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Sammendrag
Fagsamtalen er en relativt ny muntlig vurderingsform i norskfaget. Som vurderingssituasjon
er fagsamtalen spesielt egnet til å ivareta samtaleaspektet ved muntligheten. Selv om det
finnes mye forskning på vurdering generelt, er det relativt få studier som tar for seg vurdering
av muntlighet spesielt. Forsking har vist at arbeid med og vurdering av muntlige ferdigheter
ofte blir glemt. Særlig er det lite forsking på fagsamtalene.
Formålet med denne studien er derfor å undersøke fagsamtalen som muntlig
vurderingssituasjon i norskfaget. Oppgavens problemstilling er: Hva kjennetegner
fagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon i norskfaget fra et elevperspektiv?
Hovedfokuset i oppgaven er hvordan et utvalg elever opplever fagsamtale som
vurderingssituasjon, og hvordan de opplever vurderingen de får fra læreren i forbindelse med
denne. For å utforske problemstillingen tar jeg utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 1)
hvordan opplever elevene fagsamtalen som vurderingssituasjon? og 2) hvilke
vurderingsområder opplever elevene at de blir vurdert på, og hvordan beskriver de
nytteverdien av tilbakemeldingene?
Studiens teoretiske grunnlag bygger på fagsamtale som sjanger, vurdering av
samtaleferdigheter og perspektiver på god vurderingspraksis. Datamaterialet baserer seg på
fire elevers beskrivelser, erfaringer og tanker om fagsamtale som vurderingssituasjon. I tillegg
er observasjon av fagsamtaler og vurderingssamtaler brukt som kontekstualiserende data.
Analysen viser at fagsamtalen er en vurderingsform elevene i stor grad opplever som positiv.
Elevene føler de får vist mer breddekunnskap i en fagsamtale enn i for eksempel en muntlig
presentasjon foran klassen. Samtalestrukturen i fagsamtalen bærer imidlertid preg av at
lærerne i stor grad stiller spesifikke spørsmål til enkeltelever. Samtalene blir slik en samling
dialoger mellom lærer og enkeltelever, som innebærer at elevene ikke får mulighet til å
respondere og bygge på hverandres innspill. En annen tydelig tendens i datamaterialet er at
elevene i hovedsak opplever å bli vurdert på faglig kunnskap. Muntlige ferdigheter generelt
og samtaleferdigheter spesielt blir derimot ikke vektlagt som en del av vurderingen.
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avslutter min tid som lektorstudent. Å skrive denne masteroppgaven om fagsamtaler har vært
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1 Innledning og aktualisering
1.1 Valg av tema og norskdidaktisk relevans
Det overordnede temaet for denne masteravhandlingen er vurdering av muntlige ferdigheter i
norskfaget. Til tross for den store satsingen på vurdering i skolen, finnes det begrenset
fagspesifikk forskning på feltet og enda mindre forskning på vurdering av muntlighet (Berge,
2007; Matre, 2009; Palmér, 2010). Den forskningen som finnes synes primært å være knyttet
til muntlige presentasjoner og lærernes vurderingspraksis (Hertzberg, 2003; Svenkerud et al.,
2012). I denne avhandlingen vil jeg imidlertid fokusere på en annen muntlig sjanger, nemlig
fagsamtalen, som i flere klasserom utgjør en viktig del av muntlighetsvurderingen. Jeg vil
undersøke fagsamtalen som vurderingssituasjon fra et elevperspektiv og vil særlig undersøke
hvordan elever opplever fagsamtalen som vurderingssituasjon og hvordan de opplever og
vurderer tilbakemeldingene de får av læreren i forbindelse med fagsamtalen. Vurdering er et
stort satsingsfelt både nasjonalt og internasjonalt. I senere tid har imidlertid
vurderingspraksisen endret seg fra å være et mål på hva elevene har lært, til å brukes som et
verktøy for å fremme læring. Dette har også blitt et satsingsområde i norske skoler.
Fagsamtale som vurderingsform åpner for at elevene kan bli vurdert i muntlige ferdigheter
generelt og samtaleferdigheter spesielt, i tillegg til fagkunnskaper. Gjennom vurderingen kan
de få veiledning som kan bidra til at de utvikler muntlighetskompetanse.
Som demokratisk medborger i det norske samfunnet er man nødt til å kunne ytre seg på en
formålstjenlig måte både muntlig og skriftlig, og vurderingen bør i tråd med dette hjelpe
eleven til å stadig utvikle og forbedre kommunikasjonsferdighetene sine. I formålet med
norskfaget løftes blant annet viktigheten av dannelse og identitetsutvikling i
norskopplæringen frem. Det presiseres for eksempel at barn og unge skal rustes til deltakelse i
arbeidsliv og demokratiske prosesser gjennom aktiv bruk av språket (Utdanningsdirektoratet,
2013). Dette samsvarer med det Kjell Lars Berge (2012, s. 80) uttrykker når han påpeker at
«Et levende og bærekraftig norsk demokrati forutsetter at unge mennesker på skolen har
tilegnet seg ferdigheter i å ytre seg hensiktsmessig og overbevisende – både skriftlig og
muntlig».
Opplæring i muntlige ferdigheter er en stor del av opplæringen i skolen, og selv om det jobbes
med muntlige ferdigheter i alle fag, har norskfaget et spesielt ansvar for å utvikle
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muntlighetskompetanse hos elevene. I tillegg skal elevene både i grunnskole og videregående
ha egen muntlighetskarakter i norsk. Muntlige ferdigheter handler om å kunne lytte, samtale
og tale og krever systematisk arbeid med ulike muntlige sjangre. Dette kommer eksempelvis
til uttrykk i læreplanen: «Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å
mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige
presentasjoner av ulik art» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Her trekkes særlig «muntlige
presentasjoner av ulik art» frem, noe som kan gjenspeile det store fokuset på nettopp muntlige
presentasjoner som vurderingsgrunnlag for muntlighetskarakteren i norsk (Jf. Hertzberg,
2003; Svenkerud et al, 2012; Svenkerud, 2013).
Muntlig kompetanse løftes frem som et eget kompetanseområde i NOU’er om elevers læring i
fremtidens skole (NOU, 2015, s. 29). De tydeliggjør blant annet viktigheten av at elevene
lærer å bruke sine muntlige ferdigheter i ulike sammenhenger i samfunnet, som å holde
foredrag eller delta i debatt. I den nye norsklæreplanen som trer i kraft i 2020 er nye
kjerneelementer vedtatt. Muntlig kommunikasjon løftes der frem som et av seks
kjerneelementer (Kunnskapsdepartementet, 2018). Dette tyder på at muntlige ferdigheter
anses som vel så aktuelt også i fremtiden. I beskrivelsen av muntlige ferdigheter i norskfaget
står det at:
Muntlige ferdigheter i norsk er å kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle
og samtale. Det innebærer å bruke retoriske ferdigheter og å uttrykke seg
hensiktsmessig i ulike spontane og forberedte kommunikasjonssituasjoner, inkludert å
kunne planlegge og fremføre ulike typer muntlige presentasjoner tilpasset
mottakerne. (…) å bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert i ulike
norskfaglige samtaler og presentasjoner (Utdanningsdirektoratet, 2019).
