benyttes, og at svært mange av 

tilbakemeldingene lærerne gir er korte og bekreftende. Med tanke på at alle de tre elementene 

i underveisvurderingen står sentralt både i satsningsområdene Bedre Vurderingspraksis og 

Vurdering for læring, er dette et interessant funn. Jeg vil videre ta for meg lærernes 

tilbakemeldinger og diskutere årsaker til de tendensene analysen har pekt på, samt lærernes 

begrensede bruk av fremovermeldinger.   

5.2 Underveisvurderingens ubrukte potensiale 
Tilbakemeldingsprosessen står sentralt i Utdanningsdirektoratets satsing Bedre 

vurderingspraksis og Vurdering for læring som har preget norsk skole de siste 10 årene. Det 

er utviklet klare kriterier for hva en god og læringsfremmende tilbakemelding er. Enigheten 

er blant annet bred om at elevene må få informasjon om hva de mestrer, og hva de må jobbe 

videre med, for å heve sin kompetanse (Black & Wiliam, 2009, s. 23; Hattie & Timperley, 

2007, s. 84; Shepard et al., 2005, s. 288). Fra metodekapittelet husker vi at tilbakemeldinger 

som gir en indikasjon på hva eleven mestrer eller evaluerer elevarbeidet ble kategorisert som 

verifiserende tilbakemeldinger. Analyseresultatene viste at forekomsten av verifiserende 

tilbakemeldinger var veldig stor. Alle norsklærerne ga tilbakemeldinger som var 

verifiserende, og i tre av klasserommene var samtlige tilbakemeldinger som ble gitt av lærer 

verifiserende. Det er altså ingen tvil om at norsklærerne i min studie gir læringsfremmende 

tilbakemeldinger. Likevel er det relevant å spørre seg om tilbakemeldingene til elevene kunne 

vært mer læringsfremmende i form av flere spesifikke tilbakemeldinger, tilbakemeldinger på 

prosessnivå, og flere fremovermeldinger. Kanskje ville dette innebære at lærerne måtte 

prioritere annerledes i form av hva slags spørsmål de stiller elevene, tydeligere styring av 

helklassesamtalen og evne til å holde et helhetlig fokus til tross for arbeid med spesifikke 

oppgaver. Det er også grunn til å tro at norsklærere flest prioriterer skriftlig vurdering også 

når det gjelder fremovermeldinger, jamfør studien til Eriksen (2017, s. 14) der han fant at 

over halvparten av lærernes tilbakemeldinger var formative.   
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5.2.1 Hvor gode er tilbakemeldingene? 
Underkategoriene i analysen tar for seg hva tilbakemeldingene er rettet mot og innholdet i 

tilbakemeldingen. I likhet med hva Gamlem (2015, s. 209) viser til er det også i min studie en 

overvekt av tilbakemeldinger på oppgavenivå. De fleste av disse tilbakemeldingene er korte 

og bekreftende. Hattie og Timperley (2007, s. 91) fremhever at slike korrigerende og 

bekreftende tilbakemeldinger er både viktige og læringsfremmende, samtidig som de også 

påpeker svakheter ved tilbakemeldinger på oppgavenivå. Blant annet hevder de at 

tilbakemeldingene kan bli for spesifikke slik at det er vanskelig for elevene å overføre dem til 

andre oppgaver. Det er interessant at Hattie og Timperley (2007, s. 91) mener det kan være 

hemmende om tilbakemeldingen blir for spesifikk, med tanke på Grossman (2015) sin 

definisjon av gode tilbakemeldinger. I følge Grossman (2015) er kvaliteten på 

tilbakemeldingen nemlig synonymt med hvor spesifikk lærer er til å tydeliggjøre hva eleven 

har gjort bra eller dårlig, eller kommuniserer hvordan læreren oppfatter elevens arbeid.  

