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Sammendrag 

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke muligheter og utfordringer 

digitalt lydopptak gir som et alternativ til elevfremføringen i norskfaget. Oppgaven tar 

utgangspunkt i teori om at det finnes en utfordring ved undervisning og vurdering av 

muntlige fremføringer på grunn av muntlighetens flyktighet, og at vurderingen elevene får fra 

lærerne etter fremføringene, ofte er kort og generell. Problemstillingen har vært følgende: 

«Hvilke muligheter og utfordringer gir digitalt lydopptak som et alternativ til 

elevfremføringen i norskfaget?». Relaterte forskningsspørsmål som har vært med på å 

besvare denne problemstillingen er: «Hvordan opplever tre lærere i videregående skole å 

vurdere muntlige fremføringer levert som digitalt lydopptak?» og «Hva fokuserer lærerne på 

når de vurderer de digitale lydopptakene?». 

 

Studien har hatt et kvalitativt forskningsdesign, der jeg har undersøkt tre læreres bruk og 

vurdering av digitalt lydopptak som et alternativ til elevfremføringen. 

Datainnsamlingsmetodene har vært intervju av de tre lærerne, og analyse av deres 

vurderinger. Analysen er gjort ved bruk av begreper fra den retoriske arbeidsprosessen, satt i 

sammenheng med den muntlige fremføringen. Resultatene viser at lærernes tilbakemeldinger 

har et sterkt fokus på selve innholdet i fremføringene, inventio, i tillegg til fremføringenes 

struktur, dispositio. Actio-fokuset i tilbakemeldingene er ikke like sterkt som tidligere teori 

har vist at det kan være ved tradisjonelle elevfremføringer, og det er heller ikke et sterkt 

fokus på elocutio og memoria i lærernes tilbakemeldinger. 

 

Lærerne erfarer at bruk av lydopptak medfører både muligheter og utfordringer i 

undervisningen og vurderingen av muntlige fremføringer. På den ene siden gir det en 

mulighet til å fange muntlighetens flyktighet og føre til en mer oversiktlig 

vurderingssituasjon. I tillegg nevner lærerne undervisningsgrep de gjorde i deres 

gjennomføring av oppleggene, som blant annet omhandlet å kunne lagre opptakene og 

dermed bruke de som et verktøy for modellering ved en senere anledning, og tilrettelegging 

for elever som ikke trives med å holde fremføringer foran resten av klassen. På den andre 

siden fører bruk av lydopptak til at vurderingen blir svært tidkrevende, og lærerne opplever 

også å vurdere elevene i et actio- og memoria-perspektiv som utfordrende når de muntlige 

fremføringene leveres på lydopptak. 
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1 Innledning 
På tross av at vurdering av muntlige ferdigheter og elevfremføringer opptar en betydelig del 

av undervisningen i norske klasserom, er det blitt gjennomført relativt lite forskning på 

hvordan man arbeider med muntlige ferdigheter i norskfaget (Svenkerud, Hertzberg & Klette 

2012). Jeg er interessert i å undersøke en metode å arbeide med muntlige ferdigheter på, som 

heller ikke har et stort tidligere forskningsgrunnlag. Dette håper jeg kan bidra til en diskusjon 

om ulike metoder å både undervise og vurdere muntlige fremføringer på.  

 

I denne oppgaven vil jeg utforske hvilke muligheter og utfordringer digitalt lydopptak gir 

som et alternativ til elevfremføringen i norskfaget. Dette gjør jeg ved å intervjue tre lærere 

som har gjennomført et undervisningsopplegg der elever spiller inn fremføringene sine på 

lydopptak og leverer disse digitalt. Jeg vil i tillegg undersøke hva lærerne fokuserer på i sine 

vurderinger av fremføringene, sett i et retorisk lys ved hjelp av teori om den retoriske 

arbeidsprosessen. Hvordan vil bruk av lydopptak som et alternativ til den muntlige 

fremføringen påvirke lærernes vurderingssituasjon? 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

1.1.1 Den muntlige fremføringen i norskfaget 

Både norsk og skandinavisk klasseromsforskning viser at elevene ofte har fremføringer 

(Hertzberg, 2003; Jers, 2010, Palmér, 2008; Svenkerud, Hertzberg & Klette, 2012). Muntlige 

fremføringer er også derfor en av de vanligste vurderingssituasjonene når det gjelder 

vurdering av muntlige ferdigheter. Forskningen viser også at det finnes en utfordring ved at 

elevene får lite veiledning når de arbeider med planleggingen av fremføringene, og 

vurderingen elevene får fra lærerne, ofte er kort og generell (Hertzberg, 2003; Palmér, 2008; 

Svenkerud, 2013a; Jers, 2010; Fiske, 2014). 

 

Det muntlige språkets flyktighet er en annen utfordring som finnes i sammenheng med å 

vurdere muntlige fremføringer (Hertzberg, 1999; Aksnes, 1999; Matre, 2009). Jeg vil i denne 

oppgaven undersøke hva som skjer med lærernes vurderingspraksis når den muntlige 

fremføringen blir noe permanent i form av et lydopptak. Vurderingssituasjonen blir da mer 

lik den skriftlige, og man slipper blant annet å gjøre en stor del av vurderingen på sparket. En 

tradisjonell elevfremføring som blir gjennomført i klasserommet er heller ikke kun en 
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muntlig fremstilling, elevene bruker også kroppsspråk og gester for å formidle sitt budskap til 

publikum. I en talesituasjon der noe blir sagt ansikt til ansikt, oppfatter vi aldri ordene isolert 

sett. Både påkledning, stemmebruk, mimikk og gester virker inn på hvordan publikum tolker 

det språklige innholdet (Aksnes, 2016). Studier viser også at fokuset i vurderingen av 

muntlige fremføringer ofte omhandler disse fysiske faktorene og ikke arbeidsprosessen gjort i 

forkant (Svenkerud, 2013a; Jers, 2012). I denne oppgaven vil jeg blant annet utforske hva 

som skjer når disse faktorene ikke kan oppfattes ansikt til ansikt, ved at elevene leverer sine 

muntlige fremføringer på lydopptak. Hvordan vil lærerne vurdere elevfremføringer de kun 

kan høre og der de ikke ser den som fremfører? Resultatene vil jeg sammenligne med 

eksisterende teori om muntlige fremføringer. 

 

I denne oppgaven vil jeg bruke begrepene fra den retoriske arbeidsprosessen som et 

analyseverktøy for å kunne sette ord på hva lærerne fokuserer på i sine tilbakemeldinger på 

de muntlige fremføringene levert som digitalt lydopptak. Begrepene fra den retoriske 

arbeidsprosessen setter ord på fasene man går gjennom i produksjonen av en muntlig 

fremføring, og som gjenspeiler seg i det ferdige produktet. I denne oppgaven har jeg valgt å 

bruke disse begrepene fordi de omhandler hele prosessen ved å lage en muntlig fremføring, 

ikke kun selve fremførelsen, noe jeg mener det er viktig å fokusere på i sammenheng med 

vurdering av muntlige fremføringer. Tidligere forskning (Jers, 2012; Palmér, 2008; 

Svenkerud, 2013a) har også vist at veiledning i og vurdering av denne forberedelsesprosessen 

har vært underprioritert i sammenheng med undervisning av muntlige fremføringer.   

 

Bruk av lydopptak som et alternativ til elevfremføringen i norskfaget er et emne med lite 

tidligere forskningsgrunnlag. Allikevel finnes det teorier om hva bruk av lydopptak kan bidra 

med i arbeid med muntlige fremføringer. Liv Marit Aksnes (2016) argumenterer for at ny 

kommunikasjonsteknologi gir nye muligheter i undervisningen, blant annet for å kunne gjøre 

opptak, fryse fast øyeblikket, for enklere å kunne dokumentere og vurdere muntlighet 

(Aksnes, 2016, s. 31). Sigrun Svenkerud og Lars Opdal (2016) mener at digitalt lydopptak 

kan gi læreren mulighet til å fange muntlighetens flyktighet og på denne måten gi mer 

gjennomtenkte vurderinger. Det åpner også opp for å jobbe med muntlighet på en annen 

måten enn ved den tradisjonelle elevfremføringen. På bakgrunn av disse teoriene er det 

spennende å gå inn i et forskningsprosjekt der man ikke vet hva man vil sitte igjen med av 

resultater og erfaringer. Derfor har jeg valgt en relativt åpen hovedproblemstilling, som vil se 

på både muligheter og utfordringer bruk av lydopptak kan innebære. På denne måten er jeg 
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åpen for at bruk av en slik metode kan ha både fordeler og ulemper, og åpner for å diskutere 

resultatene i sammenheng med tidligere forskning på muntlighet og muntlige fremføringer i 

norskfaget.  

 

1.1.2 Norskdidaktisk relevans 

Denne studien har utgangspunkt i norskdidaktikken, og sett fra et norskdidaktisk perspektiv 

er det en rekke faktorer som kan gjøre en diskusjon rundt alternativer til den tradisjonelle 

muntlige fremføringen i norskfaget relevant. Dette er ikke fordi jeg mener at den tradisjonelle 

muntlige fremføringen ikke har noen plass i norskfaget, men fordi jeg anser det som viktig å 

diskutere flerfoldigheten i metoder for å kunne vurdere muntlige ferdigheter, både for lærere 

og elever. Først og fremst har norskfaget et særskilt ansvar for elevenes muntlige 

ferdighetsutvikling (Kunnskapsdepartementet, 2013). Vurdering av elevenes muntlige 

ferdigheter er derfor en av norsklærernes mest sentrale arbeidsoppgaver. Men dette kan være 

en kompleks og utfordrende oppgave, da muntligheten er flyktig, situasjonsbetinget og som 

oftest skjer den kun der og da. Derfor vil det være interessant å undersøke metoder som 

muligens kan «fange» denne flyktigheten og føre til en annerledes undervisning og vurdering 

av muntlige fremføringer for både lærere og elever. 

 

I tillegg kan det være relevant å diskutere ulike metoder elever kan vise og utvikle sine 

muntlige ferdigheter på, da det er fastsatt i Opplæringslova at alle elever har krav på en 

opplæring som er tilpasset og tar utgangspunkt i de enkeltes evner og forutsetninger 

(Kunnskapsdepartementet, 1998). Læreplanen sier også at norskfaget har ansvar for å utvikle 

elevenes evne til å mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og 

fremføre muntlige presentasjoner av ulik art (Kunnskapsdepartementet, 2013). Å kunne 

bruke ulike metoder i norskfaget både for å undervise og vurdere muntlighet vil være en del 

av å ta dette ansvaret på alvor. 

 

Selv om norskfaget, som nevnt tidligere, har et særskilt ansvar for utvikling av elevenes 

muntlige ferdigheter, er ikke arbeid med og vurdering av fremføringer noe som kun er 

forbeholdt norskfaget. Dette er en undervisnings- og vurderingsform som kan være aktuell i 

de fleste fag i skolen. I denne oppgaven ønsker jeg å diskutere en tematikk som også er 

relevant for lærere i andre fag enn norsk. Målet mitt med denne oppgaven er derfor både å 
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utvikle meg selv som lærer, og at mine diskusjoner og funn kan være relevant lesning for alle 

som underviser i skolen, ikke bare norsklærere. 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Hensikten med denne studien er å se på bruk av digitalt lydopptak som et alternativ til den 

tradisjonelle elevfremføringen, og hvordan dette påvirker lærernes vurderingssituasjon. Som 

nevnt tidligere undersøker jeg en undervisning- og vurderingssituasjon som er lite forsket på 

fra før, og vil være åpen for at denne metoden kan ha både fordeler og ulemper. Derfor vil 

studiens problemstilling være: 

 

- Hvilke muligheter og utfordringer gir digitalt lydopptak som et alternativ til 

elevfremføringen i norskfaget? 

 

Denne problemstillingen har jeg valgt å undersøke kvalitativt, gjennom intervju med tre 

norsklærere, og analyse av deres tilbakemeldinger til elevene etter å ha gjennomført et 

opplegg med digitalt lydopptak i sin norskklasse. Intervjuene har vært fokusert rundt lærernes 

opplevelser ved bruk av lydopptak som et alternativ til elevfremføringen i 

norskundervisningen, og vurdering av muntlige fremføringer i skolen. Studiens teoretiske og 

forskningsmessige valg har blitt styrt av problemstillingen og følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan opplever tre lærere i videregående skole å vurdere muntlige fremføringer 

levert som digitalt lydopptak? 

 

2. Hva fokuserer lærerne på når de vurderer de digitale lydopptakene? 

 

Med nevnte problemstilling og disse forskningsspørsmålene som utgangspunkt er hensikten å 

forsøke å undersøke hvordan digitalt lydopptak som en undervisningsmetode kan brukes i 

norskfaget. Jeg vil også få et innblikk i hva lærerne fokuserer på når de vurderer 

lydopptakene, og hvordan disse funnene står i stil med tidligere forskning om vurdering av 

muntlige fremføringer. 
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1.3 Avgrensing og begrepsavklaring 

I prosessen med å gjennomgå teoretiske aspekter og tidligere forskning som er relevant for å 

kunne besvare denne oppgaven, har jeg kommet over flere ulike begreper. Disse begrepene 

vil det være nyttig for meg å avklare, for å blant annet forklare hvilke avgrensninger som 

gjelder for de aktuelle begrepene slik jeg har brukt dem, og for å gjøre bakgrunnen for mine 

forskningsmessige valg så tydelig som mulig for leseren av denne oppgaven. 

 

1.3.1 Digitalt lydopptak 

I denne oppgaven har lydopptak blitt brukt som en metode for å kunne spille inn, og levere 

muntlige fremføringer digitalt. Disse fremføringene har elevene tatt opp ved hjelp av digital 

båndopptaker, smarttelefon eller lignende opptaksutstyr, og blitt levert digitalt til læreren på 

læringsplattformer som «Itslearning», eller på mail. Når jeg i denne oppgaven omtaler digitalt 

lydopptak, vil de nevnte opptaksmetodene inngå i dette begrepet.  

 

1.3.2 Muntlig fremføring/elevfremføring 

Begrepet muntlig fremføring innebærer i denne oppgaven både individuelle elevfremføringer 

og gruppefremføringer. Jeg kommer også til å bruke begrepene «elevfremføring» og 

«muntlig presentasjon» om den muntlige fremføringen, for å skape språklig variasjon. 

Børresen, Grimnes og Svenkerud (2012) definerer muntlige fremføringer på følgende måte: 

«Å holde en framføring, består i å legge fram et emne i form av tale, fortelling, foredrag eller 

rollespill» (Børresen, Grimnes & Svenkerud, 2012, s. 231). En såpass omfattende definisjon 

tjener oppgavens formål, som er å undersøke en alternativ metode å fremføre på. Derfor er 

dette definisjonen jeg kommer til å følge når jeg videre i denne oppgaven omtaler muntlige 

fremføringer. Jeg kommer også til å bruke begrepet «muntlig fremføring» i sammenheng med 

bruk av digitalt lydopptak, men det vil komme klart frem i oppgaven når jeg omtaler den 

tradisjonelle muntlige fremføringen, og når jeg omtaler den muntlige fremføringen presentert 

på lydopptak.  

 

1.3.3 Den retoriske arbeidsprosessen 

I analysedelen vil jeg bruke teori om den retoriske arbeidsprosessen for å analysere lærernes 

tilbakemeldinger. I delkapittel 2.2.1 i teorikapittelet blir denne teorien grundigere forklart. 

Det er likevel verdt å nevne her at jeg vil bruke denne teorien som et analyseverktøy for å 

sette ord på fenomener som ikke nødvendigvis er relatert til retorikk. Allikevel vil jeg 
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argumentere for at teori om den retoriske arbeidsprosessens faser er aktuell for min studie. 

Begrepene i denne teorien ser jeg på som relevant for å kartlegge og ha et begrepsapparat for 

fokusområder i vurderinger av muntlige fremføringer. 

 

1.4 Oppgavens oppbygning 

I neste kapittel vil jeg gjøre rede for tidligere forskning og teori som denne studien bygger på. 

Dette innebærer teori om bruk av digitalt lydopptak i undervisningen, om retorikk og hvorfor 

dette er relevant i sammenheng med å analysere muntlige fremføringer og vurderingen av 

disse. Videre følger teori og tidligere forskning om muntlighet og muntlige fremføringer i 

skolen. Her redegjør jeg for hvordan muntlige ferdigheter beskrives i læreplanen, ulike 

metoder for undervisning av muntlighet, og diskuterer vurdering av muntlige fremføringer, 

blant annet ved å sammenligne hvordan det arbeides med muntlige og skriftlige tekster. Til 

slutt følger teori om publikumsrollen i en muntlig fremføring, satt i sammenheng med både 

den som fremfører og lytterrollen. 

 

Videre følger metodekapittelet der jeg gjør rede for hvilke metodiske valg jeg har gjort 

underveis i forskningsprosjektet og hvorfor jeg har gjort de, i tillegg til begreper som ligger 

til grunn for både intervjuene og analysen jeg har gjennomført i prosjektet. Jeg diskuterer 

også prosjektets validitet og reliabilitet, før jeg videre tar opp etiske betraktninger i 

sammenheng med forskerrollen. 

 

Det fjerde kapittelet vil bestå av analysen av datamaterialet. Dette kapittelet har to 

hoveddeler, ett for analysen av vurderingene og ett for analysen av intervjuene med 

informantene. Til slutt oppsummeres dette ved en presentasjon av mine hovedfunn fra begge 

analysene. 

 

Kapittel fem inneholder en diskusjon av hovedfunnene fra analysen, sett i lys av oppgavens 

problemstilling og forskningsspørsmål. Her vil jeg trekke inn relevant teori og diskutere mine 

funn. Gjennom denne diskusjonen er formålet å se på studiens funn med et kritisk blikk, og 

bruke tidligere teori- og forskningsaspekter til å sette mine fortolkninger i et norskdidaktisk 

perspektiv. 
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Til slutt vil jeg oppsummere studien gjennom en avsluttende konklusjon, i tillegg til en 

diskusjon om holdbarheten til studiens resultater, didaktiske implikasjoner, og forslag til 

videre forskning. 
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2 Teori og tidligere forskning 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for teori og tidligere forskning som har utgjort studiens 

utgangspunkt og som vil være relevant for analysen og diskusjonen som skal føres i 

henholdsvis det fjerde og femte kapittelet i denne oppgaven.  

 

2.1 Digitalt lydopptak  

2.1.1 Digital kompetanse 

Bruk av digitalt lydopptak i skolen er et område med lite forskningsgrunnlag. Dette kan være 

fordi digital kompetanse er et relativt nytt emne i læreplanen. Digital kompetanse som 

grunnleggende ferdighet i alle fag var nytt med læreplanen Kunnskapsløftet (LK 2006). 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig 

og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale 

produkter og kommunisere (Kunnskapsdepartementet, 2016b). Å ha digital kompetanse blir 

beskrevet som en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv 

og et samfunn i stadig endring, og noe som gir mulighet for bruk av nye læringsstrategier i 

skolen (Kunnskapsdepartementet, 2016b). Da dette er en kompetanse som er i stadig 

utvikling og relativt ny i skolen, finnes det derfor lite teori om blant annet utfordringer og 

muligheter ved bruk av digitalt lydopptak i skolen, og da spesielt i sammenheng med 

muntlige fremføringer i norskfaget. I teorien som finnes er det skrevet om potensielle 

muligheter digitalt lydopptak kan ha, uten at det har blitt gjennomført større, empiriske 

studier. 

 

2.1.2 Muligheter og utfordringer ved bruk av digitalt lydopptak 

Sigrun Svenkerud og Lars Opdal (2016) skriver om hvilke muligheter digitalt lydopptak 

potensielt kan ha i arbeid med muntlige ferdigheter. De hevder blant annet at muntlighetens 

flyktighet gjør at den blir mindre tilgjengelig for refleksjon og vurdering enn det skriftlige 

uttrykket. I denne sammenheng kan lydopptak føre til at de muntlige fremføringene tas vare 

på og dermed gjøres tilgjengelig for refleksjon og vurdering (Svenkerud & Opdal, 2016). Når 

elevene kan spille inn muntlige presentasjoner og levere dem digitalt, får de for det første mer 

enn én mulighet til å gjennomføre presentasjonen, i og med at de kan gjøre flere opptak. For 

det andre frigjøres noe tid i timene til videre progresjon i faget, da presentasjonene ikke 

trenger å ta opp tid i klasserommet. Dette kan også gi mulighet for å gi andre og kanskje mer 



 9 

gjennomtenkte tilbakemeldinger på elevenes arbeider (Svenkerud & Opdal, 2016). Dette 

synet på digital teknologi i skolen gir også Liv Marit Aksnes (2016) uttrykk for. Hun skriver 

at ny kommunikasjonsteknologi gir nye muligheter i undervisningen, blant annet for å kunne 

gjøre opptak, fryse fast øyeblikket, for enklere å kunne dokumentere og vurdere muntlighet 

(Aksnes, 2016, s. 31). 

 

En åpenbar utfordring når det gjelder vurdering av elevers fremføringer på digitalt lydopptak, 

er bruk av manus, og kontrollsikring av at elevene ikke kun leser direkte fra et ark. 

Retorikerne mener, ifølge Jonas Bakken (2014), at for å overbevise sitt publikum kan man 

ikke stå med nesa i et manuskript, man må se dem i øynene og bruke ansikt og hender til å 

formidle følelser og understreke viktige poenger. Ved bruk av digitalt lydopptak vil det være 

vanskelig å vite om elevene «sitter med nesa i et manuskript», og formidlingen må skje uten 

hjelp av kroppsspråk og øyekontakt. Dette gir en utfordring både for elever og lærer i 

fremføringen og vurderingen av de muntlige tekstene som leveres på lydopptak. Elevene må 

forsøke å overbevise sitt publikum uten bruk av kroppsspråk eller andre lignende kroppslige 

elementer, mens lærerne ikke i like stor grad som ved tradisjonelle elevfremføringer har 

mulighet til å vurdere elevenes bruk av slike virkemidler. 

 

2.2 Retorikk 

2.2.1 Hva er retorikk? 

Retorikk er ikke et enkelt definert begrep, og det har vært uenighet om definisjonen helt siden 

ordet dukket opp i det greske språket for om lag 2500 år siden (Bakken, 2014, s. 11). 

Betydningen av ordet retorikk kan referere til hvordan språk brukes, men kan også refereres 

til retorikken som et fag, med både en forskningsmessig og en pedagogisk side (Bakken 

2014). Sylvi Penne og Frøydis Hertzberg (2015) definerer retorikk som «kunsten å finne fram 

til, ordne, formulere, huske og til slutt framføre det en har på hjertet slik at andre lytter og tar 

ordene til seg» (s. 70), mens Jens Kjeldsen (2014) beskriver retorikk som «å handle med 

kommunikasjon» (s. 8). Han omtaler viktigheten av retorikkfaget i skolen, på bakgrunn av 

NOU-rapporten Fremtidens skole, som kom ut i 2015: «NOU-rapporten Fremtidens skole 

(2015:8) fremhever det å ”kunne kommunisere, samhandle og delta” (Ludvigsen, 2015, s. 22) 

som et av de fire sentrale kompetanseområder for fremtidens skole, hvilket nettopp er 

retoriske kompetanser», skriver Kjeldsen (2016) i tidsskriftet Norsklæraren: 
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Men dette er læreplaner. I praksis er det lærerne som hjelper våre ungdommer til å 

tenke og tale retorisk. Også selv om de ikke bruker ordet retorikk. For det er de som 

får elevene til å holde presentasjoner og gir dem konstruktive tilbakemeldinger. 

(Kjeldsen, 2016) 

 

Retorikk har vært en del av skolens norskfag siden innføringen av Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet (LK06) i 2006, og er i dag godt forankret i læreplanen for videregående 

opplæring. Det finnes kompetansemål på alle trinn på videregående skole som omhandler 

retorikk, blant annet i sammenheng med planlegging og gjennomføring av presentasjoner, 

diskusjoner og sammensatte tekster. Faget retorikk bygger fortsatt på de grunnleggende 

elementene fra antikkens tid, men den klassiske retorikken har sin rettmessige plass og kan 

anvendes også i vår tid. Hertzberg (2003, s. 169) hevder at ingenting kan konkurrere med 

retorikk som redskap i arbeidet med muntlige fremføringer, verken når det gjelder innsikt i 

hvordan en muntlig tale bør bygges opp, eller i arbeidet med å utvikle vurderingskriterier. I 

dagens skole er ikke retorikk kun basert på muntlige fremføringer, men er relevant i alle 

former for kommunikasjon og analyse av dette. 

