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Sammendrag 
Formålet med masteavhandlingen er å undersøke lytting i norskfaget, og den muntlige 

presentasjonen utgjør konteksten som lyttefenomenet studeres i. Problemstillingen min er: 

Hva slags lytting forventer lærerne av elevene, og hvordan markerer elevene lyttingen sin 

verbalt ved muntlige presentasjoner? Jeg studerer på den ene siden elevenes lytting gjennom 

lærerens forventninger. Årsaken til dette er at lærerens støtte har betydning for at elever blir 

bevisste på hvilke muligheter og ansvar de har som lyttere ved medelevers framføringer. Ved 

å på den andre siden studere elevenes lytteresponser, beskriver jeg hvordan de benytter seg av 

mulighetene og tar det ansvaret som situasjonen åpner opp for.  

 

For å besvare problemstillingen, har jeg gjennomført en kvalitativ videoobservasjon av totalt 

28 muntlige framføringer fra fem klasserom på åttende trinn. Videomaterialet som 

transkripsjonene og analysene mine bygger på, er filmet av LISA-prosjektet. Jeg har gjort en 

deskriptiv og kategorisk analyse av fasene like før og etter presentasjonsgjennomføringen for 

å beskrive hvilke lyttehandlinger som er framtredende i lærernes forventinger og i elevenes 

lytteresponser. Her har jeg tatt utgangspunkt i seks lyttetyper som er definert av den svenske 

lytteforskeren Kent Adelmann. Lyttetypene betegner ulike måter lytteren forholder seg til den 

som snakker og det som blir sagt.  

 

Hovedfunnene mine er at elevene på den ene siden tillegges en del ansvar for egen lytting i 

forkant av framføringer fordi lytteforventningene er kortvarige, fragmenterte og vage. I 

responsfasen framstår det imidlertid som sekundært at elevene tar ansvar for å vise at de har 

lyttet utover å være støttende og ivaretakende tilhørere. Elevenes verbale lytteresponser 

speiler i stor grad lærernes kortvarige og vage lytteforventninger. Jevnt over gir elevene lite 

utbygd og ubegrunnet ros, og unntaksvis gir de kritikk som er tilsvarende ubegrunnet. De 

stiller også spørsmål på overflatenivå for å oppklare manglende forståelse. Det framstår som 

om det er utfordrende å forene to ulike hensyn i undervisningstimene. På den ene siden skal 

publikum lytte slik at de ivaretar presentatøren som er i en sårbar situasjon. Samtidig befinner 

elevene seg i en faglig situasjon som fordrer at de også lytter på en norskfaglig måte. 

Masteroppgaven min viser at framføringssituasjonen har et uforløst potensial når det gjelder å 

fokusere på at elevene forholder seg til situasjonen som reelle mottakere, samt at de uttrykker 

mer nyanserte lytteresponser. 
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Forord 
Alle disse ordene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve masteroppgaven. Fra 

idémyldringsfasen for to år siden og fram til i dag, har det å utforme et prosjekt om lytting i 

norskfaget vært en læringsrik prosess både faglig og personlig. Tanken på at jeg kanskje har 

syklet opp Blindernveien på veg til lesesalen for siste gang, innebærer både vemod og 

spenning. Selv om jeg offisielt sett er ferdig som student, venter det en yrkeskarriere som i 

aller høyeste grad dreier seg om kunnskapstilegnelse og livslang læring – både gjennom å 

støtte og veilede mine framtidige elevers læring og for meg selv som en lærende lærer.  

 

Tusen takk til alle som har bidratt til at skriveprosessen har gått framover, og at jeg med dette 

leverer kirsebæret på toppen av lektorprogrammets kake. Min veileder, Marte Blikstad-Balas, 

har heiet optimistisk på meg og strukturert mine poetiske raptuser med konstruktive og 

lyttende tilbakemeldinger hele vegen. Det har også vært spennende å benytte det mangfoldige 

datamaterialet tilknyttet LISA-prosjektet og få innsikt i forskningen som prosjektgruppa 

gjennomfører.  

 

Sparebanken Mor og Far har bidratt til at jeg har kunnet eliminere økonomiske bekymringer 

og fokusere på skriving. Pluto, min firbeinte personlige trener og muntrasjonsråd, har gitt 

struktur på dagene og kjærkomne avbrekk med gåturer og pinnekasting. Hyggelige 

skrivestunder på AHO med Kjersti har også vært helt uunnværlig for meg i innspurten. Jeg 

vil også takke mine gode venner, Hella, True og Marie, for støtte og faglige innspill i form av 

metasamtaler om lyttingens betydning i skolen og i livet for øvrig.  

 

I arbeidet med dette prosjektet, har jeg stadig blitt mer overbevist om at lyttedimensjonen 

fortjener å komme mer og oftere fram i klasserommet. Jeg skal derfor forsøke å ta min del av 

ansvaret for lyttingen til de elevene jeg møter i skolen. Dette vil jeg først og fremst gjøre ved 

å ha eksplisitt lytteundervisning som en del av arbeidet med muntlighet i klasserommet – og 

oppmuntre kolleger til å gjøre det samme.  

 

Anne Marte Jordet Stensrud 

Mai 2018 
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  Innledning  1
Jeg antar at de fleste har erfart både det å virkelig bli lyttet til og sett, og det motsatte - at de 

har gått i gang med å fortelle noe, men samtalepartneren var et annet sted, koblet seg ikke på 

eller fulgte ikke opp. Det å være en sterk og trygg formidler er lite verdt dersom den vi 

snakker med ikke er en god lytter. Dette gjelder både i klasserommet og i verden for øvrig. 

En viktig motivasjonsfaktor for å tematisere lytting i masteroppgaven er fundert i at det å 

være en god lytter er en egenskap jeg virkelig verdsetter hos andre. Jeg er av den oppfatning 

at det å lytte er en ferdighet som kan lærers på lik linje som andre ferdigheter, og vil gjerne 

utforske nærmere i hvilken grad og hvordan dette arbeidet skjer i skolen. 

 

Gjennom lektorutdanningen opplever jeg dessuten å ha blitt en relativt trygg skrive- og 

leselærer. Jeg har også fått en del erfaring i muntlighet i klasserommet gjennom teorier og 

forskning, så vel som i praksisperioden og som vikarlærer i videregående skole. Samtidig er 

det meste av kunnskapen min om muntlighet i klasserommet talersentrert, og mindre rettet 

inn mot lytterollen. Tidligere forskning bekrefter også at lytting ikke gis mye eksplisitt plass i 

opplæringen (se for eksempel Otnes, 1997, 2007; Adelmann, 2009). Min egen erfaring som 

lyttende elev på ungdomsskolen under L97 er også i stor grad forbundet med det å være stille 

og lydhør. Jeg var ikke den som tok ordet i utrengsmål, og derfor var jeg takknemlig når 

andre påtok seg ansvaret for å gi respons på framføringer på vegne av oss andre. Valget om å 

skrive en masteroppgave om muntlige ferdigheter er med andre ord også motivert av å 

bevege meg ut av komfortsonen for å lære mer om den siden av norskfaget jeg opplever å ha 

minst erfaring med. Jeg ser verdien i å ha positive forventninger til mine framtidige elever 

når de taler og lytter i ulike muntlige situasjoner i norskfaget, slik at de faktisk lytter til 

hverandre og viser det i holdning og tilbakemeldinger.  

 

 Temaets norskdidaktiske relevans  1.1
Det er mange gode norskdidaktiske grunner for å studere hvordan lærere snakker om lytting 

og hvordan elevene viser at de lytter. I formålsbeskrivelsen for norskfaget i Læreplanen 

Kunnskapsløftet, heretter omtalt som LK06, løftes norskfaget fram som «en arena der 

[elevene] får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 1). Sitatet synliggjør todelingen og samspillet mellom 

muntlighet som produktiv og reseptiv ferdighet, altså det å tale og lytte. Det har liten verdi å 
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finne sin egen stemme og ytre seg dersom ingen lytter, lever seg inn i det som sies eller gir 

lyttende tilbakemeldinger. Det er derfor vanskelig å se for seg at norskfagets formål skal 

kunne realiseres uten lytting.  

 

 Muntlighet som grunnleggende ferdighet 1.1.1
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, 2017), heretter omtalt 

som Rammeverket, inneholder fem grunnleggende ferdigheter som skal gjelde på tvers av alle 

skolefag. Lytting er integrert i den grunnleggende ferdigheten muntlighet. Her beskrives både 

tale- og lytting som to komponenter av muntlighet som utvikler seg gjennom utdanningsløpet 

i møte med stadig mer komplekse tale- og lyttesituasjoner. I den grad lytting eksplisitt 

nevnes, er det likevel som en reseptiv ferdighet under ferdighetsområdene Forstå og vurdere 

og Reflektere og vurdere. (Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette er forenlig med å betrakte 

lytting som et middel for kunnskapstilegnelse. I omtalen av de mer produktive 

ferdighetsområdene hvor elevene skal kommunisere, må lyttingens bidrag til meningsskaping  

eventuelt tolkes inn. Det kan altså sies å være en noe vag forventning om lytting som 

uttrykkes i læreplanen.  

 

Jeg har valgt å studere lytting i norskfaget i en bestemt muntlig situasjon i klasserommet, 

nemlig elevframføringer på 8.trinn. Elevframføringen fikk sin sentrale posisjon i norskfaget 

som en følge av læreplanreformene på 1990-tallet. Svenkerud (2013a) ser dette i forbindelse 

med at undervisningen i norsk skole generelt har beveget seg i en retning preget av flere 

elevaktive og utprøvende arbeidsmåter etter Læreplanen fra 1997. Framføringer er en muntlig 

situasjon som forskning viser at er hyppig forekommende i norske klasserom. Ifølge 

Hertzberg (2010) er fokuset på framføringer naturlig ettersom den muntlige eksamen består 

av å gjennomføre en framføring og eller delta i en talersentrert situasjon hvor det er det 

eleven sier som vurderes. Svenkerud (2013b) beskriver at i den grad det forekommer 

systematisk arbeid i muntlige situasjoner i norske klasserom, er det i forbindelse med 

elevframføringer. Valget om å studere lytting ved framføringer er derfor også fundert i en 

antakelse om at det er rimelig å forvente å finne noe eksplisitt fokus på lytterollen i disse 

situasjonene.  

 

I omtalen av muntlige ferdigheter i læreplanen for norskfaget, framkommer det dessuten at 

«[n]orskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike 
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kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik 

art» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4). Det å forberede og gjennomføre framføringer har 

med andre ord en helt sentral posisjon i norskfaget, men lytterollen må forstås implisitt i 

denne omtalen. Ettersom jeg studerer lytting i klasserom på åttende trinn, viser jeg til to 

kompetansemål i læreplanen for norskfaget etter 10. trinn som kan knyttes til elevene som er 

i publikumsrollen. Her står det at elevene skal «vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra kriterier» og «lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant 

informasjon i muntlige tekster» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). Når det å lytte ikke 

relaterer seg direkte til framføringer, er det interessant å studere hvordan lærere støtter 

elevene i å lytte i en muntlig situasjon som omhandler norskfaglige tema og hvor 

rollefordelingen er annerledes enn i spontane, hverdagslige samtaler. 
 

 Hvem har ansvaret for elevenes lytting? 1.1.2
Som oppgavetittelen indikerer, er jeg opptatt av i hvor stor grad elevene overlates til selv å 

ta ansvar for egen lytting. Tittelen er inspirert av visjonen om ansvar for egen læring som i 

norsk skolesammenheng har røtter i skolereformene på 1990-tallet. Ideen bak dette var at 

elevene i stor grad er selvregulerte og i stand til å disiplinere sin egen tid og aktiviteter slik at 

de lærer best (Meland, 2011). Min oppgave anlegger et sosiokulturelt læringssyn på lytting, 

og selvregulering på vegen mot læring må her forstås som hvordan eleven selv evner å 

utvikle sin lyttekompetanse i møte med skolen og ulike fags språklige praksiser. I tråd med et 

sosiokulturelt læringssyn er selvregulering forbundet med en subjektiv indre tale som skjer 

som et resultat av samhandling med andre. Å samhandle og kommunisere er derfor en 

avgjørende kilde til læring og selvregulering (Säljö, 2001). Det sosiokulturelle 

læringsperspektivet kan derfor synliggjøre dobbeltheten i lyttekompetansen som ikke er 

eksplisitt i læreplantekstene – nemlig at lytting både er et mål i seg selv, men også et middel 

for læring i samspill med andre.  

 

Hva eleven kan klare på egenhånd og hva eleven kan klare alene, er sentralt innenfor 

sosiokulturell læringsteori. Stillasbygging er i den forbindelse et begrep som angår læreren, 

eller andre kompetente andre, som kan støtte den enkelte elev i å mestre oppgaver som ligger 

på et høyere nivå enn han eller hun mestrer på nåværende tidspunkt. Dette 

utviklingspotensialet omtales som den nærmeste utviklingssonen (Vygotskij, 1978). Ansvar 

for egen lytting kan på den ene siden forstås som elevenes nærmeste utviklingssone, altså hva 
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slags lytting en elev faktisk evner- og vil ta ansvar for på egenhånd. Læreren kan på den 

andre siden betraktes som stillasbyggeren for elevenes lytteforutsetninger i møte med faglige 

lyttesituasjoner som skiller seg fra mer hverdagslige og spontane samtaler både i innhold og 

form.  
!

 Bedre kår for lyttingen? 1.1.3
Læreplanen i norskfaget ble revidert i 2013, noe som medførte noen sentrale endringer 

knyttet til skolens arbeid med muntlighet. Ifølge Hertzberg (2016) får muntlighet det 

innholdet som den fortjener i tråd med endringene. Hun viser til at muntlighet manifesterer 

seg som enda mer dialogisk enn før fordi selve arbeidsprosessen og den muntlige aktiviteten i 

fellesskap med andre løftes fram. Endringene i terminologien eksemplifiserer dette: Å 

uttrykke seg muntlig ble til muntlige ferdigheter, og muntlige tekster blir nå omtalt som 

muntlig kommunikasjon (Utdanningsdirektoratet, 2013). Muntlige ferdigheter handler derfor 

ikke bare om å være en god taler, men også om å lytte og gi respons. I tillegg viser Hertzberg 

(2016) til at retorikken har fått større plass enn tidligere i læreplanen for norskfaget, og 

elevene møter denne disiplinen som en verktøykasse i arbeid med muntlighet fra de begynner 

på ungdomstrinnet. Arbeid med muntlighet kan tenkes å være gjennomførbart på en mer 

systematisk måte etter revideringen i 2013. Årsaken til dette er at det legges opp til en mer 

kriteriebasert tilnærming i utviklingen av elevenes tale- og lytteferdigheter gjennom 

opplæringsløpet.  

 

 Problemstilling 1.2
Problemstillingen for oppgaven min retter seg mot publikumsrollen ved muntlige 

presentasjoner. Jeg er interessert i å se nærmere på hvordan læreren uttrykker forventninger 

til elevenes lytting ved ulike faser av elevframføringer, samt hvordan elevene faktisk viser at 

de lytter i responsfasen. Derfor er problemstillingen min: Hva slags lytting forventer lærerne 

av elevene, og hvordan markerer elevene lyttingen sin verbalt ved muntlige presentasjoner.  

For å svare på problemstillingen min, har jeg også formulert to forskningsspørsmål: 

 

I. Hvilke lytteroller og lyttetyper kan identifiseres i lærenes forventinger i fasen før og 

mellom presentasjoner? 

II. Hvilke lyttetyper kan identifiseres i elevenes lytterespons når de går inn i 

mottakerrollen? 
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Problemstillingen kan besvares med flere metodiske tilnærminger, og jeg har valgt å nærme 

meg den med et kvalitativt forskningsdesign i form av videoobservasjon av norsktimer som 

er filmet på åttende trinn. Jeg har gjennomført en deskriptiv og kategorisk analyse av 

funnene. For å svare på disse spørsmålene har jeg benyttet teoretiske begreper hentet fra de to 

nordiske lytteforskerne Hildegunn Otnes og Kent Adelmann. Deres forskningsarbeid kan 

langt på veg betraktes som bidrag til å etablere en samlende teoretisk plattform som 

lytteforskningen og lyttedidaktikken mangler. Otnes’ forskning retter seg dessuten direkte inn 

mot norskfaget. Særlig har jeg vektlagt begrepene lyttehandling og lyttemarkører (Otnes, 

2007) for å beskrive hva slags lytting elever forventes å ta ansvar for, så vel som hvordan 

elever tar ansvar for å lytte ut ifra egne evner eller ut ifra lærernes forventninger. Adelmann 

(2009) har utviklet et teoretisk rammeverk med seks «grunnläggande lysshandlingar» (s. 145) 

som han kaller lyttetyper, og disse speiles av hver sin lytterespons. Adelmanns teori betegner 

hvordan lytteren forholder seg både til det som blir sagt og til den som snakker. Ulike 

lyttehandlinger og –markører kan være uttrykk for lytting innenfor en eller flere av 

Adelmanns seks kategorier. Disse begrepene vil jeg beskrive mer inngående i teorikapitlet 

som følger etter innledningen. 

 

 Kart for videre lesning 1.3
Masteravhandlingen min består av 7 kapitler. Kapitlet som følger etter innledningen er en 

redegjørelse for det teoretiske rammeverket for oppgaven. Jeg gjør rede for hva lytting er, 

både som en prosess for læring og i kommunikasjon. Videre presenterer jeg relevante 

begreper for å forstå lytting i et relasjonelt perspektiv, inspirert av Otnes (2007). I 

teorikapitlet rammer jeg også inn hvorfor det er viktig å støtte elevene i deres lytting i møte 

med skolen og i muntlige presentasjoner spesielt. Jeg avslutter teorikapitlet med en 

innramming av lytting ved muntlige framføringer ut fra de seks lyttetypene til Adelmann 

(2009), som jeg også vil bruke i egne analyser.  

 

I kapittel 3, tidligere forskning, viser jeg til generell forskning på muntlighet og framføringer, 

og gir et bilde av hva vi vet om lytteforskningens posisjon i skolen. Videre belyser jeg 

forsking på framføringer som kan kaste lys over lærernes støtte og elevenes lytting både i 

gjennomføringen og i samtalen etterpå. Jeg viser også til lytteforskning som understreker 

betydningen av lytteundervisning som en type støtte lærere kan gi. 
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Oppgavens fjerde kapittel er et metodekapittel gir oversikt over forskningsdesignet for 

studien. Jeg går inn på hvorfor jeg anser videoobservasjon som egnet metode for å studere 

lytting i klasserommet, og redegjør for observatørrollen. Fordeler og ulemper ved bruk av 

videoobservasjon kommer jeg også inn på. Deretter omtaler jeg hvordan jeg har gjort et 

utvalg blant videomaterialet. Den neste delen av metodekapitlet omhandler analyseprosessen 

hvor jeg redegjør hvordan jeg transkriberer fasene av framføringer som er inkludert i 

utvalget, samt hvordan jeg vil gå fram for å telle og registrere lærernes lytteforventninger og 

elevenes lytteresponser. Avslutningsvis diskuterer jeg forhold som berører oppgavens 

validitet og reliabilitet. 

 

I det femte kapitlet presenterer jeg analysene mine fra fasene tett på muntlige framføringer i 

de fem klasserommene som er inkludert i studien min. Gjennom utdrag fra transkriberingene 

og tabelloversikter over lærernes og elevenes ytringer, viser jeg hva slags lytting som 

framkommer i lærerens forventninger og elevenes responser. I kapittel seks diskuterer jeg 

funnene fra analysen ut ifra problemstillingen min. Det syvende og siste kapittelet 

oppsummerer hovedfunnene og inneholder en konklusjon. Her anlegger jeg også et 

deskriptivt perspektiv på lytting ved å presentere hvilke didaktiske implikasjoner funnene 

mine kan ha.  

 
! !
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 Teori 2
I dette kapitlet redegjør jeg for hva lytting er, før jeg viser til ulike deler av lytteprosessen. 

Her kommer jeg inn på hva som er forskjellen mellom intra- og interpersonell lytting, som 

også er et skille jeg vil gjøre i analysene mine. I del 2.3 gjør jeg rede for hvordan 

lyttehandlinger og lyttemarkører har relevans i et teoretisk perspektiv om relasjonell lytting. I 

del 2.4 tar jeg for meg hvorfor det er viktig å studere læreres lytteforventninger. Her 

tematiseres også lytting i skolekonteksten, hva som kjennetegner lyttesituasjonen ved 

muntlige presentasjoner, samt ulike lytteroller. Hovedteorien som masteravhandlingen 

baserer seg på, er et rammeverk utviklet av den svenske lytteforskeren Adelmann (2009). 

Hans forskning på lytting har resultert i en kategorisering bestående av seks lyttetyper. En 

lyttetype betegner hva lytteren retter oppmerksomhet mot og hvordan lytteren forholder seg 

til den som snakker og det som ytres. Disse seks lyttetypene blir gjort rede for i 2.5. 

 

 Hva er lytting? 2.1
For å beskrive lytting mer nyansert, er det i første omgang naturlig å gjøre en distinksjon 

mellom det å høre og å lytte. Å høre er en fysiologisk prosess, og en mer eller mindre 

ubevisst og passiv tilstand. Vi har et komplekst ytre- og indre hørselsorgan som mottar lyder, 

og sender signaler til hjernen som registrerer dem (Rost, 2011). Adelmann (2002) påpeker at 

hørselssansen og evnen til å lytte er den delen av språket som utvikler seg først hos 

mennesker, allerede i mors liv. Det er verken mulig eller hensiktsmessig å registrere alle 

lyder som omgir oss i hverdagen, og det er i den forbindelse at lytting skiller seg fra å høre.  

 

Lytting kan beskrives som en skjerpet hørselssans hvor vi forsøker å forstå og skape mening 

av lyd ved å fokusere selektivt på nyanser i omgivelsene (Adelmann, 2009). Til forskjell fra 

høringens ubevisste og passive tilstand, krever det både evne og vilje å være fokusert og 

oppmerksom. Rost (2011) beskriver forskjellen slik: «while both hearing and listening are 

initiated through sound perception, the difference between them is essentially a degree of 

intent» (s. 12). Som teori- og forskningsdisiplin har lyttebegrepet en tverrfaglig bakgrunn i 

blant annet psykologi, antropologi, pedagogikk, musikkvitenskap og lingvistikk (Otnes, 

1997). Disse fagtradisjonene vektlegger ulike deler av lytteprosessen, noe som vil tematiseres 

i det følgende.  

 



!

!

8!

 Ulike deler av lytteprosessen 2.2
Det er gjort flere forsøk på å dele lytting inn i delkomponenter. I det følgende tar jeg for meg 

et helt sentralt skille i lytteteorier, nemlig forskjellen mellom intra- og interpersonell lytting.  

 

  Intrapersonell lytting 2.2.1
Alle lytteteorier som er resultat av forskning, inkluderer det intrapersonelle aspektet 

(Adelmann, 2009). Den intrapersonelle lyttingen omtales av Adelmann (2002) som lyttingens 

tekniske betydning ettersom den er forbundet med fysiologiske og kognitive prosesser inne i 

hver enkelt av oss. Når vi lytter intrapersonelt, avkoder vi både ord og setninger, og denne 

lytteprosessen omhandler også aspekter ved vår hukommelse og framhenting av informasjon 

(Rost, 2011). Otnes (1999) påpeker at den intrapersonelle lyttingen er en akademisk form for 

lytting fordi en vesentlig del av lytteformålet er å tilegne seg informasjon og fakta – det vi 

kan kalle å lytte for å lære. Et slik lytteformål tillegger lytting en reseptiv, eller sansende og 

registrerende, kvalitet. Intrapersonell lytting kan ifølge Otnes (1999) gi utslag i studietekniske 

ferdigheter knyttet til hvordan vi best husker og tilegner oss kunnskap.  

 

Å lytte for å lære er overførbart til skolens satsing på at elevene utvikler og benytter seg av 

læringsstrategier i møte med skolekonteksten og de ulike fagtradisjonenes egenart 

(Hopfenbeck, 2014). Vi vet lite om hvordan elever faktisk lytter i skolekonteksten generelt, 

men i den grad det foreligger forskning på lytting, er det denne formen for lytting som har 

vært i fokus (Otnes, 1999). For mer om lytteforskningens posisjon, se del 3.1.2. 

 

 Interpersonell lytting  2.2.2
Interpersonell lytting er relasjonell, og denne typen lytting er betegnende for situasjoner hvor 

oppmerksomheten vår rettes mot noen i stedet for noe. I tillegg til fysiologiske og kognitive 

prosesser, inkluderer den dermed en kommunikativ prosess – altså å lytte for å kommunisere 

(Otnes, 1999). Lytteforskere er uenige om det kommunikative aspektet skal medregnes som 

en del av definisjonen på lyttefenomenet. Uenigheten dreier seg hovedsakelig om hvorvidt 

man slutter å være lytter og går over til å bli en taler i dialogisk kommunikasjon. 

Lytteforskerne Wolvin og Coakley (1993) medregner ikke responsen i lytteteori og –

forskning fordi respons signaliserer at en ny tur er påbegynt. I samtaleanalyse brukes 

begrepet turtaking om fordelingen av taletid mellom deltakerne. En tur er den tiden en taler 

har eksklusiv talerett (Svennevig, 2013). Å inkludere verbal respons som en del av lytting er 
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betegnende for moderne kommunikasjonsmodellers likestilling av tale som produktiv 

ferdighet og lytting som reseptiv ferdighet (Adelmann, 2009).  

 

Det å lytte for å kommunisere er en betydningsfull mellommenneskelig kompetanse både i- 

og utenfor skolekonteksten fordi den påvirker relasjonene vi har til andre mennesker, samt at 

det er en nødvendighet for å lære i samspill med andre. På mange måter er det å lytte 

interpersonelt en nærkontaktsport, og Rost (2011) understreker at det kan være krevende å 

involvere og engasjere seg ved å virkelig lytte til et annet menneske. Å lytte til noen krever  

ifølge Otnes (1999) at lytting defineres bredt fordi det inkluderer både fysiologiske, kognitive 

og sosiale ferdigheter, altså et samspill mellom intra- og interpersonell lytting. 

 

I den interpersonelle lytteprosessen står respons sentralt, og den som lytter kan respondere 

både verbalt og nonverbalt. Når vi gir nonverbal respons, kommuniserer vi en lyttende 

holdning til omgivelsene i relasjon til andre, for eksempel ved å holde blikkontakt og nikke 

til det som blir sagt (Otnes, 2007). Det å konsentrere seg når noen snakker, som er del av 

lyttingens intrapersonelle prosess, vil også forbindes med observerbare tegn på lytting, som 

for eksempel å sitte rolig og være stille. Selv om de observerbare tegnene er sekundære i 

noen tilfeller, har de betydning i et relasjonelt lytteperspektiv. Dette vil jeg komme tilbake til 

i 2.3.2 der jeg redegjør for såkalte lyttemarkører en kan observere når lytting undersøkes 

empirisk. I figuren under har jeg oppsummert de ulike lytteprosessene. 

 

 

Intrapersonell lytting    Interpersonell lytting 

Å lytte for å lære      Å lytte for å kommunisere 

 

 
Figur 2.1 Lyttebegrepets ulike prosesser, med utgangspunkt i Otnes (1999, s. 162). 
 

 

Fysiologisk 
prosess: høre, 

sanse, registrere 

Kognitiv prosess: 
oppfatte, huske, 
tolke, evaluere 

Kommunikativ!
prosess:!!

verbalt!

og!nonverbalt!
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 Lyttehandlinger og –markører 2.3
Når man studerer sosiale aspekter ved språket og hvordan språket virker mellommenneskelig, 

har dette røtter i et funksjonelt språksyn. Språkfilosofen J.L Austin er foregangsmann for 

språkhandlingsteorien, som er en av de sentrale funksjonalistiske posisjonene. I 1962 gav han 

ut boka How to do things with words, en boktittel som er betegnende for innholdet i 

språkhandlingsteorien. Teorien går ut på at alle kommunikative aktiviteter har et formål som 

samtalepartnerne samarbeider om å oppnå. Språkhandlingene deles inn i fem kategorier, altså 

måter vi bruker språket relasjonelt på for å nå det kommunikative målet. Oversatt til norsk av 

Svennevig (2013) er disse fem kategoriene; konstativer, ekspressiver, komissiver, direktiver 

og kvalifiseringer.  

 

Jeg vil ikke gå nærmere inn i beskrivelsen av de fem språkhandlingskategoriene. I stedet vil 

jeg overføre fundamentet i teorien, om at vi utøver handlinger med språket, til et 

lytteperspektiv. Årsaken til dette er at noe av kritikken mot språkhandlingsteorien er dens 

senderorienterte preg, og at den «så tydelig ser på taleren som den eneste opphavsmannen til 

meningsskapingsprosessen» (Otnes, 2007, s. 24). Lytterens rolle framstår da som en passiv 

tilhører i møte med talerens intensjoner, og ifølge Adelmann (2002) har 

kommunikasjonsmodeller som overser eller usynliggjør lytterollen, dypfestede historiske 

røtter. Å gi respons, enten nonverbalt eller verbalt, har en relasjonell verdi fordi det er i 

responsen vi kan reflektere hvordan vi faktisk har lyttet, eller signalisere at vi tar stilling til 

situasjonen og samtalepartneren. Talersentrerte kommunikasjonsmodeller, eller modeller 

hvor lytteren forsvinner i en simultant tale- og lytteprosess, anerkjenner ikke det vesentlige 

bidraget lytteferdigheten gir til kommunikasjonen. 

 

 Lyttehandlinger 2.3.1
Den historisk funderte asymmetrien mellom taler og lytter er utgangspunktet for at Otnes 

(2007) speiler tale- og språkhandlingsbegrepet med lyttehandlinger. Likevel er det å betrakte 

lytting som fullstendig segregert fra det å tale misvisende fordi «man deler kommunikativt 

ansvar» (Otnes, 2007. s. 24). Å lytte er en dialogisk aktivitet som ikke kan isoleres, og 

lyttehandlingsbegrepet må derfor forstås som et begrep som innebærer samhandling. Ulike 

situasjoner åpner riktig nok opp for ulik grad av muligheter for taleren og lytteren til å ytre 

seg. Graden av ansvar for å nå det kommunikative målet kan også være ujevnt fordelt mellom 

rollene (Svennevig, 2013; Rost, 2011). Mitt fokus for oppgaven er lytting ved muntlige 
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elevframføringer i klasserommet, og jeg vil gå nærmere inn på hvilket (lytte)handlingsrom 

lytteren har i presentasjonens kontekstuelle rammer i del 2.4.4 

 

Å forankre teorigrunnlaget i et lyttersentrert syn på kommunikasjon, er betegnende for det 

Adelmann (2009) omtaler som en segregert kommunikasjonsmodell. Han påpeker at dette er 

nødvendig for å kunne beskrive ulike lytteformål slik at også lytterens bidrag i 

kommunikasjonen blir tydeligere. Et lyttesentrert fokus understreker at det å lytte aktivt, og 

ikke bare høre, er en kompleks ferdighet. Otnes (1997) viser til at evnen til å lytte 

hensiktsmessig er like betydningsfullt i muntlig kommunikasjon som leseferdigheten er i 

møte med skrevne tekster. Ved å anlegge et eksplisitt fokus på lyttehandlingsbegrepet er det 

også mulig å identifisere ulike intra- og interpersonelle kvalitetsnyanser ved lytting. 

Adelmann (2009) har utarbeidet et teoretisk rammeverk med seks ulike lyttetyper, som 

presenteres i del 2.5. Rammeverket viser at den som lytter kan rette oppmerksomheten sin og 

gi respons ut fra mange ulike formål og nyanser. Det er også disse seks grunnleggende 

lyttehandlingene jeg selv vil se etter i observasjonen av lærernes lytteforventninger og 

elevenes respons i klasserommet. 

 

 Lyttemarkører 2.3.2
 For å operasjonalisere og nyansere lyttehandlingsbegrepet ytterligere, har Otnes (2007) 

beskrevet ulike lyttemarkører. En lyttemarkør er «ytre indisier på en lyttende holdning» (s. 

106). De kan være verbale og nonverbale, vokale og nonvokale som framstilt i tabellen 

under.  

 
Tabell 2.1  Framstilling av verbale og nonverbale lyttemarkører, videreutviklet fra Otnes  

(2007, s. 106) 

 

Det faktum at lyttemarkører er tegn på en lyttende handling, indikerer et forbehold. En del av 

lytteprosessen vil forbli intrapersonell, selv om den manifesteres i ytre atferd. Vi kan 

 Verbale Nonverbale 

Vokale 

 

Talte ord Stemmebruk, volum, tempo, trykk, tonelag, intonasjon, sukk, 

stønn, gjesp, tung pust, latter, begeistrende tilrop 

Non-vokale Skrevne 

ord/tegn 

Gester, ansiktsuttrykk, kroppsspråk, positur, sitte rolig, nikke, 

smile, se på, se på klokka, se vekk 
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vanskelig få 1:1 tilgang til hvordan andre faktisk lytter, og dessuten vil ytre markører ikke 

nødvendigvis være et bevis på faktisk lytting. Dette fenomenet kaller Burley-Allen (1995) for 

The Faker: man kan demonstrere og etterligne ytre lyttemarkører og bruke dem sosialt som 

en lyttehandling, uten å faktisk lytte. Motsatt kan man også vise negative lyttemarkeringer, 

som å snakke og sitte urolig, men faktisk få med seg hva som blir sagt. I den verbale 

lyttemarkeringen kan det ifølge Adelmann (2009) være mulig å anta noe om den skjulte 

lyttingen, altså «vilka olika typer av lyssnande som lyssnaren använder sig av i sin repertoar 

av responser» (s. 155). De mest gjenkjennelige lyttermarkørene er ifølge Otnes (2016) 

oppbakkinger og oppfølginger, som jeg vil gå nærmere inn på i det følgende.  

 

Oppbakkinger  

Lyttemarkører som uttrykker støtte eller forståelse – for eksempel gjennom smil, nikk eller 

latter, kalles for oppbakkinger. I faglitteraturen er oppbakkinger beskrevet mer inngående av 

blant annet Linell og Gustavsson (1987) og Gardner (2001). Oppbakkinger er lett 

gjenkjennelige lyttemarkører fordi de fordrer en involvert, men samtidig reservert lytter, noe 

som betyr at lytteren selv ikke dominerer samtalen. Dette er beskrivende for 

kommunikasjonsmodeller som gir lytteren status som en passiv tilhører med ansvar for å 

støtte framdriften nonverbalt eller verbalt (Adelmann, 2009). Ifølge Linell og Gustavsson 

(1987) har ikke oppbakkinger responsens egenskaper, noe som forklares med at de kun virker 

støttende og bekreftende uten å knytte seg mer eksplisitt an til det som blir sagt. Det kan 

imidlertid hende, slik Burley-Allen (1995) beskriver fenomenet The Faker, at den som lytter i 

realiteten har tankene et annet sted. Signalene beviser ikke nødvendigvis reell forståelse eller 

oppmerksomhet, men de «hevder forståelse» (Svennevig, 2013, s. 84). Otnes (2007) 

understreker at oppbakkingenes støttende og generelle funksjon, gjør at dem lette å etterligne, 

men de kan allikevel ha betydning i et relasjonelt lytteperspektiv.  

 

Nonverbale oppbakkinger som blikkontakt, smil og gester, er eksempler på dialogiske trekk 

som konvensjonelt sett kan forekomme under presentasjoner, til tross for at den er en 

påhørssituasjon med monologiske trekk (se 2.4.4). Signalene er dialogiske fordi de bekrefter 

at publikummerne er oppmerksomme og orienterte mot å forstå det som sies. Oppbakkingens 

funksjon kan være å støtte taleren til å fortsette underveis, og i responsfasen kan publikum 

også bekrefte at de har hørt, forstått og akseptert det som har blitt har sagt. Lyttemarkører 

som støtter, tar dermed ikke nytt initiativ ved å tilføre samtalen noe, men den relasjonelle 

betydningen ligger i bekreftelsen av «forståelse, enighet, overraskelse og vurdering» (Otnes, 
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2007, s. 110). Dersom oppbakkinger er fraværende, er det betegnende for hva Adelmann 

(2009) omtaler som negativ lytteatferd, som for eksempel uro, bråk og tegn på dårlig 

konsentrasjon. Når det gjelder verbale oppbakkinger, er det begrenset hvor mange slike en 

kan forvente å finne i selve presentasjons-gjennomføringen i en klassesituasjon, på grunn av 

det konvensjonelt sett monologiske preget slike presentasjoner har. Den eneste vokale 

oppbakkingsmarkøren nevnt i Otnes (2007), som lar seg observere og som kan ha relevans 

mens en elevpresentasjon pågår, er latter. I responsfasen er de verbale oppbakkingsmarkørene 

imidlertid svært relevante, fordi det er her publikum kan demonstrere den reelle forskjellen 

mellom tegn på lytting og faktisk lytting. Dette er også en utfordring ved å observere lytting i 

undervisning og forskning som jeg vil omtale i forskningskapitlets del 3.1.2 og 3.3.1, samt i 

metodekapitlets del 4.5.2.  

