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Sammendrag
I denne masteroppgaven har jeg forsket på opplæring i muntlige ferdigheter, nærmere
bestemt hvordan en lærermodellering kan fungere som en muntlig modelltekst. Dette har jeg
gjort ved å undersøke følgende problemstilling: Hvordan kan lærerens modellering av
muntlige fremføringer brukes i opplæring av muntlige ferdigheter? Teorikapittelet mitt tar for
seg psykologen Albert Banduras modelleringsteori. Andre former for modellering blir også
gjort rede for, blant annet modelltekster, mesterlære og imitatio. Jeg trekker frem tidligere
studier på modelltekster, og viser i oppgaven hvordan mine funn sammenfaller og skiller seg
fra disse studienes funn.

Måten jeg har undersøkt problemstillingen på er gjennom kvalitativ metode, og jeg har
besøkt tre lærere og hver av deres norskklasser på videregående skole. Jeg har observert
lærermodellering og elevfremføringer, og intervjuet både elever og lærere for å få en
forståelse av deres syn på hvordan undervisningsopplegget fungerte, og hva som var
nødvendige faktorer for at opplegget skulle lykkes.

Studien viser at å bruke lærermodellering som modelltekst oppleves som positivt av flertallet
av elevene, så vel som alle lærerne. Den viser at lærermodellering egner seg godt som
introduksjon til nye sjangre, og at det er fint for elevene og få se læreren modellere et
løsningsforslag, for da skjønner de hva læreren ønsker at de skal ha med. Lærerne i studien
trekker frem at det er positivt å modellere et svar særlig fordi man ser egne oppgaver i et nytt
lys, og at det i fremtiden kan bli lettere å lage gode oppgaver som følge av dette. Viktigheten
av at modelleringen er direkte relevant for elevenes oppgave, og at den er innenfor elevenes
nærmeste utviklingssone blir også trukket frem. Elevene som opplevde at de ikke fikk så mye
ut av lærermodelleringene trakk frem nettopp dette, at enten var modelleringen irrelevant,
eller så tilførte den ikke noen ny kunnskap til elevene.
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1 Introduksjon
1.1 Bakgrunn for valg av tema
Temaet for denne studien er modellering, og jeg ønsker konkret å se på hvordan elever og
lærere opplever at elevene lærer ved bruk av en lærermodellering som modelltekst. Denne
studien har sin bakgrunn i norskdidaktikken, og i et norskdidaktisk perspektiv er det flere
gode grunner til å gjennomføre en slik studie. Muntlige ferdigheter ble forankret i
Kunnskapsløftet (KL06) som en av de fem grunnleggende ferdighetene til elevene i selskap
med digitale ferdigheter, skriftlige ferdigheter, det å kunne lese og det å kunne regne. Om
muntlige ferdigheter sier læreplanen i norsk at:

Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere
elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon
med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv.
Samtaler om tekster har en avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling. Å
tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir
videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter.
(Kunnskapsdepartementet, 2013)

Ifølge læreplanen skal altså aktivitetene å tale og lytte videreutvikles gjennom systematisk
opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter. Forskning gjennomført av professor i
norskdidaktikk Frøydis Hertzberg viser at arbeid med muntlige fremføringer i stor grad styres
av eksamen (2012), og at i stedet for å trene på ulike muntlige sjangere rettes mesteparten av
fokuset mot en muntlig eksamen. Sigrun Svenkerud skriver i sin artikkel ”Ikke stå opp som
en slapp potet – elevsynspunkter på muntlige fremføringer” om flere undersøkelser som viser
at arbeid med muntlige ferdigheter i norskfaget er snevert og lite systematisert (Svenkerud,
2013). Ut i fra dette kan vi lese at arbeid med muntlige ferdigheter i norskfaget ikke brer seg
over et så bredt spekter av ulike muntlige sjangre, eller er så systematisk som læreplanen i
norsk pålegger. Dette har lagt grunnlaget for det jeg ønsker å forske på i dette prosjektet,
nemlig hvordan man kan jobbe med å trene opp de muntlige ferdighetene ved bruk av en
lærermodellering som modelltekst.
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Kompetansemålene i norsk muntlig etter vg3 sier blant annet at elevene skal kunne ”Lytte til
og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og
formål” og ”lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og
reflektere over innholdet” (Kunnskapsdepartementet, 2013). Det å lytte til, systematisere og
sammenfatte informasjon i muntlige tekster, samt å lytte til og vurdere argumentasjonen i
muntlige tekster er begge kunnskapsmål som kan knyttes til undervisningsmetoden jeg skal
undersøke, nemlig modellering. Her blir elevene bedt om å lytte til og analysere det læreren
sier, vurdere det, for så å finne ut av om det er noe de ønsker å bruke i egne fremføringer.
Således er det altså et godt grunnlag for å gjøre et slikt studie, sett i et norskdidaktisk
perspektiv.

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål
I denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan en konkret undervisningsmetode kan fungere i
tre forskjellige klasserom. Undervisningsmetoden er modellering, og i skoletradisjon strekker
dette seg helt tilbake til antikken og retorikkunsten, der man blant annet praktiserte imitatio
som en ferdighetstrening for å bli en bedre taler. Når dette prosjektet nå vil se på hvordan
modellering fungerer i tre forskjellige klasserom, ønsker jeg å finne ut hvordan denne
undervisningsmetoden oppleves å fungere både for lærerne og elevene. Problemstillingens
ordlyd blir derfor:

Hvordan kan lærerens modellering av muntlige fremføringer brukes i opplæring av
muntlige ferdigheter?

Denne problemstillingen åpner for å bli besvart med ulike metodiske tilnærminger, og jeg har
valgt et kvalitativt forskningsdesign med intervju og observasjon for å innhente informasjon.
Intervjuene vil forhåpentligvis svare på hva lærere og elever føler om denne
undervisningsmetoden, mens observasjon vil hjelpe meg å forstå hvordan en
lærermodellering ser ut, og hvordan denne måten å undervise på fungerer i praksis. Derfor
har jeg valgt meg tre forskningsspørsmål som skal være med på å belyse problemstillingen,
og som jeg vil svare på i løpet av oppgaven. Disse forskningsspørsmålene er:

1. Hvordan ser en lærermodellering av en muntlig fremføring ut?
2. Hvordan opplever elevene at undervisningsopplegget fungerte?
2

3. Hvordan opplever lærerne at undervisningsopplegget fungerte?

Med denne problemstillingen og disse forskningsspørsmålene som utgangspunkt er hensikten
med oppgaven å finne ut av hvordan modellering som undervisningsmetode fungerer i tre
klasserom. Innbakt i dette ligger også å finne ut hvilke eventuelle sterke og svake sider denne
undervisningsmetoden har, og hva man kan gjøre for å gjøre den enda bedre.

1.3 Oppgavens oppbygging
Denne oppgaven består av seks kapitler. I kapittel to vil jeg ta for meg det teoretiske
rammeverket som ligger til grunn for oppgaven, og kapittelet avsluttes med en gjennomgang
av tre casestudier som omhandler modelltekster, og en redegjørelse for tidligere forskning på
muntlighet i klasserommet. I det tredje kapittelet greier jeg ut om de metodiske valgene jeg
har tatt i forbindelse med denne studien, og hvorfor jeg tok de valgene jeg gjorde. Kapittel
fire er studiens analysekapittel, og her vil jeg presentere og analysere funnene jeg gjorde ved
de tre forskjellige skolene jeg besøkte. Funnene diskuteres opp mot teorigrunnlaget i kapittel
fem. Både kapittel fire og fem er strukturert etter studiens forskningsspørsmål, det vil si at
første del tar for seg spørsmål en, andre del tar for seg spørsmål to og tredje del tar for seg
spørsmål tre. I kapittel seks, som er studiens avslutning kommer jeg med avsluttende
betraktninger om studiens funn, didaktiske implikasjoner, og kommer med noen tanker om
videre forskning.
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2 Teori og tidligere forskning
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for ulike teoretiske perspektiver og tidligere forskning som
er relevant for å besvare min problemstilling. Aller først vil jeg redegjøre for hva som ligger i
begrepet modellering og forklare hvordan prosessen med læring gjennom modellering
fungerer, ettersom det vil være et sentralt begrep i oppgaven. I underkapittelet om
modellering vil jeg også redegjøre for mesterlærebegrepet, og se på hvordan læring med
modelltekster foregår. I underkapittel 2.2 vil jeg trekke frem hvordan elever i antikkens
retorikkskoler lærte seg å holde taler, ved å bruke imitatio. Ettersom modellering er en måte å
lære på som kan sies å foregå på en måte som ligger nært opptil den sosiokulturelle
læringsteorien vil jeg vie et underkapittel til å forklare hva denne sier om læring.
Avslutningsvis vil jeg gå igjennom tidligere forskning, og først trekke frem tre casestudier
der man har forsket på bruk av modelltekster i opplæring av skriftlige ferdigheter.
Avslutningsvis i kapittelet vil jeg ta for meg tidligere forskning på arbeid med muntlige
ferdigheter i norske klasserom i dag.

2.1 Modellering
2.1.1 Modelleringsprosessen
Ettersom lærerne jeg intervjuet skulle modellere en fremføring for elevene er det aller først
nødvendig å forklare hvordan læring gjennom modellering skjer. Denne forklaringen vil
basere seg på psykologen Albert Banduras teori om læring gjennom modellering. Prosessen
modellering innebærer at man skal overføre informasjon til observatører om hvordan
responderende elementer må organiseres for å skaffe ønskede handlingsmønstre (Bandura,
1971). Denne overføringen kan foregå gjennom fysisk demonstrasjon, billedlig
representasjon eller gjennom verbal beskrivelse:
[…] a major function of modelling stimuli is to transmit information to observers
about how response elements must be organized to produce requiered patterns of
behaviour. This response can be conveyed through physical demonstration, through
pictorial representation, or through verbal description.” (Bandura, 1971, s. 41).

På en litt forenklet måte kan man si at modellering av tale foregår slik: En lærer holder en
tale. Her overføres informasjonen gjennom fysisk demonstrasjon, og mottakerne lærer
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hvordan man skal organisere de responderende elementene (innholdet i talen, kroppsspråk
etc.) for å skaffe de ønskede handlingsmønstrene, i dette tilfellet taleferdigheter.

Læring gjennom modellering skjer ifølge Bandura ved hjelp av fire prosesser som alle er
knyttet sammen (Bandura, 1971, s. 16 – 23). Disse fire er oppmerksomhet (attentional),
bevaring (retention), motorisk reproduksjon (motoric reproduction) og motivasjon
(reinforcement and motivational).

Oppmerksomhetsprosessen er viktig for læring ettersom det å eksponere en person for et
fenomen ikke garanterer at personen vil få det med seg (Bandura, 1971). En observatør vil
ikke være i stand til å utføre lignende handlinger dersom han ikke følger nøye med, velger de
mest relevante hendelsene ut ifra den totale stimulusen, og oppfatter nøyaktig de signaler som
blir sendt (Bandura, 1971, s. 16). Derfor er det viktig å sikre at de lærende følger med når
modelleringen blir gjennomført, slik at de vil være i stand til å utføre liknende handlinger.

Å kunne bevare modelleringen i hodet, for å kunne huske hvordan det gjøres når man selv
skal reprodusere handlingen, er den andre av de fire prosessene (Bandura, 1971). ”When a
person observes a model´s behavior without performing the responses, he can aquire the
modeled responses while they are occuring only in representational form” (Bandura, 1971, s.
17). Dette vil si at den lærende må bevare modelleringen i en eller annen symbolsk form, for
å kunne gjennomføre liknende handlinger senere. Viktigheten av dette kommer blant annet
frem i studier som viser at mottakere som bevarer modelleringen i ulike former, oppnår en
høyere grad av måloppnåelse når det kommer til å reprodusere modelleringen enn hva
mottakere som ikke bevarer den gjør (Bandura, 1971, s. 18 og 19). Et eksempel på å bevare
noe i en symbolsk form kan være å skrive ned det som læreren, eller den som modellerer sier,
slik at du husker det til en senere anledning.

Den tredje prosessen Bandura (1971) nevner, er motorisk reproduksjon. Dette innebærer å
utnytte de symbolske representasjonene av de modellerte mønstrene til å veilede
reproduksjonen av det som har blitt modellert. Symbolske representasjoner kan for eksempel
være at du har skrevet ned de viktigste komponentene av modelleringen, eller bruker andre
måter å huske hva som skjedde på. I stedet for en veileder bruker man symbolske
representasjoner til å reprodusere handlinger i det som kalles en ”delayed modeling”
(Bandura, 1971, s. 22). Komplekse oppførselsmønstre er produkter av tidligere lærte
5

komponenter som i seg selv kan være relativt kompliserte. I tilfeller der hvor den lærende
mangler noen av de nødvendige komponentene for å gjennomføre den modellerte handlingen,
vil man modellere de mer grunnleggende komponentene først, før man gradvis inkorporerer
vanskeligere elementer (Bandura, 1971).

Den fjerde og siste prosessen er motivasjon og forsterkning (Bandura, 1971). En person kan
tilegne seg ferdighetene til å utføre en modellert handling, men læringen vil sjeldent bli
overført til fremførelse dersom den får negative sanksjoner. Under slike omstendigheter vil
positive insentiver overføre observert læring til handling (Bandura, 1971). Forsterkende
variabler vil ikke bare få den lærende til å produsere liknende oppførsel, men kan også
påvirke observerende læring ved slik at den lærende selv bestemmer hvilke komponenter den
ønsker å ta til seg (Bandura, 1971, s. 23). Det er med andre ord viktig at man har forsterkende
positive insentiver for at en modellert handling skal gjennomføres, da det vil føre til at den
lærende ønsker å gjennomføre handlingene.

2.1.2 Mesterlære
En av måtene å praktisere modellering på er mesterlære. Ifølge Kvale og Nielsen så har det å
stå i lære hos en mester i århundrer vært den vanlige måten å tilknytte seg ferdigheter,
kunnskaper og verdier som kan knyttes til et håndverk (1999). Frem til ca. 1990 fantes det
ifølge Kvale og Nielsen (1999) ikke noen særlig pedagogisk forskning på læreformene som
forekommer ved mesterlære, men fra da og frem til boken ble skrevet i 1999 har det
forekommet en ny, pedagogisk interesse for mesterlæren som læringsform i skolen.
Mesterlære betegner et asymmetrisk forhold mellom to personer, der den ene behersker et ett
fag, mens den andre ikke gjør det på det gitte tidspunktet (Kvale & Nielsen, 1999). Dette gjør
at mesterlæren kan knyttes både til modellering som læringsform, og som den ”signifikante
andre” i sosiokulturell læringsteori. Dette gjør den interessant for min oppgave, da læreren
som modellerer en tale kan tenkes på som en ”mester” i sitt fag, og elevene som ”lærlinger”.
I boka Mesterlære – læring som sosial praksis opererer Kvale og Nielsen med et dobbelt
mesterlærebegrep: mesterlære som metafor og mesterlære som institusjon (1999). For denne
oppgaven er det det første begrepet, mesterlære som metafor som er interessant. Denne delen
av mesterlæren er personsentrert, og mesteren synliggjør de oppgavene som skal løses,
samtidig som den fungerer som et forbilledlig eksempel og identifikasjonskilde (Kvale &
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Nielsen, 1999). I tillegg til å være et forbilledlig eksempel og en identifikasjonskilde vil også
læreren være en støtte for eleven under opplæringsprosessen, og være et støttende stillas av
kunnskap inntil eleven mestrer ferdigheten selv.
I Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen skriver Astrid Roe om viktigheten av
lærermodellering i forbindelse med at elever skal lære seg ulike lesestrategier (Roe, 2008).
Dette viser hun blant annet ved å skrive at ”Det at læreren på ulike måter modellerer en
lesestrategi og deretter observerer, veileder og gir elevene respons, helt til de behersker
strategien på egenhånd, er sentralt i mye av litteraturen om leseopplæring fra 1980-tallet og
frem til i dag” (Roe, 2008, s. 76). Her ser vi hvordan en lærermodellering fungerer i praksis.
Elevene skal lære seg en lesestrategi, i dette tilfellet foregripe (Roe, 2008, s. 117), og læreren
viser gjennom modellering hvordan den ville løst oppgaven:

Læreren leser et tekstutdrag høyt og tenker samtidig høyt for å illustrere for elevene
hvordan strategien kan fungere. Tekstutdraget bør være vanskelig nok til at det er
nødvendig å gjøre noen strategiske tankeoperasjoner for å lette forståelsen. Læreren
demonstrerer muntlig hva det er i teksten som setter i gang tanker og spørsmål og
hvordan dette påvirker forståelsen. (Roe, 2008, s. 117).

Dette er et eksempel på hvordan læreren praktiserer mesterlære. Elevene skal lære seg
lesestrategier, og læreren, som behersker faget, viser elevene hvordan man kan løse
oppgaven. Læreren demonstrerer for elevene hvordan han leser og hvilke tanker han gjør seg
for å foregripe hendelsene, slik at elevene kan prøve å gjøre det samme etterpå.

2.1.3 Modelltekster
Hvordan elever best tilegner seg språk og språkkompetanse er et meget debattert emne
(Hertzberg, 2001; Purcell-Gates, Duke & Martineau, 2007), og man har mange forskjellige
posisjoner. En av disse er læring gjennom modelltekster, det vil si å lære sjangertrekk og
sjangere ved å se på andre, forbilledlige tekster innenfor den sjangeren (Hertzberg, 2001).
Dette kan sees på som en form for lære gjennom modellering, lik den Bandura beskriver, som
jeg har redegjort for i kapittel 2.1.1. Tanken bak modelltekster som læringsmetode er at man
lærer å skrive tekster innenfor en viss sjanger ved å se på forbilledlige tekster innenfor
samme sjanger. Ettersom mitt prosjekt ønsker å se på om elevene anskaffer seg ferdigheter i

7

muntlige fremføringer ved å se på en forbilledlig muntlig fremføring av læreren deres, er det
interessant å se på hva forskningen sier om modellteksters betydning for læring.

Løkensgard Hoel (2000) skriver i sin bok Skrive og samtale om hvordan eksplisitt
undervisning med modelltekster fungerer best, og trekker frem disse fire punktene som
spesielt viktige:

-

Mindre omfattende og meir spesifikke sjangertrekk er lettare å overføre til elevanes si
skriving enn heile sjangrar eller tekstmønster.

-

Størst verdi har studium av modellar når det er direkte relevant for den skrivinga
elevane sjølve arbeider med.

-

Modellar må ligge innanfor den nærmaste utviklingssona.

-

Modellane må vere relevante ved at dei kan relaterast til ”signifikante andre” (Hoel,
2000, s. 76).

Hertzberg (2001) viser til en studie utført av skriveforskerne Bereiter og Scardamalia. Tidlig
på åttitallet hadde de et eksperiment der de ønsket å se på hvorvidt elever var i stand til å
tilegne seg kunnskap om sjangertrekk ut i fra enkelteksempler (Hertzberg, 2001). Det
forskerne fant ut var at elevene etter å ha jobbet med en modelltekst om
spenningsfortellingen ble i stand til å peke på hvilke endringer de hadde gjort for å gjøre sin
fortelling mer spennende, men det førte ikke til at fortellingen faktisk ble mer spennende. Det
vil si at elevenes påstandskunnskap fikk en viss bedring, men ikke elevenes
ferdighetskunnskap (Hertzberg, 2001). Det skal imidlertid sies at dette eksperimentet ble
gjort over kort tid, og det ble bare brukt én modelltekst, så det kan argumenteres for at denne
studien ikke er generaliserbar utover enkelttilfellet.

Både Purcell-Gates et al. (2007) og Hertzberg (2001) er tydelige på viktigheten av at
modelltekstene er autentiske. Dette vil si at tekstene er relevante for den lærendes daglige liv,
for eksempel en novelle eller bok, som man leser for å kose seg, en nyhetsartikkel, som man
leser for å bli oppdatert på nyheter, eller en helsebrosjyre (Purcell-Gates et al. 2007). Det er
også viktig at tekstene er tilpasset leserens nivå (Hertzberg, 2001). Dette er et syn som
strekker seg helt tilbake til antikkens retorikkskoler og håndboka Rhetorica ad Herennium,
som sier at læreren helst skal ha skrevet teksten selv (1998). Dette er det to grunner til: For
det første så kan lærerens tekster utformes slik at de tydelig viser de trekkene og
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skrivemåtene som elevene skal imitere og lære av, og for det andre så viser lærerne at de
mestrer sjangeren som skal læres (1998). Bakken (2014) skriver også at det kan være en idé å
løse de skriveoppgavene man gir til elevene på forhånd, og vise resultatet før de begynner å
jobbe. På den måten vil elevene få møte et konkret eksempel på den typen tekst som det
forventes at de produserer, og det vil gjøre oppgaven enklere å gjennomføre.

2.2 Imitatio – modellering i retorikken
Den klassiske retorikken handler ifølge Aristoteles om i en hver situasjon å se hvilke
muligheter vi har til å overbevise (Aristoteles, 2006), mens Kjeldsen (2014) sier at retorikk er
å handle med kommunikasjon. Kjell Lars Berge (2012) argumenterer for viktigheten av at
skolen lærer opp elever blant annet i retoriske ferdigheter, og sier blant annet at et
bærekraftig norsk demokrati forutsetter at unge mennesker på skolen har tilegnet seg
ferdigheter i å ytre seg hensiktsmessig og overbevisende. Bakken (2014) sier også at å
overtale er et sentralt element i menneskelig samhandling. Den klassiske retorikken beskriver
tre veier overtalelsen kan skje på, gjennom etos, patos og logos (Aristoteles, 2006).

Etos handler om overbevisning ved hjelp av karakter. Aristoteles (2006) mener at talerens
karakter har en nærmest avgjørende betydning for troverdigheten, og han skriver om særlig
tre karaktertrekk han vurderer som troverdige: forstandighet, dyd og velvilje (2006). Patos
handler om overbevisning ved hjelp av følelser, eller hvilken sinnstilstand mottakeren settes
i, og Aristoteles mener at det er følelsene som gjør at folk skifter mening og tar forskjellige
avgjørelser (2006) Logos handler om overbevisning ved hjelp av argumentasjon som
oppleves som sanne eller sannsynlige (Aristoteles, 2006). Her er det to elementer i teksten
som er særlig viktig at mottaker opplever som sanne eller sannsynlige, nemlig beskrivelsene
og argumentasjonen (Bakken, 2014).

Tidligere i kapittelet har jeg redegjort for moderne modelleringsteorier. Felles for disse
teoriene er at de i større eller mindre grad baserer seg på hvordan man kan lære seg skriving
og lesing gjennom modellering. Modelltekster brukes for å vise etterligningsverdige trekk i
tekster der elevene skal lære seg å skrive, og eksempelet fra Roe i underkapittel 2.1.3 viser
hvordan en lærer bruker modellering for å lære elevene en leseferdighet. Denne oppgaven
handler om hvordan man kan lære seg muntlige ferdigheter gjennom modellering, og da er
det naturlig å vie et kapittel til imitato, en tradisjon som strekker seg tilbake til antikkens
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retorikkskoler. Imitatio var måten en del av antikkens retorikere lærte seg talekunsten, noe
som gjør denne teorien interessant for min oppgave.
Imitatio betyr å etterligne eller å gjenskape. ”The motto of imitation was to Observe and do
likewise” (Corbett, 1971, s. 244). Imitatio handler altså ikke om å kopiere blindt det læreren
eller læremesteren gjør, men å observere og å gjøre det samme som. Eriksson (2015) skriver
at imitatio på svensk bør oversettes til ”efterlikna och efterbilda”, snarere enn ”härma”, og at
det handler om en aktiv streben etter å etterlikne, snarere enn å etterape.

Eriksson (2015, s. 14) mener imitatio er det sentrale begrepet i retorisk
undervisningstradisjon, og at fenomenet er en bro mellom den teoretiske undervisningen og
det praktiske talte og skrevne. [Ciceros] Rhetorica Ad Herennium, oversatt av Hindsholm
(1998, s. 37) forklarer hvordan antikkens retorikere lærte seg talekunsten blant annet ved
hjelp av imitatio:

Alt dette kan man nå frem til at beherske ved hjælp af tre ting: teori (ars), efterligning
(imitatio) og øvelse (exercitatio). En teori er en række forskrifter som angiver en
sikker vej og metode når man skal holde tale. Det er efterligning når man med en
omhyggelig metode stræber efter at kunne tale ligesom nogle andre. Øvelse er den
konstante praksis og vane med at holde tale.

Talerne lærte seg teorien for å ha et sett med regler å forholde seg til når de skulle skrive tale,
og brukte imitatio for å lære å holde tale lik som noen andre. Disse andre var gjerne
læremestere som behersket talekunsten (Bakken, 2014), og som var etterligningsverdige.
Etter at de lærte seg kunsten øvde de for å holde ferdighetene ved like.

Retorikeren Quintillian fremhever etterligningen som enda viktigere enn teorien for å lære
seg å bli en god taler (Eriksson, 2015), og skriver i innledningen til den tiende boken som
omhandler imitatio: ”Eftersom talarens uppgift är att vara skicklig i att tala kommer
talövningen ju helt visst före allt annat, och självfallet var det här som början fanns till denna
konst. Därefter kommer efterbildningen, och slutligen det flitiga skrivarbetet” (Oversatt i
Eriksson, 2015, s. 19-20).
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James Murphy (2001, s. 54 - 62) viser hvordan den romerske retorikkskolen beskriver
imitatio som en prosess i syv steg: høytlesning, tekstanalyse, å lære seg utenat, omskrivning
til egne ord, overføre til ulike språklige uttrykksformer, opplesning av den bearbeidede
versjonen og til slutt en muntlig vurdering i klasserommet:

I det første steget, høytlesning, skal enten en lærer eller elev lese en forbilledlig tekst høyt for
gruppen. Enkelte mente at denne forbilledlige teksten burde være skrevet av læreren selv,
men Quintillian mente at teksten burde være skrevet av anerkjente retorikere som for
eksempel Cicero (Murphy, 2001). Tekstanalysen innebærer at læreren plukker teksten fra
hverandre, og viser elevene hvor taleren har gjort gode og dårlige valg i teksten. Det tredje
steget, å lære seg utenat var ifølge Quintillian viktig både for å huske de forbilledlige
tekstene, men også for å gi studentene ”en overflod av de beste ordene, frasene og figurene”
(Murphy, 2001, s. 58). Omskriving til egne ord er det fjerde steget. Her skulle studentene
omskrive kjente fraser og argumentasjoner til egne, og således finne sin egen, retoriske
stemme (Eriksson, 2015; Murphy, 2001). Det femte steget er å overføre til ulike språklige
uttrykksformer. Dette gjorde studentene for å forbedre sitt eget ordforråd, både på latin og
gresk, og for å kunne fremstille sine argumenter på forskjellige måter, alt ettersom hva som
var best egnet (Murphy, 2001). Imitatios sjette steg er opplesning av den bearbeidede
versjonen. Her skal elevene gå til verks på sine egne, bearbeidede tekster med den samme
analytiske tilnærmingen som læreren gjør i steg to, for å finne gode og dårlige sider ved sin
egen tekst, og rette dem (Murphy, 2001). Det syvende og siste steget i imitatio er den
muntlige vurderingen i klasserommet. Dette kalte Quintillian for ”the exercise of judgement”
(Murphy, 2001, s. 60), og det var her elevene mottok tilbakemeldinger på sine egne tekster
fra læreren og de andre studentene.