Her fremheves det at elevene skal utvikle og vise frem sin muntlige kompetanse gjennom
ulike kommunikasjonssituasjoner. Samtaler blir trukket eksplisitt frem, så fremt spontane som
planlagte situasjoner. Flere av kompetansemålene i Kunnskapsløftet og i høringsutkastet til
den nye norsklæreplanen legger fokus på samtaleferdigheter, eksempelvis: «bruke
fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige
presentasjoner om norskfaglige emner» (Utdanningsdirektoratet, 2019). Det er derfor
urovekkende at de fleste muntlige vurderingssituasjoner i norskfaget er basert på muntlige
presentasjoner foran klassen (Hertzberg, 2003; Svenkerud, 2013; Svenkerud et al, 2012).
Særlig med tanke på at muntlige presentasjoner på langt nær ivaretar muligheten for mer
spontan muntlig utfoldelse, da dette ofte er planlagte situasjoner som elevene har fått mulighet
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til å pugge inn på forhånd. I tillegg fremhever Penne og Hertzberg (2015, s. 92) at
samtaleformen historisk sett har vært den dominerende muntlige prøveformen til eksamen i
all utdanning. Det er derfor interessant å undersøke hva som kjennetegner fagsamtale som
vurderingssituasjon, da denne i større grad enn for eksempel muntlig presentasjon ivaretar
spontaniteten og samtaledimensjonen ved muntligheten.
På bakgrunn av manglende kunnskap om vurdering av muntlighet, samt kunnskapen om
vurderingens læringsfremmende effekt (Hattie & Timperley, 2007), trengs det mer forskning
på muntlige vurderingssituasjoner. Forskning viser blant annet at eksplisitt vurdering av
elevers muntlige tekster er sjelden i norsk klasserom, og som en konsekvens av dette får
elevene lite veiledning når det gjelder deres muntlighetskompetanse (Hertzberg, 2003, s. 164;
Palmér, 2010). Fagsamtalen er en muntlig sjanger som benyttes ved mange skoler, men jeg
har funnet svært lite forskning hvor fagsamtalen er tematisert. Jeg er særlig interessert i
hvordan elevene opplever fagsamtalen som vurderingsgrunnlag i norsk muntlig, både når det
gjelder hvordan de opplever situasjonen, hva de opplever at de blir vurdert på og hvordan de
beskriver nytteverdien av tilbakemeldingene. En analyse av et slikt elevperspektiv forutsetter
en analyseramme der fagsamtalen, slik den organiseres og gjennomføres på de aktuelle
skolene, blir presentert. Jeg vil i analysen derfor inkludere en beskrivelse av fagsamtalens
forløp.
Jeg har undersøkt fagsamtaler der elevene i forbindelse med fagsamtalen får tilbakemeldinger
fra læreren som en del av arbeidet og utviklingen av muntlige ferdigheter i norskfaget. Jeg
regner dette som en form for underveisvurdering i tråd med Siv Gamlem og Paul Black og
Dylan Wiliam. Gamlem (2015, s. 28) definerer underveisvurdering som en situasjon hvor
elevene får informasjon om hva de mestrer og hva de kan gjøre for å utvikle seg, og Black og
Wiliam (2009, s. 9) påpeker at vurdering kan fungere formativt når bevis på elevers læring
brukes til å gi tilbakemeldinger til elevene slik at de kan forbedre seg. Fagsamtalen er en
situasjon hvor lærere kan finne bevis på elevers læring og samtidig gi tilbakemeldinger på hva
de kan og hvordan de kan utvikle seg videre. Av den grunn ser jeg på fagsamtale som en
vurderingsform som åpner for, og kan fungere som, underveisvurdering på vei mot å utvikle
både faglig kunnskap og muntlighetskompetanse. Det er dette jeg legger til grunn for min
undersøkelse, noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 2.3.1 og 2.4 i teoridelen.
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål
Til tross for norskfagets størrelse og særlige ansvar for nettopp muntlige ferdigheter, finnes
det begrenset med norskdidaktisk litteratur på feltet. Det meste av forskningen på muntlighet
er knyttet til elevers muntlige presentasjoner, og det kan virke som vurderingen av
samtaleaspektet er underprioritert. Samtaler er generelt mye brukt i skolen, både som
grunnlag for vurdering og som verktøy for læring. Min erfaring fra praksisopphold,
vikarjobbing og kontakt med informanter tilsier imidlertid at fagsamtale som vurderingsform
er en sjanger som i stor grad er på vei inn i de norske klasserommene. Jeg har funnet få
studier som undersøker vurdering av muntlighet fra et elevperspektiv. Det er derfor
interessant å se på hvordan elever opplever samtale som vurderingsform, slik at vi som
norsklærere kan bli mer bevisste på selve gjennomføringen og vurderingen av fagsamtaler
som grunnlag for muntlighetskarakteren i norsk. En viktig del av vurderingssituasjonen er
tilbakemeldingene elevene får i forbindelse med fagsamtalen, og det er derfor relevant å
undersøke hva elevene opplever å bli vurdert på og hvilken nytte de føler av
tilbakemeldingene. Problemstilling for undersøkelsen er derfor følgende:
Hva kjennetegner fagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon i norskfaget fra et
elevperspektiv?
For å avgrense og tilnærme meg problemstillingen har jeg utviklet to forskningsspørsmål:
I. Hvordan opplever elevene fagsamtalen som vurderingssituasjon?
II. Hvilke vurderingsområder opplever elevene at de blir vurdert på, og hvordan beskriver
de nytteverdien av tilbakemeldingene?
For å besvare problemstillingen og det første forskningsspørsmålet har jeg observert til
sammen tre fagsamtaler på to ulike skoler, og i etterkant intervjuet fire av elevene som deltok
i disse samtalene. Beskrivelsene av samtalenes forløp danner en viktig analyseramme, og
observasjonen har bidratt til en større forståelse for fagsamtale som fenomen og samtidig
skapt en felles referanseramme som utgangspunkt for elevintervjuene. For å besvare
forskningsspørsmål to har jeg primært brukt intervjumateriale fra elevintervjuene, men også
her er observasjonen av vurderingssamtalene mellom lærer og elev brukt som
tilleggsinformasjon.
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2 Teoretiske perspektiver og tidligere
forskning
Formålet med teorikapitlet er å redegjøre for det teoretiske rammeverket for studien. Jeg
ønsker å tydeliggjøre hvilken teoretisk sammenheng studien er en del av, samt presentere
hvilke perspektiver som vil være relevante for oppgavens diskusjonsdel. Jeg vil også
presentere allerede eksisterende forskning på feltet. I det følgende skal jeg først gjøre rede for
hva som inngår i muntlige ferdigheter i norskfaget, før jeg i neste omgang ser på hva som
kjennetegner vurdering av muntlighet. Deretter presenterer jeg fagsamtale som
vurderingssituasjon, samt hva vurdering av samtaleferdigheter innebærer. Videre ser jeg på
sentrale teorier innen vurderingsforskning. Til slutt presenterer jeg tidligere forskning på
vurdering av muntlighet, med særlig fokus på vurderingsområder og elevers perspektiv på
tilbakemeldinger.