  

Oppfølginger 

En lytter som gir verbal respons, kan ikke utelukkende basere seg på å hevde forståelse. 

Otnes (2007) beskriver i den forbindelse at oppfølginger er lyttemarkeringer med en dobbelt 

funksjon. På den ene siden markerer de at lytteren støtter, er oppmerksom og interessert. I 

tillegg bidrar de til å «utvide eller utdype perspektivet, nyansere begrep og videreutvikle 

temaet» (s. 177) ved å koble seg på det som blir sagt. Innenfor tekstlingvistikken betegner 

begrepet kohesjon ulike mekanismer som skaper en slik sammenheng og mening i skriftlige 

tekster. Dette kan enten skje internt i en tekst eller mellom to tekster. Det er vanlig å skille 

mellom tekstreferenter, setnings- og referentkoblinger (Svennevig, 2013). Jeg vil ikke gå i 

detalj på å skille mellom de ulike kohesjonsmarkørene, men i stedet vise til tekstbegrepets 

relevans for samtaler og lytting.  

 

Ifølge Otnes (2007) er det i oppfølgingen at selve beviset på lytting ligger, altså hvordan 

oppfølgingen skaper sammenheng til en foregående ytring. En elev som lytter ved muntlige 

presentasjoner kan vise kohesjonskompetanse ved å eksplisitt knytte seg til innholdet eller 

gjennomføringen på ulike måter, for eksempel ved å gjenta, begrunne eller motsi det som blir 

sagt og gjort. En elev som markerer oppfølging, tar derfor ansvar i rollen som relasjonell 

lytter, så vel som å dele faglig innsikt. Oppfølgingene kan riktignok bevise lytting, men Otnes 

(2007) påpeker at dette ikke alltid er formålet i alle muntlige situasjoner. Det å bakke opp er 

også adekvat lyttemarkering når man lytter for å kommunisere, dersom det er dette som 

forventes og det samtalepartneren uttrykker behov for. Å anpasse lyttehandlinger til mottaker 
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og situasjon, og hvorfor dette er et viktig tema i skolen og i norskfaget, vil jeg omtale 

nærmere i neste kapittel av oppgaven. 

 

 Hvorfor studere lærerens lytteforventninger? 2.4
Som beskrevet i 2.2 er lytting forbundet med både intra- og interpersonelle prosesser. Selv 

om det er den intrapersonelle prosessen som tradisjonelt sett har hatt størst fotfeste i skolen, 

er begge prosessene betydningsfulle i skolekonteksten. Elevene skal på de ene siden lytte for 

å lære, men også lytte for å kommunisere (Otnes, 2016). Samtidig er det ikke nødvendigvis et 

klart skille mellom disse formålene, da en vesentlig del av kommunikasjonen i skolen dreier 

seg om å kommunisere i samspill med andre og sette ord på hva man har lært. Et slik syn på 

språk og læring er forankret i et sosiokulturelt læringssyn, som jeg beskrev i 

innledningskapitlet. 

 

I denne delen av teorikapitlet tar jeg for meg konteksten rundt lærerens rolle som støtte og 

veileder for elevenes lytting. Ifølge Adelmann (2009) krever ulike situasjoner at vi retter 

oppmerksomheten vår kvalitativt innenfor grunnleggende lyttetyper. I skolen møter elevene 

ulike muntlige sjangre, som for eksempel framføringer og diskusjoner, som stiller ulike krav 

til taler- og lytterollen. Å lytte hensiktsmessig ut fra konteksten og mottakeren, er komplekst, 

og en sosial- og kommunikativ kompetanse som må læres på lik linje med andre ferdigheter 

ifølge Otnes (2007; 2016).  

 

 Ulike elevforutsetninger  2.4.1
Selv om diskurs ofte assosieres med tale, er dette et helt sentral begrep for å forså lytting. 

Gees (1990)  diskursteori omhandler hvordan vi bruker språket innenfor primær- og 

sekundærdiskurser. Teorien omtaler ikke lytting eksplisitt, men lytterollen tolkes implisitt og 

som en vesentlig del av det å bruke språket. Lytting har ulike kvaliteter, som jeg vil omtale i 

del 2.5 om Adelmanns seks lyttetyper. Ulike situasjoner forutsetter dessuten at vi lytter 

adekvat ut ifra formålet. Primærdiskursen representerer den måten å bruke språket på, som vi 

tilegner oss naturlig i den daglige omgangen og i våre nærmeste relasjoner. 

Sekundærdiskursen representerer på den andre siden institusjonelle og offentlige måter å 

bruke språket på (Gee, 1990). Skolekonteksten er et eksempel på en slik sekundærdiskurs, og 

i et relasjonelt lytteperspektiv er dette av betydning. Enkeltelever vil ha ulike forutsetninger 

for å nærme seg de muntlige tekstene de møter i skolen.  
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Skolekonteksten verdsetter ulike reseptive og produktive tilnærmingsmåter til språk, tekster 

og sjangre. Noen elever kan ha tilegnet seg kunnskap om disse tilnærmingsmåtene gjennom 

sin primærdiskurs. Penne og Hertzberg (2015) viser til at sosiale ulikheter i skolen i stor grad 

handler om diskrepansen mellom diskursene, og at lærere må tilrettelegge for elever med 

ulike forutsetninger. Hvordan vi møter og forholder oss til nye læringssituasjoner har 

sammenheng med at forforståelsen vår bygger på personlige, kulturelle, språklige og faglige 

erfaringer (Austad, Engen, Høien og Skaathun, 1993). Dersom forforståelsen er mangelfull, 

begrenser det hva vi oppfatter i møte med nye situasjoner. Betydningen av at elevene får 

veiledning og støtte inn i ulike undervisningsaktiviteter, deriblant muntlige situasjoner, er en 

vesentlig oppgave for læreren fordi det ikke kan forventes at elevene har lært dette i sin 

primærdiskurs. Lærerens støtte og innramming er en viktig faktor for at elever med ulike 

forutsetninger inkluderes i tale- og lyttesituasjoner i klasserommet. Dette har dessuten 

betydning i et livslangt læringsperspektiv også utenfor skolekonteksten, som vi skal se i neste 

delkapittel.  

 

 Lytting i «literacy-planen» LK06 2.4.2
LK06 kalles gjerne en literacy-reform (Berge, 2005). Selve literacy-begrepet kan forstås som 

«det å være kyndig i alle former for meningsskapende samhandling mellom mennesker, ikke 

bare skriftlig, men også muntlig» (Skovholdt, 2014, s.16). Tidligere har tekstbegrepet vært 

ensbetydende med den skrevne teksten, men i tråd med samfunnsutviklingen og visuelle og 

audiovisuelle mediers plass, har det blitt naturlig å utvide tekstbegrepet til å gjelde 

sammensatte tekster og muntlige tekster (Aksnes, 1999; Blikstad-Balas, 2016). I 

skolekonteksten er literacy representert ved fem grunnleggende ferdigheter beskrevet i 

Rammeverket (Utdanningsdirektoratet, 2017). Som nevnt i innledningskapitlet, er muntlighet 

en av de fem grunnleggende ferdighetene, og lytting er igjen en integrert del av denne.  

 

Literacy er et ønsket mål i opplæringen etter LK06, noe som innebærer at elevene skal mestre 

ulike sjangre innenfor skolekonteksten, skriftlige så vel som muntlige, som stadig blir mer 

komplekse gjennom opplæringen. Skolen som sekundærdiskurs består imidlertid ikke bare av 

én isolert og særpreget språkpraksis, men hvert skolefag har sine egne måter å bruke språket 

på. Aase (2005) knytter det å mestre språket på tvers av ulike kontekster opp mot 

dannelsesformålet i skolen. Hun viser til at en dannet språkbruker evner å tilpasse språket til 

situasjon og mottaker. Manglende kunnskap- og mestring om forhold som omhandler det 
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enkelte fagets språklige diskurs, kan ifølge Kleve og Skaar (2014) begrense muligheter for 

dybdeforståelse og deltakelse i skolen. Otnes (2007) understreker at også lytting må forstås 

som en vesentlig del av det å utvikle kommunikativ kompetanse. Årsaken til det er at det 

først er når man viser at man har lyttet og overskrider det reseptive at man viser en evne og 

vilje til å ta ansvar for å lytte hensiktsmessig. Dette innebærer å tilpasse kommunikasjonen ut 

fra situasjonen, mottakere, tema og formål. Det elevene lærer på skolen skal dessuten også ha 

en overføringsverdi i et livslangt læringsperspektiv, blant annet i møte med et komplekst 

tekstsamfunn i en digital medievirkelighet (Blikstad-Balas, 2016). Siden sekundærdiskursen 

representerer en måte å bruke språket på som elever har ulike forutsetninger for å mestre, er 

lærerens støtte av elevenes lytting betydelig for læring både i og utenfor skolekonteksten.   

 

 Norskfaglig lytting 2.4.3
For å oppnå literacy som et ønsket mål med opplæringen i norskfaget, skal elevene «tilegne 

seg fagkunnskap ved å lytte aktivt og å forstå og å bruke det muntlige språket stadig mer 

nyansert og presist i samtale om norskfaglige emner, problemstillinger og tekster av økende 

omfang og kompleksitet» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4). I et lytteperspektiv, kan 

muntlige situasjoner i norskfaget særpreges av andre lyttehandlinger sammenlignet med 

andre fag. Hvilke deler av lytteprosessen som anses som vesentlige varierer også mellom 

fagene, men ifølge Otnes (2016) er det er få klare retningslinjer med tanke på hvilke 

lyttehandlinger som elevene skal mestre. I norskfaget er lyttedimensjonen eksplisitt omtalt 

som en reseptiv ferdighet i kompetansemål som er knyttet til det å lytte for å lære. Når det 

gjelder kompetansemålene etter tiende trinn som legger opp til at elevene kommuniserer, 

nevnes blant annet det å «samtale», «delta i diskusjoner» og «vurdere egne og andres 

framføringer ut fra faglige kriterier» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). Her er det heller 

ingen føringer for hva slags lytting det legges opp til.  

 

For å utvikle seg som både taler og lytter innenfor fagets egenart, behøver elever å balansere 

mellom reseptive og produktive måter å bruke språket på. Når lytterens bidrag i muntlige 

situasjoner i norskfaget reduseres til en reseptiv ferdighet, blir lyttingen implisittgjort og 

usynlig. Lytteforskere som Adelmann (2009) og Otnes (1997) understreker verdien i å tenke 

innenfor en segregert modell som, det vil si en modell som skiller mellom tale og lytting, og 

som dermed synliggjør lytterens bidrag i kommunikasjon. Ved å betrakte lytterollen som 

reaktiv, eller svarende, bevarer lytteren også sin rolle selv om han ytrer seg. Et slik perspektiv 
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vil kunne åpne opp for en konkretisering av hvilke lyttehandlinger muntlige situasjoner i 

norskfaget kan romme. Her har morsmålsfaget ifølge Otnes (2016) en del å lære av andre 

fagtradisjoner, som for eksempel fremmedspråkene, hvor det å lytte for å kommunisere er 

mer framtredende. I neste delkapittel vil jeg omtale hva som kjennetegner en hyppig 

forekommende muntlig aktivitet i norskfaget, nemlig den muntlige presentasjonen. Fra et 

lytteperspektiv omtaler jeg hva som er spesielt med det å mestre lytting ved framføringer i 

norskfaget sammenlignet med andre muntlige situasjoner.  

 

 Den muntlige presentasjonen   2.4.4
Det som særpreger muntlige tekster generelt, er at de er flyktige og forbigående 

sammenlignet med skrevne tekster. Leseren kan gå tilbake til teksten flere ganger og 

dobbeltsjekke sin forståelse, mens for lytteren er dette ikke mulig i ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon med andre (Penne og Hertzberg, 2015). Presentasjoner har likevel noen 

særtrekk som muntlig tekst ettersom elevene i går inn i en situasjon med monologiske trekk 

som er i overensstemmelse med det Adelmann (2002) beskriver som en påhørssituasjon. 

Forskjellen mellom en påhørssituasjon og en situasjon med dialogiske trekk, ligger i hvem 

som har hovedansvaret for framdriften i samtalen. Ved framføringer ligger hovedansvaret for 

framdriften hos taleren, og lytteren har derfor begrensede muligheter til å ytre seg. Rollen 

som taler- og lytter er mer fastsatt sammenlignet med frie, spontane og frivillige samtaler, 

noe Gee (1990) dessuten omtaler som typisk for språklig praksis i primærdiskursen.  

 

Selv om hovedansvaret for framdriften ligger hos taleren, kan framføringen være en krevende 

lyttesituasjon. På den ene siden er lyttingen relasjonell fordi oppmerksomheten rettes mot en 

medelev som legger fram et norskfaglig tema. Likevel ligger det i framføringens natur at 

elevene forholder seg annerledes til den som har ordet enn i hverdagslige samtaler, så vel 

som mer dialogiske norskfaglige situasjoner. Penne og Hertzberg (2015) beskriver dette som 

et kodeskifte i klasserommet. De påpeker også at framføringer har skriftlige kjennetegn i 

form av at presentatøren legger fram et forberedt produkt som formidles i en bestemt 

rekkefølge, gjerne basert på et manus. Publikum har konvensjonelt sett mulighet til å gi 

muntlig respons først i etterkant. Dette krever en evne til å lytte og huske godt hva som blir 

sagt og gjort for å foregripe en passende tilbakemelding som gis på et senere tidspunkt.  

Elever gjennomfører presentasjoner i andre fag, men det å framføre er en del av norskfagets 

«særlige ansvar» at elevene skal mestre (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4). Dessuten henger 
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innhold og form uløselig sammen i presentasjoner (Penne og Hertzberg, 2015). Det betyr at å 

legge fram et norskfaglig tema, som for eksempel en bokpresentasjon, også må reflekteres i 

elevenes valg av multimodale ressurser og hvordan framføringen er strukturert. 

Presentasjonene i skolekonteksten er ifølge Aksnes (2016) for det meste av informativ 

karakter. Formålet er å forklare slik at mottakeren forstår noe, til forskjell fra å overbevise og 

overtale. Samtidig er hovedformålet det samme, nemlig å si noe som kan «vekke interesse og 

ha en virkning» (s. 22). Ettersom lytteren og taleren samarbeider for å oppnå et 

kommunikativt mål, her forstått som framføringen, forutsetter det at både taleren og lytteren 

tolker situasjonen og konteksten på en bestemt måte. Lytteren må med andre ord mestre det 

kodeskiftet som ligger i presentasjonssituasjonens rollefordelinger. Samtidig må han eller hun 

også evne å forholde seg til en norskfaglig variant av framføringen.  

 

Lyttingen i skolekonteksten skiller seg altså fra lyttingen i elevenes primærdiskurs både i et 

overordnet, fagspesifikt og sjangerspesifikt perspektiv. Presentasjonssituasjonen legger med 

andre ord konvensjonelle rammer og føringer for hvordan lytteren både bør og kan benytte 

sitt (lytte)handlingsrom. I kapittel 3, hvor jeg omtaler tidligere forskning, skal vi også se at 

framføringer ofte er formelle vurderingssituasjoner som kan oppleves som sårbare. Dette kan 

virke inn på lærerens lytteforventinger og hvordan elevene lytter. Dessuten vil jeg komme inn 

på at enkelte elever kan se på framføringssituasjonen som underholdning.  

 

 Lærerens rolle i lytteopplæringen 2.4.5
Læreren har en helt avgjørende rolle i nesten all kommunikasjon i en klasseromskontekst, 

fordi læreren som regel er den som initierer kommunikasjonen og legger føringer på hva 

slags kommunikative mønstre (både for det å tale og det å lytte) som forventes av elevene. I 

kommunikasjonsforskning omtales relasjoner mellom to replikker gjerne som initiativ (I) og 

respons (R), og disse kan beskrives som nærhetspar (Norrby, 2004). Nærheten mellom et 

initiativ og en respons kan eksemplifiseres ved at et spørsmål ofte fordrer at den andre parten 

svarer. Lærerens lytteforventing kan også representerer et slikt initiativ som eleven kan 

respondere på. Likevel er det ikke noen automatikk i at en forventing oppfylles av ønskede 

lyttehandlinger fra elevens side. Norrby (2004) viser blant annet til at et forslag enten kan 

møtes av et avslag eller en akseptering, og en ordre kan både adlydes og ignoreres. 

Viktigheten av å ramme inn aktiviteter slik at elevene har forutsetninger for å delta, påpekes 

av Børresen (2016). Når det gjelder å ansvarliggjøre elevene, er hun opptatt av å signalisere 
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at elevdeltakelse forventes og at det elevene sier har en verdi i klassefellesskapet. Ved 

muntlige framføringer er det derfor betydningsfullt at elever blir kjent med det kodeskiftet 

som skjer. Dersom det ved muntlige presentasjoner forventes at elevene skal delta i neste 

aktivitet, altså å gi tilbakemeldinger i responsfasen, kan det trolig virke styrende for hvordan 

de lytter mens presentasjonen pågår. Likevel avhenger ikke elevenes lyttehandliger av 

lærerens lytteforventinger alene. Otnes (2007) understreker at elevene også responderer ut 

ifra den evnen og viljen de har til å følge med og følge opp når de lytter.  

 

Når jeg i min masteravhandling studerer lærernes lytteforventninger, ser jeg hvordan elevene 

støttes inn i faglige lyttesituasjoner gjennom et filter av forventinger om hensiktsmessige 

lyttehandlinger. Å se på elevenes lytting gjennom lærerens forventingsbriller er interessant 

fordi læreren, som den kompetente andre, har en vesentlig rolle i å styrke elevenes evne i 

form av muntlig kompetanseutvikling. Det er etter alt å regne vanskelig å lytte på en adekvat 

måte i møte med sekundærdiskursens muntlige tekster, dersom lyttetypene –handlingene og –

markørene er ukjente. Undervisningen bør derfor utformes slik at den synliggjør hvilket 

ansvar og hvilke muligheter elevene har for å lytte i konkrete muntlige situasjoner i 

norskfaget. 

 

For å tilnærme seg slik mestring gjennom lærerens støtte, understrekes betydningen av 

metaundervisning, altså undervisningssekvenser hvor elever og læreren snakker eksplisitt om 

muntlige ferdigheter (Børresen, Grimnes og Svenkerud, 2012, s. 34). Metaundervisning er 

med andre ord en måte å konkretisere elevenes støtte inn i sekundærdiskurens språkpraksis. I 

møte med norskfaglige framføringer, innebærer dette å ha et språk for å kunne snakke om 

både egne og andres framføringer. Bevissthet om hvordan språk, tekster og sjangre kan 

variere og brukes på tvers av ulike kontekster, kalles metaspråklig bevissthet (Børresen et al., 

2012). En lærer som tar høyde for at elevene har ulikt utgangspunkt når det gis forklaringer 

og instruksjoner, støtter også elevenes metaspråklige bevissthet ifølge Gee (1990). I et 

lytteperspektiv, kan forklaringer og instruksjoner innebære ulike former for lytteundervisning 

som framhever ansvaret og mulighetene elevene har i ulike situasjoner hvor de lytter for å 

kommunisere. Konkrete eksempler på hvordan lærere kan være den kompetente andre og 

bygge stillas for elevenes lytting, vil jeg omtale i forskningskapitlets del 3.3.  

(  
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 Lytteroller 2.4.6
Rost (2011) omtaler ulike lytteroller ut ifra en samarbeidsdimensjon, og samarbeidsbegrepet 

henger seg naturlig på det å framheve lytterens bidrag i relasjonell kommunikasjon (se 2.2) 

og det faktum at konteksten regulerer graden av ansvar for framdrift mellom samtalepartene 

(se 2.4.4). De to lytterollene i midten av samarbeidsdimensjonen er tilhører (min oversettelse 

av «auditor») og mottaker (min oversettelse av «addressee»). Disse to lytterollene har det til 

felles at presentatøren henvender seg direkte til dem. Tilhøreren forventes ikke å ytre seg og 

kun er tilstede og lytter til et budskap, her forstått som presentasjonen. Mottakeren kan gi 

assosiasjoner til en passiv lytterolle, men denne lytterollen forventes å ytre seg på bakgrunn 

av det som blir sagt. Rost beskriver lytterollen som «a person in a discourse who is being 

spoken directly to and has limited rights to respond (e.g a student in a traditional classroom in 

which the teacher is lecturing)» (2011, s. 78). Det ligger derfor naturlig i mottakerrollens 

natur at lytteren har et ansvar for å ytre seg, men han har et mindre ansvar enn 

samtalepartneren for at det kommunikative samarbeidsprosjektet lykkes.  

 

Det faktum at disse rollene er i midten, innebærer at det er ytterligere to roller, en som er 

mer-, og en som er mindre aktivt samhandlende med taleren enn disse to. Overhøreren (min 

oversettelse av «overhearer») er den mindre aktive, noe som kan forklares ut ifra at han ikke 

er en intendert mottaker av det taleren sier, noe både tilhøreren og mottakeren er. Deltaker 

(min oversettelse av «participant») er den lytterollen som er mer aktivt samhandlende, og har 

like muligheter og likt ansvar for å delta i kommunikasjonen som de andre tilstede. Dessuten 

befinner deltakeren seg i en situasjon som er gjensidig, frivillig og/eller i samtale om et tema 

av interesse (Rost, 2011). Det kan derfor diskuteres hvorvidt sekundærdiskursen åpner opp 

for at elevene kan lytte i en rolle som reelle deltakere, selv i muntlige situasjonene er mer 

dialogiske enn framføringene. Forutsetningen for dette er i så fall at elevene snakker med 

hverandre på en jevnbyrdig måte, om tema som de interesserer seg for. Dette er i større grad 

forenlig med det Gee (1990) beskriver som typisk for språklige praksiser innenfor 

primærdiskursen.  

 

Ved muntlige framføringer har alle elevene i publikumsrollen i utgangspunktet mulighet til å 

gå inn i rollen som mottakere, enten gjennom lærerens invitasjon eller av eget initiativ. Både 

tilhører- og mottakerrollen har betydning for suksessen av det kommunikative prosjektet, og 

ulike lyttehandlinger og –markører viser at de lytter for å kommunisere. Mottakeren må 
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likevel å kombinere det å være en god tilhører som samtidig tar ansvar for å markere 

lyttingen sin verbalt. Tilhørerens (lytte)handlingsrom forblir på den andre siden mer 

begrenset (Rost, 2011). Hvorvidt lærerne i forkant av presentasjonen forventer at elevene skal 

lytte som mottakere eller tilhørere, og hvilke lyttehandlinger de presenteres for, er 

betydningsfullt i et relasjonelt lytteperspektiv. Lærerens krav og støtte kan utgjøre en 

forskjell mellom det å se mulighetene og å ta ansvar for å lytte innenfor lyttetypene.  

 

 Adelmanns seks lyttetyper 2.5
Adelmann (2009) beskriver seks ulike måter å lytte intra- og interpersonelt på som han 

omtaler som lyttetyper, men også «grunnläggande lysshandlingar» (s. 145). Lyttetypene 

betegner hvordan lytteren forholder seg til det som blir sagt og den som snakker. Begrepet 

lytterespons beskriver lytterens bidrag i relasjonell kommunikasjon, enten ved å gi nonverbal 

eller verbale tilbakemeldinger til samtalepartneren (Adelmann, 2009). Begge disse begrepene 

er sentrale i min masteravhandling, og vil bli gjennomgått i det følgende. 

 

Ettersom kategoriene er grunnleggende beskrivelser av lytting generelt, innebærer det at de 

ikke eksklusivt er tilpasset klasseromskonteksten eller presentasjonssituasjonen. Jeg har 

derfor valgt å presentere de seks lyttetypene fortløpende i to underdeler. Den ene delen av 

hver lyttetype beskriver hva som kjennetegner en lytter i tilhørerrollen. Utgangspunktet for 

tilhørerrollen er som nevnt å lytte uten å ytre seg (Rost, 2011), og beskrivelsen rommer derfor 

eksempler på intrapersonelle lyttehandlinger og interpersonelle lyttemarkører som er 

nonverbale (se 2.3). Den andre delen av hver lyttetype beskriver hva som kjennetegner 

mottakerens lytting. Jeg vil fokusere mest på mottakerrollen i min studie fordi det er denne 

lytterollen som markerer lyttingen sin verbalt. Verbal lyttemarkering er lettere å observere 

enn de skjulte prosessene, og de kan dessuten indikere kvaliteten ved den intrapersonelle 

lytteprosessen. 

 

Gjennom konkrete eksempler på lyttehandlinger og nonverbale og verbale lyttemarkører for 

hver lyttetype, har jeg forsøkt å tilpasse rammeverket til klasserommet og den muntlige 

presentasjonssituasjonen. Gjennomgangen av Adelmanns teori om ulike former for lytting 

innebærer dermed også en konkretisering av hvordan jeg selv vil identifisere de ulike 

lyttetypene i mine analyser fra klasserommet. Lyttetypene omtales her fra et lytterperspektiv, 

altså knyttes ikke lyttehandlinger og –markører direkte til lærerens forventninger. Likevel 
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kan disse være referanser som kan gjenfinnes i lærerens lytteforventninger ved 

presentasjonens ulike faser. I metodekapitlets del 4.4.2 redegjør jeg for hvordan jeg teller og 

kategoriserer lyttetypene i analysen både fra et lærer- og elevperspektiv. 

 

 Diskriminerende lytting   2.5.1
Hovedbegrepet innenfor denne lyttetypen er oppmerksomhet, og uten oppmerksomhet skjer 

det ingen lytting. Formålet med å diskriminerende lytting er derfor å etablere en forutsetning 

for- og inngang til de fem øvrige lyttetypene.  

 

Tilhøreren som diskriminerende lytter 

Intrapersonelle lyttehandlinger som beskriver diskriminerende lytting er å skille ut- og fra 

hverandre vesentlig informasjon, samt å skjelne mellom ulike lyd- og sanseinntrykk. 

Diskriminerende lyttere legger merke til karakteristiske forhold i situasjonen, som for 

eksempel stemninger, eller talemåte, dialekt og ansiktsuttrykk til samtalepartneren 

(Adelmann, 2009). En som lytter oppmerksomt intrapersonelt, evner i større grad å tilpasse 

sin interpersonelle lytting adekvat ut ifra hva den andre og situasjonen krever. En 

uoppmerksom lytter kan gjøre selv den mest forberedte taler usikker og nervøs, noe jeg vil 

komme tilbake til i forskningskapitlets del 3.2.2. Tilhørerens lyttehandlinger som markerer 

oppmerksomhet har derfor en relasjonell funksjon. En lytter som opprettholder blikkontakt, 

sitter rolig og vender seg mot presentatøren, er eksempler på det Otnes (2007) omtaler som 

nonverbale og nonvokale lyttemarkører som er forenlig med diskriminerende lytting. 

 

Mottakeren som diskriminerende lytter 

En diskriminerende lytterespons forutsetter at lytteren markerer oppmerksomhet verbalt. 

Verbalmarkørene er konstaterende, nøytrale betraktninger over det lytteren har fått med seg, 

uten å ta stilling til- eller vurderer det som har blitt sagt eller gjort (Adelmann, 2009). 

Bublitz’ (1988) begrep hørersignaler er beskrivende for diskriminerende verbalmarkører som 

relaterer seg til noe konkret som taleren har sagt. Høresignaler har en noterende funksjon 

hvor lytteren konstaterer å ha fått med seg innholdet ordrett, som for eksempel: «Boka 

handler om to venner», uten å koble på forståelse eller gjengi med egne ord. Ettersom 

framføringer i tillegg innebærer å bruke øynene og se hva presentatøren gjør, kan det være 

relevant å beskrive diskriminerende lytteresponser også som en markering av visuelle 

forhold. Adelmann (2009) omtaler dette som å lytte med øynene fordi det også krever en viss 
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oppmerksomhet å følge med på hva som skjer. En diskriminerende lytterespons ved muntlige 

presentasjoner kan derfor også innebære å poengtere stemmebruk, kroppsspråk eller 

framtoning i gjennomføringen ved å si «Du snakket høyt» eller «Du hadde god kontakt med 

publikum». Lytteren kan også kommentere presentasjonsformen ved å si «Alle på gruppa 

snakket like mye». Den diskriminerende lytteresponsens konstaterende, dokumenterende og 

nøkterne preg uten markeringer av refleksjoner eller vurderinger, skiller den fra de øvrige 

lytteresponsene.  

 

 Forståelseslytting 2.5.2
Innenfor forståelseslytting, er lydhørhet det fremste kjennetegnet. Å lytte for å forstå er en 

intrapersonell handling, mens det å kommunisere hva man har forstått og lytte til andres 

forståelse, er overførbart til det jeg omtalte i innledningskapitlet om sentrale momenter i det 

sosiokulturelle læringssynet.  

 

Tilhøreren som forståelseslytter 

Den som lytter bearbeider ifølge Adelmann (2009) informasjon opptil fire ganger raskere enn 

den som taler. Tidsdiskrepansen kan forståelseslytteren dra nytte av ved å forsterke sin 

forståelse gjennom å repetere, parafrasere, oppsummere og formulere spørsmål til det som 

sies. Disse verbene representerer intrapersonelle lyttehandlinger forbundet med lyttetypen. 

 

Hensiktene med å forstå kan være mange, men forståelseslytteren vurderer eller tar ikke 

stilling til noe annet enn hva han selv trenger å vite. Oppmerksomheten kan rette seg mot å 

forstå innholdet i det som blir sagt på overflate- eller dybdenivå. Uansett hva den 

bakenforliggende hensikten med lyttingen er, kan intrapersonelle lyttehandlinger som søker 

forståelse dreie seg om å forstå et helhetsbilde, en del av det som sies og fakta om denne, 

eller mer detaljerte og spissede deler av det taleren sier eller å fange opp hva som sies mellom 

linjene (Adelmann, 2009).  

 

Ifølge Penne og Hertzberg forutsetter det å lytte for å forstå egenskaper som «motivasjon, 

åpenhet og nysgjerrighet» (2015, s. 64).  En elev som har forkunnskaper om presentasjonens 

innhold og erfaringer med å gjennomføre presentasjoner, vil trolig også kunne være det 

Adelmann (2009) omtaler som en effektiv og god forståelseslytter. En god forståelseslytter 

går inn i en lyttesituasjon med bevissthet rundt begrensede forkunnskaper og manglende 
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erfaringer i situasjonen, noe som er kjennetegn ved selvregulert læring og en autonom elev. 

Pintrich (2000) beskriver selvregulert læring som «an active, constructive process whereby 

learners set goal for their learning and then attempt to monitor, regulate and control their 

cognition, motivation and behavior, guided and constrained by their goals and the contextual 

features in the environment» (s. 174). Å lytte med forståelse krever en mer direkte 

involvering i omgivelsene i forhold til det å lytte oppmerksomt ifølge Rost (2011), og Otnes 

(2007) ser forståelseslytting som en sammensatt kombinasjon av både evne og vilje til å 

koble seg på den andre. Det å lytte kvalitativt innenfor de øvrige lyttetypene bygger ifølge 

Adelmann (2009) på både diskriminerende- og forståelseslytting. For å bli fortrolige med å 

lytte nyansert utover selve lyttefundamentet, behøver elever både kvantitativ og kvalitativ 

trening i å lytte. Dette vil jeg omtale i forskningskapitlets del 3.3. 

 

Mottakeren som forståelseslytter  

Lytteresponser som markerer forståelse oppfordrer den andre til å utdype og fortelle mer, 

eller korrigere eventuelle misforståelser (Adelmann, 2009). Lytteren kan stille relevante og 

klargjørende spørsmål på overflate- eller dybdenivå. På overflatenivå kan lytteren 

oppsummere det generelle bildet eller en del av det som har blitt sagt og gjengi fakta. Å 

repetere, parafrasere eller oppsummere det taleren har sagt, kan beskrives som 

verbalmarkører på forståelseslytterespons. Slik sett kan forståelseslytting minne om 

diskriminerende lytting omtalt i 2.5.1. Forståelseslytteren viser i større grad egne refleksjoner 

og et vitebegjær, mens den diskriminerende lytteren gjengir og konstaterer. Lytterens 

markering av forståelse kan også være dybdeorientert. Lytteren vil da undre seg over hva som 

blir sagt mellom linjene gjennom å fange opp nyanser i talerens språk og tonefall, legge 

merke til pauser, stillhet, talerens følelser og kroppsspråk. 

 

Adelmann (2009) påpeker også at det er en forskjell mellom å på den ene siden lytte og stille 

lukkede spørsmål om saksforhold og spesifikk informasjon (når, hvor, hvem) og å på den 

andre siden lytte og stille åpne spørsmål om holdninger og posisjoneringer (hvordan, hvorfor, 

hva). Uansett hva som er hensikten med forståelsen, er en god forståelseslytter orientert mot 

det taleren anser som viktig, gjennom å betone det, gjenta med nøkkelord eller lignende. 

Basert på Otnes’ (2007) distinksjon mellom oppbakkinger og oppfølginger, kan en 

forståelsesrespons som eksplisitt knytter an til det presentatøren sier eller gjør, markere 

faktisk lytting. Parafrasering innebærer for eksempel ikke å gjenta det den andre sier ordrett, 

men snarere å fortelle med egne ord hvordan det sagte oppfattes (Adelmann, 2009). Overført 
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til oppfølging som lyttemarkør, kan det å markere at man har lyttet med forståelse bidra med 

ny innsikt og til å videreutvikle samtalen om for eksempel presentasjonens innhold og form. 

 

 Kritisk lytting 2.5.3
Å lytte kritisk forutsetter diskriminerende lytting og lytting med forståelse, og hovedbegrepet 

for kritisk lytting er, muligens mer innlysende enn de to foregående, kritikk. Adelmann 

(2009)  understreker at å lytte kritisk er en viktig kompetanse i et samfunn hvor vi blir forsøkt 

overtalt i mange situasjoner.  

 

Tilhøreren som kritisk lytter 

Den kritiske lytterens innstilling skiller seg fra forståelseslyttingens dialektiske preg, en 

samtalefilosofisk retning hvor formålet er å samhandle om å oppklare- og finne en felles 

plattform av enighet (Bakken, 2010). Adelmann (2009) knytter kritisk lytting opp mot 

retorikkens appellformer, etos, patos og logos. Formålet med å lytte kritisk er forbundet med 

intrapersonelle lyttehandlinger som å ta stilling til- og bedømme troverdigheten ved taleren 

og innholdet. En kritisk lytter evner å reflektere over hvordan appellformene virker 

overtalende. Dette har støtte i forskning på kritisk literacy (Blikstad-Balas, 2016), og det er 

noe den nåværende læreplanen legger opp til at elevene skal mestre. Å lytte kritisk innebærer 

å beherske muntlige ferdigheter på et høyt nivå ifølge beskrivelsen av ferdighetsområdene i 

Rammeverket. Egenskapene forbundet med kritisk intrapersonell lytting er blant annet evnen 

til å vurdere muntlige tekster kritisk ut fra form og innhold (Utdanningsdirektoratet, 2017).  

Verdien av kritisk tenkning i et samfunn som er omskiftelig og mangfoldig, omtales også i 

Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8, 2015). I den nye 

overordnede delen av læreplanen som ble vedtatt høsten 2017, framheves også denne 

kompetansen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7).  

 

Etos er en retorisk appellform hvor talerens grad av troverdighet er vesentlig for å overtale 

mottakeren (Bakken, 2010). Den kritiske lytteren er oppmerksom på hvem sine interesser 

som fremmes i det sagte, og hvorvidt taleren er kompetent til å uttale seg. Lytteren reflekterer 

også over egne fordommer som kan påvirke vurderingen av talerens etos (Adelmann 2009). 

Logosappell handler om graden av fornuftighet i talerens argumentasjon (Bakken, 2010). Å 

lytte kritisk ved å rette oppmerksomhet mot logos, innebærer å utforske holdbarheten og 

relevansen argumentene har for saken som presenteres. Videre kan det lyttes kritisk til om 
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argumentene informerer tilstrekkelig og gir et heldekkende bilde, samt om innholdet 

framstilles på en balansert eller ensidig måte (Adelmann, 2009). Den tredje appellformen, 

patos, omhandler de følelsene som vekkes hos mottakeren (Bakken, 2010). En kritisk lytter 

forstår og bearbeider effektene av et følelsesladet språk. Adelmann (2009) viser til at den 

gode, kritiske lytteren ideelt sett har kunnskap om det aktuelle temaet på forhånd, kjenner til 

kildene og er bevisst på retoriske overbevisningsstrategier.  