Dette er altså de syv stegene den romerske retorikkskolen systematisk fulgte for å utdanne
retorikere. I nyere tid blir spesielt omskriving til egne ord, eller parafrasis (Eriksson, 2015),
trukket frem som viktig for at elevene skal finne sin egen stemme. Det er her elevene går fra
å reprodusere andres tekster til å produsere egne, og således finner eleven sin egen stemme.
Parafrasis er en underprosess av imitatio, og skjer i tre steg: Løse opp argumentet, analysere
det, fremføre det med egne ord (Eriksson, 2015). Meningen er at elevene skal lære seg tanken
bak argumentet for så å legge det frem med egne ord, og dermed utvikle sin egen stemme. I
fremføringen bør elevene også søke å overgå modellargumentet, altså å fremføre argumentet
bedre enn modellen. Det kan være en vanskelig øvelse å fremføre noe bedre enn modellen,
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men det bør også være et mål i seg selv, å gjøre noe bedre enn den du lærer av (Eriksson,
2015).
Det er viktig å påpeke at det ved imitatio også følger en del ”farer”, eller forhold man må
være bevisst. I forbindelse med imitasjon av eksempeltekster kan ikke eleven være for
ukritisk i hva den imiterer, da den står i fare for å imitere teksten eller læremesterens feil, i
tillegg til de forbilledlige momentene (Hansen, 2015). Eleven bør derfor alltid vite hvilke
momenter som er etterligningsverdige, og hvorfor de er det. En annen ”fare” ved imitatio er
at i stedet for at eleven utvikler sin egen stemme ender den opp med å kopiere læremesterens
(Hansen, 2015.) Da ender man opp med flere kopier av læremesteren i stedet for flere unike
stemmer, og dette er noe en må være bevisst.

2.3 Sosiokulturell teori og den nærmeste utviklingssonen
Sosiokulturell læringsteori baserer seg i på at læring skjer i fellesskap, at læring er en sosial
konstruksjon (Säljö, 2016). Å lære gjennom modellering, slik som denne oppgaven
undersøker, er å lære i fellesskap, enten ved hjelp av lærer eller medelever. Derfor er det
nødvendig å forklare grunntankene bak den sosiokulturelle læringsteorien, som et ledd i å
forstå læring gjennom modellering.

Den grunnleggende metaforen for læring i den sosiokulturelle tradisjonen er appropriasjon,
som kan oversettes med ”å ta til seg”, ”å låne” eller ”å ta over og gjøre til sitt eget” (Säljö,
2016, s. 113). Säljö (2016) eksemplifiserer dette med et lite barn som gradvis tar til seg
språklige uttrykk og måter å oppføre seg på i sin sosiale omgang med sine voksne foreldre.
Det som er viktig med dette eksempelet, er å se at kunnskap først eksisterer og blir synlig i
kommunikasjon mellom mennesker. Gjennom kommunikasjon blir kunnskapen tilgjengelig
for andre, slik at de kan ta del i den, og etter hvert anvende den selv (Säljö, 2016)

Et sentralt begrep innenfor sosiokulturell læringsteori er den nærmeste utviklingssonen, eller
zone of proximal development (Säljö, 2016). Vygotsky definerte den nærmeste
utviklingssonen som:
(…) Avstanden mellom det virkelige utviklingsnivået eleven er på, som viser seg ved
selvstendig problemløsning, og det nivået på den mulige utviklingen som kunne finne
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sted gjennom problemløsning under en voksens rettledning eller i samarbeid med
medelever som er kommet lenger (Vygotsky, 1978, s. 86 i Dysthe, 1995, s 54).

Eleven låner innsikten til læreren, og er i stand til å løse problemet ved dennes hjelp, og lærer
seg også tankemønstrene for å kunne løse problemet alene i fremtiden (Säljö, 2016). Ifølge
Dysthe betyr dette at dersom eleven blir overlatt til seg selv, stopper eller forsinkes læringen
og utviklingen til eleven (Dysthe, 1995). For at læring eller utvikling kan skje, må
aktivitetene i klasserommet peke mot det som ligger foran eleven. Jerome Bruner lanserte
begrepet ”scaffolding” (stillasbygging) om den hjelpen som voksne og medelever gir i den
nærmeste utviklingssonen (Dysthe, 1995). Dette innebærer at når eleven som skal lære er
kommet så langt som den kan innenfor den nærmeste utviklingssonen, så vil en lærer eller
medelev som er kommet lenger i læringsprosessen kunne hjelpe den videre.

2.4 Tidligere forskning
Kapittelet om tidligere forskning er delt inn i to hoveddeler. Den første delen tar for seg tre
casestudier der læring gjennom modellering står sentralt, mens den andre delen tar for seg
forskning som viser hvordan arbeid med muntlighet i norskklasserom foregår i dag. Jeg synes
det er interessant for dette prosjektet å se på hva casestudier som har brukt modelltekster sier
om hvordan det har gått. Det er viktig å understreke at disse casestudiene har brukt
modelltekster som et ledd i skriftlig opplæring, og ikke muntlig som i mitt prosjekt, men
grunnet likheten til mitt prosjekt kan de gi en pekepinn på hvordan læring gjennom
modellering foregår. Ettersom dette prosjektet ønsker å se på læring av muntlige ferdigheter
er det nødvendig å se på hva forskningen viser om arbeid med muntlige ferdigheter i norsk
skole i dag. Som innledningskapittelet viser ser vi at arbeidet med muntlige ferdigheter er
snevert og lite systematisert, og i underkapittel 2.5.4 vil jeg gå litt nærmere inn på hva
skoleforskningen sier.

2.4.1 De forbilledlige tekstene bryter med elevenes og skolens
sjangerforventning
Astrid Myraunets masteroppgave LNUs sakprosakanon forsøker å finne ut av hvordan fire
tekster fra LNUs sakprosakanon fungerer som forbilledlige tekster i norskundervisning i åtte
klasserom i videregående skole og ungdomsskolen (2010). LNUs sakprosakanon er en
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samling av forbilledlige tekster gjort av LNU, og som skal fremme sakprosatekster som kan
brukes i klasserommet.

I oppgaven gjør Myraunet en rekke interessante funn. Det viser seg blant annet at det er
utfordringer knyttet til bruken av tre av de fire tekstene som forbilledlige tekster, og at det er
teksten ”Blokkér facebook” som viser seg enklest å bruke (Myraunet, 2010). Grunnen til
dette er at denne teksten er et leserinnlegg, en sjanger elevene kjenner igjen og selv skal lære
seg å skrive. Lærerne uttrykker misnøye til å bruke de tre andre tekstene fordi ”Utspekulert
naivisme” bryter med elevenes forventning til anmeldelse som skolesjanger, ”Bloggarfeil”
oppleves som irrelevant sjangermessig og et utypisk blogginnlegg innholdsmessig, mens
”Århundrets fotballpresentasjon” er en sportskommentar, og ikke noe elevene skal produsere
selv på skolen.

Et annet interessant funn Myraunet trekker frem er det at elevene ikke har noen innarbeidede
rutiner med å bruke tekster som forbilder i selve skriveprosessen (2010), og at ingen av
elevene trekker frem at de etterligner tekster når de skal skrive selv. Noen av elevene trekker
imidlertid frem at det er fint å lese tekster når de skal lære seg en ny sjanger som for
eksempel kåseri, men at det ellers oppleves som bortkastet tid.

2.4.2 Lærervalgt modelltekst spiller en signifikant rolle som pekepinn for
elever.
Christina Matthiesens casestudie ”(U)synlig læring og modelltekster – erfaringer med
elevstyret imitatio i modersmålsundervisning” tar for seg to videregående klasser i Danmark.
Her skulle elevene selv velge en tekst med etterligningsverdige trekk som de skulle bruke
som modell for sin egen argumenterende tekst. Dansklærerne formet et undervisningsopplegg
i tråd med deres egen, vante praksis, men til grunn for prosjektet lå en felles ramme på fire
leksjoner med fokus på argumenterende tekster, og en oppgavebeskrivelse bestående av tre
deler: I første del skal elevene gå i dialog med en selvvalgt argumenterende tekst via
dimensjonene i elevstyrt imitatio, i andre del skal elevene selv skrive en argumenterende
tekst, og i tredje del skal elevene reflektere over deres eget arbeid med tilgangen til elevstyrt
imitatio, og deres læringsutbytte. Utvalget til Matthiesen kommer fra skoler som begge er
blant Danmarks beste og mest tilsøkte (Matthiesen, 2015).
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Et av de mest interessante funnene Matthiesen peker på er at den lærervalgte modellteksten
spiller en stor rolle for elevenes valg av modelltekster. I den første klassen valgte læreren en
tekst som var skrevet av en avsender som hadde et levende argumenterende språk, og som
tok utgangspunkt i personlige handlemuligheter. I den andre klassen, derimot, så valgte
læreren en tekst, der avsenderen var en organisasjon og ikke en person. Teksten baserte sin
argumentasjon i stor grad på fakta i form av statistikker og rapporter. Når vi så kommer til at
elevene skal velge tekst ser vi at elevene fra den første klassen stort sett har valgt
argumenterende tekster fra landsdekkende aviser. De argumenterende tekstende er i likhet
med den lærervalgte teksten skrevet med utgangspunkt i personlige handlemuligheter, for
eksempel skjønnhetsidealer, skoletid etc. I den andre klassen er tekstutvalget mer spredt, og
hele atten av tjueseks elever har valgt tekster som ikke primært er argumenterende, men
heller informerende tekster som baserer seg på fakta. Av dette kan vi lese at læreren og
dennes valg spiller en stor rolle på hva elevene velger når de skal bestemme tekst, og hvordan
de vil utforme sin egen. De blir altså i større eller mindre grad styrt av læreren sin. Om dette
er bevisst eller ikke er vanskelig å si, men det synes i alle fall tydelig at læreren spiller en
signifikant rolle når elevene velger modelltekster og sjanger.

2.4.3 Sjangerlæring kan ikke forklares av modelltekster eller eksplisitt
undervisning
I Aviva Freedmans artikkel ”Learning to write again: discipline-specific writing at
university” følger et forskerteam seks kanadiske jusstudenter over et år. Målet med prosjektet
var å finne ut av hvordan elevene lærte seg å skrive jusfaglige essays i løpet av et år.
Metodene de brukte var observasjon, dybdeintervjuer og dokumentanalyse (Freedman, 1987).

Det som denne studien viser, er at læring av sjangertrekk i dette tilfellet ikke kan forklares
som et produkt av verken lesning eller direkte undervisning. Elevene har i gjennom året to
pensumbøker som ifølge Freedman (1987) er uegnet som modeller, både hva gjelder syntaks,
stil, tekst og diskursstrategier. Elevene møter heller ingen modeller på oppgaveseminarene de
deltok i, men greide allikevel å mestre sjangertrekkene til juridiske tekster mot slutten av året.
Tilbakemeldingene elevene fikk på essayene gjennom året var heller ikke noe elevene la
spesielt vekt på, utenom karakteren.
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Ettersom elevene verken brukte modelltekster eller fikk spesifikk undervisning om hvordan
man skal skrive jusfaglige essays, kan man spørre seg hvordan de allikevel klarte å mestre
sjangeren etter et år. Elevene baserte skrivingen sin på ”a dimfly felt sense” (Freedman,
1987), en vag følelse. Under skrivingen tok studentene utgangspunkt i innholdet, men
forsøkte hele tiden å justere teksten etter denne vage følelsen, og når oppgaven kom tilbake
med karakter fungerte denne som en pekepinn på om de hadde forstått eller misforstått
sjangeren. Andre grunner til at studentene lærte seg å skrive essayene kan ha vært at
oppgaveformuleringen satte betingelser til hvordan både innhold og form skulle være, og at
juridisk oppgaveformulering setter i gang en type tenking som gjør at man må ha en viss type
språklig kompleksitet (Freedman, 1987).

2.4.4 Om muntlige ferdigheter og muntlighet i klasserommet
Før KL06 hadde ikke muntlige ferdigheter vært definert som en egen ferdighet i norskfaget,
og heller ikke et satsingspunkt med den tyngden det har i dag. Viktigheten av arbeid med
muntlige ferdigheter blir illustrert i Hertzbergs ”Arbeid med muntlige ferdigheter” (2003)
som sier at arbeid med muntlige ferdigheter i skolen skal bidra til at elevene går ut som aktive
samfunnsborgere. Kjell Lars Berge (2012, s. 80) sier at: ”Et levende og bærekraftig norsk
demokrati forutsetter at unge mennesker på skolen har tilegnet seg ferdigheter i å ytre seg
hensiktsmessig og overbevisende – både skriftlig og muntlig – i forsamlinger og i avis- og
nettdebatter.”

Fra det ble forankret i KL06 for ti år siden og frem til i dag har det fra flere hold blitt forsket
på hvordan man arbeider med muntlige ferdigheter i klasserommene. Svenkerud (2013) viser
til flere undersøkelser i sin artikkel ”Ikke stå opp som en slapp potet – elevsynspunkter på
opplæring i muntlige ferdigheter” som blant annet viser at arbeidet med muntlige ferdigheter
er snevert og lite systematisert. Videre skriver hun at bortsett fra fremføringer forekommer
det svært sjelden samtaler, rollespill eller andre muntlige aktiviteter, og nesten aldri
undervisning om muntlig (Svenkerud, 2013).

Klasserommet er i stor grad en arena for muntlighet. Lærerens undervisning er muntlig, enten
gjennom foredrag, klassesamtaler eller veiledning, mens elevene tar ordet i plenum eller på
oppfordring fra læreren, og de samarbeider og prater med hverandre (Svenkerud, Klette &
Hertzberg, 2012). Muntlighet i klasserommet tar ca. 20 % av tiden, med fremføringer som
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den dominerende formen med ca. 8 % av tiden (Svenkerud et al, 2012; Svenkerud, 2013).
Muntlige fremføringer kan variere fra spontane, korte innlegg til lengre gruppearbeid som
elevene arbeider med over tid.
I undersøkelsen ”Samtaledeltakelse i klasserommet”, som er en del av Kirsti Klettes
Klasserommets praksisformer etter reform 97 viser Vibeke Grøver Aukrust (2003) at
helklassesamtaler forekommer så sjeldent som 2 % av tiden på 1. trinn, og 7 % på 9. trinn.
Undersøkelsen viser blant annet at læreren har ordet i 60 % av tiden i slike samtaler, men at
så mange som 80 % av elevene kommer til orde. Penne og Hertzberg mener at når det legges
arbeid i helklassesamtaler, har de betydning for trening i muntlighet (2008). Samtalene gir
trening i samtaleregler, så vel som trening i å komme med egne argumenter og lytte til og
analysere andres. Helklassesamtaler kan altså være et viktig læringsredskap i klasserommet.

I 2007 og 2010 gjennomførte Frøydis Hertzberg en undersøkelse (FIRE-undersøkelsen) som
intervjuet skoleledere og lærere på ti forskjellige skoler om arbeid med de grunnleggende
ferdighetene (Hertzberg, 2012). Den første undersøkelsen, som ble gjennomført i 2007, viser
at muntlig eksamen fungerer som en styrende funksjon på arbeidet med muntlige ferdigheter.
Ettersom eksamen er bygd opp slik at elevene skal holde et kort foredrag om et forberedt
tema, så jobber skolene systematisk med dette for å forberede elevene til eksamen
(Hertzberg, 2012). Undersøkelsen trekker også frem at lærere bruker skriftlige-muntlige
prøver i stedet for muntlige presentasjoner når de skal vurdere elevene, fordi muntlige
presentasjoner ”tar ufattelig mye tid” (Hertzberg, 2012, s. 38).

Aristoteles legger vekt på følelsesmessig engasjement som en viktig forutsetning for
erkjennelse og læring (Eide, 2006). I skolen er det imidlertid ofte et problem å få elever til å
vise engasjement i sine framføringer (Svennevig, Tønnesson, Svenkerud & Klette, 2012).
Delvis har dette å gjøre med at eleven har mer enn ett publikum å forholde seg til: læreren på
den ene siden og medelever på den andre, og delvis har dette også med at elevene ikke alltid
presenterer noe som de blir engasjert i (Svennevig et al. 2012; Svenkerud 2013), og at
engasjementet faller vekk som et resultat av dette. Temaene i fremføringene påvirker ikke
bare den som holder fremføringen, men også tilhørerne, som sier at det er lettere å miste
fokus dersom elevene ikke prater om noe som er interessant for dem (Svenkerud, 2013).
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Lærernes tilbakemeldinger til elevene etter fremføringene er gjennomgående positive, korte
og generelle (Svenkerud, 2013; Svenkerud et al., 2012), og kommentarene er i større grad en
vurdering av fremføringen enn det er en veiledning (Svenkerud et al., 2012). Ofte er
kommentarene myntet mer på innholdet i fremføringen enn på fremføringens form, og
fremføringene blir nesten aldri vurdert i et actio-perspektiv, altså hvordan elevene faktisk
fremfører (Penne & Hertzberg, 2008). Noe av grunnen til dette er sårbarheten i den muntlige
situasjonen (Penne & Hertzberg, 2008). Elevene uttrykker seg gjennom egen kropp og
stemme, og man må legge omtanke i måten vurderingen skjer på. Det bør tas hensyn til at
elevene ikke skal miste ansikt der og da, og man bør lete etter det som var bra fremfor å
forstørre feilene (Penne & Hertzberg, 2008). Dette viser også Hertzberg (2003) og Haugsted
(2004) (som referert i Svenkerud et al., 2012). Lærerne vegrer seg for å rette på elever etter
muntlige sekvenser, og ”det virker som om holdningen er at det å stå fram, er så sårbart at
man ikke skal gjøre noe annet som helst enn å støtte entusiastisk” (Hertzberg, 2003, s. 159).
Dette resulterer i midlertid i at elevene ikke får den veiledningen de trenger.

Når det gjelder elevers kunnskap om muntlige fremføringer dreier den seg aller mest om
hvordan de selv skal oppføre seg under sin egen fremføring (Svenkerud et al., 2012). De vet
at de skal snakke høyt og tydelig, ta seg godt tid etc. men ikke like mye om formkunnskap,
altså hvordan fremføringen skal bygges opp, hva man skal si for å overbevise og så videre.

2.5 Sammenfatning
I dette kapittelet har jeg gjort rede for de ulike teoretiske perspektivene som er aktuelle for å
belyse min problemstilling. Læring gjennom modellering er en psykologisk prosess som
krever fire underprosesser: oppmerksomhet, bevaring, motorisk reproduksjon og motivasjon.
En måte å undervise gjennom modellering er mesterlære. Mesterlære innebærer at en lærer
som behersker et fag lærer opp en læring ved å modellere og være en støtte for den lærende.
Læring gjennom modelltekster handler om å se på forbilledlige tekster, og å forsøke å
etterligne de forbilledlige trekkene. Løkensgard Hoel peker på fire forhold som gjør at læring
gjennom modelltekster kan fungere best mulig, og mener at disse bør være til stede. At
modelltekstene er autentiske er et poeng som blir trukket frem av flere forskere, blant annet
Purcell-Gates og Hertzberg, og er således viktig for læring gjennom modelltekster. Innenfor
retorikken har man lenge bedrevet opplæring av taleferdigheter gjennom imitatio. Imitatio er
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en prosess i syv steg, som skal gjøre at du kan finne og imitere det etterligningsverdige i
forbilledlige taler.

I presentasjonen av læringsteori har jeg valgt å konsentrere meg om den sosiokulturelle
læringsteorien. I sosiokulturell læringsteori er forskeren Lev Vygotsky spesielt sentral.
Vygotsky mener at man lærer best når læringen foregår innenfor den nærmeste
utviklingssonen. Dette henger sammen med begrepet stillasbygging, som handler om hjelpen
voksne gir barn eller lærere gir lærende innenfor den nærmeste utviklingssonen. Som vi kan
se i underkapittel 2.3 kan denne læringsmåten knyttes til både modellering og modelltekster.
I delen av kapittelet som heter ”tidligere forskning” har jeg i første del av kapittelet trukket
frem tre studier som ser på bruk av modelltekster i forbindelse med læring, og trukket frem
de relevante funnene. I den andre delen forsøker jeg å gi et overblikk over hva ulike
klasseromsforskere og norskdidaktikere sier om muntlighet i klasserommene i dag. Dette
viser blant annet at arbeidet med muntlighet er snevert og lite systematisert, til tross for at det
har vært forankret i læreplanen siden LK06. Videre viser det at å gi elever tilbakemeldinger
på muntlige fremføringer kan være en utfordring for flere lærere, ettersom muntlige
fremføringer er en sår situasjon for elevene.
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3 Metode
Problemstillingen i dette forskningsprosjektet er undersøkt gjennom observasjon i tre
klasserom på tre forskjellige videregående skoler, og intervju med tre lærere og ni elever. I
dette kapittelet vil jeg gjøre rede for og drøfte de ulike metodiske valgene jeg har tatt.
Kapittelet vil starte med en forklaring på hvorfor jeg valgte kvalitativ metode. Videre vil det
følge en redegjørelse for hvorfor utvalget mitt ble som det ble, og en presentasjon av disse.
Jeg valgte å innhente informasjon gjennom observasjon og intervju, og vil forklare hvorfor
og hvordan jeg gjorde det i underkapittel 3.3 og 3.4. Kapittel 3.5 tar for seg hvordan jeg
valgte å gjennomføre og strukturere analysen, mens kapittel 3.6 redegjør for validiteten og
reliabiliteten i prosjektet. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 3.7 diskutere etiske avveiinger i
forbindelse med min forskning.

3.1 Valg av metode
Forskningsmetoden blir styrt ut i fra hensikten med forskningsprosjektet. Problemstillingens
ordlyd er: Hvordan kan lærerens modellering av muntlige fremføringer brukes i opplæring av
muntlige ferdigheter?

I tillegg til dette har jeg tre forskningsspørsmål som jeg ønsker å svare på. Disse
forskningsspørsmålene er:

1. Hvordan ser en lærermodellering av en muntlig fremføring ut?
2. Hvordan opplever elevene at opplegget fungerte?
3. Hvordan opplever lærerne at opplegget fungerte?

I min studie ønsker jeg å se på om, og eventuelt hvordan elever tilegner seg ferdigheter i
muntlige retoriske fremføringer ved å bruke lærermodelleringen som en modelltekst. Derfor
ble kvalitativ metode et naturlig valg for meg. Målet i kvalitativ forskning er gjerne å oppnå
forståelse for ulike fenomener (Thagaard, 2009), og dette gjøres gjennom å ta del i hverdagen
til deltakerne innenfor området som studeres (Cresswell, 2014).

Det konkrete fenomenet jeg ønsket å se på var hvordan elever tilegner seg ferdigheter i
muntlige fremføringer ved å bruke lærerens modellering som en modelltekst. Et av
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problemene med kvalitativ forskning er at den kan være lite generaliserbar (Jacobsen, 2005),
men på den andre siden blir det i kvalitativ forskning mulig for forskeren, gjennom empiri, å
trekke frem prosesser som ikke kan måles i kvantitet eller frekvens (Thagaard, 2009). Jeg
ønsket ikke å generalisere min forskning, men snarere å skaffe meg en dybdeforståelse av
hvordan noen lærere og elever forstod et fenomen. Ettersom det er et komplekst og ikke
minst tidkrevende opplegg lærerne og elevene skulle igjennom, forkastet jeg tidlig tanken om
å anvende kvantitativ metode, men heller fordype meg i noen enkeltemner.

Temaet som jeg har valgt å forske på, er ikke et tema som det finnes mye forskning på fra før.
Thagaard (2009) hevder at kvalitativ forskning i mange tilfeller er den mest hensiktsmessige
når man skal undersøke på temaer som er lite berørt fra før, og dette er også et argument som
talte for valget om et kvalitativt forskningsdesign.
Maxwell (2013) understreker at det ikke finnes noen ”oppskrift” for kvalitativ forskning, og
sier at det mest passende svaret til omtrent hvert spørsmål om anvendelsen av kvalitativ
metode er ”det kommer an på”. Det vil si at prosjektet styrer metoden, og jeg fant ut at det
beste for mitt prosjekt var å innhente informasjon på to forskjellige måter, gjennom intervju
og observasjon.

3.2 Utvalg
3.2.1 Utvalgsprosessen
Når man skal velge et utvalg å undersøke er det en del avveininger man må foreta for å få
svar på det man ønsker. Ettersom man sjeldent kan undersøke alle vi ønsker, må man velge
respondenter ut i fra en rekke kriterier (Jacobsen, 2005). Det viktigste kriteriet da jeg foretok
mitt utvalg, var informasjon. Jacobsen (2005) sier at man bør velge respondenter man tror
innehar mye informasjon om emnet man forsker på. I mitt tilfelle ønsket jeg å undersøke
hvordan elever tilegner seg ferdigheter i muntlige retoriske fremføringer ved å bruke lærerens
modellering som modelltekst, og derfor var det viktig for meg å velge lærere som jeg visste
besatt retoriske og kommunikative ferdigheter på et høyt nivå. Et annet kriterium var mengde.
Ettersom dette er en kvalitativ studie ønsket jeg ikke å undersøke for mange personer.
Jacobsen (2005) foreslår en øvre ramme på tjue personer innen kvalitativ forskning, mens jeg
endte på tolv. En slik begrensning vil ifølge Jacobsen (2005) være hensiktsmessig fordi man i
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kvalitativ forskning får inn et så rikt og nyansert datamateriale at å ha for mange respondenter
vil være mer ødeleggende enn berikende.