2.1 Hva er muntlige ferdigheter i norskfaget?
«Muntlige ferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for aktiv deltakelse i arbeidsog samfunnsliv på en reflektert og kritisk måte» (Utdanningsdirektoratet, 2017). Utsagnet er
hentet fra Utdanningsdirektoratets beskrivelse av muntlige ferdigheter som en av fem
grunnleggende ferdigheter i skolen, og det sier noe om viktigheten av at elevene får mulighet
til å utvikle sin muntlige kompetanse i skolen. Muntlige ferdigheter i norsk er en del av
dannelsesaspektet ved norskfaget, der elevene gjennom bruk av språket får mulighet til å
finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar (Aksnes, 2016, s. 15). Som jeg nevnte
innledningsvis uttrykker læreplanen at en del av muntlige ferdigheter i norskfaget består av
både å kunne tale, samtale og lytte. Både tale- og lytteaspekter blir aktualisert i en samtale,
ettersom samtalen krever at man tar ordet og at man lytter når andre har ordet for å kunne
respondere og bygge videre på samtalen. I norsklæreplanen presiseres det at:
Utviklingen av muntlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med
ulike muntlige sjangere og strategier i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner.
Det innebærer å tilegne seg fagkunnskap ved å lytte aktivt og å forstå og å bruke det
muntlige språket stadig mer nyansert og presist i samtale om norskfaglige emner,
problemstillinger og tekster av økende omfang og kompleksitet
(Utdanningsdirektoratet, 2013).
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Her fremheves det at man skal arbeide systematisk med ulike muntlige sjangre, og samtale
blir igjen trukket eksplisitt frem som en form for muntlig sjanger i norskfaget.
Det å kunne ta ordet og presentere resonnementer er en viktig del av samtalen (Fjørtoft,
2009). Å tale i norskfaget handler om å kunne presentere stoff, forklare og argumentere, og
Liv Marit Aksnes (2007, s. 82) peker på at elevene må få trening i «å ressonnere klårt og
samanhengande, referere hovudpunkt i eit fagstoff eller greie ut om og vurdere eit emne».
Aksnes poengterer at talen først og fremst er en monolog, men presiserer at den også kan
fungere dialogisk dersom man taler med sitt publikum (2007, s. 84). Det skal være et samspill
mellom taler og lytter selv om de som hører på ikke har samme muligheten til å reagere
verbalt som i en samtale.
En annen del av muntlige ferdigheter som er viktig i samtaler, er lytting (Fjørtoft, 2009).
Hildegunn Otnes (2016, s. 73) skiller mellom det å høre og å lytte, der høre er en ren
fysiologisk prosess, mens når vi lytter hører vi etter innholdet og prøver å forstå og skape
mening. Hun hevder at lyttedimensjonen ved muntligheten tidligere har vært overflatisk
behandlet, men at den etter Kunnskapsløftet har fått større plass i læreplanene, og først og
fremst i norskplanen (2016, s. 71). Beate Børresen, Lise Grimnes & Sigrun Svenkerud (2012,
s. 78) deler disse synspunktene og skriver at «lytting krever evne til å forlate egne tanker og
synspunkter, å kunne se noe fra andres synsvinkel samt å være åpen for å forandre seg og lære
noe nytt». Lytting krever en oppmerksom måte å møte en samtalepartner på. Man må vite når
man skal gi kort respons, når man skal engasjere seg og kommentere andres innspill, samt når
man bare skal nikke eller smile. Børresen et al. (2012) påpeker at lytteren ikke bare er en
mottaker, men også en deltaker i samtalen, og at gjennom å lytte hjelper man hverandre med å
utvikle ideer og tanker.
Samtale forener både elementer fra et tale- og lytteperspektiv. Børresen et al. (2012) påpeker
at samtaler er sentralt i Kunnskapsløftet der eleven skal samtale med læreren og med
hverandre. De trekker frem at i samtaler må elevene forholde seg til hverandre og påpeker at
«Hvis alle snakker ut fra egne tanker og ideer uten å forholde seg til hva andre sier, har vi
ingen samtale, men en samling monologer» (s. 81). I likhet med Børresen et al. (2012)
fremhever Otnes (2016, s. 80) at det å samtale handler om både kognitive og sosiale
handlinger, og at muntlige dialoger er vanskelig å analysere og vurdere. Oppmerksomheten i
skolen rettes mer mot læringsstrategier i muntlige kontekster enn på sosial atferd og
lytteferdigheter i kommunikasjonssituasjoner. Hun påpeker at lyttedimensjonen må løftes
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frem og gjøres synlig i både forskning og undervisning (s. 85). Samtaleferdigheter i skolen er
det viktigste elementet innenfor muntligheten i min studie og blir ytterligere kommentert i
kapittel 2.3.2.
Både tale, lytte og samtale kommer til uttrykk i flere kompetansemål i Kunnskapsløftet, og
jeg vil her presentere en oversikt med eksempler (Utdanningsdirektoratet, 2013):

Kjerneelement Muntlig kommunikasjon som har blitt vedtatt i den nye norsklæreplanen
vektlegger dette i enda større grad. Det fremgår der at:
Elevene skal få oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til
og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere
på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk
av digitale ressurser (Kunnskapsdepartementet, 2018).
Sitatet løfter frem samtalekompetansen, der blant annet å lytte, bygge på hverandres innspill
og å presentere løftes frem som viktig aspekter. Det fremheves at elevene gjennom
muntlighetens tre aspekter tale, lytte og samtale skal kunne bygge på hverandres innspill i
faglige samtaler. Aksnes (2016, s. 24) uttrykker det slik: «Å delta i samtale er å konsentrere
seg, lytte intenst og reflektere over det en hører, for å kunne ta stilling og gi respons». Videre
skriver hun at læreren må gi tid og rom for samtaler der elevene får mulighet til å tenke og
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resonnere og argumentere for egne meninger. Dette kan ses i sammenheng med det Olga
Dysthe (1995) mener når hun hevder at læring skjer først når ulike elevstemmer tar del i en
samtale og utfordrer eller bygger på hverandre.

2.2 Hva kjennetegner vurdering av muntlighet?
For at elevene skal oppleve å få god veiledning og vurdering i muntlige ferdigheter, er det
nødvendig å vite noe om hva som kjennetegner vurdering av muntlighet generelt. I dette
kapitlet vil jeg derfor kort redegjøre for hva som skiller vurdering av muntlighet fra vurdering
av skriftlighet. Samtaleferdigheter og vurdering av samtaleferdigheter blir grundigere berørt i
kapitlet om fagsamtale som vurderingssituasjon i 2.3.2 og 2.3.3. Hva forskning viser om
vurdering av muntlige ferdigheter presenteres i kapittel 2.5.
Den muntlige og skriftlige delen i norskfaget har lenge vært sidestilt, og elevene skal opp i
både muntlig og skriftlig eksamen i slutten av både grunnskolen og videregående. Det betyr at
elevenes fagspesifikke muntlige ferdigheter skal vurderes og veiledes. Berges evaluering av
innføringen av kunnskapsløftet viser at det jobbes lite systematisk med de grunnleggende
ferdighetene, og muntlige ferdigheter blir særlig marginalisert (2007, s. 12). Han trekker i
tillegg frem at det ikke er foreslått et vurderingssystem for vurdering av muntlighet. Anne
Palmér (2010, s. 5) deler dette inntrykket og uttrykker blant annet at det finnes lite forskning
på muntlighet generelt og vurdering av muntlighet spesielt, i de skandinaviske morsmålene.