 

Mottakeren som kritisk lytter 

En kritisk lytter har et intrapersonelt fokus på taleren, innholdet og seg selv som mottaker for 

å kunne foregripe overtalelse. En kritisk lytterespons markerer forhold ved etos, logos og 

patos gjennom spørsmål eller kommentarer om kildene, opphavet, holdbarheten og 

relevansen til det som blir sagt og måten det blir sagt på (Adelmann, 2009). Penne og 

Hertzberg (2015) påpeker at en god elevpresentasjon både må tilfredsstille krav om innhold 

og form. I hvilken grad presentatøren har oppfylt disse kravene, er momenter som en kritisk 

lytter kan knytte opp mot de retoriske appellformene og markere lytting ut fra. 

 

Den kritiske lytteren tar også ansvar for å gi en konkluderende sluttrespons, og i så fall 

demonstrerer lytteren en begrunnet motstand eller forklarer sin enighet som følge av 

overtalelsesforsøket. Kritiske lyttere knytter enighet opp mot hvorvidt presentasjonen 

oppfyller kriterier for en god gjennomføring. Lyttetypen har likhetstrekk med den 

verdsettende lytteren som også kan vurdere og konkludere, men en verdsettende lytter (del 

2.5.5) uttrykker seg mer subjektivt. En kritisk lytter er oppmerksom på det et usagte, på hint, 

antydninger, underforståtte premisser og det som sies implisitt. Derfor vil også responsen 

uttrykke forhold ved dette som lytteren trenger oppklaring i (Adelmann, 2009). Kritiske 

verbalmarkører er i stor grad i overensstemmelse med Otnes’ (2007) beskrivelse av 

oppfølginger, ettersom de kan markere forståelse ved å koble seg på noe som blir sagt og 

gjort, men også fordi kritisk lytterespons kan bringe nye momenter til samtalen.  

 
 Empatisk lytting 2.5.4

Empati, som er hovedbegrepet i empatisk lytting, er en grunnleggende menneskelig egenskap 

som innebefatter å leve seg inn i den andres situasjon, følelser og opplevelser (Adelmann, 

2009). Å lytte empatisk forutsetter både diskriminerende- og forståelseslytting, og Otnes 

(2007) betrakter empatisk lytting som et viktig komponent i enhver gjensidig samtale. Det  er 
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imidlertid snakk om grader av empati. Ulike situasjonen stiller ulike krav til hvorvidt 

empatisk lytting er en hoved- eller en bestanddel av den relasjonelle lyttingen. 

 

Tilhøreren som empatisk lytter  

I likhet med forståelseslytteren, er den empatiske orientert mot å forstå taleren ut ifra 

vedkommende sitt perspektiv, og begge lyttetypene verken bedømmer eller vurderer. 

Samtidig er det viktige forskjeller mellom dem. Forståelseslytteren er mer orientert mot hva 

lytteren selv er nysgjerrig på og trenger å vite, mens den empatiske lytteren tilsidesetter egne 

behov og interesser (Adelmann, 2009). Otnes (2007) påpeker at ulike situasjoner krever at 

lytteren desentrerer i varierende grad. Å desentrere kan beskrives som en intrapersonell 

empatisk lyttehandling hvor lytteren har en følelsesmessig kapasitet til å underlegge seg den 

andres premisser og sette seg i den andres ståsted (2007, s. 105).  

 

Forståelseslytteren og den kritiske lytteren er også orienterte mot følelsesaspektet, men ifølge 

Adelmann (2009) er utgangspunktet ulikt. Forståelseslytteren kan identifisere og beskrive 

følelsene, og den kritiske lytteren styrer oppmerksomheten mot overtalelsesaspektet patos.  

En vesentlig del av det å være empatisk retter seg mot å se et annet menneske. Derfor er 

denne lyttetypen også i større grad forbundet med synlige interpersonelle, nonverbale 

lyttemarkører hvis formål er å ivareta, støtte og hjelpe. 

 

Ifølge Otnes (2016) lytter elevene til muntlige presentasjoner i en rolle som befinner seg et 

sted mellom det å lytte med forståelse og å lytte empatisk. For å mestre empatisk lytting, 

kreves det en intrapersonell evne til å oppfatte andres følelser og registrere hvordan disse gir 

gjenklang i egne følelser, og kontinuerlig veksle mellom en følelsesmessig og intellektuell 

posisjon (Adelmann, 2009). Å gjennomføre en presentasjon kan av mange elever oppleves 

som det Goffman (1967) omtaler en ansiktstruende handling, noe jeg kommer tilbake til i 

omtalen av tidligere forskning (del 3.2.4). I lys av dette kan empatisk lytting være en 

støttestrategi for å minske eller kompensere for  ubehaget presentatøren potensielt kan kjenne 

på. Stillhet er et eksempel på empatisk, nonverbal lytterespons, men Adelmann (2009) viser 

til at empatisk stillhet har som formål å la den andre få tid til å tenke og ta ordet på nytt. 

 

Mottakeren som empatisk lytter 

Den intrapersonelle lyttingen gir empatisk forståelse. Det faktum at den empatiske formen for 

lytting betegnes som et høydepunkt (Adelmann, 2009), ligger i den relasjonelle effekten 
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lyttetypen kan ha. Foruten støttende og ivaretakende nonverbale lyttemarkører, som nevnt i 

avsnittet over, kan en empatisk lytter uttrykke seg verbalt ved å koble seg på og bekrefte den 

andres ytringer og situasjon. En empatisk lytterespons navigeres ut fra spørsmålet om 

hvordan den andre personen har det. Verbalmarkørene er derfor uselviske og inneholder ikke 

råd, formaninger eller frie assosiasjoner om egne erfaringer. Den andre personen oppmuntres 

til å uttrykke seg fritt og lytte til egne tanker, snakke seg gjennom uklarheter, få et eieforhold 

til situasjonen og selv finne gode svar på eventuelle utfordringer (Adelmann, 2009).  

 

Presentasjonssituasjonen åpner konvensjonelt sett ikke opp for verbal lyttemarkering før etter 

framføringen er lagt fram som et ferdig produkt, noe som kjennetegner en påhørssituasjon 

med monologiske trekk (Penne og Hertzberg, 2015; Adelmann 2002). I responsfasen kan 

empatisk lytterespons innebære å leve seg inn i presentatørens situasjon i ulike faser av 

presentasjonsforløpet. Dersom klasseromaktørene viser interesse for hvordan presentatøren 

opplevde situasjonen, hvordan vedkommende planla og tenkte i forkant av gjennomføringen, 

er det eksempler på empatisk lyttemarkering i responsfasen. Empatiske markører har 

fellestrekk med oppbakkingenes funksjon fordi de primært støtter og ivaretar på den andres 

premisser uten å nødvendigvis bidra med ny innsikt og videreutvikle samtalen (Otnes, 2007).  

 

 Verdsettende lytting 2.5.5
I hverdagen er vi verdsettende lyttere både i uformelle og formelle situasjoner, og Adelmann 

(2009) nevner flere situasjoner hvor verdsettende lytting forekommer; når vi hører musikk, 

radio, lydbok, leser høyt, lytter til natur eller fuglesang, er på et foredrag eller oppsøker andre 

kulturelle opplevelser. Lyttehandliger forbundet med å lytte verdsettende er både intra- og 

interpersonelle. Verdsettende lytting har et mer individuelt og subjektivt preg enn de øvrige 

lyttetypene.  

 

Tilhøreren som verdsettende lytter 

Intrapersonelt lytter vi verdsettende gjennom å være bevisste på-, oppfatte og begrunne hva 

og hvorfor vi opplever noe som en god lyttesituasjon. Vi oppsøker for eksempel situasjoner 

som virker tiltalende, og som vi er bevisste på at gir overskudd, avkobling, harmoni eller 

underholdning (Adelmann, 2009). Nonverbale lyttemarkører forbundet med verdsettende 

lytting kan beskrives som nokså identiske med de øvrige lyttetypene. En verdsettende lytter 

går ikke bevisst inn i relasjonell kommunikasjon med et formål om å være verken empatisk 
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eller kritisk. Å lytte verdsettende dreier seg derfor om frivilligheten som ligger bak initiativet 

når vi oppsøker gode lytteopplevelser eller søker mellommenneskelig kontakt. 

!

Mottakeren som verdsettende lytter 

Adelmann (2009) beskriver den verdsettende lytteresponsen slik at vi markerer 

oppmerksomhet og glede over lytteopplevelser som gir velbehag. I sosial interaksjon kan 

verdsettende respons innebære å uttrykke innlevelse i- og verdsettelse av det den andre deler. 

Ettersom elevene på sett og vis lytter av plikt i klasserommet, kan det diskuteres hvorvidt det 

er rom for reell verdsettende lytting ved muntlige presentasjoner. Likevel kan elevene i 

publikumsrollen både la seg overraske og begeistre av presentasjonens innhold og form og få 

gode lytteerfaringer med muntlige situasjoner.  

 

Ziehe (2005) viser til at elevenes hverdagsspråk og samhandlingsmønstre har større innpass i 

skolen sammenlignet med før, og at det er i overkant mye fokus på å ha det hyggelig og 

ukomplisert. Dersom det faglige læringsaspektet ved muntlige presentasjoner kommer i 

skyggen av at aktiviteten skal være underholdende og ukomplisert, kan det påvirke 

tilbøyeligheten elevene har til å lytte verdsettende og markere slik lytting i klassefellesskapet. 

Dette kommer jeg tilbake til i forskningskapitlet i omtale av blant annet Pennes (2006) 

klasseromstudier av elevframføringer.  

 

Å gi verdsettende lytterespons som er begrunnet, skiller seg fra det å lytte kritisk. En 

verdsettende lytter knytter enighet og begeistring opp mot subjektive årsaker, som for 

eksempel «Jeg fikk lyst til å lese boka fordi du bygde opp spenningen og gjorde meg 

nysgjerrig på hvem hun kom til å velge til slutt», mens en kritiske lytter (se 2.5.3) tar stilling 

basert på mer objektive kriterier. Adelmann (2009) påpeker at vi gir verdsettende lytterespons 

i sosial kommunikasjon med venner og bekjente ut fra et formål om å skape, styrke og utvikle 

sosiale bånd. I klasseromskonteksten kan det tenkes at elevenes verdsettende lytteresponser 

har en relasjonell funksjon ved å uttrykke samhold og opprettholde et støttende klassemiljø. 

Et godt klassemiljø er en betydningsfull faktor for at elevene i tale- og lytterollen både våger 

og ønsker å ta ordet og uttrykke seg muntlig (Børresen et al., 2012).  

! !
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 Identifikatorisk lytting 2.5.6
Identifikatorisk lytting har identifikasjon som sitt hovedbegrep, og selve ordet identifikasjon 

betyr å gjøre likt (Adelmann, 2009). Lyttetypen har felles berøringspunkter med verdsettende 

lytting, men oppmerksomhetsfokuset er i større grad rettet mot den andre personen, snarere 

enn innholdet i det som sies. 

 

Tilhøreren som identifikatorisk lytter  

Av eksempler på situasjoner hvor vi lytter identifikatorisk trekker Adelmann (2009) fram 

forelskelse, kjærlighet, nære vennskap og idoliserende beundring. Jeg forventer ikke at denne 

lyttetypen er framtredende i mitt analysemateriale, da den i stor grad er forbundet med sterke 

og inderlige følelser. Samtidig vil jeg forsøke å omsette identifikatorisk lytting til 

klasseromskonteksten og den muntlige presentasjonen i neste avsnitt. Dersom partene i en 

samtale inngår i lyttehandlinger som markerer åpenhet og sårbarhet overfor hverandre, blir 

relasjonen tiltakende personlig og nær. Da ligger forholdene også til rette for en lytting som 

er autentisk og gjensidig, og ikke drevet av plikt og ubalanse (Adelmann, 2009). 

 

Mottakeren som identifikatorisk lytter 

Adelmann (2009) påpeker at en pedagogisk relasjon kan være gjensidig på en slik nær og 

absorberende måte som kjennetegner identifikatorisk lytting, men som regel er det kun 

læreren som har reell erfaring med å være i den andres, altså elevenes, sted. Ved muntlige 

presentasjoner kan det være rom for at elever markerer identifikatorisk lytting. De som er 

publikummere har førstehåndserfaring med presentasjonens ulike faser. De er selv eksperter 

på medelevens ståsted fordi de selv har forberedt seg, kanskje gruet seg i forkant og opplevd 

hvordan det er å være nervøse foran klassen. De har også øvd på hvordan det er å fylle rollen 

som presentatør og ta– og holde ordet, snakke høyt og formidle et budskap. Dersom læreren 

legger opp til det, eller elevene spontant tar initiativ til å snakke om slike erfaringer på en 

gjensidig måte, vil jeg derfor regne det som identifikatorisk lyttemarkering. Forskjellen fra 

empatisk lytting, er hvorvidt utvekslingen av erfaringer er en- eller toveis (Adelmann, 2009). 
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 Tidligere forskning 3
I teoretiske perspektiver på muntlighet har lytting en tendens til å bli oversett eller gjort 

implisitt. Adelmann (2009) ser dette i sammenheng med en utstrakt bruk av integrerte 

kommunikasjonsmodeller, som smelter sammen tale- og lytterollen. Denne tendensen gjelder 

også i klasseromsforskningen. Ettersom lytteferdigheten ofte overses eller integreres i det 

store bildet når det gjelder kommunikasjon i ulike situasjoner, er det utfordringer knyttet til å 

presentere tidligere forskning som utelukkende har relevans for lærerforventninger og 

hvordan elevene lytter. Jeg strukturerer dette kapitlet om tidligere forskning ved å først gi et 

generelt bilde av arbeid med muntlighet og lytting i skolen. Her vil jeg spesielt omtale hva 

slags støtte lærere gir elever i muntlige situasjoner, deriblant framføringer. Deretter 

presenterer jeg ulike funn fra klasseromsforskningen som er relevante for elevene i tilhører- 

og mottakerrollen ved muntlige framføringer. Forskningskapitlet avsluttes med å påpeke hva 

forskning viser om behovet for lytteundervisning og hvordan retorikkdisiplinen kan ses i 

sammenheng med dette. 

 

 Arbeid med muntlighet i all sin alminnelighet 3.1
Denne delen av forskningskapitlet vil gi et bilde på muntlighetens posisjon i 

klasseromsforskningen generelt, og hva slags posisjon lytteforskningen har. I sin helhet er det 

færre studier på muntlighet sammenlignet med skriftlighet og leseopplæring. En mulig 

forklaring på dette, er at det er mer tidkrevende å gjennomføre forskning på muntlighet, blant 

annet på grunn av det flyktige preget i muntlige situasjoner, og at forskeren gjerne må være 

tilstede og studere klasserominteraksjon direkte (Hertzberg, 2016). Å lese og lytte har en del 

fellestrekk som to reseptive ferdighetssøsken som svarer til hver sin produktive ferdighet, 

henholdsvis skriftlighet og tale. De to reseptive ferdighetene har imidlertid ikke samme 

posisjon i forskning og undervisning. I det totale volumet av muntlighetsforskning blir lytting 

enten utelatt, omtalt implisitt eller overfladisk behandlet (Otnes, 1999). Resepsjon og 

forståelse er to fenomener som det er vanskelig å få tilgang på, fordi mye av det som 

undersøkes faktisk er skjult og ikke lar seg observere direkte (Rost, 2011). Lytteaspektet ved 

muntlighet kan derfor sies å være ekstra utfordrende å forske på, da man i stor grad søker 

etter interpersonelle markører som speiler intrapersonelle prosesser. Otnes (2007) viser til at 

lytteforskeren kun har de synlige og målbare lyttemarkørene å gå etter, og at man derfor 
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egentlig forsker på lyttende atferd og indikasjoner på lytting, snarere enn faktiske bevis på 

lytting. 

 

 Økt fokus på muntlighet 3.1.1
En av de store forskjellene mellom Mønsterplanen fra 1987 og Læreplanen fra 1997, heretter 

omtalt som L97, var et økt fokus på muntlige ferdigheter. Hertzberg (2003) gjennomførte en 

evalueringsrapport av L97 i 30 klasserom fordelt på fire trinn for å finne ut hvordan 

endringene knyttet til muntlighet viste seg i praksis, og i hvilken grad det undervises i 

muntlige ferdigheter. Hovedfunnene i rapporten er at muntlighet ikke tillegges nok egenverdi 

i norsk skole. I et overordnet perspektiv prioriteres arbeidet med skriftlighet og lesing framfor 

arbeid med muntlighet. Evalueringen identifiserte likevel en stor variasjon i muntlige 

aktiviteter som framføringer, diskusjoner, verkstedsøvelser og gruppearbeid.  

 

I LK06 fikk muntlighet status som en av fem grunnleggende ferdigheter som skal gjelde på 

tvers av alle skolefag. For å evaluere muntlighetens posisjon i den nye læreplanen ble FIRE-

prosjektet satt i gang. Etter å ha gjennomført observasjoner og intervjuer på grunnskole- og 

videregående nivå, konkluderte Aasen et al. (2012) med en viss økning når det gjelder 

prioritering av muntlighet. Det er imidlertid store variasjoner mellom skoler i graden av 

satsning, samt hvor systematisk skolene jobber med kriterier- og vurderinger for muntlighet. 

Den generelle tendensen var fremdeles at muntlighet kommer i skyggen av skriving og 

leseopplæring. Andre hovedfunn var at elevene gjerne trenger mer støtte enn de får . Lærere 

og skoleledelsen ble intervjuet i forbindelse med evalueringen, og muntlighet var et tema de 

sjelden tok opp uoppfordret. På direkte spørsmål varierte synspunktene til informantene. 

Noen beskrev muntlighet som et oversett felt i undervisningen, mens andre oppgav 

årsaksforklaringer som at muntlig kompetanse utvikles naturlig og uavhengig av systematisk 

øving (Aasen et al., 2012). Lærernes prioriteringer og egen kunnskap om utvikling av 

muntlige ferdigheter har etter alt å regne også implikasjoner for fokus på lytting i 

undervisningen, ettersom lytteferdigheten utgjør et delkomponent i muntlighet som 

grunnleggende ferdighet i Rammeverket (Utdanningsdirektoratet, 2017). 
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 Lytteforskningens posisjon  3.1.2
Å studere lytteren fra et talerperspektiv, som mottaker av et budskap, har hatt lange 

tradisjoner, men forskning innenfor en segregert modell hvor lytterollen gjøres eksplisitt er 

mer sjelden (Adelmann, 2002). I klasseromsforskningen refereres det fremdeles til en studie 

av lytting i amerikansk skolekontekst gjennomført av Rankin (1930). Han fant at lyttesansen 

er den vi benytter mest, men at det også er den sansen som også vies minst oppmerksomhet. 

Dette er en tendens som vedvarer, snart hundre år senere. Tidligere lyttersentrert forskning i 

skolekonteksten har ofte foregått utenfor Skandinavia. Dessuten viser Otnes (1999) til at 

forskningen har vært orientert mot den intrapersonelle lytteprosessen, som for eksempel 

dokumentasjon av elevenes konsentrasjon, hukommelse og forståelse, hvordan de gjengir 

informasjon og utfører beskjeder. Det faktum at den studietekniske lyttingen har dominert 

lytteforskningen, henger ifølge Adelmann (2009)  sammen med et tradisjonelt syn på læreren 

som transportør av kunnskap og eleven som passiv mottaker. Selv om den intrapersonelle 

lytteprosessen er skjult, er den lettere teste og registrere systematisk sammenlignet med den 

interpersonelle lytteprosessen (Otnes, 1999). I et relasjonelt lytteperspektiv bevarer lytteren 

sin status også når han ytrer seg, som beskrevet i 2.2, og det å studere lyttingens bidrag i 

samhandling med andre avhenger av å definere lytting bredt og også inkludere de 

intrapersonelle prosessene (Otnes, 1999). Tendensen i lytteforskningen medfører ifølge Otnes 

(2007) at lytting først og fremst har status som en studieteknisk ferdighet i skolen, samt at vi 

vet lite om hvordan det lyttes i norske klasserom.  

 

Synet på eleven som aktiv bidragsyter i samtale for å konstruere kunnskap og læring ble 

understreket i skolereformene på 1990-tallet, og Otnes (1999) påpeker at dette også bør virke 

styrende for lytteforskningens- og undervisningens fokus. Otnes er også den første 

skandinaviske forskeren som har rettet oppmerksomheten mot relasjonell lytting i 

skolekonteksten. Hun har gjennomført observasjonsstudier i et amerikansk klasserom (Otnes, 

1997) og studert elevers synkrone nettsamtaler om norskfaglige tema (Otnes, 2007). 

Tilsvarende studier av elevers lytting er også gjennomført i svenske klasserom av Adelmann 

(2002). Disse studiene vil jeg omtale i oppgavens del 3.3 hvor jeg kommer inn på hvordan 

lærere kan støtte elevers lytting gjennom lytteundervisning.  
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 Læreplanstudie om lytting 3.1.3
I forrige delkapittel viste jeg hvordan lytteforskningen tradisjonelt sett har vært orientert mot 

den intrapersonelle lytteprosessen. , og at Otnes (1999) etterlyser en bredere forståelse av 

lyttefenomenet i elevaktive klasserom. Jeg visste også at læreplanen  Kunnskapsløftet har 

framhevet muntlige ferdigheter. I det følgende skal vi se nærmere på hva slags lytting 

læreplanen vektlegger, med utgangspunkt i Otnes’ (2016) studie av lyttebegrepet i LK06. 

Hun har  beskrevet hva slags lytting som eventuelt nevnes i planen og med hvilket 

lytteformål. Studien omfatter skolefagene samfunnsfag, engelsk, RLE og norsk. Ettersom 

læreplanen er generelt utformet er det få føringer for hva slags type lytting det legges opp til. 

Selv om læreplanen vektlegger ulike lyttehandlinger, finner Otnes at det de intrapersonelle 

prosessene som dominerer i beskrivelsen av lytting i norskfaget. Lytting har først og fremst 

status som en reseptiv ferdighet hvor formålet er å lytte for å lære. Læreplanen i norskfaget 

inneholder også kompetansemål som retter seg mot at elevene skal kommunisere, men her 

finner Otnes (2016) at formålet å lytte for å kommunisere ikke vektlegges. I stedet må lytting 

tolkes inn og forstås implisitt. Kompetansemål som fokuserer eksplisitt på formål hvor 

elevene lytter for å kommunisere, er ifølge Otnes (2016) mer framtredende i 

fremmedspråkene enn i norsk. Her omtales lyttestrategier mer som en kommunikativ 

kompetanse som innebærer å «velge og bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset 

formål, situasjon og sjanger» (Utdanningsdirektoratet, 2006).  

 

Adelmann (2002) har gjennomført en lignende studie om lytting i svensk skolekontekst, og 

han påpeker lignende tendenser i et historisk perspektiv. Morsmålsfaget har med andre ord en 

del å gå på når det gjelder å betrakte lytting som en reaktiv, eller svarende ferdighet. Det 

faktum at det ikke er framskrevet slik i læreplanen, stiller krav til lærerens bevissthet om 

lytting og kunnskap om hvordan lytting kan operasjonaliseres og tilpasses undervisningen i 

situasjoner hvor elevene kommuniserer. Adelmann (2002) fant i sin studie at svenske lærere 

ikke får tilstrekkelig opplæring i lytteaspektet ved muntlighet 

 
 Studier av arbeid med framføringer 3.2

I evalueringen av L97 ble framføringer beskrevet som «kjernen i arbeidet med muntlighet i 

våre klasserom» (Hertzberg, 2003, s. 150), og det ble estimert at 17 av 21 registrerte tilfeller 

av muntlige aktiviteter var framføringer. Svenkerud, Hertzberg og Klette (2012, s. 41) 

estimerte senere at over 80 prosent av arbeidet med muntlige ferdigheter dreide seg om 
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framføringer. Det faktum at elevframføringen er en framtredende muntlig aktivitet, knytter 

FIRE-prosjektet (Aasen et al., 2012) opp mot at den muntlige eksamensformen ofte består av 

å gjennomføre en presentasjon. I flere nyere klasseromstudier fra norsk skole, har 

observasjon av elevframføringer vært en del av datagrunnlaget. Flere av disse har fokusert på 

bestanddeler av presentasjonen eller bestemte faser i arbeidet. I denne gjennomgangen, vil 

jeg legge fram momenter som er direkte relevant for de fasene av presentasjonsforløpet som 

er inkludert i utvalget mitt (se del 4.3.3). Hvordan lærere veileder elevene, og hva som 

kjennetegner elevene i tilhører- og mottakerrollen vil være særlig relevant for å belyse min 

problemstilling.  

 

 Hva vet vi om lærerens støtte? 3.2.1
Svenkerud (2013a) viser til at elevaktive arbeidsformer preger arbeidet med muntlighet i 

skolen. Det kan virke som det er gode intensjoner bak ulike elevaktive arbeidsformer, men at 

det intenderte læringsutbyttet uteblir. PISA+-undersøkelsen indikerer også at den hyppige 

forekomsten av elevaktive arbeidsformer har et uforløst potensial (Svenkerud et al., 2012). 

Klasseromsituasjonene hvor elevene er aktive og engasjerte mangler ofte et klart fokus. 

Dessuten forekommer det i liten grad at lærerne introduserer eller oppsummerer 

enkeltaktiviteter.  

 

Muntlige aktiviteter i klasserommet beskrives altså generelt sett som lite strukturerte og 

elevaktive i forskningen. Ifølge Svenkerud (2013b) framstår arbeidet med presentasjoner 

også som relativt fritt og elevaktivt. Samtidig er det ved framføringer at det mest systematiske 

arbeidet med muntlighet skjer. Hertzberg (2003) ser dette i naturlig sammenheng med at 

planlagte framføringer er mer konkrete både å undervise i og gjennomføre sammenlignet med 

spontane samtaler. Potensialet i å ramme inn, støtte og planlegge blir allikevel ikke utnyttet 

til det fulle. PISA+-studien bekrefter at elever får mye kvantitativ trening i det å forberede og 

holde ulike typer presentasjoner. Lærerne veileder imidlertid lite i for- og etterkant, og det er 

få instruksjoner rettet mot både taleren og elevene i publikum. (Svenkerud et al., 2012). Når 

muntlige aktiviteter, deriblant elevpresentasjoner, sjelden forankres i er større faglig og 

teoretisk perspektiv, kan de også framstå som kontekstløse.  

 

I teorikapitlets del 2.4 viste jeg til betydningen av metakunnskap og -språk for at elevene skal 

kunne tilegne seg de muntlige tekstene i sekundærdiskursen, deriblant den muntlige 
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presentasjonen. Den spede forekomsten av støtte ved ulike faser av presentasjonsforløpet, kan 

knyttes opp mot undervisning i muntlighet. Hertzberg (2003, s.139) fant kun én sekvens 

fordelt på fem klasserom hvor elevene fikk metaundervisning i muntlig. Svenkerud et al. 

(2012, s. 41) beskriver at undervisning i muntlighet utgjør 5,3% av undervisningstiden på 

niende trinn, og at sekvensene dessuten er korte. Gjennom selvrapporterende undersøkelser er 

også elevperspektivet representert i synet på undervisning i muntlighet. Elleve av tolv elever 

intervjuet av Svenkerud (2013a) oppgav at de får lite eller ingen veiledning av læreren i 

forkant av framføring. Hun påpeker imidlertid at undervisning i muntlighet som har relevans 

for framføringer også kan finne sted i andre undervisningstimer enn rett før presentasjoner. 

 

Hvis elevene gis lite støtte i muntlige aktiviteter som framføringer, er en følge av dette at de 

får et ansvar for arbeidsprosesser gjennom selvstendig utprøving. Meland (2011) har forsket 

på hvordan elever og lærere i norsk videregående skole håndterer visjonen om å ta ansvar for 

egen læring. Studien har et overordnet perspektiv på læring, og dermed verken et spesifikt 

muntlig- eller lytteperspektiv. Likevel har den relevans for å beskrive lærerens rolle som den 

kompetente andre når det gjelder utvikling av elevenes faglige læring, deriblant 

lyttekompetanse. Et av hovedfunnene fra studien er at kun en tredjedel av elevene får til å 

strukturere faglige aktiviteter og tidsbruk på egenhånd (Meland, 2011, s. 181). Hvorvidt 

elevene lykkes med å innfri en slik visjon, kan ses i sammenheng med elevenes modning, 

samt hvorvidt de behersker språkpraksisen i faget og den selvdisiplinen som kreves for å 

lære. Lærerne Meland intervjuet, oppgav manglende kompetanse som en årsak til at de ikke 

gav nok og riktig støtte, og elevene etterlyste på sin side mer støtte fra læreren. 

 

Noe av forklaringen på fraværende eller lite systematisk støtte i muntlige situasjoner kan også 

ha en sammenheng med at lærere selv opplever manglende kompetanse i muntlig 

ferdighetstrening (Hertzberg, 2003; Svenkerud et al., 2012). Ifølge Olsson Jers (2012) har 

elever gjerne en metaspråklig kompetanse når det gjelder lesing og skriftlige ferdigheter, men 

de mangler et metaspråk for muntlighet. Dermed virker elevene sikrere når de snakker om 

skriftlighet enn muntlighet. Selv om muntlighet har fått et større fotfeste i skolen de siste 

tiårene, har ikke undervisning i muntlighet like dypfestede røtter som resten av de 

grunnleggende ferdighetene. Det faktum at elever får lite generell veiledning og 

metaundervisning, indikerer at det eksplisitte lyttefokuset heller ikke er framtredende. 

!  
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 Hva vet vi om elevene som tilhørere? 3.2.2
Når det er svak veiledningskultur i muntlige situasjoner, deriblant framføringer, og elever 

ofte ikke har et metaspråk for muntlighet, kan dette bety at elevene i publikumsrollen også 

lytter ut fra sine egne evner gjennom utprøving. Den som lytter til muntlige framføringer, 

bidrar direkte i utformingen av teksten gjennom å støtte presentatøren i gjennomføringen, 

som beskrevet i 2.4.4. Derfor er det av betydning å se til hva forskning peker på når det 

gjelder elevers evne til å være gode tilhørere.  

 

Reformevalueringen av L97 (Hertzberg, 2003) beskriver at elevene i publikumsrollen gir 

støtte i form av at de applauderer, men utover dette viser de lite oppmerksomhet mot den som 

har ordet. I noen tilfelle sitter de med ryggen til, forbereder sitt eget arbeid, småprater eller 

viser tegn til kjedsomhet under gjennomføringen av presentasjoner. I klasserommene som er 

inkludert i studien til Svenkerud et al. (2012) noen år senere, finner de få forstyrrelser og tegn 

på at tilhørerne kjeder seg eller melder seg ut av presentasjons-gjennomføringen. Elevene 

applauderer også uten unntak. Slik markerer elevene i publikum støtte, høflighet og 

solidaritet gjennom nonverbale lyttehandlinger. Elevene som Svenkerud  (2013a) intervjuet 

omtaler lyttehandlinger som de setter pris på når de selv framfører, og det er at de som lytter 

er «stille og forstyrrer ikke, og for det andre later de som de følger med» (s. 10). De er med 

andre ord lite bevisste på både sin egen og andres tilhørerrolle. Hertzberg (2003) viser til at 

det å være en god tilhører er verdifullt for forekomst av uro og uoppmerksomhet kan sette en 

stopper selv for en som er engasjert og godt forberedt. Det varierer med andre ord hvor stor 

grad tilhørerne er bevisste over dette og tar ansvar for at presentatøren opplever mestring.  

 

Årsakene til at elevene forholder seg passive og tause kan være flere, men i Dysthes (1995) 

studie fra norske og amerikanske klasserom oppgir flere elever at det er behagelig og 

uforpliktende å late som om at man følger med. Enkelte elever kan med andre ord forbinde 

det å lytte i klasserommet som en passiv aktivitet. Dysthe understreker derfor betydningen av 

at elever engasjerer seg og samhandler, fordi der er når kunnskap formuleres at eventuell 

mangelfull forståelse avdekkes. I neste delkapittel skal vi se hva forskning viser om elevene 

som faktisk ytrer seg og går inn i mottakerrollen. 

!  



!

!

38!

 Hva vet vi om elevene som mottakere?  3.2.3
Klasseromsforskningen har flere beskrivelser av lærernes tilbakemeldinger etter 

framføringer. Ofte er det læreren som gir respons, mens elevene i publikum i liten eller ingen 

grad er framføringens mottakere (Svenkerud et al., 2012). At læreren har regi og gir flest 

tilbakemeldinger, er muligens ikke så oppsiktsvekkende, ettersom læreren er den i 

klasserommet som både har makt og ansvar i kraft av sin profesjonalitet (Oma Ohnstad, 

2015), og den som besitter ekspertkunnskap for å vurdere i framføringssituasjonen. I den 

naturlige klasserominteraksjonen kan også lærerens tilbakemeldinger modellere lytting, noe 

Otnes (1997) omtaler som indirekte lytteundervisning. I den forbindelse er det et viktig funn 

fra forskning på framføringer at lærerens responser i etterkant er lite konkrete og 

usystematiske (Hertzberg, 2003). Lærerne i Hertzbergs studie viser entusiasme uansett 

kvalitet på framføringen, og i den grad tilbakemeldingene er konkrete, fokuserer de gjerne på 

innholdet. Derfor fungerer ikke lytteresponsen som god veiledning for eleven som framfører 

eller som god modellering på verbal lyttemarkering i responsfasen. Også Svenkerud (2013b) 

viser til at responsfasen gjerne preges av at læreren gir en formell karaktervurdering uten at 

tilbakemeldingene er videre utfyllende. Lærerens responser kan ofte ikke kategoriseres som 

veiledende fordi de er korte, generelle og positive.  

 

Mens lærerne så å si alltid gir noe (vag) og rosende respons, er det ofte lite respons å hente 

fra elevene. Utover elevenes ro underveis og applaus etter presentasjoner, oppsummerer 

Hertzberg (2003) funnene fra studien med at «den typiske publikumsrollen dreier seg om å 

først å lytte, deretter å gi en eller annen form for anerkjennelse (f. eks. applaus) og av og til 

også å stille spørsmål» (s. 162). Hvis elevene gir tilbakemeldinger, er disse også rosende og 

generelle. Svenkerud et al. (2012) bekrefter i sin studie at responsen fra elever i 

publikumsrollen er lite omfattende, og i en studie fra svensk videregående skole, viser Palmér 

(2008) lignende funn. Medelevenes responser er på den ene siden støttende, men de viser 

også lite reell innlevelse i det som legges fram foran klassen. 

 

Når elevene selv forteller hva slags kunnskap de mener er viktig ved presentasjoner, nevner 

de såkalte erfaringsbaserte ferdigheter som kontakt med publikum, kroppsholdning og 

blikkontakt (Svenkerud 2013b). I et lytteperspektiv er dette interessant ettersom elevene 

bekrefter en tendens til å se på publikum som en tilhørerrolle hvor formålet først og fremst er 

å støtte gjennomføringen. Fokusområdene som elevene trekker fram når de forbereder, kan 
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dessuten være betegnende for hva de lytter etter når de selv er i tilhører- og mottakerrollen. 

Olsson Jers (2010) beskriver respons på elevframføringer i et retorisk perspektiv i sin 

doktoravhandling. Hun fant blant annet at elever merker seg lokale deler i framføringene. 

Dette betyr at elevene i mottakerrollen gir tilbakemeldinger på synlige forhold som 

publikumskontakt og stemmevolum, i stedet for å fokusere på globale deler som innhold og 

komposisjon. Å lytte med øynene er ikke uvesentlig ved muntlige framføringer, som omtalt i 

2.5.1, men når mottakernes lytteresponser er vage, rosende og snevre peker det på et uforløst 

potensial ved framføringer, noe jeg vil ta for meg i neste delkapittel. 

 

 Et uforløst potensial? 3.2.4
Elevene som presenterer skal bli trygge i klassen, øve seg på å ta ordet og føre samtaler med 

selvtillit. Ifølge Bakke og Kverndokken (2010) kjenner mange lærere på elevenes sårbarhet i 

det som er en ansiktstruende situasjon, og dette kan forklare hvorfor de unnlater å gi grundige 

tilbakemeldinger umiddelbart etter en framføring. Å gi tilbakemeldinger på muntlige 

presentasjoner er med andre ord krevende både for læreren, publikum og presentatøren. 

Konsekvensen av utelukkende generelle og rosende kommentarer fra publikum, er imidlertid 

at elvene ikke får veiledningen de trenger for å utvikle seg til senere presentasjoner eller 

andre muntlige situasjoner (Svenkerud et al., 2012). At utviklingen av talerens muntlige 

kompetanse begrenses av rosende tilbakemeldinger bekreftes også av Olsson Jers (2010). 