Lærerne jeg spurte, ble valgt ut i fra personlige forbindelser, og alle lærerne er personer jeg
kjenner relativt godt. Felles for disse tre lærerne er at de alle jobber på videregående skoler i
Oslo og Akershus, og at de alle er relativt nyutdannede. Med relativt nyutdannede mener jeg
en arbeidserfaring som strekker seg fra to til seks år. I tillegg har alle de tre lærerne norsk
som hovedfag, og underviser i det på daglig basis.

Disse lærerne ble også bedt om å forhøre seg med tre elever hver som kunne tenke seg å stille
i gruppeintervju. Selv om disse intervjuene ikke var så omfattende at det ble mulig for meg å
få til noen stor spredning i utvalg, hadde jeg allikevel et par kriterier til elevgruppen som jeg
presenterte for lærerne. Det viktigste kriteriet jeg hadde, var at de hadde deltatt på hele
undervisningsopplegget, altså fra lærermodelleringen til sin egen fremføring. Det var også
ønskelig for meg å ha minst én gutt og én jente i hver av gruppene, slik at jeg kunne få en
viss kjønnsmessig fordeling. Utover disse kriteriene ønsket jeg meg at elevene selv var
interesserte i å stille til intervju, og at det ikke skulle føles som noe de ble påtvunget. I to av
klassene hadde læreren på forhånd spurt noen elever om de ønsket å delta, men i den siste
spurte jeg elevene selv. Jeg fikk tips fra læreren om noen som kunne være interesserte, og
alle tre sa ja. Dermed endte utvalget mitt på tre lærere og ni elever.

3.2.2 Presentasjon av utvalg
Lærere
Utvalget mitt består av en kvinnelig- og to mannlige lærere, i tillegg til tre elever fra hver
klasse. Av hensyn til anonymitet vil disse få fiktive navn som vil brukes i diskusjonen og
analysen.

Den kvinnelige læreren vil kalles for Martinsen. Martinsen har jobbet på en videregående
skole i Akershus i seks år, og har fagene norsk og historie. Den første mannlige læreren vil i
oppgaven bli kalt for Paulsen. Paulsen har jobbet på en videregående skole i Akershus i to år,
og underviser i fagene norsk og engelsk. Den tredje og siste læreren vil bli kalt Andersen.
Han har jobbet ett år på en ungdomsskole, og ett år på en videregående i Oslo. Fagene han
underviser i, er norsk og samfunnsfag.
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Deltakere i gruppeintervju
Av Martinsen fikk jeg tre elever, to gutter og en jente. Av hensyn til anonymitet vil også
disse få fiktive navn, som vil bli brukt i analyse og diskusjon. Elevene vil bli kalt Morten,
Mikkel og Marte. I Paulsens klasse var det opprinnelig tre gutter som hadde blitt spurt og sagt
ja, men en av disse var ikke til stede under lærermodelleringen, så da spurte jeg ei jente om
hun kunne tenke seg å delta. Det kunne hun, og elevene jeg da skulle intervjue fra Paulsens
gruppe kalles Per, Pål og Pernille. Andersen hadde valgt å gjennomføre opplegget slik at
elevene skulle fremføre i grupper på tre og fire, og det ble da naturlig at jeg ble tildelt en av
disse gruppene. Den bestod av to gutter og ei jente, og disse vil bli kalt Aslak, Anton og
Anette.

Fordelingen av lærer/elever vil da se slik ut:
Martinsen

Paulsen

Andersen

Morten, Mikkel og Marte

Per, Pål og Pernille

Aslak, Anton og Anette

Tabell 1: Fordeling av lærere/elever

Instruksjon til lærerne
Da jeg kontaktet lærerne med spørsmål om å være informanter, hadde jeg også med en kort
beskrivelse av hvordan jeg ønsket at de skulle strukturere opplegget. Det var viktig for meg at
lærerne stod relativt fritt, noe som gjenspeiles i gjennomføringen av oppleggene, men
innenfor visse gitte rammer. Da jeg tok kontakt, la jeg ved følgende instruks til lærerne:
(…) Måten jeg ønsker at dette skal foregå på er ved at læreren holder en retorisk
fremføring, for eksempel en politisk tale foran klassen. Etter talen vil læreren styre en
helklassesamtale der de samtaler om hvilke momenter i lærerens tale som var til
etterfølgelse. Så skal elevene selv få arbeide med en tale, og holde denne. (Se vedlegg
1)

Som vi kan se, er instruksjonen relativt kortfattet, men med tre viktige poenger som jeg
ønsket meg i alle tre klassene: Lærerne skulle holde en retorisk fremføring (en modellering),
så skulle de ha en klassesamtale (modelleringssamtale), før elevene til slutt skulle fremføre
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sitt eget produkt. I analysekapittelet mitt vil det følge en nøyaktig beskrivelse av hvordan
lærerne valgte å gjennomføre undervisningsopplegget.

3.3 Observasjon
I tillegg til å intervjue informantene mine ønsket jeg å observere lærermodelleringen, så vel
som elevfremføringene i etterkant. Dette ønsket jeg å gjøre fordi jeg ville se hvordan lærerne
valgte å løse oppgaven de hadde fått, se på hvordan elevene responderte, hvilke momenter
som kom opp i klassesamtalen, og jeg ville se hvordan elevene til slutt fremførte sitt eget
produkt.

Observasjonen vil i denne oppgaven være sekundært materiale, og jeg legger størst vekt på
intervjuene med henholdsvis elever og lærere når det kommer til hvilket datamateriale som
skal brukes i diskusjons- og analysedelen, men det var allikevel viktig for meg å observere av
flere grunner. Observasjon gir ifølge Thagaard (2009) et nærere forhold til intervjuobjektene,
samtidig som det kan dukke opp momenter inne i klasserommet som vil være interessant å ta
med seg til intervjusituasjonen. Videre ville observasjon potensielt være med på å styrke
validiteten i funnene mine på den måten at jeg kunne observere hvorvidt det
intervjuobjektene sa at skjedde i klasserommet, faktisk stemte.

Som observatør valgte jeg å innta en passiv observatørrolle, det vil si at jeg i hvert klasserom
fikk en pult og en stol enten fremst eller bakerst i klasserommet, og forholdt meg rolig mens
jeg observerte det som skjedde. Jeg hadde ikke et observasjonsskjema som jeg forholdt meg
til, men hadde skrevet opp fire punkter med noen underspørsmål som jeg skulle se etter. De
fire punktene var ”lærerfremføringen”, ”klassesamtalen”, ”arbeidsprosessen” og
”elevfremføringen”. Under disse punktene noterte jeg alt som jeg vurderte at var av interesse
for mitt prosjekt, og analysekapittel 4.1 ”Gjennomgang av de forskjellige oppleggene” er
skrevet på bakgrunn av mine observasjonsnotater.

I to av de tre klassene jeg besøkte, holdt elevene foredragene sine i små grupper på et eget
rom sammen med læreren, og da ble jeg med inn og satt sammen med gruppen mens én og én
elev holdt foredrag. Dette kan en forsker ifølge Thagaard (2009) tillate seg dersom forskeren
kjenner miljøet godt, nettopp fordi den er kjent med hvilken praksis som er normal i feltet
som studeres. Ettersom jeg arbeider som lærer ved siden av studiene, og selv gikk ut av

24

skolen for ikke så mange år siden, følte jeg at jeg hadde tilstrekkelig med kjennskap til
klasseromssituasjonen. Hvis observatørrollen min hadde vært mer aktiv, enten i rollen som
lærer eller elev, kunne jeg også kommet til å påvirke den naturlige samhandlingen i
klasserommet, noe jeg ville unngå.

3.4 Intervju
I mitt prosjekt innhentet jeg informasjon gjennom to metoder: observasjon og intervju.
Intervjuene ble foretatt like etter elevfremføringene, mens både jeg og læreren hadde
situasjonene friskt i minne. Her kunne jeg ved hjelp av intervjuguiden og hukommelsen få
svar på spørsmålene jeg lurte på, så vel som å følge opp situasjoner som hadde utspilt seg i
klasserommet.

Intervju er ifølge Thagaard (2009) et godt utgangspunkt når man ønsker å si noe om en
persons opplevelser, synspunkter og forståelse av den verden som personen er en del av. Min
problemstilling: Hvordan kan lærerens modellering av muntlige fremføringer brukes i
opplæring av muntlige ferdigheter? tilsier at jeg ønsker å opparbeide meg forståelse om
intervjuobjektenes syn på sin livsverden, og deres syn på opplevd læring i forbindelse med
lærermodellering. Jeg valgte kvalitativt forskningsintervju med en semistrukturert karakter
som mitt intervjuforløp.

3.4.1 Semistrukturert livsverdensintervju
Intervjuene ble gjennomført i etterkant av elevfremføringene på skolen der lærerne jobbet, og
med alle de tre lærerrespondentene mine gjennomførte jeg det Kvale og Brinkmann (2009)
betegner som et semistrukturert livsverdensintervju. Det semistrukturerte
livsverdensintervjuet beskrives slik:

Det semistrukturerte livsverdenintervjuet søker å innhente beskrivelser av den
intervjuedes livsverden med henblikk på å fortolke betydningen av de beskrevne
fenomenene; det har en rekke temaer som skal dekkes, i tillegg til noen forslag til
spørsmål. Det er samtidig preget av åpenhet når det gjelder endringer i rekkefølgen av
spørsmål, så man kan forfølge de spesifikke svarene som fås og de historiene
intervjupersonene forteller (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 137 – 138.)
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Intervjuene mine tok utgangspunkt både i en forberedt spørsmålsliste og observasjonen som
jeg hadde gjennomført i klassene. Ettersom jeg ønsket meg tilbakemeldinger på hvordan et
konkret undervisningsopplegg fungerte, vurderte jeg denne intervjuformen som den mest
hensiktsmessige, blant annet fordi man i et slikt intervju har som formål å innhente
beskrivelser av intervjupersonens livsverden med henblikk på fortolkningen av meningen
med de fenomener som blir beskrevet (Kvale & Brinkmann, 2009).

Intervjuene forløp ved at jeg stilte spørsmål fra intervjuguiden, og respondentene svarte på
disse. I løpet av svarene kom det flere ganger opp momenter som måtte følges opp utover
intervjuguiden, og det sørget for at intervjuet fikk mer en samtalestruktur enn en typisk
intervjustruktur. Dette er ifølge Kvale og Brinkmann (2009) typisk for det semistrukturerte
intervjuet. Allikevel er det viktig å merke seg at det var et asymmetrisk forhold mellom meg
som forsker og lærerne som respondenter, da jeg i stor grad styrte samtalen dit jeg ville ha
den, og sørget for å få svar på det jeg ønsket. Ettersom det kom nokså forskjellig respons på
de ulike spørsmålene fra lærerne, ble det et lite spenn i tidsbruken på intervjuene, der det
korteste varte i 15 minutter, og det lengste varte i 30 minutter.

I forkant av intervjuene forsikret jeg meg om at det var greit for respondentene at jeg tok opp
intervjuet på båndopptaker. Å bruke en båndopptaker er hensiktsmessig i den forstand at alt
som sies, blir bevart (Thagaard, 2009). Som forsker kan jeg konsentrere meg fullt og helt om
respondenten som intervjuobjekt, og ikke bruke tid på å skrive ned hvert spørsmål og svar.
Dersom man skal skrive, vil man redusere mengden data, fordi det ikke er mulig å skrive ned
alt som blir sagt, og man kan også miste formuleringer og utsagn som man får ved å bruke
båndopptaker (Thagaard, 2009). Jeg sørget for å transkribere intervjuene kort tid etter at de
var gjennomført.

3.4.2 Gruppeintervju
I alle tre klassene hadde jeg tre elever som hadde sagt seg villige til å stille på gruppeintervju
i etterkant av deres fremføringer. I to av klassene hadde læreren på forhånd spurt de utvalgte
elevene om de kunne tenke seg å stille på gruppeintervju, mens i den tredje klassen spurte jeg
elevene selv. Etter at elevene var ferdige med fremføringene sine, gikk vi på et grupperom
der jeg i forkant av intervjuet spurte om det var greit at jeg brukte båndopptaker, delte ut
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samtykkeskjemaer som de skrev under på (Vedlegg 2), og forklarte kort om studien min og
svarte på spørsmål dersom noe var uklart.

Gruppeintervjuer blir også kalt fokusgrupper, men i fokusgrupper legges det vekt på
samhandling innad i gruppen, og forskeren har en ikke-styrende intervjustil, men fungerer
heller som en moderator som presenterer emnene som skal diskuteres, og legger til rette for
ordveksling (Kvale & Brinkmann, 2009). I mine intervjuer var jeg nødt til å innta en rolle
mer som ordstyrer heller enn moderator. Dette var det flere grunner til, men her vil jeg trekke
frem spesielt to:

Den første grunnen var at intervjuene hadde lett for å skli ut av tema, og bli til dels kaotiske.
Elevene svarte greit på spørsmålene, men så hendte det at samtalen gled over i temaer som
ikke hadde noe med det vi snakket om å gjøre, og da var jeg nødt til å bryte inn og styre
samtalen inn på rett vei igjen. Det kan være flere grunner til at intervjuene skled ut på den
måten som de gjorde, men at temaet for intervjuet var noe elevene kanskje ikke brant spesielt
for, nemlig gjennomføringen av et norskfaglig undervisningsopplegg, tror jeg kan tilskrives
en del av skylden. Den andre grunnen til at jeg fungerte mer som ordstyrer enn moderator,
var tid. Intervjuene ble gjennomført mens de andre elevene hadde timer, og selv om enkelte
av elevene var glad for å slippe unna timen, ønsket jeg av respekt for læreren å få dem inn i
klassen igjen så fort som mulig, uten at det skulle gå på bekostning av intervjuene og
forskningen min. Jeg hadde ikke satt meg noen tidsfrist på intervjuene, men alle tre varte 1520 minutter.

I løpet av intervjuene forsøkte jeg å holde en lett og ledig tone, og ikke gå inn i lærerrollen.
Jeg forsikret også elevene om at det som ble sagt var mellom oss, og at jeg ikke ville fortelle
lærerne deres hva som var blitt sagt. Jeg presiserte også at det var viktig for meg at elevene
var så ærlige som mulig, og ikke tenkte på hva verken jeg eller læreren deres måtte mene om
svarene. Dette kan ha vært med på å gjøre at elevene følte seg tryggere i rollen som
intervjuobjekt, og turte å svare så ærlig som mulig. Kvale og Brinkmann (2009) skriver at i
gruppeintervjuer kan det være lettere å uttrykke seg når temaene er vanskelig og følsomme,
på grunn av samspillet man får i slike intervjuer.

Det vil som sagt kunne være lettere for informanter å uttale seg i et gruppeintervju, men man
må også passe seg for at ikke én elev tar styringen og blir gruppas ”stemme”. Relasjoner i
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mellom gruppedeltakerne kan, og mest sannsynlig vil, spille inn på hvordan de velger å svare.
Da er faren der for at elevene lett lar seg avlede eller velger å gå for en samlet løsning, basert
på hva én eller to medlemmer av gruppa sier (Johannesen, Tufte & Kristoffersen, 2006). I
mine tilfeller var heldigvis ikke det noe problem, dels fordi jeg understreket at det var helt
greit å være uenige dersom man var det, og dels fordi elevene virket såpass trygge på seg selv
og sine medelever at de ikke hadde noen problemer med å si hverandre imot, dersom de var
uenige.

Etter at intervjuene var gjennomført, ga jeg alle elevene muligheten til å snakke om forhold
som de følte at de ikke hadde fått utløp for. Alle intervjuene ble transkribert kort tid etter at
intervjuene fant sted.

3.4.3 Prøveintervju
I forkant av intervjuene jeg skulle gjennomføre med lærere og elever ,gjennomførte jeg to
prøveintervjuer: ett intervju som baserte seg på intervjuguiden til lærerne, og ett som baserte
seg på intervjuguiden til elevene. Grunnen til at jeg ønsket å gjennomføre slike intervjuer, var
todelt, både for å få tilbakemelding på spørsmålene jeg hadde skrevet, og for å finne ut av
hvordan jeg var som intervjuer.

Prøveintervjuet med lærer ble gjennomført med meg selv og en medstudent som har arbeidet
i skolen ved siden av studiene, og elevintervjuet ble gjennomført med to studenter i rollen
som elever. Cresswell (2014) mener at en slik fase der man prøver ut intervjuene er viktig
fordi den gir mulighet til å forbedre spørsmålene som stilles for i større grad å kunne sikre
validitet i undersøkelsens datamateriale.

Prøveintervjuene ga meg noen viktige synspunkter både på spørsmålene og på hvordan jeg
fungerte som intervjuer. En av tilbakemeldingene jeg fikk, var at jeg som intervjuer var
veldig rask til å forsøke å forklare spørsmålene, dersom jeg merket at intervjuobjektene nølte.
Dette førte i de fleste tilfeller til at intervjuobjektene ble mer forvirrede enn noe annet, og var
således en nyttig tilbakemelding for meg å ta med. Videre fikk jeg tilbakemeldinger på
utformingen av en del av spørsmålene, og dette var også nyttige tilbakemeldinger, da jeg som
er såpass inn i dette prosjektet kanskje har en annen oppfattelse av hva spørsmålene betyr enn
andre.
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3.4.4 Intervjuguide
I forkant av intervjuene mine hadde jeg utarbeidet to intervjuguider (Se vedlegg 3 og 4), én
for elevintervjuet og én for lærerintervjuet. Ettersom det er nettopp intervjuet som skal sørge
for at materialet jeg sitter igjen med er så rikt og fyldig som mulig (Kvale & Brinkmann,
2009), var det viktig for meg å utarbeide en intervjuguide som gjorde at jeg kom innom alle
temaene jeg ønsket å diskutere i min oppgave.

Intervjuguiden for elevene startet med spørsmål om alder, klasse og skole, mens
intervjuguiden for lærerne startet med spørsmål om fartstid i skolen. Disse nøytrale
spørsmålene om informantenes bakgrunn er ifølge Thagaard (2009) spesielt velegnede
ettersom de bidrar til å skape en tillitt og respekt mellom forsker og intervjuobjekt. Etter disse
spørsmålene gikk intervjuguiden over til det Thagaard (2009) definerer som mer emosjonelle
spørsmål, det vil si spørsmål hvor forskeren ønsker mer utdypende svar. Både elever og
lærere ble bedt om å greie ut om hvordan de har jobbet med fremføringer før, hva de synes
om opplegget, og så videre. Avslutningsvis i begge intervjuguidene ble det lagt opp til at
intervjuobjektene fikk komme med kommentarer til temaer de mente hadde vært uberørt i
intervjuet, eller andre ting de måtte ha på hjertet. Denne intervjustrukturen, som starter med
nøytrale spørsmål, fortsetter med gradvis stigende grad av emosjonelle spørsmål, og til slutt
blir relativt nøytral igjen anbefales blant annet av Thagaard (2009).

Gjennom prøveintervjuene jeg gjennomførte, fikk jeg sjansen til å endre på strukturen i
intervjuet, og sørge for at dramaturgien i intervjuet ble hensiktsmessig, spesielt med tanke på
utformingen av de emosjonelle spørsmålene og deres rekkefølge.

3.4.5 Transkripsjon av intervjuene
Under intervjuene med informantene mine brukte jeg lydopptaker. Dette gjorde jeg for å
kunne konsentrere meg helt og holdent om intervjusituasjonen, og slippe den unødvendige
tidsbruken det ville innebåret å skrive svarene til informantene mens intervjuet forløp. Etter
intervjuene valgte jeg å transkribere disse. En av fordelene med å transkribere et intervju er at
intervjusamtalene blir strukturert slik at de er bedre egnet for analyse (Kvale & Brinkmann,
2009), da man lettere får oversikt over materialet.
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Mange velger å få andre til å transkribere intervjuene for seg, men jeg ønsket å transkribere
intervjuene selv, spesielt av to grunner. For det første kan man enklere sikre detaljene som er
relevante for sin spesifikke analyse dersom man transkriberer selv (Kvale & Brinkmann,
2009), og for det andre vil man på en måte allerede ha startet meningsanalysen, ved at man
gjør seg tanker om de sosiale og emosjonelle aspektene ved intervjusituasjonen under
transkripsjonen (Kvale & Brinkmann, 2009).

Under transkripsjonen er det også en del valg man må foreta seg med tanke på hva som skal
med i transkripsjonen, og ifølge Kvale og Brinkmann (2009) finnes det ingen korrekte
standardsvar for hva man må ha med. Ettersom hovedfokuset for oppgaven min er meningen
til intervjuobjektene valgte jeg å transkribere i så måte. Jeg utelot de fleste pauser, latter,
gjentakelser etc., og jeg har omstrukturert noen av setningene for å gjøre både transkripsjonen
og utdragene til analysen mer leservennlige.

3.5 Gjennomføring av analyse
Målet med analyse av datamaterialet er å hente ut mening fra dataene du har samlet inn
(Cresswell, 2014). Analysen i denne oppgaven er temasentrert, men jeg har forsøkt å skille
mellom de forskjellige klassene, ettersom oppleggene ble gjennomført på litt forskjellig måte.
Derfor starter analysekapittelet mitt med en gjennomgang av hva jeg observerte i de
forskjellige klassene. Jeg noterte hva jeg så i de forskjellige klassene hver økt jeg var der, og
denne delen av analysen er et resultat av observasjonsnotater og hukommelse. Denne delen er
spesielt interessant for å vise hvordan lærerne valgte å gjennomføre
undervisningsoppleggene, og kan peke på forskjeller og likheter i disse.

Intervjuene med elevene forholdt seg til den samme intervjuguiden, og det er på bakgrunn av
intervjuguiden jeg har kategorisert svarene til elevene. Jeg forsøker i analysekapittelet å
sammenligne svarene til elevene, og vise hvor det er likheter og hvor det er ulikheter i
svarene. Likhetene og ulikhetene kan bero på elevenes opplevelse av
undervisningsopplegget, og forskjellene er nok mest tydelig på de punktene hvor
undervisningsoppleggene har vært forskjellige, for eksempel med tidsbruk og gjennomføring
av klassesamtalen.
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Intervjuene med lærerne baserte seg på en annen intervjuguide, og svarene lærerne ga, er
kategorisert på bakgrunn av denne intervjuguiden. Jeg har i analysen forsøkt å sammenligne
svarene til lærerne for å vise hvor det er likheter og ulikheter. Noen av forholdene jeg trekker
frem, vil være spesielle for én klasse, mens andre vil være felles i to eller tre av klassene.

3.6 Validitet og reliabilitet
3.6.1 Validitet
Validiteten i et forskningsprosjekt dreier seg om hvorvidt man kan si at de tolkningene
forskeren kommer frem til, er gyldige i forhold til den virkeligheten den har studert
(Thagaard, 2009). En del av arbeidet med å sikre validitet er å diskutere om hvorvidt den
anvendte forskningsmetoden egner seg for å gi oss informasjonen vi er ute etter (Kvale &
Brinkmann, 2009). Dette har jeg allerede diskutert blant annet i kapittel 3.1, og vil i dette
kapittelet heller konsentrere meg om funnenes validitet. Kan de funnene jeg har gjort, og de
konklusjonene jeg har trukket på bakgrunn av disse, anses som gyldige? For å svare på dette
spørsmålet vil jeg diskutere flere punkter. Jeg vil gå igjennom potensielle trusler mot
validiteten til meg som forsker, gyldigheten til informasjonen informantene mine kommer
med, validiteten knyttet til begrepene jeg har diskutert, og jeg vil diskutere den økologiske
validiteten i prosjektet.

Det første jeg vil diskutere, er knyttet min rolle som forsker i dette prosjektet. I tillegg til å
være lektorstudent arbeider jeg som lærer ved siden av. Dette kan ifølge Thagaard (2009)
være både en styrke og en potensiell trussel mot prosjektet. Det at jeg selv er en del av
miljøet jeg undersøker, gjør at jeg har et særlig godt grunnlag for forforståelse av de
fenomenene jeg skal studere (Thagaard, 2009). Erfaringene mine fra klasseromsmiljøet gjør
at jeg har grunnlag for gjenkjennelse, og de blir et utgangspunkt for forståelsen jeg etter hvert
opparbeider meg. Problemet her melder seg dersom jeg på grunn av min tilknytning til
miljøet overser det som avviker fra mine egne erfaringer (Thagaard, 2009). Det er en fare for
at jeg, som kjent i miljøet, kan bli mindre åpen for nyanser i det som studeres, dersom de
fraviker fra mine erfaringer. En annen potensiell trussel mot min validitet som forsker er min
interesse for og nærhet til det som undersøkes, nemlig bruken av muntlige modelltekster og
lærermodellering. Jeg hadde ikke valgt å undersøke dette dersom det ikke var noe jeg var
interessert i, og hadde tro på. Derfor er det viktig å gjøre seg noen tanker om hvorvidt min
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hensikt og mine holdninger kan ha påvirket min forståelse av funnene og konklusjonen av
studien, og dermed også validiteten (Maxwell, 2013).

Den neste trusselen mot validiteten som jeg vil diskutere, er gyldigheten til informasjonen
mine informanter kommer med. Thagaard (2009, s. 204) stiller spørsmålet: ”Bidrar
informantens vurderinger av resultatene til å styrke validiteten av prosjektet?”, og sier at
svaret på dette er avhengig av forskerens kontekst for tolkningen. I mitt tilfelle er det som
skal studeres nettopp respondentenes egne opplevelser av undervisningsopplegget, altså å
presentere respondentenes selvforståelse. Da kan informantens oppfatning gi et grunnlag for
å vurdere tolkningens validitet (Thagaard, 2009). Allikevel kan man ikke alltid være sikker
på at informantene deler sine faktiske synspunkter (Maxwell, 2013). Dette er vanskelig å
måle, og ettersom det er respondentenes syn jeg ønsker meg, er jeg nødt til å stole på at de
forteller meg det de opplever som sant. Det at jeg var til stede og observerte både under
lærermodelleringen og elevfremføringene gjør at jeg til en viss grad kan kontrollere at deres
virkelighetsoppfatning stemmer overens med min, og heller stille spørsmål dersom jeg
oppdager større avvik fra min egen oppfatning.