Fordi mange av de analyserte tilbakemeldingene befinner seg innenfor kategoriene vag og 

oppgaveorientert er avstanden mellom Grossman (2015) og Hattie og Timperley (2007) sitt 

syn på spesifikke tilbakemeldinger noe problematisk. PLATO-manualen er beregnet på 

kortere undervisningssekvenser fremfor lange undervisningsperioder, mens Hattie & 

Timperley har undersøkt tilbakemeldinger i en større kontekst. Vurderingssituasjonens 

tidsperspektiv kan kanskje derfor forklare diskrepansen mellom forskerne. Det kan tenkes at 

spesifikke tilbakemeldinger på oppgavenivå kan bli for spesifikke og ensformige i det lange 

løp, samtidig som de fungerer godt i én undervisningstime. I et større perspektiv er det liten 

tvil om at varierende grad av innhold og hva tilbakemeldingen er rettet mot er 

hensiktsmessig. Fordi min undersøkelse kun gir innblikk i enkeltstående 

undervisningssekvenser har jeg likevel valgt å forstå spesifikke oppgaveorienterte 

tilbakemeldinger i akkurat denne konteksten som tilbakemeldinger som kan være mer 

læringsfremmende enn vage oppgaveorienterte tilbakemeldinger.  

Tematisk betydning for tilbakemeldingens karakter 

Analyseresultatene mine viser at samtidig som de fleste tilbakemeldingene er 

oppgaveorienterte, er de også vage. Av de totalt 347 oppgaveorienterte tilbakemeldingene 

norsklærerne gir, er hele 337 av disse vage. Kanskje kan temaet det undervises i ha en 

sammenheng med det høye antallet vage tilbakemeldinger. I tre av de fem klasserommene er 

temaet for helklassesamtalen skjønnlitteratur. Samtale om litteratur er i læreplanen omtalt 
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både under grunnleggende ferdigheter ("bruke det muntlige språket stadig mer nyansert og 

presist i samtale om norskfaglige emner"(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 5), og innenfor 

kompetansemålene i faget ("samtale om form, innhold og formål i litteratur" 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8)). Den litterære samtalen har med andre ord en naturlig 

plass i norskundervisningen, og handler om å utvikle elevenes tekstforståelse gjennom en 

åpen og dynamisk dialog (Utdanningsdirektoratet, 2015b, s. 2). En slik dialog bygger på den 

litteraturteoretiske forståelsen om at alle tekster har tomme rom som leseren gjennom sine 

perspektiver, tolkninger, og virkelighetsforståelse fyller ut og gir mening til teksten. Det er 

derfor viktig at læreren ikke sanksjonerer elevenes tanker og oppfattelser om teksten, og 

heller tilrettelegger for videre samtale og diskusjon (Utdanningsdirektoratet, 2015b, s. 2). Når 

lærerne i mitt utvalg underviser i skjønnlitteratur er de tydelig oppmuntrende og positive til 

elevens innspill. Kanskje henger det lave antallet spesifikke tilbakemeldinger sammen med at 

lærerne verdsetter elevenes deltakelse høyt og derfor kvier seg for å gi spesifikke 

tilbakemeldinger som muligens kan hemme elevenes engasjement og tolkningslyst. Fjørtoft 

(2014, s. 187) fremhever at undervisning i skjønnlitteratur foregår i to retninger. På den ene 

siden må læreren kunne tilby elevene autorative svar og tolkninger, samt problematisere 

elevenes slutninger. På den andre siden må elevene få mulighet til å konstruere egne 

tolkninger og spørsmål i møte med skjønnlitterære tekster. Dette er et vanskelig samspill å 

forholde seg til for læreren når skjønnlitteraturen inntar klasserommet, og en viktig del av 

norsklærerens jobb er å finne en balansegang mellom faglig styring og åpenhet. Selv om jeg 

ikke har sett på så mange klasserom, antyder min studie at lærerne i mitt utvalgt prioriterer 

åpenhet fremfor faglig styring.  