Til tross for dette finnes det forskere som har redegjort for hva som kjennetegner vurdering av
muntlige tekster. For eksempel berører Frøydis Hertzberg dette i artikkelen «Vurdering av
muntlig – det går an». Hun trekker frem en rekke felles punkter for vurdering av skriftlige og
muntlige tekster (1999). Blant annet skal det være vurdering med og uten karakter, både
underveisvurdering og sluttvurdering i begge disiplinene og vurderingen skal baseres på gitte
kriterier. Videre presiserer hun at for å skape en valid vurdering kan den ikke kun basere seg
på muntlig aktivitet i timen eller muntlige presentasjoner foran klassen (s. 192). I tillegg til
disse felles faktorene presenterer hun noen viktige elementer som gjør at
muntlighetsvurderingen skiller seg fra den skriftlige. Hun fremhever særlig tre aspekter ved
vurderingen, nemlig at avsenderen av budskapet er sitt eget medium, at konteksten spiller en
hovedrolle og at alt skjer der og da (s. 192).
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Med at «avsenderen av budskapet er sitt eget medium» legger Hertzberg (1999, s. 192) vekt
på at muntlige vurderingssituasjoner som for eksempel presentasjon og fagsamtale, er sårbare
situasjoner der elevene utleverer seg selv foran andre. Lærere må ta hensyn til dette når de gir
tilbakemelding til elevene, og ting som stemmebruk og blikkontakt bør kommenteres
varsomt. I forbindelse med dette påpeker hun at bruk av vurderingskriterier er ekstra viktig i
muntlige vurderingssituasjoner, da det kan ta fokuset vekk fra personen og heller over på
produktet. Dersom elevene er godt kjent med og forstår kriteriene, vil de kunne ta til seg
responsen på en mer faglig måte. Dette er i tråd med det Børresen et al. (2012, s. 259) mener
når de skriver at den konkrete tilbakemeldingen er ekstra viktig i vurdering av muntlighet
fordi man ved bruk av tydelige kriterier viser at det er selve arbeidet man vurderer og ikke
personen.
Videre beskriver Hertzberg (1999) at selve konteksten er viktig i muntlighetsvurderingen.
Både lærere og medelever er publikum og lytteaspektet ved muntligheten er tydelig. Man må
lytte til det som blir sagt og vise interesse i form av respons. Samtidig er det en forutsetning
med et generelt godt klassemiljø for å gjennomføre muntlige situasjoner som for eksempel
presentasjoner.
Med «alt skjer der og da» mener Hertzberg (1999) at de muntlige tekstene er flyktige; de er til
stede kun idet de blir presentert. Det er dermed ikke mulig å gå tilbake til teksten, og det er
derfor viktig at elevene får tilbakemeldinger mens prøvesituasjonen fortsatt sitter friskt i
minne. Hun argumenterer for at responsen må komme raskt etter den muntlige
prøvesituasjonen og ikke flere dager senere slik man ofte praktiserer vurdering av skriftlige
tekster. Videre fremhever hun viktigheten av å formulere kommentarene skånsomt og at det
kan være lettere å takle kritiske tilbakemeldinger på innholdet, heller enn måten man
presenterer på (s. 193). Dette fører til at det ofte gis generelle, positive kommentarer, og en
konsekvens av det er at elevene ikke får den veiledningen de trenger og responsen de har krav
på (Svenkerud et al., 2012, s. 43). Dette samsvarer med hva Aksnes mener, der hun skriver at
talespråket er så sterkt knyttet til person og situasjon at det kan forklare hvorfor lærere er
forsiktige med å gi respons (2016, s. 17). Samtidig er det å vurdere muntlighet en utfordring i
seg selv, nettopp fordi produktet ikke er konkret.
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2.3 Fagsamtalen som vurderingssituasjon
I denne delen av oppgaven skal jeg redegjøre for sjangeren fagsamtale. Fordi det finnes svært
lite forskning på fagsamtale som vurderingssituasjon, vil jeg først se på hva som finnes av
informasjon om fagsamtalen som sjanger. Deretter vil jeg gå mer spesifikt inn på hva som
kjennetegner vurdering av samtale i skolen, da en fagsamtale som vurderingssituasjon nettopp
åpner for å vurdere samtaleaspektet i muntligheten.

2.3.1 Definisjon av fagsamtale
Fagsamtalen kan brukes både som et verktøy for læring og som en vurderingsform på lik linje
med for eksempel innleveringer og presentasjoner (Joval, 2016). Elin Therese Joval (2017)
løfter frem at fagsamtale ivaretar alle tre elementene ved muntligheten, nemlig å tale, lytte og
samtale. Det som likevel skiller fagsamtalen fra for eksempel muntlige presentasjoner, er
blant annet at elevene må kunne holde en samtale i gang uten å ha pugget en tekst på forhånd.
Fagsamtalen leder dermed til mer spontan muntlighet (Joval, 2017, s. 36). Malin Saabye
(2013, s. 34) definerer fagsamtale slik: «Fagsamtalen er en arena der elevene får anledning til
å vise hva de kan. Samtalen kan brukes i alle tidsspenn, i alle fag og kan gjennomføres på
ulike måter».
Fagsamtalen kan eksempelvis foregå mellom lærer og et antall elever, eller kun mellom
elevene med læreren i rollen som observatør. I en fagsamtale kan elevene snakke om faglige
temaer, samtidig som de kan drive samtalen videre ved å dele tanker og bygge på hverandres
innspill. Joval (2016) presiserer at «Hensikten med en fagsamtale kan være å vurdere hva
eleven mestrer innenfor et tema, og det kan også være å praktisere språklige ferdigheter i
faget». I tillegg kan det være en fin måte å forberede seg til muntlig eksamen på. I likhet med
Saabye (2013, s. 35) hevder Joval (2017, s. 37) at fagsamtaler i grupper er godt egnet til
underveisvurdering i faget fordi underveisvurderingen enkelt kan skje i dialog mellom
læreren og en gruppe elever. Hun trekker frem at elevene kan snakke om et spesifikt emne
innenfor faget, «drøfte og utveksle meninger, tanker og kunnskap» mens læreren lytter til
samtalen og gjør notater til vurderingen. Joval (2017) poengterer viktigheten av å
gjennomføre fagsamtaler fordi elevene kan vise kunnskap og ferdigheter på en annen måte
enn de tradisjonelle prøvene og presentasjonene. Det er likevel viktig å skape en kultur for
fagsamtaler, slik at elevene kan venne seg til denne vurderingsformen. Det er en kompleks
situasjon som krever ulike muntlige ferdigheter av eleven.
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2.3.2 Samtaleferdigheter i skolen
Som jeg viste i kapittel 2.1 skal muntlige ferdigheter jobbes med i alle fag som en del av de
grunnleggende ferdighetene. Henning Fjørtoft (2016, s. 142) beskriver samtalesjangeren som
en kompleks situasjon der mange ulike ferdigheter må inngå for at samtalen skal fungere. Han
løfter blant annet frem at man må kunne lytte, vente på tur, gi signal om å være enig eller
uenig, at man vil si noe o.l, og dette utgjør samtalekompetansen hos elevene. Norskfaget har
et hovedansvar for å utvikle disse ferdighetene, der samtaleferdigheter er en viktig del av
muntlighetskompetansen elevene skal sitte igjen med etter endt skolegang (Matre, 2009;
Utdanningsdirektoratet, 2013).