Begrepsvaliditeten kan være med på å bestemme i hvilken grad jeg har målt det jeg faktisk
ønsker å måle (Kvale & Brinkmann, 2009), og er således en potensiell utfordring mot
prosjektets validitet. I min oppgave skulle jeg blant annet intervjue elever som kanskje ikke
har den samme forståelsen av begreper som hva jeg har, og det kan oppstå problemer i
forbindelse med at de svarer på noe annet enn det jeg ønsker svar på, eller at de gir uriktige
svar fordi de ikke forstår begrepene som blir brukt. Dette kan i mitt prosjekt særlig knyttes til
begrepet modellering, et begrep som i intervjuene ble hyppig brukt, men som kanskje ikke er
en del av elevenes vokabular. Ved å gjennomføre et prøveintervju fikk jeg to medstudenters
syn på hvorvidt begrepene og spørsmålene var forståelige, og dette er et grep som kan ha
vært med på å styrke begrepsvaliditeten. Jeg forsøkte også under intervjuene å forklare
begreper så godt jeg kunne, og dermed imøtekomme trusselen mot begrepsvaliditet.

Økologisk validitet er det siste punktet jeg vil diskutere innenfor trusler mot validiteten i min
forskning. Økologisk validitet innebærer at de spesifikke karakteristikkene ved en gitt
situasjon blir undersøkt og adressert, i forhold til hva det forskes på (Cohen, Manion &
Morrison, 2011). I mitt tilfelle kan man spørre seg om min intervensjon, altså at jeg påla å få
lærerne til å gjennomføre et opplegg, kan ha avviket fra hva som vanligvis skjer i
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klasserommene, og dermed svekket den økologiske validiteten. Jeg ga lærerne enkelte
retningslinjer for hva jeg ønsket meg at de gjorde i sitt prosjekt (se instruksjon til lærerne i
kapittel 3.2.1), men lot dem i stor grad få bestemme selv hvordan de skulle gjennomføre
opplegget, noe vi også ser igjen i kapittel 4.1.1 – 4.1.3. Dette gjorde jeg for i størst mulig
grad å ivareta den økologiske validiteten, i den grad det lar seg gjøre.

3.6.2 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet, eller overførbarhet, handler om hvorvidt funnene kan overføres til en
større gruppe enn de som har blitt undersøkt, og handler om studiens ytre validitet (Cohen, et
al. 2011). Det er i kvalitativ forskning interessant å se om funnene kan overføres til
beslektede grupper utover den som er undersøkt (Cohen, et al., 2011).

Mitt prosjekt er et relativt lite forskningsprosjekt, som tar for seg tolv informanter fra tre
forskjellige klasser, på tre forskjellige videregående skoler. Det at informantene kommer fra
forskjellige skoler der elevene har ulik demografisk bakgrunn, kan være med på å gi
prosjektet en høyere grad av overførbarhet. Allikevel er mitt utvalg såpass lite at det er
umulig å si om det har en udiskutabel overførbarhet til andre grupper. I analysedelen forsøker
jeg å vise hvilke funn jeg gjorde kun i en klasse, og hvilke funn som går igjen i to eller tre av
dem. Funnene som går igjen i flere klasser, kan tenkes at også vil være tilfelle i andre klasser
på andre skoler, men i hovedsak speiler funnene mine mitt materiale.

3.6.3 Reliabilitet
Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre, og behandles
ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre
tidspunkter av andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 250), dersom samme metode blir
brukt. Thagaard (2009) stiller spørsmål ved hvorvidt repliserbarhet, eller reproduksjon, er et
relevant kriterium i kvalitativ forskning. Kravet om reliabilitet kan vise seg vanskelig å
oppfylle når man anvender kvalitativ metode og innhenter informasjon ved hjelp av intervju
og observasjon.

Kvale og Brinkmann (2009) viser til hvordan kravet står i fare for å komme i konflikt med
forskerens rom for kreativitet og variasjon, både i analyse- og intervjukontekst. Ettersom jeg
valgte et intervju med en semistrukturert tilnærming, der det legges opp til en del

33

improvisasjon og oppfølging av svar, er det naturlig å tenke at forskere som forsøker seg på
dette prosjektet igjen, ikke vil klare å reprodusere de samme svarene som jeg har fått i min
forskning. Jeg har imidlertid forsøkt å imøtekomme kravet til reliabilitet gjennom en grundig
gjennomgang av de metodiske valgene og tilnærmingene jeg har anvendt, samt en vedlagt
intervjuguide og beskrivelse av undervisningsopplegget.

3.7 Etikk
I et forskningsprosjekt som mitt er det en rekke etiske dilemmaer man må ta stilling til.
Kvalitativ forskning dreier seg i mange tilfeller om å se på menneskers rolle i hverdagen, for
så å beskrive disse og legge dem ut for offentligheten til å lese. For meg som forsker
innebærer dette en rekke etiske avveiinger jeg må ta, og her vil jeg redegjøre for disse.

Nærheten til forskningsobjektene og til eget prosjekt er noe man må forholde seg til i
kvalitativ forskning. Jacobsen (2005) skriver at man gjennom å bli for knyttet til
intervjuobjektene sine eller sitt eget prosjekt kan miste evnen til kritisk refleksjon. Ettersom
mine respondenter ble valgt ut fra personlige forbindelser, kan det tenkes at jeg blir for
knyttet til disse, og ønsker å fremstille lærerne i et heldig lys. Dette er imidlertid noe jeg har
vært klar over og oppmerksom på under hele min forskningsperiode, og jeg har hele tiden
etterstrebet å forholde meg nøytral i min forskning.

Alle mine informanter skrev under på et skjema om informert samtykke (se vedlegg 2).
Informert samtykke innebærer at man som forsker må informere grundig om prosjektets
målsetning og fremgangsmåter, at deltakelsen er frivillig, og at informantene til enhver tid
har mulighet til å trekke seg fra studien dersom de skulle ønske det (Thagaard, 2009). I mine
intervjuer brukte jeg båndopptaker, og på dette skjemaet fikk informantene også muligheten
til å reservere seg mot bruk av denne, men den var det ingen som benyttet seg av. Vedlagt
med samtykkeskjemaet var det en beskrivelse av studien og fremgangsmåten min, samt
informasjon om hvordan jeg lagret lydopptakene, og hva som ville skje med datamaterialet
jeg hadde hentet inn etter prosjektets slutt. Alle informantene ble bedt om å lese nøye
gjennom denne før de bestemte seg for å skrive under. Lærerinformantene fikk utdelt
informasjon om studien i forkant, da jeg først henvendte meg til dem for å spørre om de
kunne tenke seg å være informanter, mens elevene fikk skjemaet i mitt første møte med dem,
det vil si økta der læreren hadde sin modellering.
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Konfidensialiteten i forskning dreier seg blant annet om å beskytte identiteten til dem det
forskes på (Ryen, 2002). Noe av det første jeg gjorde, var å undersøke om jeg trengte å melde
prosjektet mitt til NSD, og gjorde dette ved å ta NSDs meldeplikttest. Ettersom jeg ikke
skulle innhente noen personopplysninger fikk jeg til svar at jeg ikke trengte å melde inn
prosjektet (Se vedlegg 5). Alle opptak, transkripsjoner og observasjonsnotater ble lagret med
kodenavn på en passordbeskyttet pc. Informantenes navn og arbeidsplass/skole har vært
anonymisert på alle notater og lydopptak. Videre har jeg anonymisert alle navn og skoler i
selve oppgaven, slik at deres utsagn og oppførsel ikke kan spores tilbake til deres person. Det
kan tenkes at enkelte av elevene i sine intervjuer var redde for å si hva de mente ettersom noe
av tilbakemeldingen deres gikk på hva de mente om lærerens fremføring, men jeg forsikret de
om at alt var anonymt og at jeg ikke kom til å fortelle læreren deres hva de hadde sagt, noe
jeg var bundet til grunnet prinsippet om konfidensialitet.

En annen ting man må tenke på er hvorvidt deltakelse i prosjektet kan få noen konsekvenser
for de involverte. Det er et generelt prinsipp at risikoen for å skade deltakerne bør være lavest
mulig, og summen av potensielle fordeler for deltakeren og betydningen av den oppnådde
kunnskap bør veie tyngre enn risikoen for å skade deltakeren (Kvale & Brinkmann, 2009, s.
91). I mitt prosjekt har faren for å skade deltakerne vært relativt lav. Hensikten har vært å
hente inn informasjon om hva de synes om et konkret undervisningsopplegg som jeg selv har
vært med på å designe, og om hvorvidt dette kan brukes som et undervisningsopplegg i
fremtiden. Underveis har jeg allikevel gjort en avveiing på om det kan virke skadelig for
noen av de deltakende å delta, men jeg har ikke kommet frem til noen utfordringer på dette
området.

3.8 Sammenfatning
I dette kapittelet har jeg redegjort for hvordan jeg har gjennomført studien, og diskutert og
begrunnet de metodiske valgene jeg har tatt i forbindelse med gjennomføringen av den for å
øke troverdigheten til min studie. Studien har vært et casestudie, der jeg har forsøkt å finne ut
av hvordan en undervisnings-metode har fungert i tre forskjellige klasser. Metoden jeg har
anvendt er en kvalitativ metode, og jeg har innhentet informasjon gjennom observasjon og
intervjuer av både elever og lærere. Intervjuene var kvalitative livsverdensintervjuer, da jeg
ønsket å forstå hvordan elevene og lærerne forstod seg på fenomenet modellering. Videre i
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kapittelet har jeg redegjort for hvordan jeg gjennomførte transkriberingen av intervjuene, og
hva jeg har lagt vekt på i analysedelen av studien. I en kvalitativ studie som dette er det flere
potensielle trusler mot studiens validitet, som jeg har redegjort for i underkapittel 3.6.1. Ved
å diskutere potensielle trusler har jeg også redegjort for hvordan jeg skal unngå at disse
spiller inn på studiens validitet. I en slik studie er det også flere etiske dilemmaer man må ta
stilling til, og kanskje særlig med tanke på studiens informanter, og i kapittel 3.7 har jeg
forsøkt å forklare for leseren hvordan jeg har forholdt meg til disse i praksis.
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4 Analyse
I denne delen av oppgaven vil jeg legge frem analysen av studiens datamateriale. I
metodedelen nevnte jeg at intervjuene er studiens primære empiri, mens observasjonen er den
sekundære. Hensikten med analysen er å løfte frem studiens hovedfunn, før de diskuteres i
studiens diskusjonskapittel.

I metodedelen presenterte jeg både oppgavens problemstilling og tilhørende
forskningsspørsmål. Analysen er satt opp slik at hvert av de tre underkapitlene i sin tur skal
svare på hvert av forskningsspørsmål. Det første underkapittelet, 4.1 ”Hvordan ser en
lærermodellering av en muntlig fremføring ut?” skal svare på forskningsspørsmålet om
hvordan en lærermodellering av muntlige fremføringer ser ut, og baserer seg i stor grad på
materiale fra observasjonene jeg gjorde i de forskjellige klasserommene. Kapittelet tar for seg
klasse for klasse, og går igjennom timen der læreren hadde sitt modelleringsinnlegg,
modelleringssamtalene og elevfremføringene.
Kapittel 4.2, ”Hvordan opplever elevene at undervisningsopplegget fungerte?” vil svare på
hvordan elevene opplevde at undervisningen med lærermodellering fungerte. Dette kapittelet
vil basere seg på intervjuene med elevene, og der det er hensiktsmessig vil jeg trekke inn
forhold fra observasjonene jeg har gjort. Kapittelet er strukturert etter intervjuguiden, der
hver underoverskrift representerer et spørsmål eller tema. Svarene er delt inn i klasser, men
der det er nødvendig forsøker jeg å sammenligne svar på tvers av klassene.
Kapittel 4.3, ”Hvordan opplever lærerne at undervisningsopplegget fungerte?”, vil svare på
hvordan lærerne opplevde at undervisningen med lærermodelleringen fungerte. Også her er
kapittelet strukturert etter intervjuguiden, og hver underoverskrift representerer et spørsmål
eller tema.
I det siste kapittelet, 4.4, ”Oppsummering/svar på forskningsspørsmål” oppsummerer jeg kort
de viktigste funnene i de forskjellige kategoriene, basert på forskningsspørsmålene, før jeg tar
funnene med inn i diskusjonskapittelet der jeg vil diskutere dem opp mot teori og tidligere
forskning.
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4.1 Hvordan ser en lærermodellering av en muntlig
fremføring ut?
4.1.1 Andersens klasse
I Andersens klasse var jeg til stede under en femtimers fagdag i norsk. Fagdagen gikk i korte
trekk ut på at elevene skulle lage en plakat med tilhørende gruppefremføring der de skulle
redegjøre for sine valg, og forklare hvorfor denne plakaten virket overbevisende. Dette ville
elevene få karakter på. Jeg fikk opplyst av Andersen at de i forkant av fagdagen hadde jobbet
med retorikk, så alle elevene skulle ha et retorisk begrepsapparat.

På starten av fagdagen fikk jeg muligheten til å presentere meg for elevene, og å presentere
prosjektet mitt. Etter det delte Andersen ut et ark med plan for dagen, oppgaveinstruks og
vurderingskriterier (se vedlegg 6). Oppgaveteksten var:

I løpet av fagdagen skal hver gruppe lage en reklamekampanje for Bergsprekken
videregående skole (fiktivt navn). Målgruppen for kampanjen er 10. Klassinger som
vurderer å begynne på Bergsprekken. Kampanjen skal minst inneholde en plakat som
er laget i Publisher og en muntlig forklaring av virkemidlene i kampanjen. I tillegg til
dette står dere fritt til å lage andre deler av kampanjen. Tekstene vil bli vurdert utfra
bruk av visuelle, retoriske og språklige virkemidler i kampanjen. (Vedlegg 6)

I forkant av sin egen modellering ga Andersen beskjed om at dette var et løsningsforslag som
han selv hadde laget, og at han ønsket at elevene løste oppgaven på samme måte: ”Jeg har
løst oppgaven dere skal løse i dag, så skal jeg holde presentasjon som jeg forventer at dere
skal holde den. Det kan være jeg gjør åpenbare feil, jeg forventer at dere ser dem”. Elevene
fikk så beskjed om at de skulle vurdere Andersens presentasjon og plakat på grunnlag av
vurderingskriteriene, og at han ønsket at de satt karakter på presentasjonen.

Fremføringen begynte, og Andersen hadde laget en plakat som skulle overbevise 10.
klassinger om å begynne på Bergsprekken vgs. Han startet presentasjonen med å forklare hva
målet med kampanjen var, hvilke virkemidler han har brukt for å oppnå målet, og hvorfor han
har tatt de valgene han har tatt. Andersen bruker mange fagbegreper i presentasjonen sin, og
redegjør for hvilke valg han har tatt. Fremføringen er strukturert og ryddig, og som Andersen
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selv sa i intervjuet i etterkant: ”Presentasjonen i dag var jo egentlig ganske god. Hvis elevene
hadde hatt en sånn presentasjon, hadde jeg vært dødsimponert”.

Plakaten hadde fire bilder og en del skrift, og Andersen redegjorde for valgene sine. I
plakaten var det imidlertid et par valg som ifølge han selv ikke var spesielt gode, blant annet
mye skrift og fargebruk som gikk i ett med bildene og den andre skriften. Andersen hadde
bevisst laget plakaten på den måten. Grunnen til det var at han ønsket at elevene ikke bare
skulle peke på de gode tingene, men også trekke frem momenter som var mindre gode, og
som elevene selv forhåpentligvis skulle unngå.
Etter lærermodelleringen fikk elevene en ny instruks: ”Dere får nå to minutter til å sette
karakter og begrunne denne, før vi snakker om presentasjonen i plenum”. Elevene valgte å
prate sammen i par om lærermodelleringen, og etter litt tid skulle de gå igjennom hva de
hadde skrevet i en klassesamtale.

I klassesamtalen får elevene muligheten til å si hva som var bra, og hva som kunne vært
bedre. Det flere av elevene bemerker, er at plakaten er rotete og lite oversiktlig. Dette sier
Andersen seg enig i, og forklarer at det var et bevisst valg. De kommer i fellesskap frem til
ting som kunne vært gjort med plakaten for å få den mer ryddig, og da kanskje enda bedre. Et
annet punkt som kommer frem er at Andersen sier i sin presentasjon at han har brukt mye
patos på plakaten, men dette har han ikke gjort, og det blir bemerket av flere av elevene.

På det presentasjonstekniske får Andersen høre at han har et tydelig kroppsspråk og god
stemmebruk, men at han er for avhengig av manus, og at det er vanskelig for tilhørerne å få
blikkontakt med han. Det kan virke som om elevene er bevisste på hvordan man holder en
god presentasjon, og han får også ros for de tingene han gjør som elevene mener er gode. For
å få de elevene som ikke har sagt noe i prat spør Andersen om karakterforslag fra elevene, og
disse svinger fra høye karakterer til to og tre. Selv om det er et stort spenn i karakterene, så
har alle elevene begrunnet hvorfor de har satt denne karakteren, og de argumenterer for
hvorfor han har fått denne.

Etter at modelleringssamtalen var ferdig, satt elevene seg i gruppene de er blitt tildelt, og
startet arbeidet med å lage plakat, og den tilhørende presentasjonen. Elevene fikk fire
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skoletimer på seg til å lage en plakat, presentasjon og å øve på presentasjonen, før de skulle
fremføre i den siste skoletimen.

Elevene fremførte i grupper på tre og fire foran hele klassen, og i likhet med Andersen skulle
de forklare valgene de hadde tatt, og hvorfor deres plakat ville overbevise elever til å komme
til deres skole. Den gruppen jeg observerte valgte å løse oppgaven på samme måte som
Andersen, og jeg merket meg at de hadde en lik struktur i foredraget. Det startet med en
forklaring av hva som skulle skje i deres fremføring, deretter fulgte de denne forklaringen, og
de oppsummerte til slutt.

Elevene valgte en tilnærming med fokus på skolens danserevy, og spilte på at de har hatt flere
kjente dansere som har danset ved deres revy, blant annet en vinner av Norske talenter. De sa
selv at dette er med på å styrke plakatens etos. Elevene fremførte i en gruppe på tre, og var
stille og stod i ro da de selv ikke pratet. Eleven som pratet viste med et tydelig kroppsspråk
hva han eller hun snakket om, og pekte og gestikulerte, mye likt det Andersen gjorde.
Avslutningsvis gjentok de plakatens og foredragets budskap, som var at elever i 10. klasse
burde begynne på Bergsprekken grunnet danserevyen. Tilbakemeldinger fikk de av Andersen
på skolens læringsplattform på et senere tidspunkt, sammen med karakter.

4.1.2 Paulsens klasse
I Paulsens klasse var jeg til stede i to økter á 90 minutter, med en ukes mellomrom.
Innimellom disse øktene hadde klassen en økt der jeg ikke var, der elevene jobbet med
presentasjonene.

Paulsen hadde i forkant av første økt gitt klassen beskjed om at jeg skulle komme, og
hvorfor. Jeg fikk muligheten til å presentere meg og forklare litt om prosjektet mitt, deretter
forklarte Paulsen hva som skulle foregå: ”Nå skal jeg holde en appell, og foran dere har dere
fått et ark med forskjellige retoriske begreper. Jeg vil at dere skal skrive ned hvilke
virkemidler dere ser at jeg bruker, og hvordan jeg forsøker å overbevise dere.” Før han satt i
gang, gikk han igjennom de ulike begrepene på arket (se vedlegg 7), kairos, etos, patos,
logos, aptum og doxa, slik at han var sikker på at alle elevene visste hva de skulle se etter.
Han stiller også noen spørsmål som han vil at elevene skal tenke på under appellen.
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Appellen starter med et veldig tydelig etospreg, og et sitat som går igjen gjennom hele
appellen er: ”Jeg er ikke her for å oppdra dere i noe som helst, jeg vil bare stille dere noen
spørsmål”. Dette gjør han for å vise velvilje, noe flere av elevene bemerker i samtalene
etterpå. Appellen handler om russetid og pengebruk, noe som er relevant i den sammenheng
at klassen om et års tid selv skal være russ. Det er et tydelig patospreg over appellen, og han
forsøker å bruke mye humor, samtidig som at han forsøker å få elevene til å bli sinte på de
han mener ”utnytter unges uvitenhet til sin egen vinning”. Logos bruker han gjennom å vise
til tall som viser hvor mye artistene tjener på russen, og hvor mye gratis promotering russen
gir til artistene. Det synes tydelig for meg at han har valgt et tema som fenger elevene, og
tilhørerne er mer eller mindre aktive med latter og mumling under appellen. En del av
virkemidlene kan til tider virke overdrevet og påtatt, men dette er ifølge Paulsen selv for å
sikre seg at elevene legger merke til det, og kan kommentere det i ettertid.

Etter appellen får elevene beskjed om å bruke ti minutter på å gjøre ferdig notatarkene sine,
slik at de er klare til å diskutere i grupper. Elevene blir satt i grupper på fire, og bruker både
klasserommet og tilhørende grupperom til diskusjon. Instruksen til gruppediskusjonen er
”Diskuter dere gjennom de forskjellige punktene på arkene. Bli enige om hva som er gode
eksempler på hvordan man løser ting innenfor de forskjellige kategoriene, og hva som kunne
vært gjort annerledes.”. Paulsen går rundt i gruppene og forklarer begreper på nytt, og stiller
hver gruppe et spørsmål som han vil de skal tenke over, i tillegg til kategoriene de skal
diskutere. Disse spørsmålene kunne ifølge Paulsen: ”Trekke samtalen opp til et kanskje litt
høyere intellektuelt nivå, uten at det gikk over hodet på dem”, og Paulsen opplevde de som
viktige for å få i gang den kritiske tenkningen hos elevene.

Elevene fikk god tid til å diskutere i grupper, og da det var igjen tjue minutter av timen,
samlet de seg i klasserommet til en avsluttende klassesamtale. Her skrev Paulsen opp
begrepene de hadde gått igjennom på tavla, med et pluss- og et minustegn under. Elevene
trakk frem hva de synes ble gjort bra, og hva de synes kunne vært gjort annerledes ved hvert
punkt. På patos ble det sagt at det var bra at han brukte humor til å mykne opp målgruppen,
men elevene var enige om at å få dem til å føle skyldfølelse ikke var en god taktikk. På etos
var det en gjenganger at det var fint at Paulsen flere ganger viste velvilje ved å si at han ikke
ønsket å oppdra, og at dette gjorde elevene mer mottakelige for budskapet han hadde. Det
kom frem at han forsøkte å overbevise gjennom logos ved å bruke tall fra SSB, og flere
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elever ønsket seg mer av dette. I modelleringssamtalen var det mye fokus på innhold, men de
snakket ikke så mye om det presentasjonstekniske, altså stemmebruken, gestikulering etc.

Den andre økta jeg observerte, var økta der elevene skulle fremføre. Dette skjedde en uke
etterpå, og elevene fremførte i et grupperom ved siden av klasserommet, i grupper på tre og
fire. Jeg var med på å observere gruppen der de tre elevene jeg skulle intervjue, var.

Per er første elev ut. Hans appell handler om mobilbruk blant ungdom, og han starter med å
fortelle hvor fantastisk det er med mobiler, og hva man kan bruke den til. Videre spiller han
på at han selv er som oss andre, og bruker mobilen hele tiden. Så kommer poenget: Man bør
ikke gjøre det. Per kommer med noen argumenter for hvorfor man ikke bør gjøre det, og
henter både tall og forskning fra eksperter. I tillegg viser han et bilde på hvordan noen ser ut
med ansiktet i mobilen til enhver tid. Dette grepet tok også Paulsen da han viste bilder i sin
appell. Han kommer med noen humoristiske poenger mot slutten, og avslutter sin appell med
å si: ”Tenk hvor annerledes livet blir hvis du velger å se oppover i stedet for nedover.”
Pernilles appell starter med en fortelling om noe hun har opplevd, å se ”dramaqueens” rulle
seg rundt på banen under en fotballkamp. Så begynner hun å snakke om ”dramaqueens”
generelt i samfunnet, og hvor mye vi hater dem. Ved å bruke ”vi” aktivt, spiller hun på en
fellesskapsfølelse, og hennes innlegg baserer seg i stor grad på en ”oss mot dem”-mentalitet
og humor. Hun avslutter appellen ved å komme med en oppfordring om å aldri bli som
”dramaqueensene”, men at ”vi må være annerledes, vi må være oss selv”.

Pål holder en appell om hvorfor skolen bør starte senere på dagen, og innleder med å stille
tilhørerne et spørsmål: ”Hvor mange av dere føler at dere får nok søvn hver natt?”. Påls
appell baserer seg i stor grad på logos gjennom forskning og ekspertargumenter. Han viser til
hvordan man holder seg utover dagen ved å sove bare en time lenger, og kommer med flere
argumenter for hvorfor skolen bør starte senere. I tillegg til logos spiller Pål på at ”jeg er som
dere, jeg er en ungdom selv”, og at han som ungdom vet hva ungdommene trenger best.
Avslutningsvis forsøker han å komme med en løsning på problemet han har presentert i
appellen.

Felles for elevene jeg observerte i Paulsens klasse, er at de stort sett er frigjort fra manus, at
de har et aktivt kroppsspråk, og har øyekontakt med publikum.
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4.1.3 Martinsens klasse
Jeg fikk være med i Martinsens klasse under to økter, en på 45 og en på 90 minutter, med en
og en halv ukes mellomrom. Mellom disse øktene hadde klassene to økter med norsk, der de
blant annet jobbet med sin fremføring. I oppstarten av første økt fikk jeg muligheten til å
presentere meg og prosjektet mitt, deretter forklarte Martinsen for elevene hva som skulle
skje i løpet av timen, og hva hun forventet av elevene: ”Nå skal jeg holde en appell om
samenes liv i Norge, og hvorfor vi kan si at de ble undertrykket. Jeg forventer at dere følger
med, tar notater og deltar i samtalen etter min fremføring.” Hun tydeliggjorde også for
elevene at dette var et løsningsforslag til oppgaven som de selv skulle løse senere.
Oppgaveinstruksen ble vist på powerpoint (vedlegg 8), og Martinsen brukte tid på å forklare
ulike retoriske begreper, samt å vise elevene hvilke kompetansemål som lå til grunn for
presentasjonen.

Oppgavens ordlyd var som følger:

Du skal holde en presentasjon knyttet til samisk språk og kultur og/eller
konsekvensene av den norske språk- og fornorskingspolitikken. Problemstillingen
utformer du selv: den kan formes som et spørsmål eller som en påstand. Du kan selv
velge om presentasjonen din primært skal være informativ eller appellativ avhengig
av problemstillingen og formålet med presentasjonen. Uansett bør du bruke den
kunnskapen du har om retorikk når du bygger opp argumentasjonen i teksten.
Relevant pensum finner du i lærebokas kapittel 6 (side 255-260) og kapittel 8 (side
288-292). Du har 5-7 minutter til disposisjon.