Noe av den samme tendensen med vage tilbakemeldinger fra samtalene om skjønnlitterære 

tekster, finner jeg på skole E hvor klassen jobber med reklameanalyse. Reklameanalyse gjør 

seg gjeldende i læreplanen gjennom å "beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i 

sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder" 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 9). Det kan igjen virke som om norsklæreren vekter 

elevenes refleksjonsevne og engasjement tungt, og prioriterer disse aspektene fremfor å gi 

spesifikke tilbakemeldinger. Kun én av de totalt 134 verifiserende tilbakemeldingene læreren 

på skole E gir er spesifikk.  

Selv om nesten alle lærerne gir én eller to spesifikke tilbakemeldinger på oppgavenivå skiller 

Dina seg ut med fem spesifikke tilbakemeldinger. I forlengelsen av min påstand om at hva 
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slags tema det undervises i kan være av betydning for tilbakemeldingens kvalitet, er det 

naturlig å se nærmere på hva de jobber med på skole D. Det analyserte materialet fra skole D 

er to helklassesamtaler hvor klassen i første samtale diskuterer forskjellen mellom 

leserinnlegg og debattartikkel, mens argumentasjon er temaet i siste samtale. Alle de fem 

spesifikke tilbakemeldingene kommer under arbeid med argumentasjon. Argumentasjon er en 

del av sakprosaen som av Tønnesson (2015)6 beskrives som ”tekster som mottakeren har 

grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten”. Det er en del av kontrakten 

mellom leser og avsender at sakprosaen skal stemme overens med virkeligheten, være 

troverdig og forstandig. At det finnes så mange forventninger til saktekster og 

argumenterende tekster kan tyde på det er knyttet større krav, tydeligere begrepsbruk, og 

fastere rammer til sakprosaen enn skjønnlitteraturen. Dina gir blant annet en tilbakemelding 

hvor hun sier at ” dere må ikke bare slenge ut en påstand, men passe på at dere begrunner 

godt”. At Dina her bruker fagbegrepene påstand og begrunne forsterker inntrykket av at 

lærerne benytter fagbegreper når de kommenterer elevenes argumenter. I læreplanen står det 

blant annet at elevene skal kunne ”delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig 

argumentasjon” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 8). At argumentasjon spesifikt er nevnt i 

læreplanen, samt at det er tydelige krav til for eksempel hvordan et saklig argument er 

utformet, kan gjøre det enklere for læreren og være mer spesifikk i tilbakemeldingen fordi det 

også er enklere å si noe om hva som er bra, eventuelt bør forbedres. Kanskje har også lærerne 

et bedre fagspråk knyttet til argumenterende tekster enn skjønnlitteratur på grunn av 

sakprosaens forventninger og krav som gjør det enklere å være spesifikk i tilbakemeldingen. 

Dette samsvarer også med masterstudien til Dåsvatn (2016, s. 78) som forsket på muntlige 

ferdigheter i norskfaget, der ett av funnene var at lærerne ga flere spesifikke tilbakemeldinger 

innenfor temaet argumentasjon enn skjønnlitteratur.  

Tilbakemelding på prosessnivå og oppgavenivå 

Tilbakemeldinger på prosessnivå utgjør omtrent 15 % av alle tilbakemeldingene lærerne gir. 

Med tanke på at tilbakemeldinger som kommenterer prosess i følge Hattie og Timperley 

(2007, s. 93) er mer effektivt for dypere læring enn oppgaveorienterte tilbakemeldinger, 

hadde det kanskje vært mer læringsfremmende for elevene om antallet tilbakemeldinger på 

prosessnivå var høyere. Desto mer spennende er det da at til tross for at mine data ikke kan 

vise til noen tydelig korrelasjon mellom tilbakemeldingsnivå og spesifikke tilbakemeldinger, 