 

2.2.2 Den retoriske arbeidsprosessen 

Det finnes flere begreper innen retorikken som kan være relevante med hensyn til å analysere 

elevers muntlige tekster og vurderingene av disse. I denne oppgaven har jeg valgt meg ut den 

retoriske arbeidsprosessen som analyseverktøy når jeg skal analysere vurderingene av de 

digitale lydopptakene. «De retoriske forarbeidsfasene er det antikke retorikkfagets 

beskrivelse av den arbeidsprosessen taleren bør gå gjennom før han stiller seg opp foran et 

publikum og framfører sin tale» (Bakken, 2016, s. 41). Disse fasene er: inventio, dispositio, 

elocutio, memoria og actio. Å bruke ordet fase kan være villedende for hvordan talerens 

arbeidsprosess foregår. Det er ikke fem faser som må gjøres etter tur, der man gjør ferdig én 

før man går videre på neste. Endringer i alle fasene kan skje kontinuerlig gjennom hele 

prosessen, og endringer i én fase kan føre til endringer i andre. Fasene kan heller ses på som 

fem oppgaver taleren må utføre før den muntlige teksten er klar til å fremføres (Bakken, 

2016, s. 41): Inventio handler om å finne innhold til teksten. Dette kan være å bestemme 

tekstens overordnede budskap og tema, men også å finne fram til innholdsmomentene som 

går inn under dette. Dispositio er den andre oppgaven taleren må løse. Oppgaven innebærer å 

utforme tekstens komposisjon. Dette innebærer blant annet om å ordne rekkefølgen til de 
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enkelte innholdsmomentene, og bestemme hvilke deler teksten skal bestå av, slik som 

innledning, hoveddel og avslutning. Elocutio handler om å gi teksten en språklig utforming. 

Da må taleren bestemme hvilket stilnivå teksten skal ha, eksempelvis en hverdagslig eller en 

akademisk språkform. Dette innebærer også å utsmykke teksten med figurer eller metaforer, 

slik at det vil fremme tekstens budskap. Memoria vil si å lære seg teksten utenat. Her må 

taleren ha arbeidet godt med teksten, slik at han eller hun ikke er avhengig av manus for å 

legge den frem. Actio er den femte og siste oppgaven i de retoriske forarbeidsfasene. Her 

velger taleren en måte å fremføre talen på, med tanke på stemmebruk og kroppsspråk. 

(Bakken, 2016) 

 

Cecilia Olsson Jers (2010) bruker betegnelsen «den retoriske arbeidsprosessen» for å 

beskrive disse fasene. Dette er en prosess som eleven, bevisst eller ubevisst, går gjennom når 

han eller hun forbereder seg til en muntlig fremføring (Jers 2010, s. 263). Videre i denne 

oppgaven vil jeg i likhet med Jers bruke samlebetegnelsen den retoriske arbeidsprosessen for 

å beskrive de fem fasene inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio 

Bakken (2016) mener at den retoriske arbeidsprosessen er teori som elevene kan støtte 

seg til når de skal planlegge sine kreative muntlige tekster (s. 42). Ifølge Jers (2010) er dette 

også noe som kan hjelpe lærere både i undervisning og vurdering av muntlige ferdigheter. 

Det er ikke gitt at elevene planlegger sine muntlige tekster med utgangspunkt i retorikkens 

teorier, selv om dette kan være til hjelp (Bakken, 2016). Derfor mener Bakken (2016) at det 

er viktig at læreren gir både instruksjoner og hjelp, og at elevene får tilstrekkelig med tid til å 

planlegge sine muntlige tekster. Det er også viktig at elevenes resultater i hver av de fem 

fasene blir gjenstand for vurdering, det vil si å også vurdere prosessen frem til det ferdige 

produktet (Bakken, 2016). 

 

I denne oppgaven vil jeg bruke disse fasene i den retoriske arbeidsprosessen som analytiske 

begreper for å beskrive fokusområder lærerne har i sine vurderinger av de digitale 

lydopptakene.  

 

2.3 Vurdering 

Siden jeg i denne oppgaven undersøker en vurderingssituasjon, mener jeg det vil være 

relevant å inkludere teori om vurdering i dette kapittelet. Pellegrino et al. (2001) referert i 

Fjørtoft (2016) hevder at vurdering i dag har tre overordnede mål i skolen: 1) å støtte elevens 
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læring, motivere for innsats og tilpasse undervisningen, 2) å dokumentere hva elevens utbytte 

har vært etter et kortere eller lengre undervisningsforløp, og 3) å evaluere eller ansvarliggjøre 

skolen som organisasjon for elevenes læringsresultater. For å skille mellom punkt nummer 1 

og 2 anvendes ofte begrepene formativ og summativ vurdering (Fjørtoft, 2016, s. 120).  

 

Formativ og summativ vurdering er to av begrepene man må forholde seg til innenfor 

vurderingsfeltet (Brevik & Blikstad-Balas, 2014). Andre begreper er vurdering for læring 

(VfL) og vurdering av læring (VaL), i tillegg til begrepsparet underveisvurdering og 

sluttvurdering. Underveis- og sluttvurdering beskriver tidspunktet for vurderingen og ikke 

intensjonen eller virkningen ved den. Begge begrepene kan i praksis være både formativ og 

summativ, selv om sluttvurdering nok oftest vil ha en summativ karakter (Fjørtoft 2016, s. 

121). 

 

Mens formativ og summativ vurdering dreier seg om funksjonen vurderingen har, handler 

vurdering for læring og vurdering av læring om formålet med vurderingen (Wiliam, 2011). I 

skolesammenheng, sett i et historisk perspektiv, har vurdering tradisjonelt sett handlet om å 

vurdere effekten av ulike undervisningsaktiviteter etter at disse er over, altså vurdering av 

læring (Wiliam, 2011). I senere tid har oppfatningen av hva vurdering er endret seg. Synet på 

kompetanse og vurdering som fremmes i Kunnskapsløftet (LK, 2006), står nå også mer i stil 

med premissene for vurdering for læring, nemlig at også aktiviteter som skjer underveis i 

læringsarbeidet anses som vurdering (Brevik & Blikstad-Balas, 2014). 

 

Det er viktig for meg å presisere at jeg i denne oppgaven ikke har som hensikt å definere hva 

slags vurderinger lærerne gir til sine elever ved bruk av lydopptak som et alternativ til 

elevfremføringen. Noe som likevel kan være nyttig å nevne, er at vurderingene jeg analyserer 

i denne oppgaven er underveisvurderinger. Vurderingene er altså ikke gjort i sammenheng 

med en eksamen eller standpunktkarakter. Denne oppgavens hensikt er derimot at jeg ved 

hjelp av lærernes vurderinger vil se på hvilke deler av fremføringen som fokuseres på i deres 

tilbakemeldinger til elevene. I denne sammenhengen vil det være nyttig å ha presentert 

begrepene ovenfor, siden jeg beskriver en vurderingssituasjon lærere gjennomfører i arbeid 

med muntlige fremføringer. Dette er altså en studie som primært handler om muntlighet og 

muntlige fremføringer, der mine analyser baserer seg på tre læreres vurderinger, i tillegg til 

deres opplevelser om denne vurderingssituasjonen. 
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2.4 Muntlige ferdigheter i norskfaget 

Siden skolereformen Kunnskapsløftet fra 2006 er muntlige ferdigheter blitt fremhevet som 

grunnleggende i alle skolens fag. De muntlige ferdighetene innebærer å skape mening 

gjennom å lytte, tale og samtale, og er en forutsetning både for utforskende samtaler der man 

skaper og deler kunnskap med hverandre, og for livslang læring og for aktiv deltakelse i 

arbeids- og samfunnsliv (Kunnskapsdepartementet, 2012). Selv om de muntlige ferdighetene 

er grunnleggende i alle skolens fag, har likevel norskfaget fått et særskilt ansvar for 

utviklingen av disse ferdighetene. I læreplanen norskfaget blir de muntlige ferdighetene 

definert slik:  

 

…å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og 

mottaker. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike 

muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige 

presentasjoner av ulik art. Utviklingen av muntlige ferdigheter i norskfaget forutsetter 

systematisk arbeid med ulike muntlige sjangere og strategier i stadig mer komplekse 

lytte- og talesituasjoner. Det innebærer å tilegne seg fagkunnskap ved å lytte aktivt og 

å forstå og å bruke det muntlige språket stadig mer nyansert og presist i samtale om 

norskfaglige emner, problemstillinger og tekster av økende omfang og kompleksitet. 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s.5) 

 

Etter 2013-revisjonen av Kunnskapsløftet mener Hertzberg (2016) at det har skjedd tre 

endringer som vedrører skolens arbeid med muntlige ferdigheter. To av disse er 

terminologiske: Den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig er blitt til 

muntlige ferdigheter, og det norskfaglige emnet muntlige tekster er blitt til muntlig 

kommunikasjon. Den tredje endringen er at retorikkdisiplinen har fått større plass. Den ble 

tidligere bare nevnt i sammenheng med tekstanalyse på videregående nivå, men nå er den 

også kommet inn som verktøy for muntlig arbeid. Samtlige av disse endringene bidrar til å 

forflytte perspektivet fra et monologisk til et dialogisk syn på muntlig, ifølge Hertzberg 

(2016). Muntlige ferdigheter handler derfor ikke bare om å kunne si noe selv, det er også å 

kunne lytte til det andre har å si (Penne & Hertzberg 2015, s. 9). 
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2.4.1 Muntlige undervisningsmetoder 

Det finnes flere interessante studier som beskriver undervisningsmetoder og variasjon av 

elevaktiviteter innen muntlighet i norske klasserom. Til tross for at muntlige ferdigheter, som 

nevnt tidligere, blir ansett som en av fem grunnleggende ferdigheter, kan det virke som at 

fokuset på flere av de andre grunnleggende ferdighetene er større og at de muntlige 

ferdighetene havner i skyggen av disse. En studie som underbygger dette, er Hertzbergs 

(2012) evalueringsstudie av Kunnskapsløftet. Hun intervjuet lærere og skoleledere ved ti 

forskjellige skoler og fant ut av hovedfokuset lå på leseferdigheter og digitale ferdigheter, 

mens det ikke var noen spesiell satsing på utvikling av muntlige ferdigheter etter innføringen 

av Kunnskapsløftet. Årsaker til dette var at lærerne og skolelederne mente at elevene fra før 

av hadde god nok kompetanse i muntlighet, samt at muntlige vurderingsformer som blant 

annet fremføringer tok såpass mye tid at de heller gjennomførte «skriftlig-muntlige» prøver 

for å vurdere muntlighet (Hertzberg 2012). 

 

De ovennevnte funnene viste at det ikke var noen spesiell satsing på muntlige 

undervisningsformer på de aktuelle skolene. Dette vil derimot ikke si at det ikke foregår 

undervisning av muntlige ferdigheter i klasserommet i det hele tatt. Det finnes flere studier 

som tar for seg nettopp undervisning av muntlige ferdigheter i klasserommet og med hvilke 

metoder dette skjer. Et av hovedfunnene i disse studiene er at en stor del av arbeidet med 

muntlige ferdigheter skjer ved bruk av en eller annen form for elevfremføring (Hertzberg, 

2003; Svenkerud, 2013a; Svenkerud et al., 2012). I Hertzbergs studie fra 2003, der hun 

foretok systematiske observasjoner i 30 klasserom, en uke i hvert klasserom, kom det fram at 

arbeid med muntlige ferdigheter stort sett bestod i elevfremføringer, ofte i form av faglige 

foredrag. Her må det nevnes at Hertzberg ikke inkluderte helklassesamtalen som en form for 

muntlig undervisning, noe som nok ville ha moderert resultatene litt. Men også andre studier 

bekrefter denne oppfatningen av elevfremføringens utbredelse. Pisa+ videostudien fem år 

senere (Klette et al., 2008), som inkluderer videoopptak og analyse av seks 9. klasser over en 

periode på tre uker i fagene norsk, matematikk og naturfag, viste at fremføringer fremdeles 

var dominerende som muntlig arbeidsmetode. Svenkerud og kolleger analyserte disse 

videoopptakene og fant ut at ca 80 % av den muntlige undervisningen var knyttet til 

elevfremføringer (Svenkerud et al., 2012). Av enda nyere studier viste Hertzberg (2013) i en 

intervjuundersøkelse med elever på 9. trinn, at elevene så på arbeid med muntlige ferdigheter 

som nærmest ensbetydende med det å arbeide med fremføringer. 
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Hertzberg (2016) mener at forskningen på muntlighet i norskfaget grovt sett kan 

kategoriseres i tre grupper: 1) Kartlegging av hvordan det arbeides med muntlig i sin 

alminnelighet, 2) studier av arbeid med fremføringer og 3) analyser av samtaler der elever 

eller førskolebarn er involvert. Hun oppsummerer denne forskningen ved å konkludere med 

at den bekrefter at det er fremføringer som er den vanligste måten å trene opp og vurdere 

muntlig på, men at dette arbeidet preges av varierende og til dels svak kultur både for 

veiledning underveis, for adekvat respons fra lærer og medelever og for arbeid med 

publikumsrollen (Hertzberg 2016, s. 24). 

 

2.4.2 Den muntlige fremføringen 

Klasseromsforskning viser altså at elevene ofte har fremføringer (Hertzberg, 2003; Hertzberg 

2013, Svenkerud et al., 2012). For å kunne diskutere hvordan det arbeides med den muntlige 

fremføringen, kan det kort sies noe om hvilken rolle fremføringen har hatt i skolen og har i 

skolen i dag. Gjennom reformene på nittitallet og en innføring av elevaktive arbeidsmetoder 

og prosjektarbeid som obligatoriske arbeidsformer, fikk fremføringen som sjanger en viktig 

rolle som arbeidsmetode (Svenkerud, 2013a, s. 4). Dagens læreplan (LK06, 2006) gir ikke 

metodiske føringer på samme måte som tidligere planer har gjort, men de elevaktive 

arbeidsformene harmonerer med det sosialkonstruktivistiske perspektivet i læreplanen 

(Svenkerud, 2013a, s. 5). På bakgrunn av definisjonen av muntlige ferdigheter i læreplanen 

kan den muntlige fremføringen knyttes til flere av delferdighetene elevene ifølge læreplanen 

bør tilegne seg. Både taleferdigheten, lytteferdigheten og samtaleferdigheten kan alle i større 

eller mindre grad knyttes til arbeid med fremføringer. I læreplanen uttrykkes det også at det 

må jobbes med «ulike muntlige sjangre» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 5), der det kan 

hevdes at den muntlige fremføringen inngår som en betydningsfull metode.  

 

2.5 Vurdering av muntlige fremføringer – tidligere 

forskning 

I sammenheng med vurdering av muntlige fremføringer kan det være vanskelig å skille teori 

og tidligere forskning. Jeg synes det er viktig å påpeke at det jeg i denne delen presenterer 

som tidligere forskning, er studier som har undersøkt vurdering av muntlige fremføringer og 

hva lærere fokuserer på i sine vurderinger av muntlige fremføringer. Dette er empiriske 
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studier som til en viss grad har undersøkt noen av de samme fenomenene som også jeg skal 

undersøke i denne oppgaven, og som jeg kan bruke som grunnlag for mine analyser og i 

diskusjonen av mine funn. 

 

Blant de empiriske studiene om muntlige fremføringer jeg presenterer i dette kapittelet, er det 

to av de som er gjennomført i sammenheng med svenskfaget i svensk skole. Dette er studiene 

gjort av Anna Palmér og Cecilia Olsson Jers. Selv om disse ikke omhandler muntlige 

fremføringer i norsk skole, mener jeg likevel at deres funn er relevante for min studie, og at 

det kan trekkes paralleller til en diskusjon om vurdering av muntlige fremføringer i 

norskfaget. 

 

2.5.1 Kjennetegn ved den muntlige fremføringen 

Hertzberg (1999) trekker frem tre ting som læreren bør tenke spesielt på når han eller hun 

skal vurdere muntlige fremføringer. For det første må læreren tenke over elevens sårbarhet i 

en muntlig situasjon, siden eleven uttrykker seg gjennom egen kropp og stemme, avsenderen 

av budskapet er sitt eget medium. For det andre spiller konteksten en viktig rolle, hvordan 

fremføringen blir avhenger i stor grad av ytre forhold slik som ro i klasserommet og 

publikums kroppsspråk (Hertzberg, 1999, s. 192). Derfor er det viktig å ha fokus på hvem 

som er publikum og mottaker av den muntlige fremføringen, men også at tilhørerne har 

kunnskap om hvordan de skal være oppmerksomme og lytte. For det tredje skjer situasjonen 

der og da, den muntlige fremføringen er flyktig. Aksnes (1999) og Matre (2009) trekker også 

frem muntlighetens flyktighet som en utfordring i vurderingsarbeidet. Etter at en 

elevfremføring er gjort, kan ikke eleven gå tilbake og endre noe. Vurderingen av den 

muntlige fremføringen er noe som må gjøres der og da. Ikke bare kan det gjøre denne 

oppgaven krevende, men det kan også være sårbart for eleven å få tilbakemelding på 

fremføringen rett etter å ha «utlevert» seg (Hertzberg, 1999, s. 193). Derfor må 

tilbakemeldingen til eleven være gjennomtenkt. Dette er derimot ikke alltid tilfelle, ifølge 

Hertzberg (2003), som sier at et problem med tilbakemeldinger på muntlige fremføringer er 

at de ofte er korte og generelle. 

 

Anne Palmérs funn baserer seg på observasjon av to klasser på videregående nivå. Hun 

skriver om muntlige gruppepresentasjoner som gjennomføres i forbindelse med litterære 

oppgaver. Palmér mener at fremføringene hun observerer i de to klassene har to 
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hovedfunksjoner. Den ene er at elevene skal vise resultatet av arbeidet de har utført, og den 

andre er informasjonsoverføring. Hun trekker også frem at selv om elevene får mye tid til å 

forberede seg, får de ingen retningslinjer for hvordan fremføringen skal gjennomføres. 

Responsen fra både lærer og medelever i etterkant er heller ikke veldig konkret, noe som står 

i stil med funnene til blant annet Hertzberg (2003) og Svenkerud (2013a). Palmér 

konkluderer med at elevene ikke utvikles maksimalt fordi de ikke blir oppfordret til å 

reflektere over sin forberedte tale, på tross av at de får mye tid til forberedelsen av 

fremføringene (Palmér, 2008, s. 192). 

 

Liv Marit Aksnes (1999) skriver om særtrekk ved vurdering av det muntlige, sammenlignet 

med vurdering av skriftlige tekster. Hun skriver blant annet at muntligheten er preget av en 

slags letthet; mens skriften er noe varig, så blir det muntlige borte med en gang det er sagt. 

Dette kan føre til at det blir vanskelig å gå tilbake og beskrive og analysere hva som er blitt 

sagt. Det kan også medføre at det blir vanskelig å jobbe systematisk med emnet (Aksnes, 

1999, s. 16-20). Aksnes (1999) trekker også frem det personlige ved en muntlig tekst, der 

taleren selv blir fremstilt i stedet for at den skriftlige teksten representerer han eller henne. 

Når også elementer som tonefall og kroppsspråk spiller inn på hvordan en fremføring 

oppfattes, kan det føre til at den muntlige fremføringen ses på som mer komplisert, med flere 

meningsbærende elementer (Aksnes, 1999). Dette kan føre til at den ses på som vanskeligere 

å vurdere enn en skriftlig tekst. 

 

2.5.2 Fokusområder i tilbakemeldingene 

Ifølge Cecilia Olsson Jers (2012) er det vanligst at vurderingens fokus ligger på selve 

fremføringstilfellet og ikke på forberedelsesfasen. Hun mener at det ikke behøver å være sånn 

og at læreren bør gi respons også på forberedelsesprosessen (s. 69). Dette gir mening når man 

ser hvor stor del forberedelsene kan ha i en muntlig fremføring, eksempelvis gjennom bruk 

av de retoriske forarbeidsfasene. Jers (2012) mener at elevene bør få mer tid til å forberede 

seg, og at det da gir grunnlag for at læreren får mer tid til å observere prosessen (s. 69) Dette 

mener hun kan gi et annet fokus i lærernes vurderinger av de muntlige fremføringene. 

Svenkerud (2013a) mener at det ligger en utfordring i at muntlige fremføringer er en relativt 

fri arbeidsform, og stiller spørsmålstegn ved lærernes rolle under slike læringsaktiviteter. I 

hennes studie opplever hun at det er lite muntlig-faglig veiledning fra lærerne i 

forberedelsene før muntlige fremføringer, og at elevene derfor øver hjemme og får hjelp fra 
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foreldre. Dette viser seg også i vurderingene, som har fokus på selve fremførelsen og ikke 

arbeidsprosessen elevene har vært gjennom i forkant. 

 

Jers (2010) skiller mellom fire forskjellige typer respons som gis til eleven etter en muntlig 

fremføring. Disse typene er lytterrespons, talerrespons, kontekstrespons og situasjonell 

kriterierespons, og sorteres etter hva som fokuseres på i tilbakemeldingen. Lytterresponsen 

har som mål å være en type tilbakemelding som svarer på lytterens forståelse av en muntlig 

fremføring, f. eks om lytteren forsto budskapet i fremføringen eller ble overbevist av det 

taleren sa. Talerresponsen har som mål å gi eleven støtte til videre utvikling. Det fokuseres 

på momenter som hva som fungerte og hva som kunne vært gjort annerledes. Slike 

tilbakemeldinger kan ifølge Jers (2010) ha en tendens til å handle mer om spørsmål om 

hvordan taleren selv følte det gikk, enn om dennes personlige utvikling og læring. 

Kontekstresponsens formål er å løfte fram og diskutere selve tilbakemeldingssituasjonen, og 

også diskutere de tilbakemeldinger som blir gitt. Det handler om tilbakemeldingens innhold 

og om hvilken rolle elevene har når tilbakemeldinger gis. Til slutt trekker Jers frem den 

situasjonelle kriterieresponsen. Denne handler om å gi tilbakemelding på det gruppa eller 

klassen har kommet frem til er kriteriene for den aktuelle oppgaven. Disse kriteriene er som 

oftest momenter fra kunnskapsområdene i den tidligere nevnte retoriske arbeidsprosessen, 

som språk- og stilvalg, øyekontakt, disposisjon, bruk av manus osv. Her mener Jers (2010) at 

tilbakemeldingene som oftest har fokus på innholdsmomenter i fasene actio og pronuntiatio, 

altså hvordan eleven bruker kroppen og stemmen sin i fremføringen. Dette kaller hun en 

innlåsningseffekt og mener at det bør gis respons på alle kunnskapsområdene i 

arbeidsprosessen. Jers (2010) hevder at dette fokuset på actio og pronuntiatio er vanlig i 

læreres vurdering av elevers muntlige fremføringer. Dette bekrefter også Svenkerud (2013a) i 

sin artikkel «Ikke stå som en slapp potet» – elevsynspunkter på opplæring i muntlige 

ferdigheter. Hun forteller at tilbakemeldingene elevene fikk dreide seg i hovedsak om 

stemmebruk, kroppsholdning, gester og blikkontakt. Elevene i hennes studie ser derfor på 

selve utførelsen av fremføringene som definisjonen på muntlige ferdigheter. På tross av dette 

har ikke elevene, ifølge Svenkerud (2013a), et begrepsapparat for å kunne trekke frem hva de 

har tillært seg og hva de trenger kunnskap om. I tillegg ligger det en utfordring i å utvikle 

eksplisitte og et bredt nok repertoar av undervisningsformer knyttet til muntlige ferdigheter 

(Svenkerud, 2013a, s. 14). 
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Jers og Svenkeruds syn på fokusområder i vurderingen står i kontrast til Hertzbergs (2003) 

funn i Klasserommets praksisformer. Her kommer det frem at elevene så å si aldri ble vurdert 

i et actio-perspektiv, men at de få kommentarene lærerne ga omhandlet selve innholdet i 

fremføringene. I dette tilfellet ble dette fokuset begrunnet med at lærerne ikke ville kritisere 

elevene foran resten av klassen, spesielt på faktorer som omhandlet actio-fasen. Lærerne var 

også svært forsiktige med å fremheve enkeltprestasjoner under gruppepresentasjoner. Selv 

ved presentasjoner med tydelige kvalitetsforskjeller kom læreren med samme type respons: 

spørsmål til innholdet og positive kommentarer (Penne & Hertzberg, 2015, s. 21). I tillegg 

var responsen svært generell, samtidig som den var støttende og ukritisk.  

 

2.5.3 Bruk av vurderingskriterier 

Penne og Hertzberg (2015) argumenterer for kriteriebasert vurdering når læreren skal vurdere 

muntlige fremføringer. Dette kan føre fokuset bort fra person, og rette det mot selve 

produktet. Hertzberg (2003) mener at dette kan skape et preg av rutine og ta bort noe av 

sårbarheten i situasjonen. Denne sårbarheten diskuterer Hertzberg i Klasserommets 

praksisformer, der forskerne kunne observere at elevenes muntlige prestasjoner så å si aldri 

ble vurdert i et actio-perspektiv, noe jeg har nevnt tidligere i teorikapittelet. Dette ble ikke 

gjort nettopp fordi dette var en så sårbar situasjon. Læreren takket, gjerne entusiastisk, og 

elevene applauderte (Penne & Hertzberg, 2015, s. 86). En del av årsaken til at denne 

utfordringen oppsto, var mangel på veiledning i forkant, og at elevene ikke visste hva de ble 

vurdert på. Derfor var ikke den konkrete, tekstspesifikke veiledningen noe hyppig fenomen 

hos lærerne som ble observert (Hertzberg, 2003). Det er et godt pedagogisk grep om elevene 

er med på å lage kriteriene, da dette skaper eierskap til det de bli vurdert i, men disse 

kriteriene kan også ofte bli litt generelle og rettet mot det elevene kan fra før av. Derfor kan 

det i noen tilfeller også være greit å operere med mer spesifikke kriterier, for eksempel når 

det skal gjøres en retorisk fundert vurdering (Penne & Hertzberg, 2015). Dette gjelder også 

når ikke bare fremføringen, men også innholdet skal vurderes. 