Appellen handlet om undertrykkelsen av samene, og Martinsen forsøkte å trekke linjer til i
dag. Hun startet med et spørsmål med en tydelig patosappell: ”Hvordan ville du reagert hvis
samfunnet rundt deg plutselig ikke lengere respekterte din kultur, din religion og ditt
levesett? Hvordan ville det påvirket deg, og din identitet?”. Videre forteller hun om hvordan
samene systematisk ble undertrykket, og hvilke virkninger det har hatt frem til i dag. Hun har
hentet sitater fra samer som opplevde undertrykkelsen, noe som styrker både appellens etos
og patos. Appellen avsluttes ved at hun svarer på sin innledende påstand ”Den norske staten
har over lang tid bidratt til å svekke samisk språk og kultur”.
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Etter appellen får elevene litt tid til å notere ferdig og å snakke sammen om Martinsens
appell, før modelleringssamtalen. De blir enige om å starte med det som var positivt med
appellen, og flere av elevene bemerker at de synes det var positivt at hun hentet sitater fra
samene som hadde opplevd undertrykkelsen, og at dette bidro til å styrke appellens
troverdighet. Det samme blir sagt om statistikker og tall hun har brukt i appellen. Videre
snakker de om argumentasjonsstrukturen, og at det er bra at hun følger PIA-strukturen
(påstand, induksjon, argument). De kommenterer også fremføringsteknikken, og elevene er
enige om at både stemmebruk og kroppsspråk er veldig behagelig.

Når de blir bedt om å snakke om det som kunne vært gjort annerledes, er det flere som
bemerker at appellen var altfor lang og kjedelig, og spredt latter i klassen viser at de fleste
elevene er enige i det. Det er også Martinsen selv, og de prater om hva som kunne vært gjort
for å forkorte den, og gjøre den mer interessant. Flere av elevene ønsket seg mer patos, at hun
brukte flere sitater og kunne forsøkt å få elevene til å tenke enda mer på ”hva hvis dette var
oss, og ikke dem”. Det bemerkes at powerpointen også var litt kjedelig, og kunne hatt flere
bilder. Det siste forbedringspunktet var at elevene mente at hun var litt for bundet til manus,
og at det derfor ble vanskelig å få kontakt med henne som fremfører. De fleste elevene i
klassen deltok i samtalen, og det virket som om de var fornøyde med utbyttet av denne.

Den andre økta jeg observerte hos Martinsen, var økta der elevene selv skulle fremføre.
Elevene hadde på forhånd fått en tid til når de skulle møte, og skulle holde appeller en og en,
men kom stort sett inn i grupper på to og to. Jeg observerte de tre elevene som jeg senere
skulle intervjue.
Marte var først ut til å holde en appell. Hennes problemstilling var ”Hvordan var det for
samiske barn å ikke få bruke sitt eget språk?”, og hun snakket om undertrykkelsen av samer i
skolen. I likhet med Martinsen startet også hennes appell med et retorisk spørsmål til
tilhørerne:

Tenk dere at dere som barn plutselig ble nektet å snakke deres eget språk. Tenk dere
at dere ikke skjønner hva de andre barna prater om, og du kan ikke si noe fordi du
ikke vet hvordan. Hvordan ville det føltes for dere?
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Appellen følger strukturen til Martinsen, og hun forklarer i innledningen hva hun skal gå
gjennom. Også Marte henter sitater fra samer som opplevde undertrykkelsen, og har en noe
tydeligere patosappell enn hva Martinsen hadde. Hun bruker mange ladde ord, og spiller på
det at hun har familie som selv har opplevd undertrykkelse, så vel som flere retoriske
spørsmål. I slutten av appellen gjennomgår hun de viktigste punktene hun har snakket om.

Den neste eleven som hadde fremføring, var Morten. Problemstillingen for hans fremføring
er: ”Hvordan har samene integrert seg i det norske samfunnet?”, og han starter med å
definere en same ut i fra sameloven. Strukturen i appellen er lik Martinsens. Mortens appell
er veldig faktabasert, han forsøker å bruke logos, og henter mye av autoriteten sin fra blant
annet sameloven og historiske kilder. I samtalen etter Martinsens foredrag fikk hun
kommentarer på at for mye fakta kanskje ble litt kjedelig, og det kan virke som om disse
kommentarene ikke har hatt en innvirkning på hvilke valg Morten har gjort. Morten er
relativt bundet av manus, men bruker kroppen til å gestikulere og har tidvis god blikkontakt
med publikum.

Mikkel er den siste eleven jeg er med på å observere. Strukturen i appellen hans følger
Martinsens, han innleder med en problemstilling, diskuterer denne i hoveddelen og
konkluderer i avslutningen. Problemstillingen er: ”Hvordan levde en same under
fornorskingen og undertrykkelsen kontra en same i dag?”. Mikkel bruker også en del logos i
sin fremføring, og har historiske kilder som underbygger hvordan samene hadde det før, og
hvordan de har det i dag. I appellen bruker han flere ladde ord som ”terrorisering” og
”undertrykkelse”, og forsøker således å spille på patos. Han klarer til en viss grad å løsrive
seg fra manus, og har en tydelig innlevelse særlig når han snakker om terroriseringen av
samene. Avslutningsvis setter han samene fra da og nå opp mot hverandre, og forteller om
helt konkrete forskjeller i hverdagen.

4.2 Hvordan opplever elevene at undervisningsopplegget
fungerte?
4.2.1 Hvordan har elevene jobbet med fremføringer tidligere?
For å få en ramme for undersøkelsen min, og for å vite om denne måten å arbeide med
fremføringer på var kjent for elevene, var noe av det første jeg spurte om i intervjuet, hvordan
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de hadde arbeidet med fremføringer tidligere. Jeg opplevde at de hadde ulik erfaring fra å
jobbe med fremføringer tidligere, men felles for alle elevene var det at å jobbe med en
lærermodellering var nytt for dem. Ingen av lærerne hadde fulgt klassen sin lengre enn i seks
måneder da jeg var hos dem, og svarene bar preg av at de ikke hadde hatt særlig mange
muntlige fremføringer med læreren sin.

Andersens elever
Undersøkelsen hos Andersens klasse ble foretatt tidlig i januar 2017, og da hadde elevene
bare jobbet med fremføringer én gang før, en fagdag på høsten. På spørsmål om hvordan de
jobbet med fremføringene da, svarte Anette at ”Da jobbet vi vel sånn som en fagdag, gjorde
vi ikke det?”, og forteller videre at de jobbet som da jeg var på besøk, med gruppearbeid og
gruppefremføring. Det eneste som var annerledes, var at de ikke startet dagen med en
lærermodellering, det var helt nytt for elevene.

Paulsens elever
Også undersøkelsen hos Paulsen ble foretatt tidlig i januar 2017. Paulsen hadde ikke vært
lærer i den klassen i mer enn et halvt år, så elevene forklarte at de ikke hadde hatt så mange
muntlige presentasjoner, og dermed ikke jobbet så mye med muntlig. Det de imidlertid kunne
si, var at Paulsen hadde gitt dem muntlige forklaringer på hvordan han mente at de skulle
fremføre, og hva som var viktig. De hadde snakket om fremføringer, men ikke fremført selv.

Martinsens elever
Martinsen hadde fulgt sin klasse like lenge som henholdsvis Paulsen og Andersen, men
sammen hadde de hatt flere muntlige vurderingssituasjoner, i motsetning til de to andre
klassene. Som Mikkel kunne fortelle, har det alltid vært fokus på kroppsspråk og tonefall,
altså rent presentasjonstekniske ting: ”(…) At vi da skal vise kroppsspråk og tonefall og
sånn”, både her og på barne- og ungdomsskolen. Marte forteller at måten de jobbet med
fremføringer på nå, er veldig forskjellig fra hvordan de har gjort det før, da læreren aldri har
løst oppgaven de skal løse først, og modellert et svar. Tidligere har de fått noen sider med
fagstoff som de skal jobbe med, og jobbet med det på egenhånd før de skulle fremføre:

Vi får gjerne delt ut noen sider eller noe vi har gått igjennom da, som vi skal jobbe
med, og så jobber vi med det på egenhånd, så det var veldig forskjellig fra sånn som
nå da.
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4.2.2 Elevenes vurdering av lærermodelleringen
I intervjuet ble elevene bedt om å vurdere deres lærers modelleringsinnlegg. Her vil jeg ta for
meg hva elevene sa, klasse for klasse. Blant elevene kan man se store forskjeller på svarene,
og hvorvidt elevene følte at de fikk noe ut av lærermodelleringen eller ikke. Flere av elevene
peker på at det var positivt å se hva læreren ville at man skulle ha med i en fremføring, og at
det var fint å få et løsningsforslag av læreren sin. Andre elever mener at modelleringen var
helt unødvendig, og at de ikke lærte noen ting.

Andersens elever
Andersens elever var delte i synet på lærermodelleringen, og hvorvidt den opplevdes som
nyttig. Aslak var fornøyd med at man tydelig fikk se kriteriene til Andersen gjennom
modelleringen:
Ja (…), for å få med det jeg skal ha med, og hva som var kriteriene hans til en plakat
og presentasjonen vår da.

Anette trekker også frem oversikt som en positiv ting ved lærermodelleringen, og forklarer
også at hun synes det var fint å få se det på en annen måte:
(…) Når læreren sier det, så vet vi på en måte at det er det vi må ha med, det er det
som er viktig. Jeg synes det var greit, det var liksom noe annet. Vi har aldri hatt en
sånn time før, hvor læreren har gjort det vi skal gjøre, så da fikk jeg på en måte se det
litt på en annen måte.

Anton er imidlertid uenig i sine medelevers syn, og mener at lærermodelleringen var helt
unødvendig, da han mener at det ikke var noen sammenheng mellom lærermodelleringen og
måten elevene arbeidet på etterpå:

Jeg synes den var helt meningsløs. Jeg synes ikke det var noe poeng i å ha en
fremføring av Andersen, jeg tror ikke det var noen som fulgte med uansett. (…) I
tillegg så mener jeg at lærermodelleringen var unødvendig, fordi alt vi gjorde etter
fremføringen, var å jobbe selvstendig og fant informasjon på nettet og så videre.
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Paulsens elever
I Paulsens klasse var elevene mer enige, og alle syntes at en lærermodellering var en fin måte
å se hvordan man skulle holde en appell på. Per var før lærermodelleringen usikker på hva en
appell var, men fikk se det gjennom Paulsens modellering, og kom da frem til at det ikke var
så vanskelig som han kanskje hadde trodd:

Det var ganske deilig, for jeg visste egentlig ikke hva en appell var, før Paulsen holdt
en for meg, og da tenkte jeg, ja, det her var jo egentlig ikke så forferdelig vanskelig.

Appell var et nytt tema for elevene, og som Per sier, skjønte elevene at dette bør de få til de
og. Pål sier seg langt på vei enig, og synes det var fint å få et grunnlag for hvordan man selv
skulle holde en appell:

Det var veldig greit egentlig, å vite hvordan man skulle holde en appell, siden vi
skulle ha en selv, så har vi litt grunnlag på hvordan vi skal ha den, eller hva som er
riktig og galt å gjøre i en appell. Så jeg synes det var veldig lurt, jeg.

Dette sier også Pernille seg enig i, og oppsummert kan vi si at lærermodelleringen virket å
være en god inngang til appell for elevene i Paulsens klasse.

Martinsens elever
Martinsens elever ble i sitt intervju spurt om hva de syntes om lærermodelleringen. Som
tidligere nevnt var dette en ganske lang og teoritung fremføring, noe som også gjenspeiles i
svarene til elevene:
Den var lang ass! (…) Det var kritikken, den var jo fortsatt informativ og kom med
bra informasjon og sånt, men når den blir såpass lang, da faller i alle fall jeg litt av.
(Mikkel).

Til tross for at fremføringen hadde bra med informasjon, så var det et problem for elevene at
den ble for lang. Morten synes også at den ble lang, og trekker også frem at han føler det var
unødvendig med en lærermodellering av en fremføring, da dette er noe han har gjort så ofte at
han mestrer det:
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Nei, personlig så synes jeg egentlig ikke at det var givende, eller så lærerikt som ho
skulle ha det til. Som nevnt i stad så blei det det at den blei for lang, og da følger man
plutselig ikke med lenger. Og det å fremføre er jo noe jeg har gjort såpass ofte, så jeg
er egentlig ganske kjent med hvordan jeg skal gjøre det.

Marte sier seg enig i at fremføringen var litt lang, men når det gjelder læringsutbyttet er hun
sterkt uenig med sine medelever, og mener at hun fikk masse ut av det:
Litt for lang ja. (…) Jeg synes det var kjempebra jeg. Jeg synes det funka veldig bra.
Jeg skrev veldig mye, jeg fulgte med, eller, jeg prøvde i hvert fall å følge med mye av
starten og sånn, og slutten fikk jeg jo med meg, så det hjalp meg masse når jeg skulle
skrive selv. For jeg hadde jo allerede tatt notater fra det hun gjorde, så det hjalp meg
masse når jeg skulle skrive selv, så jeg synes det var kjempebra.

Som en kan se mener Marte altså at hun fikk et stort utbytte av lærermodelleringen, og mener
at årsaken var at hun fulgte med og skrev ned mye av det som ble sagt. Dette tok hun med seg
da hun selv skulle skrive fremføring, og mener at det hjalp veldig.

4.2.3 Elevenes vurderinger av modelleringssamtalen
Også under vurderingen av modelleringssamtalen virker elevgruppen å være relativt todelt.
En del av elevene følte at de fikk svar på spørsmål de lurte på, og kanskje til og med på
spørsmål de ikke visste at de lurte på, og synes dette var positivt. Samtalen fungerte også som
en slags ”forsikring”, for å sikre seg at det elevene selv tenkte om et forhold, var rett. Andre
elever mente at samtalen var unødvendig, og at de ikke lærte noe av den.

Andersens elever
På spørsmålet om utbyttet av modelleringssamtalen var elevene todelt. Anette synes samtalen
fungerte som en grei måte å få svar på spørsmålene hun eventuelt måtte ha til
modelleringssamtalen:

Ja, altså, det kan jo hende at vi satt med de samme spørsmålene som de spurte, og når
de spurte så fikk jo vi svar på det samme, så det synes jeg var ganske greit.
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Dette var Aslak enig i, og kom med et konkret eksempel på hvordan modelleringssamtalen
fungerte til å svare på spørsmål som han satt inne med selv:

Ja, for eksempel, Alexander (anonymisert elev som ikke er med i intervjuet) spurte og
sa at det her var ganske rotete, det var helt sant, og da fikk vi vite at det var bra å ha
en ryddig presentasjon.

Anton var på sin side uenig i sine medelevers vurdering av modelleringssamtalen, og synes
den var unødvendig, og at han ikke lærte noe nytt:

Jeg synes det var unødvendig. Alle de punktene som mine medelever snakket om, det
fant jeg ut under presentasjonen hans, så jeg synes ikke det var noe poeng i å ha den.

Paulsens elever
Paulsen valgte en litt annen tilnærming til modelleringssamtalen enn hva Andersen gjorde.
Elevene hadde et notatark der de hadde skrevet ned forskjellige momenter fra
lærermodelleringen, og ble satt i grupper på fire og fire. De fikk beskjed om å bruke god tid
på å diskutere seg gjennom arket, mens Paulsen gikk rundt og observerte og stilte kritiske
oppfølgingsspørsmål. På slutten av timen hadde de en felles samtale for å oppsummere, og
gikk gjennom både notatarket og de kritiske spørsmålene.

Pål synes det var fint å få vite hva de andre elevene syntes, og at man kunne få andre
synsvinkler enn hva man selv hadde:

Ja, det gir jo innslag selvfølgelig, om hva andre folk synes, også får du jo synsvinkler
som du kanskje ikke helt hadde selv heller.

Per trakk spesielt frem diskusjonen i gruppene som en fordel, og mente at det hjalp han å
forstå hva som for eksempel var patos, og hva som var etos:

Det ble mye diskutering om hva som var hva, og på min gruppe var det litt frem og
tilbake hva som var ditt og hva som var datt. Med det fikk jeg mer oversikt over hva
som er mer patos, og hva som er mer etos og sånt.
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Pål trakk også frem plenumssamtalen, og sier at den viste at det var flere elever som hadde
synspunkter de ikke hadde, men som de kanskje kunne ha sett: ”Jeg hørte jo når vi gikk rundt
i plenum så var det mye annet vi kunne ha sett da”. Dette ble trukket frem som noe positivt,
og ga Pål andre syn på saken enn hva han selv hadde hatt.

Martinsens elever
I Martinsens klasse hadde de ikke noe gruppesamtale eller noe før modelleringssamtalen,
men gikk mer eller mindre rett på etter lærermodelleringen. Elevene jeg intervjuet, følte ikke
at samtalen i etterkant av modelleringen var unødvendig, men to av elevene følte heller ikke
at de lærte noe nytt. Samtalen fungerte mer som en forsikring om at de tankene de hadde
gjort seg, også gikk igjen hos de andre elevene:

Det som ble sagt hadde jeg egentlig gjort meg tanker på allerede, så det var bare sånn,
generelt egentlig. (Morten).
(…) Det var mer sånn at samtalen på en måte forsikra meg om at det jeg trodde, det
trodde de andre også. (Mikkel).

Marte, på sin side, var mer fornøyd med utbyttet fra samtalen, og synes at den funka veldig
bra. Hun trekker frem at hun fikk inn en del andre synspunkter som noe positivt, og tror at
hun fikk mye ut av samtalen ettersom hun var svært delaktig i den selv:

Jeg synes den var veldig bra jeg, som alltid. Det var sikkert mye det at jeg var veldig
aktiv som gjorde at jeg huska det litt bedre etterpå, og så fikk jeg litt andre
synspunkter og sånn. Jeg synes det funka veldig bra, hvertfall.

4.2.4 Opplevde elevene selv at de tok til seg noe fra lærermodelleringen?
Elevene fikk spørsmål om de selv tok med seg noe fra lærermodelleringen og over i egen
fremføring. I retorisk tradisjon kan dette knyttes til begrepene imitatio og parafrasis, og om
hvorvidt elevene bruker noen av grepene læreren selv brukte i sine egne fremføringer.
Eksempler på at dette skjedde kommer nok mest tydelig frem i Paulsens klasse, der de tre
elevene alle kommer med eksempler på forhold som de valgte å imitere.
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Andersens elever
Andersens elever er samstemte i at de ikke opplevde at de lærte noe nytt av Andersens
modellering, og at de antakeligvis ville fremført på samme måte uansett. Noe av grunnen til
dette mente de var at han fremførte alene, mens de fremførte i grupper, og at det er en
vesentlig forskjell på dette:

Jo, jeg synes, jeg tenkte over at han var aktiv, men jeg tenkte også over at han stod der
alene, og ikke i en gruppe. Hvis du skal fremføre det i en gruppe, blir det stor forskjell
på om du står der alene. (Anton).

Anette sier seg enig i dette, og at forskjellen på fremføringssituasjonene gjorde det vanskelig
å ta med seg Andersens fremføringstekniske virkemidler over i egen fremføring:

Ja, ikke sant, for da blir jo ikke alle like aktive. Hvis vi snakker om forskjellige ting,
så er det kanskje en som snakker om plakaten og da kan vise. Og da gjør jo ikke de
andre det, ikke sant, for vi vil ikke gjenta hverandre liksom.

Paulsens elever
Elevene til Paulsen, derimot, var samstemte i at det var ting fra Paulsens appell de tok med
seg inn i egen appell, og spesielt overbevisning gjennom logos blir trukket frem av guttene.
De mener at dette er en veldig god måte å overbevise på, og forsøkte å bruke det i sin egen
fremføring:
Jeg tenkte når Paulsen kom opp med hvor mye de tjente (…), og det synes jeg var
veldig sånn, wow. Fordi det, det er ikke kødd, det er sant, og det er derfor jeg selv i
min appell brukte mye logos. Jeg hadde lest meg opp på mye, og jeg synes å høre sånt
treffer mye mer enn etos og patos. (Per).

Pål sier seg enig i hva Per har sagt, og også han forsøkte å overtale gjennom logos i sin
fremføring. Pernille trekker også frem logos, i tillegg til et fokus på hvordan man skulle prate
for å få tilhørerne over på sin side:
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(…) og så måten han pratet på. At han appellerte veldig til vi som lyttet eller hørte på
da, at vi fulgte med, så må man ha med disse personlige pronomenene og sånn.

Altså språket i seg selv, og hvordan det kan være med på å overbevise, blir trukket frem av
Pernille. Som skrevet i gjennomgangen av Pernilles fremføring er dette noe hun selv aktivt
forsøker å bruke, personlige pronomen for å skape en fellesskapsfølelse. I tillegg til logos
trekker også elevene frem etos, og mener at det var lettere å skrive en appell selv når du har
fått føle på kroppen hvordan de forskjellige appellformene treffer en:

Det gir en mer betryggende følelse og mer sånn open minded stilling til hele appellen,
med etos, og dermed så synes jeg han traff egentlig alle tre ganske bra. (Per).

Et lignende sitat kommer Pernille med, og det synes tydelig at elevene var fornøyde med
dette:

Da var det lettere å skrive selv, når du på en måte allerede har fått en følelse av
hvordan de ulike tingene treffer deg da. (Pernille).

Martinsens elever
I Martinsens klasse var elevene som sagt delt i synet på hvor godt de selv følte at
modelleringen fungerte. Marte følte kanskje ikke at det var så mye av det som ble sagt hun
tok med seg videre, men at hun fulgte Martinsens oppbygging. På grunn av dette mener hun
at dette var en av de letteste presentasjonene hun har skrevet, ettersom hun allerede hadde
oppbyggingen klar:

Nei, jeg skrev jo ned underveis og, hvordan hun satt opp innledning, hoveddel,
avslutning og konklusjon og sånne ting. Jeg synes egentlig dette var en av de letteste
presentasjonene å skrive, for jeg hadde punkter fra det hun sa, og det hun hadde sagt.

Oppbyggingen blir også trukket frem av Mikkel, som også mener at informasjonsgrunnlaget
han fikk av Martinsens fremføring, hjalp han i sitt arbeid. Han kommer også med et konkret
eksempel på noe han ”tok” fra Martinsen inn i sin egen fremføring:
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Ja, for det var jo et veldig bra utgangspunkt. Ved at, den presentasjonen var jo lang,
men den var utrolig bra. Alle mulige variasjoner av problemstillingen dekka den, så vi
sleit ikke med informasjonen. Det var ikke noe problem i det hele tatt. (…) Om
hvordan de forskjellige skoleinstitusjonene liksom, undertrykkelsen der, og det
fokuserte jeg også på, det tok jeg rett derifra.

Morten følte på sin side at han ikke brukte noe av det Martinsen brukte i sin modellering i sin
egen.

4.2.5 Hva mener elevene at kunne vært gjort annerledes?
Elevene fikk i intervjuene muligheten til å si om noe kunne vært gjort annerledes med
undervisningsopplegget. Ettersom undervisningsoppleggene ble gjennomført på ganske
forskjellige måter, er også svarene fra de ulike elevgruppene ganske ulike. Noen av elevene
var fornøyde med opplegget og hadde ingen ønsker, mens andre trakk frem en rekke
interessante forhold.

Andersens elever
Andersens elever trekker frem to forhold som kunne og burde vært gjort annerledes i dette
opplegget. Det første forholdet handlet om tids- og karakterpress, og elevene mener at de fikk
for kort tid til å lage en presentasjon som de selv kunne være fornøyde med:

Jeg mener det er litt dumt at vi bare har noen få timer på å lage en presentasjon og
fremføre og få karakter på. (Aslak).

Aslak var misfornøyd med at de fikk så kort tid som noen få timer på å jobbe med et produkt
som de skulle få karakter på, og det samme sier Anton:

Ja, for du føler deg veldig presset og må jobbe veldig intensivt på veldig kort tid, og
det er ikke noe positivt i det hele tatt. (…) spesielt når vi får karakter på det. (Anton).

Det andre forholdet elevene trekker frem, har vært nevnt tidligere i analysen, nemlig at
elevenes fremføringssituasjon skiller seg betydelig fra lærerens modellering, og at de således
ikke følte at de fikk så mye ut av modelleringen.
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Jeg tenkte over at han stod alene og ikke i en gruppe. Hvis du skal fremføre det i en
gruppe, så er det en stor forskjell fra om du står der alene (Anton).

Liknende kommentarer kom fra de andre elevene, og de er enige om at hvis
lærermodelleringen hadde vært mer lik elevenes fremføringssituasjon, ville de fått mer ut av
undervisningen. Elevene er også samstemte i at tidsbruken og karakterpresset gjorde at dette
ble for stressende, og at de følte at de hadde fått mye bedre utbytte hvis opplegget hadde vart
over en lengre periode.

Paulsens elever
Paulsens elever var i utgangspunktet veldig fornøyde med hvordan dette undervisningsopplegget fungerte, og hadde ikke mange forslag til forbedringer. Det eneste Per kunne tenke
seg at kanskje kunne vært bedre, var om temavalget ikke hadde vært helt fritt. Det ble en liten
diskusjon i gruppa her, og alle var enige i at det var fint å kunne snakke om hva man ville,
men samtidig tror Per at det ville vært greit å ha litt rammer på det, og at det kunne gjort det
enklere å skrive en fremføring:

Jeg tror bare at det var så fritt at det er vanskelig å komme på noe, og du blir stressa
og prøver å finne på hva du skal ha om. (…) Så litt mer rammer om hva du kunne
velge, hadde vært litt diggere.

Martinsens elever
Hos Martinsen var Marte veldig fornøyd med undervisningsopplegget og hadde ingen
konkrete forslag til forbedringer. Morten hadde ingen forslag til forbedringer han heller, til
tross for at han ikke var like fornøyd som Marte med utbyttet av undervisningen. Mikkel
derimot, hadde et forslag til forbedring, og det gikk på temavalg. Elevene hadde fått beskjed
om at de skulle prate om samene i Norge, og Mikkel mente at dersom de hadde fått velge
tema selv, så hadde det vært lettere å fokusere på de retoriske overtalelsesmidlene i
fremføringen sin:

Det blir jo kanskje å ødelegge formålet men, å velge tema selv, eller kanskje bytte, la
det være litt friere. (…) Jeg føler at hvis vi skulle hatt en fremføring der vi satt opp
eget oppsett, bestemme om vi skulle yte mest på patos, logos eller etos, så tror jeg
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kanskje hvis vi kunne velge et tema, noe vi selv var engasjert i, så kunne vi fokusert
mer på en av de tre hoveddelene da.