                                                
6 Artikkelen har ikke sidetall. 
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ser vi en tendens mot at tilbakemeldingene oftere er spesifikke på prosessnivå enn på 

oppgavenivå. 10 % av tilbakemeldingene gitt på prosessnivå er spesifikke mot kun 3 % av 

tilbakemeldingene på oppgavenivå. Anne og Camilla står for alle de spesifikke 

tilbakemeldingene gitt på prosessnivå. Det skal nevnes at det totalt er snakk om seks 

tilbakemeldinger, så det kan naturligvis være en tilfeldighet at disse er på prosessnivå. En 

nærliggende hypotese er derimot at Anne og Camilla gir flest spesifikke tilbakemeldinger på 

prosessnivå fordi tilbakemeldinger som går på prosess også er av mer generell art, ligger 

nærmere målet for undervisningen, og at det derfor er enklere for lærerne å være mer 

spesifikke. 

Det teoretiske rammeverket bak underveisvurdering knytter effektiv tilbakemelding opp mot 

læringsmål (Hattie, 2009, s. 174; Wiliam, 2011, s. 10). Analysen min viste at norsklærerne 

var gode på bruk av mål og kriterier, men at vi ikke så noen korrelasjon mellom eksplisitt 

bruk av mål og forekomst av spesifikke tilbakemeldinger. Samtidig er det grunn til å tro at 

læringsmål er av betydning for de spesifikke tilbakemeldingene lærerne gir på prosessnivå. 

Vi husker blant annet at Annes mål for timen var å kjenne til, finne, og bruke byggesteiner i 

en tekst. Målet knyttes opp mot en prosess fremfor en spesifikk oppgave, som kan gjøre det 

enklere for Anne å være spesifikk på et prosessnivå fordi det nettopp er prosess som er 

utgangspunktet. På skole C er målet for undervisningen å jobbe med tekstbinding, og hva 

som er et godt språk. Anne og Camilla er ikke alene om å knytte læringsmål opp mot prosess. 

Gjennom implementeringen av vurdering for læring og Kunnskapsløftet har det vært et økt 

fokus på prosessorienterte mål. Utdanningsdirektoratet (2014, s. 7) fremhever blant annet at 

opplæringen må flytte fokus fra hva elevene skal gjøre, til en undervisning som har fokus på 

hva de skal lære. En mulig tolkning er at lærerne har større diagnostisk kompetanse på 

prosessnivå enn oppgavenivå, og derfor finner det lettere å gi spesifikke tilbakemeldinger på 

prosessnivå.  

5.2.2 Hvor ble det av fremovermeldingene? 
I Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 skriver Utdanningsdirektoratet 

(2014, s. 7) at det kan ”være utfordrende å gi elever vurderinger som ikke bare handler om 

hva de har lært og hva de kan, men som også peker framover mot det videre arbeidet”. Funn i 

denne studien støtter dette synspunktet. I løpet av de totalt 149 analyserte minuttene med 

helklassesamtale gir norsklærerne kun 21 fremovermeldinger til tross for at de responderer på 

samtlige av elevenes uttalelser. Det lave antallet fremovermeldinger sammenlignet med 
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antallet tilbakemeldinger samsvarer også med studien til Brevik (2012, s. 153), der hun 

fremhever at lærerne i større grad gir tilbakemeldinger på elevens kunnskap enn 

fremovermeldinger. Nøyaktig hvor mange fremovermeldinger som er tilstrekkelig for en 

undervisningstime er vanskelig å si noe om, men at norsklærerne har et uutnyttet potensial 

innenfor aspektet fremovermeldinger mener jeg det er grunnlag for å hevde.  