Relevansen for min studie fra et lytteperspektiv er at det ligger et stort potensial i at elevene i 

publikumsrollen går inn i mottakerrollen. Dersom publikum gis- og tar ansvar for å involvere 

seg som mottakere i responsfasen,  kan det gagne utviklingen av både talerens og lytterens 

muntlige kompetanse. Som vi så i del 2.5 er det å lytte til framføringer betydelig mer 

komplekst enn å orientere seg mot det visuelle og lokale.  

 

Et relevant spørsmål å stille, er hva som kan hindre at elevene går inn i mottakerrollen ved 

framføringer. Vi så blant annet at tilhørerrollen kan oppfattes som både trygg og 

uforpliktende av enkelte elever (Dysthe, 1995). Et påfallende trekk ved elevers muntlige 

framføringer er dessuten at de er såpass like i formen. Løvland (2006) har studert elevers 

bruk av multimodale ressurser ved framføringer på ungdomstrinnet. Hun fant at 

presentasjonene framstår som standardiserte ritualer fordi målgruppa alltid består av læreren 

og medelevene, samt at kommunikasjonssituasjonen er identisk fra gang til gang. På den ene 

siden skal elevene stå foran klassen som en ekspert, men samtidig forholder de seg til et 
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todelt publikum. For elevene som lytter kan dette virke inn på tilbøyeligheten til å oppfatte 

seg selv som tekstens reelle mottakere og hvordan de retter lyttefokuset sitt underveis.  

 

Svennevig, Tønnesson, Svenkerud og Klette (2012) identifiserer en mulig forklaring på 

elevenes manglende engasjement i sin studie av retoriske ressurser i elevframføringer. Det 

kan være utfordrende å oppmuntre elever til å vise engasjement overfor et tema og en 

situasjon som ikke er selvvalgt, noe som gjelder både for formidlingen og lyttingen. Det er 

tydelig at elevene ofte presenterer og lytter først og fremst fordi de må. I primærdiskursen er 

lyttesituasjonene i større grad preget av at elever oppsøker situasjoner hvor de ikke lytter 

fordi de må, sammenlignet med lyttingen i skolekonteksten. Lyng (2004) har gjennomført 

observasjoner av framføringer på niende trinn og påpeker at publikumsresponsen blant annet 

varierer ut ifra framføringens tema, samt at populariteten til presentatøren virker inn på 

engasjementet. Publikum virker mer oppmerksomme og engasjerte når presentasjonen 

berører tema utenom tradisjonelle faglige tema.  

 

Elever kan også ha utfordringer når det gjelder å kombinere faglighet med kreativitet når de 

framfører. Å vise kreativitet i gjennomføringen er ifølge Løvland (2006) noe som gir status i 

blant elevene i klassen. Den som framfører befinner seg i en situasjon hvor de skal vekke 

både lærerens og medelevenes interesse, og Løvland beskriver at det kreative kan ta overhånd 

i gjennomføringen. I et lytteperspektiv har dette relevans fordi framføringssituasjonen blir lite 

norskfaglig dersom formålet med å lytte primært er å bli underholdt om et tema som går 

utenom pensum. Bartnæs Rygg (2010) har studert hvordan presentatøren balanserer det å 

engasjere et dobbelt publikum bestående av læreren og medelevene. Hennes funn er at 

dobbeltheten påvirker innholdet og formen på presentasjonene. Når presentasjonene blir 

karaktervurdert, framstår læreren som tekstens modellytter. Det varier derfor i hvor stor grad 

elevene i publikumsrollen identifiserer seg som en del av presentasjonens målgruppe. Dette 

vil igjen kunne påvirke hvordan elevene forholder seg til lærerens forventninger når det 

gjelder å se mulighetene og ta det ansvaret som presentasjonssituasjonen åpner opp for. 

 

Dysthe (1995, s. 177) omtaler samtalen i etterkant av elevframføringer som et antiklimaks 

fordi responsfasen ikke står i stil med innsatsen og tidsbruken som ligger bak elevenes 

forberedelser. Fiske (2014) bekrefter tendensene til et antiklimaks i sin masterstudie. 

Presentasjonens potensial for samtale og læring utnyttes ikke til det fulle når dialogen i 

etterkant bortfaller. I et lytteperspektiv innebærer dette at elevene gjerne forblir i en 
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komfortsone som tilhørere (se 3.2.2), og de gis eller tar ikke ansvar for å dele refleksjonene 

sine. Noe av årsaken til at det blir slik, knytter Fiske (2014) blant annet til at det å 

gjennomføre så mange framføringer som mulig ser ut til å være et mål for lærerne. Dette kan 

ha relevans for lærerens lytteforventninger fordi lytterens reelle engasjement blir sekundær i 

lys av presentatørens utprøving og erfaringsbaserte taletrening.  

 
 Det positive med et framføringsritual 3.2.5

Selv om det kan være problematisk dersom elevenes presentasjoner følger et ritual, er det 

ikke utelukkende negativt. Dette har en sammenheng med graden av lærerens støtte som jeg 

beskrev i del 3.2.1. Børresens (2016) forskning viser til at det å ha  regler og ritualer ved 

muntlige framføringer kan virke tryggende for elevene. De kan gjøre seg kjent med ritualet 

og våge å delta i et mer langsiktig perspektiv, når de føler seg mer komfortable i situasjonen.  

 

Penne (2006) har studert utviklingen av elevers ferdigheter i framføringssituasjonen i tre 

ungdomsskoleklasser, og beskriver store forskjeller mellom to av klassene. Ved det hun 

kaller Drabantbyskolen, skildrer Penne en klassekultur hvor elevene legger mye forberedelse 

og status i det å mestre framføringssjangeren. Elevene ivaretar hverandre og er bevisste på at 

presentasjonssituasjonen genererer nervøsitet. Klassen framstår som rause, stille og 

oppmuntrende tilhørere. I tilbakemeldingsfasen vurderer de hverandre ut fra de samme 

kriteriene som de baserer forberedelsene på. Ifølge Hertzberg (1999; 2003) kan en løsning for 

å gi elever ansvar på en trygg måte, være nettopp å benytte slike kriterier og ha et 

tolkningsfellesskap i muntlighet. Fokuset i framføringssituasjonen blir da på selve produktet 

og mindre på personen som gjennomfører. For presentatøren oppleves ikke tilbakemeldinger 

like private og nærgående ifølge Børresen (2016).  

 

Byskolen, den andre skolen i Pennes (2006) studie, er i større grad i tråd med det generelle 

bildet fra norske klasserom når det gjelder framføringskultur (se 3.2.1). Her får elevene større 

frihet og mindre veiledning i forkant, og elevene i tilhørerrollen utstråler positivitet og glede. 

Samtidig gir de ikke nevneverdig tilbakemelding utover applaus. Ved Byskolen er det å 

presentere mer som en underholdningsaktivitet, og elevene oppgir at de ikke har lært så mye 

av å framføre, verken som taler eller publikum. De verdsetter likevel presentasjonsaktiviteten 

som et avbrekk i klasserommets arbeidsmetoder. Penne (2006) konkluderer med at dette er 

uheldig, tatt i betraktning at det å presentere først og fremst er en faglig situasjon. Denne 

studien er et viktig bidrag til forskningen fordi den peker på at systematisk arbeid med 
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muntlighet, deriblant et framføringsritual som forventer noe av både taleren og lytteren, er 

betydningsfullt for utviklingen av muntlig kompetanse. 

 

Flere studier har antydet at det kan være lettere både å gjennomfør presentasjoner, samt å gi 

respons for læreren og elevene i publikum når de tar utgangpunkt i kriterier. Kriterier retter 

seg i større grad mot presentasjonen som produkt, og mindre mot presentatørens eget etos 

(Olsson Jers, 2010). Det er lite som tyder på at kriterier for lytting har en sentral rolle i 

klasserommet. I evalueringen av L97 fant Hertzberg (2003) lite fokus på publikumsrollen ved 

elevpresentasjoner, og påpeker at kriteriene ved presentasjoner også kan rette seg mot å 

vurdere publikum. På den måten blir elvene stilt til ansvar både for sine tale- og 

lyttehandlinger. Dette er i tråd med Børresen (2016) som understreker elevenes ansvar i 

klasseromskonteksten bør springe ut av at det er verdifullt at de ytrer seg, enten som 

presentatør eller publikummer, samt at det de deler også tillegges en verdi i 

klassefellesskapet. Elevene som Penne (2006) intervjuet ved Drabantbyskolen rapporterer at 

det oppleves trygt å ha klart definerte roller å forholde seg til, og at kriteriene støtter dem på 

vegen mot bedre muntlige ferdigheter. Situasjonen ved Drabantbyskolen er langt på veg i 

tråd med det jeg skisserte i teorikapitlets del 2.4, om hvorfor det er viktig med eksplisitt støtte 

av elevene inn i muntlige situasjoner.  

 

 Hvordan støtte og veilede elevenes lytting? 3.3
Studien som Penne (2006) utførte, viste forbilledlige muntlighetsforhold ved  

Drabantbyskolen. Den er et eksempel på at en rituell tilnærming til muntlige situasjoner kan 

ha visse fordeler. Det er vanlig å skille mellom muntlighet i undervisningen og undervisning i 

muntlighet (Hertzberg og Penne, 2015). Dette skillet er hentet fra den danske forskeren Mads 

Haugsted (1999) som understreker viktigheten i å ha en balanse mellom de to, og at det er 

uheldig for utviklingen av muntlig kompetanse dersom undervisningen ikke er direkte og 

systematisk. Muntlighet i undervisningen vil si alle former for muntlige situasjoner i 

klasserommet som forløper naturlig. Eksempler på det motsatte, undervisning i muntlighet, 

kan innebære å snakke om sjangre eller spilleregler for muntlighet. Dette kalles å etablere et 

felles metaspråk, eller et språk om det muntlige språket.  

 

Som det framkommer i lys av tidligere forskning, får elevene mye ferdighetstrening, men lite 

undervisning i muntlighet. Drabantbyskolen i Penne (2006) skiller seg derfor ut fra det 
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overordnede bildet fra norske klasserom, ved at de nettopp får undervisning i muntlighet. 

Blant annet gir læreren relativt klare og tydelige forventninger til taleren. Når det gjelder 

publikumsrollen, forventes elevene å gi konstruktiv kritikk til hverandre basert på kriterier, 

noe som er forenlig med å etablere et metaspråk om muntlighet. Selv om studien ikke 

fokuserer eksplisitt på lytting og publikumsrollen, viser den at klare forventningsrammer 

bidrar til å trygge elevene både når det gjelder å ta ordet og gi tilbakemeldinger. Dette kan 

også ha relevans for lyttekompetansen, dersom elevene opplever tilsvarende forventninger til 

å være engasjerte og forholde seg til framføringer som reelle mottakere.  

 

Så langt har vi også sett at muntlighet i norskfaget ofte kommer i skyggen av de to andre 

grunnleggende ferdighetene skriving og lesning. Elever får lite undervisning i muntlighet og 

er som regel støttende eller uengasjerte tilhørere, og de gir rosende tilbakemeldinger i den 

grad de går inn i mottakerrollen. I de neste delkapitlene vil jeg vise til hva forskning sier om  

hvordan lærere kan støtte og veilede elevers lytting i muntlige situasjoner i klasserommet.   

 

 Lytteundervisning 3.3.1
Lytteundervisning innebærer å undervise i muntlighet ut ifra en segregert modell (Adelmann, 

2009). Ettersom lytting har en tendens til å havne i skyggen av taleferdigheten, beskriver 

lytteforskere at eksplisitt lytteundervisning også er et vesentlig fokusområde i utdanningen. I 

denne delen av forskningskapitlet vil jeg vise til studier om lytting som konkluderer med et 

slikt behov for å støtte elevene i deres lytting i muntlige aktiviteter. Jeg vil også gi noen 

konkrete eksempler på hvordan lytteundervisning i klasserommet kan se ut, og i den 

forbindelse trekke eksplisitt inn retorikkens relevans for lytteren.  

 

Behov for lytteundervisning 

Otnes’ (1997) studie av utvikling av lyttekompetanse i en amerikansk femteklasse viser til 

lærerens lytteundervisning som henholdsvis kan beskrives som indirekte eller direkte. 

Indirekte lytteundervisning innebærer at læreren modellerer lytting i den naturlige 

kommunikasjonen med elevene, samt at elevene selv får samtaletrening med hverandre eller 

læreren. Dette er forenlig med det Haugsted (1999) omtaler som muntlighet i undervisningen, 

og det Svenkerud (2013b) viser til at elevene får av erfaringsbasert kunnskap. Direkte 

lytteundervisning er på den andre siden når klassen eksplisitt snakker om- eller øver bevisst 

på å lytte (Otnes, 1997). Slik lytteundervisning kan regnes inn under undervisning i 
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muntlighet (Haugsted, 1999), og bidra til at elevene utvikler påstandskunnskap i møte med 

muntlige aktiviteter (Svenkerud, 2013b).  

 

I femteklassen Otnes (1997) observerte, var det et ideal at elevene viste overfor hverandre at 

de lyttet. Et av hovedfunnene fra studien er at elevene har utfordringer med å balansere 

mellom intra- og interpersonelle lyttehandlinger. Elevenes nonverbale lyttemarkører kan tyde 

på at de ikke lytter særlig oppmerksomt til hverandre. Blant annet ligger en elev på gulvet og 

tar push-ups mens en annen elev snakker. Likevel gir eleven en lytterespons som viser at han 

faktisk har lyttet. Otnes understreker at elevene i den amerikanske femteklassen kan ha 

utbytte av direkte lytteundervisning for å bevisstgjøres på at de interpersonelle 

lyttehandlingene påvirker den som har ordet. 

 

I sin doktoravhandling, studerte Adelmann (2002) svenske elevers lytteresponser og 

lytterepertoar med et dialogisk perspektiv på lytting. Når elevene i studien snakket om faglige 

tema, viste de stor variasjon med tanke på hva slags lytterepertoar de tok i bruk. Blant annet 

var det forskjeller mellom hvordan elever markerte dominans ved å ta plass i samtalen og 

videreutvikle tematikken, samt hvorvidt elevene refererte til innhold på et overflate- eller 

dybdenivå. Han konkluderer med et behov for lytteundervisning for å støtte elevene i å vise 

et mer nyansert lytterepertoar. Elevene i Otnes’ (2007) studie om verbal lyttemarkering i 

synkrone nettsamtaler, viser også ulik grad av kommunikativ kompetanse i måten de 

markerer lytting på når de chatter om norskfaglige emner. Variasjoner mellom elevenes 

lyttemarkering, kan ses i sammenheng med ulik evne og vilje til å lytte ut ifra hva 

samtalepartneren forventer og hva situasjonen krever. I hvilken grad  elevene har erfaring 

med sjangeren de samtaler innenfor, kan også spille inn.  

 

Lytteforskningen bekrefter tendensen vi så i del 3.2, nemlig at det er store variasjoner i 

elevers lytting, enten de lytter i tilhører- og mottakerrollen, i simultane fagsamtaler i 

klasserom eller chatter på internett. Vi har også sett at betydningen av et metaspråk er 

betydningsfullt for elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, og både Otnes (1997; 2007) og 

Adelmann (2002; 2009) understreker et behov for at undervisningen i muntlighet også består 

av lytteundervisning. Ved å gjennomføre direkte lytteundervisning kan elevene bli bevisste 

på hva som er hensiktsmessig lytting i ulike situasjoner, samt at fraværet av å markere lytting 

interpersonelt påvirker den som snakker, selv om man faktisk har lyttet (Otnes, 1997). 

Adelmann (2002) konkluderte med at å fokusere eksplisitt på lyttedimensjonen i muntlige 
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situasjoner kan støtte elevenes læring, men også bidra til å skape ny innsikt i fellesskap. 

Fraværet av eksplisitt lytteundervisning i klasserommet, ser han i sammenheng med at 

kunnskapen om hvorfor og hvordan eksplisitt lytteundervisning kan ha en plass i 

undervisningen, ikke er et fokusområde i lærerutdanningen.  

 

Hvordan kan lytteundervisning se ut? 

Som vi har sett, er det flere studier som peker på at elevene ikke får tilstrekkelig undervisning 

i det å lytte. Da er det nærliggende å se på hva som framheves som gode måter å drive 

lytteundervisning på. For å arbeide med framføringer trenger elevene kunnskap om innhold, 

form, kommunikativ kompetanse og retoriske ferdigheter, samt kunnskap om fordeling av 

ansvar og roller (Svenkerud, 2013a, s. 12). Både Otnes (1997; 2007) og Adelmann (2002; 

2009) og påpeker at det er nødvendig å både forske og undervise ut ifra en segregert modell 

som gjør lyttingens potensial og lyterollens bidrag i kommunikasjonssammenheng eksplisitt.  

 

Eksplisitt lytteundervisning kan innebære at lytting omtales som et eget tema, eller ved at 

elevene trener bevisst på- og snakker om lytting, gjør konsentrasjons- og 

hukommelsesøvelser, følger instrukser, lytter etter en hovedidé, skiller fakta og meninger 

eller tar notater mens de lytter (Otnes, 1999). Dersom klassen i fellesskap utformer og 

etablerer samtaleregler for hvordan man taler og lytter, kan dette ha positive utfall for 

samtalekulturen i klasserommet (Hertzberg; 1999; Adelmann, 2009). Forventninger og 

spilleregler som gjelder for både tale- og lytterollen blir også tydeligere for elevene hvis 

framføringsritualet inkluderer slike regler. 

 

Å utvikle nyanserte og selvstendige lyttevaner er forenlig med å mestre muntlige ferdigheter 

på et høyt nivå, i tråd med Rammeverkets (Utdanningsdirektoratet, 2017) beskrivelser. I 2.4.1 

viste jeg til at elever har ulike erfaringer med å tale og lytte i primærdiskursen. Evnen til å 

samtale fleksibelt og effektivt, utvikler seg ikke nødvendigvis uten en bevissthet om å 

tilpasse lytting til mottaker, situasjon og formål. Otnes (1999) peker i den sammenheng på 

verdien i at elever kan egenvurdere både sin egen og andres lytting basert på kriterier som 

beskriver ulike lyttehandlinger og nivåer av lyttekompetanse. Dette støttes også av Adelmann 

(2009) som understreker at selvinnsikt er vesentlig for å utvikle lyttekompetanse. 

Undervisning som støtter elevenes refleksjon på egen og andres lytting, bidrar også til et 

metaspråk om lytting.  
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De ulike lyttehandlingene (Otnes, 2007; Adelmann, 2009) og –markørene (Otnes, 2007) 

omtalt i teorikapitlets del 2.3 kan forstås som operasjonaliseringer av lytting som en følge av 

det mangelfulle fokuset på lytting i kommunikasjon generelt, så vel som i skolekonteksten. 

Særlig trekker Otnes (2016) fram skillet mellom oppbakkinger og oppfølginger som egnede 

innfallsvinkler til lytting i klasseromskonteksten. Å tematisere kohesjonskompetanse som en 

del av lytteundervisningen kan støtte elevene i å utdype og begrunne påstandene sine. 

Kohesjonsmekanismer er også en måte å koble seg på og bevise lytting ved å gjenta ord, 

fraser og adverb, og samtidig vise oppmerksomhet (Otnes, 2007). Samtidig er det ikke slik at 

en oppbakking betegner en dårlig lyttemarkering, ettersom hva som er en adekvat 

lyttemarkering er avhengig av situasjonen og mottakeren. Å synliggjøre, øve på- og snakke 

om ulike måter å markere lytting på og hvordan dette virker på samtalepartneren, kan støtte 

elevenes metaspråklige kompetanse. Dette kan ha betydning for utviklingen av 

kommunikativ kompetanse både som en faglig og relasjonell ferdighet (Otnes, 2007). 

 

Otnes (1999) viser til potensialet som ligger i lydopptak, transkribering av muntlig 

kommunikasjon og å studere chat-samtaler eller fiktive samtaler i litteraturen for å 

bevisstgjøre elevene på  lytting og -respons. Digitale ferdigheter kan være en ressurs ved 

muntlige aktiviteter i klasserommet. Ifølge Svenkerud og Opdal (2016) kan skillet mellom 

den flyktige og forbigående muntlige og den skriftlige teksten, viskes ut dersom elevene for 

eksempel filmer sine egne framføringer. Presentatøren får flere muligheter til å gjøre opptak 

og kan selv reflektere over kvaliteten, og publikum kan dessuten se presentasjonen flere 

ganger. Elevene kan derfor få flere anledninger til å lytte både til sin egen og andres 

framføring. Dette åpner opp for en mulighet til å gå bevisst inn og ut av ulike lytteroller, styre 

oppmerksomheten sin kvalitativt inn mot både innholds- og formaspekter, samt å øve på å 

både identifisere andres lyttetyper og selv lytte med ulike kvaliteter.  

 

Det kan diskuteres hvor autentiske muntlige situasjoner blir når flyktigheten og 

nærhetsaspektet forsvinner. Likevel kan de ifølge Otnes (1999) bevisstgjøre oss, og elevene, 

på en del mekanismer i samtaler og eksplisittgjøre lytting som en relasjonell ferdighet. Å ha 

en innsikt i ulike måter å lytte på, er et vesentlig komponent i metaspråklig kompetanse om 

muntlighet. I den neste og avsluttende delen av forskningskapitlet, kommer jeg inn på 

hvordan retorikkdisiplinen kan ha et potensial som en eksplisitt form for lytteundervisning. 
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Lytteren og retorikken 

I Nadia og retorikken (Penne, 1999) framkommer det at systematisk bruk av retorisk teori 

kan støtte elever i å bli mer selvsikre talere og bidra til å utvikle et metaspråk om muntlighet. 

Adelmann (2009) påpeker at retorikken tradisjonelt sett er en talerorientert disiplin, og i den 

grad den er lytterorientert er det fundert i et viktig premiss om å være mottakerbevisst. For å 

dreie dette i en mer lyttersentrert retning, innebærer mottakerbevissthet at lytteren ikke har 

eneansvar for å være oppmerksom. Presentatøren har også et ansvar for lytterollen når det 

gjelder å framstille noe på en lytteverdig måte. Selv om framføringer gjerne har et informativt 

formål (Aksnes, 2016), skal de også evne å engasjere et dobbelt publikum. Framføringene 

skal dessuten ha en påvirkning på mottakerne, for eksempel gjennom å overbevise læreren 

om at man har en gitt kunnskap om et tema, eller skape leselyst blant medelevene ved en 

bokpresentasjon. En sentral oppgave for lytteren er da å ta stilling til om presentatøren 

overbeviser, noe jeg omtale i forbindelse med den kritiske lyttetypen i del 2.5.3. For å kunne 

være mer enn en velvillig lytter, trenger lytteren et metaspråk å navigere seg etter.  

 

Retorikkens verktøy har et potensial til å støtte utviklingen av et metaspråk om muntlighet i 

klasserommet for både taler og publikum (Hertzberg, 1999; 2003). I skolekonteksten kan 

imidlertid ikke lærere forvente at taler og lytter selv tar initiativ til å anvende retorikkens 

verktøy i forberedelsesfasen eller ved vurderinger. Ifølge Bakken (2016) er det nødvendig 

med en lærer som eksplisittgjør dette. Metaundervisning med retoriske begreper kan veilede 

både taler og publikum til å ta det ansvaret som den retoriske situasjonen legger opp til.  

 

Mer konkret kan retorikk være et egnet verktøyskrin for lytterne når de skal gi respons, 

gjennom å relatere tilbakemeldingene sine til kriterier for hva som er en god og mindre god 

gjennomføring (Kjeldsen, 2016). Kritisk respons kan fremmes på en måte som i mindre grad 

virker ansiktstruende når den knyttes opp mot faglige kriterier. En god 

presentasjonsgjennomføring som tilfredsstiller faglige kriterier, kan også verdsettes innenfor 

klasserommets rammer med en utbygd begrunnelse på hva som er «bra». Hertzberg (1999; 

2003) anser det som avgjørende å også fokusere på lytterollen i arbeidet med muntlighet og å 

inkludere lytting eksplisitt i det generelle arbeidet med retorikk i undervisningen. Bruk av 

deskriptive kriterier kan forene det å gi tilbakemeldinger som er støttende men samtidig 

fruktbare. En slik balanse er viktig for å fremme utvikling av muntlig ferdighetskompetanse i 

en læringssituasjon som oppleves som sårbar.  



!

!

48!

 Metode 4
For å finne ut hvordan utvalgte lærere uttrykker forventninger til elevenes lytting og hvordan 

elevene i klasserommet markerer lyttingen sin verbalt ved muntlige presentasjoner, har jeg 

valgt å gjennomføre en kvalitativ analyse. Materialet mitt består av et utvalg videofilmede 

undervisningstimer i norskfaget. Videoene er innhentet av LISA-prosjektet, som er et 

omfattende klasseromsprosjekt fra norske skoler. Formålet med metodekapitlet er å beskrive 

og begrunne de metodiske valgene mine. I redegjørelsen av datamaterialet kommer jeg 

spesifikt inn på LISA-prosjektet og drøfter positive og negative sider ved gjenbruk av 

datamateriale. Jeg presenterer deretter hvilke kriterier som ligger til grunn for utvalget jeg har 

foretatt. Metodekapitlets nest siste del omhandler hvordan analyseprosessen foregår med 

tanke på transkribering og anonymisering av materialet, samt hvordan lærernes 

lytteforventninger og elevenes lytteresponser blir telt og registrert. Den avsluttende delen 

berører forhold ved oppgavens validitet og reliabilitet.  

 

 Forskningsdesign 4.1
En undersøkelse av hvordan et fenomen eller tilfelle opptrer i praksis ved bruk av utvalgte 

eksempler, kalles en kasusstudie (Cohen, Manion og Morrison, 2011), noe som er 

beskrivende for min masteroppgave. Kasusstudier gir innsikt i hvordan mennesker opptrer og 

samhandler i autentiske situasjoner, og metoden gjør ulike perspektiv på samme fenomen 

tilgjengelig for forskeren (Cohen et al., 2011). Jeg studerer lyttefenomenet ved muntlige 

presentasjoner i fem ulike klasserom. Derfor består studien min av fem ulike kasus. Yin 

(2003) viser til at en flerkasusstudie kan være å foretrekke dersom man ønsker å identifisere 

mønstre og fellestrekk på tvers av klasserom. I min studie vil jeg se etter typiske trekk både 

når det gjelder hvordan lærere snakker om lytting og hvordan elevene lytter. Det er likevel 

viktig å påpeke at funn i et enkelt kasus likevel ikke kan generaliseres utover situasjonen den 

oppstår i, noe Kleven, Hjardemaal og Tveit (2014) begrunner med at eksemplene som er 

gjenstand for studien gjerne er relativt begrenset. Dette anliggendet vil jeg omtale nærmere i 

omtalen av studiens validitet i delkapittel 4.5.1. 

 

Som forskningskapitlet viser, foreligger det en del klasseromsforskning som omhandler 

muntlighet i klasserommet og elevframføringer. Den empiriske kunnskapen om hvordan det 

eksplisitt lyttes i norske klasserom er imidlertid begrenset. Problemstillingen for min 
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masteroppgave forsøker å belyse hvordan lytting arter seg ved muntlige framføringer i fem 

ulike klasserom etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006, samt etter de nyere 

revideringene i læreplanen fra 2013 som jeg omtalte i 1.1.3. 

 

 LISA-prosjektet 4.1.1
Min masteroppgave baserer seg på gjenbruk av data innsamlet av en pågående studie (LISA) 

tilknyttet Institutt for lærerutdanning og utdanningsforskning (ILS) ved Det 

utdanningsvitenskaplige fakultet på Universitetet i Oslo. Prosjektet LISA er finansiert av 

Norges Forskningsråd og ledes av professor Kirsti Klette. Bokstavforkortelsen LISA står for 

Linking Instruction and Student Achievement, og denne indikerer hensikten med studien; å 

undersøke sammenhenger mellom  klasseromspraksis og læringsutbytte (Klette, Blikstad-

Balas og Roe, 2017). Datamaterialet er hentet fra nesten femti ungdomsskoler i ulike deler av 

landet. Det er samlet inn testdata fra nasjonale prøver i de overnevnte undervisningsfagene, 

samt innhentet lærer- og elevdata fra de aktuelle klassene. Skolene har samtykket til å 

gjennomføre filming av skoletimer, og omfanget av videomaterialet består av fire filmede 

undervisningstimer i matematikk og fire timer med norsk fra åttende klassetrinn. 

 

I min masteroppgave har jeg kun benyttet prosjektets tilfang av videodata fra norsktimene. 

Undervisningen har blitt filmet ved bruk av to fastmonterte kameraer. Det ene kameraet ble 

montert foran i klasserommet, og det gir hovedsakelig oversikt over lærerens sone. Det andre 

kameraet var montert bakerst i rommet med fokus på elevene. Lyden i klasserommet ble tatt 

opp ved hjelp av to mikrofoner hvor læreren bar en og en annen var midt i rommet for å ta 

opp lyd fra elevene. Jeg vil i det følgende legge fram enkelte fordeler og ulemper ved 

observasjon gjennom video, samt det å gjenbruke andres datamateriale.  

 
 Kvalitativ metode og observasjon 4.1.2

En fordel med å velge en kvalitativ metodetilnærming er ifølge Maxwell (2013) at den åpner 

opp for nærhet mellom forskeren, informantene og fenomenet som studeres. Nærheten 

muliggjør tilegnelse av dybdekunnskap, sammenlignet med kvantitative metoders 

overflatekunnskap (Kleven et al., 2014). Observasjon er en av de vanligste metodene 

innenfor kvalitativ forskning, noe Fangen (2004) begrunner med at forskeren får tilgang til et 

autentisk inntrykk av individers virkelighet og naturlig samhandling. Observasjonsmetoden 

gir forskeren direkte tilgang til levende data fra naturlige sosiale situasjoner mens de utspiller 

seg (Cohen et al., 2011). Relasjonell lytting foregår i naturlig interaksjon mellom lærere og 
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elever i klasserommet. Å beskrive og analysere denne typen lytting, forutsetter at jeg som 

forsker får en nærhet til muntlige situasjoner hvor aktørene faktisk lytter. Det er med 

utgangspunkt i observasjoner av klasseromaktørenes autentiske samhandling jeg kan beskrive 

og analysere lytteforventninger hos de utvalgte lærerne, samt hvordan elevene markerer 

lytting.  

 

Postholm og Jacobsen (2011) understreker at når vi observerer, er det primært handlinger 

som er i fokus, nærmere bestemt hva mennesker gjør. Sosial interaksjon lar seg vanskelig 

beskrive på noen annen måte enn ved å observere ekte samhandling. Derfor har jeg vurdert 

det slik at den beste måten å beskrive lytting på  innenfor rammene av en masteravhandling 

og med materialet jeg har tilgjengelig, er gjennom å observere lærerens lytteforventninger, 

samt hvordan elevene på et senere tidspunkt markerer lytting. Vedeler (2000) framhever at «i 

studier av klasseromsinteraksjon vil observasjon kunne gi riktige og detaljerte registreringer 

av dialoger og henvendelser til og fra lærer [...]» (s. 13). Mitt fokusområde er på aktørenes 

verbale ytringer, og disse tjener som observerbare indikasjoner på lærerens lytteforventninger 

og elevenes lytterespons. Slik kunnskap ville ikke vært tilgjengelig for meg ved 

selvrapporterende metoder. Observasjonsmetoden er derfor en forutsetning for at jeg skal 

kunne beskrive og analysere hva slags lytting som faktisk omtales og demonstreres i møte 

med muntlige presentasjoner i utvalgte klasserom.  

 

I min observasjonsstudie vil jeg forsøke å beskrive elevenes lytting i klasserommet på to 

nivåer, først gjennom lærerens ytringer, og deretter gjennom den lyttingen eleven faktisk 

markerer. Aksnes (2016) viser til klasseromsforskning som indikerer at lærere kan ha mange 

gode intensjoner bak undervisningen uten at det gir ønsket resultat i praksis. Når det gjelder 

forskning på elevperspektivet, påpeker Svenkerud (2013b) at elevenes metakunnskap om 

muntlighet, deriblant hvilke ferdigheter de anser som viktig i muntlige presentasjoner, ikke 

nødvendigvis samsvarer med det som faktisk kreves av dem i praksis. Å observere 

undervisningspraksis i stedet for å benytte selvrapporterende metoder, gjør det mulig å se 

bakenfor slike subjektive og selektive oppfatninger hos aktørene i klasserommet (Vedeler, 

2000). I delkapittel 4.4.2 redegjør jeg for hvordan jeg teller og registrerer lytteforventninger 

og responser. 

 

!  
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 Video som observasjonsmetode 4.1.3
Observasjon som kvalitativ metode kan gjennomføres på ulike måter, og i min studie 

gjennomfører jeg en observasjon gjennom video. Videoobservasjon er en metode som stadig 

blir mer populær i kvalitativ forskning, særlig innenfor samfunns- og utdanningsvitenskap 

(Blikstad-Balas, 2017). Det er både fordeler og ulemper knyttet til videoobservasjon, noe jeg 

vil presentere i det følgende.  

 

Videoobservasjon muliggjør en rik dokumentasjon av omgivelsene, og det åpner dessuten 

opp for samarbeid med andre forskere, samt at man kan arkivere materialet (Derry et al., 

2010). Dermed kan jeg som forsker også gjennomføre mer systematiske og detaljerte 

analyser enn ved å observere muntlige presentasjoner uten å filme. Å observere uten kamera 

fordrer at forskeren stoler på sine egne feltnotater, og i så tilfelle er det bare én anledning til å 

absorbere situasjonen og notere ned hendelser. Ved bruk av videodata kan forskeren 

identifisere mønstre og gå i dybden på et nivå som ikke ville vært mulig ved direkte 

observasjon (Blikstad-Balas, 2017). Data kan dessuten deles opp i mindre sekvenser, og man 

kan lettere identifisere mønstre ved å stoppe filmen eller spille av sekvenser flere ganger. 

Dette er ikke mulig i selve observasjonssituasjonen hvor man kun kan ta notater (Blikstad-

Balas og Sørvik, 2014). Videobservasjon legger dermed forholdene til rette for et mer 

skjerpet blikk på det som studeres.   
 

En utfordring ved videoobservasjon er knyttet til det auditive og visuelle. Ifølge Vedeler 

(2000) vil mikrofoner som er koblet til videokamera ikke fange opp lyd like godt i alle 

retninger. Dette kan gjøre det krevende å transkribere samtaler. Min erfaring med 

videomaterialet er at lydkvaliteten som regel er god nok til å høre hva elevene og læreren 

sier, men ved enkelte tilfeller er det ikke mulig å høre enkeltord og fraser. Dette gjelder 

særlig det elevene i publikumsrollen sier, da de sitter lengre unna mikrofonen og snakker lavt 

sammenlignet med læreren og presentatøren. En konsekvens av dette er at det i enkelte 

tilfeller kan bli utfordrende å transkribere elevenes ytringer helt nøyaktig, og dermed kan 

noen nyanser i hvordan de demonstrerte sin lytting falle bort. En del av elevene benytter seg 

dessuten av multimodale ressurser, da typisk en PowerPoint eller Prezi, når de presenterer. 

Gruppene som presenterer ved den ene skolen har en plakat med tekst og bilder med seg opp 

foran klassen. Skjermbildekvaliteten kan gjøre det vanskelig å se disse rekvisittene i detalj. 

!  
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 Observatørrollen gjennom video 4.1.4
Da videofilmingen ble gjennomført i regi av LISA-studien, var det en representant fra 

prosjektet tilstede i klasserommet. Denne representanten presenterte seg selv og fortalte kort 

om hensikten med filmingen og satte seg deretter bakerst i rommet. Utover dette, var det ikke 

noe samhandling med informantene eller deltakelse i undervisningen. Av den grunn er det 

rimelig å beskrive LISA-representantenes forskerrolle som fullstendig observatør, noe Cohen 

et al. (2011) viser til at er en observatørrolle som gjerne forekommer ved bruk av videodata. 

Selv om representantene fra LISA gjorde det de kunne for å begrense sin observatørrolle, er 

det ikke utenkelig at deres tilstedeværelse kan ha påvirket situasjonen, noe Kleven et al. 

(2014) omtaler som en observatøreffekt. Vedeler (2000) påpeker at det er vanskelig å tenke 

seg en fullstendig uavhengig observatørrolle ved direkte observasjon fordi forskeren gjør seg 

synlig nettopp ved å presentere seg og prosjektet og innhente samtykkeerklæring.  