Det at Mikkel skulle ønske at de hadde et friere temavalg er interessant i forhold til Paulsens
elev Per, som ønsket seg litt tydeligere rammer da han mener at fritt temavalg er utfordrende.
Som analysen viser er det et stort sprik blant elevene, både i opplevd læring, og også i hva de
synes om opplegget. Disse funnene vil jeg ta med meg inn i oppgavens diskusjonsdel, og
diskutere dem opp mot relevant teori.

4.3 Hvordan opplever lærerne at undervisningsopplegget
fungerte?
4.3.1 Hvordan har lærerne jobbet med fremføringer tidligere?
Andersen forteller at i sin klasse har de jobbet med fremføringer på samme måte som de
gjorde da jeg var der, uten fremføringen i starten. Det vil si at oppgaven har blitt presentert
tidligere på dagen, de har jobbet gjennom fagdagen og presentert stoffet på slutten av dagen.
Når det gjelder fokusområder i muntlige fremføringer, forteller Andersen at de har snakket
om hvordan man skal være som tilhører, og hva som er viktig å huske på når man fremfører.
Dette innebærer blant annet stemmebruk, at man ikke skal ha manus etc.:
(…) Om både hvordan man er tilhører og hvordan man skal gjennomføre en
vurderingssituasjon. Jeg går også igjennom vurderingskriteriene (…). Forrige gang
var det vurderingskriterier knytta til selve det muntlige, at du ikke skal ha manus og
sånne ting. (Andersen).

Paulsen sier som elevene sine at de ikke har arbeidet så mye med muntlige fremføringer i den
klassen. Han hadde en 3. klasse på samme skole i fjor, og kunne fortelle at heller ikke der
jobbet de så mye med muntlighet og fremføringer. Dette begrunner han med at det var
forventet at elevene visste hvilke forventninger som forelå for en muntlig fremføring, og at
elevene var trygge på seg selv i muntlige situasjoner. Han måtte allikevel forklare hvordan en
fagsamtale skulle foregå, men som lærer har ikke Paulsen jobbet spesifikt med muntlige
fremføringer i noen av klassene sine:
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Det var forventa at elevene visste hvilke forventninger som forelå når du skulle ha
muntlig fremføring. De elevene er veldig trygge på både seg selv og hverandre i
muntlig skolesammenheng, så jeg jobba aldri strukturert med det i fjor. (…)
Fagsamtalen måtte jeg kanskje forklare litt, for det var ikke alle som var så vant til
det. (Paulsen).

Martinsen forklarer at grunnet at hun har hatt klassen i så kort tid som litt over et halvt år, så
er det et begrenset antall muntlige vurderingssituasjoner de har hatt. Stort sett har disse vært
høringer og ikke presentasjoner, og mer fokus på innhold enn på form. For å få elevene til å
forstå hva hun forventer av dem, har hun brukt vurderingskriterier i stor grad, og forklart
muntlig hva som forventes:

Det er litt begrensa hvor mange muntlige vurderingssituasjoner vi har hatt, og det har
vært høringer først og fremst. Det har vært mer fokus på innholdet enn formen
egentlig, i de vurderingene vi har hatt dette skoleåret. (…) Jeg har i større grad hatt
vurderingskriterier, og ikke minst så har vi snakka litt om hva som forventes i forkant.

Som en kan lese av de ulike lærernes svar, har de ikke tidligere arbeidet på måten som de nå
er bedt om. Det er interessant å se at det har vært mer fokus på innhold enn form i én klasse,
og fokus på det presentasjonstekniske i den andre.

4.3.2 Lærernes generelle vurdering av opplegget
Lærerne ble spurt om å gi en generell vurdering av opplegget i intervjuet, og som vi kan lese
av svarene deres var alle tre positive til hvordan opplegget hadde fungert:

Helt generelt så synes jeg det fungerte bra. Jeg tror det er en veldig tydelig måte å
jobbe på, og en veldig tydelig måte å forklare ting på. Jeg er veldig fornøyd med
måten jeg gjennomførte det på, og måten elevene plukket opp ting på. (…) Så sånn
sett så synes jeg det fungerte veldig bra. (Paulsen).

Paulsen trekker her frem at opplegget er en tydelig måte å jobbe på, og at elevene plukket
opp ting fra fremføringen hans da det forelå tydelige instrukser til hva de skulle lete etter og
hvordan de skulle gå frem for å finne det. Dette trekker også Andersen frem da han ble spurt
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om det samme, og forklarer samtidig hvorfor han tror at elevene jobbet godt med sin egen
fremføring:

Relativt bra, egentlig. Mange jobba bedre enn jeg har sett før. Jeg tror den starten var
både motivasjon og inspirasjon for noen elever, så jeg tror det gjorde at de kom
tidligere i gang, og at de forstod oppgaven tydeligere. (Andersen).

Lignende svar kommer det også fra Martinsen, og kort oppsummert kan vi si at dette
opplegget opplevdes å fungere bra. Noen av grunnene til dette, som lærerne selv trekker
frem, er at opplegget virker å være en tydelig måte å jobbe på, samtidig som det kan være
motiverende og inspirerende å se sin lærer løse en oppgave som elevene selv skal løse senere.

4.3.3 Lærernes vurdering av modelleringssamtalen
En sentral del av undervisningsopplegget var modelleringssamtalen i etterkant av
lærermodelleringene. Både lærerne og elevene fikk muligheten til å si hva de mente om
modelleringssamtalen, og her vil jeg presentere synet til lærerne.

Som man kan lese i gjennomgangen av de forskjellige klassenes opplegg valgte lærerne en
litt forskjellig tilnærming til modelleringssamtalen. Andersen og Martinsen ønsket å komme
raskt i gang med selve samtalen i hel klasse, og ga elevene litt tid til å reflektere over det de
hadde sagt, før de satte i gang. Paulsen, på den andre siden, ønsket å gi elevene god tid til å
prate i grupper før de hadde en modelleringssamtale styrt av læreren. Lærerne er samstemte i
at modelleringssamtalen var viktig for opplegget:

Jeg synes den samtalen etter at jeg holdt min appell, for eksempel, var helt essensiell.
(…) Grunnen til at jeg synes de samtalene fungerte bra, var at, for det første hadde de
et helt spesifikt program å forholde seg til, i den der sjekklista jeg sendte til dem.
(Paulsen).

Her ser vi at Paulsen går langt i å si at samtalen ikke bare er viktig, men nødvendig for at
opplegget skal fungere optimalt. Videre kommer han med et argument for at han lyktes med
samtalene i sin klasse, nettopp sjekklista med ting de skulle se etter i presentasjonen og
diskutere i grupper senere. Dette er et syn som deles av Andersen, som også delte ut
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sjekklister til elevene. Han mener at dette er viktig, men peker også på et annet grep han tok,
som han mener var viktig for å få elevene til å aktiveres muntlig, nemlig at han lot elevene få
vurdere hans fremføring. Han la vekt på at ingen svar var feil, men at han ønsket seg en
begrunnelse for hvorfor karakteren han fikk var den rette:
(…) Jeg tror elevene synes det er gøy å få vurdere læreren sin, med karakter og sånne
ting. Spesielt når det er åpenhet om at det er lov å kritisere, så er det gøy å kritisere
læreren sin.

Martinsen hadde ingen sjekkliste som elevene skulle fylle ut, men var allikevel svært fornøyd
med utbyttet fra sin modelleringssamtale:
Den klassesamtalen var jeg egentlig veldig fornøyd med. (…) Det kom frem veldig
mange gode refleksjoner, både på den positive siden og den negative. (…) Derfor
synes jeg og det er litt synd at vi hadde lite tid til å gi tilbakemeldinger rett i etterkant
av presentasjonen til elevene, for da kunne man kanskje hatt en liten
modelleringssamtale, (…) og ikke bare få en tilbakemelding på læringsplattform
senere.

Martinsen føler at den var såpass lærerik at det var noe hun skulle ønske elevene kunne fått i
etterkant av sin egen presentasjon, som en form for tilbakemelding.

4.3.4 Følte lærerne at elevene tok til seg noe fra modelleringen?
Jeg ønsket å finne ut om elevene tok med seg noen konkrete elementer fra
lærermodelleringen i sin egen fremføring, og spurte lærerne om de hadde lagt merke til elever
som tok konkrete grep som de kjente igjen. Dette var interessant for meg for å se om elevene,
bevisst eller ubevisst, brukte imitatio.

Andersen brukte dette opplegget i to klasser. Han sier at han la merke til forskjell på
strukturen i disse to, og tillegger sin egen tydelighet i fremføringen noe av skylden for dette:

Jeg synes flere av elevene var flinke til å ha en struktur på innleggene sine, at nå
snakker vi om de visuelle virkemidlene, nå snakker vi om de retoriske virkemidlene,
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og alle var flinke til å understreke målgruppe og budskap. Det var mye bedre enn i
den andre gruppa, hvor jeg kanskje ikke var like klar på det i min presentasjon. Så det
er jo faktisk tydelig at det må ha kommet derfra, selv om det er en annen elevgruppe
så tror jeg at det har klar sammenheng med det.

Paulsen på sin side trekker ikke frem formen som noe han la spesielt merke til, men peker på
noen grep elevene gjorde med innholdet som noe han tror kan ha kommet fra sin egen
fremføring. Dette var knyttet blant annet til logosappellen i hans modellering:

Det jeg nok registrerte i høyest grad, er knytta til logosappellen. Da jeg holdt min
modelltekst, trakk jeg inn et navn på en som hadde sagt noe, ikke sant, og det var det
flere som gjorde i dag.

Som vi ser i elevintervjuene, sier Paulsens elever også at logosappell var noe av det som
virkelig traff dem, og at de derfor valgte å bruke de samme grepene for å overbevise. Videre
forklarer han at han så igjen en del språklige tilpasninger og uttrykk der elevene kan tenkes å
ha hentet inspirasjon direkte fra Paulsen:

Vi snakka en del om den språklige tilpasninga og sånn, så var det flere elever som
trakk inn litt sånne ungdomsuttrykk, som til og med av og til kunne virke påtatt. Og
da tenker jeg at det er et bevisst valg eleven har gjort.

Martinsens elever trakk i sitt intervju frem patosappellen som noe de syntes var bra med
lærermodelleringen, og Martinsens oppfatning var at flere av elevene forsøkte å ta med dette i
egne fremføringer:

Jeg ser jo for eksempel det her med bruk av sitater, som underbygger det de snakker
om og gjør det litt mer personlig, det er det en del som har tatt til seg. Og så er det
også noen helt konkrete grep og formuleringer som jeg ser har gått igjen hos enkelte
av elevene, som for eksempel det å vise til min forståelse av det faglige innholdet.
(…) Så det viser jo også at, spesielt når man kanskje blir litt mer personlig, og spiller
mer på patosappellen, så legger de bedre merke til det.
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Alle de tre lærerne mener at elevene deres har tatt helt konkrete grep fra lærernes
fremføringer med seg til sine egne fremføringer. Andersen mente at hans elever hadde en
tydeligere struktur, og sammenlignet denne med sin andre klasse, der han hadde hatt et
lignende opplegg, men ikke vært like tydelig på nettopp strukturen. Både Paulsen og
Martinsen trakk frem eksplisitte retoriske grep som de selv hadde tatt, og mente at de så igjen
i elevfremføringene. Dette sammenfaller i begge tilfellene med hva elevene selv sier i sine
intervjuer.

4.3.5 Lærernes opplevde styrker ved opplegget
På spørsmål om styrker ved dette opplegget synes Paulsen at en av de største styrkene var
oppleggets tydelighet:

Jeg tror det er en veldig tydelig måte å jobbe på, jeg tror det er en veldig tydelig måte
å forklare ting på. (…) Jeg har gjort meg den erfaringen av struktur og planlegging på
en måte, det har alltid noe for seg. (…) Jeg har opplevd en større forståelsesprosent
nå, av instruksene jeg har gitt, enn hva jeg har opplevd tidligere.

Det at opplegget er såpass tydelig strukturert og planlagt, anser Paulsen som en fordel. At
man tenker over potensielle fallgruver for kommunikasjonen på forhånd og legger til rette for
at elevene skal forstå hva de skal jobbe med, vil være nødvendig, ifølge Paulsen. Også
Andersen opplevde at elevene var tryggere på hva de skulle gjøre i løpet av dette opplegget,
og opplevde det som positivt at elevene fikk noe å strekke seg etter: ”Jeg merker at elevene er
tryggere på hva de skal gjøre, de vet hva jeg forventer at de skal få til, og da har de noe å
strekke seg etter”.

En annen ting som Andersen trakk frem, og som han opplevde som en styrke med dette
opplegget, var at han som lærer så elevenes oppgave i et tydeligere lys, ettersom han selv
skulle løse den og modellere den for elevene. Dette følte Andersen kunne hjelpe han til å bli
flinkere til å formulere oppgaver i fremtiden, ettersom han var nødt til å se oppgavene som en
elev:
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Forrige uke da jeg prøvde, så fikk jeg se oppgaven mye tydeligere fra elevens
perspektiv. (…) Det må jeg kanskje bli flinkere til når jeg lager oppgaver i fremtiden;
at alle forventningene kommer frem både i oppgaveteksten og i vurderingskriteriene.

Martinsen trekker frem noe av det samme som Andersen, og mener at hun også tjente på å se
oppgaven hun selv hadde lagd i et nytt lys. Et interessant perspektiv som Martinsen trekker
frem, handler om det å gi tilbakemeldinger til elevene etter deres fremføringer. Martinsen tror
at elever ofte føler seg kritisert når de får tilbakemeldinger som går på det de ikke fikk til,
men mener at ettersom hun selv har hatt en fremføring foran elevene, så kan kommentarer på
det eleven ikke fikk til, være mer erfaringsdeling, og i mindre grad anses negative
tilbakemeldinger:

Jeg synes det gjør det litt lettere å gi dem en kommentar i etterkant som ikke
nødvendigvis bare fremstår som kritikk da, for jeg tror mange elever ofte føler seg
kritisert når de får tilbakemeldinger som går på det de ikke fikk til. Nå synes jeg det
var lettere å si at ”ja, jeg synes jo det var veldig vanskelig å få til det og det, og det ser
jeg at du også sliter litt med”. Det blir litt mer erfaringsdeling enn negativ
tilbakemelding, kanskje.

Ettersom Martinsens elevers fremføringer skulle ta for seg et gitt tema, og således få et mer
”foredragpreg” enn hva de andre elevene skulle ha, så synes Martinsen også at en styrke ved
dette opplegget var den raske kunnskapsbyggingen. Det virket på Martinsen som elevene
hadde lært mye om temaet på kort tid, og at dette var en positiv ting dersom målet var
kunnskapsbygging:

De har lært mye om temaet på ganske kort tid, og det er positivt. Hvis formålet er
først og fremst kunnskapsbygging da, så kan det nok fungere å gjøre det innafor
ganske lite tid også, men hvis formålet er ferdighetstrening, trenger man nok kanskje
mer tid.

4.3.6 Lærernes opplevde utfordringer ved opplegget
På utfordringer ved opplegget er det spesielt én utfordring som skiller seg ut, og blir nevnt av
alle lærerne: tidsbruken. Det å løse elevoppgaven og modellere et svar som elevene kan
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bruke, kan ofte være tidkrevende, og tiden er det ikke alltid man har nok av. Som Andersen
sier:
Innimellom kan det være tidkrevende, (…), andre ganger så kan det jo ta veldig lang
tid å løse hele oppgaven som elevene skal løse og modellere et svar på det.

Martinsen bemerker også at tiden kan være en utfordring, særlig ettersom klassen opplegget
ble prøvd ut i er en vg3-klasse, der man i utgangspunktet har mye man skal gjennom på
relativt kort tid:

Det kan jo være veldig tidkrevende, selvfølgelig. Og det var jo noe av problemet nå
også. For at dette opplegget skal fungere godt, bør man nok ha mer tid enn nå, (…), så
derfor tenker jeg også at det kanskje er lettere å få inn på vg1 eller vg2, hvor man har
litt bedre tid. For å få en konstruktiv samtale med elevene er man jo avhengig av å
sette av tid, og det er mange elever i en klasse, så det tar fort tid når man skal få det til
å fungere optimalt da.

I tillegg til tidsbruken mener Paulsen at det kan være problematisk at opplegget nok ikke
passer til alle elevene. Paulsen mener at for elever som er ”fødte talere”, vil ikke dette
opplegget være så fruktbart, og kanskje oppleves som unødvendig:
For dem, så er kanskje ikke den her ekstremt verdifull. (…) Jeg tror ikke at et sånt
undervisningsopplegg som det her i like stor grad er nødvendig for alle. (…) Jeg tror
de flinkeste elevene, de drar på uansett, og imponerer uansett. Ja, så jeg tror at
læringsmessig er den svakere siden ved det opplegget her er knytta til de sterkeste
elevene. (Paulsen).

Martinsen opplevde to utfordringer knyttet til gjennomføringen av opplegget som ikke hadde
med tiden å gjøre. Ettersom hun valgte å bruke sin modellering både som en
undervisningssekvens og en modelltekst, merket hun at det ble problematisk for elevene å
bruke hennes modellering som en ren modelltekst:

Svakheter kan jo selvfølgelig også gå på selve gjennomføringa. Som sagt så holdt jeg
jo et innlegg som ble litt for langt i forhold til hva de kunne bruke. Der ser jeg at det
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ble litt vanskelig for dem å bruke mitt innlegg som en ren modell, for de måtte tenke
litt annerledes for å få det innenfor de tidsrammene som de måtte forholde seg til. Det
var en svakhet med gjennomføringa, men ikke nødvendigvis med opplegget.

Den andre utfordringen er knyttet til hvorvidt elevene fulgte med eller ikke, og Martinsen
forklarer at det kan ha med temavalg å gjøre, og sier at dersom man bygger opplegget rundt
et mer engasjerende tema, vil det nok også være lettere for elevene å følge med:

Men samtidig tror jeg nok det er mange som ikke fikk noe særlig ut av å høre på meg
først, fordi at de ikke fulgte med rett og slett. Men, selvfølgelig, som jeg har vært inne
på, hvis man da bygger opplegget rundt et tema som er litt mer engasjerende for dem,
så tror jeg at det kan være nyttig også for de som sliter med å henge med på det mer
tørre og teoretiske.

4.4 Sammenfatning
Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg forsøke å oppsummere analysedelen i lys av
forskningsspørsmålene basert på hva jeg har observert, og hva informantene mine har svart i
sine respektive intervjuer. Dette vil jeg så ta med inn i diskusjonskapittelet, og diskutere opp
mot teori, i et forsøk på å besvare forskningsspørsmålene.

4.4.1 Hvordan ser en lærermodellering ut?
Alle tre lærerne har valgt en tilnærming til modelleringen der de først samtaler med elevene
om hva som skal skje. De forklarer opplegget og bruker litt tid på å gå igjennom begreper
elevene må huske, før de forklarer hva elevene skal se etter. To av lærerne har valgt å gi
elevene et notatark de skal fylle ut, som skal være et grunnlag for klassesamtalen.

De tre fremføringene er ganske forskjellige. Det er flere grunner til dette, blant annet
tematikk og form. Andersen har en fremføring der han forklarer hvorfor plakaten han har
lagd skal, overbevise 10. klassinger om å komme på åpen dag på Bergsprekken vgs. Han har
valgt å legge inn noen feil i fremføringen og plakaten sin, og ønsker at elevene skal oppdage
disse, og forhåpentligvis unngå dem i egne fremføringer, nå når de er bevisste på dem.
Paulsen holder en appell der han ønsker å få ungdommen til å tenke seg om når det kommer
til pengebruk i russetiden. Appellen har en nesten overdreven bruk av de tre retoriske
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appellformene, for at elevene skal kunne legge merke til dem. Han har i motsetning til de to
andre lærerne ingen powerpoint. Martinsens fremføring handler om hvordan samisk kultur
ble neglisjert og systematisk nedrykket av norske myndigheter, og hennes appell innleder
med en sterk bruk av patos, før den går over til å bli mer faktaorientert. Denne blir som både
elevene og Martinsen selv har sagt litt for lang til å kunne virke som en ren modelltekst.

Etter sitt modelleringsinnlegg har alle lærerne lagt opp til at elevene skal få prate om hva som
var bra, og hva som burde vært gjort annerledes, altså en modelleringssamtale. Denne er også
strukturert forskjellig fra klasse til klasse. Andersen delte på forhånd ut et kriterieark der
elevene skulle vurdere han og hans fremføring, med virkemidler som skulle være i fokus.
Samtalen var en lærerstyrt helklassesamtale der elevene kom med innspill til Andersen, og de
diskuterte disse i fellesskap. Flere av elevene ble også utfordret til å si hvilken karakter de
hadde satt på Andersen, og hvorfor. Også Paulsen hadde et ark der elevene skulle notere som
grunnlag for modelleringssamtalen. Paulsen brukte lang tid på denne, og lot elevene først få
diskutere seg gjennom arket i grupper, mens han selv gikk og hørte på og stilte spørsmål.
Avslutningsvis gikk de gjennom i plenum, og skrev positive og negative sider ved hvert
punkt på tavla. Martinsen delte ikke ut noe notatark, men ga elevene beskjed om å notere
under hennes modellering. Samtalen baserte seg på notatene, og bar preg av at noen elever
var veldig aktive, mens andre meldte seg ut. De gikk gjennom positive og negative sider ved
Martinsens fremføring, samt hva som kunne vært bedre.

Etter modelleringssamtalen skulle elevene jobbe med egne fremføringer. De tre
lærermodelleringene følger altså en lik struktur, men de har valgt litt forskjellige måter å
gjennomføre det på, både med samtalen og med selve lærermodelleringen.

4.4.2 Hvordan opplever elevene at dette undervisningsopplegget fungerte?
I Andersens klasse trekker elevene frem at det var positivt med lærermodelleringen fordi man
kunne se hvordan Andersen ønsket at man skulle løse oppgaven, og man fikk god oversikt
over hvordan presentasjonen skulle holdes. Videre sier de at modelleringssamtalen hjalp for å
få svar på spørsmål man kanskje satt inne med selv, og for å forsikre seg om at det de tenkte
også gikk igjen hos andre elever. Det elevene opplevde som negativt med undervisningsopplegget, var at de hadde dårlig tid, og at Andersens modellering ikke var helt relevant
ettersom han fremførte alene, mens de fremførte i grupper. Dette førte til at elevene følte at

65

de ikke fikk et så stort utbytte av lærermodelleringen, ettersom de ikke kunne bruke det selv,
på samme måte.

Paulsens elever er enige om at det å ha en lærermodellering var positivt, for da fikk de et
tydelig eksempel på hvordan man skulle holde en appell, og ikke minst hva en appell var for
noe, noe de var usikre på. De synes at samtalen i etterkant var nyttig for å få andre
synsvinkler på saken, og at det var fint å kunne diskutere seg igjennom temaet og danne felles
meninger i gruppene. Et problem elevene tok opp var det at de gjerne skulle hatt litt
begrensninger på temavalg, da dette ble for fritt, og noen opplevde det som vanskelig å velge
tema.

I Martinsens klasse ble det trukket frem at modelleringen hadde en struktur som var til
etterfølgelse, og at fremføringen la et godt informasjonsgrunnlag for elevenes egen
fremføring. Samtalen i etterkant av lærermodelleringen ble også her sagt å være nyttig for å
forsikre seg om at det elevene selv tenkte var riktig, men at man ikke lærte noe nytt av den.
Det ble trukket frem at Martinsens modellering var altfor lang til at to av elevene følte at de
kunne bruke det, og de falt av fordi de følte at den var for kjedelig.

4.4.3 Hvordan opplever lærerne at dette undervisningsopplegget fungerte?
De tre lærerne jeg intervjuet, var samstemte i at dersom man hadde tid og kunne legge til
rette for det, så var dette et opplegg de kunne tenke seg å gjennomføre på nytt. Lærerne trakk
i intervjuene frem flere opplevde styrker ved opplegget. Alle lærerne trakk frem det at
oppgaven fremstod som veldig tydelig for elevene etter modelleringen som en positiv ting.
Andersen merket seg blant annet at elevene virket mer motiverte og interesserte i å jobbe med
oppgaven etter hans gjennomføring, og trekker spesielt frem at strukturen på elevenes innlegg
var bedre enn i klassen der han ikke hadde vært like tydelig på det, som et positivt funn.
Paulsen trekker spesielt frem tydeligheten, at han opplevde at elevene forstod tydelig hva de
skulle gjøre og hvordan de skulle gjøre det. Martinsen synes at opplegget åpner opp for en ny
måte å gi tilbakemeldinger på, og at man i større grad kan snakke om erfaringsdeling, og ikke
at negative kommentarer oppleves som kritikk for elevene. Både Martinsen og Andersen
trakk frem at å lage svar til oppgavene fikk de til å se oppgavene i et nytt lys, og således
gjorde det lettere å lage bedre oppgaver i fremtiden.
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De tre lærerne opplevde også noen utfordringer ved opplegget. Andersen mener at opplegget
er tidkrevende, og dermed vil være vanskelig å gjennomføre ettersom det tar lang tid, og det
er det ikke alltid man har. Det samme blir sagt av Martinsen, som også trekker frem to andre
utfordringer som hun opplevde. Hennes modelleringsinnlegg ble litt for langt til at elevene
kunne bruke det som en ren modell, og da kan modelleringsinnlegget ha virket mot sin
hensikt, ettersom det ikke vil oppleves som relevant for elevene. Den andre utfordringen hun
trakk frem var at noen av elevene rett og slett ikke fulgte med, og dermed ikke fikk noe
utbytte av modelleringen. Paulsen mener at det ikke er sikkert et slikt opplegg vil passe alle
elevene, og at særlig de sterke talerne muligens vil oppleve dette som unødvendig.

Modelleringssamtalen blir av alle lærerne trukket frem som essensiell for at opplegget skal
lykkes. De valgte en ulik tilnærming til samtalen, og både Paulsen og Andersen mener at
notatlisten var viktig for at elevene skulle følge med under modelleringen, og ha muligheten
til å delta i diskusjon både i grupper og i plenum. Martinsen mener at det var så mange gode
refleksjoner i klassen at hun skulle ønske seg at man fikk tid til en modelleringssamtale etter
hvert enkelt elevinnlegg, da hun selv følte at hun fikk stort utbytte av samtalen. Funnene jeg
har trukket frem vil nå diskuteres opp mot teori, i oppgavens diskusjonskapittel.
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5 Diskusjon
Oppgavens problemstilling er Hvordan kan lærerens modellering av muntlige fremføringer
brukes i opplæring av muntlige ferdigheter? I denne delen av oppgaven vil jeg diskutere
studiens hovedfunn opp mot relevant teori med den hensikt å svare på oppgavens
problemstilling.