Fremovermeldingen skal være en støtte og hjelp for elevene på veien mot et høyere nivå som 

er fastsatt gjennom læringsmål (Fjørtoft, 2014, s. 275). Som tidligere fastslått er lærerne gode 

på aspektet mål og kriterier, det er altså lite sannsynlig at manglende eller for utydelig mål 

kan knyttes opp mot det begrensede antallet fremovermeldinger. Derimot er det en relevant 

faktor at mål og kriterier kan forberedes i forkant av undervisningen, mens 

fremovermeldingene i en helklassesamtale i større grad må utarbeides av lærer på stedet. På 

den måten kan fremovermeldingene være et mer krevende element å utføre for norsklærerne 

enn mål og kriterier.  

Helklassesamtalens begrensning 

Denne masteroppgaven tar kun for seg bruk av underveisvurdering i helklassesamtale. I en 

delrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen fremhever Fjørtoft 

(2013, s. 103) at de viktigste vurderingspraksisene er skriftlige prøver, skriveøkter, og 

innleveringer. Kanskje venter noen av lærerne med å ilegge fremovermeldingene og 

tilbakemeldingene den oppmerksomhet som må til for at de skal bli gode til det skriftlige 

arbeidet hvor læreren også har tid til og rom for å jobbe med vurderingen. Samtidig er 

Wiliam (2009, s. 10) tydelig på at vurdering har kraftigst påvirkning på elevenes 

læringsprosess når vurderingen finner sted i kortere tidsrom. Vi har ingen grunn til å anta at 

norsklærere flest motsetter seg dette, og Fjørtoft (2013, s. 103) skriver om dagens 

norskundervisning at ”dialog [og] veiledningssamtaler regnes som viktige praksiser”. Det kan 

altså virke som om det er i utførelsen av vurderingsarbeidet fremfor lærernes innstilling at 

utfordringen ligger. På lik linje som det tidligere ble argumentert for at lærerne vekter 

elevenes engasjement og deltakelse sterkere enn spesifikke tilbakemeldinger innenfor enkelte 

norskfaglige temaer, er det nærliggende å tro at fremovermeldingene uteblir fordi eventuelle 

sanksjoneringer av elevenes ytringer kan være hemmende for helklassesamtalen.  

Alle de analyserte helklassesamtalene er preget av samtalemønsteret IRE (initiation, 

response, og evaluation). Læreren er bindeleddet i samtalen og står for både initiativ i form 
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av spørsmål, og evaluering i form av tilbakemelding og/eller fremovermelding. Mer eller 

mindre samtlige av elevenes ytringer henvender seg mot læreren, og lærerne kommenterer så 

godt som alle elevytringene. Dette gjør IRE-mønsteret tilsynelatende velegnet for både å gi 

gode tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Samtidig viser funn fra min analyse at dette i 

liten grad er tilfellet. En teori er at lærerne kanskje glemmer vurderingsmulighetene som 

ligger i helklassesamtalen, og heller prioriterer å få så mange elever som mulig deltakende. 

Kanskje opplever læreren at det å skulle gi utfyllende fremovermeldinger ville tatt for lang 

tid og muligens ødelagt dynamikken i helklassesamtalen. Fordi læreren svært ofte er 

initiativtager i helklassesamtalen har læreren gjennom hva slags spørsmål han eller hun stiller 

stor påvirkning på hva slags svar som kan forventes av elevene og på hvilket nivå 

helklassesamtalen legger seg. Anne stiller blant annet spørsmålet "Hva kan du lære av denne 

teksten i forhold til din egen skriving?". Dette spørsmålet er i seg selv en fremovermelding og 