Synnøve Matre (2009) har i artikkelen «Vurdering av samtaleferdigheter som didaktisk
utfordring» diskutert hva slags formål samtaleferdigheter kan sies å ha i skolen, der hun
særlig synliggjør to elementer. Samtaleferdigheter skal både utvikles som en del av elevenes
faglige kompetanse, men også kunne brukes som verktøy i arbeidet med læring, danning og
identitetsutvikling. Matre redegjør for samtalens plass i skolen og konkluderer med at
samtaleferdighetene til barn og unge blir tatt for gitt, og at man har en tendens til å overse
denne delen av muntlig kompetanse i skolen (s. 140). Hun tydeliggjør viktigheten av å
fokusere på arbeid med og vurdering av samtale og begrunner dette med den sterke
sammenhengen mellom språk og læring. Matre argumenterer for at systematisk arbeid med
samtaleferdigheter bør ha en sentral plass i skolen, blant annet fordi det å hjelpe ungdom til å
utvikle samtaleferdigheter også handler om å bidra til sosial utjevning (2009, s. 140).
I skolesammenheng kan en samtale fungere som utforskende og problemløsende
læringsdialog. Aksnes (2007, s. 114) beskriver hvordan det å delta i samtale handler om «å
konsentrere seg, lytte intenst og reflektere over det en hører, for å kunne ta stilling og gi
respons. Dette stemmer godt med det Børresen et al. (2012, s. 163) mener, der de skriver at
målet med samtalen er at elevene skal kunne forstå bedre «gjennom å måtte formulere seg,
gjennom å lytte til andre og gjennom å måtte tilpasse egne erfaringer og tanker til det man
hører». Dermed handler samtale i skolen mye om å lære av hverandre, kunne lytte til
hverandre og kommentere hverandres innspill. På denne måten skapes utforskende og
læringsfremmende samtaler.
Ettersom samtalesjangeren krever mye av elevene, poengterer Aksnes (2007) at det er viktig å
gi undervisning i de ulike aspektene ved en samtale, for eksempel hvordan man blir en god
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lytter. Hun presiserer viktigheten av at læreren styrer samtalen på en måte som utvikler
selvstendig og kreativ tenking hos elevene. For å få til det er det nødvendig at «Læraren må gi
tid og rom for samtalar som stimulerer elevane til å prøve ut tankar og resonnement, stille
eigne spørsmål og argumentere for eigne meningar» (s. 114). I en vanlig fremføringssituasjon
i norske klasserom får elevene sjelden mulighet til å komme med innspill og kommentere
hverandres utsagn. I motsetning til fremføring, vil en fagsamtale i større grad åpne for at
elevene kan diskutere, argumentere og reflektere sammen rundt et faglig emne. Ved å bygge
på hverandres innspill og samtidig vise både kunnskap innenfor temaet og ferdigheter i
muntlighet, vil læringseffekten ved en fagsamtale trolig være større (Børresen et al., 2012).

2.3.3 Vurdering av samtaleferdigheter
Børresen (2016, s. 94) fremhever at læreren må legge til rette for at elevene i samtaler kan
tenke både selv og sammen med andre, ved å stille spørsmål som får elevene til å bygge på
hverandres ideer. I likhet med Børresen, påpeker Aksnes (2007) viktigheten av at elevene får
mulighet til å kommentere hverandre og bruke de ulike elevinnspillene som drivkraft i
samtalen. Dette er fordi det å vurdere en samtale først og fremst handler om å vurdere
samspillet mellom deltakerne, hvordan de selv uttrykker seg og hvordan de responderer på
andres innspill (2007, s. 142). Det er nettopp dette Børresen et al. (2012) løfter frem som
viktig i vurdering av samtale. De påpeker at «muntlige ferdigheter skal vurderes på lik linje
med fagkunnskaper» (s. 256). Selv om det faglige innholdet er en del av helhetsvurderingen,
skal ikke den muntlige ferdigheten vurderes ut fra «riktig svar». Dermed bør vurdering av
samtale således inkludere vurdering av konkrete muntlige ferdigheter som å lytte, stille
spørsmål, snakke saklig og bygge på det de andre sier (s. 258). I forlengelse av det er det i
vurderingen av samtaleferdigheter «viktig å ikke bare gi tilbakemelding på elevens
kunnskaper, men også på de muntlige ferdighetene» (Børresen et al., 2012, s. 260). På denne
måten får elevene mulighet til å utvikle sin muntlighetskompetanse i forbindelse med
vurderingen.
Matre (2009) har drøftet ulike utfordringer ved vurdering av samtale. Hun peker særlig på fire
utfordringer når det gjelder dette: 1) Samtalen er flyktig, 2) Samtalen innebærer samspill
mellom flere parter, 3) Man lærer best samtaleregler ved å delta og 4) Samtalen er en sårbar
vurderingssituasjon fordi det er liten avstand mellom person og ytring.
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Etter å ha fulgt en lærers vurdering av samtaleferdigheter, fremhever Matre gode kvaliteter
ved muntlighetsopplæring og vurdering av samtaler. Disse handler blant annet om at læreren
etablerer vurderingskriterier for samtalen, at læreren gir vurdering underveis og at elevene får
konkret og spesifikk respons og blir inkludert i vurderingsarbeidet (2009, s. 147). Dette
samsvarer med Black og Wiliam (2009) sin vurderingsteori, og er ifølge Matre like viktig når
det gjelder vurdering av muntlighet som skriftlighet. Hennes undersøkelse viser at det finnes
gode muligheter for at samtalen kan være både læringsfremmende og fungere som en gyldig
vurderingssituasjon. Likevel viser rapporter fra norske klasserom at samtalene som
gjennomføres i skolen er lite strukturerte og uten klare mål (Børresen et al., 2012, s. 164).
Når det gjelder vurdering av muntlige samtaler sier Fjørtoft (2016, s. 145) at dialogen mellom
elevene er en arena som åpner for at lærere kan «undersøke elevenes forståelse, oppdage de
beste mulighetene for å bevege denne forståelsen videre og finne de beste mulighetene for å
sikre at forståelsen blir varig». På bakgrunn av dette må elevene i skolen tilegne seg kunnskap
om hvordan man kan uttrykke seg muntlig i ulike kontekster og til ulike formål. Det er
nettopp det fagsamtalen som vurdering åpner for og som kan være en variasjon til andre
muntlige aktiviteter og vurderingsformer enn muntlige presentasjoner. Dette er i tråd med det
Joval (2016; 2017) og Saabye (2013) fremhever i sine beskrivelser av fagsamtalen. Fordi flere
parter påvirker fagsamtalen, kan den utvikle seg i flere retninger, og det er derfor vanskelig
for både lærere og elever å planlegge fagsamtalen ned til minste detalj (Joval, 2017; Saabye,
2013). Samtidig er det denne egenskapen ved fagsamtalen som ivaretar muligheten for
spontan tale, slik den eksempelvis fremgår av den nye læreplanen (Kunnskapsdepartementet,
2018). Spontaniteten er en del av fagsamtalen i mye større grad enn for eksempel muntlig
presentasjon som dominerer muntlighetsvurderingen (Hertzberg, 2003, Joval, 2017;
Svenkerud et al., 2012).
Børresen (2016, s. 99) skriver at samtale skal være en del av grunnlaget for vurdering av
elevene, men at mange lærere sliter med å få til gode klassesamtaler der alle elevene er
engasjerte. Hun presiserer at for å kunne reflektere er det en forutsetning at man kan snakke til
og med andre, noe nettopp fagsamtaler åpner for. Fjørtoft (2016, s. 127) beskriver slike
samtaler som situasjoner som krever ulike språklige ferdigheter og samtidig bruk av flere
kognitive strategier. Han peker imidlertid på et problem i slike samtaler, nemlig hvor lang
betenkingstid elevene får før de blir spurt om å svare. Ofte tar det bare ett sekund fra
spørsmålet blir stilt, til elevene må svare, noe som er svært kort tid å forberede et reflektert
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svar på. For at elevene skal diskutere og reflektere og kunne bygge på hverandres innspill, er
det viktig at læreren gir dem både tid og rom til det. I forlengelse av det fremhever Fjørtoft
(2016, s. 125) som flere andre, hvordan autentiske spørsmål som åpner for tolkning og
refleksjon hos elevene skaper samtaler som i større grad går i dybden. Dette fører til at
elevenes utsagn skaper grunnlag for videre utvikling av samtalen og at elevene må engasjere
seg i mer komplekse samtaleformer.