 

Penne og Hertzberg (2015) mener at en hensiktsmessig måte å se på muntlige sjangrer på, er 

å knytte den til selve formidlingssituasjonen (s. 46). Det som blir formidlet muntlig er per 

definisjon muntlig. Dette fører også til en viktig forskjell mellom det å vurdere en muntlig 

tekst, og det å vurdere en skriftlig, da fyllord, nøling og pauser må ses på som en naturlig del 

av den muntlige teksten. Derfor må læreren vokte seg vel for å legge språkets 
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korrekthetsnormer på muntlig språk (Penne & Hertzberg, 2015, s. 46). Penne og Hertzberg 

(2015) diskuterer denne forskjellen mellom vurderingen av muntlige fremføringer og 

vurderingen elevene får på skriftlige arbeider. Det blir sett på som uakseptabelt å kun sette en 

karakter nederst på arket og la det være med det. Når elevene leverer en skriftlig tekst, og 

selv om læreren ikke forventer at den skal omarbeides, begrunnes gjerne karakteren med 

utfyllende kommentarer og råd for videre arbeid og hva eleven kan gjøre bedre (Penne & 

Hertzberg, 2015, s. 86). Dette er nødvendig for at elevene skal vite hva som er god og dårlig 

måloppnåelse. Slikt er det også selvfølgelig med muntlig. Elevene må gjennom veiledning få 

vite hva som kreves av de gjennom kriterier, og de må få utfyllende kommentarer på det de 

har prestert (Penne & Hertzberg, 2015). Men siden dette er en sårbar situasjon for eleven, 

mener Penne og Hertzberg (2015) at det må legges omtanke i måten vurderingen skjer på.  

 

På Utdanningsdirektoratets sider om vurderingspraksis settes det fokus på nettopp dette med 

bruk av kriterier. Der står det blant annet at: «Det kan være nyttig å utarbeide kriterier for hva 

som kreves av et arbeid eller en oppgave», og videre at: «Det er viktig at det er tydelig for 

elevene hva læreren legger vekt på i vurderingen. Det kan handle om at læreren forklarer 

hvilke kriterier han eller hun legger til grunn i vurderingen av en oppgave.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2016a). Likevel viser studier at bruk av kriterier knyttet til 

muntlige ferdigheter er underkommunisert (Svenkerud, Klette & Hertzberg, 2012). Dette 

mener Svenkerud et al. (2012) at kan svekke elevenes mulighet til å utvikle gode ferdigheter i 

muntlig.  

 

2.6 Den muntlige fremføringen i klasserommet 

2.6.1 Elevene som publikum 

Ved en muntlig fremføring i klasserommet fungerer som regel elevene som publikum for den 

eller de som fremfører. Å lytte, sammen med å tale og å samtale, er en del av de muntlige 

ferdighetene som i Kunnskapsløftet presenteres i Rammeverket for grunnleggende ferdigheter 

(Kunnskapsdepartementet, 2012). Likevel har lyttefenomenet vært relativt overflatisk 

behandlet, sammenlignet med for eksempel lesing (Otnes, 2016, s. 71). Både Adelmann 

(2009) og Otnes (2016) hevder at lytting er en av de ferdighetene som blir minst tematisert i 

skolen, selv om lytting som en ferdighet er i utvikling og fikk et løft etter revideringen av 

læreplanen i norsk i 2013 (Kunnskapsdepartementet, 2013). Etter denne revideringen ble 

lytting for første gang eksplisitt nevnt også i kompetansemålene i norskfaget.  



 21 

 

Penne og Hertzberg (2015) beskriver lyttingens rolle i klasserommet. De viser til en 

evaluering av muntlige fremføringer i klasserommet i L97, der det ble beskrevet at det var et 

stadig problem at elevene ikke lyttet til medelevenes fremføringer. Grunnen til dette mener 

Penne og Hertzberg (2015) kan være flere ting. For det første er det mulig at læringsmiljøet i 

klasserommet er blitt så elev- og dialogorientert at elevene ikke umiddelbart reagerer på det 

kodeskiftet som skjer når det fremføres monologer i klassen (s. 62). For det andre er lytting 

en kompleks øvelse, der det som skal lyttes til og læres i klasserommet, ifølge Penne og 

Hertzberg (2015), innebærer en individuell komponent, en kulturell komponent, en faglig 

komponent, en språklig/diskursiv komponent og en kontekstuell komponent. Dette er en 

ferdighet elevene ikke mestrer av seg selv, men noe som krever øving. Det komplekse i 

lyttingen, og et manglende begrepsapparat rundt det å lytte, gjør det også til en utfordrende 

oppgave å undervise i denne ferdigheten. Lytteundervisning krever i tillegg kunnskap om 

vurdering av lytteferdigheten, slik at en på en effektfull måte kan utvikle lytteferdigheten 

(Wolvin & Coakley, 2000, s. 144). Hva en slik vurdering skal inneholde er vanskelig å vite 

uten et felles begrepsapparat for lærer og elever. 

 

Palmér (2008) tar for seg publikumsrollen i sammenheng med muntlige fremføringer. 

Funnene i hennes studie viser at elevene som er publikum under fremføringene, er stille og 

hører på, men viser ingen aktiv interesse for hva som blir sagt. Det er heller ikke vanlig at de 

som hører på, kommer med spørsmål eller kommentarer i etterkant. Dette legges det heller 

ikke opp til av læreren. Palmér (2008) konkluderer med at fremføringssituasjonen kun blir en 

oppvisning for læreren, i stedet for å være en meningsskapende kommunikasjon med hele 

klassen. 

 

2.6.2 Å snakke foran et publikum 

Det er ikke alle elever som trives med å holde muntlige presentasjoner foran sine 

klassekamerater. Nøyaktig hvor utbredt dette er, er ikke sikkert, og det er heller ikke forsket 

på talevegring spesifikt ved muntlige fremføringer i norskfaget. Derimot har Danielsen 

(1998) kartlagt fenomenet talevegring i i skolen, og har ved hjelp av spørreundersøkelse, 

elevlogger og intervju med elever i videregående skole, kommet frem til at så mye som 65 

prosent av elevene i hennes studie svarte at de ofte eller alltid hadde problemer med å våge å 

snakke i klasserommet. Andre undersøkelser viser ikke like stor utbredelse av dette 
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fenomenet. Danielsen refererer til en svensk studie der det viser seg at talevegring er et 

problem for omtrent 1/3 av studentene (Ljungblad & Ölund 1970, ref. i Danielsen (1998)). 

Årsaken til at elever kvier seg for å prate i klassen, er sammensatt, og strekker seg fra 

sjenerthet og svekkede sosiale ferdigheter og selvtillit, til frykt for å mislykkes overfor 

skolens institusjonelle roller, slik som medelever og lærere, og forventninger fra disse 

(Danielsen, 1998; Thompson & Bell, 2011).  

 

Løkensgard Hoel (1997) trekker frem viktigheten av å se på talevegring i klasserommet som 

situasjonsbetinget, fordi ulike typer av samhandlingssituasjoner kan fremstå utfordrende i 

ulik grad. Dette stemmer overens med Kessler, Stein og Berglunds (1998) syn på talevegring, 

som forteller at det er flere som frykter å snakke foran andre, noe elevene møter i 

fremføringssituasjonen, enn med andre. Av nyere forskning har Preben Skadsheim (2016) 

skrevet en masteroppgave om talevegring i klasserommet og hvordan læreren kan legge til 

rette for muntlig ferdighetsutvikling hos elever som kvier seg for å prate i klasserommet. Han 

kommer blant annet frem til at det er nødvendig å tilrettelegge undervisningen for at flest 

mulig elever skal føle seg trygge med å prate foran klassen, blant annet ved en steg for steg-

tilnærming og bruk av ulike innfallsvinkler og metoder. 

 

2.7 Forskjeller og likheter mellom skrift og tale 

2.7.1 Vurdering av skriftlige og muntlige tekster 

En forutsetning for å kunne vurdere en muntlig presentasjon, er kunnskap om hva som skiller 

og hva som forener muntlig og skriftlig språk (Penne & Hertzberg, 2015, s. 43). Penne og 

Hertzberg (2015) refererer til Douglas Bibers teori om at tekster ikke kan defineres som én 

stor muntliggruppe og én stor skriftliggruppe, men at de kan legge seg etter hverandre på en 

skala. «Ytterpunktene, ansikt-til-ansikt-samtaler og offisielle dokumenter, ligger nok svært 

langt fra hverandre, men privatbrev viser seg å være mer ”muntlige” enn forberedte tekster, 

og intervjuer mer ”skriftlige” enn ”romantic fiction”» (Penne & Hertzberg, 2015, s. 44)  

 

Når man leverer et muntlig fremlegg ved hjelp av digitalt lydopptak, vil det kunne hevdes at 

dette legger mer opp til en vurderingssituasjon som blir mer lik den skriftlige. Dette fordi 

produktet blir noe permanent og man ikke får «ansikt til ansikt»-kontakten med avsenderen. 

Teksten beveger seg altså litt lengre mot den «skriftlige» delen av Bibers skala enn det den 

vanlige elevfremføringen gjør. 
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Jers (2010) skriver i sin doktoravhandling Klassrummet som muntlig arena – att bygga och 

etablera ethos, om blant annet likheter og forskjeller mellom skriftlig og muntlig 

undervisning og vurdering. Hun mener at den største forskjellen mellom skriftlig og muntlig 

tekst er at lærer og elev har tilgang til den skriftlige teksten på en annen måte enn til den 

muntlige. Hun skriver videre at:  

 

Den skrivna texten är fysiskt närvarande i responsstunden och tillgänglig även i 

efterhand om eleven eller läraren skulle vilja återvända till den. Respons till elever 

efter muntlig framställning ges oftast i anslutning eller i efterhand till den muntliga 

framställningen. Det innebär att det i stort sett är omöjligt att återvända till det som 

exakt sades i situationen (Jers, 2010, s. 66). 

 

Dette er noe av kjernen i det jeg vil undersøke og diskutere i denne oppgaven. Gjennom å 

levere muntlige oppgaver ved hjelp av digitalt lydopptak vil det være en mulighet for den 

muntlige teksten til å lagres og bli noe permanent som både lærer og elever kan høre på flere 

ganger, både i vurdering og undervisning. 

 

2.7.2 Teksttrekanten og det retoriske responsrektangelet 

Å skrive innebærer å samordne flere deloperasjoner. Disse deloperasjonene er ifølge 

Løkensgard Hoel (2000); a) bevissthet om skrivesituasjonen, mottaker, formål osv., b) 

sjanger, c) idé- og innholdsutvikling, d) tekstoppbygging og struktur, e) innsikt i hvordan en 

tekst kan bindes sammen f) setningsoppbygging og syntaks g) ordvalg og ordbruk, h) 

rettskriving, tegnsetting osv. Løkensgard Hoel (2000) mener at punktene a-e tilhører et 

høyere, globalt tekstnivå, mens de sistnevnte (f-h) tilhører et lavere, lokalt tekstnivå. Det 

globale tekstnivået omfatter som regel informasjon og fenomen som ligger på et overordnet 

og abstrakt nivå, og det lokale nivået omhandler informasjon og fenomen som er konkrete, 

mer spesifikke og hører til en trangere kontekst (Løkensgard Hoel, 2000, s. 33). Dette 

illustrerer Løkensgard Hoel gjennom en figur, inspirert av Hillocks (1987), hun kaller for 

teksttrekanten. Denne figuren (Figur 1) beskriver den nedglidningen som ofte skjer i 

tilbakemeldingsfasen på skriftlige tekster.  
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Figur 1: Teksttrekant 

(Fra: Løkensgard Hoel, 2000, s. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som gir tilbakemeldinger kan befinne seg på begge nivåene samtidig, men det er 

vanskelig i like stor grad å gi respons på begge nivåene. Det er lett å falle ned på det lokale 

nivået, som er de elementene som er mest synlig og som man først blir oppmerksom på når 

man leser en tekst. 

 Jers (2010) sammenligner Løkensgard Hoels teksttriangel med den retoriske 

arbeidsprosessen som omhandler prosessen man går gjennom før en muntlig fremføring. Jers 

(2010) illustrerer dette ved en figur (Figur 2) som ikke er trekantet, men rektangulær, forklart 

ved at alle delene av den retoriske prosessen bygger på hverandre og er likestilte.  
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Figur 2: Retorisk responsrektangel 

(Fra: Jers, 2012, s. 84) 

 

 

 

Figuren illustrerer et retorisk responsrektangel oppstilt ved siden av den retoriske 

arbeidsprosessen som et utgangspunkt for vurdering av muntlige fremføringer. Også her 

mener Jers (2010) at det finnes et globalt og et lokalt tekstnivå. På det globale nivået ligger 

fasene intellectio, inventio og dispositio, og på det lokale nivået ligger elocutio, memoria og 

actio/pronuntiatio. Det globale nivået beskriver Jers (2010) som innholdselementene i en 

vurdering som omhandler det som ikke er synlig i en muntlig fremføring, mens det på det 

lokale nivået befinner seg elementer som er synlig og hørbart for den som vurderer den 

muntlige fremføringen. 

 

Sammenlignet med den retoriske arbeidsprosessen tidligere nevnt i teorikapittelet, legger Jers 

til en ekstra fase, intellectio. Denne fasen går ut på å sette seg inn i situasjonen man skal 
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fremføre i, blant annet formål og mottakere av talen. I analysen jeg skal gjøre senere i 

oppgaven, har jeg valgt å utelukke intellectio fra mine bruksbegreper. Dette fordi det er en 

fase som i mange modeller går både innunder inventio-fasen og blir sett på som en fase som 

omhandler hele den retoriske arbeidsprosessen, og i mange tilfeller ikke blir tatt med i selve 

modellen på grunn av dette. Derfor mener jeg at de resterende fem fasene; inventio, 

dispositio, elocutio, memoria og actio, er tilstrekkelig for å gi en helhetlig analyse av lærernes 

vurderinger av elevfremføringene. 

 

2.8 Oppsummering 

Jeg har i dette kapittelet forsøkt å definere den teoretiske bakgrunnen for mitt prosjekt, og 

presentere teori og begreper jeg vil bruke videre i analyse og diskusjon i denne oppgaven. 

Den tidligere forskningen har blitt presentert for å kunne gi et bilde av hva jeg kan forvente 

meg i funnene av mine analyser, og for å danne et grunnlag videre i diskusjonsdelen av denne 

oppgaven. 

 

Jeg har vist at det finnes lite forskning når det gjelder bruk av digitalt lydopptak i 

undervisningen. Derimot finnes det teorier om muligheter lydopptak kan ha i sammenheng 

med muntlige fremføringer, blant annet lagringsmulighet for å kunne fange muntlighetens 

flyktighet og muligens være et hjelpemiddel i vurderingen av de muntlige fremføringene. 

 

I dette kapittelet har jeg også presentert teori om retorikk og den retoriske arbeidsprosessen, 

og forklart hvorfor og hvordan jeg vil bruke denne teorien for å analysere tilbakemeldinger 

på muntlige fremføringer. 

 

Den tidligere forskningen viser at synet er noe delt på hva slags fokus lærernes 

tilbakemeldinger på elevenes muntlige fremføringer har. Jers (2010) og Svenkerud (2013a) 

mener at læreren ofte har et stort fokus på hvordan elevene fysisk fremfører, og derfor unngår 

å kommentere det faglige og innholdsmessige i fremføringen. Dette står i kontrast til 

Hertzberg (2003) som i sine studier har funnet at lærerne kvier seg for å vurdere elevene i et 

actio-perspektiv. Noe det derimot er enighet om, er at tilbakemeldingene læreren gir til 

elevene, ofte er for generell, og nesten utelukkende støttende og ukritisk, spesielt 

sammenlignet med tilbakemeldinger som gis på skriftlige tekster. Forskningen viser også at 

selve arbeidsprosessen er underprioritert i undervisningen av muntlige fremføringer. Selv om 
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elevene får my tid til å forberede seg, er dette en relativt fri aktivitet med lite faglig 

veiledning fra læreren, og denne arbeidsprosessen blir som oftest heller ikke vurdert. 

 

Det er også enighet om at bruk av tydelige vurderingskriterier er viktig når det gjelder 

vurdering av muntlige fremføringer. Ved bruk av dette og en felles forståelse blant elever og 

lærer for hva som forventes, kan det være enklere å gi tilbakemeldinger på fremføringer uten 

at elevene skal oppleve det som en sårbar situasjon. 

 

Jeg har også diskutert den muntlige fremføringens rolle i klasserommet, med fokus på den 

som fremfører og publikumsrollen. I klasserommet er det ikke alle elever som trives med å 

snakke foran resten av klassen. Teori viser at talevegring ofte er situasjonsbetinget, og at 

dette krever bruk av ulike innfallsvinkler og metoder i den muntlige undervisningen. 

Lytteferdigheten har blitt presentert som en viktig del av de muntlige ferdighetene, men er en 

av de ferdighetene som blir minst tematisert i skolen. Under muntlige fremføringer er det lite 

fokus på publikumsrollen, og elevene blir passive og/eller uinteresserte tilhørere.  

 

Ved å se tilbake på tidligere forskning om den muntlige fremføringen og vurdering av denne, 

kan det danne seg et behov for å diskutere ulike metoder, både for undervisning og vurdering 

av muntlighet, for å kunne få frem elevenes bredde, både når det gjelder muntlige ferdigheter 

og måter å vise denne kunnskapen på. I denne oppgaven vil jeg se på potensialet ved bruk av 

digitalt lydopptak som en slik metode. 
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3 Metode 
Dette forskningsprosjektets problemstilling er undersøkt gjennom intervju av tre lærere som 

har gjennomført et undervisningsopplegg der elevene i deres norskklasser har levert sine 

muntlige fremføringer ved hjelp av digitalt lydopptak. I tillegg har jeg fått tilgang til 

tilbakemeldingene lærerne ga på fremføringene, og disse tilbakemeldingene har jeg analysert 

ved hjelp av teori om den retoriske arbeidsprosessen. I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for 

valg av metode og diskutere hvorfor jeg mener at en kvalitativ metode er hensiktsmessig for å 

besvare min problemstilling. Jeg vil beskrive hvordan jeg har innhentet informasjonen som 

ligger til grunn for forskningen, presentere utvalget og forklare valgene jeg har gjort i denne 

forskningsprosessen. Videre vil jeg legge frem det analytiske rammeverket som blir brukt til 

å analysere og presentere deler av mine forskningsresultater. Avslutningsvis vil jeg diskutere 

prosjektets kvalitet gjennom en gjennomgang av studiens validitet, reliabilitet, overførbarhet 

til andre studier, og etiske betraktninger. 

 

3.1 Bakgrunn for valg av metode 

Forskningsmetoden jeg bruker, velger jeg ut ifra problemstillingen og hensikten med 

prosjektet. Ut ifra problemstillingen: «Hvilke muligheter og utfordringer gir digitalt 

lydopptak som et alternativ til elevfremføringen i norskfaget?» med fokus på lærernes 

vurderingssituasjon, vil hensikten med mitt prosjekt være å undersøke en viss type «person», 

læreren, i en spesifikk setting, med fokus på følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan opplever tre lærere i videregående skole å vurdere muntlige fremføringer 

levert som digitalt lydopptak? 

 

2. Hva fokuserer lærerne på når de vurderer de digitale lydopptakene? 

 

3.2 Kvalitativ metode 

Som nevnt ovenfor skal jeg i denne oppgaven undersøke tre læreres oppfatning av bruk av 

digitalt lydopptak som et alternativ til den tradisjonelle elevfremføringen, i tillegg til å 

analysere deres vurderinger. I dette prosjektet har jeg derfor valgt å bruke en kvalitativ 

forskningsmetode, med intervju som den primære datainnsamlingsmetoden, i tillegg til 

analyse av dokumenter. Denne metoden har jeg valgt fordi jeg ønsker å finne ut hvordan 
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lydopptak fungerer som et alternativ til elevfremføringen, sett fra et lærerperspektiv og med 

særlig fokus på vurderingssituasjonen. Jeg mener at en kvalitativ metode vil gi meg en bedre 

forståelse av fenomenet som undersøkes, gjennom å skaffe meg dybdekunnskap, 

sammenlignet med den kvantitative metoden som går mer i bredden. Kvalitativ 

datainnsamling skjer typisk gjennom forskningsmetoder som intervju, observasjon og 

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

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

219). Utvalget vil i dette tilfellet være tre norsklærere på tre forskjellige skoler. For å forstå 

hvordan lærerne opplevde fenomenet jeg har valgt å undersøke, ville jeg gi lærerne anledning 

til å reflektere over det gjennom et intervju. Ved å samtale med dem ville jeg forhåpentligvis 

få et innblikk i deres opplevelser og refleksjoner rundt det å bruke lydopptak i undervisning 

og vurdering i norskfaget.  

 

3.3 Utvalg 

3.3.1 Utvalgskriterier 

Jacobsen (2005) trekker frem variasjon som et viktig kriterium når forskeren gjør et utvalg av 

informanter til undersøkelser. I prosessen med å velge ut informanter var det viktig for meg å 

finne informanter som hadde ulik fartstid i yrket som lærer, for å få nettopp en slik variasjon 

og en bredde i utvalget av informanter. Ulik fartstid i skolen kunne bety at informantene 

hadde ulike erfaringer, kunnskap og tidspunkt for egen utdanning, og gjennom mitt utvalg av 

informanter la jeg til rette for at dette kunne gi meg et bredere spekter av tanker og 

innfallsvinkler. 

 

Et annet kriterium Jacobsen (2005) trekker frem, er at informantene bør kunne bidra med 

fruktbar informasjon. Dette var ikke like lett å legge til rette for, siden jeg visste lite eller 

ingenting om hva informantene ville komme med av informasjon eller resultater, før de 

hadde gjennomført undervisningsopplegget og jeg hadde intervjuet dem. Dette er noe av 

utfordringen ved å velge ut informanter og utforske et område som er lite undersøkt fra før 

av. Jeg kunne ikke være garantert informasjon som nødvendigvis ville være relevant til min 

problemstilling. Noe jeg derimot kunne gjøre, var å forsikre meg om at bruk av lydopptak i 

undervisningen var en kjent arbeidsform for informantene, og at det på denne måten i hvert 

fall ikke ble noe problem med gjennomføringen av opplegget. Derfor kunne jeg også vite at 



 30 

informantene hadde noe erfaring med dette fra før av, og at muligheten for at de satt inne 

med relevant informasjon derfor var større. 

 

3.3.2 Rekrutteringsfasen 

Informantene i dette prosjektet ble rekruttert gjennom bruk av mitt eget og veileders 

kontaktnett. Vi avtalte tidspunkt for deres gjennomføring av undervisningsopplegget og 

intervjuet i etterkant av dette. Når det kom til utvalg av informanter, forsøkte jeg, som nevnt 

ovenfor, i stor grad å finne lærere med forskjell i alder og arbeidserfaring, slik at utvalget 

skulle bli mest mulig representativt. Derfor endte jeg opp med tre informanter, en kvinne og 

to menn, der alderen spente seg fra den yngste på 26 år til den eldste på 42 år. 

 

3.3.3 Presentasjon av informanter 

Mitt utvalg består som sagt av tre lærere, en kvinne og to menn. Av hensyn til anonymitet vil 

disse personene få fiktive navn som brukes når de omtales videre i oppgaven. Den ene 

mannlige læreren jobber på en videregående skole i Akershus. Han er relativt nyutdannet og 

har jobbet som lærer i to år. I denne oppgaven vil denne læreren bli kalt informant A. Den 

andre mannlige læreren jobber på en videregående skole i Oslo, og har jobbet som lærer i syv 

år. I denne oppgaven vil denne læreren bli kalt informant B. Den kvinnelige læreren jobber 

på en videregående skole i Oslo, og har jobbet som lærer i 16 år. I denne oppgaven vil denne 

læreren bli kalt informant C 

 

3.4 Intervju 

3.4.1 Det kvalitative forskningsintervjuet 

I dette opplegget så jeg det som hensiktsmessig å gjennomføre et semi-strukturert intervju 

med lærerne. Dette ga meg mulighet til å finne ut hva jeg på forhånd hadde sett meg ut som 

viktig for min forskning, men det ga i tillegg muligheten til å gå grundigere inn på et spesielt 

tema, eller for informantene å utdype de svarene de ga. Forskningsintervjuet bygger på 

dagliglivets samtaler, men er likevel en profesjonell samtale der intervjueren forsøker å forstå 

fenomener sett fra den intervjuedes side. Strukturen for intervjuet var intervjuguiden min, 

men jeg var også åpen for å endre på denne strukturen etter de vendingene intervjuet tok. 