åpner for at det er naturlig at Anne videre gir spesifikke tilbakemeldinger eller 

fremovermeldinger til elevenes respons.  
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6 Avslutning 
Målet med denne studien var å tilføre ny kunnskap til forskningsfeltet underveisvurdering 

gjennom å undersøke hvordan underveisvurdering ser ut og fungerer i en muntlig kontekst i 

norskundervisningen. Studien har definert underveisvurdering og undersøkt i hvilken grad 

fem norsklærere benytter aspektene mål og kriterier, tilbakemeldinger, og fremovermeldinger 

i sin undervisning. Studien har også undersøkt innholdet i tilbakemeldingene, hva de retter 

seg mot, og sammenhengen mellom de tre elementene ved underveisvurdering. Selv om min 

studie ikke kan vise til noen generaliserbar konklusjon av i hvilken grad norsklærere benytter 

underveisvurdering i helklassesamtale, kan funnene fremdeles bidra til å vise hvordan 

underveisvurdering kan se ut og gi et inntrykk av hvordan underveisvurdering benyttes i en 

muntlig kontekst i norskfaget. I det følgende vil jeg gi en oppsummering av studiens 

hovedfunn og konkludere. Videre vil jeg belyse noen didaktiske implikasjoner og 

avslutningsvis si noe om videre forskning av underveisvurdering i muntlig kontekst som 

tema.   

6.1 Hovedfunn og konklusjon 
Studiens problemstilling er som følgende: I hvilken grad benytter norsklærere 

underveisvurdering i helklassesamtale? Analyseresultatene viste at alle lærerne benytter en 

eller flere av de tre aspektene ved underveisvurdering. Undervisningen er tydelig målrelatert i 

samtlige klasserom. Kanskje har den tydelige målformuleringen i Kunnskapsløftet og den 

politiske satsingen gjennom Bedre Vurderingspraksis og Vurdering for læring spilt en rolle 

for at mål og kriterier har en tydelig og eksplisitt plass i alle klasserom. 

Alle norsklærerne dekker elementene tilbakemelding og fremovermelding, noen mer 

tilstrekkelig enn andre. Den relative forekomsten av tilbakemeldinger er høy, elevene får mer 

eller mindre en respons fra lærer på alt de sier. Kvaliteten på tilbakemeldingen er derimot 

varierende, jevnt over er det vage, oppgaveorienterte, og verifiserende tilbakemeldinger som 

preger undervisningen. I hvor stor grad tilbakemeldingen er spesifikk henger også sammen 
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med kvaliteten på tilbakemelding og hvor læringsfremmende den er, jamfør delkapittel 5.2.1. 

Kanskje kan mangelen på spesifikke tilbakemeldinger skyldes at lærerne prioriterer åpenhet 

og elevdeltakelse fremfor faglig styring. Tema for undervisningen synes også å ha påvirkning 

på tilbakemeldingens kvalitet. Tendensen i mitt materiale peker i retning av at lærerne gir 

flere spesifikke tilbakemeldinger ved arbeid med faglitteratur fremfor skjønnlitteratur. 

Kanskje har lærerne et bedre fagspråk knyttet til argumenterende tekster enn skjønnlitteratur 

på grunn av sakprosaens forventninger og krav som gjør det enklere å være spesifikk i 

tilbakemeldingen. Det knytter seg også interessante funn til forekomsten av spesifikke 

tilbakemeldinger på prosess- og oppgavenivå. Norsklærerne i mitt materiale gir flere 

spesifikke tilbakemeldinger på prosessnivå enn på oppgavenivå. Kanskje har lærerne på 

bakgrunn av det økte fokuset på prosessorienterte mål gjennom Kunnskapsløftet og satsingen 

på vurdering fått større diagnostisk kompetanse på prosessnivå enn på oppgavenivå.  

Fremovermeldingene er det aspektet ved underveisvurdering som norsklærerne benytter i 

minst grad. Utarbeidelse av fremovermeldinger i en muntlig kontekst er krevende fordi 

fremovermeldingene i stor grad må utarbeides på stedet, dette kan være med å forklare den 

lave forekomsten av fremovermeldinger. I likhet med mangel på faglig styring tilknyttet 

tilbakemeldingsprosessen, kan det være nærliggende å tro at helklassesamtalen er en 

begrensning for norsklærernes bruk av fremovermeldinger.   