2.4 Underveisvurdering
Jeg har til nå redegjort for hva som kjennetegner vurdering av muntlighet, med særlig vekt på
fagsamtale og vurdering av samtaleferdigheter. Ifølge Joval (2017) og Saabye (2013) kan
fagsamtalen fungere som en form for underveisvurdering, og den er gjerne en
vurderingssituasjon underveis mot standpunktkarakter eller eksamen i norsk muntlig. For at
fagsamtalen skal fungere som underveisvurdering er det nødvendig at elevene får vurdering
og veiledning som kan hjelpe dem til å utvikle muntlige ferdigheter i norskfaget, og jeg ser på
vurderingsaspektet ved fagsamtalen som et viktig element for å forstå hva som kjennetegner
fagsamtale som vurderingsform. I det følgende vil jeg derfor redegjøre for viktige prinsipper
ved underveisvurdering, før jeg tar for meg teoretiske perspektiver på hvilke tilbakemeldinger
som anses som nyttige for elevene.
Nedfelt i vurderingsforskriften står det at «Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein
reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven […] aukar
kompetansen sin i fag» (Opplæringslova, § 3-11). Elevene har dermed krav på å få vurdering
som kan hjelpe dem å utvikle seg i alle deler av norskfaget, inkludert deres muntlige
ferdigheter. De relativt nye begrepene underveisvurdering og sluttvurdering definerer
funksjonen av vurderingshandlingene. I følge Gamlem (2015, s. 26) er disse ment å erstatte
begrepene formativ og summativ vurdering i norsk skolekontekst. Begrepet vurdering for
læring skal forstås som et synonym for underveisvurdering (Gamlem, 2015). Min forståelse
av begrepene er derfor at underveisvurdering kan brukes som et paraplybegrep som innebærer
prinsipper om både formativ vurdering og vurdering for læring.
Vurderingsforskning har blant annet ført til en bevisstgjøring på forskjellen mellom vurdering
for læring og vurdering av læring. Forskergruppen Assessment Reform Group er en av flere
forskergrupper som har jobbet for å bedre forståelsen av vurdering i skolen (Gamlem, 2015, s.

14

19; Nuffield Foundation, 2019). Vurderingsforskningen førte til at regjeringen i 2010
introduserte den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Hensikten var å utvikle en
vurderingspraksis som fremmer læring og gir grunnlag for tilpasset opplæring, og dermed
fungerer formativt (Gamlem, 2015; Utdanningsdirektoratet, 2014). Vurdering for læring
handler om vurderingen som skjer underveis i læringsprosessen, mens vurdering av læring
viser til vurdering som gjøres etter avsluttet prosess, eksempelvis standpunktkarakter i faget.
Newton (2007, s. 160) advarer imidlertid mot å se vurdering for læring og vurdering av læring
som dikotomier, fordi en og samme vurderingssituasjon kan føre til både summativ og
formativ vurdering. Det er formålet med vurderingen som avgjør om den er summativ eller
formativ. Gamlem baserer derimot sin definisjon av underveisvurdering på flere
vurderingsforskere og skriver at:
Underveisvurdering er en del av den daglige vurderingspraksisen til elever og lærere
med utgangspunkt i å søke etter og tolke vurderingsuttrykk som kan brukes til å
avgjøre hva elever mestrer og forstår, hva de trenger å gjøre for å komme videre mot
et mål, og hvordan de best kan komme dit (2015, s. 28).
Her presiserer hun at underveisvurderingen er viktig for at elevene skal få mulighet til å stadig
utvikle seg. Dette understreker også Hoel (2003) når hun uttrykker at en av de vanligste
hensiktene med prøving i norsk skole er nettopp den formative vurderingen. Hun påpeker at
vurderingen må være utformet på en måte som gir elevene tilbakemeldinger som kan støtte
dem videre i arbeidet.
To av de fremste vurderingsforskerne, Black og Wiliam, påpeker i artikkelen «Developing the
theory of formative assessment» (2009, s. 9) at vurdering for læring først kan defineres som
formativ vurdering når bevis på elevers læring brukes til å gi tilbakemeldinger til elevene slik
at de kan forbedre seg. Videre presenterer de fem nøkkelstrategier for formativ vurdering
(Black & Wiliam, 2009, s. 8):
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Utdanningsdirektoratet (2015) tar utgangspunkt i disse strategiene fra vurderingsforskningen i
deres retningslinjer for underveisvurdering. De fremhever fire prinsipper for god
underveisvurdering med fokus på hvilken informasjon elevene bør få for å kunne utvikle seg.
I det følgende vil jeg kort beskrive hver av disse prinsippene:
1) Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Det første punktet
angår arbeid med mål og vurderingskriterier, og handler om at elevene skal forstå hva de skal
lære og hva de blir vurdert på (Black & Wiliam, 2009). Lærere må bryte ned kompetansemål
og formulere vurderingskriterier som elevene har mulighet til å forholde seg til. Dette kan
gjøres enten alene eller sammen med elevene, men det er viktig at man snakker om kriteriene
og at elevene er klar over hva som er målet og hva de blir vurdert på.
2) Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller
prestasjonen. Dette punktet dreier seg om at elevene skal få tilbakemeldinger og respons som
sier noe om deres prestasjon sammenlignet med hva som er målet. Vurderingsforskerne John
Hattie og Helen Timperley (2007) argumenterer for at gode tilbakemeldinger er noe av det
som i størst grad fremmer læring hos elevene. Det er derfor viktig at elevene får
tilbakemeldinger som de faktisk forstår og kan bruke i videre arbeid.
3) Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller
prestasjonen. Når det gjelder det tredje prinsippet er det avgjørende at elevene får informasjon
om hvordan de kan bli bedre og hva de må gjøre for å nå målet. Dette handler om at de ikke
bare skal være klar over hva som skal til, men også få konkrete råd om hvordan de kan gå
frem for å nå målet (Black & Wiliam, 2009).
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4) Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og
utvikling. Det siste prinsippet handler om å inkludere elevene i læringsprosessen. Ved å
vurdere seg selv eller medelever er de med på selve vurderingsprosessen, og de kan på denne
måten utvikle metakognisjon. Dersom elevene forstår mer av vurderingsarbeidet, kan de selv
reflektere over læringsprosessen og får dermed mer kontroll over egen læring.
Til sammen er dette faktorer som kan påvirke i hvilken grad elevene har nytte av vurderingen
og læringen. Gamlem (2015, s. 21) poengterer at «Underveisvurdering handler ikke om et
prosjekt eller en metode, men om hvordan man planlegger, gjennomfører og vurderer med
hensyn til elevers læringsprosess og mulighet for læring». Dette er relevant for meg fordi
fagsamtale kan fungere som en planlagt vurderingssituasjon der elevene får vurdering på både
faglig kunnskap og muntlige ferdigheter slik at de får mulighet til å forbedre seg. For at
elevene skal få informasjon som kan hjelpe dem videre, er de avhengige av å få
tilbakemeldinger fra læreren i forbindelse med læringsaktivitet eller vurderingssituasjon. I
neste delkapittel går jeg nærmere inn på dette.