Den første delen av diskusjonskapittelet vil forsøke å svare på forskningsspørsmålet
”Hvordan ser en lærermodellering av en muntlig fremføring ut?”, i tillegg til å diskutere
andre relevante funn som er gjort vedrørende lærermodelleringen. Den andre delen av
kapittelet vil ta for seg forskningsspørsmålet ”Hvordan opplever elevene at opplegget
fungerte?”, og den tredje delen vil ta for seg det siste forskningsspørsmålet, ”Hvordan
opplever lærerne at opplegget fungerte?”.

5.1 Hvordan ser en lærermodellering av en muntlig
fremføring ut?
5.1.1 Hvordan ser modelleringsprosessen ut?
Prosessen modellering innebærer at man skal overføre informasjon til mottakere om hvordan
responderende elementer må organiseres for å oppnå ønskede handlingsmønstre (Bandura,
1971). Dette kan være gjennom fysisk demonstrasjon, billedlig representasjon eller verbal
beskrivelse. Bandura (1971) forklarer at læring gjennom modellering foregår ved hjelp av fire
underprosesser: oppmerksomhet, bevaring, motorisk reproduksjon og motivasjon.

Lærerne som er i denne studien skulle modellere en tale for elevene, det vil si at de
modellerte gjennom fysisk demonstrasjon ved å holde talen selv. En slik form for
modellering kan kalles for mesterlære. Man har en person, en læremester, som mestrer et fag.
Denne viser til elevene hvordan man skal løse en oppgave, deretter forsøker elevene å løse
oppgaven på en tilsvarende måte.

Før modelleringen ga alle lærerne klart uttrykk for at de ønsket at elevene skulle følge med,
og at de skulle bidra til modelleringssamtalen i etterkant. Alle lærerne gikk også gjennom
retoriske begreper, ettersom alle modelleringene hadde et fokus på å bruke de retoriske
appellformene. I tillegg til dette gjorde to av lærerne et grep som kan ha vært med på å styrke
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elevenes mulighet til å bevare modelleringen i etterkant, nemlig at de delte ut
observasjonsnotatark. På disse arkene skulle elevene skrive opp og kategorisere trekk som de
mente var gode, og trekk som var mindre gode. I tillegg til å bevare modelleringen vil dette
grepet gi en mulighet til hva Bandura (1971) kaller for ”delayed modelling”, eller forsinket
modellering. Ved å bruke symbolske representasjoner, som notatarket kan være, vil elevene
kunne ta med seg de viktigste komponentene fra modelleringen, og trekke frem
representasjonene ved et senere tidspunkt.

Ifølge Bakken (2014) er en av fordelene med at lærere modellerer svar på oppgavene sine,
det at de kan sikre seg at modelleringen inneholder viktige sjangertrekk som de kan
tydeliggjøre for elevene. I mine observasjoner merket jeg meg at alle lærerne hadde et fokus
på å tydeliggjøre sjangertrekkene i sine modelleringer, og til tider kan disse nesten ha vært
overdrevet. I etterkant av lærermodelleringen skulle elevene snakke sammen om hva de
hadde opplevd. Dette foregikk på litt forskjellige måter, noe jeg har vist i analysekapittel
4.1.1, 4.1.2 og 4.1.3. Å samtale om hva man har opplevd, kan være en annen måte å bevare
modelleringen på, i tillegg til å skrive ned. I tillegg til å bevare modelleringen kan man
gjennom diskusjon komme frem til svar på spørsmål man selv sitter inne med, noe blant
annet Aslak viser i kapittel 4.2.3.

Etter samtalene skulle elevene i sin tur lage en fremføring om deres gitte tema. Denne
prosessen er hva Bandura (1971) kaller motorisk reproduksjon, det vil si at elevene selv
forsøker å produsere hva de har blitt lært, ved å organisere de responderende komponentene, i
dette tilfellet de forskjellige momentene i et foredrag. Denne fasen inneholder flere av de syv
stegene i Quintillianus’ imitatioprosess (Murphy, 2001), som for eksempel omskrivning til
egne ord, overføre til ulike språklige uttrykksformer og opplesning av den bearbeidede
versjonen. Avslutningsvis skal elevene selv fremføre hva de har laget, og få tilbakemeldinger
fra læreren.

5.1.2 Lærermodelleringen tydeliggjør forventningene for elevene
På spørsmål om hva elevene syntes om lærermodelleringen, sa flere av elevene at de synes
det var fint å se hvordan læreren deres ønsket at de skulle løse en oppgave. Kriterieark og
oppgavetekster kan av og til oppleves som tvetydige for elever, men ved at en lærer
modellerer et svar, og er tydelige på at det er slik man bør løse oppgaven (se Andersen, kap.
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4.1), vil det tydeliggjøres for elevene hvordan læreren forventer at oppgaven løses. Dette blir
trukket frem av blant andre Aslak og Anette i Andersens klasse, som blant annet sier at ”når
læreren selv sier det, så vet vi at det må vi ha med, det er det som er viktig” (Anette, kap.
4.2.2).
Det Anette sier om at ”når læreren selv sier det, så vet vi at det må vi ha med” er interessant
med tanke på utformingen av oppgaver. Ifølge Bakken (2014) var det to grunner til at en del
av antikkens retorlærere utarbeidet og svarte på oppgavene selv. Den ene var for å vise
studentene at læreren behersket faget, mens den andre grunnen var at her kan læreren sørge
for å få med seg det han mener er viktig at elevene lærer. Ved å modellere et oppgavesvar til
elevene har lærerne en unik mulighet til nettopp å sørge for at elevene får med seg det
læreren anser som viktig, og helst gjøre det på en slik måte at elevene finner dette
etterligningsverdig, og på den måten tar disse elementene med seg i sine taler.

5.1.3 Modellering og den nærmeste utviklingssonen
Et av Løkensgard Hoels (2000) fire punkter om hva som gjør en modelltekst til en god
modelltekst, er at den må ligge innenfor den nærmeste utviklingssonen. Den nærmeste
utviklingssonen er hva Vygotsky betegnet som nivået som ligger mellom hva eleven allerede
behersker og det eleven ikke klarer, eller bare kan klare med assistanse (Säljö, 2016). For at
en modelltekst eller modellering skal være god, må den peke fremover for eleven, og ikke
være verken for vanskelig eller for utfordrende.

Paulsens modellering er et godt eksempel på en modellering som lå innenfor den nærmeste
utviklingssonen. Elevene jeg intervjuet, hadde ikke lært om appell før, og var usikre på hva
det var. Elevene visste imidlertid hvordan man skulle holde en fremføring, og hva som var
viktig med tanke på stemmebruk, disposisjon, retoriske appellformer og så videre. Ved at
Paulsen modellerte en appell for elevene følte de selv at de lærte seg sjangeren, og var i stand
til å lage en appell selv (Se kap. 4.2.2).

På den annen side var det noen elever, blant annet Mikkel og Morten i Martinsens klasse,
som følte at de ikke lærte noe nytt av lærermodelleringen. Ferdigheten Martinsens modellerte
var ikke et nytt tema for elevene, slik som Paulsens var, men en modellering der elevene
skulle ha fokus på å bruke de retoriske appellformene. Ettersom elevene følte at dette var noe
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de mestret fra før kan man si at dette lå utenfor den nærmeste utviklingssonen. På grunn av
dette la ikke modelleringen til rette for læring av ny kunnskap. Marte, Martinsens tredje elev
følte at hun lærte mye og var veldig fornøyd, så man skal være forsiktig med å si at selve
modelleringen lå utenfor den nærmeste utviklingssonen til enhver elev. Allikevel kan man si
at ettersom de to guttene følte at de kunne alt som ble gått igjennom fra før, så lå den ikke
innenfor deres nærmeste utviklingssone, og dermed følte de at de ikke lærte noe av det. Ikke
fordi at den var for vanskelig, men heller motsatt, at den ikke tok for seg noe elevene ikke
mente at de kunne fra før.

Et annet av Løkensgard Hoels (2000) punkter er at modellen må være direkte relevant for
skrivingen elevene driver med. Dersom modellen ikke likner på det produktet elevene skal
produsere vil den ikke ha den ønskede effekten, og kan oppleves som unødvendig. Dette ble
bemerket av flere av elevene til Andersen (se kap. 4.2.4), som ikke følte at de fikk så mye ut
av modelleringen ettersom det ikke liknet på hva de skulle produsere senere. Andersens
elever skulle fremføre i grupper på tre og tre, mens Andersen selv fremførte alene. Dette førte
til at elevene ikke opplevde den som direkte relevant, og derfor ble ikke det opplevde
læringsutbyttet så stort. Den samme problematikken bemerker Martinsen i kapittel 4.3.6, der
hun sier at det virket som om noen av elevene slet med å bruke hennes modellering som
modell, ettersom den var ganske mye lenger enn hva elevene selv skulle produsere. Vi ser
med andre ord at denne studien underbygger hva tidligere forskning sier på dette punktet.
Nemlig at for å få størst mulig læringsutbytte er det viktig at tekstene er innenfor den
nærmeste utviklingssonen, og at modellen er direkte relevant for skrivingen elevene holder på
med.

5.2 Hvordan opplever elevene at undervisningsopplegget
fungerte?
5.2.1 Modellering egner seg som introduksjon til nye sjangere.
Et av Myraunets (2010) funn i sin oppgave LNUs Sakprosakanon er at noen elever trekker
frem modelltekster som en fin inngang til nye sjangre, da det er enkelt for elevene å bli kjent
med de nye sjangertrekkene på denne måten. Dette samsvarer med hva Løkensgard Hoel
(2000) skriver i sin bok Skrive og samtale, der hun sier at modeller har størst verdi for den
lærende når de kan relateres direkte til det som skal læres (Se kap. 2.1.3). Paulsens elev Per
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trekker frem nettopp dette, at han synes lærermodelleringen var en fin inngang til et nytt
tema, i dette tilfelle en appell (se kap. 4.2.2). Elevene til Paulsen var usikre på hva en appell
var for noe, men etter at Paulsen hadde modellert en for dem, skjønte de at ”det her var jo
ikke så forferdelig vanskelig” (Per).

Bereiter og Scardamalias (som referert i Hertzberg, 2001) studie viser at arbeid med
modelltekster kan bidra til å gi elevene bedre formkunnskap. Studien som ble gjennomført,
viser at elevene ble i stand til å peke på hvilke trekk i en spenningsfortelling som gjorde
fortellingen spennende, og de kunne vise hvilke grep de hadde tatt for å gjøre sin fortelling
mer spennende. Det studien også viser er at grepene de tok ikke nødvendigvis gjorde
fortellingen mer spennende, kun at elevene var i stand til å peke på dem, altså at de fikk bedre
formkunnskap. Elevene jeg intervjuet, viste i klassesamtalen og intervjuene at de var i stand
til å peke på hvilke retoriske grep lærerne gjorde i sine modelleringer, og viste således
formkunnskap. Man skal til en viss grad være forsiktige med å tillegge denne modelleringen
for mye av æren for at elevene var i stand til å peke på forskjellige virkemidler, oppbygging
m.m., men i Paulsens klasse, der appell var et nytt tema for elevene, kan det tenkes at
modelleringen bidro til å gi elevene formkunnskap om appell som sjanger.

5.2.2 Positive insentiver er nødvendige for læring gjennom modellering
Marte i Martinsens klasse følte at hun fikk mye igjen for å være interessert og følge med på
det Martinsen gikk igjennom, og å notere dette slik at hun selv kunne bruke det senere. Dette
kan ses i direkte sammenheng med hva Bandura (1971) skriver om motorisk reproduksjon og
bevaring, og at man må bevare den modellerte handlingen for å klare å gjenskape denne
senere.

På den andre siden så er to av elevene til Martinsen, Morten og Mikkel, som følte at de ikke
fikk noe ut av lærermodelleringen. Dette var ifølge elevene fordi de følte at de kunne
sjangeren så godt fra før, og at de ikke følte at de lærte noe nytt, og at det ikke var noen vits i
å følge med (se kap. 4.2.2). Bandura (1971) trekker blant annet frem motivasjon og positive
konsekvenser som nødvendige for at læring gjennom modellering skal kunne foregå på en
optimal måte. En positiv konsekvens i skolesammenheng kan være læring, at man føler at
man får noe igjen for å sitte og høre på læreren sin. Elevene forklarte at de følte at de kjente
til sjangeren så godt fra før, at de ikke var motiverte til å følge med. De følte ikke at de fikk
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noe nytt ut av fremføringen, og at de derfor mente at timene var bortkastet, og at de heller
gjerne skulle brukt tiden på andre ting. Andersens elev Anton opplevde også
lærermodelleringen som unødvendig, og han mente at det var dårlig sammenheng mellom
hva Andersen fremførte, og hva elevene selv skulle fremføre. Andersen stod alene og
fremførte, mens elevene skulle opp i grupper på tre og tre. På grunn av dette slet Anton med å
se relevansen i opplegget, og dette gjorde at han opplevde det som unødvendig.

Det er et viktig perspektiv å ta med seg fra de forskjellige undervisningsoppleggene som er
sett på, at elevene må føle at de får noe igjen for å følge med – et positivt insentiv. Et slikt
insentiv kan være læring. Elevene føler at de lærer noe nytt og noe de kan komme til å få
bruk for senere, og derfor motiveres de til å følge med og ta til seg det som blir modellert for
dem. Dette henger sammen med hva Bandura (1971) sier om positiv forsterkning og
motivasjon, og at dette er nødvendige faktorer for å kunne lære av modellering. Dersom
elevene føler at de er kjent med temaet eller formen fra før, som enkelte av elevene i denne
studien var, så vil ikke motivasjonen til å lære være til stede, og det vil således bli vanskelig å
få de til å følge med.

5.2.3 Helklassesamtalens betydning for læring
Gjennom kommunikasjon blir kunnskapen tilgjengelig for andre, de kan ta del i den og etter
hvert anvende den selv (Säljö, 2016). Dette er en av grunntankene i sosiokulturell
læringsteori. Man tilegner seg kunnskap gjennom kommunikasjon og interaksjon med andre,
de som ligger lengre frem enn deg i læringsløpet, for eksempel en lærer eller medelever. En
klassesamtale er en arena for sosiokulturell læring i den forstand at man kommuniserer og
utveksler kunnskap i et fellesskap som elevene er mer eller mindre deltakende i.

Noen av elevene i denne studien følte at klassesamtalen i etterkant av lærermodelleringen var
unødvendig, og at de ikke lærte noen ting. Andersens elev Anton mente at han ikke lærte noe
nytt av modelleringssamtalen, da han hadde gjort seg opp tanker om alle punktene elevene
kom opp med på forhånd. Det samme ble nevnt av Martinsens elever Morten og Mikkel, som
heller ikke følte at de lærte noe nytt av modelleringssamtalen, da de mente de hadde tenkt på
alt fra før. De andre elevene var imidlertid positive til helklassesamtalen. Det var ikke her de
følte at de fikk størst læringsutbytte, men helklassesamtalen fungerte som en bekreftelse på at
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det elevene hadde tenkt seg ut på forhånd var riktig. Den var også en mulighet for elevene til
å diskutere det de hadde sett og opplevd, og få svar på spørsmål de eventuelt hadde.

Klassesamtalen kan være et viktig ledd i læring gjennom modellering, og vil nok i en del
tilfeller kunne bidra til å bevare modelleringen, noe Bandura (1971) mener at er en av de fire
underprosessene for læring gjennom modellering. Ved å samtale om hva man har opplevd
kan man skaffe seg symbolske representasjoner av det man har sett, og man kan være i stand
til å huske disse til et senere tidspunkt. Quintillan (som referert i Murphy, 2001) viste
hvordan imitatio foregikk i syv steg, og et av disse stegene var tekstanalyse. I en samtale lik
de jeg observerte vil man i fellesskap analysere det man har sett, og på den måten komme et
steg nærmere å kunne imitere fremføringen på et senere tidspunkt.

5.2.4 Imitatio og parafrasis
Noe av det jeg ønsket å finne ut i mitt forskningsprosjekt var om elevene var i stand til å
identifisere og anvende etterligningsverdige trekk i lærermodelleringene. Svenkerud et al.
(2012) viser i sin forskning at elever innehar formkunnskap om fremføringer. De vet at de
skal stå rolig, prate høyt og tydelig og så videre. Elever har imidlertid ikke like mye
kunnskap om hva fremføringen skal inneholde, og hvordan den skal bygges opp. Derfor har
det vært interessant for meg å se på om dette er noe elevene er i stand til å lære seg gjennom
en lærermodellering.

Quintillian fremhever etterligningen, imitatio, som enda viktigere enn teorien for å bli en god
taler. Eriksson (2015) mener at imitatio er en ”bro” mellom det teoretiske og det praktiske, og
en god måte for elevene å lære seg talekunsten fordi man anvender grep som man vet at
fungerer. Det er nødvendig for elevene å se hvordan teorien blir anvendt i praksis, og dersom
man opplever en god tale, vil man ”på kroppen” føle hvilke grep som er med på å overbevise
deg, og i forlengelse av det hvordan du kan bruke disse til å overbevise andre. Et eksempel på
dette er eleven Per i Paulsens klasse:
Jeg tenkte når Paulsen kom opp med hvor mye de tjente (…), det synes jeg var veldig
sånn, wow. Fordi det, det er ikke kødd, det er sant, og det er derfor jeg selv i min
appell brukte mye logos. Jeg hadde lest meg opp på mye, og jeg synes å høre sånt
treffer mye mer enn etos og patos.
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Per identifiserte som vi leser overbevisning gjennom logos, og i dette tilfellet fakta om hvor
mye produsenter av russelåter faktisk tjente per låt, som et etterligningsverdig grep. I tillegg
til å identifisere dette som et grep sier Per at nettopp overbevisning gjennom logos var noe
han forsøkte å bruke i sin appell, fordi det traff han da Paulsen brukte det i modelleringen sin.
Det vi ser her er det samme som elevene i Bereiter og Scardamalia (som referert i Hertzberg,
2001) sin undersøkelse om modelltekster viser. Nemlig at elever er i stand til å peke på trekk
som, i deres eksempel, gjør fortellingen mer spennende og hvor de har brukt dem, og i dette
eksempelet hvilke trekk som overbeviser.

Pernille trekker frem den språklige tilpasningen som noe hun fant etterligningsverdig i
Paulsens fremføring, og noe hun selv forsøkte å gjøre: ” (…) og så måten han pratet på. At
han appellerte veldig til vi som lyttet eller hørte på da, at vi fulgte med, så må man ha med
disse personlige pronomenene og sånn”. Å tilpasse språket til mottakerne kan virke
overbevisende blant annet gjennom etos og det å vise velvilje, og det var noe Pernille ønsket
å imitere av Paulsen. Dette blir også trukket frem av Paulsen selv som et eksempel der han la
merke til at elevene imiterte av han (se kap. 4.3.4).

Martinsens elev Marte trekker frem Martinsens struktur som det mest etterligningsverdige, og
mener selv at hun brukte lik struktur i egen fremføring. Et annet moment som Marte imiterte,
var å bruke personlige historier fra samene selv, ettersom dette spilte på følelsene hennes.
Ved at Marte selv var blitt overbevist gjennom patos, var dette noe hun selv ønsket å
overbevise gjennom. Mikkel trekker frem Martinsens eksempel om skoleinstitusjonene som
noe han hadde lyst til å bruke, og sier at han rett og slett tok det eksempelet derifra: ”(…) Om
hvordan de forskjellige skoleinstitusjonene liksom, undertrykkelsen der, og det fokuserte jeg
også på, det tok jeg rett derifra”. Dette kan trekkes frem som et eksempel på at elevene både
anvender imitatio, men også underprosessen parafrasis. Mikkel tok et eksempel som
Martinsen hadde brukt, og anvendte det selv, med egne ord.

Alle disse eksemplene viser at elever behersker, og anvender, både imitatio og parafrasis.
Blant annet ser vi at elevene identifiserer etterligningsverdige trekk og skriver dem om til
sine egne ord, før de presenterer argumentene som sine egne. Både å identifisere, parafrasere
og presentere henger sammen med Quintillians syv steg om imitatioprosessen, som vi kan se
i Murphy (2001).
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5.3 Hvordan opplever lærerne at undervisningsopplegget
fungerte?
5.3.1 Tilbakemeldinger
I kapittelet om muntlighet i klasserommet og muntlige ferdigheter viser blant annet
Hertzberg, Penne, Svenkerud og Haugsted (kap 2.5.1) hvordan tilbakemeldinger etter
muntlige fremføringer er et område der man er nødt til å trå varsomt. En muntlig fremføring
er ofte en sårbar situasjon der elevene uttrykker seg gjennom egen kropp og stemme. Når
man skal gi tilbakemeldinger, er det derfor viktigere at man leter etter det som var bra,
fremfor å fremheve det som var dårlig (Penne & Hertzberg, 2008). Hertzberg (2003) sier at
det kan virke som at holdningen til lærerne er den at det å stå frem og utfolde seg muntlig er
noe så sårbart at det eneste man kan gjøre, er å støtte eleven entusiastisk. Det vil imidlertid
føre til at elevene ikke får den tilbakemeldingen de trenger, dersom de ikke får noen
vurdering av det som kunne vært gjort annerledes.

Martinsen opplevde i arbeidet med dette undervisningsopplegget at det ble lettere å gi kritiske
kommentarer til elevene (se 4.3.5). Hun har ofte opplevd at elever som får negative
tilbakemeldinger på en muntlig fremføring føler seg kritisert, og at hun således kviet seg for å
gi disse tilbakemeldingene til elevene, noe som henger sammen med det Penne og Hertzberg
(2008) sier om tilbakemeldinger. Ved selv å ha holdt et modelleringsinnlegg forteller
Martinsen at hun opplevde at det var lettere å gi ”negative” tilbakemeldinger til elevene. Hun
mener at man i større grad da snakker om erfaringsdeling heller enn tilbakemelding, og at
man kan peke på ting som man selv slet med i samtaler med elevene, for eksempel: ”Ja, jeg
synes jo at det var litt vanskelig å få til det og det, og det ser jeg at du også sliter litt med”
(Martinsen).

Når lærerne holder et slikt modelleringsinnlegg, utsetter de seg for den samme sårbarheten
som elevene utsetter seg for. I lærerens modellering er det deres egen kropp og stemme han
eller hun uttrykker seg gjennom, i likhet med elevene. Ifølge Martinsen er dette med på å
avdramatisere situasjonen, og gjør muligens elevene mer tilbøyelige til å ta i mot det som kan
oppleves som kritikk når de vet, og har sett, at læreren har vært gjennom akkurat det samme
selv.

76

5.3.2 Modellering av oppgavene
I intervjuene trakk både Martinsen og Andersen frem at det å modellere et svar til en oppgave
de selv hadde laget, opplevdes som positivt. Dette er det spesielt tre grunner til som lærerne
trakk frem. Den første er at både Andersen og Martinsen opplevde at det ble lettere for de
selv å formulere oppgavetekster. Andersen sier at han fikk se oppgaven mye tydeligere fra
elevenes perspektiv, og at han føler at han kan bli flinkere i fremtiden til å tydeliggjøre
forventninger i oppgaveteksten (se kap. 4.3.5). Det samme blir trukket frem av Martinsen.
Begge mener at ved å modellere et svar ser man tydeligere hvordan oppgaveteksten får frem
lærerforventningene, og hvordan den oppleves for elevene.

Den andre grunnen lærerne trekker frem kan ses i sammenheng med det overnevnte. Lærerne
opplever at elevene forstår oppgavene tydeligere, som følge av lærermodelleringen. Paulsen
mener at han ”opplevde en større forståelsesprosent nå, enn hva han har gjort før”, mens
Andersen trekker frem at han opplever at elevene er tryggere på hva de skal gjøre som følge
av modelleringen, sammenlignet med tidligere. Også elevene trekker frem at de synes det var
”lettere å se hva Andersen forventer at vi skal få til” (Anette), og således at en
lærermodellering tydeliggjør forventningene på en annen måte enn hva en oppgavetekst gjør.
Nettopp dette trekker Bakken (2014) frem i sin Retorikk i skolen; at det er en fordel for
elevene å møte den typen tekst det forventes at de produserer, før de selv skal produsere den.
Dette mener Bakken at vil gjøre oppgaven enklere å gjennomføre, noe som har sammenheng
med hva lærerne i denne oppgaven sier om at eleven forstod oppgaven tydeligere enn hva de
har opplevd at elevene har gjort før.

Den tredje grunnen til at å det lage oppgaver og modellere svar opplevdes som positivt for
lærerne er at de opplever at elevene har noe å strekke seg etter. Dette blir i [Ciceros]
Rhetorica ad Herennium (1998) trukket frem som en grunn til at talelærerne bør skrive og
fremføre talene sine selv. Det at læremesterne viser at de behersker faget er positivt, samtidig
som det er med på å styrke lærerens etos i den forstand at han viser at han vet hva som må til
for å holde en god tale. En annen faktor som er positivt med at lærerne modellerer svar på sin
egen oppgave er at den kan sikre å få med viktige sjangertrekk i modellteksten (Bakken,
2014), og være sikker på at det som undervises er viktig og riktig.
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5.3.3 Modelleringssamtalen
Alle lærerne trakk frem modelleringssamtalen i etterkant av lærermodelleringen som viktig
for undervisningsopplegget. Paulsen sa at ” Jeg synes den samtalen etter at jeg holdt min
appell for eksempel var helt essensiell”, og trekker frem sjekklista han delte ut til elevene i
forkant som en av de viktigste grunnene til hvorfor modelleringssamtalen gikk så bra. Som
tidligere nevnt kan denne sjekklista ha bidratt til å bevare modelleringen, samtidig som en
slik modelleringssamtale vil være med på å bearbeide teksten for elevene, noe Quintillanus
nevner som et av sine syv punkter i imitatioprosessen (Murphy, 2001). Hansen (2015) skriver
at det er flere forhold man må være bevisste når det kommer til imitatioprosessen, og at
elever fort kan komme til å imitere alt læreren gjør, ikke bare det som er etterligningsverdig.
Elever bør alltid vite hvilke momenter som er etterligningsverdige, og hvorfor de er det
(Hansen, 2015). En slik modelleringssamtale er en måte for elevene og lærerne til å bearbeide
modelleringen i fellesskap, og således får man kanskje rede på hvilke momenter som er
etterligningsverdige og hvilke som ikke er det.