Kvale og Brinkmann (2009) nevner strukturering som en hovedforskjell mellom kvantitativ 

og kvalitativ forskning. I det kvantitative spørreskjemaet er forløpet i undersøkelsen i større 

grad satt, da spørsmålene ikke kan endres eller tilpasses underveis og det finnes 
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standardprosedyrer for spørreundersøkelser. Siden slike standardiserte prosedyrer i det 

kvalitative intervjuet ikke finnes i like stor grad, stiller dette store krav til intervjueren. 

Mange metodologiske beslutninger må fattes på stedet, mens intervjuet pågår (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 35). Intervjuets gang ble ledet av meg, intervjueren, og jeg kunne ta 

hensiktsmessige vendinger basert på svarene intervjuobjektet ga. På den ene siden kunne 

dette være givende, med tanke på at informanten kunne komme med innspill og temaer jeg 

ikke hadde tenkt over på forhånd. Dette ivaretar åpenheten som bør kjennetegne kvalitative 

forskningsmetoder. På den andre siden kunne dette også være en krevende øvelse, da 

intervjuet sjelden følger den rekkefølgen som er fastsatt i intervjuguiden. Dette gjør at 

forskeren er helt avhengig av å stille gode oppfølgingsspørsmål (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Slik sikrer forskeren å opprettholde intervjuets formål, som er å konstruere kunnskap i 

samspill eller interaksjon mellom intervjueren og den intervjuede (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Fordi temaet jeg har studert, er forskningsmessig lite berørt, kan en semi-strukturert form på 

intervjuet være hensiktsmessig (Ryen, 2002). Da kunne informantene komme med egne 

kommentarer og tanker som jeg som forsker kanskje ikke hadde hatt mulighet til å innhente 

kun ved hjelp av teori og tidligere forskning på området. Denne teorien var jo nettopp 

grunnlaget for spørsmålene jeg valgte å stille i intervjuet, og derfor mente jeg at det var 

hensiktsmessig å legge opp til en intervjuform som ville gi informantene mulighet til å 

komme med kunnskap og oppfatninger som kunne gi andre innfallsvinkler enn det jeg hadde 

sett for meg på forhånd. 

 

3.4.2 Prøveintervju 

Før de aktuelle intervjuene gjennomførte jeg et prøveintervju. Dette gjorde jeg for å få innsikt 

i hvordan spørsmålene i intervjuguiden min kunne belyse problemstillingen min, men også 

for å sette meg inn i rollen som intervjuer og gjøre meg litt kjent med hvordan det ville være. 

En slik testfase gir en mulighet til å forbedre spørsmålene som stilles for å i større grad sikre 

validitet i undersøkelsens datamateriale, og er en viktig del av studien (Creswell, 2014). 

Prøveintervjuet ble gjort med en medstudent med erfaring fra arbeid i skolen. Her fikk jeg 

nyttige tilbakemeldinger, blant annet på at jeg burde omformulere noen av spørsmålene mine 

slik at det ble tydeligere hva jeg spurte om, i tillegg til at jeg burde legge til noen spørsmål 

for å få dekket områdene jeg ville ha kunnskap om. Slike konstruktive tilbakemeldinger er en 
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av hovedårsakene til at forskere bør gjennomføre prøveintervjuer, da dette ifølge Kvale og 

Brinkmann (2009) gir muligheter for å forbedre innhold, formulering og rekkefølge av 

spørsmålene. Prøveintervjuet ga meg altså mulighet til å reflektere over hvordan spørsmålene 

mine fungerte, da det ga meg svar på spørsmålenes relevans til problemstillingen min, og 

hvordan jeg burde gjennomføre intervjuet for å ha størst mulig sjans til å få svar på det jeg 

lurte på.  

 

3.4.3 Intervjuguide 

Prøveintervjuet ga meg muligheten til å finpusse intervjuguiden min, som var grunnlaget for 

dramaturgien i intervjuet. For at intervjuet skal bli så fruktbart som mulig, er det viktig å 

skape en fortrolig og trygg atmosfære. Dette forsøkte jeg å skape ved å stille noen enkle 

spørsmål til å begynne med, slik som hvordan informanten og elevene syntes opplegget 

hadde gått. Kvale og Brinkmann (2009) hevder at slike introduksjonsspørsmål kan 

«fremkalle beskrivelser hvor intervjupersonene selv presenterer det de opplever som 

hoveddimensjonene ved det fenomenet som undersøkes» (s. 147). Intervjuguiden var 

rettledende for å prøve å skape en sammenheng og en retning i intervjuet (for fullstendig 

intervjuguide/temaliste, se vedlegg A). Jeg startet med spørsmål om bruk av digitale 

lydopptak og om forarbeidsfasen til opplegget, videre om vurderingen og om muntlige 

ferdigheter i norskfaget generelt, og til slutt om informanten hadde noe informasjon han eller 

hun mente at det var relevant å legge til. Slik ble intervjuet gjennomført på en måte jeg synes 

var fruktbar for min forskning, og de gangene det «gled litt ut», var intervjuguiden nyttig for 

å få samtaletemaene tilbake på rett spor.  

 

3.4.4 Gjennomføring av intervjuene 

Intervjuene jeg gjennomførte hadde en semi-strukturert oppbygning. Dette vil si at intervjuets 

gang ledes av intervjueren, men at han eller hun kan ta hensiktsmessige vendinger basert på 

svarene den intervjuede gir. I intervjusekvensen var det viktig for meg å skape en slik dialog 

slik at det ikke ble en ren utspørring fra min side. Informantene jeg intervjuet, kom ofte med 

relevante og interessante refleksjoner som ville gått tapt om jeg hadde vært mer styrende i 

samtalen. Informantene fikk stor frihet til å uttrykke seg, noe som ga meg godt innblikk i hva 

som lå til grunn for deres vurderinger. Jeg som intervjuer følte jeg fikk til en god balansegang 

mellom spørsmål og svar i de intervjuene jeg gjennomførte, og samtalene med informantene 

føltes konstruktive. Likevel var det av og til noe krevende å kontrollere hvor samtalen tok 
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veien, og noen ganger gikk samtaleemnene litt utenfor det jeg hadde planlagt i 

intervjuguiden. Dette ble heldigvis ikke noe gjennomgående problem.  

 

Intervjuene ble tatt opp ved hjelp av digitalt lydopptak. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er 

det både fordeler og ulemper ved å ta opp intervjuene med lydopptak. Dette er en 

avveiingssak, som så mange andre avgjørelser som tas ved gjennomføring av et intervju. På 

den ene siden fører bruk av lydopptak til at datamaterialet blir mer nøyaktig, da intervjueren 

ikke er avhengig av å måtte huske formuleringer eller lignende. I tillegg kan intervjueren 

konsentrere seg om intervjuets emne og dynamikk, ved å slippe oppgaven med å måtte føre 

notater gjennom intervjuets gang og dette vil som regel legge til rette for en bedre flyt i 

samtalen med informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). På den andre siden er det fare for å 

miste noe av den sosiale atmosfæren i intervjuet ved å bruke lydopptak som eneste referat fra 

situasjonen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er også en viss usikkerhet med tanke på det 

tekniske ved bruk av lydopptak, og man kan risikere å miste intervjuet man har gjort hvis det 

oppstår en teknisk eller menneskelig svikt (Kvale & Brinkmann, 2009). På grunn av dette var 

jeg meget oppmerksom da jeg gjennomførte intervjuene, slik at jeg var sikker på at 

båndopptakeren hele tiden var på og fungerte som den skulle. Lydopptaket ble i tillegg lagret 

på en ekstern harddisk så fort som mulig etter at intervjuene var gjort, for å dobbeltsikre at 

det ikke skulle gå tapt. 

 

3.4.5 Transkripsjon 

Når intervjuer transkriberes fra muntlig til skriftlig form, blir intervjusamtalene strukturert 

slik at de er bedre egnet for analyse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 188). Selv om Kvale og 

Brinkmann (2009) hevder at det i mange forskningsprosjekter er vanlig å overlate 

transkripsjonsoppgaven til noen andre enn forskeren selv, var det i dette prosjektet meg selv 

som utførte transkripsjonen. Dette kan være en fordel, da den som intervjuer, selv ofte har et 

inntrykk av de sosiale og emosjonelle aspektene ved intervjusituasjonen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det var også interessant for meg som forsker å lære om min egen 

intervjustil, for å kunne bruke erfaringer i senere intervjuer. Det er vanskelig å si hva som er 

en «korrekt» transkripsjon. Kvale og Brinkmann (2009) mener man heller bør stille seg 

spørsmålet «Hva er en nyttig transkripsjon for min forskning?». I mitt tilfelle mente jeg at det 

var unødvendig å inkludere pauser, tonefall og lignende. Dette fordi jeg ikke var ute etter å 

gjøre en psykologisk fortolkning av intervjupersonen. Derfor valgte jeg en mer litterær stil, 
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noe Kvale og Brinkmann (2009) hevder er relevant for å formidle meningen med 

intervjupersonens historier til leserne. 

 

I transkripsjonen fjernet jeg pauser, pauselyder og bekreftende lyder, slikt som «ehm», 

«mhm» og latter. Dette gjorde jeg for å skape en mer leservennlig tekst, selv om den fortsatt 

har en noe muntlig form. Jeg har i stor grad forsøkt å beholde det samme meningsinnholdet i 

teksten som den ville hatt med disse pausene. Svar og utsagn er transkribert slik de har blitt 

sagt i intervjuet for å utelate ulike tolkningsalternativer, noe Kvale og Brinkmann (2009) 

trekker frem som en mulig fallgruve ved å bruke en slik litterær stil. 

 

3.5 Analytisk rammeverk 

3.5.1 Den retoriske arbeidsprosessen 

For å kunne undersøke utfordringer og muligheter ved bruk av digitalt lydopptak skal jeg 

blant annet analysere lærernes vurderinger av opptakene, jf. forskningsspørsmålet hva 

fokuserer lærerne på når de vurderer de digitale lydopptakene? For å gjøre dette vil jeg 

bruke begreper fra den retoriske arbeidsprosessen for å gjenkjenne hvilke områder av 

elevenes muntlige tekster lærerne legger vekt på i vurderingen. Den retoriske 

arbeidsprosessens grunnprinsipper har jeg omtalt mer utfyllende i teorikapittelet tidligere i 

denne oppgaven. Jeg har valgt å bruke denne teorien fordi den retoriske arbeidsprosessens 

faser omhandler og dekker hele prosessen elevene går gjennom når de utformer en muntlig 

tekst. Slik vil jeg kunne plassere lærernes kommentarer inn de forskjellige fasene og 

forhåpentligvis finne ut av vurderingenes fokusområder. For å klare dette er det et behov for 

å definere kategorier operasjonelt. Dette innebærer at kategoriene må være tydelig definerte 

og gjensidig utelukkende fra hverandre. Grunnteorien for analysen vil være den retoriske 

arbeidsprosessens fem faser: 

1. Inventio 

2. Dispositio 

3. Elocutio 

4. Memoria 

5. Actio 

 

Det er disse kategoriene som vil ligge til grunn for min analyse av lærernes vurderinger. 

Analysen vil ta for seg lærernes vurderinger og avdekke lærernes fokusområder i deres 
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tilbakemeldinger av de digitale lydopptakene. I det følgende kapittelet vil jeg presentere 

hvordan jeg har gått frem for å gjennomføre analysen av vurderingene. 

 

3.5.2 Analyse av vurderingene 

Kommentarene i de tre lærernes vurderinger vil jeg undersøke gjennom en kvalitativ 

innholdsanalyse (jf. Hsieh & Shannon, 2005), der jeg koder samtlige kommentarer og 

sammenligner utbredelsen av ulike fokusområder i kommentarene, gjennom bruk av fasene i 

den retoriske arbeidsprosessen. 

 

Analyseenheten er den enkelte kommentar: en tilbakemelding i vurderingen henvendt fra 

læreren til eleven som omhandler en av de fem fasene i den retoriske arbeidsprosessen. I 

tabellen nedenfor beskriver jeg definisjonen på ulike typer kommentarer, og i hvilken 

kategori i den retoriske arbeidsprosessen jeg vil plassere denne typen kommentar. 

 

 

Tabell 1: Kategoriseringer 

KATEGORI DEFINISJON EKSEMPEL PÅ 

KOMMENTAR 

Inventio Kommentarer som omhandler 

fremføringens innhold, tema og budskap. 

«Dere er innom temaer som 

personlige konflikter og 

ulike syn på hvordan makten 

skal fordeles i samfunnet» 

Dispositio Kommentarer som omhandler 

fremføringens struktur og rekkefølge på 

innholdsmomenter, i tillegg til balanse 

mellom gruppedeltakerne. 

«Du har en tydelig struktur 

med innledning, hoveddel 

og konklusjon» 

Elocutio Kommentarer som omhandler 

fremføringens språkvalg, stilnivå og 

språklige utsmykninger (eksempelvis 

metaforer og figurer). Her har jeg også 

valgt å ta med bruk av lydeffekter. 

«Det var kjempekult med 

bruk av musikk og 

lydeffekter» 

Memoria Kommentarer som omhandler elevenes 

bruk av manus i fremføringen. 

«Vanskelig å høre om dere 

har brukt manus eller ikke» 
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I de fleste tilfeller er det uproblematisk å identifisere hvilke kommentarer som passer inn i de 

bestemte kategoriene, men det finnes unntak. Da jeg satte i gang arbeidet med 

kategoriseringen av de ulike kommentarene oppstod det raskt et behov for å avklare 

definisjoner for både å kunne sette kommentarer inn i de mest relevante kategoriene, og for å 

kunne skille enkeltkommentarer fra hverandre for å kunne bruke det videre i min analyse. 

Nedenfor følger de reglene og unntakene jeg laget for meg selv i kategoriseringen av 

kommentarene. 

 

3.5.3 Regler og unntak 

Å identifisere én kommentar 

I noen av vurderingene er det lettere å skille kommentarene fra hverandre, da de står 

punktvis, men i andre tilfeller er det skrevet som en sammenhengende tekst og det blir mer 

krevende å skille de enkelte kommentarene fra hverandre. Nedenfor har jeg forsøkt å lage 

regler for å skille én og én kommentar fra hverandre. 

 

Eks: 

Strukturen i podcasten deres er veldig god. Dere innleder, utforsker og deretter 

konkluderer. 

 

Dette kategoriserer jeg som én kommentar, altså en kommentar som går på strukturen i 

innleveringen. Strukturen er i dette tilfellet god, og setningen som følger er en begrunnelse på 

hvorfor strukturen er god. Kommentarer på en spesifikk fase, i dette tilfellet dispositio, med 

etterfølgende begrunnelse kategoriseres altså som én kommentar.  

 

Som en motsetning til eksempelet ovenfor vil jeg presentere denne kommentaren: 

 

Actio Kommentarer som omhandler elevenes 

stemmebruk. 

«Snakker i et variert, 

naturlig tempo som 

tilhørerne lett kan følge» 
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Strukturen i podcasten er god, men det kan nok hende at det hadde vært lurt med en 

tydelig innledning der problemet introduseres, og kanskje også en oppsummering helt 

til slutt. 

 

Her er det også kommentert at strukturen er god. Deretter følger ikke en begrunnelse på 

hvorfor strukturen er god, men en tilbakemelding på hvordan den kunne vært enda tydeligere. 

Dette vil jeg derfor kategorisere som to kommentarer på fasen dispositio, én der strukturen 

roses, og én der lærer kommer med tips til hvordan det kunne vært gjort enda bedre. 

 

Musikk og lydeffekter i fremføringen 

Kommentarer som omhandler elevenes bruk av musikk eller lydeffekter i de digitale 

lydopptakene har jeg valgt å kategorisere som kommentarer på fasen elocutio, som blant 

annet omhandler en fremførings stilnivå. Bruk av musikk og lydeffekter kan nok også 

argumenteres for at kunne passet inn under actio, men siden bruken av dette ikke har noe å 

gjøre med selve personen som fremfører, har jeg bestemt å kategorisere dette innenfor 

elocutio-fasen. Et eksempel på en slik kommentar kan være: «Det var kjempekult med bruk 

av lydeffekter.» 

 

Gruppedynamikk 

Alle informantene i dette prosjektet har valgt å gjennomføre gruppepresentasjoner i sine 

klasser. Det vil si at det forekommer kommentarer på gruppedynamikken eller forhold 

mellom deltakere i de muntlige presentasjonene, slik som dette eksempelet: «Alle på gruppa 

bidrar omtrent like mye.» 

 

Slike elementer er ikke omtalt i teorien om den retoriske arbeidsprosessen. Disse 

kommentarene kan nok argumenteres for at kunne havnet under actio-kategorien, siden den 

delvis handler om hvordan elevene fremstår i fremføringen. Allikevel synes jeg at 

gruppedynamikk handler mer om hvordan en fremføring er strukturert. Derfor har jeg valgt å 

kategorisere slike kommentarer under dispositio, som blant annet omhandler hvordan en 

muntlig tekst er disponert eller strukturert. 

 

Generelle kommentarer 

Det er også noen kommentarer som jeg har valgt å kalle generelle kommentarer, som ikke 

passer inn i noen av kategoriene i den retoriske arbeidsprosessen. Disse går enten på det 
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helthetlige inntrykket av innleveringen eller på generell arbeidsinnsats. Eksempler på slike 

kommentarer er: «Fin podcast!» og «allikevel synes jeg du har gjort en solid jobb.» 

 

Disse kommentarene kommer jeg ikke til å inkludere i analysearbeidet, da de som nevnt 

ovenfor er for generelle til å passe inn i noen av kategoriene, og heller ikke forekommer så 

ofte. Kun 12 av til sammen 225 kommentarer var av denne typen og altså for generelle til å 

inkludere i analysen. 

 

3.5.4 Analyse av intervjuene 

For å analysere intervjudataene, gjorde jeg en tematisk analyse. Tematisk analyse er en 

kvalitativ metode for å identifisere, analysere og rapportere mønstre (temaer) innen dataene 

(Braun & Clarke, 2006). Metoden involverer søking på tvers av et materiale for å finne 

gjentatte meningsmønstre. I analyseprosessen gikk jeg gjennom intervjudataene mine 

grundig, slik at jeg kunne kode de tematisk, og på tvers av de tre intervjuene kunne 

identifisere de temaene som var relevante for mine undersøkelser. Ved å ha fokus på 

bestemte temaer i analysen, fører dette til at analysen blir sammenhengende og fokusert 

(Braun & Clarke, 2006). En av fordelene med tematisk analyse er dens fleksibilitet og at den 

er en av de lettere kvalitative analysene å gjennomføre for lite erfarne forskere (Braun & 

Clarke, 2006). Gjennom denne fleksibiliteten ga det meg rom for å undersøke de temaene jeg 

mente ville være relevante i intervjuene, i tillegg til at det ga et grunnlag for å skaffe meg 

innsikt i likheter og forskjeller på tvers av intervjuene. Temaene jeg har fokusert på i 

analysen av intervjuene kommer frem i analysekapittelet. Denne tematiske kodingen hjalp 

meg med å legge et sammenligningsgrunnlag mellom de tre informantenes utsagn i 

intervjuene.  

 

Fleksibiliteten i den tematiske analysen kan også være en ulempe, da det kan være vanskelig 

for forskeren å vite hva det skal fokuseres på (Braun & Clarke, 2006). Derfor var det viktig 

for meg å forberede meg godt, både med tanke på å sette meg inn i teori som ville ha 

tolkningsverdi innenfor det jeg skulle undersøke, og i arbeidet med å gjennomføre 

intervjuene slik at grunnlaget for analysen ble så likt som mulig mellom de forskjellige 

intervjuene. 
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3.6 Validitet og reliabilitet 

3.6.1 Validitet 

Den kvalitative metoden handler om å tolke språklige utsagn. Derfor er det en svært viktig 

forutsetning for forskningen å sikre validitet. Validitet i samfunnsvitenskapene dreier seg om 

hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den skal undersøke (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 250). Validitet handler også om i hvilken grad våre observasjoner faktisk reflekterer 

de fenomenene eller variablene som vi ønsker å vite noe om (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

251), og om funnene vi gjør kan sies å være gyldige (Creswell, 2014). Derfor må man blant 

annet være bevisst på sin egen forskerrolle, slik at man unngår å gjøre metodefeil, som kan 

komme av feiltolkninger eller misforståelser av intervjuobjektet eller datamaterialet. Maxwell 

(2013) trekker frem researcher bias og reactivity som to spesifikke trusler mot validitet som 

omhandler forskerrollen. Researcher bias handler om hvilke teorier og forutinntattheter man 

som forsker kommer inn i en forskningsprosess med. I et kvalitativt intervju vil forskerens 

forforståelse og teoretiske utgangspunkt alltid være med på å prege møtet med informantene 

(Dalen, 2011). Et begrenset tidligere forskningsgrunnlag på det temaet jeg skriver om i denne 

oppgaven, kan være med på å dempe mine forutinntattheter og teorier, og har på denne måten 

i liten grad påvirket mitt møte med informantene. Reactivity handler om hvordan forskeren 

kan påvirke intervjuobjektene, og hvordan informantene påvirkes av å være i en 

intervjusituasjon. Maxwell (2013) skriver at det er umulig å eliminere forskerens påvirkning 

på intervjuobjektene, og at dette heller ikke er målet med kvalitative studier. Derimot er 

forskerens oppgave å være klar over denne påvirkningen og bruke den produktivt. Dette er 

det viktig å ha i bakhodet gjennom forskningsprosessen, og man må være klar over hvordan 

forskerens hensikter og holdninger påvirker de valgene man gjør, og ikke minst de 

konklusjonene man ender opp med (Maxwell, 2013). Dette er noe jeg har hatt fokus på 

gjennom hele oppgaveprosessen, blant annet ved å prøve ikke å stille for ledende spørsmål i 

intervjuene med informantene.  

 

En annen problemstilling som kan knyttes til gyldigheten ved et funn, omhandler 

intervjuobjektenes utsagn. En vanlig kritikk av forskningsintervjuene er at funnene ikke er 

valide fordi forskningspersonenes informasjon kan være usann (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dette er riktignok vanskelig for meg som forsker å kontrollere, og jeg må i stor grad stole på 

at informantenes utsagn stemmer overens med deres egen virkelighet. Det er heller ikke 

nødvendigvis «sannheten» jeg ønsker å komme frem til, men lærernes opplevelser. Jeg har 
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også få eller ingen grunner til å tro at deres svar ikke skulle være sanne. I tillegg har jeg 

informantenes skriftlige vurderinger som et supplement til intervjuene, noe som gjør at jeg til 

en viss grad kan «kontrollere» svarene de ga i intervjuene opp mot informasjonen i 

vurderingene, noe som kan styrke validiteten i intervjumaterialet.  

 

Økologisk validitet handler om at undersøkelsen som er gjennomført skal være gjort under 

betingelser som ligner situasjonen undersøkelsen sier noe om (Cohen et al., 2011). For i størst 

mulig grad å ivareta den økologiske validiteten forsøkte jeg i minst mulig grad å gi eksplisitte 

instruksjoner til lærerne om hvordan undervisningsopplegget skulle utformes. Slik ble det 

opp til hver enkelt lærer hvordan de ville utforme opplegget og vurderingene elevene fikk. 

Dette ble gjort for å forsøke å skape en mest mulig «autentisk» undervisnings- og 

vurderingssituasjon, i den grad det lar seg gjøre i en slik intervensjonsstudie.  

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om etterprøvbarhet. Cohen et al. (2011) beskriver reliabilitet som et krav 

forskeren har for å gjøre det mulig for andre forskere å kunne oppnå de samme resultatene 

dersom en studie ble gjennomført på samme måte med de samme type deltagerne i en lik 

kontekst. Min rolle som forsker har stor betydning i en kvalitativ studie, blant annet gjennom 

mine valg i det semistrukturerte intervjuet og i analysene, og derfor var dette et krav som var 

utfordrende å imøtekomme. Likevel spiller reliabiliteten en viktig rolle i dette prosjektet, noe 

jeg har prøvd å vise gjennom en grundig gjennomgang og beskrivelse av mine metoder, 

informanter og analytiske rammeverk. Slik har jeg forsøkt å imøtekomme kravet om størst 

mulig grad av etterprøvbarhet i mine studier. Dette har jeg gjort ved å vise til mitt materiale 

med eksempler for å underbygge poengene mine. Dette for å skape gjennomsiktighet i mine 

fremgangsmåter. 

 

For å belyse reliabiliteten i min analyse av informantenes vurderinger, har jeg valgt å gjøre 

rede for denne ved hjelp av Cohen’s kappa, for å sikre at kategoriseringen jeg gjorde av 

kommentarene var nøyaktig. Dette er en metode som regner ut variasjonene når to personer 

med de samme forutsetningene kategoriserer det samme materialet. Grunnen til at jeg har 

valgt en en slik metode er at den ikke kun tar for seg helheten av analysen, men også 

sammenhengen mellom de forskjellige analysekategoriene. For å gjennomføre denne testen 

fikk jeg en medstudent til å kategorisere 50 tilfeldig utvalgte kommentarer fra mitt materiale. 
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Dette gjorde hun med utgangspunkt i analysekategoriene som jeg har fulgt, og hun fikk 

tilgang til alt av materiale som jeg også hadde brukt da jeg kategoriserte de samme 

kommentarene.  