 

Vedeler (2000) beskriver en observatørrolle som hun kaller fullstendig uavhengig observatør, 

noe som minner om en ”flue på veggen”-posisjon. Kjennetegnet ved denne observatørrollen 

er at forskeren observerer uten å delta eller samhandle med informantene overhodet. Dette 

kan være beskrivende for min observatørrolle fordi jeg så undervisningstimene på video et 

annet sted og til en annen tid enn der undervisningen faktisk skjedde. Gall, Gall og Borg 

(2007) omtaler en lignende observatørrolle i form av nonreactive observation (s. 284), som 

innebærer at informantene ikke vet at de blir observert. Dette er imidlertid ikke en helt presis 

betegnelse, fordi informantene i min studie vet at de blir observert gjennom videokamera og 

at alle forhold ved undervisningen kan bli gjenstand for analyse. Det de ikke vet, er at de blir 

observert med fokus på lytteforventinger og –respons. Fordeler og ulemper ved gjenbruk av 

andres data vil jeg omtale i neste delkapittel. 

 

 Datamateriale 4.2
Videomaterialet er som nevnt knyttet til- og samlet inn av forskere i LISA-prosjektet, og det 

er utelukkende videoer fra norsktimene jeg benytter i min studie. Jeg ser ikke behov for å gå i 

detalj om andre forhold ved LISA-prosjektet. Å gjenbruke andres kvalitative datamateriale 

kan ha innvirkninger på min studie. Derfor er det er et vesentlig metodisk poeng å gjøre rede 

for fordeler og ulemper det innebærer å gjenbruke andres data. 
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 Gjenbruk av datamateriale 4.2.1
Det er både fordeler og ulemper knyttet til å gjenbruke datamateriale, altså å benytte et 

datamateriale man selv ikke har samlet inn. En av utfordringene er ifølge Dalland (2011) at 

materialet ikke blir kontekstualisert i tilstrekkelig grad. Forskeren vil aldri få 

førstehåndskunnskap til observasjonskonteksten eller en autentisk fornemmelse av 

atmosfæren i miljøet og situasjonen. Å ha en slik førstehåndskunnskap er gunstig for 

analysen og tolkningen av materiale, noe Maxwell (2013) kaller rich data. Alle klasser og 

klasserom har noe eget ved seg som muligens blir borte ved gjenbruk, selv om klasserommet 

er en relativt kjent arena for meg både fra et elev- og lærerperspektiv. 

 

En fordel ved gjenbruk av data, er at det gir tilgang til et omfangsrikt materiale som det ikke 

hadde vært mulig for meg å samle inn på egenhånd. Dermed kan jeg observere hvordan 

utvalgte lærere fokuserer på lytting og hvordan elevene demonstrerer lytting på tvers av 

klasserom. Dataene for LISA-prosjektet er dessuten innsamlet slik at de egner seg for 

gjenbruk (Klette et al., 2017). Filmingen har bitt loggført og materialet er systematisert blant 

annet gjennom grovkoding. I tillegg har jeg en tilknytning til LISA-prosjektet gjennom 

veileder og faste seminarer i regi av prosjektet. Når det blir lagt til rette for gjenbruk, åpner 

det samtidig opp for kumulativ forskning hvor det samme datamaterialet kan studeres og 

fortolkes med ulike innfallsvinkler og perspektiver.  

 

LISA-prosjektet har samlet inn data på bakgrunn av andre forskningsspørsmål enn mitt, og 

materialet er derfor ikke spisset inn mot et fokus på lytting ved muntlige presentasjoner. 

Dette er imidlertid ikke nødvendigvis en ulempe. Dersom jeg hadde samlet inn data på 

egenhånd, ville det vært nødvendig å gi mer inngående informasjon om studiens fokusområde 

og formål. Gall et al. (2007) påpeker at nonreactive observation (se 4.1.4) kan gi tilgang til 

mer autentiske situasjoner å observere klasseromaktørene i. En del informanter kan, bevisst 

eller ubevisst, tendere mot å tilpasse sin atferd basert på det de antar forskeren ønsker og 

forventer av situasjonen (Maxwell, 2013).  

!  
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 Etiske betraktninger 4.2.2
Når informantene ikke er bevisste på at jeg observerer lytteforventinger og lytterespons, kan 

det tenkes at funnene blir mindre selvbekreftende. Informantene i LISA-studien har 

naturligvis samtykket til at materialet benyttes til andre forskningsspørsmål. Materialet har 

også blitt behandlet konfidensielt ved at tilgangen til undervisningstimene er begrenset med 

tilgang på en datalab ved Universitetet i Oslo. All informasjon om skolene, elevene og 

lærerne i denne oppgaven er anonymisert. I prosessen med å anonymisere materialet er det 

viktig at navn på lærere og elever er fiktive (Cohen et al., 2011). Kjennetegn som kan 

identifisere personer eller skolens beliggenhet blir enten omskrevet eller utelatt.  

 

  Utvalg 4.3
Utvalget for LISA-prosjektet ble gjort for å sikre at det var god variasjon i utvalget basert på 

målt framgang på nasjonale prøver i lesing fra åttende til niende trinn. Et bredt utvalg ble 

sikret ved å invitere skoler med ulik framgang på prøven, målt fra åttende til niende trinn, til 

å delta. Noen av skolene hatt gjennomsnittlig utvikling i resultatene på leseprøven, mens 

andre skoler har ligget over eller under gjennomsnittet. Det er også geografisk spredning 

mellom skolene. Noen befinner seg på Østlandet, andre på Sør-Vestlandet og noen i Midt-

Norge. Både storbyer, mindre byer og tettsteder er representert. Materialet er ikke statistisk 

representativt, men allikevel gir det en systematisk innsikt i ulike norske klasserom.  

 

 Hensiktsmessig utvalg 4.3.1
En av utfordringene ved videoobservasjon gjør seg gjeldende i utvalgsprosessen, da det ifølge 

Blikstad-Balas (2017) innebærer at forskeren må håndtere store datamengder. LISA-

prosjektets totale forhåndsinnsamlede datamengde fra norskfaget består av 178 filmede timer 

hvor hver av timene varer i 45 minutter. Jeg har redusert kompleksiteten i materialet og 

funnet fram til undervisning som passer min studie gjennom en utvalgsprosess i to omganger. 

Alt materiale fra LISA-prosjekter er grovkodet på forhånd. I første omgang ba jeg en erfaren 

ansatt på datalaben om å få oppgitt timer kodet med muntlig framføring. Dette initierende 

utvalget tilfredsstiller det Maxwell (2013) kaller hensiktsmessig utvalg, et utvalg som står i 

samsvar med det som skal undersøkes, noe som er lytting ved muntlige framføringer. Timene 

kodet med muntlig framføring sikrer dermed at situasjonskonteksten jeg ønsker å studere 

lytting i er et oppfylt premiss. 
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Tabell 4.1: Hensiktsmessig utvalg av timer kodet med muntlig framføring i LISA-materialet 
Skole Framføringsaktivitet Timer á 45 min 

Skole 6 Forberedelse til tverrfaglig presentasjon i musikk og 

norsk  

4 

Skole 8 Filosofisirkel 2 

Skole 10 Bokpresentasjoner 2 

Skole 12 Forberedelse til bokpresentasjon 2 

Skole 13 Forberedelse til- og opplesing av egenskrevne 

tekster høyt ved pulten 

2 

 

Skole 16 Forberedelse til- og presentasjon av plot og 

karakterer i kreativ tekst 

2 

Skole 23 Forberedelse til tverrfaglig presentasjon i norsk og 

samfunnsfag 

2 

Skole 26 Nyhetspresentasjoner 2 

Skole 24 Høytlesing og samtale om novelle,  

presentasjon av gruppearbeid ved pulten 

2 

Skole 29 Forberedelse og rollespill etter klassen har lest 

novelle 

2 

Skole 34 Bokpresentasjoner 2 

Skole 44a  Opplesing av sirkelhistorie foran klassen 2 

Skole 44b Opplesing av sirkelhistorie foran klassen 2 

Skole 49 To elever eksemplifiserer argumentasjon  2 

Totalt   30 

 

Tabellen viser at ulike aktiviteter og faser er blitt grovkodet inn under muntlig framføring. 

For å begrense omfanget, samt for å ha best mulig forutsetninger for å finne svar på 

problemstillingen min, anså jeg det som nødvendig å gjennomføre en ny utvalgsprosess. Etter 

å ha studert de 30 timene i tabellen over, snevret jeg inn kriterier for hva som regnes som 

muntlig framføring i min studie.  

!  
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 Kriteriebasert utvalg 4.3.2
Børresen et al. (2012) bruker betegnelsen framføre om det å legge fram et forberedt arbeid i 

klasserommet, enten gjennom å holde en tale eller et foredrag. Selve handlingen, om det så 

gjelder å framføre eller presentere, kan derfor forstås som en samlebetegnelse på ulike 

monologiske, elevaktive formidlingssituasjoner som elevene har forberedt over kortere elle 

lengre tid. I tråd med teori og tidligere forskning på muntlige presentasjoner, har jeg 

operasjonalisert fram følgende kjennetegn på en muntlig presentasjon:  

! en monologisk situasjon hvor det konvensjonelt sett ikke skjer avbrytelser 

underveis, men publikum kan gi respons i etterkant 

! en forberedt aktivitet med presentasjonsformen definert på forhånd som et 

sluttprodukt 

! en eller flere elever står foran klassen mens de presenterer  

I den andre utvalgsprosessen har jeg sett igjennom de aktuelle undervisningstimene kodet 

med muntlig framføring på nytt. Kriteriene ovenfor danner grunnlag for det nye og 

innsnevrede utvalg, noe som er i overensstemmelse med det Vedeler (2000, s. 7) omtaler som 

et kriteriebasert utvalg. Etter å ha snevret inn utvalget, er det fem skoler som imøtekommer 

de overnevnte kriteriene, og det er disse timene som utgjør det endelige utvalget for studien 

min. 

 

Tabell 4.2: Oversikt over muntlige framføringer som er gjenstand for analyse. 

 * fordelt over to timer og på to ulike dager  
!  

Skole Type presentasjon  Antall presentasjoner 

Skole A Individuell bokpresentasjon 10 * 

Skole B Gruppepresentasjon av plot og karakterer i kreativ tekst 6 

Skole C Individuell nyhetspresentasjon 3 

Skole D Rollespill i grupper 4 

Skole E Individuell bokpresentasjon 5 

Totalt  28 



!

!

57!

 Presentasjonens faser inkludert i utvalget 4.3.3
Ettersom jeg er interessert i å studere læreres lytteforventninger og elevers lytterespons, har 

jeg snevret inn omfanget av observasjonen. I enkelte av klasserommene hvor det 

gjennomføres presentasjoner, er forberedelsesfasen til framføringene filmet gjennom LISA-

prosjektet. For å ha mest mulig like observasjonsomstendigheter ved skolene, har jeg 

begrenset utvalget til å gjelde den generelle oppstarten til presentasjonsaktiviteten, 

introduksjon til de spesifikke presentasjonene, samt responsfasen. Jeg vil imidlertid observere 

forberedelsesfasene ved de skolene hvor denne er representert i de filmede timene. Dersom 

det foregår lytteforventinger i forberedelsesfasen, vil jeg merke meg dette. Samtidig kan det 

være utfordrende å observere og lytte etter hva læreren sier i forberedelsesfasen dersom 

elevene jobber i grupper mens læreren går rundt og veileder. I del 5.1 vil jeg gi en mer 

detaljert kontekstualisering av skolene, lærerne, samt presentasjonenes innhold, form og 

varighet.  

 

 Analyseprosessen 4.4
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for hvordan jeg har transkribert dataene, samt hvordan jeg 

empirisk har undersøkt elevenes lytting. Dette er et helt avgjørende spørsmål i denne studien, 

fordi lytting ikke kan observeres direkte. Jeg har derfor valgt å gi detaljerte beskrivelser av 

hvilke observerbare indikatorer jeg studerer og hvordan disse blir analysert.  

 

 Transkribering  4.4.1
Det finnes ikke en eksakt eller korrekt måte å transkribere på ifølge Kvale og Brinkmann 

(2009), men kvaliteten av transkriberingen må samsvare med formålet. I min studie er 

formålet med å transkribere å få et grunnlag for å identifisere og beskrive utvalgte læreres 

lytteforventninger så vel som klasseromaktørenes verbale lytterespons. Å registrere det 

læreren og elevene ytrer på ord- og setningsnivå gir et tilstrekkelig grunnlag for å analysere 

ytringene mer detaljert innholdsmessig ut ifra Adelmanns seks lyttetyper.  

 

Transkriberingsprosessen blir gjennomført på en videolab ved ILS på Universitetet i Oslo, og 

det å transkribere er en vesentlig del av observasjonen. Langt på veg kan transkriberingen 

beskrives som en strategi forskeren dokumenterer og systematisere sin egen lytting på. I 

teorikapitlet har jeg omtalt at det er krevende å lytte oppmerksomt og fokusert ut ifra 

bestemte formål. Ifølge Vedeler (2000) må forskeren nettopp lytte oppmerksomt og nyansert 
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til det som sies, noe som gjør transkriberingsprosessen tidkrevende. Et nitid og fokusert 

arbeid har imidlertid flere fordeler. Blant annet bidrar det til at forskeren får en nærhet til 

materialet gjennom å registrere detaljer og nyanser i det som blir sagt. Sammenlignet med å 

bare observere opptakene, kan jeg få en oversikt over de utvalgte situasjonene. På den måten 

ligger forutsetningene til rette for en økt bevissthet knyttet til samspillet i klasserommet 

ifølge Vedeler (2000).  

 

Typiske muntlige trekk som gjentakelser og fyllord, ikke-verbale markører som 

stemmevolum, dialekt, kremting, og kroppsspråk utelates fra transkriberingen. Utdragene jeg 

eksemplifiserer med i oppgaven må derfor forstås som redigerte. Årsaken til utelatelsen er 

delvis praktisk, i den forstand at det kan øke leserens forståelsesflyt. Hovedårsaken til 

utelatelsene av de overnevnte forholdene er likevel at jeg anser trekkene som mindre 

relevante for den lyttingen jeg ønsker å studere. Selv om måten læreren og eleven uttrykker 

lytteforventninger og –responser også kan ha relevans for å støtte elevenes lytting, er jeg er 

mer opptatt av hvilke lyttende handlinger som omtales og synliggjøres. For å kunne 

gjennomføre analysene, er det først og fremst hensiktsmessig å dokumentere hva lærere og 

elever sier på et innholdsmessig nivå. Latter er et hørbart kroppsspråklig uttrykk som har 

relevans for relasjonell lytting (se 2.3). Klasseromaktørene kan demonstrere lytterespons 

gjennom latter, og derfor transkriberes tilfeller hvor det forekommer hørbar latter.  

 

Vedeler (2000) understreker at transkribering gjør materialet oversiktlig. Det blir blant annet 

enklere å kategorisere og notere tolkningsmuligheter i datamaterialet, samt å identifisere 

relevante og irrelevante aspekter i analyseprosessen. Før transkriberingen, vil jeg derfor 

danne meg et overordnet bilde av de aktuelle timene ved å observere. En slik oversikt får jeg 

ved å dele hver undervisningstime inn i ulike sekvenser, og jeg bruker 5 faseinndelinger for 

framføringsaktiviteten. Det er forberedelsesfase, oppstart til presentasjonsaktiviteten, 

introduksjon til enkeltpresentasjon, gjennomføring og responsfase. Disse fasene danner 

deretter utgangspunkt for hvilke lærer- og elevytringer som er med i transkriberingen og 

analysen. Samtaler om faglige tema som ikke angår presentasjonsaktiviteten, eller generelle 

praktiske beskjeder, blir kodet med annet, og utelates fra transkriberingen. Selv om jeg ikke 

transkriberer forhold utover de som inngår i de fem overnevnte fasene av framføringene, 

observerer jeg de aktuelle norsktimene i sin helhet opptil flere ganger. Konteksten rundt 

presentasjonene er også noe jeg kommer til å notere så detaljert som mulig (se 5.1). I tillegg 
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merker jeg meg hvorvidt læreren uttrykker lytteforventninger i andre deler av timene enn i 

fasene tett på presentasjonsgjennomføringen.  

 

 Begrepsavklaringer og operasjonaliseringer 4.4.2
Den muntlige presentasjonen har jeg beskrevet i teorikapitlet, samt i forskningskapitlets del 

4.3.2 om kriteriebasert utvalg. Det er denne muntlige situasjonen i klasserommet som utgjør 

rammene hvor lytteforventningene og –responsene studeres. Begrepene lyttehandling, og 

lyttemarkør ble beskrevet i del 2.3. Da var fokuset på hvordan de to begrepene står i relasjon 

til hverandre. I del 2.5 presenterte jeg hver av Adelmanns seks lyttekategorier ut ifra 

lyterollene tilhører og mottaker. Adelmanns kategorier er ikke tilpasset ett bestemt formål, og 

de må forstås som generelle beskrivelser av lytting. Dette innebærer at det kan være flere  

nyanser av lyttehandlinger og –markører forbundet med hver lyttetypene, og som også kan ha 

relevans i en framføringssituasjon. Lyttehandling, lyttemarkør og lytterolle er det som forener 

lærerens lytteforventninger og elevenes lytteresponser. I dette avsnittet går jeg nærmere inn 

på hvordan jeg teller og registrerer lytteforventningene fra læreren og elevenes 

lytteresponser.  

 

Lytteforventning 

Forskning indikerer at det er lite undervisning i muntlighet i norske klasserom (se 3.2.1), og 

lytteforskere påpeker dessuten lyttingens marginale posisjon i muntlighetsfeltet for øvrig 

både i klasseromsforskning og undervisning (se 3.3). Vi vet med andre ord at forekomsten av 

lytteundervisning er en sjeldenhet i klasserommet. Årsaken til at jeg har valgt begrepet 

lytteforventing, er at det tar høyde for ulike omfang av lærerens eksplisitte omtale av 

lyttefenomenet. En lytteforventing er en måte lærere kan støtte til elevenes lytting på, ved å 

omtale lytting eksplisitt. Jeg ser etter tilfeller før, underveis og etter framføringene hvor 

lærere korrigerer, roser, kommenterer eller veileder elevenes lytting. Lytteforventninger er 

derfor indikasjoner på hva lærere uttrykker som hensiktsmessige lyttehandlinger og –

markører fra elevene ved muntlige presentasjoner. Jeg regner det som en lytteforventning 

hvis læreren omtaler lytting eksplisitt og henvender seg til hele klassen eller enkeltelever. Jeg 

registrerer dessuten lytteforventningene i form av ytringer, noe som innebærer at en 

lytteforventning kan være både mer og mindre enn en hel setning. Samme replikk fra læreren 

kan derfor inneholde flere lytteforventinger.   
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Lytteroller 

Det første jeg gjør i analysene, er å skille ut forventningsytringer fra transkriberingen basert 

på om de retter seg mot tilhører- eller mottakerrollen. En forventing til elevene som tilhørere 

må nødvendigvis skje i forkant av en framføringer eller i selve gjennomføringen. Årsaken til 

dette er at forventningene til tilhørerrollen kan ses på som anvisninger om hensiktsmessig 

lytting mens framføringen pågår. Når lærerens ytringer er myntet på elevenes lytting som 

mottakere, er det første kjennetegnet at elevene forventes å markere lytting verbalt. 

Forventninger til mottakeren er noe jeg vil se etter både i fasene før og etter presentasjonen.  

 

Videre skiller jeg mellom to nivåer av mottakerforventninger. Felles for begge nivåene er at 

lærerens ytringer inneholder forventninger om verbale og interpersonelle lyttemarkeringer fra 

elevene, det Otnes (2016) kaller å lyte for å kommunisere. Det første nivået av 

mottakerforventninger inkluderer lærerytringer som innholdsmessig er vage. Før 

framføringen kan dette for eksempel være; «Det fint om dere gir litt tilbakemeldinger når 

Klara er ferdig». Etter applausen kan en slik innholdsmessig vag mottakerforventning være; 

«Noen tilbakemeldinger til Olav?». Det andre nivået av mottakerforventinger er mer 

nyanserte fordi elevene forventes å rette oppmerksomheten sin mot noe bestemt. Elevene kan 

for eksempel lytte for å kommunisere hva de mener er bra ved framføringen, eller om de har 

forslag til forbedringspunkter. Forventninger til mottakeren kan også ta form som veiledende 

og oppfølgende kommentarer og spørsmål i responsfasen. Hvis læreren ber en elev begrunne 

en foregående lytterespons mer detaljert, som for eksempel «Hva tenker dere om 

hovedpersonen i boka som Ida har presentert?», vil jeg kategorisere ytringen som en 

forventning om forståelse.  

 

Jeg tar høyde for at en og samme lærerreplikk kan inneholde forventningsytringer til både 

tilhører og mottaker, samt veilede begge lytterollene innenfor flere av Adelmanns lyttetyper. 

Et eksempel fra skole A illustrerer en slik variasjon godt: 

 

Marit (skole A): Dere skal fylle inn her, sånn som, vi har jo gjort dette før òg.… en 

ting som er veldig bra, en ting til som er veldig bra, også om du har noen råd til noe 

man kan gjøre for å gjøre det enda bedre. Dere andre skal jo også følge veldig godt 

med på presentasjonen (…) 

!  
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Replikken inneholder to ulike forventninger til mottakeren og én til tilhøreren. Mottakeren 

skal lytte for å kommunisere gjennom å markere lyttingen sin skriftlig, og den skriftlige 

lyttingen er i overensstemmelse med både verdsettende og kritisk lytting. Tilhørerne skal på 

den andre siden lytte intrapersonelt i form av å «følge godt med», som er en forventning om 

diskriminerende lytting.  

 

Tilhørerrollen blir kun analysert gjennom lærerens forventningsbriller, mens mottakeren 

analyseres både fra et lærer- og elevperspektiv. Den nonverbale responsen som tilhøreren 

potensielt sett kan markere sin lytting relasjonelt med, er utfordrende å observere hos så 

mange aktører gjennom videoobservasjon. Den verbale lytteresponsen er på den andre siden 

mer tilgjengelig for meg som forsker. Å vie mest fokus til mottakerrollen finner jeg også 

støtte i hos Adelmann (2009) som påpeker at det er først i det som ytres at vi kan se 

indikasjoner på lyttingens indre kvalitet. Det neste avsnittet redegjør for hvordan jeg teller og 

registrerer responsene fra elevene i mottakerrollen. 

 

Lytterespons 

I analysene vil jeg kategorisere elevenes verbale lytteresponser ut fra Adelmanns lyttetyper. 

Hvordan mottakeren kan markere lyttingen sin verbalt, viste jeg gjennomgående for hver av 

lyttetypene i kapittel 2.5. Lytterespons kan som nevnt i 2.3 være både verbal og nonverbal. 

Kroppsspråk er for eksempel et vesentlig komponent ved relasjonell lytting, da det kan 

signalisere oppbakking og støtte. Slike markører blir utelatt fordi det er utfordrende å 

observere flere aktørers individuelle uttrykk på video, utover å konstatere om publikum er 

orienterte mot den som snakker eller ikke. Det er imidlertid mulig i større grad å observere 

lærerens uttrykte forventning om støttende kroppsspråk og hvorvidt det forekommer tydelige 

negative lyttemarkeringer som småsnakk og uro. I så tilfelle vil jeg bemerke dette i 

analysene. Som med lytteforventningene fra læreren, tar jeg høyde for at en og samme 

elevreplikk kan inneholde flere lytteresponser, noe som kan illustreres med et eksempel fra 

skole E. Her sier en elev følgende til medeleven som nettopp har hatt sin muntlige 

bokpresentasjon: 

 

Elev (Skole E): Du leste høyt og tydelig og hadde god kontakt med publikum og 

fortalte om det slik at jeg fikk lyst til å lese boka. 

!  
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Eleven gir først en diskriminerende lytterespons ved å påpeke stemmebruk og 

publikumskontakt. Selv om den diskriminerende lytteresponsen peker på to ulike forhold ved 

presentasjonen, vil jeg i analysene vurdere slike tilfeller som én (diskriminerende) 

lytterespons. Når eleven deretter sier at hun «fikk lyst til å lese boka», har jeg registrert dette 

som en ny (verdsettende) lytterespons. 

 

Framgangsmåten jeg bruker for å registrere og telle lytteforventningene og –responsene ut fra 

Adelmanns kategorier er med andre ord den samme. Lærernes forventninger inneholder 

likevel et ekstra lag fordi jeg analyserer hvorvidt de snakker om lytting før eller etter 

framføringen, samt om innholdet i ytringen etter seg mot mottaker eller tilhører.  

 

Med en slik kategorisering kan det potensielt sett synes som om det er mer fokus på lytting 

enn det i realiteten er. Jeg mener at det høye antallet forventninger og –responser som dette 

kan føre til i analysene, også kan reflektere et fragmentert og kortvarig preg ved fokuset på 

lytting i undervisningen. Jeg har vurdert det som hensiktsmessig å ikke la kategoriene være 

gjensidig utelukkende på denne måten for å vise hvilke av lyttehandlingene i Adelmann sitt 

rammeverk som er mest framtredende i materialet. Det vesentlige formålet med tellingen er å 

fange opp hvor mange ulike typer lytteforventninger og -responser jeg finner i de ulike 

klasserommene, for å se tendenser i lytteforventningene.  

 

I analysene mine kategoriserer jeg lærerens forventinger om hensiktsmessige lyttehandlinger 

ved muntlige presentasjoner, samt nyanser i elevenes verbale lytterespons. 

Lytteforventningene kategoriseres ut i fra lyttetypene, og de beskriver derfor ulike intra- og 

interpersonelle måter å lytte på. Når jeg ser hva slags lytting lærerne snakker om, når de 

snakker om lytting, framkommer det trolig hva slags støtte og veiledning elevene faktisk får 

når de lytter i publikumsrollen. Lyttehandlingsbegrepet til Otnes (2007) gjør det derfor mulig 

å skildre hvordan elevene forventes å bidra med å lytte for å kommunisere ved muntlige 

framføringer. For en fullstendig oversikt over lytteforventninger og lytteresponser ut ifra de 

seks lyttetypene med forklaringer og illustrerende ytringseksempler, se også tabellen i 

vedlegg A. 

!  
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 Forskningens troverdighet 4.5
I hvilken grad en studie kan sies å være pålitelig og gyldig har betydning for forskningens 

troverdighet. Jeg vil omtale viktigheten av at kravene om reliabilitet og validitet oppfylles i 

forskning generelt, og jeg vil ta utgangspunkt i min egen studie om lytting og hva jeg selv har 

gjort for å forsøke å oppfylle troverdighetskravene.  

 

 Validitet  4.5.1
Indre validitet dreier seg om mine egne tolkninger av materialet. Maxwell (2013) påpeker at 

den indre validiteten, og dermed studiens gyldighet, styrkes dersom noen andre som kjenner 

materialet også kan kvalitetssjekke eller vurdere tolkningene. Det er kun jeg som har studert 

det aktuelle materialet med henblikk på lytting, men jeg har drøftet enkeltsituasjoner og 

tendenser med veileder og bekjente som har pedagogisk arbeidserfaring. Deres 

tilbakemeldinger på hvordan materialet kan tolkes og hvordan man kan observere lytting ut 

ifra egnede kategorier, har vært av betydning fordi det har utfordret min forforståelse og 

synliggjort ulike relevante teoretiske aspekter.  

 

Ytre validitet omhandler studiens generaliserbarhet, altså hvorvidt slutninger kan overføres 

fra en situasjon til en annen. Ifølge Kleven et al. (2014) innebærer dette å stille spørsmål om 

hvilke personer resultatet er gyldig for, samt hvilke situasjoner resultatet er gyldig i. I 

forbindelse med min studie er det relevant å reflektere over hvorvidt mine funn om 

lytteforventninger og lytterespons gjelder i alle elevpresentasjoner i norskfaget og i andre 

muntlige situasjoner i skolekonteksten. Analysen min er deskriptiv, og jeg har kun tilgang til 

fragmenter av arbeidet med muntlige presentasjoner og lytting i de utvalgte klasserommene. 

Derfor er resultatene mine kun gyldige for den aktuelle læreren og i de aktuelle 

undervisningstimene. Maxwell (2013, s. 137) omtaler dette som en intern generaliserbarhet. 

Ved kasusstudier er det utfordrende å utlede generelle slutninger om lytting ved muntlige 

presentasjoner eller i skolekonteksten for øvrig. Analyseresultatene fra mine fem kasus og 28 

elevframføringer, er ikke nødvendigvis representative verken for åttendeklasser, muntlige 

framføringer eller for aktørene i andre situasjoner. Resultatene vil av den grunn ikke være 

eksternt generaliserbare fordi de ikke har gyldighet utover det aktuelle utvalget (Maxwell, 

2013, s. 137). 

!  
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Generaliserbarhet er et mer vanlig anliggende innenfor kvantitativ forskning hvor den 

behandlede datamengden er større, men Cohen et al. (2011) påpeker at kasusstudier har en 

forskningsverdi til tross for at de ikke kan generaliseres. For det første har kasusstudiene 

egenverdi i seg selv, da hensikten gjerne er å deskriptivt skildre hvordan fenomener faktisk 

opptrer og virker i konkrete situasjoner og kontekster. Mine studie om lytting ved muntlige 

framføringer kan derfor gi en oversikt over hvordan lytteforventninger og elevers 

lytterespons faktisk arter seg i noen utvalgte klasserom. For det andre kan kasusstudier som 

omhandler samme tema kategoriseres i nye studier og på sikt generere nye hypoteser. Disse 

kan i neste omgang også testes ved hjelp av statistiske metoder (Dalland, 2011). 

 

Gjennomsiktighet innebærer at grunnlaget for forskerens fortolkning kommer tydelig fram 

for leseren. En fordel med å transkribere er derfor at det jeg noterer kan støtte eventuelle 

tolkninger og slutninger som kommer ut av analysen. Jeg vi derfor etterstrebe å gi gode 

beskrivelser av videoobservasjonene gjennom kontekstualisering av timene, samt ved å gi 

eksempler på lærer- og elevytringer, slik at leseren også kan trekke egne slutninger. Vedeler 

(2000) viser til at dette har betydning for å styrke forskningens validitetsgrad i og med 

forskningen blir mer transparent. 

 

 Reliabilitet  4.5.2
Kvale og Brinkmann (2009) påpeker at reliabilitet er avgjørende for forskningsresultatets 

troverdighet fordi det er viktig at resultatet ville blitt det samme «på andre tidspunkter og av 

andre forskere ved hjelp av den samme metoden» (s. 325). Alle observasjonskontekster vil ha 

unike situasjonsaspekter som ikke lar seg gjenskape til det fulle. Det faktum at jeg benytter 

meg av videoopptak, kan imidlertid virke styrkende på reliabiliteten (Blikstad-Balas og 

Sørvik, 2014). Årsaken til dette er at jeg kan gjennomgå materialet flere ganger og registrere 

nøyaktig hva klasseromaktørene sier, samt reflektere over de unike situasjonsaspektene. 

Dersom jeg kun har feltnotater fra et observasjonsskjema, kan jeg risikere å overse relevante 

aspekter ved lytting som jeg på et tidlig tidspunkt i forskningsprosessen ikke er oppmerksom 

på. Jeg vil derfor gjennomgå materialet flere ganger for å forsikre at ulike situasjoner utspiller 

seg slik jeg noterer ved førstegangsobservasjon. Videomaterialet ligger dessuten tilgjengelig 

for andre forskere som på senere tidspunkt får tilgang, og kryssjekk av funnene mine er 

derfor mulig.  
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Kvaliteten på lyden og min egen transkribering er også faktorer som har betydning for 

forskningens reliabilitet. LISA-prosjektets filming gjorde ikke bruk av mikrofoner som fanget 

opp lyden fra hver av elevene som satt ved pultene sine. Derfor kan det trolig være å høre hva 

elevene sa og dermed hvordan de demonstrerte sin lytterespons. I så tilfelle er det også en 

fordel å kunne se videomaterialet flere ganger og sjekke transkriberingen opp mot dette. Når 

det gjelder framgangsmåten jeg transkriberer, vil jeg gå gjennom presentasjonssituasjonene 

fra start til slutt. I utgangspunktet vil jeg transkribere så nøyaktig og ordrett som mulig. 

Dalland (2011) trekker i den forbindelse fram at en transkripsjon er en «subjektiv tolkning av 

den virkelige verden» (s. 455). Det er med andre ord forskeren som avgjør hva som er 

sentralt og hva som må utelukkes blant helheten. Dette kan medføre at data som har relevans 

for lytting utelates. Å se videomaterialet flere ganger med dette i mente, er også 

betydningsfullt for å vurdere hvorvidt nyanser mangler i beskrivelsen av utvalget mitt.  

Kvalitative metodetilnærminger vil kunne farges av forskerens egen forforståelse og 

fortolkninger i møte med materialet. Reliabilitetsspørsmålet er viktig ved alle former for 

observasjon fordi kvaliteten på dataene avhenger av observatørens valg og fortolkninger 

(Vedeler, 2000). De valg og fortolkninger jeg foretar gjennom forskningsprosessen vil kunne 

påvirkes av mine egne refleksjoner om lytting, hvilke erfaringer jeg selv har hatt som lyttende 

elev, samt som nåværende lærer i muntlige situasjoner hvor jeg selv er i en posisjon til å 

forvente lytting fra mine egne elever. Samtidig er studien min fundert i begreper og 

kategorier som er forankret i teori om lytting og muntlighet, noe som kan sies å styrke 

reliabiliteten. Likevel er Adelmanns lyttekategorier generelt utformede, og jeg bruker derfor 

meg selv som verktøy når jeg tilpasser de seks lyttetypene og –responsene i 

klasseromskonteksten ved muntlige presentasjoner. Jeg forsøker derfor å støtte meg på 

Adelmanns generelle beskrivelser og nyanserer dette med andre kilder (Otnes, 2007, Rost, 

2011). Mine forforståelse av hva det for eksempel innebærer å lytte innenfor de ulike 

lyttetypene og hvordan dette kan arte seg ved framføringer, er av den grunn noe jeg vil være 

oppmerksom på og stille spørsmål ved i analyseprosessen. 

Kategoriene jeg benytter, kan dessuten være mer eller mindre gode representasjoner av det 

jeg mener å observere, altså lærerens lytteforventinger og verbal lytterespons. I en studie av 

lytting forsøker jeg langt på veg å beskrive observerbare indikatorer på skjulte fenomener, og 

Rost (2011) påpeker at sider ved menneskelig samhandling som berører persepsjon og 

forståelse er vanskelig å få tilgang på. Både Otnes (2007) og Adelmann (2009) omtaler 
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lyttingens reseptive og intrapersonelle karakter som en av kjerneutfordringene i når man 

søker bevis på lytting. En operasjonalisering som er enkel å bruke i en faktisk analyse og som 

samsvarer med den teoretiske definisjonen, styrker begrepsvaliditeten og dermed også 

reliabiliteten ifølge Kleven et al. (2014).  

 

Begrepsvaliditet er relevant i forbindelse med studiens reliabilitet. Ifølge Kleven et al. (2014) 

må begrepene være godt definerte og operasjonaliserte i samsvar med oppgavens fokus. Dette 

gir et styrket fortolkningsgrunnlag i analysen av datamaterialet. Min studie ønsker å beskrive 

og undersøke lærerens lytteforventinger, samt hvordan elevene demonstrerer sin lytting 

verbalt ved muntlige presentasjoner. For å finne fram til undervisning som i størst grad 

sammenfaller med det jeg ønsker å studere, er det nødvendig at jeg operasjonaliserer 

begreper jeg anvender i studien min. I kapittel 2 redegjorde jeg for den teoretiske 

beskrivelsen av lytting, lyttehandling, lyttemarkering og lytteroller. Den muntlige 

presentasjonen har jeg også beskrevet i teorikapitlets del 2.4.4, samt i forskningskapitlets del 

4.3.2 om kriteriebasert utvalg. I del 4.4 beskrev jeg hvordan lytteforventninger og –respons 

blir telt og registrert i analysen. På den måten framkommer det også tydeligere for leseren 

hva jeg analyserer og hva jeg legger i de ulike begrepene, noe som ifølge Rost (2011) er 

vesentlig når man studerer lytting og andre fenomener som viser til synlige indikasjoner på 

skjulte prosesser.  
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 Analyser 5
I teorikapitlet la jeg fram et relasjonelt og kommunikativt rammeverk for lytting som munnet 

ut i Adelmanns seks lyttetyper med tilhørende lytteresponser. Jeg har avklart begrepet 

lyttemarkør og sett det i sammenheng med lyttehandlingsbegrepet, samt i sammenheng med 

distinksjonen mellom intra- og interpersonell lytting. I dette kapitlet presenterer jeg resultatet 

av analysene mine, hvor de seks lyttekategoriene skildrer nyanser i de utvalgte lærernes 

lytteforventinger og i elevenes lytteresponser. Ved å analysere hva lærere forventer når de 

snakker om lytting, kommer det også fram hvordan elevene veiledes og støttes inn i lyttingen 

ved elevframføringer. Viktigheten av slik støtte beskrev jeg i teorikapitlets del 2.4, og det vil 

bli gjenstand for drøfting i kapittel 6. Analysen av elevenes lytteresponser etter 

framføringene, beskriver nyanser i lyttingen elevene faktisk markerer verbalt.  