2.4.1 Nyttige tilbakemeldinger
Ett av forskningsspørsmålene mine handler om hvilke vurderingsområder elevene opplever å
bli vurdert på, samt hvordan de opplever nytteverdien av tilbakemeldingene med tanke på å
utvikle muntlighetskompetanse. For å kunne si noe om elevenes opplevelse av
tilbakemeldingenes nytteverdi, vil jeg i det følgende presentere hva som i teorien løftes frem
som nyttige tilbakemeldinger for elevene.
Flere forskere har undersøkt hvilke tilbakemeldinger elever burde få for at de skal fungere
læringsfremmende. Eksempelvis har Hattie og Timperley (2007, s. 81) i artikkelen «The
Power of Feedback» undersøkt forholdet mellom vurdering og tilbakemeldinger. De beskriver
hvordan tilbakemeldinger er noe av det som påvirker læring i størst grad. For at elevene skal
vite hvordan de ligger an og hva de bør gjøre for å forbedre seg, vil naturligvis
tilbakemeldingene de får fra læreren være avgjørende. Hattie og Timperley (2007, s. 81)
definerer feedback (tilbakemeldinger) slik: «feedback is conceptualized as information
provided by an agent regarding aspects of one’s performance or understanding». De påpeker
at hovedformålet med tilbakemeldinger er å redusere diskrepansen mellom nåværende
forståelse og målet med opplæringen (s. 86). Videre presiserer de at tilbakemeldinger må gi
elevene spesifikk informasjon som er relatert til oppgaven eller læringsprosessen, og de må si
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noe om gapet mellom hva elevene mestrer og hva som er målet at de skal kunne (s. 82). På
denne måten har tilbakemeldinger likevel ikke effekt i seg selv, men må knyttes til en
læringskontekst, som for eksempel fagsamtale, der tilbakemeldingene inngår. Ramaprasad
(1983) vektlegger viktigheten av hvordan informasjonen om gapet brukes. Han presiserer at
«the information can be called feedback only if, and when, the information is used to alter the
gap» (s. 8). Det vil si at tilbakemeldingene elevene får må føre til handling der hensikten er å
forbedre seg, slik at gapet mellom hva elevene kan og hva de skal kunne kan minkes.
Ved at elever kan få individuelt tilpassede tilbakemeldinger, presiserer Hattie og Timperley
(2007) at tilbakemeldinger kan fungere som en form for differensiering av undervisningen.
Dette er i tråd med det Kvithyld og Aasen (2011) skriver om å gi elevene selektiv respons. Å
være selektiv i tilbakemeldingen handler om at læreren ikke gir respons på alt, men tilpasser
tilbakemeldingen til det de mener er mest nyttig. De hevder at elever vil ha vanskelig for å
nyttiggjøre seg tilbakemeldingene dersom de handler om mange ulike elementer i
vurderingen.
Dersom tilbakemeldinger skal ha effekt og være differensierte er det tre hovedspørsmål i
vurderingen elevene må få svar på: Where am I going?, How am I going? og Where to next?
Læring skjer når alle disse spørsmålene blir besvart i vurderingen (Fisher & Frey, 2009;
Hattie & Timperley, 2007, s. 88). Disse spørsmålene er knyttet til begrepene feed up, feed
back og feed forward. I det følgende vil jeg redegjøre for hver av disse begrepene og hvordan
de kan fungere læringsfremmende. Tilbakemeldinger vil bli brukt som en samlebetegnelse for
både feed back og feed forward, men det skilles mellom begrepene der det er hensiktsmessig.
Tilbakemelding brukes forøvrig synonymt med begrepene lærerkommentarer og vurdering.
Feed up handler om at elevene skal få mål og kriterier som kan ses i sammenheng med
læringsprosessen eller oppgaven (Fisher & Frey, 2009). Hattie og Timperley (2007, s. 88)
tydeliggjør viktigheten av at kriteriene er tydelige og spesifikke slik at elevene kan forstå
dem. Dersom kriteriene er vanskelige å forstå, kan heller ikke tilbakemeldinger føre til læring
hos elevene. Utfordrende oppgaver og omfattende tilbakemeldinger gir derimot motiverte
elever og høyere prestasjoner. Sistnevnte er i tråd med det Kluger og DeNisi (1996, s. 206)
viser der de skriver at motivasjonen for å gjøre en innsats øker når målet er klart.
Feed back viser til at elevene må få informasjon om prestasjonen i en læringskontekst eller
vurderingssituasjon. Det er viktig at de får respons som sier noe om hva de kan sammenlignet
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med hvor de skal (Hattie & Timperley, 2007, s. 89). Tilbakemeldingen i denne fasen er
effektiv dersom den sier noe om elevenes progresjon og fremskritt. Dette handler om at
elevene må forstå forskjellen mellom nåværende prestasjoner og det de kan prestere etter enda
mer innsats (Gamlem, 2015, s. 22).
Det tredje punktet, feed forward, handler om respons relatert til hvordan elevene kan forbedre
seg. Feed forward er det aspektet ved tilbakemeldingene som har aller mest effekt på elevers
læring (Hattie & Timperley, 2007). Fremovermeldinger handler om at elevene skal få
spesifikke strategier og råd knyttet til videre læring og kan ses i sammenheng med det Black
og Wiliam (2009, s. 8) kaller «Providing feedback that moves learners forward». Slike
tilbakemeldinger bør si noe konkret om hva eleven må gjøre for å komme nærmere målet og
stadig kunne utvikle seg.
I følge Norsk Offentlig Utredning for fremtidens skole er en annen viktig faktor at elevene
skal få tilbakemeldinger kort tid etter noe er gjennomført (NOU, 2015, s. 75). Dette samsvarer
med Gamlem (2015, s. 98). Hun poengterer at tidspunktet for tilbakemeldingene kan påvirke
graden av læring. For at elevene skal ha nytte av tilbakemeldingene bør de skje i
læringsprosessen eller rett etterpå. I tillegg må de være overførbare og kunne brukes videre:
«Dersom man fokuserer tilbakemeldinger bare på den umiddelbare oppgaven, kan en risikere
at selve læringsprosessen blir fragmentert, og at kunnskapen og ferdighetene blir stående som
isolerte enheter som ikke lar seg overføre til andre situasjoner og oppgaver» (Gamlem, 2015,
s. 102). Det er derfor særlig viktig at tilbakemeldingene elevene får er av en slik art at de
enkelt kan bruke dem i neste vurderingssituasjon.

2.5 Tidligere forskning på vurdering av muntlighet
For å si noe om det eksisterende kunnskapsgrunnlaget og sammenligne dette med egen studie,
vil jeg i denne delen av oppgaven presentere tidligere forskning på vurdering av muntlighet.
De fleste studiene som omhandler vurdering av muntlighet i norskfaget er knyttet til muntlige
presentasjoner (Hertzberg, 2003; Svenkerud et al, 2012; Svenkerud, 2013). Denne studiens
forskningsspørsmål dreier seg derimot om elevers opplevelse med fagsamtalen som muntlig
vurderingsform i norskfaget. Jeg har ikke lyktes å finne forskning som spesifikt tar for seg
fagsamtalen som vurderingssituasjon, med unntak av en masteravhandling som undersøker
bruk av fagsamtale i naturfag (Perjord, 2018). Det er likevel interessant å se på den
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forskningen som er gjort på andre muntlige vurderingsformer, og jeg vil redegjøre for
relevante funn som kan knyttes til det denne masteravhandlingen ønsker å undersøke.