At elevene bidrar i en slik samtale, er også nødvendig for at den skal fungere optimalt. Ifølge
skoleforskning i Klettes Klasserommets praksisformer etter reform 97 forekommer
helklassesamtaler ganske sjeldent (7 %, Aukrust 2003), men på tross av dette mener Penne og
Hertzberg (2008) at helklassesamtalen har et stort potensial som læringsmiddel. Blant annet
vil elevene trenes i å argumentere for egne syn, samtidig som de må lytte til og analysere
elevers argumenter for deres syn. De tre lærerne jeg intervjuet, trakk alle frem at de synes
helklassesamtalene fikk frem interessante synspunkter fra elevene. Martinsen følte at hun
fikk frem såpass mange gode refleksjoner fra elevene sine på sitt innlegg, at hun skulle ønske
at elevene fikk mulighet til å ha en egen, liten modelleringssamtale i etterkant av sitt innlegg.
Lærerne er med andre ord, og kanskje i større grad enn elevene, overbevist om at
modelleringssamtalen er en nødvendig faktor for at undervisningsopplegget skal fungere
optimalt.
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6 Avsluttende betraktninger
For å avslutte denne oppgaven vil jeg først gå tilbake til innledningen og mitt utgangspunkt
for denne studien. Jeg valgte en problemstilling som kunne belyse temaet om læring og
muntlige modelltekster, og har gjennom teori og empiri forsøkt å svare på min
problemstilling Hvordan kan lærerens modellering av muntlige fremføringer brukes i
opplæring av muntlige ferdigheter? I dette kapittelet vil jeg først oppsummere mine
hovedfunn, før jeg i neste underkapittel, didaktiske implikasjoner, vil peke på noen faktorer
jeg opplevde som viktige for at et slikt undervisningsopplegg skal lykkes. I underkapittel 6.3
vil jeg komme med forslag til videre forskning på temaet.

6.1 Hovedfunn og svar på problemstilling
Gjennom studiens forskningsspørsmål etterspurte jeg tre forhold som var viktige for meg i
forsøket på å svare på denne oppgavens problemstilling. Jeg lurte på hvordan en
lærermodellering kunne se ut, hva elevene syntes om denne undervisningsmetoden, og til
slutt hva lærerne syntes om den.

I mine observasjoner så jeg tre eksempler på hvordan en lærermodellering kan se ut.
Modelleringene hadde noen fellestrekk, men det var også noen steder der de skilte seg fra
hverandre. Som både analyse- og diskusjonsdelen viser, innebærer lærermodelleringen at
lærerne holder en fremføring for elevene, og at denne etterfølges av en modelleringssamtale.
Modelleringssamtalen tilfører, ifølge de fleste av elevene jeg intervjuet, ikke så mye ny
kunnskap til elevene, den fungerer mer som en bekreftelse på at det de selv trodde var riktig,
faktisk var riktig. Samtalen har allikevel en viktig funksjon i det at den hjelper elevene å
bevare og analysere modelleringen, slik at de både husker den bedre, og kanskje vet bedre
hva som var etterligningsverdig. Etter modellering og samtale ble elevene satt til å lage egne
fremføringer, enten sammen eller i grupper, og fremfører senere for læreren, og i ett tilfelle
også for klassen.

Elevene var todelte i sin opplevelse av om de fikk noe læringsutbytte i dette
undervisningsopplegget. På den ene siden har vi elevene som mente at de fikk masse ut av
denne måten å lære på, mens vi på den andre siden har de elevene som mente at de ikke lærte
noen ting. I diskusjonen har oppgaven pekt på ulike grunner til hvorfor elevene følte eller
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ikke følte at de lærte noe, og her vil jeg raskt oppsummere disse. Elevene som sa at de fikk
stort utbytte av denne undervisningsmetoden, var blant annet de tre elevene til Paulsen. Disse
lærte om et nytt tema, appell, og jeg har i kapittel 5.2.1 vist at en slik modellering kan egne
seg som introduksjon til nye sjangre, noe elevene i Paulsens klasse viser tydelig. En annen
elev som sa at hun fikk mye ut av denne måten å lære seg å holde muntlige fremføringer på,
Marte, tillegger mye av årsaken til læring at hun selv var engasjert og noterte masse under
lærermodelleringen, i tillegg til at hun var aktiv i modelleringssamtalen.

Det var også elever som mente at de ikke opplevde noen læring ved bruk av denne
undervisningsmetoden. Disse elevene mente stort sett at de kunne alt som ble undervist fra
før, og dermed at de ikke fikk noe ut av det. I Andersens klasse ble det også pekt på at
lærerens modellering ikke var lik det produktet elevene selv skulle ende opp med, og at å ha
en slik modelleringsfremføring virket mot sin hensikt.

Lærerne var samstemte i at de syntes denne måten å undervise fremføringer på var god, og at
de følte at både de selv og elevene hadde tilegnet seg kunnskap. Lærerne trakk frem
oppleggets tydelighet som en styrke, og alle mente at elevene forstod tydelig hva de skulle
gjøre, og hvordan de skulle gjøre det. Et interessant perspektiv som blir trukket frem av
Martinsen, er at dette opplegget kan gjøre det lettere for lærerne å komme med kritiske
kommentarer til elevene i ettertid. Ved at lærerne viser elevene at de selv har vært igjennom
det samme, vil man ifølge Martinsen kunne snakke mer om erfaringsdeling enn om
tilbakemeldinger, noe jeg har diskutert i kapittel 5.3.1.

Å formulere ett entydig svar på oppgavens problemstilling er ikke enkelt. Målet med denne
oppgaven har vært å vise hva både lærere og elever sier om modellering som
undervisningsmetode, slik at jeg kan sammenfatte et nyansert svar på min problemstilling.
Hovedfunnene i denne oppgaven leder meg inn på følgende konklusjon: Et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i lærerens modellering av en muntlig fremføring, har et høyt
potensial når det kommer til læring av muntlige ferdigheter. Dette er ikke uten forbehold, og
det er en rekke didaktiske implikasjoner knyttet til et slikt undervisningsopplegg. Min studie
har vist at en lærermodellering av en muntlig fremføring egner seg spesielt godt når den
brukes som en introduksjon til nye temaer, men at den fort kan oppleves som kjedelig og
unødvendig dersom elevene føler at det ikke tilføres ny kunnskap. I likhet med de fleste
måter å undervise på vil det alltid være elever som føler at de får mer ut av metoden enn
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andre, sånn er det også ved bruk av lærermodellering av muntlige fremføringer. Videre vil
jeg diskutere noen av de didaktiske implikasjonene en kan trekke ut av denne studien.

6.2 Didaktiske implikasjoner
I mitt arbeid med denne studien har jeg merket meg at det er noen faktorer som er
nødvendige for at denne undervisningsmetoden skal lykkes. Disse slutningene trekker jeg på
bakgrunn av mine observasjoner og intervjuer, og selv om det kan være at disse faktorene
bare gjelder for mine caser, er det rimelig å anta at de kan være gjeldende også i andre
situasjoner. Derfor ønsker jeg å vie litt plass i avslutningen til å snakke om disse.

En av de viktigste forutsetningene for at en slik lærermodellering skal lykkes er at den er
relevant, og innenfor elevenes nærmeste utviklingssone. Med relevant mener jeg at den
henger tydelig sammen med det produktet elevene selv skal produsere. I Andersens klasse
var det noen av elevene som følte at lærermodelleringen ikke var nødvendig ettersom den
opplevdes som langt unna det de selv skulle fremføre. Dette henger også sammen med hva
Løkensgard Hoel (2000) skriver om modelltekster, noe jeg har vært inne på i
diskusjonskapittel 5.1.3. At den er innenfor elevenes nærmeste utviklingssone innebærer at
den verken er for enkel eller for utfordrende, men spiller på elevenes forkunnskaper for å
tilføre ny kunnskap.

I Martinsens klasse så vi at noen av elevene følte at de ikke lærte noe nytt av modelleringen,
og at de følte at de kunne alt fra før. Dette står i skarp kontrast til Paulsens klasse, der elevene
skulle lære seg et nytt tema. Paulsen modellerte det nye temaet, en appell, for elevene, og
elevene forstod at det ikke var så vanskelig som først antatt. Det nye temaet lå innenfor
elevenes nærmeste utviklingssone, og spilte på deres forkunnskaper om hvordan man skulle
holde en vanlig fremføring, samt hvilke retoriske appellformer som kunne brukes, og når det
lønte seg å bruke dem. Etter modelleringen opplevde elevene jeg intervjuet at de forstod hva
en appell var, og at de mestret å lage en selv.

Jeg tror at denne måten å undervise muntlige ferdigheter i norsk på kan være spesielt fruktbar
dersom det dreier seg om nye temaer for elevene, slik som i Paulsens klasse. Dette kan være
en annerledes og spennende måte å introdusere et nytt tema til elevene på, og i Paulsens
klasse så vi at elevene raskt opparbeidet seg formkunnskap om temaet. Ettersom det bare er
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undersøkt i tre klasser, skal man være forsiktig med å generalisere, men i denne studien
gjorde den det. Dette funnet henger er i tråd med hva tidligere forskning viser, eksempelvis
Myraunets funn i LNUs sakprosakanon (2010), der elevene hun intervjuet mente at
modelltekster egnet seg som introduksjon til nye temaer. Dersom man skal undervise elevene
i en ny muntlig sjanger kan det derfor være fruktbart å modellere en fremføring for elevene
som en introduksjon.

Også helklassesamtalen er verdt å nevne. Elevene mente selv at de ikke følte at de lærte så
mye av selve samtalen, men at den fungerte som en slags forsikring for at det de selv tenkte
faktisk var riktig. For å legge så godt til rette som mulig for elevdeltakelse i denne samtalen
kan det være verdt å merke seg grepet som Paulsen og Andersen tok i forkant av sin
modellering. De delte begge ut notatark til elevene, og hadde skrevet opp begreper som
elevene skulle se etter og kommentere. Ved å gjøre det vil man til en viss grad sikre at
elevene har noe å prate om i samtalen, og som nevnt i diskusjonskapittel 5.2.3 og 5.3.3 kan
samtalen både være med på å bevare modelleringen, og også være et steg i å analysere den.

Kort oppsummert, så er det fire forhold som er verdt å trekke frem, dersom man ønsker å
gjennomføre lignende opplegg. Det er viktig at modelleringen er innenfor elevenes nærmeste
utviklingssone og at den er direkte relevant for hva elevene selv skal produsere. Helklassesamtalen kan være et viktig pedagogisk redskap i arbeid med lærermodelleringer, og kan
være med på å bevare og analysere modelleringen. En slik modellering kan vise seg å være
spesielt nyttig dersom den skal brukes som introduksjon til et nytt tema for elevene.

6.3 Forslag til videre forskning
I denne studien har jeg forsøkt å finne ut av hvordan elever og lærere i tre klasser opplever at
de lærer ved å bruke en lærermodellering som modelltekst. Muntlige modelltekster er et tema
det er forsket lite på fra før, og dermed kan flere metodiske innfallsvinkler være en vei å gå
for å opparbeide seg mer kunnskap rundt temaet.

Ettersom jeg kun har vært inne i tre klasser med dette opplegget, vil det være et naturlig steg
å ta med seg denne undervisningsmetoden inn i flere klasserom for å se hvordan det fungerer
der. Det kan være fruktbart å undersøke både i flere klasser på videregående skole, men også

82

på ungdomsskolen, der elevene kanskje ikke innehar så mye kunnskap om hvordan man skal
holde en fremføring som hva man gjør på videregående.

For å virkelig kunne finne ut av om elever tilegner seg ferdigheter i muntlige fremføringer
ved å bruke en lærermodellering som modelltekst, så tror jeg at mengde er et sentralt
stikkord. Etter hvert kan det bli interessant å måle med et kvantitativt forskningsdesign, der
man har kontroll- og intervensjonsgrupper for å måle effekt i større grad enn bare opplevelse.

Et interessant forhold, som denne oppgaven ikke har tatt for seg, er elever med talevegring,
det vil si elever som kvier seg for å prate høyt i klasserommet. Noe av den frykten kan bero
på at man er redd for å si og å gjøre feil, og at man da taper ansikt for elever og lærere. Ved å
ha et sett med regler man skal følge, som læreren selv har vist for klassen, kan det være at
dette tar vekk noe av frykten for å utfolde seg muntlig for disse elevene. Det kan være
interessant å undersøke om systematisk opplæring i muntlige ferdigheter gjør at elever med
talevegring i større grad involverer seg muntlig, dersom de får denne formen for opplæring i
arbeid med muntlige ferdigheter.

83

Litteraturliste
Aristoteles. Retorikk. Oversatt av Tormod Eide (2006). Oslo: Vidarforlaget.

Bakken, Jonas. (2014). Retorikk i skolen. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Bandura, Albert. (1971). Psychological modeling: Conflicting theories. New Brunswick,
New Jersey: Transaction Publishers.

Berge, Kjell Lars. (2012). Kap 4: Retorisk dannelse som grunnlag for demokratisk
medborgerskap i skolen. Om de grunnleggende ferdighetene skriving og muntlighet i
kunnskapsløftet. I Stray, Janicke Heldal (red) Demokratisk medborgerskap i skolen
(1), ss. 79 – 101.

[Cicero]. Rhetorica ad Herennium. Oversatt av Søren Hindsholm (1998). København:
Nordisk forlag.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research methods in education. (7 utg.)
London og New York: Routledge.

Corbett, Edward P. J. (1971). The theory and practice of imitation in classical rhetoric.
College composition and communication. (22), 243 – 250.

Creswell, J. W. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches (4 utg.). Thousand Oaks, CA: SAGE

Publications.

Dysthe, Olga. (1995). Det flerstemmige klasserommet. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Eriksson, Anders. (2015). Läsa, lyssna, skriva, tala. Imitatio som progression i de retoriska
övingarna progymnasmata. Rhetorica Scandinavica, (70), 14 – 37.

Freedman, Aviva. (1987). Learning to Write Again: Discipline-Specific Writing at
University. Carleton Papers in Applied Language Studies (4), 95 – 115.

84

Hansen, Jette Barnholdt. (2015). Gør som jeg! Imitatio i retorisk
stemmebrugsundervisning. Rhetorica Scandinavica. (70), 38 – 50.

Hertzberg, Frøydis. (2001). Tusenbenets vakre dans. Forholdet mellom formkunnskap og
sjangerbeherskelse. Rhetroica Scandinavica. (18), 92 – 105.

Hertzberg, Frøydis. (2003). Arbeid med muntlige ferdigheter. I K. Klette (red.)
Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Oslo: Universitetet i Oslo,
Pedagogisk forskningsinstitutt.

Hertzberg, Frøydis. (2012). Grunnleggende ferdigheter. Hva vet vi om skolens praksis? Å
skrive seg inn i læreryrket, 33 – 47.

Hoel, Torlaug Løkensgard. (2000). Skrive og samtale. Responsgrupper som
læringsfellesskap. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jacobsen, Dag Ingvar. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i
samfiunnsvitenskapelig metode. (2 utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Jers, Cecilia Olsson. (2011). Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att
framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning. Educare (1), 115 136.

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen (2006): Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag.
Kindeberg, Tina (2015). Läraren som förebild. Rhetorica Scandinavica (70), 74 – 91.

Kjeldsen, Jens E. (2014). Hva er retorikk. Oslo: Universitetsforlaget

Klette, Kirsti. (2003). Klasserommets praksisformer etter reform 97. Oslo: Unipub AS

Kunnskapsdepartementet, LK06. Link: http://www.udir.no/kl06/NOR104/Hele/Grunnleggende_ferdigheter
85

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. (2 utg.).
Oslo: Gyldendal.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus. (1999) Mesterlære. Læring som sosial praksis. Oslo:
Gyldendal

Matthisen, Christina. (2015). (U)synlig læring og modelltekster. Rhetorica
Scandinavica (70), 51 – 73.

Maxwell, Joseph A. (2013). Qualitative research design. An interactive approach. (3
utg) Los Angeles: Sage Publications Ltd.

Murphy, James J. (2001). The Key Role of Habit in Roman Writing Instruction. A
short story of Writing Instruction: From ancient Greece to Modern America. 2.
Utgave. Mahwah: Lawrence Edelbaum.

Myraunet, Astrid. (2010). LNUs sakprosakanon. (Mastergradsavhandling, Universitetet i
Oslo). Myraunet, Astid, Oslo.

Penne, Sylvi & Hertzberg, Frøydis. (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo:
Universitetsforlaget

Purcell-Gates, Victoria; Duke, Nell K. & Martineau, Joseph A. (2007) Learning to
Read and Write Genre-Specific Text: Roles of Authentic Experience and Explicit
Teaching. Reading Research Quarterly (1), 10 – 45.
Roe, Astrid. (2008). Lesedidaktikk – Etter den første leseopplæringen. Oslo:
Universitetsforlaget.

Ryen, Anne. (2002). Det kvalitative forskningsintervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid.
Bergen: Fagbokforlaget.

86

Säljö, Roger. Læring – en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oversatt av Ingvill C.
Govei (2016). Oslo: Cappelen Damm As.
Svenkerud, Sigrun. (2013). ”Ikke stå opp som en slapp potet” – Elevsynspunkter på
opplæring i muntlige ferdigheter. Acta Didactica Norge (7), 1 – 16.

Svenkerud, Klette & Hertzberg (2012). Opplæring i muntlige ferdigheter. Nordic studies in
education 32 (1), 35 – 49.

Svennevig, Tønnesson, Svenkerud & Klette. (2012). Retoriske resurser i elevers muntlige
framføringer. Rhetorica Scandinavica (60), 68 – 89.

Thagaard, Tove. (2009). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. (3 utg.).
Bergen: Fagbokforlaget.

87

Vedlegg
Vedlegg 1: Mail til informanter
Vedlegg 2: Samtykkeskjema
Vedlegg 3: Intervjuguide lærere
Vedlegg 4: Intervjuguide elever
Vedlegg 5: Meldepliktskjema, NSD
Vedlegg 6: Oppgaveinstruks og vurderingskriterier, Andersen.
Vedlegg 7: Observasjonsskjema, Paulsen
Vedlegg 8: Oppgaveinstruks, Martinsen

88

Vedlegg 1: Mail til informanter
Hei!
Mitt navn er Petter Skadsheim, og i skoleåret 2016/2017 skriver jeg min master i
norskdidaktikk ved ILS, Blindern. Jeg forsker på retorikkundervisning, og ønsker helt
konkret å se på hvordan en lærerfremføring og modellering kan virke som en modelltekst for
elever i arbeid med muntlige retoriske fremføringer.
Måten jeg ønsker at dette skal foregå på er ved at læreren holder en retorisk fremføring, for
eksempel en politisk tale foran klassen. Etter talen vil læreren styre en helklassesamtale der
de samtaler om hvilke momenter i lærerens tale som var til etterfølgelse. Så skal elevene selv
få arbeide med en tale, og holde denne. Over hvor lang tid dette prosjektet vil foregå i hver
enkelt klasse er opp til læreren, men jeg ønsker å finne ut av hvordan elevene jobber med
lærerens fremføring for å gjøre sin egen best mulig.
Metoden jeg vil anvende er kvalitativ metode, og jeg vil gjerne få observere både
lærerfremføringen og timen der elevene har fremføring. I tillegg vil jeg intervjue lærerne, og
ha gruppeintervjuer med et utvalg av elevene i klassen. Under intervjuene vil jeg gjerne bruke
båndopptaker, men dette er det mulig å reservere seg mot.
Problemstilling for prosjektet er: Hvordan kan lærerens modellering av muntlige
fremføringer brukes i opplæring av muntlige ferdigheter?

Jeg håper at dette er noe du kan tenke deg å være med på, og ser frem til å høre fra deg.
Mvh
Petter Skadsheim
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema
Forespørsel om å delta i observasjon og intervju i forbindelse med
prosjektet "Hvordan tilegner elever seg ferdigheter i muntlige retoriske
fremføringer ved å bruke lærerens modellering som modelltekst?"
Årsaken til min forespørsel er at jeg holder på med min masteroppgave i
norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Her skal jeg forske på det eventuelle
læringsutbyttet av lærerens modellering av en fremføring. Jeg vil observere
undervisningssekvensen der læreren holder en fremføring, samt gjennomføre
intervjuer med lærere og gruppeintervjuer med elever. Formålet med
observasjonen er å se på hvordan læreren modellerer fremføringen, mens
formålet med intervjuene er å få en grundigere forståelse av hva både lærer og
elever tenker om denne måten å undervise på. Hovedfokuset under intervjuene
vil være den enkeltes personlige opplevelse av denne undervisningsformen.
Jeg vil gjøre notater samtidig som jeg observerer undervisningssekvensen, og
ønsker at alle intervjuene blir tatt opp med opptaksutstyr. Disse lydopptakene
vil senere transkriberes slik at jeg kan sikre at sitater blir gjengitt korrekt.
Notatene, lydopptakene og transkriberingen vil bare bli sett og hørt av meg. De
vil lagres på en minnepenn, og filnavnene vil inneholde en indikator på hvilken
skole og hvilken dato intervjuene er gjort (for eksempel ”Paulsen, 15.10”).
Minnepennen vil til en hver tid være innelåst i et skap, bortsett fra når jeg
bruker den.
Det er frivillig å delta på denne undersøkelsen, og man kan når som helst
avbryte, uten at ytterligere forklaring kreves. Ønsker du å trekke deg kan du
kreve å få personopplysningene anonymisert. Dataene vil ellers anonymiseres
ved prosjektets slutt, estimert til 30.6.2017. Dersom man ikke ønsker at
intervjuene skal bli tatt opp er dette også greit, men ønskelig med avtale i
forkant.
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Samtykke til deltakelse i studien
Jeg er villig til å delta i denne studien

----------------------------------------------------------------------------------(Signert av informant, dato)

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien

----------------------------------------------------------------------------------(Signert av forsker(e))

Informasjon om utfallet av studien
___ Jeg ønsker å holdes oppdatert om publikasjoner fra studien.

Min e-postadresse er:

_________________________________________

Kontaktopplysninger:
Student:
Petter Skadsheim
Email: petter.skadsheim@gmail.com

Veileder:
Jonas Bakken
Email: jonas.bakken@ils.uio.no

91

Vedlegg 3: Intervjuguide lærere
Intervjuguide til lærer.

1. Hvor lenge har du jobbet ved denne skolen?
2. Hvor lenge har du vært norsklærer?
3. Hvordan synes du opplegget fungerte?
4. Hvordan føler du at elevene responderte på din
modellering av en fremføring?
5. I hvilken grad synes du at elevene tok til seg elementer
fra din modellering?
6. Kan du gi noen konkrete eksempler på elever som viste
dette?
7. Hvordan synes du klassesamtalen gikk?
8. Hva synes du om denne måten å undervise i fremføringer
på?
9. Tenker du at du har fått utbytte av en slik måte å
undervise på? I så fall, hvordan da?
10.
Hvilke forskjeller opplever du fra denne måten å
undervise på i forhold til andre?
11.
Hva mener du at er viktig å få frem i undervisning
som tar for seg fremføringer? Hvorfor?
12.
Hvilke erfaringer har du gjort deg fra denne måten å
undervise på?
13.
Hvordan har dere jobbet med fremføringer
tidligere?
14.
Synes du dette opplegget passer for alle elevene?
Hvorfor/Hvorfor ikke?
15.
Hvordan kan man sikre at elevene har fått med seg
kunnskapen?
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Vedlegg 4: Intervjuguide elever
Intervjuguide til elever.

1. Hvilken skole går dere på, og i hvilken klasse?
2. Hva synes dere om lærerfremføringen?
3. Hvordan har dere jobbet med fremføringer tidligere?
4. Hvordan synes dere denne måten (at lærer modellerer)
var å jobbe på?
5. Hva fungerte godt/mindre godt? Hvorfor?
6. Hvilke eksempler plukket dere opp? Hvordan hjalp
klassesamtalen på dette?
7. Var klassesamtalen nyttig for å skjønne hva læreren
gjorde? Hvorfor/Hvorfor ikke?
8. I hvilken grad følte dere at dere klarte å bruke disse
eksemplene i egen fremføring?
9. Følte dere at det hjalp fremføringen deres?
Hvorfor/Hvorfor ikke?
10.
Hva kunne vært gjort annerledes i denne måten å
undervise på?
11.
Hvordan synes dere selv at dere lærer best?
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Vedlegg 5: Meldepliktskjema, NSD
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Vedlegg 6: Oppgaveinstruks og
vurderingskriterier, Andersen
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Vedlegg 7: Observasjonsskjema Paulsen
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Vedlegg 8: Oppgaveinstruks, Martinsen
Muntlige presentasjoner med bevisst bruk av
retorikk
Opplegg
1. del:

Elevene får oppgaven og vurderingskriteriene.

2. del:

Læreren holder en muntlig presentasjon som skal fungere som
modelltekst for elevene. Deretter snakker vi om hva som var bra og hva
som kunne har vært bedre.

3. del:

Elevene forbereder egne presentasjoner basert på vurderingskriteriene,
modellteksten og modelleringssamtalen.

4. del:

Presentasjonene holdes og vurderes. Noen av elevene vurderer seg selv og
opplegget i intervjuer med masterstudenten.

Oppgave
Du skal holde en presentasjon knyttet til samisk språk og kultur og/eller
konsekvensene av den norske språk- og fornorskingspolitikken. Problemstillingen
utformer du selv: den kan formes som et spørsmål eller som en påstand. Du kan selv
velge om presentasjonen din primært skal være informativ eller appellativ avhengig av
problemstillingen og formålet med presentasjonen. Uansett bør du bruke den
kunnskapen du har om retorikk når du bygger opp argumentasjonen i teksten. Relevant
pensum finner du i lærebokas kapittel 6 (side 255-260) og kapittel 8 (side 288-292). Du
har 5-7 minutter til disposisjon.

Relevante læreplanmål
Eleven skal kunne:


gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språkog fornorskingspolitikk
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lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og
reflektere over innholdet



lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta
stilling til innhold og formål



bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte
tekster

Vurderingskriterier
Innhold

Innlegget ditt skal virke troverdig og overbevisende.
Du skal appellere til både etos, patos og logos på en bevisst måte.

Struktur

Innlegget skal ha en tydelig rød tråd knyttet til formålet.
Innledning, hoveddel og avslutning skal være på plass.

Språk og

Språket skal tilpasses tema og formål.

formidling

Innlegget skal legges frem med innlevelse og gjerne engasjement.
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