I dette kapitlet beskriver jeg først situasjonskonteksten fra klasserommene i utvalget mitt. 

Deretter legger jeg fram analysen og de mønstrene jeg identifiserer når det gjelder lytting ved 

muntlige presentasjoner. Analyseresultatene er delt inn i et lite og to større kapitler. I 5.2 

kommer en oversikt over lærerens forventninger til elevenes lytting på grunnlag av om de 

ytres før eller etter framføringen, samt om de angår lytteren som tilhører eller mottaker. 

Lærerens lytteforventninger vil analyseres mer nyansert ut fra Adelmanns lyttetyper i del 5.3, 

og del 5.4 inneholder analysen av elevenes verbale lytteresponser ut fra lyttetypene. 

For en fullstendig oversikt over lytteforventninger og lytteresponser ut ifra de seks 

lyttetypene med forklaringer og illustrerende ytringseksempler, se tabellen i vedlegg A. 

 

 Kontekstualisering av undervisningssekvensene 5.1
Før jeg analyserer lytteforventinger og -respons, vil jeg presentere de fem lærerne i utvalget 

mitt med fiktive navn og beskrive undervisningskonteksten som de muntlige framføringene 

inngår i. Gjennomføring av muntlige presentasjoner kan være en av flere aktiviteter som 

foregår i løpet av de fire timene som er filmet fra hvert klasserom i forbindelse med LISA-

studien. Sekvensene jeg analyserer viser kun hva som foregår i fasene umiddelbart før og 

etter gjennomføringen av presentasjonene. For mer informasjon om utvalget mitt, se 

delkapittel 3.3. 

!  
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 Lærerinformasjon 5.1.1
I min studie er antallet lærere for lite til å generalisere utover det konkrete utvalget. Jeg vil 

allikevel presentere bakgrunnsinformasjon om de aktuelle lærerne, fordi det gir kontekst til 

studien. Tabell 5.1 under, sammenfatter slik kontekstuell informasjon.  

 

Tabell 5.1: Informasjon om lærerne i utvalget mitt og tema for den aktuelle timen. 

 

 Skolene i utvalget 5.1.2
I det følgende gir jeg en mer detaljert oversikt over rammene rundt presentasjonsaktiviteten 

ved de fem skolene i utvalget mitt. 

 
Skole A 
Elevene ved skole A presenterer en selvvalgt bok, og de har forberedt seg med 

presentasjonsproduktet i tankene over noen uker. De har brukt et planleggingsnotat med 

kriterier for innhold i presentasjonen. Presentasjonen skal inneholde formalia om boka, 

forklaring av tittelen, et kort handlingsreferat, tema og budskap, persongalleri, virkemidler og 

egen mening om boka. Internettressurser om muntlige presentasjoner tilknyttet Skrivesenteret 

har også blitt brukt i forberedelsene. Det er totalt ti presentasjoner i klassen fordelt over to 

skoletimer på ulike dager. I oppstart av første økt er elevene ferdige med å forberede 

Lærer Marit Eivor Liv Silje Johanne 

Skole  A B C D E 

Alder  50-59 30-39 50-59 30-39 50-59 

Antall år som 
lærer  

Over 10 år 0-5 år Over 10 år 0-5år Over 10 år 

Tema  
for 
presentasjonene 

Selvvalgt 
bok 

Kreativ 
tekst 

 
 

Nyheter 
 
 
 

Selvlaget 
rollespill 

 
 

Selvvalgt bok 
 
 
 

Form på 
presentasjonen 
 

Individuell  
 
PowerPoint 
eller  
Prezi 
Høytlesning 

Gruppe 
 
Plakat 

 

Individuell 
 
PowerPoint 
eller 
støtteark 

Gruppe 
 
Replikk-
vekslinger 

Individuell 
 
PowerPoint  
eller 
Prezi 
Høytlesning 
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presentasjonen. Klassens lærer, Marit, innleder timen med den generelle introduksjonen til 

presentasjonene. I denne fasen gjennomgår Marit innholdet i- og hensikten med et 

tilbakemeldingsskjema som to elever har ansvar for å fylle ut for hver presentasjon. Læreren 

sier at hun også vil gi mer utdypende tilbakemeldinger til elevene på et senere tidspunkt. 

 

Tabell 5.2: Oversikt over presentasjonenes tema og varighet ved skole A.  
Responsfasen er ikke medregnet. 

 

Skole B 

Ved skole B har elevene jobbet sammen i grupper over to skoletimer med prosjektet 

Skriveglede og fortellerglede. De har utarbeidet en idé til en roman som skal presenteres for 

resten av klassen i den aktuelle norsktimen. Læreren, Eivor, starter timen med å gi beskjed 

om tidsrammen for arbeidet. Elevene får omtrent 10 minutter til å ferdigstille arbeidet de 

 
Presentasjon av selvvalgt bok 

 
Framførings-

rekkefølge 
Forfatter  Boktittel Varighet på 

elevenes framføring 
A1 Tina Trovik   Samuel Sekel 6 min 

A2 Allen Zoloff    Boy Nobody 5 min 

A3 Bjørn Hansen   Fortellingen om Barack 

Obama 

10 min 

A4 John Green   Faen ta skjebnen 5 min 

A5 Arto 

Paasilinna  

 Volomari Volotinens første 

kone og andre gamle ting 

6 min 

A6 John Green  Papirbyer 4 min 

A7 Zlatan 

Ibrahimocić 

 Jeg er Zlatan 3 min 

A8 Simon 

Elkeles 

 Perfekt kjemi 5 min 

A9 Rainbow 

Rowell  

 Eleanor og Park 6 min 

A10 Jacob 

Weinreich  

 Dødens skygge 8 min 

Totalt   58 min 
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påbegynte forrige norsktime, og de må fokusere på både innhold og form ved presentasjonen. 

Eivor nevner at det er nok med et par minutter per gruppe for å presentere, og de må 

organisere slik at alle på gruppa sier noe. Hun trekker fram momenter som skal være med i 

presentasjonen; hvem hovedpersonene er, hva ideen og konflikten er, hvor det foregår, om 

det er et vendepunkt i historien, samt en plan for hvordan historien utvikler seg. Eivor går 

rundt og veileder gruppene. De totalt 6 muntlige framføringene som gjennomføres den 

aktuelle norsktimen, kan tolkes som sluttprodukt i forberedelses- og idémyldringsfasen til 

den kreative teksten.  

 
Tabell 5.3: Oversikt over presentasjonenes tema og varighet ved skole  B. 

Responsfasen er ikke medregnet. 

 

Skole C 

Ved Skole C rullerer elevene på å presentere nyheter. De har forberedt arbeidet gjennom den 

foregående uka og velger selv hvilke saker de vil formidle til resten av klassen, så lenge de 

har med noen lokale, nasjonale og internasjonale nyheter. I den aktuelle undervisningstimen 

foregår presentasjonene rett etter oppstart av timen, en time som for øvrig er sentrert rundt å 

lese Faderen av Bjørnstjerne Bjørnson. Det er tre elever som presenterer nyhetene etter tur i 

denne timen. Klassens lærer, Liv, starter timen med å gi beskjeder om innholds- og 

formmessige aspekter ved presentasjonen. Liv påminner elevene om at de kan bruke 

PowerPoint i gjennomføringen, men det er også greit å ha med et støtteark opp foran klassen. 

Tabell 5.4 på neste side viser oversikt over framføringene ved skole C. 

(  

Framførings- 

rekkefølge 

Plan til plot i 

kreativ fortelling 

Varighet på elevenes  

framføring 

B1 Hacking 1 min 

B2 Hyttetur 1 min 

B3 Biljakt og terrorisme 1 min 

B4 Forelskelse  1 min 

B5 Fortelling med stort persongalleri 1 min 

B6 Fortelling med parallellhistorier 1 min 

Totalt  6 min 
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 Tabell 5.4: Oversikt over presentasjonenes tema og varighet ved skole C.  
Responsfasen er ikke medregnet. 

* etter disse presentasjonene settes det ikke av tid til respons. Skole C er derfor i liten grad 

representert i elevenes lytteresponser. 

 

Skole D 

Klassen ved skole D har jobbet med novellen Caps av Jon Fosse gjennom en dobbeltøkt. 

Begynnelsen av økta er sentrert rundt førlesingsaktiviteter hvor blant annet aktivering av 

forkunnskap om novellens tema står sentralt. Etter å ha lest og samtalt om novellen, blir 

elevene oppmuntret til å gjenskape hovedhandlingen i novellen ved bruk av egenvalgte 

eksempler. Dette skal ta form som et rollespill de presenterer for klassen. Rollespillet kan 

tolkes som en etterlesingsaktivitet hvor elevene får vist kunnskap om novellesjangeren og 

assosiative refleksjoner om tematikken i Caps. Elevene forbereder seg i grupper i omtrent 

femten minutter. Klassen har to lærere, og Silje er klasseleder gjennom å gi instruksjoner, 

lede samtaler og tilbakemeldinger. Da assistentlærerens ytringer ikke handler om 

lytteforventninger, er de ikke inkludert i analysen. To av elevgruppene forlater klasserommet 

sammen med assistentlærere, og Silje går rundt til gruppene som er i klasserommet. Det er 

rimelig å anta at elevene som forlater klasserommet også får veiledning i forberedelsen, men 

jeg har ikke innsyn i disse situasjonene da kun det som skjedde i klasserommet ble filmet. 

Det gjennomføres 4 rollespill den aktuelle norsktimen (se tabell 5.5 på neste side).  

!  

Framførings- 

rekkefølge 

Presentasjoner av lokale, nasjonale og 

internasjonale nyheter 

 Varighet på 

elevenes framføring 

C1 Uke 5   3 min 

C2 Uke 6  1 min* 

C3 Uke 6  3 min* 

Totalt   7 min 
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Tabell 5.5:  Oversikt over presentasjonenes tema og varighet ved skole D.  
Responsfasen er ikke medregnet. 

 

Skole E 

Ved Skole E har elevene lest en selvvalgt bok som de skal presentere, og i likhet med skole A 

har elevene forberedt seg over en lengre tidsperiode til den muntlige presentasjonen. I den 

aktuelle økta er det fem elever som skal presentere. Læreren, Johanne, starter timen med 

helklasseundervisning hvor hun spør elevene hva de skal ha klart for seg om tema 

bokanmelding. Gjennom innspill og kommentarer fra elevene gjennomgår Johanne 

innholdskriteriene for presentasjonen. Hun viser også til et ark som elevene har fått utdelt 

hvor disse kriteriene står. Kriteriene knyttes i liten grad opp til selve gjennomføringen av 

presentasjonen. Derfor framstår helklassesamtalen om kriteriene i hovedsak som generelle 

beskjeder, snarere enn forventninger til selve gjennomføringen og publikums lyttefokus. Etter 

at læreren har gitt innledende beskjeder, går elevene sammen i par og legger fram det de i 

neste omgang skal presentere for resten av klassen. Johanne går rundt og hører på og veileder 

mens elevene jobber parvis. Etter omtrent et kvarter, understreker læreren at den som 

presenterer gjerne kan ta med seg en medelev opp som støtte. Fem elever gjennomfører sin 

bokpresentasjon den aktuelle undervisningstimen. Tabell 5.6 på neste side viser 

framføringenes tema og varighet ved skole E. 

!  

Framførings-

rekkefølge 

Rollespill om identitetsmarkører Varighet på elevenes 

framføring 

D1 Bok  1 min 

D2 Mobiltelefon 1 min 

D3 Dagbok 1 min 

D4 Mobiltelefon 1 min 

Totalt  4 min 
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Tabell 5.6:  Oversikt over presentasjonenes tema og varighet ved skole E.  
Responsfasen er ikke medregnet. 

 
Formålet med del 5.1 har vært å vise konteksten rundt framføringene. Vi ser at det er 

variasjoner på tvers av klasserommene med tanke på framføringenes innhold og form, så vel 

som hva som er formålet med å framføre. Det varierer dessuten hvor lang tid elevene har 

forberedt seg, hvor mange elevpresentasjoner som gjennomføres i den aktuelle økta, samt at 

varigheten på en enkelt framføring spriker fra 1 minutt til 10 minutter.  

 
 Hva slags lytteforventninger framgår i materialet? 5.2

Dette delkapitlet inneholder første del av analysene hvor jeg gir et helhetlig bilde av hvorvidt 

lærernes lytteforventninger retter seg mot elevene i tilhører- eller mottakerrollen. I del 5.3 

strukturerer jeg lytteforventingsanalysene ut ifra Adelmanns seks lyttetyper.  

 

 Lytteforventinger før og etter presentasjonene 5.2.1
Jeg har skilt ut fasen før og etter presentasjonene for å synliggjøre på hvilket tidspunkt i 

framføringssituasjonen lytteforventninger gis, og om det er et mønster i hvilke lyttetyper som 

forventes ved ulike faser. På neste side framstilles antallet lytteforventninger jeg har 

identifisert i lærernes ytringer før og etter presentasjonene. 

!  

Presentasjon av selvvalgt bok 

Framførings- 

rekkefølge 

 Forfatter  Boktittel Varighet  på elevenes 

framføring  

E1  P.C Cast   Merket  5 min 

E2  Rachel R. Russell   

 

 Dustedagboka  2 min 

E3  Jørn Lier Horst   Libertygåten  6 min 

E4  Ally Condie   Cassias valg  3 min 

E5  Veronica Roth   Divergent  6 min 

Totalt     22 min 
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Tabell 5.7: Forventninger til elevenes lytting før presentasjonene ut ifra lytterolle.  

 Marit Eivor Liv Silje Johanne Totalt 

 

Forventninger til tilhøreren 

 

 

9 

 

5 

 

7 

 

1 

 

7 

 

 
 
 

 

29 

 

Forventninger til 

mottakeren 

 

 

4 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

 

6 

Totalt 13 7 7 1 7  35 

Samtlige av lærerne i materialet har lytteforventninger til elevene i tilhørerrollen. Tilhøreren 

forventes ikke å markere lytting verbalt. Derfor er samtlige lyttemarkører forbundet med 

denne lytterollen nonverbale. Likevel kan de ha relevans i et relasjonelt lytteperspektiv ved å 

kommuniserer en lyttende holdning, eller fravær av en slik holdning. Kolonnen som omtaler 

mottakeren, betegner hvorvidt elevene går inn i presentasjonsaktiviteten med forventning om 

å gi muntlig respons, noe som forekommer ved skole A og B. De totalt 35 forventningene før 

presentasjonen bli gjenstand for kategorisering ut ifra Adelmanns lyttetyper i del 5.3. 

 

Tabell 5.8: Forventninger til elevenes lytterolle etter presentasjonene 

 Marit Eivor Liv Silje Johanne Totalt 

Nivå 1:  

Invitasjoner til å tre inn i 

mottakerrollen, men som  

ikke er veiledende 

 

11 

 

7 

 

- 

 

- 

 

1 

 

19 

Nivå 2:  

mer nyanserte forventinger 

om mottakerens lytting 

 

3 

 

15 

 

1 

 

3 

 

3 

 

25 

Totalt 14 22 1 3 4 44 

 

Den første kolonnen betegner forekomst av lærerytringer på nivå 1, altså invitasjoner rettet 

mot elevene til å tre inn i mottakerrollen, som for eksempel «Kommentarer til Knut?» og 

«Hva vil dere si til denne gruppa?». Forventningene veileder eller støtter ikke retningen på 

elevenes lytterespons, og de er derfor for vage til å plasseres innenfor Adelmanns 
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rammeverk. Forekomsten er allikevel interessant fordi elevene kan akseptere eller avslå 

invitasjonen fra læreren om å tre ut av tilhørerrollen og markere lytting verbalt. De 25 

eksplisitte forventningene til mottakeren er på den andre siden mer veiledende og vil, 

sammen med tilhørerforventningene, nyanseres ut fra de seks lyttetypene i neste delkapittel. 

 

 Lærernes lytteforventninger ut ifra lyttetyper 5.3
Det forrige delkapitlet viste en oversikt over lytteforventningenes fordeling før og etter 

framføringene i hvert klasserom, samt hvorvidt de retter seg mot tilhørerrollen eller 

mottakerrollen. Tabellen under sammenfatter de 35 lytteforventningene til tilhøreren og de 25 

eksplisitte forventningene til mottakeren. Forventningene kategoriseres samlet basert på 

hvilken lyttetype de er i overensstemmelse med. Tabellframstillingen viser derfor ikke 

hvordan lyttetypene fordeler seg på de fem lærerne, men den gir i stedet en helthetlig oversikt 

over hvor framtredende hver lyttetype er i materialet mitt. 

 

Tabell 5.9: Lytteforventninger fra lærerne og fordeling innenfor lyttetypene. 

Antallet forventninger til mottakeren overskrider antallet i tabell 5.7 og 5.8 fordi én ytring 

kan inneholde flere forventninger forenlig med ulike lyttetyper (se 4.4.2 for hvordan jeg har 

registrert forventningene). I det følgende presenteres hver lyttetype med to underoverskrifter 

ut ifra om forventningene retter seg mot a) tilhøreren eller b) mottakeren. Fra 

transkripsjonsmaterialet mitt, som utgjør totalt 27 sider, gir jeg konkrete og illustrerende 

ytringseksempler på lytteforventinger forenlig med hver lyttetype og –rolle.  

!  

 

Lyttetype 

  

Tilhørerrollen 

Mottakerrollen 

Før presentasjonen Etter presentasjonen 

Diskriminerende lytting  18 - 1 

Forståelseslytting  4 - 13 

Kritisk lytting  - 3 5 

Empatisk lytting  5 1 2 

Verdsettende lytting  2 4 7 

Identifikatorisk lytting  - - - 

 

Totalt 

  

29 

8 28 

36 
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 Forventinger om diskriminerende lytting 5.3.1
a) Forventinger om tilhørerens diskriminerende lytting  

18 av de totalt 29 tilhørerforventingene, retter seg mot diskriminerende lyttehandlinger. 

Samtlige av lærerne i mitt materiale forventer denne lyttetypen av elevene (se tabell 10), men 

de gjør det på ulik måte. Lyttehandlingene læreren forventer av tilhørerens diskriminerende 

lytting, har både intra- og interpersonelle aspekter knyttet til seg. Det betyr at forventingene 

på den ene siden omhandler at elevene må konsentrere seg og huske, altså lytte for å lære, for 

sin egen del. Samtidig forventes elevene også å vise at de følger med, og på den måten 

kommunisere en lyttende holdning nonverbalt overfor presentatøren. Hysjing er et klassisk 

eksempel på forventing om diskriminerende lytting, noe som forekommer ved samtlige 

skoler, bortsett fra skole E. Hysjing er imidlertid ikke medregnet som forventingsytring i 

oversikten.  

 

Timene ved skole A og B bærer preg av en del uro og prat før-, under- og etter 

presentasjonene. Derfor er det også naturlig at lærerne, henholdsvis Marit og Eivor, bruker 

noe tid på å etablere ro og orden blant annet ved å forvente at elevene sitter rolig, er stille og 

lukker PC’en. 16 av 18 forventinger i overensstemmelse med diskriminerende lytting, er 

eksplisitte forventninger om at elevenes oppmerksomhet manifesterer seg i nonverbale 

lyttemarkører som bidrar til- og opprettholder ro og orden. Dette betyr at lærerne ikke sier 

noe bestemt om lyttingens kvaliteter, men ber elevgruppen eller enkeltelever være stille, som 

i disse eksemplene: 

 

Marit (skole A): Alle dere andre har PC’en lukket igjen nå, for det er kjempeviktig at 

dere nå konsentrerer dere om å følge med på de som snakker.  

 

Liv (skole C): Da konsentrerer vi oss om Lene som da skal ha nyhetene fra uke 5. 

Snakk høyt og tydelig dere som står der fremme, så alle hører det. Vær så god, Lene. 

 

Silje (skole D): Da gjør de seg klare. Begynn når dere er klare. Da lukker vi andre 

munnen! 

 

Forventingene bærer preg av å være direktiver som veileder eller korrigerer elevenes intra- og 

interpersonelle lyttehandlinger i forkant av presentasjonen. Elevene forventes å være gode 
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tilhørere og opprettholde ro og stillhet. Eksemplene over viser at det å lytte konsentrert både 

er intrapersonelt i form av å være oppmerksom, men å være konsentrert assosieres også med 

nonverbale lyttemarkører som å lukke munnen og ikke se på PC’en. Forventningene er lite 

utdypede og forekommer som fragmenterte og kortvarige ytringer innimellom det læreren 

ellers sier. De fleste lytteforventingene i mitt materiale i denne kategorien er ikke eksplisitte 

nok til å referere verken til intrapersonelle lyttehandlinger eller nonverbale lyttemarkører, slik 

det framgår av denne typiske uttalelsen fra Eivor: 

 

Eivor (skole B): Så er vi andre gode lyttere!  

 

Hva det innebærer å være «god lytter» blir ikke videre konkretisert. Hvorvidt det er å sikre et 

grunnlag for at tilhøreren selv skal lære, eller om det er for å ta hensyn til presentatøren, 

framstår tvetydig. De to øvrige av lærernes forventninger om diskriminerende lytting i 

tilhørerrollen er forventinger om å opprettholde eksisterende ro og stillhet:  

 

Eivor (skole B): Så er vi andre gode lyttere. Og det er vi jo! 

 

Marit (skole A): Du, dere er flinkere nå enn sist. Sitter stille og følger med. Så bra. 

 

Eksemplene viser at forventninger om diskriminerende lytting kan innebære mer enn 

direktive irettesettelser på grunn av negativ lytteatferd. Gjennom å rose elevenes nonverbale, 

interpersonelle lyttemarkører, får forventingen et implisitt preg om at elvene bør fortsette på 

samme måte. I tråd med de andre eksemplene over, er det likevel et mønster i mitt materiale. 

En vesentlig del av lærernes omtale av lytting innebærer at elevene ikke ødelegger for den 

som snakker ved å bråke eller forstyrre. Johanne ved skole E har også forventninger som 

ligner på disse, men hun knytter formålet med å lytte direkte opp mot at elevene ivaretar 

hverandre. Disse er derfor kategorisert som forventninger om empatisk lytting. 

  

b) Forventinger om mottakerens diskriminerende lytting 

I mitt materiale er det kun én av totalt 36 forventninger til elevenes verbale lytterespons som 

knytter an til diskriminerende lytting. Den er representert ved Marit i responsfasen, hvor 

elevene ferdigstiller de skriftlige vurderingene av presentasjonen de hadde ansvar for å gi 

tilbakemeldinger på: 
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Marit (skole A): For det blir jo lett til at vi, liksom… det blir fort gjort at vi kan peke 

på det samme. Du hadde sånn og sånn stemme, eller du stod rolig, eller.. ikke sant? 

Men… tenk litt over det dere som gir tilbakemelding, at det skal være en hjelp for den 

som får det … 

 

Dette er ikke en forventning om diskriminerende lyterespons, snarere er veiledning knyttet til 

at en god verbal lyttemarkering er noe mer enn en diskriminerende lytterespons. Formålet 

med en diskriminerende lytterespons er å identifisere og konstatere forekomsten av en 

lydopplevelse i omgivelsene (se 2.5.1). Marit eksemplifiserer to lytteresponser som er 

diskriminerende, og fraråder elevene å kommentere stemmebruk og positur fordi dette ikke er 

læringsfremmende tilbakemeldinger. Forventningen utdyper ikke hvilken lyttetype elevene 

kan navigere seg etter for å gi tilbakemeldinger som «er en hjelp for den som får det». 

 

 Forventinger om forståelseslytting 5.3.2
a) Forventinger om tilhørerens forståelseslytting 

Av 29 lytteforventinger til tilhørerrollen, er det 4 som er kategorisert som forventinger til at 

elevene lytter med forståelse. Denne lyttetypen kan eksemplifiseres ved Livs ytringer som 

finner sted ved introduksjonen til den første nyhetspresentasjonen: 

 

Liv (skole C): Og her er det mange vanskelige ord som du må forholde deg til. Hør 

godt etter! Vi må prøve å forstå det. 

[Presentatøren begynner å snakke, og Liv avbryter] 

Liv (skole C): Bare ikke snakk for fort, Lene. Du kan det sikkert, men vi andre skal 

lære av dette.  

I det overnevnte eksemplet er forventningen om forståelseslytting knyttet til intrapersonelle 

lyttehandlinger. Elevene skal forstå vanskelige ord i presentasjonens innhold, samt lære noe 

om lokale, nasjonale og internasjonale nyheter fra den aktuelle uka.  

 

Marit ved skole A har også en ytring som kan kategoriseres som forventning om 

forståelseslytting. Her uttrykker hun en lytteforventning ved oppstart av 

framføringsaktiviteten som er forankret i formålet med å framføre:  
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Marit (skole A): [V]i gjør dette fordi vi skal lære av det. Derfor så er det 

kjempeviktig at dere som følger med også tenker sånn når dere ser de andre: «Er det 

noe jeg kan plukke opp her? Noe jeg synes fungerte bra som jeg også kan gjøre neste 

gang jeg skal presentere noe?» 

 

I likhet med Liv, retter Marits forventning seg utelukkende mot elevenes intrapersonelle og 

nonverbale lyttehandlinger: Elevene ved skole A forventes å få tips til hvordan de selv kan 

gjennomføre en presentasjon. Forventningen vektlegger aspektet å lytte for å lære noe om 

presentasjonens form ved å se hverandres gjennomføringer som forbilledlige modelltekster. 

Verken Liv eller Marit forventer eksplisitt at elevene deler dette i klassefellesskapet. 

 

b) Forventinger om mottakerens forståelseslytting  

Jeg har identifisert 13 utrykte lærerforventninger som knytter an til elevenes verbalmarkører 

har forståelsesresponsens kvaliteter. Lyttetypen er representert blant samtlige av lærerne, 

unntatt ved skole E. Dessuten forekommer de utelukkende i responsfasen, altså etter at 

presentasjonen er lagt fram som et ferdig produkt. Felles for alle lytteforventingene i denne 

kategorien er også at de er formulert som spørsmål til elevenes lytteresponser. 

Forventningene kan formuleres som invitasjoner til elevene om å markere forståelse: 

 

Silje (skole D): Og hva slags tema berørte denne gruppa, da? 

I forkant av presentasjonsgjennomføringen har ikke Silje uttrykt forventinger om at elevene 

lytter for å kommunisere om tema i rollespillet. Hun innleder responsfasen med et initiativ 

som inviterer elevene til å dele refleksjonene sine og markere forståelse av tematikken.  

 

Jeg viste tidligere til at Marit uttrykte at en god verbal lyttemarkering innebærer å overskride 

en diskriminerende lytterespons. I responsfasen ved skole B stiller Eivor flere spørsmål til 

elevene som oppfordrer til å utvide responser som er vage. Her er et eksempel: 

 

Elev (skole B): Det skjer i nåtid. 

Eivor (skole B): På hvilken måte skjer det i nåtid? 

 

Eleven i dette eksemplet oppfordres til å nyansere og bygge ut en diskriminerende 

lytterespons ved å hekte på forståelseslytting. Spørsmål som hekter seg på elevenes vage 
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responser, uavhengig av lyttetype, er typisk for Eivors forventinger i fasen etter 

presentasjonen. Hun stiller også spørsmål som fordrer at elevene gir veiledning og råd til 

hvordan gruppa som har presentert kan løse utfordringer de har i skrivingen: 

 

Eivor (skole B): Hvis de skal skrive denne historien, også har de så stort 

persongalleri. Hvordan kan de skrive historien da og bruke alle personene? 

 

Når eleven inviteres til å begrunne påstandene sine, får han en mulighet til å gi en respons 

med flere kohesjonsmarkører. På den måten kan eleven i større grad markere faktisk 

forståelse, både for presentasjonens innhold og for fortellerteknikk i kreative tekster. 

Lytteresponsene som forventes har oppfølgingens karakteristikker fordi elevene oppmuntres 

til å bidra med noe nytt som utvikler fortellingen og skriveprosessen. 

 

 Forventinger om kritisk lytting 5.3.3
Det mest påfallende ved de 8 forventinger om elevenes kritiske lytting, er at de utelukkende 

knytter seg til elevene i mottakerrollen. Dette er med andre ord en lyttetype som elevene 

oppfordres til å kommunisere verbalt og interpersonelt i klassefellesskapet slik at kritiske 

refleksjoner ikke forblir taus kunnskap. 

 

Forventninger om mottakerens kritiske lytting 

Elevene ved skole A og B forventes å lytte kritisk i forkant av presentasjonene og markere 

den kritiske lyttingen i klassefellesskapet. Eivors forventing før oppstart av presentasjonene 

er et eksempel på dette: 

 

Eivor (skole B): For at, det er mange kreative historier her, og det er en del drap og 

krim (…) Men når dere lytter, nå, tenk litt etter liksom: Er det…. Er det realistisk? Er 

det liksom litt innenfor det vi kan forvente oss, også? Jeg vil ha litt tilbakemeldinger 

på det, kanskje. 

Et av formålene med presentasjonen av kreativ tekst ved skole B framstår som å bidra til at 

fortellingene utvikler seg videre. For å realisere dette, er det nødvendig at elevene bidrar med 

tilbakemeldinger som ikke utelukkende er oppbakkinger som bekrefter og støtter. 

Markeringene må i større grad følge opp og bidra med ny innsikt og ta stilling til 
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fortellingens logos. Marit forventer også at elevene uttrykker kritisk lytterespons i 

tilbakemeldingene på det skriftlige vurderingsskjemaet:  

 

Marit (skole A): Dere som skal skrive på vurderingsskjema, når det gjelder det å gi et 

råd, ikke sant, på noe man kan gjøre bedre, så handler det der også om å formulere 

som: «Neste gang kan du kanskje prøve å….» Ikke sant? At dere passer på at det ikke 

er sånn: «Jeg synes ikke det var noe… jeg synes ikke bildene dine var noe fine i det 

hele tatt» Det er liksom ikke den type meldinger vi skal ha inn. 

 

Marit veileder her elevene inn i hva det innebærer å gi et godt råd. Hun modellerer hvordan 

elevene kan markere kritisk lytting, og ytrer samtidig to formuleringer som er mindre gode. 

Dette eksemplet har også likhetstegn med den tidligere nevnte frarådingen fra å gi 

diskriminerende lytterespons (se 5.3.1 b). Hvilke fokuspunkter ved presentasjonen det gode 

rådet kan dreie seg om, framkommer likevel ikke fra forventningene. Derfor tillegges elevene 

et ansvar for tolke ut fra egne evner hvordan de eksplisitt deler sin kritiske lytting i 

klassefellesskapet. De må selv vurdere hvilke kriterier som ligger til grunn for en god og 

mindre god gjennomføring som de retter oppmerksomheten sin mot.  

 

Av forventinger til mottakeren i responsfasen, er samtlige 5 forventninger om kritisk 

lytterespons fra skole B. Eivor stiller flere spørsmål som forventer slik respons fra elevene: 

 

Eivor (skole B): Så du ville ikke reagert på at det kom noen spøkelser? 

Det faktum at det er en forventning om kritisk lytterespons, forsterkes av at elevene allerede 

før presentasjonene forventes å ta stilling til om historiene er realistiske. Spørsmålene føyer 

seg inn i et helhetlig mønster ved skole B. Elevene inviteres eksplisitt til å utdype og 

begrunne lytteresponser som gjelder innholdet i presentasjonen. I likhet med forventningene 

om kritisk lytting ved skole A, er det imidlertid opp til elevene å avgjøre hva de vil være 

kritiske til eller hvordan. Det framgår med andre ord ingen eksplisitte kriterier som ligger til 

grunn for den kritiske intra- og interpersonelle lyttingen.  

(  
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 Forventinger om empatisk lytting 5.3.4
a) Forventninger om tilhørerens empatiske lytting 

Jeg har identifisert 5 forventinger om at elevene lytter empatisk i tilhørerrollen. En empatisk 

tilhører forventes å ta hensyn til presentatørens følelser uten å markere dette verbalt: 

 

Marit (skole A): Ja, det er litt skummelt […] og det er litt viktig at dere, når dere er 

publikum for hverandre, at dere tenker over det. Det er faktisk litt skummelt å stå her 

og snakke.  

 

Marits lytteforventing er rettet mot elevenes intrapersonelle lytting ved at elevene skal «tenke 

over det». Det forventes ikke eksplisitt at de kommuniserer en empatisk og ivaretakende 

holdning i lytteresponsene. Forventningen blir vag fordi elevene må se anmodningen om å 

ivareta presentatøren i en sårbar situasjon som veiledende for sine nonverbale lyttemarkører. 

 

Johanne har 4 av de 5 empatiske lytteforventingene til tilhøreren. Hun uttrykker at elevene i 

publikum tar ansvar og støtter hverandre i gjennomføringen. I hennes time forekommer det 

en generalprøvesekvens før elevene gjennomfører presentasjonene. To og to elever går 

sammen og øver for hverandre. Måten Johanne snakker om denne aktiviteten på, så vel som 

aktiviteten i seg selv, kan kategoriseres som forventninger og empatisk lytting i tilhørerrollen.  

 

Johanne (skole E): Jeg synes det er veldig fint om dere går opp to og to i lag. 

Johanne (skole E): Du har alltid lov å ha med deg en sidemakker […] For det er 

klart, det å stå foran et publikum, det er det Sandra skal nå. 

Det empatiske i eksemplene over ligger i effekten det har at lytteren sitter- eller står ved siden 

av, samt at lyttingen skjer på medelevens premisser. Lyttehandlinger som hjelper og støtter 

en medelev som kanskje er usikker, tillegges verdi i lærerens forventning. Tilhøreren 

markerer empatisk lytting nonverbalt i kraft av sitt nærvær og ved å la presentatøren snakke.  

 

b) Forventninger om mottakerens empatiske lytting 

Før presentasjonene er det én forventning som retter seg mot at empatisk lytting reflekteres i 

elevenes verbale lytteresponser, og den er representert ved Marit. Forventningen retter seg 
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mot elevene som gir skriftlig tilbakemelding. Elevenes oppmerksomhetsfokus inn i den 

muntlige presentasjonen veiledes her i empatisk retning: 

 

Marit (skole A): Prøv å liksom peke ut noe som var litt sånn spesielt i det Ida gjorde 

som var bra. For det blir fort gjort at vi kan peke på det samme. Du hadde sånn og 

sånn stemme eller du stod rolig eller. Ikke sant? Det skal være litt sånn… at man føler 

at man har gjort noe bra òg. 

Når elevene lytter, skal de tenke på at tilbakemeldingene de gir bidrar til at presentatøren 

opplever mestringsfølelse. I responsfasen ved skole A understrekes også viktigheten av 

elevenes empatiske lytting ut ifra at den muntlige situasjonen er ny og ukjent: 

 

Marit (skole A): Og da er det kjempeviktig når vi gir noen tilbakemeldinger til 

hverandre de første gangene, at vi liksom passer på å trekke fram det vi synes er bra.  

Johanne ved skole E viser også til at elevenes empatiske responser er viktig når elevene 

gjennomfører presentasjoner: 

 

Johanne (skole E): Også liker jeg den, at dere gir hverandre støtte. Så flott! 

Forventningen er formulert som en rosende bekreftelse på lyttingen elevene har markert 

verbalt etter en presentasjon. Elevenes responser har vært henholdsvis verdsettende, som for 

eksempel «Boka høres spennende ut og jeg fikk lyst til å lese den», eller diskriminerende 

«Du snakket høyt» og «Du hadde god kontakt med publikum». I eksemplet over markerer 

Johanne at hun selv har lyttet verdsettende til elevenes tilbakemeldinger. Med dette formidler 

hun implisitt at formålet med å lytte, uavhengig av lyttetype, er å lytte for kommunisere en 

støttende holdning både verbalt og nonverbalt. Elevenes faktiske og intrapersonelle lytting 

framstår derfor som sekundært, så lenge de ivaretar og støtter presentatøren med empati.  

 

 Forventninger om verdsettende lytting  5.3.5
a) Forventninger om tilhørerens verdsettende lytting 

Jeg har identifisert to forventninger om at elevene er tilhørere og lytter verdsettende, noe som 

innebærer at det skal være en god opplevelse for de som hører på. Forventningene er 

imidlertid vage og implisitte da de må utledes fra lærerens generelle omtale av 
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presentasjonens formål. Liv forklarer hvorfor det kan være fint å følge med på 

nyhetspresentasjonene: 

 

Liv (skole C): Også er det kjekt for oss å høre hva som har skjedd i uka som har gått. 