 

Tabell 2: Resultat av kategoriseringstest 

 

                                             

                                               Person 1 

 

 

 

Person   

2 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

Total 

 

A 

 

13 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

15 

 

B 

 

0 

 

16 

 

0 

 

0 

 

0 

 

16 

 

C 

 

1 

 

0 

 

5 

 

0 

 

2 

 

8 

 

D 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

E 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

9 

 

9 

 

Total 

 

14 

 

18 

 

5 

 

2 

 

11 

 

50 

 

 

Som man kan se av tabellen, er våre kategoriseringer svært sammenfallende. De tallene som 

er markert med fet skrift diagonalt er antall kommentarer der vi har kategorisert likt, mens 

tallene som er skrevet i kursiv er antall kommentarer vi har kategorisert ulikt. Kappa-verdien 

kan variere mellom 0 og 1. Det må nevnes at resultatet av en en slik test ikke har absolutte 

standarder for å fastsette reliabiliteten av en analyse. Det finnes flere tolkninger av hva som 

blir ansett som høy og lav grad av reliabilitet. Ifølge Landis og Koch (1977) er verdier 

mellom 0,61 og 0,8 regnet som «substantial» og verdier mellom 0,81 og 1,00 som «almost 

perfect», mens Fleiss (1981) hevder at det er vanlig å regne verdier på over 0,75 som 

«excellent». Verdien på kategoriseringen i dette tilfellet havnet på 0,866. Selv om det som 
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nevnt over ikke finnes absolutte standarder, er dette et resultat som tilsier høy grad av 

reliabilitet.   

 

3.6.3 Overførbarhet 

Et spørsmål som stadig blir stilt om intervjustudier, er hvorvidt funnene er overførbare til 

andre studier (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er viktig å påpeke at funnene jeg gjør kun 

gjelder for mitt spesifikke forskningsprosjekt. Som nevnt tidligere er utvalget av informanter 

for lite til å kunne hevde noe om den generelle lærerstanden som helhet. Likevel kan man 

snakke om en viss overførbarhet til andre lignende forskningssituasjoner, hvis dette temaet i 

fremtiden er noe andre har et ønske om å undersøke. Studien og mine fremgangsmåter kan i 

tillegg være nyttig, av den grunn at dette er et område som er lite forsket på fra før av og 

derfor følgelig har et begrenset omfang av teori og undersøkelsesmetoder. 

 

3.7 Forskningsetikk 

3.7.1 Personvern 

For å imøtekomme retningslinjene som angår personvern, startet jeg med å melde inn 

prosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (se vedlegg B). Dette er et krav for 

alle forskningsprosjekter som innebærer å arbeide med personopplysninger. I dette 

meldeskjemaet informerte jeg om prosjektets tema og metodiske tilnærming, og fikk 

godkjenning og tilbakemelding på hvordan jeg skulle gå frem for at innsamlede opplysninger 

skulle anonymiseres, og hvordan jeg skulle bearbeide mitt datamateriale. Dette er 

retningslinjer jeg har fulgt gjennom hele perioden arbeidet mitt har pågått. Jeg har også 

fokusert på å opprettholde god forskningsetikk i forbindelse med min egen forskerrolle. Dette 

har jeg gjort, som nevnt tidligere, ved å etterstrebe stor grad av gjennomsiktighet i mine 

metoder slik at det har vært mulig å gi en så sann og troverdig beskrivelse av mine 

informanters tanker og synspunkter som mulig. 

 

3.7.2 Samtykke 

Et informert samtykke innebærer at deltakerne i forskningsprosjektet gjøres oppmerksom på 

formål med studien, hvordan studien er konstruert, og hvilken potensiell risiko samt hvilke 

fordeler en deltakelse i studien vil innebære (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg informerte 

informantene om forskningsprosjektets formål og gjennomføring i innledningsfasen av min 

kontakt med dem. I tillegg signerte de på et skjema før intervjuet der de samtykket til å være 
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med på prosjektet (for fullstendig samtykkeskjema for lærerne, se vedlegg C). Viktige 

punkter på dette skjemaet var hvordan intervjuet skulle tas opp og lagres, hva som ville skje 

med opptaket ved prosjektets slutt, informantens anonymitet og at han eller henne når som 

helst kunne trekke seg fra prosjektet uten å oppgi noen grunn. Også elevene fikk et skjema de 

skrev under på, som sikret at deres innleveringer og vurderingene av disse kun ville bli brukt 

at lærer og meg selv, og at all identifiserbar informasjon ville bli anonymisert (for fullstendig 

samtykkeskjema for elever, se vedlegg D).  

 

3.7.3 Konfidensialitet 

Jeg har hele forskningsprosessen hatt fokus på å opprettholde konfidensialitet i prosjektet. 

Dette handler ifølge Ryen (2002) om å verne om identiteten til den det forskes på. Etter 

innhentingen av datamaterialet ble både transkripsjonene og intervjuene lagret på en 

passordbeskyttet datamaskin, deretter overført til en ekstern harddisk som hele tiden ble 

oppbevart i et låsbart skap. På denne måten har alt datamateriale vært lagret på en trygg måte. 

I oppgaven hadde jeg fokus på at personene jeg omtalte skulle være anonymiserte, slik at 

deres tekster og utsagn ikke skulle være mulig å spore tilbake til dem.  
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4 Analyse 
I dette kapittelet vil jeg først ta for meg analysen av lærernes tilbakemeldinger på elevenes 

muntlige fremføringer. Her vil jeg, på bakgrunn av teori om den retoriske arbeidsprosessen, 

presentere hvor ofte innholdsmomenter i de forskjellige fasene nevnes i lærernes 

tilbakemeldinger. Videre vil jeg gå gjennom hver fase og trekke frem eksempler på hva slags 

type kommentarer som har blitt gitt i tilbakemeldingene. 

 

I den andre delen av dette kapittelet vil jeg ta for meg intervjuene med informantene. Her vil 

jeg presentere informantenes opplevelser og erfaringer etter å ha undervist og vurdert elever 

som har brukt lydopptak til å presentere sine muntlige fremføringer i norskfaget. Dette vil jeg 

gjøre ved å trekke frem viktige funn, sammenligne informantenes erfaringer og 

eksemplifisere ved hjelp av sitater fra intervjuene. 

 

Til slutt vil jeg oppsummere dette analysekapittelet ved å trekke frem mine hovedfunn fra 

analysen av både tilbakemeldingene og intervjuene. 

 

4.1 Analyse av tilbakemeldingene 

Denne analysen er gjort på bakgrunn av tre undervisningsopplegg gjennomført av tre 

forskjellige lærere i sine respektive norskklasser. Dette er opplegg der elevene leverte sine 

muntlige fremføringer på lydopptak i stedet for den tradisjonelle elevfremføringen i 

klasserommet. I denne analysen har jeg sett på vurderingene lærerne ga på de muntlige 

fremføringene elevene leverte. Analysen av tilbakemeldingene er gjort i lys av 

forskningsspørsmålet: Hva fokuserer lærerne på når de vurderer de digitale lydopptakene? 

 

Begrepene i denne analysen er gjort ved hjelp av teori om den retoriske arbeidsprosessen, og 

denne prosessens fem faser: 

1. Inventio 

2. Dispositio 

3. Elocutio 

4. Memoria 

5. Actio 
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Tabellen under viser hvor mange ganger innholdsmomenter i de forskjellige fasene i den 

retoriske arbeidsprosessen ble nevnt i lærernes tilbakemeldinger til elevene. Denne 

analysedelen baserer seg på disse tallene, og jeg vil presentere det som skiller seg ut som 

hovedtrekk i mine funn, og belyse disse ved hjelp av eksempler. 

 

I tabellen har jeg forsøkt å sette kommentarene i system. I venstre kolonne har jeg ført opp de 

fem fasene i arbeidsprosessen. Hva som legges vekt på innenfor disse fasene har jeg skrevet i 

tabell 1 i metodekapittelet. I de øverste radene står informantene oppført, og nedenfor disse 

har jeg ført inn hvor mange av lærernes kommentarer som omhandler de spesifikke fasene i 

arbeidsprosessen. I tillegg til å skrive de forskjellige fasene og hvor mange kommentarer som 

omhandler disse, har jeg også skrevet hvor mange elever hver av informantene vurderte, for å 

sette resultatene i sammenheng med dette. 

 

Tabell 3: Fokusområder i tilbakemeldingene 

 

 Informant A – 5 

elever 

Informant B – 30 

elever 

Informant C – 22 

elever 

Inventio 20 37 33 

Dispositio 5 41 16 

Elocutio 10 4 3 

Memoria 5 0 0 

Actio 5 24 10 

 

 

Jeg vil videre i denne analysen gå gjennom hver fase og plukke ut hovedtendenser i mine 

funn, og vise eksempler. Dette for å kunne legge til rette for videre diskusjon i oppgavens 

neste kapittel. 

 

4.1.1 Inventio 

Fra tabell 1 i metodekapittelet kan man se at det jeg fokuserte på da jeg analyserte lærernes 

inventio-fokus i deres tilbakemeldinger, var kommentarer som omhandlet den muntlige 

fremføringens innhold, tema og/eller budskap. Dette er relativt vide begreper, og jeg vil 

derfor videre komme med konkrete eksempler på kommentarer som ble gitt, for å klargjøre 

både hva jeg legger i inventio-begrepet, og hvordan lærerne fokuserte på dette i sine 

tilbakemeldinger til elevene. Et fellestrekk for alle informantene er et stort fokus på inventio i 
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deres tilbakemeldinger. Henholdsvis 20, 37 og 33 av informantenes kommentarer har 

inventio-fokus, altså fokus på de ovennevnte momentene. Dette er en relativt høy andel av 

kommentarene, og gir et godt bilde på hvor en stor del av fokuset til informantene ligger når 

de har vurdert lydopptakene. 

 

Mange av kommentarene er relativt generelle, og kommenterer innholdet i presentasjonen 

uten videre begrunnelse på hva som er gjort, og sier heller ikke spesifikt hva eleven har fått 

til eller ikke: «Viser grundig og nyansert forståelse for temaene i stykket.» (Informant B) og 

«Temaet ble belyst nokså godt.» (Informant A).  

 

Likevel finner man også kommentarer som er mer spesifikke og gir elevene innsyn i konkrete 

aspekter de lyktes eller ikke lyktes med. Dette er et eksempel på en kommentar som gis til 

hele gruppen:  

 

«Dere får fram at stykket dreier seg om badet, men er også kort innom temaer som 

personlige konflikter og ulike syn på hvordan makten skal fordeles i samfunnet.» 

(Informant B)  

 

Også informant C hadde innslag av slike kommentarer, her et eksempel på en kommentar 

som gis til en enkeltelev i gruppa: 

 

«Det er lurt at du kommenterer setningsbygning, selv om det kanskje ville vært enda 

mer overbevisende hvis du viste at du kunne noe mer om nettopp det.» (Informant C) 

 

Det er også gjennomgående hos alle informantene at kommentarene for det meste er positive 

og har fokus på hva elevene har fått til. Likevel er dette fasen det er flest kommentarer på 

som kan defineres som konstruktiv kritikk, eller som inneholdt råd om aspekter som kunne 

gjøres bedre eller annerledes. Dette er spesielt fremtredende i informant C sine 

tilbakemeldinger. Hos denne informanten er omtrent halvparten av kommentarene som 

omhandler inventio, en type kommentarer jeg vil definere som mer spesifikke, og som 

forklarer hva eleven(e) har lykkes med eller trenger å jobbe mer med. Slike spesifikke 

tilbakemeldinger er ikke like vanlige hos de to andre informantene, der kommentarene som 

oftest tar tak i elementer elevene har lykkes med i sine muntlige fremføringer. Eksempler på 

dette er: «Dere evner enkelte steder å se sammenhenger mellom tekstene dere har valgt» 
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(Informant A) og «Dere får belyst temaene i stykket på en nyansert måte» (Informant B). 

Allikevel er det som sagt på inventio-fasen jeg har funnet hyppigst bruk av kommentarer som 

kan defineres som konstruktiv kritikk, og dette er ikke like fremtredende hos noen av 

informantene i tilbakemeldingene på de andre fire fasene.  

 

4.1.2 Dispositio 

I kategoriseringen av dispositio-fasen, tok jeg for meg tilbakemeldinger som omhandlet den 

muntlige fremføringens struktur og rekkefølge på innholdsmomenter, i tillegg til balanse 

mellom gruppedeltakerne. Av tabellen ser vi et stort sprik i lærernes vurdering av momenter 

innenfor denne fasen. Spesielt informant B, men også til dels informant C, har hatt stort fokus 

på denne fasen i sin vurdering, i henholdsvis 41 og 16 av deres kommentarer. Dette står i 

kontrast til informant A, som ut ifra tabellen ikke har hatt like stort fokus på dette i sine 

tilbakemeldinger, med kun 5 kommentarer som omhandler dispositio. 

 

Typisk for disse kommentarene er at de omhandlet strukturen i den muntlige presentasjonen, 

da spesielt balansen mellom de forskjellige delene i presentasjonen, og balansen mellom de 

som fremførte. Eksempelvis: «Dere har tydelig struktur med innledning, hoveddel og 

konklusjon.» (Informant B) og «Det er god balanse mellom de ulike deltakerne.» (Informant 

C) 

 

Dette er elementer som ikke nødvendigvis er lettere eller vanskeligere for lærerne å oppdage 

når de vurderer fremføringer på lydopptak, sammenlignet med tradisjonelle elevfremføringer 

i klasserommet. I dispositio-fasen er det heller ikke like mange innholdsmomenter å 

kommentere som i for eksempel inventio-fasen. Hos alle informantene var det en overvekt av 

dispositio-kommentarene som ble gitt i sammenheng med at det var gruppepresentasjoner, og 

ikke individuelle presentasjoner. Som nevnt ble balansen mellom de forskjellige deltakerne i 

presentasjonen kommentert, i tillegg til kommentarer om hvordan flyten i overgangen 

mellom de som snakket fremsto. 

 

Det kan diskuteres om resultatet i denne kategorien kunne vært annerledes dersom 

informantene hadde gjennomført undervisningsopplegg med individuelle elevfremføringer, 

men dette er vanskelig å si sikkert. 
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4.1.3 Elocutio 

Elocutio-fasen i denne analysen baserer seg på kommentarer som omhandler språkvalg, 

stilnivå, språklige utsmykninger og bruk av lydeffekter i de muntlige fremføringene. Ut ifra 

tabellen kan man se at elocutio ikke er en fase noen av informantene har hatt stort fokus på i 

sin vurdering, med informant A som den som nevner det oftest. Kommentarer på elocutio-

fasen er for det meste kommentarer som omhandler elevenes bruk av musikk eller lydeffekter 

i sine presentasjoner: «Det var kjempekult med bruk av musikk og lydeffekter.» (Informant 

B) og «Pluss til slutt for herlig redigering med taffelmusikk og musikalske innslag.» 

(Informant C) 

 

Det er få av kommentarene som omhandler elevenes stilvalg eller bruk av språklige 

virkemidler. Disse kommentarene er heller ikke veldig konkrete, men omhandler helheten i 

de muntlige presentasjonene, slik som disse: «Noe monotont og ensformig, og dette går til 

slutt utover underholdningselementet i programmet.» (Informant A) og «Språket er godt.» 

(Informant C) 

 

I fokusområdene i vurderingene kan man se sammenhenger mellom vurderingskriteriene 

informantene ga i sammenheng med arbeidet med de muntlige fremføringene, og hva de 

fokuserer på i sine tilbakemeldinger. Ingen av informantene nevner eksplisitt språkvalg, 

stilnivå eller bruk av lydeffekter som kriterier for oppgaven, bortsett fra informant C, som 

nevner «god språklig utforming» som et kriterium for god måloppnåelse i sine 

vurderingskriterier. 

 

4.1.4 Memoria 

I denne kategoriseringen går memoria-fasen ut på tilbakemeldinger som omhandler bruk av 

manus i de muntlige fremføringene. I analysen av vurderingene av denne fasen, er det tydelig 

at dette er noe som ikke har blitt fokusert på i tilbakemeldingene. Her skiller informant A seg 

ut som den eneste som har gitt tilbakemelding på memoria. Det er heller ikke spesielt 

konkrete tilbakemeldinger som gis på denne fasen av arbeidsprosessen, noe som også 

nærmest er umulig da man ikke kan se elevene som fremfører og vurderingen kun baserer seg 

på det man kan høre. Derfor ble de få tilbakemeldingene som omhandlet memoria kun 

«synsing», slik som eksempelet nedenfor eksemplifiserer: 
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«Allikevel synes jeg at dere har gjort en solid jobb, enten det var med manus eller 

ikke.» (Informant A) 

 

Memoria er som nevnt tidligere en fase som er krevende å gi vurdering på ved bruk av 

lydopptak, siden man ikke kan se den som fremfører. Dette gjenspeiler seg også i 

tilbakemeldingene. Både informant B og C har sett bort fra denne fasen i sine vurderinger av 

de digitale lydopptakene. Dette kan som nevnt forklares med at det er en krevende øvelse å 

vurdere dette når fremføringene leveres på lydopptak, men også at det finnes andre måter å 

kontrollere og vurdere bruk av manus på, noe som belyses senere i gjennomgangen og 

analysen av intervjuene med informantene. 

 

4.1.5 Actio 

I kategoriseringen av actio-fasen tok jeg for meg tilbakemeldinger som omhandlet elevenes 

stemmebruk og hvordan de brukte denne til å formidle det de skulle si. I tilbakemeldingene 

på denne fasen er det ganske store forskjeller mellom informantene. Informant B har en 

relativt stor andel kommentarer som omhandler actio, mens informant A og C har en ganske 

lav frekvens av slike kommentarer. I kommentarene som omhandler actio er det momenter 

som omhandler stemmebruk, slik som tempo og pausebruk, som oftest blir nevnt, spesielt hos 

informant B: 

 

«Snakker i et variert, naturlig tempo som tilhørerne lett kan følge.» (Informant B) 

 

«Dere snakker innimellom ganske fort og avløser hverandre med rask rytme. Det gjør 

at det blir litt vanskelig for den som lytter å holde oversikt over hvem som snakker og 

hva som er de sentrale poengene.» (Informant B) 

 

«Bruker pauser for å understreke viktige poenger.» (Informant B) 

 

Hos de to andre informantene er det engasjement og innlevelse i fremføringen som er 

hovedtendensen i tilbakemeldingene på momenter i actio-fasen: 

 

«I presentasjonen var du morsom, entusiastisk, og hadde en herlig forkjærlighet for 

ordet «utrolig».» (Informant C) 
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«De fleste elevvurderingene påpeker at programmet var noe monotont og ensformig, 

og at dette til slutt går utover underholdningselementet i programmet.» (Informant A) 

 

Hos alle lærerne er det gjennomgående at nesten alle kommentarene som omhandler actio-

fasen er lite kritiske og fokuserer på hva elevene har fått til. Blant alle lærernes kommentarer 

er det kun to kommentarer, én hos informant A (kommentaren ovenfor) og én hos informant 

B, som omhandler actio-fasen og som samtidig tar opp noe som kunne vært gjort bedre. Dette 

er en tilbakemelding på at en gruppe har snakket litt for fort og at de bør senke tempoet litt 

slik at det er lettere å få med seg de sentrale poengene i presentasjonen.  

 

Igjen kan fokuset på actio settes i sammenheng med vurderingskriteriene lærerne fastsatte for 

klassen. Når man ser på kriteriene er det informant B av de tre informantene som har flest 

punkter der han eksplisitt nevner stemmebruk og lignende actio-elementer i sine 

vurderingskriterier. Han er også informanten med flest kommentarer på denne fasen i 

vurderingene av lydopptakene, med 24 kommentarer. Informant A og C kommenterte denne 

fasen henholdsvis 5 og 10 ganger i sine tilbakemeldinger. 

 

4.1.6 Oppsummering 

I denne første analysedelen har jeg analysert tilbakemeldingene lærerne har gitt på sine 

elevers muntlige fremføringer. Ut ifra denne analysen kan man se at det lærerne fokuserer 

mest på i vurderingene sine er selve innholdet i fremføringene, altså momenter innenfor 

inventio-fasen. Det er også fokus på fremføringens form og struktur, som fremkommer i 

fasen dispositio, spesielt hos informant B. Dispositio er også fasen der forskjellen mellom 

informantene er størst, der informant A har få kommentarer på denne fasen, mens informant 

B har hatt stort fokus på denne fasen i sine vurderinger. Dette store fokuset på dispositio kan 

ha blitt påvirket av at alle fremføringene var gruppepresentasjoner, og at mange av 

tilbakemeldingene på denne fasen omhandlet gruppedynamikk. 

 

Elocutio-fasen er i fokus i informant As tilbakemeldinger, men ikke like mye i de to andre 

informantenes kommentarer. Gjennomgående for alle informantene er at tilbakemeldingene 

som omhandlet momenter innenfor elocutio-fasen, for det meste er kommentarer på bruk av 

musikk eller lydeffekter i de muntlige fremføringene. 
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Hverken informant B eller C omtaler elevenes bruk av manus, altså det som i analysen 

omtales som memoria, i sine tilbakemeldinger. Informant A har noen få kommentarer på 

dette, men samlet er dette fasen det fokuseres minst på i informantenes tilbakemeldinger. 

Dette sto også i stil med mine forventninger til resultatet, da det er veldig krevende å vurdere 

manusbruk når elevene leverer fremføringer på lydopptak. 

 

Et mindretall av kommentarene bærer preg av å innebære råd for videre arbeid, eller hvordan 

elevene kunne løst oppgaven på en bedre måte enn de gjorde. Dette gjelder kommentarene på 

alle fasene, med unntak av, til en viss grad, kommentarer som omhandlet inventio-fasen. Her 

var det en litt større andel kommentarer som bar preg av konstruktiv kritikk og råd til hva 

som kunne gjøres annerledes eller bedre til neste gang. Dette var noe som gjaldt 

kommentarene til alle tre lærerne. De fleste av kommentarene på innholdsmomentene i de 

andre fasene er nesten utelukkende ukritiske og fokuserer på hva elevene har fått til, spesielt 

når det gjelder tilbakemeldinger på actio-fasen.  

 

I mange tilfeller speiles vurderingene til lærerne av vurderingskriteriene de ga til elevene. 

Ofte når det er store skiller mellom informantene i hvor stor grad de fokuserer på 

innholdsmomenter innenfor en fase, har dette sammenheng med hvor stort fokus de har på 

disse momentene i sine vurderingskriterier. 

 

4.2 Analyse av intervjuene 

Analysen av intervjuene er gjort i lys av forskningsspørsmålet: Hvordan opplever tre lærere i 

videregående skole å vurdere muntlige fremføringer levert som digitalt lydopptak? 

 

Denne delen av analysekapittelet baserer seg på intervjuene med informantene, og deres 

synspunkter om bruk av lydopptak i norskfaget som et alternativ til elevfremføringen. 

 

Alle intervjuene startet med at informantene fortalte om oppleggene de hadde gjennomført og 

hvordan de hadde opplevd å vurdere de digitale lydopptakene. Jeg var blant annet interessert i 

å høre informantenes meninger om denne vurderingsprosessen, sammenlignet med deres 

erfaringer fra å vurdere klasseromsfremføringer. Intervjuene kom derfor også inn på deres 
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erfaringer med å vurdere klasseromsfremføringer, og vurdering av muntlige ferdigheter i 

norskfaget.  

 

Strukturen i denne analysedelen følger intervjuets gang. Det begynte med spørsmål om 

forberedelsen til undervisningsoppleggene informantene gjennomførte i sine respektive 

klasser, deretter om oppleggene og bruk av lydopptak i undervisningen. Videre gikk det over 

til spørsmål om vurdering av fremføring på lydopptak, og om lydopptakets muligheter og 

utfordringer i undervisning i norsk muntlig. Til slutt vil jeg ta for meg samtaletemaer som 

oppsto i intervjuene som ikke nødvendigvis passer inn i de nevnte kategoriene 

 

4.2.1 Forberedelsesfasen 

Felles for alle tre informantenes undervisningsopplegg var at de gikk over relativt lang tid, 

henholdsvis fire (informant A), fem (informant B) og fire (informant C) dobbeltøkter. Dette 

begrunnet informantene med at det var et ganske omfattende opplegg, der elevene først måtte 

sette seg inn i aktuelle tema og tekster, deretter forberede fremføringen og til slutt spille den 

inn og eventuelt redigere. 

 

Alle informantene gjorde det tydelig for elevene hva som krevdes for å få en god karakter, 

med skriftlige vurderingskriterier som ble delt ut og gjennomgått med elevene i starten av 

undervisningsopplegget. Informant A forteller at kriteriene ble brukt aktivt og var en viktig 

del av opplegget: 

 

Vurderingskriteriene var en sentral del av veiledningen underveis. Jeg var tydelig på 

at de skulle bruke kriteriene, og de som gjorde det best til slutt, var også de som var 

flinke og fulgte vurderingskriteriene. 