Samlet sett kan vi konkludere med at de fem norsklærerne benytter underveisvurdering i 

helklassesamtale, men utførelsen av de ulike aspektene ved underveisvurderingen er 

varierende. Lærerne benytter i stor grad mål og kriter, de gir i noen grad gode og 

læringsfremmende tilbakemeldinger, og i liten grad fremovermeldinger.  

6.2 Videre forskning  
Forskning på vurderingsarbeid har i stor grad omhandlet lærers skriftlige tilbakemeldinger på 

elevtekster, uten noe særlig hensyn til fag og tema. Jeg håper denne studien kan bidra til å 

fremme viktigheten av det vurderingsarbeidet som også finner sted hver dag i klasserommet. 

Denne oppgaven har gjennom å knytte de ulike tilbakemeldingskategoriene opp mot 

undervisningens tematiske fokus pekt på at temaet det undervises i kan ha betydning for 

kvaliteten på tilbakemeldingen lærerne gir. En norskdidaktisk tilnærming til 

underveisvurdering i muntlig kontekst basert på tematisk fokus hadde derfor vært spennende.  
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Denne studiens generaliserbarhet er begrenset på grunn av utvalgets omfang. LISA-materialet 

er stort og gir mulighet for videre forskning på underveisvurdering i kontekst. Bredere 

forskning må til før vi kan generalisere funn og tendenser. Tidligere forskning og teori hevder 

at underveisvurdering innehar et enormt læringsfremmende potensiale, og jeg tror økt fokus 

på vurderingsarbeid i kontekst kan bidra til å heve lærernes praksis på dette området samt 

bidra positivt til elevenes læringsutbytte. Det hadde derfor vært interessant med et større 

utvalg knyttet mot samme problemstilling, slik at vi kan få et tydeligere svar på norsklæreres 

faktiske bruk av underveisvurdering.  

En annen interessant innfallsvinkel er å undersøke mangelen på fremovermeldinger i 

helklassesamtale og sammenligne lærernes bruk av fremovermeldinger med skriftlig 

vurdering og vurdering på muntlige presentasjoner eller andre avtalte vurderingssituasjoner. I 

perioden 2004-2008 ble det i forbindelse med forskningsprosjektet PISA+ samlet inn 

videodata fra blant annet norskundervisning. En sammenligning av lærernes bruk av 

underveisvurdering i PISA+-materialet og LISA-materialet kunne blant annet gitt innsyn i 

hvilke tendenser den statlige satsingen på vurdering for læring har medført.  

Som nevnt innledningsvis har jeg på bakgrunn av hva som er forsvarlig og overkommelig i 

en masteroppgave ikke studert elevenes faktiske læringsutbytte. Det hadde vært spennende 

med studier som tok for seg elevenes opplevelse av vurderingen, og hvordan de bruker 

eventuelle tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Elevenes forståelse og bruk av mål og 

kriterier er også en spennende innfallsvinkel.  

6.3 Didaktiske implikasjoner 
Denne studien identifiserer hvordan vurdering praktiseres i noen utvalgte helklassesamtaler i 

norsktimer på 8. trinn, og flere av mine funn kan anses som direkte relevante i didaktisk 

sammenheng. Avslutningsvis vil jeg derfor peke på noen didaktiske implikasjoner som 

forhåpentligvis vil være med å på å øke norsklæreres bevissthet rundt bruk av 

underveisvurdering. 

Analysen indikerer at det foregår mye vurdering som en del av helklassesamtalene, og at 

lærerne benytter underveisvurdering i en muntlig kontekst til tross for at de kanskje ikke 

alltid selv vil karakterisere helklassesamtale som en vurderingssituasjon. Elevene i min studie 

snakker mye i løpet av helklassesamtalene, og alle uttalelser fra elevene blir møtt med 
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anerkjennelse i form av en tilbakemelding fra lærer. Denne praksisen er viktig for at den 

enkelte elev skal bli sett, og bør opprettholdes. Et flertall av tilbakemeldingene er korte og 