 

Livs ytring er forventing om verdsettende lytteforventing fordi den legger opp til at elevenes 

intrapersonelle lytting navigeres ut at det å lytte til forrige ukes nyheter er «kjekt».  

 

Ved oppstart av økta på skole E er det en helklassesamtale hvor læreren snakker om 

innholdskriterier og formålet med å presenterer en bokanmelding. Gjennom dialog med en 

elev som handler om hvordan man presenterer innholdet i den selvvalgte boka, framkommer 

det en verdsettende lytteforventning.  

 

Johanne (skole E): Hvorfor er det viktig å ikke røpe [innholdet i boka]? 

Elev (skole E): Da er det ikke noe vits for noen å lese boka, du fjerner all spenningen. 

Johanne (skole E): Ja, da opplever vi det sånn at da har vi lest boka, så…. 

Formålet med bokanmeldingen knyttes opp mot at publikum skal få lyst til å lese boka, noe 

som fordrer at de lytter verdsettende. Både Liv og Johannes forventninger er imidlertid 

implisitte. I et relasjonelt lytteperspektiv vil en adekvat lyttehandling som speiler en slik 

forventning, være at elevene lytter intrapersonelt ut fra en posisjon hvor de har lyst til å lese 

boka, og at de dermed anser seg selv som i presentasjonens målgruppe. Hvorvidt de synes det 

er kjekt å høre forrige ukes nyheter, eller om de inspireres til å lese boka, forventes de 

imidlertid ikke å markere verbalt ut ifra disse eksemplene.  

 

b) Forventninger om mottakerens verdsettende lytting 

Før presentasjonene forventes elevene å markere verdsettelse også når de gir muntlige 

tilbakemeldinger ved skole A og B. Felles for disse fire forventningene er at de legger opp til 

at elevene kommenterer noe de synes er bra. Marit forventer verdsettende verbal 

lyttemarkering både skriftlig og muntlig før framføringene om selvvalgt bok. Det er to elever 

som gir skriftlige tilbakemeldinger for hver framføring, og dette sier hun til de andre elevene: 

!  
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Marit (skole A): Dere andre kan også underveis, selvfølgelig, tenke igjennom, legge 

merke til, hva dere synes er bra og sånn, så kan vi ta en liten muntlig tilbakemelding 

med en gang. 

Marits forventning retter seg mot intrapersonelle lyttehandlinger som styrer 

oppmerksomheten mot det elevene synes «er bra»,  og dette legges det også opp til at de skal 

dele med resten av klassen. Til elevene som gir skriftlige tilbakemeldinger, forventer Marit 

for øvrig at de også skal lytte verdsettende ved å fylle inn «en ting som er veldig bra, og en 

ting til som er veldig bra».  

 

Eivor forventer også at elevene engasjerer seg i å gi tilbakemeldinger, men her oppmuntres 

elevene også til å begrunne hva og hvorfor de verdsetter ideen i den kreative teksten: 

 

Eivor (skole B): Så når vi hører en idé blir framført, så må vi si noe om: Var det en 

god idé? Hvorfor var det en god idé? Hva er det fine og spennende med den historien 

vi hører? 

 

Når det gjelder forventninger til mottakerrollen i selve responsfasen, har jeg funnet 7 slike. 

Disse er fra skole A, B og E. Marit og Eivor stiller spørsmål som inviterer elevene til å dele 

hva de synes var bra: 

 

Marit (skole A): Noe som dere synes var bra, eller interessant i presentasjonen? 

 

Marit (skole A): Noen som fikk lyst til å lese boka? 

 

I likhet med forventingene til forståelsesrespons (se 5.3.2) og kritisk respons (se 5.3.3), 

inviterer Eivors spørsmål til at elevene også utdyper de verdsettende lytteresponsene sine:  

 

Eivor (skole B): Hvorfor var det bra, da? 

 

Eivor (skole B): Hva er det som gjør dette til en morsom historie, da? 

 

Disse ytringene kan isolert sett tolkes som en forventning om forståelseslytting, men jeg 

mener det er mer riktig å kategorisere den som en forventing om å utdype en verdsettende 
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respons ved å hekte på forståelse. Å kombinere lyttetypene kan potensielt sett bygge ut vag 

ros slik at responsen får oppfølgingens karakteristikk. Når begrunnet ros deles i 

klassefellesskapet, kan den kreative fortellingen også videreutvikles. 

 

Johannes forventning til elevenes verdsettende, verbale lytterespons bærer preg av å rose 

elevene i etterkant av responsen. Jeg har kategorisert denne som forventing om verdsettende 

lytting fordi elevene nettopp har gitt flere lytteresponser innenfor denne kategorien, som for 

eksempel «Du fortalte om boka på en bra måte» og «Jeg har lest den og vil lese den igjen» 

(se del 5.4.5 for mer om elevenes verdsettende lytteresponser). Dette sier Johanne til eleven 

Erlend etter at han har fått respons fra flere medelever:  

 

Johanne (skole E): Jeg er helt enig med dere alle! Alle de gode tilbakemeldingene, 

Erlend, du må ta vare på de du også - som gull. 

 

Når Johanne anerkjenner elevenes verbale lyttemarkeringer, ligger det implisitt at det å gi 

vage og rosende verdsettelser er en adekvat måte for elevene å benytte sitt 

(lytte)handlingsrom på. 

 

  Elevenes lytteresponser  5.4
I de to foregående delkapitlene har jeg kategorisert og eksemplifisert lyttehandlinger og –

markører ut ifra Adelmanns rammeverk som framkommer i lærernes forventinger til tilhører- 

og mottakerrollen. Den følgende delen av analysene beskriver den lytteresponsen som faktisk 

markeres verbalt blant elevene i mitt utvalg som deltar i mottakerrollen.  

 

Tabell 5.10: Antall verbale elevlytteresponser kategorisert ut ifra lyttetyper 
Lytterespons Skole A Skole B Skole C Skole D Skole E Totalt 

Diskriminerende 2 5   13 20 

Forståelse 6 3 5 3 4 21 

Kritisk 5 2   1 8 

Empatisk 3 -   1 4 

Verdsettende  3 14   19 36 

Identifikatorisk - - - - - - 

Totalt 19 24 5 3 38 89 
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 Elevene gir ikke like mye lytterespons ved alle skolene i utvalget. Dette henger naturlig 

sammen med at antallet presentasjoner varierer mellom skolene, men det kan også ses i 

sammenheng med at presentasjonene er av ulik art; fra bokpresentasjoner som får en formell 

vurdering til rollespill som er forberedt innenfor samme undervisningstime. Det er altså 

ujevnt grunnlag for meg å analysere på, da alle presentasjonene ikke følger samme struktur 

for respons etter presentasjonen. For å sette lytteresponsen i et helhetlig bilde, viser jeg det 

totale antall replikker fra klasseromaktørene i responsfasen i tabellen under. 

 
Tabell 5.11: Det totale antall replikker i responsfasen blant alle klasseromaktørene. 

 

Tabellen viser variasjon i hvem som ytrer seg i responsfasen. Læreren gir flest responser ved 

skole A, og her er dessuten responsfasen preget av dialog mellom læreren og presentatøren. 

Ved skole B er læreren representert med flere lytteforventninger i responsfasen ved å stille 

utdypende spørsmål til elevresponsens. Ved skole C er det kun den første framføringen som 

får muntlig respons. Silje ved skole D bruker lite tid til å snakke om presentasjonene i 

etterkant, men alle får minst én tilbakemelding. Responsfasen ved skole E er elevaktiv, og 

mottakerne står for de fleste replikkene, og vi ser at presentatøren kun besvarer disse ved to 

anledninger. Antallet mottakerreplikker samsvarer ikke med antallet lytteresponser i tabell 

5.10, da ikke alle replikker inneholder lytteresponser, mens andre replikker kan inneholde 

mer enn én lytteresponstype. Hvordan jeg har gått fram for å telle lyttetypene, redegjorde jeg 

for i metodekapitlets del 4.4.2. I likhet med lytteforventningene fra læreren, analyseres 

elevenes responser mer detaljert ut fra Adelmanns kategorier med konkrete og illustrerende 

ytringseksempler fra transkripsjonsmaterialet. 

!  

Skole Elever som 

mottakere 

Lærer Presentatør/gruppe Totalt Antall 

framføringer 

A 27 58 35 120 10 

B 28 32 2 62 6 

C 5 6 6 17 3 

D 4 9 1 14 4 

E 28 8 2 38 5 

Totalt 92 113 46 251 28 
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 Diskriminerende lytteresponser 5.4.1
Jeg har identifisert elevytringer med diskriminerende lyttemarkeringer ved skole A, B og E. 

Det typiske for disse er at de konstaterer at eleven har observert noe presentatøren har gjort 

eller fått med seg. Dette er for eksempel tilbakemelding fra en elev etter at en gruppe har lagt 

fram sin idé til kreativ fortelling: 

 

Elev (skole B): Det var et variert plot. 

Dette eksemplet knytter seg an til innholdet i presentasjonen, noe som også er beskrivende 

for halvparten av de diskriminerende lytteresponsene i mitt materiale. De øvrige 

lytteresponsene i denne kategorien relaterer seg til selve gjennomføringen, som disse to: 

 

Elev (skole E): Du leste høyt og tydelig og hadde god kontakt med publikum. 

Elev (skole E): Det var litt kompakt, så det ikke varte en og en halv time, for 

eksempel. 

Skole E utmerker seg i mitt materiale ved at presentatøren selv styrer ordet i responsfasen. 

Elevene deltar som mottakere stort sett uten Johannes forventninger. Elevene ved skole E gir 

mange diskriminerende lytteresponser. Eksemplet som følger viser en lite begrunnet respons 

innenfor denne kategorien fra skole A som refererer til forbedringspunkter ved framføringen: 

 

Elev (skole A): Se mer på publikum. 

Felles for de diskriminerende lytteresponsene er at de framstår som lite utbygde og 

ubegrunnede kimer eller forløpere til enten verdsettende eller kritisk lytterespons.  

 

I den grad det er avvik eller unntak mens presentasjonene pågår, vil jeg trekke fram at det er 

noe uro og småsnakk ved skole A og B. Noen av elevene hvisker og småprater med 

sidemannen eller forbereder sitt eget arbeid. Et brudd med lærerens forventinger om 

diskriminerende lytting kan forstås som det Adelmann (2009) omtaler som negativ 

lytteatferd. Både Marit og Eivor bruker, som nevnt i 5.3.1, noe tid på å etablere og 

opprettholde elvenes nonverbale diskriminerende lyttehandlinger. 

!  
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 Forståelseslytterespons  5.4.2
Denne lyttetypen er representert i elevenes verbale lyttemarkeringer ved samtlige av skolene. 

Ved skole A og C rekker enkelte av elevene opp hånda mens gjennomføringen pågår for å 

oppklare manglende forståelse. Dette skjer ved til sammen fire anledninger, her 

eksemplifisert ved en elev som har spørsmål om en innenriksnyhetssak som omhandler Mulla 

Krekar: 

 

Elev (skole C): Hvor ble Mulla Krekar sendt? 

Eleven stiller dette oppklarende spørsmålet under den første nyhetspresentasjonen, og 

markerer nysgjerrighet for å vite mer om innenriksnyhetene som legges fram for klassen. 

Uavhengig av om de er avbrytelser i gjennomføringen eller i responsfasen, er 

forståelseslytteresponsene ofte spørsmål som søker svar på uklarheter ved innholdet i 

presentasjonen på et overflatenivå. Spørsmål som retter seg mot dybdeforståelse er i 

mindretall i mitt utvalg. Det å stille spørsmål på dybdenivå kan også være utfordrende, noe 

som vises når en elev ved skole E lurer på hvorfor hovedpersonen i boka Cassias valg 

handlet slik hun gjorde: 

 

Elev (skole E): Hvorfor kunne hun ikke velge, altså, jeg er ikke helt sikker, velge hva 

slags…. Jeg klarer ikke å forklare… hva slags… nei, glem det (gestikulerer litt, ler og 

slutter å snakke) 

 

Elevens spørsmål går mer mellom linjene på tematikken i boka. Når eleven har resignert i 

forsøket på å formulere spørsmålet, oppmuntres hun imidlertid ikke til å fortsette eller utdype 

ytterligere.  

 

Noen av elevytringene i forståelseskategorien er også kommentarer, og disse ligger tett på de 

diskriminerende lytteresponsen. Likevel er forståelseslyttesponsene mindre deskriptive og 

nøytrale, og de markerer at eleven faktisk har fulgt med og deler selvstendige refleksjoner. 

Silje spør publikum om hva slags tematikk som ble berørt i det tredje rollespillet ved skole D, 

og en elev svarer:  

 

 Elev (skole D): At dagboka var identiteten hennes. 
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Dette er en forståelseslytterespons fordi den leser mellom linjene og tolker det tematiske 

innholdet når læreren inviterer til å gi respons på hva rollespillet handler om.  

 

 Kritisk lytterespons 5.4.3
Åtte av lytteresponsene er kritiske, og de forekommer ved skole A, B og E. For eksempel gir 

en elev uttrykk for at årsaken til at hovedpersonen i boka Faen ta skjebnen får 

kjærlighetssorg, kunne vært presisert tydeligere:  

 

Elev (skole A): Det synes jeg du kunne fortalt, fordi du sa at når Isaac ble blind, så 

fikk han kjærlighetssorg? 

 

Ytringen føyer seg inn i en kontekst hvor den samme eleven har stilt oppklaringsspørsmål for 

å få forståelse for hva det egentlig innebærer å ha kjærlighetssorg. Eksemplet over er en 

kritisk lytterespons fordi den indikerer at presentatøren ikke har vært mottakerbevisst nok ved 

å ta hensyn til publikums forforståelse. 

  

Ved skole B merker to elever seg trekk både ved innholdet og gjennomføringen som de gir 

tilbakemeldinger på etter en gruppene har lagt fram sitt plot til en kreativ historie: 

 

Elev (skole B): De kunne kanskje gjort det sånn at de hadde litt mer med hverandre å 

gjøre. At det hadde vært en historie med han og han raneren. 

 

Elev (skole B):  De burde ha planlagt litt bedre hva de skulle si der oppe.  

 

En elev ved skole E har også en kritisk lytterespons. Den gjelder gjennomføringen av 

presentasjonen av Dustedagboka, som også er klassens korteste presentasjon (se tabell 5.6). 

 

 Elev (skole E): Synes kanskje det var litt kort. 

 

Det typiske trekket ved elevenes kritiske lytterespons i materialet, er at de identifiserer 

mangler ved framføringens innhold eller gjennomføring på et overflatenivå. De må dessuten 

sies å være gjennomgående lite begrunnede. 

!  
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 Empatisk lytterespons 5.4.4
Det er kun fire forekomster av empatiske lytteresponser, og tre av disse er ved skole A. Disse 

tre responsene har det til felles at de er utformet som spørsmål som oppmuntrer presentatøren 

til å fortelle mer, samtidig som de markerer interesse for medelevens leseopplevelse. For 

eksempel stiller en elev dette utdypende spørsmålet om hvem som er i målgruppa for boka 

Dødens skygge, som nettopp har blitt presentert:  

 

Elev (skole A): Anbefaler du boka til hvem som helst, eller til de som for 

eksempel elsker krim eller...? 

I oppstarten til framføringene ved skole E, uttrykker en av elevene at hun er nervøs for å stå 

foran klassen. Hun ber læreren om å få være førstemann til å gjennomføre, slik at hun å 

slipper å grue seg resten av timen. Etter at framføringen er gjennomført, gir en av medelevene 

følgende empatiske lytterespons:  

 

Elev (skole E): Det var veldig modig av deg å si at du ville være først. 

Denne elevresponsen er empatisk fordi den markerer støtte og innlevelse i presentatørens 

egen opplevelse av at situasjonen var krevende.  

 

 Verdsettende lytterespons 5.4.5
De verbale lytteresponsene som er verdsettende, har jeg indentifisert ved skole A, B og E. I 

mitt materiale bærer de fleste av lytteresponsene i denne kategorien preg av å være rosende 

kommentarer til innholdet, her eksemplifisert av en elev ved skole E: 

 

Elev (skole E): Boka høres spennende ut, og du hadde veldig mye bra informasjon 

om boka og personene. 

Forekomsten av et rosende og forsterkende adjektiv som «bra», er i mitt materiale ofte det 

som skiller en verdsettende lytterespons fra en som er diskriminerende. Skillet mellom disse 

lyttetypene framstår som nokså marginalt fordi elevene ikke begrunner hva de mener med 

«bra». Noen av elevene kommenterer også selve gjennomføringen, for eksempel denne 

eleven fra skole A: 

!  
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Elev (skole A): Du vet, måten du presenterte på, det var liksom… Jeg fikk lyst til å 

lese boka. 

 

Begge eksemplene over er ros som er ubegrunnet. Eleven ved skole A trekker seg dessuten 

midt i en påbegynt begrunnelse om presentasjonens form, og konkluderer med verdsettende 

ros. Enkelte lytteresponser er imidlertid begrunnede, og de viser kohesjonskompetanse ved å 

koble seg eksplisitt på innholdet. Et eksempel fra skole B illustrerer dette: 

 

Elev (skole B): Veldig kul historie med spøkelser med overnatting på en hytte. Den 

var sånn ekte den historien, og jeg likte det. Det var en god idé. 

Selv om eleven begrunner og markerer faktisk lytting ved å referere eksplisitt til innholdet, er 

verdsettelsen lite utbygd og spesifikk. 

 

I analysen av verdsettende lytterespons gjør jeg et unntak fra å kun beskrive forekomsten av 

verbale lyttemarkører. Årsaken til unntaket et at det er to nonverbale lytteresponser som 

forekommer ofte i materialet, og disse to er applaus og latter. Samtlige av presentasjonene får 

respons i form av applaus, og klappingen markerer en overgang hvor elevene kan tre ut av 

tilhørerrollen og ytre seg som mottakere. Å applaudere kan kategoriseres som en nonverbal, 

relasjonell lyttehandling som demonstrerer innlevelse, noe som indikerer verdsettende lytting. 

Applaus relaterer seg imidlertid ikke til noe konkret, men verdsetter i stedet presentasjonen 

som helhet. Av den grunn har applaus en oppbakkende funksjon. 

 

Læreren og elevene ved skole A, B og D ler ved enkelte anledninger mens en presentasjon 

pågår. Latter er en nonverbal lyttemarkør som kan kategoriseres som verdsettende 

lytterespons. I likhet med applaus, har latter en oppbakkende funksjon. Latter er samtidig en 

mer umiddelbar verdsettende lyttemarkering fordi den knytter seg konkret til noe 

presentatørene sier eller gjør. Noen av gruppene ved skole D har eksempelvis valgt 

morsomme navn på rollespillkarakterene. En elev ved skole A forteller om romanens 

hovedperson som samler på antikviteter, deriblant et gammelt gebiss, noe som utløser latter. 

Applaus og latter er ikke talt med i oversikten over lytteresponser, da det kun er de verbale 

som har vært blitt kategorisert ut ifra lyttetypene. Likevel har jeg valgt å framheve dem i 

analysen fordi de forsterker den verdsettende lyttersponsens representasjon i materialet. 

!  
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 Lyttetypen jeg ikke fant: Identifikatorisk lytting 5.4.6
I mitt materiale har jeg ikke funnet ytringer i overensstemmelse med den identifikatoriske 

lyttetypen, verken blant lytteforventningene eller blant elevenes responser. Som jeg beskrev i 

del 2.5.6, er denne lyttetypen forbundet med nære og personlige relasjoner og sterke 

følelsesmessige bånd. Det er flere mulige årsaker til at identifikatorisk lytting ikke er 

representert i materialet. Slike inderlige og subjektive følelser er for det første ikke noe lærere 

kan pålegge elevene å navigere lyttingen sin ut ifra. Selvfølgelig kan elevene lytte med 

beundring og sterke følelser til hverandre ved framføringer, men det subjektive og private 

preget ved lyttetypen kan gjøre det utfordrende å observere slike intrapersonelle forhold 

direkte Den mest tungtveiende årsaken til at identifikatorisk lytting ikke er representert i 

materialet, kan forklares på grunnlag av at de seks lyttetypene ikke er like relevante på tvers 

av situasjoner fordi de er generelle beskrivelser av lytting. Adelmann (2009) viser til at et 

vesentlig komponent i å utvikle lyttekompetanse er å velge hensiktsmessig lyttetype ut fra 

formålet. Å lytte intra- og interpersonelt basert på subjektiv begeistring mot taleren, kan sies 

å være mer forenlig med samtaler som foregår i det Gee (1990) omtaler som typisk for 

primærdiskursen.  

 

Samtidig kan lyttetypen ha relevans i metasamtaler om muntlighet dersom elevene for 

eksempel utveksler erfaringer om hvordan de opplever å være i tale- og lytterollen. Å 

reflektere over egen og andres lytteatferd og relatere det til samtalekriterier, er forenlig med 

direkte lytteundervisning som også støtter utviklingen av metaspråklig kompetanse (se del 

3.3). Når den identifikatoriske lyttetypen ikke er representert i materialet, indikerer det et 

fravær av metasamtaler med utgangspunkt i erfaringer og kriterier for tale- og lytterollen. 

 

 Oppsummering av analysene  5.5
I analysene har jeg funnet at de fleste forventningene til elevenes lytting før framføringene 

innebærer at de er stille, støttende og viser at de følger med. Lytteforventninger om å gi 

muntlige tilbakemeldinger som mottaker, kommer gjerne i responsfasen etter at 

lyttesituasjonen er over. Basert på lærerens ytringer, innebærer dette at elevene i liten grad 

eksplisitt forventes å lytte for å kommunisere på veg inn i aktiviteten. I responsfasen er en 

vesentlig del av forventningene kategorisert som invitasjoner som ikke kan sies å inneholde 

noen form for veiledning, som for eksempel: «Tilbakemeldinger til denne gruppa?» eller 

«Hva vil dere si om dette?».  
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Likevel viser analysene mine et høyt antall lytteforventninger rettet mot begge lytteroller 

(tilhører og mottaker), og at flere av Adelmanns seks lyttetyper er representert. Det kan 

derfor synes som at lærerne fokuserer mye og nyansert på lytting. Analysen viser imidlertid 

også at forventingene rettet mot tilhører- og mottakerrollen er kortvarige og fragmenterte 

ytringer blant øvrige lærerytringer. I klasserommene i utvalget mitt varierer det hvor mange 

framføringer som gjennomføres, hvor lang forberedelsestid elevene har hatt, samt at 

varigheten på gjennomføringen spriker fra 1 til 10 minutter. Jeg har hatt mer analysemateriale 

å ta av fra lærerens perspektiv på lytting fordi de snakker betydelig mer. Unntaket er ved 

skole E hvor klassen framstår som elevaktiv og gir tilbakemeldinger stort sett uten Johannes 

forventninger. Ved skole C og D legger lærerne sjelden opp til at elevene skal være 

mottakere, og her er det derfor få av både lytteforventinger og –responser. Forventningene 

har likevel et mønster uavhengig av om de er fraværende, ikke inneholder noen form for 

veiledning eller er fragmenterte og kortvarige. De forenes av at elevene i liten grad veiledes 

og støttes i hvordan de kan og bør ta ansvar for (lytte)handlingsrommet som en muntlig 

framføring i en faglig kontekst potensielt åpner opp for. Jeg finner ingen forventninger som 

er fundert i konkrete kriterier for å veilede elevenes intra- og interpersonelle lytting. De mest 

konkrete eksemplene på lytteforventninger er at elevene for eksempel skal lytte verdsettende 

ved å si «noe som er bra» eller lytte kritisk og påpeke om noe er «realistisk». 

 

Den støttende klasseromsdiskursen er eksplisitt tilstede ved skole A og E, men samtlige 

lærere i utvalget mitt forventer at elevene er gode tilhørere. Dette ser vi ved at 

diskriminerende lytting er en framtredende lyttetype. Flere av forventningene er det vi kan 

beskrive som talersentrerte. Det vil si at adekvate nonverbale og verbale lyttehandliger og –

markører er de som sørger for at presentatøren blir ivaretatt og får en god opplevelse i 

gjennomføringen. Dermed utfordres elevene i liten grad til å ta ansvar for egen lytting, utover 

å etablere minimumsforutsetningen for å lytte med ulike oppmerksomhetskvaliteter. Ingen av 

lærerne knytter lytting opp mot tydelige muntlige eller skriftlige kriterier.  

 

Et helt sentralt funn i masteravhandlingen er dermed at elevenes responser i stor grad speiler 

lærerens vage og kortvarige forventinger. I mitt materiale er elevenes forståelsesresponser på 

et overflatenivå. Det klappes rituelt for alle som framfører, uavhengig av kvaliteten ved 

presentasjonen. Rosen elevene gir preges av å være ubegrunnet, og det samme gjelder de få 

forekomstene av kritisk lyttemarkering. I den grad elevene har lyttet intrapersonelt med 

forståelse kombinert med de øvrige lyttetypene, er vanskelig å identifisere i de tilfellene 
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elevene lytter for å kommunisere i min studie. Det er ikke så oppsiktsvekkende at elevenes 

responser speiler lærerens forventninger, da det å ta i bruk et nyansert lytterepertoar er en 

muntlig kompetanse som må læres på lik linje med andre ferdigheter. Det framstår derfor 

som at elevene gis et ansvar for å utvikle lyttekompetanse gjennom kvantitativ 

ferdighetstrening og utprøving. Implikasjonene av disse funnene vil bli diskutert i neste 

kapittel.  
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 Diskusjon 6
Problemstillingen for masteroppgaven kan med fordel gjentas i forkant av diskusjonen, og 

den er som følger: Hva slags lytting forventer lærerne av elevene, og hvordan markerer 

elevene lyttingen sin verbalt ved muntlige presentasjoner? Jeg formulerte også to 

forskningsspørsmål for å belyse problemstillingen: 

 

I. Hvilke lytteroller og lyttetyper kan identifiseres i lærenes forventinger i fasen før 

og mellom presentasjoner? 

II.  Hvilke lyttetyper kan identifiseres i elevenes lytterespons når de går inn i 

mottakerrollen? 

 

I dette kapitlet diskuterer jeg problemstillingen ut fra analysene mine, samt i lys av teori og 

tidligere forskning. Et hovedformål med oppgaven har vært å beskrive og synliggjøre 

hvordan elevene både gis og tar ansvar for å lytte ved muntlige framføringer. Det å lytte 

relasjonelt ved en presentasjon innebærer, som vi har sett tidligere i oppgaven, mer enn å 

være en støttende tilhører. I en faglig situasjon er en relasjonell lytter også en som følger opp 

og lytter for å kommunisere hva han eller hun har lært.  

 

Når det gjelder læreren som ansvarsleverandør av forventninger til elevenes lytting, vil jeg 

spesielt diskutere et av hovedfunnene i mitt materiale, nemlig lytteforventningenes 

fragmenterte, kortvarige og vage preg. Med utgangspunkt i hva slags lytting elevene i mitt 

materiale selv tar ansvar for, vil jeg trekke fram viktigheten av at det å lytte relasjonelt ved 

muntlige framføringer kan romme mer enn å være en god tilhører. Det kan også romme mer 

enn å unntaksvis gå inn i mottakerrollen og markere forståelse på overflatenivå, samt vag og 

ubegrunnet verdsettelse og kritikk. 

 

 En relasjonell, men lite faglig lytterolle? 6.1
Presentasjon av fagstoff og vurdering av egne og andres framføringer, er noe læreplanen 

legger opp til at elevene skal mestre også etter 7. årstrinn (Utdanningsdirektoratet, 2013,  s. 

8). Lytterollen i presentasjonssituasjonen bør derfor ikke være helt ny for elevene når de 

begynner på ungdomstrinnet. Likevel er det å stå foran hele klassen noe mange elever 

opplever som en sårbar situasjon (Bakke og Kverndokken, 2010; Børresen, 2016), og både 
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lærere og elever tar hensyn til dette ved å gi vage og støttende tilbakemeldinger (Hertzberg, 

2003). I materialet jeg har analysert, er det noen viktige forskjeller mellom klasserommenene. 

Blant annet er det variasjoner knyttet til hvordan læreren omtaler framføringssituasjonen og 

det å stå foran klassen. Ved skole A og E, hvor det gjennomføres bokpresentasjoner, er den 

støttende klasseromsdiskursen tydelig i lærernes forventinger. Elevene oppfordres eksplisitt 

til å ivareta og støtte hverandre fordi det å stå foran klassen er krevende. Bokpresentasjonene 

er en mer formell muntlig situasjon sammenlignet med framføringene ved de tre øvrige 

skolene. For det første har elevene forberedt seg over noen uker ut ifra innholdskriterier, og 

det legges opp til at de får en karaktervurdering. Dessuten varer presentasjonene jevnt over 

lengre enn i de tre øvrige klasserommene.  

 

Olsson Jers (2010) påpeker at mye av sårbarheten knyttet til å framføre handler om at elevene 

uttrykker seg gjennom sitt eget etos. Dette gjelder riktig nok ved alle framføringer, fordi 

eleven som snakker alltid bruker seg selv som et verktøy i tekstskapingen. Ved skole A og E 

er imidlertid dette ekstra tydelig. Her har elevene lagt et personlig preg på framføringen ved 

at de uttrykker egne meninger om boka de har lest. Framføringene er også multimodale, og 

elevene har selv valgt bilder og skrevet tekst i en PowerPoint eller Prezi. Elevene ved skole C 

uttrykker seg også gjennom sitt etos når de framfører, men siden de refererer til nyheter, kan 

innholdet sies å være mindre personlig. Ved skole B og D viser gruppene som framfører også 

personlige uttrykk fordi de snakker om kreative fortellinger og gjennomfører rollespill basert 

på ideer som de selv står bak. Samtidig går elevene ved skole B og D opp gruppevis når de 

framfører, noe som etter alt å regne gjør situasjonen mindre ansiktstruende for hver enkelt. 

Dette kan forklare hvorfor den støttende diskursen rettet mot publikums forventinger ikke er 

så markant ved skole B, C og D, noe som naturligvis ikke er ensbetydende med fraværende 

støtte. Samtlige av lærerne vektlegger likevel at elevene oppfyller det Adelmann (2009) 

omtaler som minstekravet, eller selve forutsetningen for at lytting finner sted, nemlig å lytte 

diskriminerende. På den måten gis elevene eksplisitt ansvar for å være gode tilhørere, et 

ansvar som de jevnt over speiler, ettersom elevene svarer med stillhet når læreren forventer 

dette. 

 

Det er avgjørende at elever blir gjort oppmerksomme på hva det innebærer å være en god 

tilhører fordi lytteren også spiller en rolle i å skape de muntlige teksten der og da sammen 

med taleren (Hertzberg, 2003). Framføringen er en monologisk påhørssituasjon, og det ligger 

i dens natur at en vesentlig del av det å lytte for å kommunisere, er å markere lytting 
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nonverbalt gjennom å være stille, vise at man følger meg og vender seg mot den som 

snakker. På den måten tilrettelegger tilhørerne for en god gjennomføring. Vi vet fra tidligere 

studier at elever kan ha problemer med å se seg selv utenfra og reflektere over det faktum at 

negativ lytteatferd påvirker samtalepartneren (Otnes, 1997; Hertzberg, 2003). Å redusere 

lytterollen til en støtte for taleren er imidlertid uheldig. Muntlige ferdigheter, deriblant 

lytting, forutsetter et «systematisk arbeid med ulike muntlige sjangre og strategier i stadig 

mer komplekse lytte- og talesituasjoner» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Dersom 

forventningene fra lærerne i liten grad legger opp til at elevene kobler den intrapersonelle 

lyttingen sin opp mot faglige krav, kan det diskuteres hvorvidt lyttesituasjonen ved muntlige 

framføringer i realiteten blir mer komplekst. På de høyeste nivåene av muntlighet som 

grunnleggende ferdighet skal elevene blant annet kunne grunngi synspunktene sine, vurdere 

tekster og bruke verbalspråket selvstendig og kritisk, gi respons og samtale fleksibelt og 

effektivt, samt bygge opp en helhetlig argumentasjon med fagterminologi 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). For å øve på disse ferdighetene i framføringssituasjonen må 

elevene tre ut av tilhørerrollen og dessuten gis ansvar for å ytre mer enn vag ros og kritikk. 

Som Adelmann (2009) påpeker, er det gjennom den verbale lytteresponsen at lytting 

realiseres og vi kan si noe om den intrapersonelle lyttingens kvalitet. En forutsetning for å 

jobbe systematisk med muntlige ferdigheter i et lytteperspektiv, er derfor å forvente at elever 

lytter som mottakere. På den måten må de involvere seg aktivt i det som sies underveis, i 

tillegg til å gi tilbakemeldinger i etterkant. Min studie antyder at elevene har utfordringer med 

å mestre en slik type lytting på egenhånd, samt at det ligger et potensial i enda tydeligere 

lytteforventninger fra lærerne på dette området. 

 

Fra klasseromsforskningen vet vi at elevene får mindre støtte enn de trenger i muntlige 

situasjoner, samtidig som det er studier som viser at det mest systematiske arbeidet med 

muntlighet skjer i forbindelse med elevframføringer (Svenkerud, 2013b). Et tydelig funn i 

min analyse av lytteforventningene og -responsene i muntlige presentasjoner, er at svært få 

elever tar skrittet ut av tilhørerrollen og er aktive mottakere gjennom å vise allsidig og 

nyansert lytting. Det er selvsagt mye å forvente at elever på åttende trinn markerer 

dybdeforståelse og gir nyanserte kritiske og rosende tilbakemeldinger av seg selv. Dette er 

ensbetydende med å mestre muntlige ferdigheter på et høyt nivå. Når lærerne heller ikke 

eksplisitt veileder elevene i å markere lytting utover det vage og støttende, kan det tyde på at 

det å være en god tilhører er en tilstrekkelig utnyttelse av (lytte)handlingsrommet innenfor 

sekundærdiskursen ved muntlige presentasjoner. Lytterollens primæroppgave blir da å ta 
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ansvar for å ivareta presentatøren i en sårbar situasjon for å oppnå det kommunikative 

prosjektet, nemlig en trygg gjennomføring. 

 

En lytter som ikke veiledes eller gis ansvar for å lytte utover å gi oppbakkende nonverbale og 

verbale lyttemarkeringer, kan bli usynlig i klassefellesskapet, og det kan dessuten beskrives 

som en statisk og lite (norsk)faglig lytterolle. Mye av lytterollens potensial forblir uforløst 

dersom den reduseres til en slik reseptiv ferdighet. Når lytteren usynliggjøres eller 

passiviseres er dette  ifølge Adelmann (2002) forankret i en talersentrerte 

kommunikasjonsmodell. LK06 omtaler lytteferdigheten i stor grad nettopp som en reseptiv 

ferdighet, forenlig med det å lytte for å lære (Otnes, 2016). I kompetansemål som inneholder 

kommunikative handlinger, må lyttehandlinger tolkes inn, noe som kan gjøre det utfordrende 

å operasjonalisere kompetansemålene i et lytteperspektiv. Det er med andre ord 

betydningsfullt med en lyttebevisst lærer for å tenke lytting inn i situasjoner hvor den 

behandles overfladisk eller implisitt.  

 

 Lytte av nytelse eller nytte? 6.2
Å lytte i skolekonteksten kan være annerledes enn den lyttingen elevene er vant med i 

hverdagssituasjoner der de uttrykker seg innenfor en primærdiskurs. I sekundærdiskursen, 

som skolen representerer, må elevene kombinere det å lytte relasjonelt med å lytte i en faglig 

kontekst og i en læringssituasjon. Å lytte relasjonelt er noe vi alle gjør i hverdagen, og mine 

analyser viser at en slik type lytting også forekommer ved muntlige framføringer. Et relevant 

spørsmål å stille er hvorvidt man som lærer både kan og bør forvente reell verdsettelse av 

elever i skolen og ved muntlige presentasjoner. Slik Adelmann (2009) beskriver den 

verdsettende lyttetypen, innebærer den at man går inn i situasjoner og samtaler basert på 

frivillighet og gjensidighet fordi noe gir velbehag, nytelse og underholdning. En slik lyttetype 

er i større grad forenlig med det Rost (2011) omtaler som typisk for deltakerrollen. 