 

Dette synet på vurderingskriterier deler de to andre informantene, som også hadde fokus på å 

informere sine elever om de aktuelle kriteriene. Informant B forteller at «elevene fikk utdelt 

kriterier sammen med oppgaveteksten og brukte dette i arbeidet», mens informant C kom 

med et liknende utsagn og beskrev vurderingskriteriene hun hadde laget til elevene på 

forhånd. Disse kriteriene var delt i flere kategorier og tok for seg blant annet form og innhold 

i presentasjonen og hvordan elevene skulle fremstå som formidlere. 
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4.2.2 Om forskjeller mellom vurdering av klasseromsfremføringer og 

lydopptak 

Alle informantene hadde kjennskap til bruk av elevfremføringen som en måte å vurdere 

muntlige ferdigheter på i norskfaget. Likevel er ikke dette den muntlige 

vurderingssituasjonen som er vanligst i noen av informantenes norskklasser. På spørsmål om 

hvilke vurderingssituasjoner som er vanligst for informantene når de vurderer muntlige 

ferdigheter i norskfaget, svarer alle tre at de primært benytter seg av fagsamtaler av typen der 

elevene samtaler med hverandre om fag i grupper, med læreren som en slags ordstyrer. 

Informantene hadde allikevel som sagt god kjennskap til elevfremføringen som 

undervisnings- og vurderingsmetode, og deres erfaringer med dette skapte derfor et godt 

sammenligningsgrunnlag til oppleggene der de hadde benyttet seg av lydopptak som 

fremføringsmedium. 

 

Det alle informantene nevner som en av de største forskjellene mellom å vurdere 

elevfremføringer på lydopptak og å vurdere en fremføring i klasserommet, er lydopptakets 

mulighet med hensyn til lagring, og muligheten dette gir for å høre på opptaket flere ganger. 

Informantene forteller at når de har elevfremføringer i klassen gjør de som oftest vurderingen 

der og da, mens fremføringen pågår. Informant B forteller at det å måtte gjøre en vurdering 

«på sparket» kan være krevende: 

 

Det er en krevende øvelse. Det er en krevende øvelse å lytte og være så konsentrert 

over så langt tidsspenn, særlig hvis det er flere etter hverandre. Og det krever det jo 

når det skal gjøres en vurdering av det. Og det og så finne de riktige tingene å 

fokusere på som ting som de gjør bra. (…) Å finne de riktige tingene der, det er 

krevende når det er muntlig, og det skjer der og da. 

 

Dette er et syn også de andre informantene deler. Informant A sier at «elevfremføringer er 

ofte veldig flyktige, og hvis ikke vurderingen gjøres der og da så blir det borte». Også 

Informant C nevner dette som krevende med hensyn til muntlige vurderinger, og forteller at 

«man husker kanskje flere småting der og da, men det blir kanskje tryggere når du har latt det 

synke littegrann». Men hun trekker også frem at det å vurdere en fremføring spontant er noe 

både elever og lærere må bli vant til, da vurdering av muntlige fremføringer er en situasjon 

som er relativt lik den man er i når elevene har muntlig eksamen, både for den som fremfører, 
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og den som vurderer.  

 

Når det gjelder vurderingen av lydopptakene, forteller alle informantene at de har hørt på 

fremføringene flere ganger i vurderingsarbeidet. Informant A mener at dette er noe av 

fordelen med å levere fremføringer på lydopptak: 

 

Jeg hørte på den en gang til, for jeg var veldig i tvil underveis. Fordelen med 

lydopptak er jo at du kan høre på de igjen, og grunnen til at jeg hører på de igjen er 

fordi muntlige innlegg og fremføringer ofte er veldig flyktige. Det blir borte der og 

da. 

 

Informant B mener også at det er en fordel at man kan høre på fremføringene flere ganger når 

de skal vurderes: 

 

Jeg hørte på de flere ganger, sånn liksom for å finne ut hva sa hun, hva sa de ulike her 

egentlig, hvor godt har de forstått det? Det er en fordel fordi det tror jeg nok hever 

grundigheten på vurderingsarbeidet. 

 

I motsetning til den tradisjonelle klasseromsfremføringen, som skjer der og da, blir 

fremføringen på lydopptak noe permanent og på denne måten får den likhetstrekk med en 

skriftlig innlevering. Dette mener informantene at har både sine fordeler og ulemper. Det at 

man har mulighet til å høre så grundig etter, opplever informant A som positivt, i det minste 

for læreren som vurderer, men han er også usikker på om dette er like positivt for elevene: 

 

Det er en fordel for meg. Om det er en en fordel for elevene, det vet man jo ikke. Da 

kan jeg jo gå grundigere til verks og høre igjen, «sa han virkelig det?». Det kan være 

at man finner flere ting å ta de på. 

 

Informantene ser altså både fordeler og ulemper ved å kunne høre på fremføringene flere 

ganger. På den ene siden kan det føre til en grundigere vurdering, men på den andre siden kan 

den også bli for grundig, og fokuset kan gå mer på detaljnivå enn ved vurdering av den 

tradisjonelle elevfremføringen. 
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4.2.3 Fokusområder i tilbakemeldinger 

På spørsmål om lærernes fokusområder når de vurderer fremføringer på lydopptak 

sammenlignet med en fremføring i klasserommet, er meningene noe delte. To av 

informantene mener at deres fokus i vurderingene blir annerledes når de vurderer lydopptak. 

Informant Bs opplevelse er at han fokuserer mer på innhold enn på form, fordi dette blir 

lettere når man har presentasjonen på en lydfil: 

 

Jeg tror nok at jeg fokuserer mer på innhold enn på form når det er en lydfil. Jeg er vel 

mer opptatt av hva de sier enn hvordan de sier det, og jeg veit ikke. Med en lydfil som 

dette her da, med en innspilling, så er det lettere å høre på innholdet og få tak i 

detaljene i innholdet, nettopp fordi man kan gå tilbake, man kan høre det en gang til.  

 

Informant A nevner underholdningselementet i fremføringene, og mener at dette blir 

viktigere når elevene fremfører i klassen. Derfor mener han at fokuset hans kan ha vært 

annerledes enn ved en tradisjonell klasseromsfremføring, og at han kan ha fokusert mer på 

det faglige når det gjaldt vurderingen av lydopptakene: 

 

Jeg tror jeg fokuserer på andre ting, jeg tror kanskje at jeg tenker litt mer på i hvilken 

grad, med fremføringer i klasserommet, da hører alle på og da tenker man kanskje at 

da er underholdningselementet veldig viktig. Så kan det nok hende at da jeg hørte på 

den for meg selv på kontoret, at jeg fulgte enda mer med på det helt konkret faglige 

og i hvilken grad de eide kunnskapen. 

 

Disse meningene står litt i motsetning til informant C som forteller at hun tror at hun 

fokuserer på de samme tingene som om fremføringen skulle blitt gjort i klasserommet, men at 

hun muligens går dypere ned på detaljnivå og fokuserer mer på hva elevene sier, og hvordan 

de formulerer det, enn hun ville gjort hvis hun ikke hadde vurdert lydopptak: «Jeg kan jo gå 

tilbake og se hvor mange ganger sa du det og det. Så er jo spørsmålet om det muligens er litt 

slemt mot elevene». 

 

4.2.4 Vurdering av actio 

En diskusjon som dukker opp i sammenheng med vurdering av lydopptakene, er hvordan 

informantene forholder seg til vurderingen av actio i elevenes fremføringer. Denne fasen 
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snevrer seg inn i sammenheng med fremføringer på lydopptak, fordi man mister dimensjonen 

der man ser eleven og hans eller hennes bruk av kroppspråk, mimikk og bevegelser. 

Informant A og B fortalte at dette var en problemstilling de var innom i vurderingsarbeidet. 

Informant A fortalte at han hadde stort fokus på hvordan elevene brukte stemmen sin i 

presentasjonene: 

 

Det er veldig vanskelig å vurdere. Men man kan for eksempel være tydelig ved bruk 

av stemmen. Det sa jeg helt tydelig, her må dere bruke stemmene deres, stemmeleie, 

og entusiasme blir jo enda viktigere når vi kun har lyd å forholde oss til da. Så det sa 

jeg på forhånd. 

 

Informant B hadde også fokus på stemmebruk i sine vurderinger, men synes det er krevende 

å vurdere innholdsmomenter i actio-fasen på samme måte som i en tradisjonell 

elevfremføring: 

 

Man kan jo høre på en lydfil som dette, og man kan høre på artikulasjon, og man kan 

høre på pauser og stemmebruk og de elementene der da, det som går på det 

formmessige ved å presentere no. Men jeg syns det er lettere og tydeligere å si noe om 

når det er en tradisjonell presentasjon da, en tradisjonell fremføring. (…) Og så er det 

jo, med lydopptak så mister man jo den, det er en retorisk dimensjon der som man 

ikke får tak i på samme måte som når det er en ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Det 

handler litt om det som går på blikk, kroppsspråk, sånne ting som det, som også er en 

del av den muntligheten da, og presentasjonsteknikk.  

 

Informant A og B synes altså det er mer krevende å vurdere innholdsmomenter i actio-fasen i 

elevenes fremføring når fremføringen kun er på lydopptak, enn i en klasseromsfremføring. 

Dette er ganske naturlig da det, som informant B nevner, er en dimensjon som man ikke får 

tak i på samme måte. Likevel er det fortsatt deler av actio-fasen som er mulig å vurdere, slik 

som stemmebruk og entusiasme. 

 

4.2.5 Vurdering av memoria 

Et annet aspekt ved vurderingene som informantene opplevde som krevende, var elevenes 

bruk av manus. Informantene ble spurt om deres syn på elevenes manusbruk under 



 57 

fremføringene og hvordan de involverte dette i sine vurderinger, da det kan være krevende å 

«kontrollsjekke» i hvor stor grad elevene benytter seg av manus i en fremføring man kun kan 

høre og ikke se. Alle tre informantene var veldig klar over denne utfordringen ved å vurdere 

et lydopptak, og hadde ulike metoder for å kunne vurdere dette. To av informantene, A og B, 

hadde delinnleveringer underveis i arbeidsprosessen for å få en viss oversikt over hvordan 

elevene lå an underveis, og for å kunne få et inntrykk av hvor mye elevene benyttet seg av 

manuset sitt i selve fremføringen. Informant C nevnte også manusbruk som en utfordring da 

hun vurderte innleveringene, men mente også at man til en viss grad kunne høre på elevene 

om de leste rett fra et manus, og at det ikke nødvendigvis var negativt om elevene benyttet 

seg av manus: 

 

Det som jeg gjør, er at jeg kan høre det, jeg kan høre om de leser opp. Eller, det kan jo 

være noen som har laget et manus som er såpass livaktig, men det gjør jo flinke talere 

og, de har et manus som høres muntlig ut. Men det er et par elever, som når jeg hører 

på de, så noterer jeg at det høres ut som de har skrevet et manus. Og så kan jeg høre 

på språket som de bruker, om det er velvalgt og sånn. 

 

Informantene opplever det som en utfordring å vurdere innholdsmomenter i de to fasene 

memoria og actio, men forteller at de likevel finner deler i fremføringene og forarbeidet som 

gjør det mulig å vurdere disse fasene.  

 

4.2.6 Kvaliteten på vurderingene 

Alle informantene kommer i større eller mindre grad inn på en diskusjon om kvaliteten på 

vurderingen av lydopptakene, sammenlignet med vurdering av klasseromsfremføringer. Dette 

er selvfølgelig noe som er vanskelig å måle på noen måte, men informantene trakk frem 

aspekter som grundighet og rettferdighet i vurderingene av elevens arbeid. Informant B 

mener at kvaliteten på vurderingene ikke nødvendigvis blir bedre når man vurderer 

lydopptak, men at den kan være «annerledes, og fokusere på andre ting enn en vurdering av 

tradisjonelle klasseromsfremføringer». Informant C trekker frem at hun i en vurdering av 

lydopptak ikke trenger å ha like stort fokus på å måtte notere fortløpende, siden fremføringen 

er lagret og kan høres på flere ganger. Dette mener hun muligens kan være med på å gi en 

mer holdbar og reliabel vurdering. Informant A trekker også frem dette som en fordel ved 

vurdering av lydopptak:  
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Dette tror jeg kan gi en mer rettferdig vurdering, da det ikke er like mange 

forstyrrende momenter som det kan være i et klasserom, når man vurderer et 

lydopptak.  

 

Alle tre informantene nevner altså trekk som kan være annerledes når de vurderer lydopptak. 

Hovedtendensen blant informantene er at kvaliteten på vurderingene ikke nødvendigvis blir 

bedre, men at den blir litt forskjellig sammenlignet med vurdering av tradisjonelle 

elevfremføringer og at man ved å kunne vurdere den for seg selv i etterkant og ikke i 

klasserommet kan gi en mer reliabel vurdering for alle elevene. 

 

4.2.7 Vurdering av norsk muntlig 

Det er enighet blant informantene at det i vurderingen av muntlige ferdigheter i norskfaget 

bør være variasjon i hvilke undervisningsmetoder elevene jobber med. Som nevnt tidligere 

trekker alle informantene frem fagsamtalen som den metoden de opplever som den mest 

hensiktsmessige og hyppigst brukte måten å vurdere muntlige ferdigheter på, og forteller om 

hvordan de organiserer dette ved å ta ut grupper av elever fra undervisningen for å kunne ha 

en samtale om faglige temaer. Andre undervisningsmetoder blir også nevnt, slik som 

elevfremføringen, gruppearbeid og klassediskusjoner. En gjennomgangstanke blant 

informantene er at forholdet mellom antall elever og tiden man har til rådighet ofte er 

problematisk når de skal vurdere elevenes muntlige ferdigheter. Å vurdere norsk muntlig i en 

klassediskusjon kan bli vanskelig å få oversikt over hvis det er en stor klasse og mange 

deltagere, og hvis alle elevene skal vurderes individuelt gjennom for eksempel en fremføring 

er det ofte at tiden ikke strekker til hvis både fremføringene og vurderingen skal gjøres 

grundig. Dette trekker informant A frem som grunnen til at han foretrekker fagsamtaler: 

 

Personlig så liker jeg fagsamtaler aller best. Den tradisjonelle fremføringen er fin den, 

og effektiv, men hvis du skal ha én og én, så tar det altfor lang tid, og har du grupper 

er det noen som ikke kommer frem, noen som tar mye plass.  

 

I arbeidet med vurderingen av de digitale lydopptakene nevner både informant A og B 

tidsbruken som en utfordring. Selv om det er en fordel at fremføringene kan høres flere 

ganger, vil det være tidkrevende, spesielt hvis elevene fremfører individuelt. Informant A 
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forteller at: «Det tar tid å gå gjennom flere elevfremføringer, spesielt hvis man velger å høre 

på de flere ganger for å kunne gi en grundig vurdering». Han forteller også at selv om det tar 

lang tid, gir det potensial for en grundig vurdering, da lydopptakene fanger noe av 

flyktigheten som kjennetegner muntlige fremføringer. 

 

Det er tydelig at vurdering av muntlige ferdigheter er noe informantene har mange meninger 

om, og informant C forteller at de ofte diskuterer dette temaet i lærerkollegiet. Det digitale 

lydopptakets kvaliteter som en vurderingsmetode i norskfaget er i stor grad at den klarer å 

fange noe av muntlighetens flyktighet og gjør den permanent, men at det i likhet med mange 

andre undervisnings- og vurderingsmetoder kan være tidkrevende. 

 

4.2.8 Diverse 

I intervjuene kom det også frem diverse interessante muligheter og utfordringer som 

informantene hadde opplevd i sitt arbeid med digitalt lydopptak. Videre følger en del punkter 

jeg mener det vil være relevant å trekke frem i denne analysen.  

 

Tekniske problemer 

Informant C trakk frem noe som kunne være en potensiell ulempe ved bruk av lydopptak, 

som hun selv opplevde da klassen hennes gjennomførte dette opplegget. Der hadde noen av 

elevene hatt trøbbel med velge riktig format på lydfilen, og dette førte til at noen fikk 

problemer med å levere, og at deler av lydklippet deres hadde forsvunnet. 

 

Ulempen er rett og slett det tekniske, at alt er ikke kompatibelt. Plutselig er det en fil 

som går i stykker, og da er det jo... og da har ikke jeg hørt det en gang. Hadde de 

fremført det hadde jeg hvert fall hørt det en gang og tatt notater. Men det er jo og 

sånne hindre man fort kan komme forbi. (…) Så de kan jo bare si det at «PC’n ble 

ødelagt eller de digitale lydopptakene forsvant». Så du mister litt kontrollen som 

lærer.  

 

Dette er et problem som kan oppstå, og som man heller ikke kan forsikre seg mot, selv om 

man kan ta forholdsregler med tanke på lagring av filer og lignende. Noe av grunnen til at 

slike problemer oppstår, kan også være at arbeidsmetoden er ny og uvant for både elever og 

lærer, slik at man enda ikke har erfart dette og derfor ikke har hatt mulighet til å lage slike 
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forholdsregler. 

 

Lydopptak som en kreativ undervisningsmetode 

En fellesnevner for alle tre informantene er at de nevner bruk av fremføringer på lydopptak 

som et kreativt avbrekk fra den vanlige norskundervisningen. Informant A fortalte også at 

han hadde brukt arbeid med lydopptak tidligere, men da uten at elevene ble vurdert, og mer 

for at fremføringer ikke alltid skulle være så «faglig og seriøst». Informant C fortalte at hun 

hadde gitt elevene litt friere tøyler når det kom til kreativitet i gjennomføringen av dette 

undervisningsopplegget: 

 

Og det blir også kanskje litt mer uformelt, fordi de fikk litt sånn kreative tøyler. Og 

det syns jeg var lov, de skal jo ha det litt gøy og. Det er altfor lite kreativitet, vi er så 

faglige hele tiden at det er kjekt at de får litt friheter til det.  

 

Informant B opplevde også at elever i hans klasse tok seg kreative friheter som han ikke var 

sikker på om de ville gjort i en klasseromsfremføring. 

 

Noen syns det var litt gøy å jobbe med det på denne måten, og det er noe litt annet enn 

hva de er vant til da. Så det kan jo være... det er jo alltid gøy med variasjon. Så det 

tror jeg de satt pris på egentlig. Og det var noen som gjorde ganske mye ut av det 

også. Gjorde en del ut av det og brukte lydeffekter og hadde litt sånn moro med selve 

produktet. 

 

Informant A fortalte også at han vektla elevenes kreativitet i sine vurderinger av 

fremføringene, og at underholdningselementet var noe han la vekt på da han hørte på 

lydopptakene. 

 

Bruk av lydopptak i etterarbeidet 

Informant B trakk frem en annen kvalitet en fremføring på lydopptak kan ha sammenlignet 

med en klasseromsfremføring, nemlig at de kan lagres og brukes igjen ved en senere 

anledning. Han fortalte at han hadde planer om å gjennomføre et lignende opplegg i en annen 

klasse, og derfor ville han spille av deler av den ene lydfilen som ble levert inn, for å 

modellere for elevene i den andre klassen hvordan de kunne løse oppgaven:  
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Jeg har faktisk tenkt til å bruke den ene filen som ble laget, kanskje ikke hele, men 

deler av den, som en modell til hvordan det kan gjøres. 

 

Dette trakk informanten frem som en fordel ved det digitale lydopptakets varighet, og som en 

type undervisning det er vanskeligere å gjennomføre ved bruk av den tradisjonelle 

elevfremføringen. Han mente også at dette var en fin måte å kunne skape en diskusjon med 

elevene om muntlige fremføringer. 

 

Reserverte elever 

Informant A mente at gruppen av elever i hans klasse som hadde valgt å levere muntlige 

fremføringer ved hjelp av lydopptak, gjorde dette fordi de ikke trivdes med å fremføre foran 

klassen. Dette var elever som informanten beskrev som «vanligvis reserverte» når de tidligere 

hadde jobbet med muntlige fremføringer: 

 

Elevene som valgte lydopptak nå, de valgte det rett og slett fordi de ikke så seg selv 

fremføre noe kreativt foran klassen, i tillegg er de vanligvis reserverte når det kommer 

til fremføringer. De er ikke noe glad i formen i det hele tatt. Derfor så valgte de nok 

lydopptak, for det er en ufarliggjøring av oppgaven, tror jeg.  

 

Informant B nevner også at han ofte opplever at elever synes det er ubehagelig eller vanskelig 

å fremføre foran klassen, og at dette blant annet kan være fordi den som fremfører ikke 

opplever at klassen som hører på, er så interesserte i det som fremføres, og på denne måten 

blir et litt «utakknemlig» publikum. Informanten nevner også at selv om noen kan synes at 

det er vanskelig, er det å kunne prate foran et publikum en nyttig ferdighet å lære og kunne ta 

med seg videre i livet.  

 

Lyttekompetanse 

I tillegg til å bli vurdert på bakgrunn av selve fremføringen og forberedelsesprosessen 

gjennom delinnleveringer, ble elevene i informant As klasse også vurdert på bakgrunn av 

deres lytteferdigheter. Dette ble gjort slik at elevene skulle vurdere hverandres fremføringer 

og at dette da spilte inn på deres egen endelige vurdering. Elevenes vurderinger av hverandre 

skulle for det meste ha fokus på det positive med de andres fremføringer. Informant A 

forklarte at han så på lytteferdighet som en viktig del av elevenes arbeid med fremføringer:  
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Elevene skulle vurdere hverandres fremføringer og så levere de til meg, og så kunne 

jeg se hvordan de hadde vurdert de andre gruppene. Hvis de hadde gjort en grundig og 

relevant vurdering av de andre fremleggene ville dette spille inn på deres egen 

vurdering. Lytteferdighet går like mye ut på å vise respekt for de andre, høre og få 

med seg hva som skjer. Det fokuserte jeg også på i vurderingene. 

 

Dette var et interessant grep, da lytteferdigheter kan være veldig vanskelig å observere og 

vurdere, og er et aspekt innenfor de muntlige ferdighetene som ofte kan bli oversett. 

 

4.3 Oppsummering og presentasjon av hovedfunn 

Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg som en oppsummering trekke frem hovedfunnene fra 

min analyse av vurderingene og mine intervjuer med informantene. Dette er funn jeg mener 

er interessante, og som jeg vil diskutere i neste kapittel. 

 

Det første hovedfunnet jeg vil trekke frem, er det store fokuset på inventio og dispositio i 

lærernes vurderinger av de digitale lydopptakene. Hos alle informantene var det påfallende 

stort fokus på inventio i deres vurderinger, i tillegg til at informant B og C også hadde fokus 

på dispositio. Som en kontrast til dette står fokuset på elocutio og memoria, og på actio hos 

informant A og C. Dette er også noe som gjenspeiles i intervjuene med informantene, der det 

nevnes at informantene selv opplever å ha et større fokus på selve innholdet og det faglige 

ved presentasjonene enn på actio-aspektet i fremføringen. Dette henger sammen med mitt 

andre hovedfunn, nemlig at lærerne trekker frem at de synes det er krevende å vurdere actio 

og memoria når elevene leverer presentasjoner på lydopptak. Da faller mange av elementene 

fra den tradisjonelle elevfremføringen bort, spesielt det som har å gjøre med selve 

fremføringssituasjonen. 

 

Oppgavens tredje hovedfunn er at den tradisjonelle elevfremføringens flyktighet på mange 

måter blir fanget ved hjelp av det digitale lydopptaket, og at det derfor kan være hjelpsomt 

for læreren i vurderingssituasjonen da han eller hun kan høre på presentasjonen flere ganger. 

Informantene trekker frem at dette muligens kan gi en mer rettferdig eller holdbar vurdering 

av elevenes muntlige presentasjoner, men også at det kan være en veldig tidkrevende form 

for vurdering, spesielt hvis man skal høre på presentasjonene flere ganger. 
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Som et fjerde hovedfunn vil jeg trekke frem muligheter som bruk av lydopptak i 

undervisningen kan gi. Lagringsmuligheten gir blant annet mulighet til å spare på 

lydopptakene og bruke de ved en senere anledning, for eksempel for å vise gode eksempler 

og modellere for elevene og skape en diskusjon om hvordan en slik oppgave kan løses, eller i 

sammenheng med lytteferdigheter. Det kan også være en fordel for elever som kvier seg for å 

fremføre foran klassen, eller for at elever kan utfolde seg kreativt på måter man ikke kan ved 

bruk av den tradisjonelle elevfremføringen. Dette er selvfølgelig ikke noe som kommer som 

en selvfølge ved bruk av lydopptak, men noe læreren kan legge opp til i sammenheng med 

dette. 
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5 Diskusjon 
I dette kapittelet vil jeg, basert på resultatene av mine analyser og i lys av teorien jeg har gjort 

rede for i denne oppgaven, diskutere oppgavens problemstilling: Hvilke muligheter og 

utfordringer gir digitalt lydopptak som et alternativ til elevfremføringen i norskfaget? 