verifiserende, mens lærerne i et fåtall av tilbakemeldingene evaluerer det elevene sier og gir 

en begrunnet tilbakemelding. Den første didaktiske implikasjonen jeg vil peke på er at 

lærerne med fordel kan utfordre sin egen tilbakemeldingspraksis og gi flere velbegrunnede 

muntlige responser til elevene. I diskusjonen påpekte jeg at min analyse tenderte mot at 

lærerne ga flere spesifikke tilbakemeldinger i samtaler om saktekster enn i samtaler om 

skjønnlitteratur. Kanskje betyr dette at lærernes fagspråk knyttet til argumenterende tekster er 

mer velutviklet enn fagspråk tilknyttet skjønnlitteratur, eller at lærerne oppfatter 

skjønnlitteratur som mer et åpent tema og ikke vil korrigere elevene til fordel for høyere 

elevdeltakelse. Det er viktig at både lærere og elever utvikler begrepsapparatet sitt innenfor 

den skjønnlitterære sjangeren. Elevene behøver fagbegreper for å kunne bygge opp tekster og 

vite hva teksten skal inneholde, mens lærerne kan trenge et mer utviklet fagspråk for å kunne 

gi spesifikke tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Kanskje kan lærerne i større grad 

benytte de tradisjonelle sjangerkjennetegnene for å utvikle begrepsapparatet sitt. Økt 

bevissthet rundt bruk av fagspråk fremfor mer dagligdags språk knyttet til skjønnlitteratur 

kan også tenkes å fremme et mer passende begrepsapparat.  

I analysen og diskusjonen har jeg lagt vekt på at det i mindre grad forekommer 

fremovermeldinger som en del av helkalssesamtalen, mens vi derimot i stor grad ser at 

lærerne knytter mål til undervisningen. På bakgrunn av at fremovermeldingen skal lede 

elevene mot målet er disse to aspektene nært tilknyttet. Det er derfor noe overraskende at 

forekomsten av det ene elementet er så mye høyere enn det andre. Som tidligere nevnt kan en 

mulig årsak være at lærerne ikke ser helklassesamtale som en vurderingssituasjon der 

fremovermeldinger er nødvendig eller forventet, og derfor ikke vektlegger eller prioriterer 

slike formuleringer. På bakgrunn av vurderingsteori tror jeg at elevenes læringsutbytte hadde 

vært høyere om lærerne i større grad valgte å rette tilbakemeldingen fremover. Den andre 

didaktiske implikasjonen jeg vil fremheve er derfor at lærerne i større grad bør benytte 

fremovermeldinger. Alt som skjer i klasserommet skal ikke være vurdering for læring, men 

om helklassesamtalen i større grad kan anses av lærer som en mulighet til å gi gode og 

spesifikke tilbakemeldinger og fremovermeldinger tyder forskning på at dette ville være i 

elevenes favør.     
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Denne studien har fremhevet mål og kriterier som et sentralt element i underveisvurdering, 

samtidig som oppgaven har pekt på at lærerne i stor grad er målorienterte i sin undervisning. 

Den siste didaktiske implikasjonen jeg vil peke på er at lærerne må fortsette det gode arbeidet 

med å bruke mål og kriterier i undervisningen. Mål og kriterier tydeliggjør både for elever og 

lærere hva som skal læres, og gir et viktig rammeverk for tilbakemeldings- og 

fremovermeldingsprosessen. Samtidig som eksplisitt bruk av dette elementet er et skritt i 

riktig retning mot vurderingspraksisen underveisvurdering, er det relevant at elevene forstår 

hva målene og kriteriene innebærer for å kunne nyttegjøre seg av dem. Avslutningsvis vil jeg 

derfor oppfordre lærere til å la elevene få medvirke i utarbeidelsen av mål og kriterier og 

bidra i vurderingsarbeidet for å heve elevenes forståelse og innsikt i dette elementet. 
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