Lytterollen som deltaker har et ansvar for å bidra til samtalen på lik linje med taleren, og han 

inngår dessuten i samtalen basert på gjensidighet hvor tema gjerne er av interesse. Å lytte 

verdsettende i en deltakerrolle er også betegnende for det Gee (1990) viser til som typisk 

språklig praksis i primærdiskursen. For å utvikle seg som både taler og lytter, er det vesentlig 

at elevene utfordres til å gå inn i andre lytteroller og lytte med andre kvalitetsnyanser enn det 

de gjør i hverdagen. 
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En vanlig måte å lytte på utenfor skolen, er å lytte for å underholdes. Som vi så i 

teorikapittelet, skildrer Penne (2006) Byskolen som et klasserom hvor det å lytte framstår som 

drevet av en lite faglig underholdningssøken. Løvland (2006) viser også  til at elevene som 

framfører gjerne har en utfordring knyttet til det å kombinere faglighet med underholdning. 

Det har også konsekvenser for elevene i lytterollen dersom framføringsritualet alltid legger 

opp til at underholdning er et viktig formål. Penne (2006) og Løvland (2006) beskriver i sine 

studier at underholdningsaspektet er framtredende gjennom blant annet fleipende og useriøse 

kommentarer, klapping og tilrop. Slike markører har jeg selv sett lite av i mitt materiale. 

Likevel er den høye forekomsten av mange rosende og støttende lytteresponser innenfor både 

den diskriminerende og verdsettende lyttetypen i mine analyser, noe som peker mot at 

elevenes oppmerksomhet er mer nytelses- enn nytteorientert. Elevene applauderer uten 

unntak, og de ler en del underveis. De rosende lyttemarkeringene er vage og generelle, og de 

refererer til det Olsson Jers (2010) beskriver som lokale deler av framføringen, som for 

eksempel å kommentere det som er synlig og konkret ved innholdet og formen. Dette omtaler 

Otnes som oppbakkinger (2007), og hun understreker at slike markører er lette å etterligne 

fordi de bekrefter og støtter uten å ta nytt initiativ og bidra til videreutvikling av det som har 

blitt sagt og gjort.  

 

Men hva kan implikasjonene av disse rosende, vage kommentarene være? Når 

lytteresponsens rosende preg er vage varianter av den verdsettende eller diskriminerende 

lyttetypen, er det for det første ikke mulig å slutte seg til om elevene virkelig er begeistret 

over gode plot til kreative fortellinger, forrige ukes nyheter eller har lyst til å lese boka som 

legges fram. Hvis en setter det på spissen, kan en si at elevenes generelle ros er såpass vag og 

rituell, at den framstår som helt løsrevet fra presentasjonen. Elever som sier at de «har lyst til 

å lese boka», behøver egentlig ikke å ha lyttet verdsettende intrapersonelt. Likevel kan et slikt 

utsagn ha en betydningsfull relasjonell funksjon når det gjelder å ivareta en medelev, samt å 

etablere og vedlikeholde gode relasjoner i klasserommet. Imidlertid vil denne generelle rosen 

ha begrenset verdi som faglig tilbakemelding til eleven(e) som har presentert. Elevenes ros, 

latter og applaus som alltid følger etter presentatørens siste ord, bidrar dermed til at 

lytterollen får et lite faglig preg innenfor sekundærdiskursen, fordi samme type respons er 

adekvat uavhengig av hva presentatøren foretar seg. 

 

Den høye forekomsten av ros i mitt materiale indikerer ikke nødvendigvis underholdning på 

lik linje med det Penne (2006) og Løvland (2006) beskriver. Likevel kan både vag ros og mer 
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uttalt begeistring ses i sammenheng med hva slags forventinger elevene selv går inn i 

situasjonen med. Penne og Hertzberg (2015) viser til at elevenes forventning om 

underholdning kan henge sammen med at de kanskje ikke er så fortrolige med 

framføringssituasjonen og at de derfor  «responderer fra sin hverdagsdiskurs» (s. 62). For at 

lyttekompetansen skal utvikle seg og ikke være en statisk rolle, er det nødvendig at eleven 

ikke gjenskaper seg selv ved å møte lyttesituasjoner som er identiske med de rollene og 

lyttetypene de inngår i, i sin primærdiskurs. Hvis underholdningsdimensjonen tar overhånd, 

er det nettopp dette som skjer. Ved muntlige framføringer i norskfaget, lytter elevene i en 

faglig kontekst som også skal bidra til læring av presentasjonens innhold og form, en 

kunnskap det også er ønskelig at de kommuniserer relasjonelt i klassefellesskapet. Det 

behøver ikke å være en motsetning mellom det å lytte verdsettende og bli underhold og 

samtidig hekte på forståelseslytting eller kritikk.  

 

Jeg argumenterer altså ikke for at underholdning aldri skal spille en rolle i faglige 

sammenhenger, eller at det å vise verdsetting gjennom ros ikke kan være en del av 

norskfagets muntlighet. Det er fullt mulig å kombinere disse aspektene med mer faglig 

orientert lytting. Hertzberg (1999; 2003) viser blant annet til at det å benytte deskriptive 

kriterier for hva som både er en god og mindre god gjennomføring, kan forene det å støtte en 

utrygg elev og samtidig gi læringsfremmende tilbakemeldinger. Når det gjelder verdsettende 

lytting og det å bli underholdt, kan også slike kriterier ha en relevans. En presentasjon kan 

verdsettes innenfor skolekontekstens og norskfagets rammer dersom den oppfyller kriterier 

for god gjennomføring. Dette er imidlertid ikke forenlig med verdsettelse slik Adelmann 

(2009) beskriver det i form av frivillighet og gjensidighet.  

 

I et livslangt læringsperspektiv kan det likevel tenkes at det å øve systematisk på fagets 

muntlige praksis, deriblant ulike måter å lytte på, kan bidra til reell verdsettelse på sikt. I 

Pennes (2006) beskrivelse av Drabantbyskolen, fikk elevene systematisk ferdighetstrening i 

muntlighet. De gav hverandre tilbakemeldinger ut ifra kriterier, og rapporterer at de de lærer 

mye av å framføre. Selv om det er en læringssituasjon som gjør dem spente og nervøse, er det 

også en situasjon elevene sier at de liker når de først mestrer den.  

 

 

 



!

!

102!

 Ansvar gjennom utprøving 6.3
Så lang har jeg diskutert at lærerens lytteforventninger har en del å gå på når det gjelder å 

støtte elevene i sekundærdiskursen slik at de kan delta som faglige lyttere. Dette forutsetter 

imidlertid at læreren formidler at lyttesituasjonen er faglig. I dette delkapitlet vil jeg diskutere 

hvordan elevene forventes å utvikle en slik faglig tilnærming til lytting. 

 

I læreplanen for norskfaget uttrykkes det at faget har et «særlig ansvar for å utvikle elevenes 

evne til å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 1). Det 

er altså skolens ansvar å støtte elevene i å lytte hensiktsmessig som en del av muntlig 

ferdighetskompetanse. Når jeg finner i min studie at det er vage forventninger til eleven som 

lytter, er det likevel ikke veldig overraskende. Tidligere studier har, som vi så i 

gjennomgangen av tidligere forskning, vist at det generelt forventes lite av elevene utover det 

å være en stille publikummer (Hertzberg, 2003, Svenkerud et al. 2012). Dessuten vet vi at 

samtalene etter presentasjoner ofte bortfaller helt (Dysthe, 1995; Fiske, 2014), eller at de er 

vage og rosende fra både lærerens og medelevenes side, slik jeg også diskuterte over.  

 

Et vesentlig spørsmål er hvorfor lytteforventingene og -responsene blir rosende, vage og 

overfladiske i praksis, når både forskning og læreplanen er tydelige på at lytting inngår i den 

muntlige ferdighetsutviklingen elevene skal tilegne seg på skolen. Årsakene til at det er slik, 

kan være sammensatte. Som vi har sett, kan det henge sammen med at elevene responderer 

med lyttemønstre fra primærdiskursen, og at de har tilbøyeligheter til å se på framføringer 

som underholdning. I tillegg knyttes fravær av utbygde og begrunnede tilbakemeldinger også 

opp mot det sårbare presentatørene opplever i situasjonen (Løvland, 2006; Penne; 2006, 

Hertzberg, 2003) og lærernes egen usikkerhet i å fokusere på muntlighet (Svenkerud et al., 

2012) og lytting spesielt (Adelmann, 2002). Det er for eksempel en sosialt krevende situasjon 

å komme med forbedringspunkter til en presentasjon som nettopp har blitt gjennomført av en 

nervøs elev som er sjeleglad for å være ferdig. Flere av elevene og lærerne i min studie ga 

uttrykk for at det var en krevende situasjon å framføre noe muntlig, og det er tydelig at 

lærerne vil trygge dem og skape gode rammer. Det kan også tenkes at tiden ikke alltid 

strekker til i undervisningen, og at formålet framstår som å gjennomføre så mange 

presentasjoner som mulig (Fiske, 2014).  
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Svenkerud et al. (2012) viser til at utviklingen av elevers muntlige ferdigheter avhenger av at 

aktiviteten forankres i en faglig ramme og baserer seg på mer enn elevenes erfaringsbaserte 

kunnskap. Elevene trenger også mer kvalitativ ferdighetstrening i muntlighet i form av 

metaundervisning kombinert med elevaktiv utprøving, noe både den generelle 

muntlighetsforskningen og lytteforskningen påpeker (Otnes; 1997; Svenkerud 2013a). Dette 

gjelder ikke bare for taleren, men også for lytteren. Min studie peker på at elevene sjelden 

veiledes i hvordan de kan identifisere seg som framføringens reelle mottakere, eller hvordan 

de kan markere nyansert og allsidig lytting. Når forventingene til elevenes lytting er vage og 

utydelige, uten å basere seg på kriterier og metaundervisning, tillegges elevene et vesentlig 

ansvar for utprøving av kommunikativ kompetanse, samt for å lytte hensiktsmessig i en 

sekundærsjanger. Vi vet fra studien til Meland (2011) at det kun er et fåtall av elevene som er 

selvregulerte og evner å overvåke sin egen læringsprosess og tidsbruk, slik at de tar ansvar 

for egen læring. En elevaktiv og utprøvende tilnærming til utvikling av lyttekompetanse kan 

derfor tenkes å passe for elever som har kjennskap til skolens tale- og lyttepraksiser fra sin 

primærdiskurs. Det er det betydningsfullt med undervisning i muntlighet som også inkluderer 

lytteperspektivet, slik at elevene får like forutsetninger for å nærme seg den muntlige 

kompetansen opplæringen legger opp til. 

 

Jeg har, som flere andre studier, vist at det er noe rituelt over de muntlige presentasjonene. 

Hvorvidt et ritual kan fungere som stillas for elevene og samtidig utfordre, er avhengig av 

ritualets innhold. Det er for eksempel uheldig dersom det å forbli i tilhørerrollen uten å ta 

ansvar for å gi respons blir en integrert del av ritualet, eller at det å gi vage tilbakemeldinger 

blir en del av framføringens rituelle trekk. Selv om framføringer kan ha ulike formål, er 

situasjonene jeg har analysert gjennomgående talersentrerte. Fraværet av forventninger i for-

og etterkant av framføringene kan tyde på at det er erfaringsbasert kunnskap i det å tale- og 

lytte som er i fokus. Dessuten er lærerens forventinger sjelden rettet mot at elevene i 

publikumsrollen gis ansvar for lytte intrapersonelt slik at de selv lærer noe av framføringens 

innhold eller form. Lytteforventninger om å kommunisere interpersonelt gjennom å dele hva 

de har lært, er også noe det er liten forekomst av. Det er langt fra alle elever som evner å ta et 

selvstendig initiativ for å lytte for å lære og for å kommunisere uten lærerens støtte og 

veiledning. Her virker det å være et stort potensial – både for å tydeliggjøre lytterollen og la 

elever dele refleksjoner etter å ha lyttet, men også for at den som presenterer kan få langt mer 

konkrete tilbakemeldinger enn det mitt materiale viser.  

!  
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 Konklusjon 7
Det empiriske datagrunnlaget for denne masteravhandlingen om lytting, består av 

undervisningssekvenser med elevframføringer fra fem ulike skoler på 8.trinn. Formålet med 

studien har vært å beskrive og kategorisere hva slags lytting norsklærerne i utvalget forventer 

av elever ved muntlige framføringer, samt hva slags nyanser som framkommer i elevenes 

lytteresponser. Oppgavetittelen Ansvar for egen lytting? innebærer at jeg har sett lytte-

forventningene og elevenes markerte lytting som et uttrykk for hvordan ansvaret for å lytte 

hensiktsmessig ved ulike typer framføringer fordeler seg. I dette kapitlet presenteres først 

hovedfunnene mine, før jeg går over til å omtale mulige begrensinger ved studien. Deretter 

følger noen tanker jeg har gjort meg underveis i oppgaveprosessen om videre forskning på 

lytting i klasserommet. Kapitlet avsluttes med noen betraktninger om hvilke didaktiske 

implikasjoner studien min kan ha.  

 

 Hovedfunn og konklusjon 7.1
I første omgang har jeg identifisert hvorvidt lærerne i materialet mitt forventer at elevene 

lytter som tilhørere eller mottakere ved framføringer. Her fant jeg at det vektlegges at 

elevene er stille og støttende tilhørere. Lyttehandlingsfunksjonen av dette er primært å ivareta 

og støtte presentatøren, og mindre for å lytte for å lære noe om presentasjonens innhold og 

form. Jeg har kategorisert nyansene i forventningene ut fra seks grunnleggende 

lyttehandlinger. I mitt materiale har lærernes forventninger et vagt, kortvarig og fragmentert 

preg uavhengig av hvilken lyttehandlingskategori som omtales. Elevene forventes sjelden å 

lytte med dybdeforståelse, eller for å gi nyansert og begrunnet ros eller kritikk. Dette 

stemmer også godt overens med den verbale lytteresponsen jeg beskriver at elevene gir. 

 

Å lytte intrapersonelt, det vil si uten å gi verbale tilbakemeldinger, har jeg argumentert for at 

framstår som en lite norskfaglig lytterolle. Årsaken til dette er at det først er gjennom den 

verbale lytteresponsen vi kan si noe om lyttingens kvalitet. Responser som er utbygde og 

begrunnede indikerer hvorvidt tilhøreren virkelig har involvert seg, eller baserer seg på å 

etterligne generelle lyttemarkeringer. Jeg har pekt på at det er uheldig dersom det alltid er slik 

at elever forblir i tilhørerrollen uten at læreren legger opp til at elevene skal vise at de har 

lyttet gjennom å ytre seg. Noe av forklaringen på at dette er uheldig, handler om at et mål i 

opplæringen er å utvikle elevenes lytte- og talekompetanse i møte med stadig mer komplekse 
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muntlige situasjoner (Utdanningsdirektoratet, 2017), noe som har relevans i et livslangt 

læringsperspektiv i- og utenfor skolekonteksten. Dersom lytterollens hovedfunksjon er å gi 

nonverbal støtte til taleren i gjennomføringen og lytteforventningene fra læreren ikke legger 

opp til at elevene beviser at de lytter, kan det diskuteres hvorvidt framføringssituasjonen i 

realiteten blir mer kompleks gjennom opplæringsløpet. Elevene i mitt materiale forventes å 

markere lyttingen sin verbalt og faktisk bevise lytting, men dette er noe lærerne gjerne 

uttrykker først etter at presentasjonen er ferdig. Det innebærer at elevene sjelden lytter for å 

kommunisere på veg inn i aktiviteten  

 

Mønsteret i hvordan lærerne omtaler lytting og forekomsten av elevenes vage responser, kan 

ses i sammenheng med hvorvidt elevene får systematisk ferdighetstrening og undervisning i 

muntlighet eller ei. Et behov om metaundervisning kan forstås på grunnlag av at elever har 

ulike forutsetninger med seg fra primærdiskursen for å mestre den tale- og lyttekompetansen 

som verdsettes i sekundærdiskursen, som skolen representerer. I tillegg særpreges hver 

fagdisiplin av egne tale- og lyttekompetanser som lærere ikke kan ta for gitt at faller på plass 

av seg selv.  

 

Betydningen av et metaspråk for å mestre den fagspesifikke muntlighetskompetansen, er noe 

muntlighetsforskningen understreker, og slik undervisning forekommer dessuten unntaksvis i 

norske klasserom ifølge forskningen. Lytteforskerne Adelmann og Otnes konkluderer med at 

det eksplisitte fokuset på lytting også er en mangelvare i skolekonteksten og i morsmålsfaget. 

I min studie av lytting ved muntlige framføringer i norskfaget på åttende trinn, stiller jeg meg 

bak en slik konklusjon. Elevene trenger mer støtte enn de får for å balansere mellom 

oppbakkinger og oppfølginger. Hvilke(n) av Adelmanns lytetyper og hvilke lyttemarkører 

som er hensiktsmessige, avhenger av formålet med lyttingen. Hva som er hensiktsmessig 

lytting ved framføringer kan derfor så klart også ha sammenheng med framføringens egenart 

og formål. I en norskfaglig lyttesituasjon kan det være mer nærliggende å se på relasjonell 

lytting som en kombinasjon av de to formålene lytte for å lære og for å kommunisere, som 

Otnes (2016) identifiserer i LK06. Å kombinere de to formålene, er forenlig med en lytterolle 

som er reaktiv, eller svarende, snarere enn reseptiv. Når publikum gir tilbakemeldinger og 

faktisk beviser at de lytter og deler sine refleksjoner, har framføringssituasjonen et potensial 

til å bli mer kompleks for både lytter og taler. De didaktiske implikasjonene av dette vil jeg 

komme inn på i del 7.4. 
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 Mulige begrensninger ved studien 7.2
Den enkelte elevs evne og vilje til å ta ansvar for å lytte avhenger av mer enn lærerens 

forventninger alene. Derfor er oppgavetittelen et komplekst og mangefasettert spørsmål som 

det ikke finnes et entydig eller allmenngyldig svar på.  

 

En begrensing når det gjelder lærerens lytteforventninger i studien min, er at ulike 

spørsmålstyper som læreren stiller også har relevans for at elevene utfordres og støttes i å ta 

ansvar og markere ulike lyttetyper. Deltakermønstre i klasserommet er også betydningsfulle 

fordi det kan avgjøre om elevene går inn i rollen som mottakere, eller om de forblir i 

tilhørerrollen. Dette er et tema jeg delvis berører i måten Eivor uttrykker forventninger på i 

responsfasen, uten at jeg knytter dette direkte opp mot deltakermønstre og dialogisk 

undervisning. Dersom det hadde vært mulig innenfor rammene av en masteravhandling, 

skulle jeg derfor gjerne supplert med mer detaljerte analyser av de ulike spørsmålstypene 

lærerne benytter seg av når de ber elevene kommentere hverandres framføringer.  

 

Den største begrensningen ved denne studien, er nok at analysene mine er et titteskap inn i en 

liten brøkdel av arbeidet med muntlighet i fem utvalgte klasserom. Studien gir med andre ord 

ikke et heldekkende bilde av de aktuelle lærernes lytteforventninger eller elevenes 

lytteresponser. Det kan tenkes at elevene i mitt materiale markerer lytting som er mer 

begrunnet og på dybdenivå i andre muntlige situasjoner. De fem lærerne i materialet kan også 

gjennomføre undervisning i muntlighet, som også er lytteundervisning, i andre situasjoner 

enn i fasene tett på presentasjonsgjennomføringen. Studien min har verken forutsetninger for- 

eller til hensikt å generalisere til andre situasjoner, eller lærere og elever for øvrig. Dataene 

mine gir likevel deskriptiv innsikt i hvordan enkelte norsklærere snakker om lytting og 

hvordan elever tar ansvar for å lytte i en muntlig situasjon som er hyppig forekommende i 

norske klasserom.  

 

 Videre forskning 7.3
Det meste av kunnskapen om hvordan lærere snakker om lytting og hvordan elever lytter, må 

tolkes implisitt i den generelle muntlighetsforskningen. For å kunne vite mer om læreres 

fokus på lytterollen og elevers lytting, er det først og fremst nødvendig med mer forskning 

som ikke bare dekker lytting som en del av studier om muntlighet. Dette omtaler Adelmann 
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(2009) som å forske ut fra en segregert kommunikasjonsmodell hvor lyttingen gjøres 

eksplisitt. 

 

God lyttekompetanse innebærer evnen til å velge rett lyttetype ut ifra formålet, og et sentralt 

mål i opplæringen er å utvikle muntlige ferdigheter i situasjoner som blir komplekse gjennom 

utdanningsløpet. Derfor ville det vært interessant å studere lytting i andre situasjoner enn ved 

framføringer, for å identifisere hvorvidt lyttehandlingene og –markørene i lærernes 

forventninger og i elevenes responser endrer seg ut ifra formålet. I min studie fant jeg  

dessuten at lærerne gjerne vektla det sårbare i framføringssituasjonen når elevene har 

forberedt seg over noen uker og framføringssituasjonen er formell. Det å støtte presentatøren 

var uansett noe samtlige av lærerne vektla i sine lytteforventninger. Studier av lytting på 

høyere klassetrinn er et område som kunne gitt innsikt i hvorvidt det er rom for mer balanse 

mellom oppbakkinger og oppfølginger når elevene har mer erfaring i å framføre  

 

I forskningskapitlet viste jeg til Pennes (2006) studie av muntlige framføringer hvor 

Drabantbyskolen utmerket seg som forbilledlig fordi elevene oppgav å lære mye av å 

framføre, samt at de lytter til framføringer basert på kriterier. Denne klassen fikk også 

systematisk undervisning i muntlighet. En komparativ studie av to klasserom, hvor den ene 

klassen får eksplisitt lytteundervisning og den andre ikke får, kan derfor være interessant for 

å se om systematisk lytteundervisning støtter utviklingen av elevenes lyttekompetanse og 

utvider deres repertoar av lyttehandlinger og –markører i praksis. 

 

Svenkerud (2013a) inkluderer elevperspektivet i sin studie av framføringer, og her ble 

elevene blant annet spurt om hvilke erfaringer de selv har med publikumsrollen. Likevel vet 

vi lite eksplisitt om hvordan elever selv opplever det å være en lytter, hvordan de ser på 

hverandre som støttende eller videreutviklende, og hva de selv regner som en lytteforventing. 

Dette er et tema som gjerne kan forskes på fordi vi vet at å engasjere elever i å reflektere 

over- og -lage kriterier om god muntlighetskultur i klasserommet, også støtter deres 

metaspråklige kompetanse om tale- og lytterollen (Hertzberg, 1999; Adelmann; 2009).  

 

I min studie har jeg kun sett på lærernes lytteforventninger og elevenes lytteresponser. 

Studier som inkluderer lærernes eget repertoar av lyttehandlinger og –markører, kan beskrive 

hvordan elever får indirekte lytteundervisning igjennom læreres modellering av lytting i 

muntlige situasjoner. Dette er betydningsfullt fordi både Otnes (1997) og Adelmann (2002) 



!

!

108!

viser til viktigheten av at læreren selv er lyttebevisst for å støtte elevenes lyttekompetanse på 

en systematisk måte. 

Vi trenger uansett mer lytteforskning for å kunne etablere et mer samlende teoretisk grunnlag 

for lytting, noe forskningen til Otnes (1997; 2007) og Adelmann (2002; 2009) må ses som 

bidragsytere til. Uten et helhetlig teoretisk grunnlag er det også vanskelig å utforme en 

tydelig lyttedidaktikk, slik at lytting kan få status som en ferdighet som er like viktig i 

kommunikasjon som lesing er for skriftlighet. 

 Didaktiske implikasjoner 7.4
Studien min avdekker ikke noe banebrytende nytt om det vi allerede vet om lærerens støtte 

eller om publikumsrollen i gjennomføringen og responsfasen av muntlige framføringer i 

norskfaget. Jeg håper likevel at masteroppgaven min kan være et bidrag til å se velkjente 

utfordringer i et nytt perspektiv ved å fokusere eksplisitt på elevenes lytting – både gjennom 

ny innsikt i hva slags lytteforventninger vi kan spore hos lærerne og hva slags lytting 

elevenes responser viser trekk av.   

 

I arbeidet med masteroppgaven har jeg blant annet pekt på viktigheten av at elevene får 

undervisning i muntlighet i tillegg til tale- og lyttetrening i muntlige situasjoner. Når vi vet at 

lytting ofte blir oversett eller overfladisk behandlet i forskning og undervisning på 

muntlighetsfeltet, er det derfor fordelaktig at undervisning i muntlighet i blant foregår ut ifra 

en segregert modell. Det vi si at lytterollen er et eksplisitt fokus i undervisningen, enten ved å 

snakke om lytting eller gjøre konkrete lytteøvelser. Direkte lytteundervisning kan bidra til at 

elevene utvikler et metaspråk og får et verktøy som de kan navigere både den intra- og 

interpersonelle lyttingen sin etter i framføringer og andre situasjoner. Da trenger de blant 

annet et repertoar av lyttehandlinger og –markører. Adelmanns seks lyttetyper, eller 

«grunnläggande lysshandlingar» (s. 145) og Otnes’ skille mellom oppbakkinger og 

oppfølginger er noe lærere kan snakke om i lytteundervisningen og inkludere i lytteøvelser.  

 

I framføringssituasjonen fant jeg at elever kan ha utfordringer med å markere 

forståelseslytting i dybden og gi begrunnet ros og kritikk. Det er selvfølgelig ikke et mål at 

elevene skal gi veiledninger til presentatøren på lik linje med læreren. For at 

lyttekompetansen skal utvikle seg mer komplekst ved framføringer, kan det likevel ligge et 

potensial i å kombinere lingvistisk kunnskap i form av kohesjonsmarkører med det å gi 
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tilbakemeldinger. Dette kan støtte elevene i å koble seg på i framføringsgjennomføringen og 

konkretisere tilbakemeldingene sine. På den måten kan lytterollen balansere mellom det å gi 

støtte og samtidig videreutvikle kunnskap i en faglig situasjon.  

 

Vi vet også at det å gi respons i muntlige situasjoner kan være utfordrende på grunn av det 

flyktige preget ved tale, i motsetning til skriftlighet. I tillegg er framføringen en monologisk 

sjanger hvor elevene må være oppmerksomme, huske godt og foregripe en respons som de 

gir etter at teksten er lagt fram som et ferdig produkt. Å kombinere bruk av digitale 

ferdigheter med utviklingen av lyttekompetanse kan eliminere noen av disse utfordringene 

ifølge Otnes (1997; 2007) og Svenkerud og Opdal (2016). For eksempel kan elever filme 

framføringene sine og på den måten gjøre situasjonen mindre flyktig. Ved å se egne og 

andres framføringer mer enn én gang, ligger det også til rette for å gjennomføre direkte 

lytteundervisning i form av å øve kvalitativt innenfor ulike lyttetyper til samme muntlige 

tekst.  

 

Ifølge LK06 skal elevene dessuten benytte faglige kriterier når de vurderer egne og andres 

framføringer. I mitt materiale så vi at kriteriene elevene ble presentert for gjennom lærerens 

forventninger handlet om hva som var «bra», «realistisk» og hva som «kunne bli bedre». Ved 

mer formelle framføringer, som for eksempel bokpresentasjoner, har elevene gjerne forberedt 

arbeidet ut fra innholds- og formkriterier. Her mener jeg også at det ligger en didaktisk 

implikasjon i å konkretisere kriteriene også for elevene som er i lytterollen. Retorisk teori kan 

i den sammenheng være et egnet verktøy for lærere å benytte både i et taler- og 

lytteperspektiv. Dersom elevene har lyttet intrapersonelt ut fra kriterier og reflektert over 

kvaliteten ved innhold og form, ligger trolig forholdene til rette for at de kan gå inn i 

mottakerrollen og gi mer fruktbare tilbakemeldinger.  

 

Avslutningsvis vil jeg også peke på betydningen av å selv være en lyttebevisst lærer for å 

støtte utviklingen av elevenes lyttekompetanse i norskfaget. For det første modellerer lærere 

lytteatferd i den naturlige kommunikasjonen i klasserommet, og på den måten kan de gå 

foran som et godt eksempel på hva som er hensiktsmessig lytting i møte med ulike 

situasjoner og formål. Lære kan selv vise hvordan man kan markere at man har lyttet for 

eksempel empatisk, diskriminerende eller kritisk til det som har blitt sagt. Mye av det lærere 

ønsker at elevene gjør i klasserommet i muntlige situasjoner forutsetter at de lytter, både til 

læreren og til hverandre. Ettersom lytteaspektet gjerne er implisitt og må tolkes inn i 
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kompetansemål hvor elevene kommuniserer, er lærerens kunnskap om lytting vesentlig for å 

bryte ned kompetansemål og inkludere lytting i undervisningen. Det er selvfølgelig ikke slik 

at en segregert modell må danne utgangspunkt for all muntlighet i undervisningen eller 

undervisning i muntlighet. Å innlemme et eksplisitt fokus på lytting i blant, er imidlertid 

betydningsfullt for å skape en motvekt til lyttingens historisk sett marginale posisjon i 

undervisningen og i samfunnet for øvrig.  
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Vedlegg A  
 

Vedlegg A: Sammenheng mellom Adelmanns lyttetyper og ulike lyttemarkeringer 

Lyttetype Lyttemarkeringer 
Tilhørerrolle Mottakerrolle 

Diskriminerende 
lytting 
 
Hovedbegrep eller  
kjerne-
lyttehandling: 
 
Å være 
oppmerksom 

Være stille og rolig 
Ikke forstyrre 
Blikkontakt 
Vende seg mot taleren 
Vise at man følger med 
 
Etablerer minstekravet for at 
lytting faktisk skal kunne finne 
sted 

Konstatere og bemerke objektive 
forhold ved det som blir sagt og 
gjort. Bemerker typisk det åpenbare 
(lokale forhold) ved det som blir 
sagt/gjort:  
«Du snakket høyt» 
«Det var mye innhold» 
«Alle på gruppa snakket like mye» 
«Boka handlet om Zlatan» 
Gjenforteller ikke med egne ord, 
men konstaterer det den andre har 
sagt, ordrett. Dokumenterende og 
nøkternt preg.  

Lyttetype Lyttemarkeringer 
Tilhørerrolle Mottakerrolle 

Forståelseslytting 
 
Hovedbegrep eller 
kjerne-
lyttehandling: 
 
Å være 
konsentrert 
 

De samme som 
diskriminerende lytting 
Lyttetypens distinksjon er mer 
framtredende i verbal 
lyttemarkering ettersom den 
ofte er forbundet med 
intrapersonelle lyttehandlinger, 
såkalt lytte for å lære. 

Stille relevante og klargjørende 
spørsmål på dybde- eller 
overflatenivå: Hva, hvordan og 
hvorfor…? 
 
«Som jeg forstår, var dette en 
krimbok?», «Du sa at boka handlet 
om vennskap…», «Hvor dro 
hovedpersonen etterpå?», «Når 
skjedde dette? Var det på deres 
egen gård?», «Hvorfor kunne hun 
ikke velge?», «Hva betyr anla?» 
 
Har gjerne oppfølgingens kvaliteter 
fordi lytteren kobler seg eksplisitt 
på noe som blir sagt eller gjort. 
Gjenforteller med egne ord, men tar 
ikke stilling eller vurderer 
 

Lyttetype Lyttemarkeringer 
Tilhørerrolle Mottakerrolle 

Kritisk lytting 
 
Hovedbegrep eller 
kjerne-
lyttehandling: 
Å være kritisk 

De samme som 
diskriminerende lytting. Å 
lytte kritisk er forbundet med 
intrapersonelle lyttehandlinger, 
og lyttetypens distinksjon er 
mer framtredende i den 

Kommentere og stille vurderende 
spørsmål. 
  
Kommentarer og spørsmål er 
orientert mot å avdekke overtalelse, 
feil eller mangler.  
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verbale lyttemarkeringen. 
Kritisk lytting forutsetter at 
man har lyttet intrapersonelt i 
tråd med de to andre 
lyttetypene.  

 
«Neste gang kan du…» 
«Hvorfor la du vekt på….?» 
«Du burde hatt med…» 
«Det synes jeg du kunne ha sagt» 
Kan både være ubegrunnet og 
begrunnet. Tar uansett stilling til 
kvalitet. Har i større grad 
oppfølgingens kvalitet da formålet 
med å kritisere kan være å motsi, 
videreutvikle. 
 
Kan også uttrykke enighet og støtte, 
men vurderingen retter seg mot 
innhold og kriterier, ikke subjektiv 
oppfatning av hva som er bra eller 
mindre bra (som er tilfelle med 
verdsettende lytterespons) 

Lyttetype Lyttemarkeringer 
Tilhørerrolle Mottakerrolle 

Empatisk lytting 
 
Hovedbegrep eller 
kjerne-
lyttehandling: 
Å være empatisk 
 

Støttende kroppsspråk, stillhet 
for å la den andre finne svar 
De samme som de øvrige 
lyttetypene, men i større grad 
en støttende og ivaretakende 
kroppsspråk. Lytteren 
fokuserer på taleren, og ikke 
på omgivelsene eller seg selv. 
Setter seg selv til siden. 

Kommentarer og spørsmål som 
ikke vurderer eller dømmer. Kan 
ligne på forståelsesmarkører, men 
empatiske verbalmarkører 
demonstrerer perspektivtaking og 
interesse i den andre personens 
ståsted og situasjon. 
«Hva var det dere tenkte da dere 
forberedte dette?» 
«Lærte noe nytt som du ikke visste 
fra før?» 
«Hvordan opplevde du å forberede 
deg og framføre?» 
«Det var modig av deg» 
«Anbefaler du denne til hvem som 
helst?» 
 
Oppbakkinger. Bidrar ikke med ny 
innsikt, men kan støtte den andre til 
å selv videreutvikle samtalen. 

Lyttetype Lyttemarkeringer 
Tilhørerrolle Mottakerrolle 

 
Verdsettende 
lytting 
 
Hovedbegrep eller 
kjerne-
lyttehandling: 
 

Støttende kroppsspråk. 
Applaus er eksempel på 
verdsettende nonverbal 
interpersonell lyttemarkør   
Verdsettende nonverbale og 
intrapersonelle lyttehandlinger 
omhandler også å leve seg inn 
i noe og vise det utad. 

Uttrykker glede og begeistring for 
gode opplevelser og bidrag fra 
andre. Fokus på selve bidraget, 
innhold eller form, ikke på person. 
 
«Det var en veldig bra presentasjon. 
Boka høres spennende ut og jeg har 
lyst til å lese den» 
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Å leve seg inn i Verdsettende lyttemarkører i 
større grad subjektive og 
orientert mot lytterens egen 
glede, velbehag og nytelse 
over gode lytte-opplevelser. 
Skiller seg derfor fra empatisk 
(som er orientert mot den 
andre) og kritisk (som er 
orientert mot kriterier) lytting. 
 
Funksjonen kan også være 
styrking og vedlikeholdelse av 
vennskapelige, relasjonelle 
bånd lytteren frivillig inngår i. 

«Flott!», «Nydelig!», «Takk skal du 
ha» og andre generelle, rosende 
tilbakemeldinger 
 
Oppbakkinger er en typisk 
verdsettende lyttemarkering. Bidrar 
gjerne ikke med å videreutvikle 
samtalen. Påstandene må i så fall 
begrunnes for å være verdsettende 
oppfølging.  
 
Latter er en nonverbal, men vokal 
lyttemarkør som indikerer 
verdsettelse. 

Lyttetype Lyttemarkeringer 
Tilhørerrolle Mottakerrolle 

 
Identifikatorisk 
lytting 
 
Hovedbegrep eller 
kjerne-
lyttehandling: 
å identifisere seg 
med noen av 
begeistring og 
beundring 
 
å gjøre likt 

Støttende og nært kroppsspråk. 
Skiller seg fra empatisk og 
verdsettende lytter ved at det 
er følelser av nærhet, omsorg 
og kjærlighet som motiverer 
lytteren, noe som er 
betegnende for de 
intrapersonelle 
identifikatoriske 
lyttehandlingene.  
 
Gjensidighet er også et 
nøkkelord som skiller 
lyttetypen fra de andre 
kategoriene som også er 
støttende. 

Uttrykker beundring og 
hengivenhet for den andre som 
person  
For eksempel:  
«Du er fantastisk» 
«Du er klassens beste til å 
presentere. Håper jeg blir like flink 
som deg en gang».   
 
Kategoriene til Adelmann er 
generelt utformet. Denne lyttetypen 
har kanskje ikke så sentral plass i en 
framføringssituasjon fordi 
markørene er private og mer 
forenlig med samtaler i 
primærdiskursen.  
 
Likevel kan det tenkes at lyttetypen 
kan tilpasses sekundærdiskursen: 
f.eks. i metasamtaler om lytting. 
Dersom elevene forventes å dele 
gjensidige erfaringer om å ta- og 
holde ordet og hvordan det er å 
være publikummer, berøres 
kjernelyttehandlingen å gjøre likt.  
 
Å reflektere over egen og andres 
lytting er et vesentlig komponent i 
utviklingen av et metaspråk om 
lyting 
 