 

For å gjøre dette vil jeg ta utgangspunkt i mine hovedfunn fra analysen, og de tidligere 

presenterte forskningsspørsmålene:  

 

1. Hvordan opplever tre lærere i videregående skole å vurdere muntlige fremføringer 

levert som digitalt lydopptak? 

 

2. Hva fokuserer lærerne på når de vurderer de digitale lydopptakene? 

 

 

5.1 Fokusområder i tilbakemeldingene 

De to første hovedfunnene fra analysen handler om hva lærerne fokuserte på i sine 

tilbakemeldinger til elevene. I analysen kom jeg frem til at lærerne hadde et sterkt fokus på 

inventio og dispositio i sine tilbakemeldinger til elevene, samtidig som fasene elocutio, 

memoria og actio ikke ble like prioritert i tilbakemeldingene.  

 

5.1.1 Fokus i tilbakemeldingene ved bruk av lydopptak 

Både informant A og B fortalte at deres fokus i vurderingene av lydopptakene kunne være 

annerledes enn når de vurderte fremføringer i klassen. Informant A sier at han nok fokuserer 

mer på det faglige i fremføringen enn det han kaller for «underholdningselementet», og 

informant B tror han fokuserer mer på innholdet enn formen på fremføringen. I lys av Jers’ 

(2010) responsrektangel vil dette tilsi at informant A og Bs fokus i større grad ligger på det 

globale nivået i responsrektangelet enn på det lokale nivået. Det globale nivået innebærer 

tilbakemeldinger som omhandler inventio og dispositio, mens tilbakemeldinger som 

omhandler elocutio, memoria og actio ligger på det lokale nivået. Informantenes erfaringer 

står i kontrast til Jers’ (2010) og Svenkeruds (2013a) funn om at vurdering av fremføringer 

ofte omhandler actio, fordi dette befinner seg på det lokale nivået i responsrektangelet. 

Derimot står det i stil med Hertzbergs (2003) syn på vurderinger av muntlige fremføringer, 

som hevder at elever sjelden bli vurdert i et actio-perspektiv, men at de tilbakemeldingene 
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som blir gitt, oftest er kommentarer på innholdet i fremføringene. Dette er et fenomen som 

også kommer til syne i analysen av lærernes vurderinger av de digitale lydopptakene. Her kan 

man se et stort fokus på inventio og til dels dispositio. Lærerne fokuserer altså i stor grad på 

selve innholdet i de muntlige presentasjonene, i tillegg til strukturen. Informantenes egne 

erfaringer stemmer ganske godt overens med det som kommer frem i resultatene av analysen.  

 

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor lærernes fokus i vurderingene i stor grad 

omhandler det globale nivået i responsrektangelet. Jers (2010) hevder at respons som går på 

det lokale nivået, er enklere å gi enn respons på det globale nivået. Derfor er det ikke selvsagt 

at lærernes vurderinger skulle vise seg å ha et slikt fokus. Allikevel kan man diskutere 

hvorfor dette ble resultatet. Fokuset på inventio og dispositio kan komme av at det blir 

vanskeligere å vurdere memoria og actio i et lydopptak enn i en muntlige fremføring i 

klasserommet. Dette nevnte alle informantene som noe de så på som krevende i vurderingen 

av lydopptakene. Memoria faller naturlig nok nesten bort fra vurderingssituasjonen fordi man 

ikke ser den som fremfører, mens actio også mister litt av sin påvirkningskraft da elementer 

som kroppsspråk og blikkontakt faller bort. Derfor kan det være at lærerne kompenserer 

denne mangelen på memoria og actio i sine vurderinger ved å fokusere mer på inventio og 

dispositio.  

 

Noe som er gjennomgående i de fleste av informantenes kommentarer, og spesielt de som 

omhandlet actio-fasen, er at disse kommentarene nesten utelukkende er positive og det er få 

kommentarer som fokuserer på hva elevene kunne gjort bedre eller annerledes. Disse 

observasjonene står i stil med Penne og Hertzbergs (2015) syn på vurdering av muntlige 

tekster, og da spesielt vurdering av actio-fasen. Lærernes vurderinger er som oftest positive 

og generelle, istedenfor å være konkrete og og tekstspesifikke, selv om selve 

vurderingssituasjonen i sammenheng med lydopptak er mer lik den man finner igjen ved 

skriftlige tekster, ved at man ikke trenger å gjøre vurderingen direkte etter fremføringen, og 

at læreren kan høre på den flere ganger. I en slik situasjon hevder Penne og Hertzberg (2015) 

at det er mye vanligere at læreren kommer med utfyllende kommentarer som også innebærer 

råd for videre arbeid.  

 

Tidligere forskning viser altså at lærere opplever det som en utfordring å gi utfyllende 

tilbakemeldinger direkte etter muntlige fremføringer, spesielt med hensyn til å kommentere 

actio-fasen. Før jeg begynte på denne oppgaven hadde jeg en hypotese om at denne type 
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utfordring ikke ville bli like stor ved bruk av lydopptak som ved tradisjonelle 

elevfremføringer. Dette er fordi man ikke nødvendigvis gir tilbakemelding muntlig til eleven, 

og heller ikke direkte etter fremføringen. Det er nemlig dette Penne og Hertzberg (2015) 

nevner som en av de største utfordringene for lærere i arbeidet med å gi tilbakemeldinger på 

muntlige tekster. Sårbarheten i situasjonen blir stor når eleven skal bli vurdert foran resten av 

klassen og motta tilbakemeldinger i alles påhør. Da er det lettvint for læreren å gi en generell, 

positiv kommentar, slik som «bra jobba!» eller «du snakket høyt og tydelig», og på denne 

måten skape et svakt grunnlag for videre utvikling. I dette prosjektet ble ikke vurderingene 

gjort foran resten av klassen. Likevel har det vist seg at tilbakemeldingene på actio-fasen i 

fremføringene levert på lydopptak i stor grad har lignet på tilbakemeldingene som 

forskningen har vist er vanlig også i sammenheng med tradisjonelle elevfremføringer, altså 

nærmest utelukkende positive. Dermed har ikke resultatet stemt overens med min hypotese. 

Det er vanskelig for meg å si noe om dette har med sårbarheten i situasjonen å gjøre, eller om 

det er andre årsaker til at kommentarene ofte var positive og generelle når de omhandlet 

actio-fasen. Som sagt opplevde informantene det som krevende i det hele tatt å vurdere actio-

fasen, da grunnlaget for å gi tilbakemeldinger på denne fasen ble mindre enn ved vurdering 

av tradisjonelle elevfremføringer. 

 

Til en viss kontrast til tilbakemeldingene på actio-fasen, sto tilbakemeldingene på aspekter 

innenfor inventio-fasen. Selv om de fleste kommentarene også her fokuserte på det positive, 

var det flere kommentarer som hadde et preg av å være konstruktiv kritikk der læreren ga råd 

om hva elevene kunne gjort bedre eller annerledes. Grunnen til dette kan være at å gi 

tilbakemeldinger på for eksempel innholdet i de muntlige tekstene, noe som er et resultat av 

inventio-fasen, ikke oppfattes som en like sårbar situasjon som det å vurdere mer personlige 

aspekter innenfor actio-fasen. Derfor kan det være lettere for lærerne å gi mer konkrete, og til 

og med kritiske tilbakemeldinger på denne fasen av fremføringen. 

 

Aksnes (2016) hevder at i en talesituasjon der noe blir sagt ansikt til ansikt, som i en 

klasseromsfremføring, oppfatter man aldri ordene isolert sett. Både påkledning, stemmebruk, 

mimikk og gester virker inn på hvordan vi tolker det språklige innholdet. Den som snakker, 

presenterer seg selv direkte gjennom språkhandlingen og er derfor sårbar for kritikk. At 

talespråket er så komplekst og så tett knyttet til person og situasjon, kan forklare hvorfor 

arbeid med muntlighet har liten plass i skolens undervisning, og hvorfor læreren er forsiktig 

med å gi respons (Aksnes, 2016, s. 17). På grunn av dette mener Aksnes (2016) at det trengs 
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en muntligdidaktikk som drøfter innfallsvinkler og metoder som er tilpasset muntlighetens 

vesen. Muligens kan bruk av lydopptak som et alternativ til elevfremføringen være en slik 

innfallsvinkel, der det muntlige blir satt i fokus, og vurderingen skjer på bakgrunn av det som 

blir sagt, uten at tolkningen blir like knyttet til situasjonen og hvordan personen som snakker 

fremstår. 

 

5.1.2 Vurdering av memoria 

Informantene opplevde det som utfordrende å vurdere memoria, altså elevenes bruk av 

manus, i fremføringene levert på lydopptak. Hvis læreren ikke er tilstede når elevene spiller 

inn fremføringen, vil det være vanskelig å kunne bedømme om de leser rett fra et manus eller 

ikke. To av informantene jeg intervjuet brukte delinnleveringer underveis i arbeidsprosessen 

for å få oversikt over hva elevene jobbet med frem mot innspillingen av fremføringene. Slik 

kunne de også få en viss kontroll på elevenes manusbruk, og hvorvidt det de pratet om i 

fremføringene var eget arbeid. Dette er et grep som også kan brukes ved tradisjonelle 

muntlige fremføringer. Slike delinnleveringer kan føre til at lærerne får et større fokus på 

veiledning av prosessen i arbeidet med de muntlige fremføringene. Penne og Hertzberg 

(2015) påpeker at det finnes et stort utviklingspotensial i å støtte elever i denne prosessen. 

Dette er veiledning man ofte finner igjen ved arbeid med skriftlige tekster, blant annet ved 

bruk av prosessorientert skriving, men som ikke er like utbredt med hensyn til arbeid med 

muntlighet. Jeg vil hevde at en mer prosessorientert tilnærming til arbeid med muntlige 

fremføringer, kan gi lærerne innsikt i både elevenes læringsprosess, men også gi et bilde av 

hvordan de bruker manus i forbindelse med fremføringene.  

 

5.1.3 Vurderingskriterier og tolkningsfellesskap 

Det er en tydelig sammenheng mellom hva lærerne fokuserer på i sine vurderinger og hvilke 

vurderingskriterier de har formidlet til sine elever i forbindelse med undervisningsopplegget. 

Alle informantene forklarte og viste at de hadde laget vurderingskriterier som var tydelige for 

elevene både før og gjennom undervisningsopplegget.  

 

På bakgrunn av Jers’ (2010) fire responstyper kan man forsøke å kategorisere informantenes 

vurderinger ut ifra hva slags tilbakemelding de har gitt. Siden alle informantene brukte 

vurderingskriterier i sin vurdering av elevene, vil det være hensiktsmessig å trekke linjer til 

responstypen Jers kaller for situasjonell kriterierespons, som nettopp handler om å gi 
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tilbakemelding på det gruppa eller klassen har kommet frem til er kriteriene for den aktuelle 

oppgaven. I motsetning til Jers (2010), som opplevde at lærerne fokuserte mest på actio ved 

bruk av situasjonell kriterierespons, har lærerne i denne studien et større fokus på inventio og 

dispositio. Noe som kan være en naturlig forklaring på dette, er som nevnt tidligere at lærerne 

rett og slett ikke har like mye å vurdere av actio i fremføringen, fordi de ikke kan se elevene 

som fremfører. Dette vil som sagt føre til at noen deler av actio-fasen ikke kan bli vurdert i de 

muntlige fremføringene, og kan ses på som en utfordring ved bruk av digitalt lydopptak. På 

den andre siden kan lærerne få mulighet til å fokusere mer på andre momenter i sine 

vurderinger, noe som kan gi mulighet for andre innfallsvinkler til både arbeidsprosessen og 

vurderingen av de muntlige tekstene. 

 

Penne og Hertzberg (2015) fremhever viktigheten av å ha klare og deskriptive kriterier å 

forholde seg til. Det kan være fordelaktig å ha fastsatte kriterier som er tydelige også for 

elevene, slik at man på en fruktbar måte kan gi respons på muntlige fremføringer samtidig 

som det virker trygt for både lærer og elever. Når man ser sammenhengen mellom 

vurderingskriteriene og tilbakemeldingene lærerne ga, blir det tydelig at kriterier kan ha mye 

å si på hva slags fokus lærerne har når de vurderer muntlige fremføringer. Siden muntlige 

tekster ikke er like håndfaste som de skriftlige, kan det være vanskelig å unngå at 

vurderingen av norsk muntlig blir forskjellig fra lærer til lærer. For at vurderingen skal bli 

mest mulig rettferdig, er det viktig å ha tydelige, overordnede kriterier for hva som forventes 

av elevene når det gjelder utviklingen av muntlige ferdigheter. Dette gjenspeiles også i 

veiledningen for Kunnskapsløftet, der vi kan lese at forutsetningen for tolkningsfellesskapet 

er dialog og samarbeid på de enkelte skolene, men også i kommuner, fylkeskommuner og på 

nasjonalt nivå: 

  

For å oppnå rettferdig karaktersetjing på tvers av skolar og regionar, må norsklærarar 

og sensorar opparbeide og vedlikehalde eit tolkingsfellesskap. Det føreset dialog og 

samarbeid, både på skolane, i kommunar/fylkeskommunar, og nasjonalt. 

(Kunnskapsdepartementet, 2013) 

 

Det samme argumenterer Ottesen (2010) for, som påpeker at: «Å utvikle et 

tolkningsfellesskap rundt vurdering er kanskje den beste garanti for at vurderingen skal bli 

profesjonell, tydelig, rettferdig og i tråd med forskriften» (Ottesen, 2010, s. 101). I 

sammenheng med både lesing og skriving er det satt i gang arbeid med å skape felles 
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forventningsnormer når det gjelder vurdering. Den samme satsingen finner man ikke igjen 

med hensyn til muntlige ferdigheter. Mjøen (2013) hevder at dette kan være fordi det aldri 

har vært snakk om nasjonale prøver i muntlighet, og at muntlige tekster er såpass bundet til 

øyeblikket, noe som gjør at det kan være vanskelig å gjennomføre velbegrunnede 

forskningsprosjekter på dette området. Gjennom en systematisk satsing på 

kompetanseutvikling i sammenheng med vurdering av norsk muntlig, mener Hertzberg 

(2003, s. 169) at vurderingsarbeidet bør løftes fram og gjøres synlig for alle parter, og at man 

slik kan håpe å oppnå noe av det samme tolkningsfellesskapet som i arbeidet med norsk 

skriftlig. I denne oppgaven har jeg forsøkt å synliggjøre vurderingssituasjonen i arbeid med 

muntlige fremføringer, som et bidrag til denne diskusjonen og kompetanseutviklingen i 

forbindelse med norsk muntlig. 

 

5.2 Muntlighetens flyktighet 

Det jeg presenterte som hovedfunn nummer tre i analysedelen i denne oppgaven, var at den 

tradisjonelle elevfremføringens flyktighet kan sies å bli fanget ved hjelp av det digitale 

lydopptaket. I teorikapittelet skrev jeg om vurdering av muntlige fremføringer, og blant annet 

om hvilke utfordringer lærere møter når de skal vurdere elevenes fremføringer. Både 

Hertzberg (1999), Aksnes (1999) og Matre (2009) skriver om nettopp muntlighetens 

flyktighet i sammenheng med vurdering av muntlige fremføringer. Den muntlige situasjonen 

er noe som skjer der og da, og dette fører til at det blir vanskelig å gå tilbake beskrive og 

analysere det som har blitt sagt (Aksnes, 1999). Dette synet kommer også frem i intervjuene 

med informantene, der alle informantene trekker frem muntlighetens flyktighet som en 

utfordring i deres vurdering av elevfremføringer. Det kan være utfordrende å måtte vurdere 

muntlige presentasjoner «på sparket» når de fremføres i klasserommet og man har liten tid til 

å notere og gi tilbakemeldinger mellom hver fremføring.  

 

I denne oppgaven hadde jeg, før jeg begynte å skrive, en hypotese om at å vurdere 

fremføringer på lydopptak til en viss grad ville løse denne utfordringen, slik at det muntlige 

ved elevfremføringen ikke lenger ville være så flyktig ved vurdering av lydopptak. Det finnes 

som nevnt tidligere lite tidligere forskning som omhandler vurdering av fremføringer på 

lydopptak. Svenkerud og Opdal (2016) skriver derimot om potensielle muligheter digitalt 

lydopptak kan ha i arbeid med muntlige ferdigheter. De beskriver lydopptaket som en 

mulighet til å ta vare på de muntlige fremføringene og dermed gjøre de tilgjengelige for 
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refleksjon og vurdering (Svenkerud & Opdal, 2016). I denne studiens intervjumateriale 

forteller lærerne at dette er noe av det de ser på som den største fordelen i vurderingsarbeidet 

ved bruk av lydopptak, og lærerne bekrefter i så måte Svenkerud og Opdals teorier om 

lydopptakets potensial. Holdbarheten til disse funnene må likevel diskuteres, da utvalget av 

informanter er såpass snevert. Riktignok kan funnene bidra til videre forskning i 

sammenheng med bruk av lydopptak i skolen, og kan sies å være en mulighet innenfor 

vurdering av muntlige ferdigheter som i noen tilfeller kan være interessant å diskutere. 

 

Jers (2010) mener at den største forskjellen mellom skriftlige og muntlige tekster er hvor 

tilgjengelige de er. Hun forteller at lærer og elever har tilgang til den skriftlige teksten på en 

helt annen måte enn til den muntlige. Denne forskjellen viskes delvis ut når den muntlige 

fremføringen leveres på digitalt lydopptak. Presentasjonen kan lagres, og læreren kan høre på 

den flere ganger i vurderingsarbeidet. I denne sammenhengen kan det være relevant å trekke 

inn Douglas Bibers teori, referert til i Penne og Hertzberg (2015), om at tekster ikke kan 

defineres som én stor muntliggruppe og én stor skriftliggruppe, men at de kan legge seg etter 

hverandre på en skala. Når man leverer et muntlig fremlegg ved hjelp av digitalt lydopptak, 

vil det kunne hevdes at dette legger mer opp til en vurderingssituasjon som blir mer lik den 

skriftlige. Dette er fordi det ferdige produktet blir noe permanent og man ikke får den samme 

«ansikt til ansikt»-kontakten med avsenderen som ved en tradisjonell muntlig fremføring. 

Teksten beveger seg altså litt lengre mot den «skriftlige» delen av Bibers skala enn det den 

tradisjonelle elevfremføringen gjør.  

 

Når man kommer mot midten av skalaen kan det være at skillet mellom det muntlige og 

skriftlige blir mer uklart. Penne og Hertzberg (2015) trekker for eksempel frem språkets 

korrekthetsnormer som et element som kan bli vurdert med hensyn til skriftlige tekster, men 

ikke i like stor grad når det gjelder muntlige tekster, da fyllord, nøling og pauser må ses på 

som en naturlig del av den muntlige teksten. I elevfremføringer ved bruk av lydopptak kan 

elevene i større grad lene seg på et manus og spille inn flere ganger for at sluttproduktet skal 

bli akkurat slik de vil. Dette kan få innvirkning på hvordan lærerne vurderer presentasjonene. 

I mine intervjuer med informantene nevnte en av dem at fokuset i vurderingene av 

lydopptakene muligens går enda mer på detaljnivå enn ved en tradisjonell elevfremføring, for 

eksempel hvor mange ganger en elev brukte et spesielt ord eller uttrykk. Dette er et fokus i 

vurderingen som er mer vanlig ved vurdering av skriftlige tekster. Penne og Hertzberg (2015) 

sier at «læreren må vokte seg vel for å legge språkets korrekthetsnormer på muntlig språk» (s. 
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46). Dette kan være en utfordring ved vurdering av digitale lydopptak. Fokuset kan fort bli 

for detaljert på ord og uttrykk når man har mulighet til å høre fremføringen flere ganger, og 

vurdere spesifikke deler av den muntlige teksten i stedet for teksten som en helhet.  

 

En annen utfordring ved vurdering av digitale lydopptak kan være at det blir en omfattende 

prosess som tar lang tid. Hvis det er tilfelle at lærerne vurderer det digitale lydopptaket på en 

måte som kan minne om vurderingen av skriftlige tekster, må det tas i betraktning at det tar 

mye lengre tid å høre gjennom en muntlig presentasjon, stoppe opp og spole tilbake 

underveis for å gjøre notater, enn det tar å vurdere en skriftlig tekst. Dette er noe alle 

informantene nevnte som noe av det mest utfordrende ved å gjennomføre et opplegg med 

bruk av digitalt lydopptak. Denne oppfatningen kan man kjenne igjen i Penne og Hertzbergs 

(2015) funn, der mange av lærerne har svart at de ikke har samvittighet til å bruke tid på 

arbeid med muntlighet når det er så mye pensumstoff som skal gjennomgås (s. 86). Dette har 

jeg gjennom dette prosjektet fått inntrykk av at er den største ulempen i sammenheng med å 

bruke lydopptak i undervisningen. I en allerede travel hverdag som norsklærer, der retting og 

vurdering av tekster tar opp mye av tiden til læreren utenfor klasserommet, kan det på den 

ene siden virke utfordrende å måtte tilpasse seg en ny, annerledes og muligens mer 

tidkrevende måte å vurdere muntlige tekster på. På den andre siden kan det ved bruk av 

lydopptak være åpent for å bruke mer tid i selve undervisningen og i prosessen opp mot 

fremføringen. Informant A nevnte også at han ved bruk av lydopptak muligens kunne gi mer 

rettferdige og reliable vurderinger, siden det ikke er like mange forstyrrende momenter som 

det kan være i et klasserom, når man vurderer et lydopptak. Dette er en krevende balansegang 

som viser en utfordring ved arbeid med muntlige ferdigheter, og muligens en av årsakene til 

at lærere oppfatter undervisning og vurdering av muntlighet i norskfaget som en kompleks 

øvelse. 

 

5.3 Muligheter ved bruk av lydopptak som et alternativ 

til elevfremføringen 

Det fjerde hovedfunnet fra analysen var hvilke muligheter bruk av digitalt lydopptak i 

undervisningen kunne medføre. Jeg har allerede diskutert en av mulighetene, nemlig at 

muntlighetens flyktighet kan sies å bli fanget ved hjelp av det digitale lydopptaket. De ulike 

mulighetene kom frem i intervjuene med informantene, der de fortalte om seanser i deres 
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undervisningopplegg, der de hadde sett og opplevd metoder som kunne være nyttige i 

sammenheng med undervisning av muntlighet og muntlige fremføringer.  

 

5.3.1 Lyttekompetanse 

I intervjusekvensen med informant A kom det frem at denne informanten hadde valgt, i 

tillegg til å høre på lydopptakene selv, å spille dem av i klasserommet for resten av elevene. 

Han hadde også satt fokus på at elevene skulle høre på og vurdere de andre elevenes 

fremføringer, og satte det som et krav for god måloppnåelse at elevene skulle gi grundige og 

relevante vurderinger av fremføringene. Dette blir en bevisstgjøring av lytting som en 

eksplisitt ferdighet, noe som står i stil med lyttingens utvikling som en kompetanse i skolen. 

Ifølge Adelmann (2009) blir lytteren nå sett på som en med-agerende del av talesituasjonen 

som hjelper til med å drive samtalen videre, både i monologiske og dialogiske talesituasjoner. 

Dette er en utvikling fra tidligere syn på lytting, der lytteren kun ble sett på som en 

medhjelper for taleren i form av et publikum eller en mottaker av talerens budskap. Denne 

utviklingen ser vi også i skolen og i norskfaget, der det å lytte, på bakgrunn av revideringen 

av læreplanen i norsk i 2013 (Kunnskapsdepartementet, 2013), nå har blitt en mye viktigere 

del av kommunikasjonssituasjonen enn tidligere. Selv om lytting har blitt nevnt innenfor 

«muntlig kompetanse» gjennom flere læreplaner, ble lytting for første gang eksplisitt nevnt 

også i kompetansemålene etter denne revideringen. Under hovedområdet «Muntlig 

kommunikasjon» i Læreplanen i norsk (Kunnskapsdepartementet, 2013) finner man denne 

definisjonen på hva lytting i norskfaget innebærer: «Lytting er en aktiv handling der eleven 

skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). På denne måten har lytting blitt løftet opp til å betraktes 

som en ferdighet som kan trenes og utvikles, på lik linje med de øvrige muntlige 

ferdighetene. Dette er noe som er viktig å være bevisst på i kommunikasjonssituasjoner i 

norskfaget og andre fag. Denne bevisstgjøringen er det nødvendig at læreren tar ansvar for og 

veileder elevene i, siden dette er noe som man muligens ikke kan forvente at elevene skal 

utvikle av seg selv. Hildegunn Otnes (2016) presenterer ut ifra sin læreplananalyse to 

hovedkategorier av lytting i skolen: «lytte for å lære» og «lytte for å kommunisere». Hun 

hevder at det å høre på en medelevs presentasjon utgjør en mellomting av disse to 

kategoriene, man skal både lytte og det er en mulighet for å respondere. I denne 

sammenhengen kan det å presentere ved hjelp av lydopptak spille en viktig rolle i elevenes 

bevisstgjøring av lytteferdigheter. Hvis presentasjonene skal spilles av i klasserommet, krever 
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dette muligens mer av elevenes lytteferdigheter enn ved en tradisjonell elevfremføring, da det 

ikke er noen som rent fysisk står foran dem og fremfører. Hvis læreren i tillegg, som 

informant A gjorde i dette undervisningsopplegget, synliggjør lyttedimensjonen for elevene, 

vil dette være en strategi som Otnes (2016) mener kan være et godt lyttedidaktisk grep. Slik 

kan undervisningen få frem spesifikke egenskaper ved ulike lyttehandlinger og lytteformål, 

og Otnes (2016) hevder at dette ikke nødvendigvis trenger å gå på akkord med et dialogisk og 

kontekstuelt syn på språk og kommunikasjon (s. 85).  

 

Denne synliggjøringen kan også betraktes som det Penne og Hertzberg (2015) beskriver som 

et kodeskifte. Læreren må forberede elevene når det skal fremføres i klasserommet, både de 

som skal fremføre, og de som skal høre på. Elevene må gå ut av hverdagskoder og innta 

rollen som interesserte tilhørere (s. 67). Dette kan legge opp til det Palmér (2008) beskriver 

som en meningsskapende kommunikasjon med hele klassen, og viser noe av potensialet en 

muntlig fremføring kan ha i et klasserom. Dette innebærer at fremføringen blir en 

læringsaktivitet for hele klassen, fremfor kun å være en oppvisning for læreren fra den eller 

de som fremfører, uten læringsutbytte og interesse for resten av klassen. Dette gjelder ikke 

kun ved bruk lydopptak, men er også et potensial i arbeid med den tradisjonelle 

elevfremføringen. Allikevel kan det være at det er lettere å innta rollen som lytter når 

fremføringen kun er hørbar, og ikke fremføres fysisk foran elevene i klasserommet.  

 

5.3.2 Et hjelpemiddel for elever som ikke trives med å holde fremføringer 

foran klassen 

Både informant A og B fortalte i intervjuene at de opplever at elever kvier seg for å holde 

presentasjoner foran klassen. Elevene i informant As klasse hadde levert sin presentasjon som 

lydopptak nettopp på grunn av dette, da det var et krav at presentasjonen skulle være kreativ 

og noe litt mer enn en vanlig Power Point-fremvisning. Dette så ikke de aktuelle elevene seg 

selv gjøre, og valgte da å bruke digitalt lydopptak for å slippe å fremføre foran klassen. 

Informant B hadde også en oppfatning av at mange av hans elever ikke trivdes med å ha 

presentasjoner foran klassen. 

 

Løkensgard Hoel (1993) hevder at elever som er redde for å snakke, havner i en ond sirkel 

fordi de ikke får den nødvendige taletreningen de trenger for å få selvtillit til å snakke: 
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Mange elevar som er redde for å snakke, er komne inn i ein vond sirkel. Dei treng 

meir trening i å snakke for å styrke sjølvtilliten slik at dei vågar å ta ordet, men ved at 

dei ikkje vågar å snakke, får dei enda mindre taletrening og får etter kvart enda 

mindre tiltru til seg sjølve. (Løkensgard Hoel, 1993, s. 17) 

 

I sammenheng med Løkensgard Hoels teori kan bruk av digitalt lydopptak presenteres som 

en metode for elevene å skaffe seg såkalt taletrening. Å kunne spille inn en presentasjon 

alene eller i grupper uten å måtte stå foran klassen kan være en måte å ufarliggjøre den 

muntlige presentasjonen på. Dette kan ses på som en ytre faktor som forandres for elevene, 

sammenlignet med den tradisjonelle fremføringen. Danielsen (1998) fokuserer på slike ytre 

faktorer som lærere, medelever og undervisningsform når hun rapporterer om årsaker til 

elevers talevegring. Talevegring styres også av flere andre faktorer. Bruk av lydopptak i 

undervisningen kan derfor betraktes som et mulig hjelpemiddel for en kompleks utfordring, 

men som ikke må karakteriseres som noen fasitløsning for elever som ikke trives med å 

snakke foran klassen. 

 

Det må selvfølgelig også nevnes at å bruke lydopptak ikke må ses på som et permanent og 

absolutt alternativ til klasseromspresentasjonen, da evnen til å kunne prate og presentere noe 

foran andre mennesker er noe alle elever har godt av å lære og som er en viktig kunnskap å ta 

med seg videre i livet. Dette gjenspeiles også i læreplanen for norsk, der det står at eleven 

«gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal utvikle evnen 

til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i 

ulike sjangere» (Kunnskapsdepartementet, 2013). Men som en inngang for elever som kvier 

seg for å prate foran klassen, og som en mulighet til å produsere og fremføre muntlige 

tekster, kan bruk av digitalt lydopptak være et hjelpemiddel. Dette står i stil med Skadsheims 

(2016) syn på en situasjonsbetinget muntligdidaktikk med hensyn til elever med talevegring. 

Han argumenterer for at en steg for steg-tilnærming i undervisningen er hensiktsmessig for at 

elever skal kunne få erfaring med og mulighet til å ytre seg muntlig. Norskfaget har et ansvar, 

ifølge læreplanen, for å være en arena der elevene skal få muligheten til å finne sine egne 

stemmer. De skal få ytre seg, bli hørt og få svar, og dette skal bidra til å styrke elevenes 

språklige trygghet og identitet og ruste dem til deltakelse i samfunns- og yrkesliv 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Derfor er det avgjørende at så mange som mulig får vist og 

utviklet sine ferdigheter, og i denne sammenheng er det viktig at det legges til rette med et 

vidt spekter av undervisningsmetoder for å forsøke å sikre denne utviklingen. Dette er et syn 
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også Svenkerud (2013b) deler, som mener at det i tilknytning til muntlige ferdigheter ligger 

en utfordring i å utvikle et bredere repertoar av undervisningsformer. 

 

5.3.3 Lydopptakets plass i det dialogiske klasserommet 

Det kan også diskuteres hva slags muntlig kommunikasjonssituasjon bruk av lydopptak 

legger opp til. Hertzberg (2016) mener at etter 2013-revisjonen av Kunnskapsløftet har det 

skjedd tre endringer som vedrører skolens arbeid med muntlige ferdigheter: Den 

grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig er blitt til muntlige ferdigheter, det 

norskfaglige emnet muntlige tekster er blitt til muntlig kommunikasjon, og retorikkdisiplinen 

har fått større plass. Disse endringene mener Hertzberg (2016) bidrar til å forflytte 

perspektivet fra et monologisk til et dialogisk syn på muntlig.  

 

Det kan diskuteres om bruk av lydopptak bidrar til denne utviklingen, eller om det oppfordrer 

til et mer monologisk syn på undervisning av muntlighet. På den ene siden kan det hevdes at 

det er en monologisk kommunikasjonssituasjon, der elevene lager et ferdig produkt og viser 

det til lærer og/eller klassen, og at det på denne måten blir en enveiskommunikasjon fra den 

som fremfører, til publikum. På den andre siden kan man hevde at potensialet for å skape 

dialogisk undervisning ved bruk av lydopptak i undervisningen er relativt stort. Som 

informant B nevner, kan lydopptakene brukes til senere undervisning, blant annet ved å 

modellere for elevene ved å vise eksempler i fremføringer som tidligere har blitt spilt inn på 

lydopptak. Slik har man en mulighet til å skape en metadiskusjon, altså en faglig samtale om 

muntlighet og fremføringen som en metode.  

 

Penne og Hertzberg (2015) hevder at å skape et slikt faglig og felles språk i et klasserom blir 

et medium for all læring. Svenkerud (2013b) poengterer at en stor del av undervisningen i 

muntlighet har fokus på ferdighetstrening og ikke teoritilegnelse. Hun mener at det foregår 

lite undervisning rettet mot å lage et felles didaktisk språk om muntlige ferdigheter. Hun 

understreker viktigheten av dette, spesielt i sammenheng med utviklingen og forståelsen av 

vurderingskriterier og i vurderingssituasjoner. Dysthe (1995) mener at en slik metasamtale 

med og mellom elever, og et dialogisk syn på undervisningen generelt, skaper et større 

potensial for meningsskaping og utvikling. Lydopptak som et alternativ til elevfremføringen 

gir også et større potensial til å kunne diskutere og veilede i selve arbeidsprosessen med 

fremføringene, siden man ikke nødvendigvis behøver å bruke tid på å høre på fremføringene i 
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klasserommet. Slik kan man derfor bruke mer tid på selve prosessen fra man starter opp og 

frem til det ferdige produktet. Penne og Hertzberg (2015) mener at det finnes et stort 

utviklingspotensial hos lærere på akkurat dette området. De mener at lærere er gode på å 

støtte elever mentalt under og etter selve fremførelsen, men at de antakelig ikke er fullt så 

gode når det gjelder støtte i forberedelsesfasen (s. 23). Dette synet deler Svenkerud (2013b), 

som mener at lærere bør fungere mer som faglige veiledere og ikke kun som tilretteleggere, i 

arbeid med muntlige fremføringer. Potensielt kan bruk av lydopptak gi støtte til en slik 

utvikling i undervisningen av muntlige fremføringer, og dermed også gi grunnlag for en 

dialogisk undervisning. 
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6 Avsluttende kapittel 

6.1 Konklusjon 

Gjennom denne studiens problemstilling ville jeg bidra til kunnskap om bruk av digitalt 

lydopptak som et alternativ til elevfremføringen i norskfaget. Gjennom 

forskningsspørsmålene mine var hensikten å få innblikk i lærernes vurderingssituasjon når 

fremføringene ble levert på digitalt lydopptak, ved å analysere deres vurderinger, og høre 

lærernes egne opplevelser fra undervisningen. Et av målene med oppgaven har vært å tilføre 

ny informasjon til et forskningsfelt som tidligere har vært lite berørt, for å bidra til en bredere 

oppfatning av undervisning i og vurdering av muntlige fremføringer. Gjennom analysen av 

vurderingene og intervjuene fremkom fire hovedfunn, som kunne knyttes til 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. 

 

Bruk av digitalt lydopptak som et alternativ til elevfremføringen tok tak i en av utfordringene 

ved det å vurdere muntlige fremføringer, nemlig muntlighetens flyktighet. Når fremføringene 

ble levert på lydopptak ga dette en annen inngang til vurderingsarbeidet, lærerne kunne høre 

på presentasjonene flere ganger, og informantene trakk frem at dette muligens kunne gi en 

mer holdbar eller rettferdig vurdering av elevene. At lærerne kunne høre på presentasjonene 

flere ganger, skapte derimot en utfordring med hensyn til tidsbruk, da det er en veldig 

tidkrevende form for vurdering, sammenlignet med vurdering av den tradisjonelle 

elevfremføringen.  

 

I denne studien førte bruk av lydopptak til at fokuset i lærernes vurderinger i stor grad 

omhandlet innholdet, og til dels strukturen, i de muntlige fremføringene. Derimot ble actio-

aspektet oppfattet som krevende å vurdere, da mange av elementene man vanligvis vurderer i 

den tradisjonelle fremføringen (kroppsspråk, bruk av manus osv.), faller bort når 

fremføringene leveres på lydopptak. Også elocutio og memoria var faser som ikke ble 

fokusert på i stor grad i tilbakemeldingene. 

 

Jeg har i denne oppgaven vist hvilke muligheter bruk av lydopptak som et alternativ til 

elevfremføringen kan bidra til, i sammenheng med undervisning og vurdering av muntlige 

ferdigheter. Lagringsmuligheten kan som sagt være et hjelpemiddel med hensyn til 

muntlighetens flyktighet, men kan også gi en mulighet til å spare på de muntlige 
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fremføringene og bruke de ved en senere anledning. Slik kan man blant annet modellere for 

elevene eller skape en diskusjon i klassen om hvordan en fremføring kan gjennomføres. Det 

kan også være et hjelpemiddel for elever som ikke trives med å holde muntlige fremføringer 

foran klassen, som en metode for å kunne gi elever mulighet til å ytre seg, og styrke deres 

språklige trygghet. 

 

Gjennom dette prosjektet har det kommet frem at muntlighet og muntlige fremføringer 

fortsatt er et forskningsområde det trengs fokus på. I tillegg til et bidrag til forskningsfeltet, 

håper jeg denne oppgaven kan bidra til å fremheve viktigheten av arbeid med muntlige 

ferdigheter og muntlige fremføringer. 

 

6.2 Resultatenes holdbarhet 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg møtt flere utfordringer med hensyn til å sikre 

holdbarheten i mine resultater. I forberedelsene kunne jeg vært mer spesifikk i sammenheng 

med hvilke instruksjoner jeg ga informantene, så undervisningsoppleggene deres hadde blitt 

likere. På denne måten kunne muligens sammenligningsgrunnlaget blitt bedre. Dette var en 

problemstilling jeg sto overfor i starten av prosjektet. Jeg endte opp med å gi informantene 

relativt frie tøyler i hvordan de ville bruke lydopptak som et alternativ til elevfremføringen i 

deres klasser. Dette føltes også naturlig å gjøre, da informantenes var på forskjellige 

tidspunkter i semesteret, og emnene i deres norskklasser var forskjellige. Dette kan som sagt 

ha svekket sammenligningsgrunnlaget i dette forskningsprosjektet. Samtidig kan det også ha 

en positiv effekt på prosjektet, da det at lærerne fikk såpass frie tøyler, kan ha vært med å 

bidra til å vise en viss bredde i hvordan en slik oppgave kan løses, en bredde som muligens 

ikke hadde vært like stor hvis jeg hadde kommet med mer spesifikke instrukser til 

informantene. Dette var også relevant i forbindelse med å sikre den økologiske validiteten i 

prosjektet, noe jeg diskuterte i metodekapittelet. 

 

En faktor som kan ha vært med å påvirke resultatene, er at fremføringene som ble 

gjennomført, var gruppepresentasjoner, slik at vurderingene gikk på grupper og ikke 

individer. Det er vanskelig å si om fokuset i lærernes vurderinger ville vært likt hvis det 

hadde vært individuelle oppgaver. Det er ikke sikkert det hadde vært påfallende forskjeller, 

men dette er uansett en faktor det kan være verdt å nevne. Det er også viktig ikke å 

generalisere ut ifra mine funn. I dette prosjektet har jeg kun undersøkt hvordan tre lærere har 
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brukt lydopptak i sine klasser. Dette gir ikke et helhetlig bilde på hvordan alle lærere ville ha 

gjennomført et slikt opplegg. Dette har kun gitt en liten indikasjon på hvordan lydopptak kan 

fungere som et alternativ til elevfremføringen. Det kan allikevel brukes som et utgangspunkt 

for diskusjon om muntlige undervisningsmetoder og vurdering av muntlige fremføringer, noe 

jeg har forsøkt å gjøre i denne oppgaven. 

 

Noe som var en av de største utfordringene til holdbarheten i studien, var å definere 

begrepsapparatet jeg brukte i min analyse av vurderingene. Her må jeg være åpen for at jeg 

kan ha tolket noen kommentarer eller kategorier på en annen måte enn andre ville gjort i 

samme situasjon. Allikevel har jeg gjennom å presentere mine metoder og hvordan jeg har 

definert kategoriene, prøvd i størst mulig grad å gjøre det holdbart og etterprøvbart. Man 

kommer ikke unna at en slik analyse kan bli subjektiv, men gjennom å forsøke å holde meg 

til kategoriene og reglene jeg lagde for analysen, har jeg forsøkt å beskrive dette fenomenet 

så objektivt som mulig. 

 

6.3 Didaktiske implikasjoner 

Gjennom analysen og studiens hovedfunn, leder dette inn i didaktiske implikasjoner som 

forhåpentligvis kan være med på å belyse lærernes praksis ved bruk av en metode med et 

begrenset tidligere forskningsgrunnlag. I denne oppgaven har jeg vist at selve 

vurderingssituasjonen ved bruk av lydopptak kan være tidkrevende. Men fordelen ved å høre 

på og vurdere fremføringene utenfor klasserommet, er at man får mer tid i klasserommet til å 

jobbe med prosessen frem mot det ferdige produktet. Gjennom bruk av teori om den retoriske 

arbeidsprosessen har jeg i analysen av vurderingene hatt fokus på hele prosessen i arbeidet 

med muntlige fremføringer. I undervisningen er det viktig å tenke på hva en muntlig 

fremføring faktisk innebærer. Det er ikke kun selve fremførelsen, men en hel prosess i 

forkant som kan og bør veiledes og vurderes. I denne oppgaven har jeg forsøkt å løfte opp 

viktigheten av denne prosessen, og innsikt og kunnskap om denne prosessen er viktig å 

opparbeide seg i klasserommet. Penne og Hertzberg (2015) poengterer at det finnes et stort 

utviklingspotensial når det gjelder å støtte elever under forberedelsene til den muntlige 

fremføringen. Dette mener jeg er en mulighet lærerne får ved bruk av lydopptak. 

 

For å kunne støtte elevene i arbeidsprosessen er det derimot viktig med et felles 

begrepsapparat, for å kunne diskutere muntlighet og muntlige fremføringer. I denne 
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sammenheng mener jeg at man bør se til retorikken og dens begreper. Der har man teori om 

blant annet den retoriske arbeidsprosessen og de retoriske appellformene, som begge nettopp 

omhandler det å planlegge og/eller gjennomføre en muntlig fremføring. Dette krever derimot 

at læreren har god kjennskap til teori om retorikk, og om hvordan dette skal brukes i 

sammenheng med muntlige fremføringer. I analysen kom jeg frem til at tilbakemeldingene på 

elevenes fremføringer ofte var generelle og ukritiske. Med en felles begrepsforståelse, for 

eksempel ved bruk av retorikk, kan det være at det blir enklere for lærerne å gi konstruktiv 

kritikk og mer fruktbare tilbakemeldinger, da man lettere kan peke på konkrete aspekter ved 

den muntlige fremføringen. 

 

I denne oppgaven har jeg presentert en metode som har vist seg å ha både muligheter og 

utfordringer i sammenheng med undervisning av muntlige fremføringer. Det er derimot 

viktig for lærere å ha kjennskap til og utvikle en bredde av metoder for å kunne tilrettelegge 

for opplæring og vurdering av muntlige ferdigheter, både for å kunne ha flere strenger å spille 

på i undervisningen, men også å gi flest mulig av elevene ulike metoder for å utvikle sine 

muntlige ferdigheter.  

 

6.4 Forslag til videre forskning 

I dette prosjektet har jeg undersøkt lærerperspektivet ved bruk av lydopptak i undervisningen. 

Det kunne også vært interessant å undersøke dette fra et elevperspektiv, for å skaffe seg et 

bilde av hvordan elever opplever å jobbe med en slik metode, med tanke på at lydopptak 

fører til en annen måte å fremføre og uttrykke seg på enn ved en tradisjonell 

klasseromsfremføring. 

 

Det ville også vært interessant å kunne observere arbeidsprosessen i arbeidet med de 

muntlige fremføringene, både ved bruk av digitalt lydopptak og ved arbeid med den 

tradisjonelle elevfremføringen. Dette fordi forskning viser at dette er en underprioritert fase i 

arbeid med muntlige fremføringer. Dette er derimot en fase av arbeidet jeg mener det ligger 

et stort potensial i, blant annet for å kunne utvikle et begrepsapparat til å diskutere og tilegne 

seg muntlige ferdigheter. Det kunne vært interessant å se hvordan arbeidet med selve 

prosessen struktureres, og hvordan elevene veiledes i forkant av en muntlig fremføring. 
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I denne oppgaven har jeg kommet frem til flere mulige metoder bruk av lydopptak som et 

alternativ til elevfremføringen kan legge opp til. Dette er derimot kun basert på et lite 

forskningsprosjekt i tre forskjellige klasser. Det kunne vært interessant å se nærmere på de 

ulike metodene og teoriene, for eksempel arbeidet med lytteferdigheten, som selv om den er 

en del av de muntlige ferdighetene, ikke tar opp en stor del av den muntlige undervisningen. 

Tidligere i oppgaven har jeg også nevnt at en av informantene jeg intervjuet, hadde planer om 

å bruke noen av lydopptakene i senere undervisning for å vise eksempler på hvordan en slik 

oppgave kan løses. Å se på hvordan elever kan bruke slik observasjon av andres muntlighet i 

arbeidet med utvikling av egne muntlige ferdigheter, kunne vært en interessant 

inngangsvinkel i videre forskning. 
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Vedlegg A: Intervjuguide og temaliste 
 

- Kan du fortelle litt om det opplegget som ble gjennomført? Hva det handlet om/ 

Hvordan synes du dette opplegget fungerte, både for elevene og for deg selv? 

- Du og elever erfaring med å bruke lydopptak/en slik fremføringsform fra før av? 

 

Forarbeidsfasen: 

- Hvor mye tid fikk elevene til forarbeid? Mest på skolen eller mest hjemme? Var du 

som lærer aktiv i veiledningen i forarbeidet, eller fikk de jobbe for seg selv? 

- Legger du vekt på forarbeidet som ble gjort i vurderingen av innleveringene? 

- Mottakerbevissthet? Noen uttalt mottaker, f. eks lærer eller en annen på elevens alder. 

o Spilles av for klassen? Elevene bevisst på dette? 

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Digitalt lydopptak: 

- Hva syns du er fordelene og ulempene med en slik innlevering, sammenlignet med å 

ha en elevfremføring foran klassen? 

- Utbredt i lærerkollegiet, flere som gjør det samme? 

o Hvis ikke, hvorfor tror du det? 

- Hvordan opplever du at elevene synes det er å jobbe slik, sammenlignet å jobbe mot 

vanlige elevfremføringer?  

o Noen som synes det er vanskelig å fremføre foran klassen? 

 

Vurdering: 

- Blir dine tilbakemeldinger annerledes når man bruker lydopptak? Hører du på de selv, 

eller spilles de av i timen? 

o Gjør dette noe med kvaliteten på tilbakemeldingene? 

o Andre fokusområder i vurderingen, sammenlignet med når man vurderer 

elevfremføringer? 

o Hvordan/Når gir du vurdering etter en elevfremføring? 

o Hvorfor gjør du slik? 

o Hvis direkte etter: Syns du det er krevende å gi tilbakemelding direkte etter en 

elevfremføring? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Vurderingskriterier? 

- Hører du på fremleggene flere ganger, evt stopper opp midt i for å gi en spesifikk 

vurdering av noe du hører? 

- Gjorde du noe for å sikre at elevene ikke leste rett fra manus? Leverte elevene noe 

skriftlig ved siden av? Kan være vanskelig å gjøre en plagiatsjekk av et muntlig 

fremlegg 

 

Etterarbeid: 

- Brukes det til noe videre arbeid? Eksempler, prat om fag, senere oppgaver, 

modellering? 

 

Muntlige ferdigheter i norskfaget: 

- Hvilke vurderingssituasjoner er vanligst for deg når du skal vurdere norsk muntlig? 

- Utfordringer ved vurdering og fastsetting av karakter i norsk muntlig? 

 

Diverse: Noe annet? 
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Vedlegg B: Godkjenning NSD 
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Vedlegg C: Samtykkeskjema for informant 

 

 

Navn:__________________________ 

 

Alder:______ 

 

Har jobbet som lærer i _____ år. 

 

Nåværende fag:___________________________ 

 

 

Dette intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd. Lydopptaket vil ikke være tilgjengelig for andre 

utenfor forskningsprosjektet. Informanten vil bli anonymisert og det skal ikke være mulig for 

lesere av den endelige oppgaven å indentifisere informanten. Alle lydopptak og dokumenter 

vil bli slettet ved prosjektets avslutning i juni 2017. Det er frivillig å delta i prosjektet, og du 

kan når som helst trekke deg uten å oppgi grunn. 

 

 Jeg samtykker 

 Jeg samtykker ikke 

 

 

Underskrift:________________________ 
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Vedlegg D: Samtykkeskjema for elev 

Hei!  

Mitt navn er Eivind Solberg, og jeg er lektorstudent ved Universitetet i Oslo. For øyeblikket 

samler jeg inn data til min masteroppgave, som har som formål å undersøke hvordan digitale 

lydopptak fungerer som et alternativ til elevfremføringen, med fokus på arbeidsmetode, 

vurdering og tilbakemelding fra lærer til elev. 

Dersom du er villig til å delta, så innebærer dette at jeg får innsikt i lydopptaket dere leverer 

og lærers vurdering av dette. Navn og/eller personopplysninger som fremkommer i 

lydopptakene og vurderingen vil bli behandlet konfidensielt og ikke fremkomme i oppgaven 

min. Dere vil være fullstendig anonymisert. Lydopptakene vil kun være ment for læreren 

deres og meg, og vil ikke bli hørt av noen andre. Alle lydfiler og notater vil bli slettet når jeg 

er ferdig med oppgaven i juni 2017. Signér under hvis dere synes dette er greit. 

Det er selvfølgelig helt frivillig å delta i denne studien, men jeg håper så mange som mulig av 

dere vil si dere villig til å delta. Slik kan dataene jeg samler inn på best mulig måte beskrive 

temaet jeg skriver om. 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta. 

 

 

 

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

(Signatur, dato) 

 

 

 