Som nevnt innledningsvis påpeker flere forskere at vurdering av muntlighet er marginalisert i
vurderingsfeltet. Selv om muntlighetsvurdering ikke er det mest fremtredende temaet i
vurderingsforskningen, finnes det likevel forskere som nettopp har undersøkt vurdering av
muntlige ferdigheter. I 2003 presenterte Hertzberg studien «Arbeid med muntlige ferdigheter»
der hun observerte 30 klasserom og blant annet undersøkte hvilke tilbakemeldinger elevene
fikk i muntlige vurderingssituasjoner. Funn fra denne studien viser at arbeid med muntlige
ferdigheter i stor grad består av elevfremføringer, og samtaleaspektet ved muntlige ferdigheter
ser ut til å være ikke-eksisterende i dette materialet (s. 150). Til tross for at samtalen ikke er
en del av muntligheten i Hertzberg sitt materiale, er det likevel interessant å redegjøre for
hvilke vurderingsområder elevene blir vurdert på i elevfremføringen som muntlig
vurderingsform. Hertzberg fant at de fleste lærerkommentarene var utelukkende positive og
støttende uavhengig av kvaliteten på presentasjonen (Hertzberg, 2003; Penne & Hertzberg,
2015). Typiske tilbakemeldinger fra læreren var for eksempel utrop som «Bra!» o.l. Slike
kommentarer er ifølge Hattie og Timperley (2007) og Kluger og DeNisi (1996) de minst
læringsfremmende tilbakemeldingene. Problemet med slike tilbakemeldinger ligger ikke i at
responsen i seg selv er positiv. Ofte er den så generell og lite spesifikk at den vanskelig lar
seg overføre til andre vurderingssituasjoner eller læringssituasjoner.
Tilbakemeldingene på elevenes fremføringer var i stor grad positive og orientert mot
innholdet i den muntlige teksten og det som ble presentert (Hertzberg, 2003, s. 158).
Hertzberg påpeker imidlertid at selve den muntlige delen av fremføringen, actio, sjelden ble
kommentert. Hun oppsummerer det slik: «Den spontane, støttende responsen vi ser i alle
klasserom, er det viktig å holde fast ved, men for å ha læringsverdi bør den suppleres med
mer systematisk, kriteriebasert respons» (2003, s. 159). Her legger hun vekt på at fordi
muntlige prøveformer kan være sårbare situasjoner i seg selv, kan man gjerne gi støttende
respons, men man må også gi respons relatert til kriterier for å skape en vurdering som fører
til læring hos elevene.
En annen studie som tar for seg vurdering av muntlighet er Svenkerud et al. (2012) sin
undersøkelse av hvordan muntlighetsundervisning foregår i skolen. De har tatt utgangspunkt i
materiale fra forskningsprosjektet Pisa+ og gjort en videostudie av ulike klasserom der de
blant annet har sett på læreres veiledning og vurdering av elevers muntlighetsarbeid. Et av
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deres funn handler om hvilke typer tilbakemeldinger elever får på muntlige fremføringer. De
fant at de fleste av lærerkommentarene etter fremføringer er generelle og positive,
eksempelvis «Kjempebra, takk skal dere ha!» (s. 43). I tillegg fant de at tilbakemeldingene i
hovedsak var rettet mot innholdet i fremføringen og handlet i liten grad om muntligheten.
Dette kommer eksempelvis til uttrykk her: «Læreren gir gruppene en samlet vurdering om
innholdet, som stort sett er positiv» (s. 44). Dette er i tråd med det Hertzberg (2003) fant
tidligere. Tilbakemeldingene elevene fikk kan dermed ses på som utelukkende positive og
dreier seg i stor grad om vurderingsområdet norskfaglig innhold.
En tredje forskningsstudie som er relevant for denne masteroppgaven er Svenkerud (2013) sin
undersøkelse av elevers perspektiver på muntlighetsopplæring. Hun undersøker både hva et
utvalg elever mener de lærer om muntlige ferdigheter og hvilken veiledning de får underveis i
arbeidsprosessen. Et relevant funn i denne studien er at viktige målområder som
mottakerbevissthet og lytteperspektiv i liten grad er ivaretatt i muntlighetsopplæringen, og
elevene i hennes studie viste ikke noe bevisst forhold til lytteperspektivet ved muntligheten (s.
11). Svenkerud (2013, s. 12) trekker frem at både hennes og andre studier viser at det er et
snevert repertoar for arbeid med muntlighet og at kompetansen til elevene er mangelfull
sammenlignet med kravene til deres kompetanse i muntlige ferdigheter som fremkommer av
Kunnskapsløftet.
Det har som sagt ikke lyktes meg å finne store studier som ser på fagsamtale som
vurderingsform. Imidlertid har Anne Perjord (2018) gjennom sin masteravhandling undersøkt
elevers erfaring med fagsamtale i naturfag. Hun har gjennomført dybdeintervjuer med fem
ulike elever. Studien har noen interessante funn som kan være relevante i min oppgave. Dette
gjelder særlig to ting. For det første fant hun at elevene liker bedre fagsamtale enn andre
prøver fordi de føler det er enklere å forklare ting dypere og dermed vise mer kunnskap (s.
75). Samtidig uttrykker de at selv om fagsamtalen fungerer som vurdering, oppleves den ikke
bare som en kontroll fra lærernes side (s. 97). For det andre fant hun at elevene foretrekker
fagsamtaler der de kan diskutere med hverandre og der læreren trekker seg tilbake i samtalen
og ikke er aktiv deltaker. I forlengelse av det peker elevene på viktigheten av å være på
gruppe med noen de føler seg trygge med fordi det da blir lettere å diskutere i fagsamtalen (s.
78).
En siste studie jeg vil løfte frem er Agnete Bueies (2015) studie av elevers opplevelse av
læreres tilbakemeldinger. Hun har imidlertid studert elevers forståelse av vurderingen de får
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på skriftlige tekster med utgangspunkt i Hattie og Timperley (2007) sine begreper feed up,
feed back og feed forward. Fordi Bueie i likhet med meg har sett på vurdering fra et
elevperspektiv, vil noen av hennes funn være relevante. Jeg vil ta for meg hovedfunnene i noe
av dette forskningsmaterialet for å gi en oversikt over hvordan elever opplever læreres
tilbakemeldinger. For det første fant hun at elevene foretrekker spesifikke kommentarer.
Elevene uttrykker ønske om å få tilbakemeldinger som sier noe om både styrker og svakheter
ved arbeidet deres (2015, s. 14). I forlengelse av det fremkommer det i en annen studie av
Bueie at elevene liker ros og positive kommentarer som for eksempel «Flott, viktig avsnitt»
og forklarer det med at det virker motiverende (Bueie, 2016, s. 12). For det andre viser Bueies
(2015, s. 9) studie at bevisstheten rundt vurderingskriterier er svak hos de fleste elevene. De
uttrykker usikkerhet om hva som vurderes og kun to av elevene bruker kriteriene aktivt under
skrivingen.
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3 Metode
I dette kapitlet er målet å redegjøre for de metodiske valgene jeg har tatt under
gjennomføringen av avhandlingen. Først ser jeg valg av metode i sammenheng med hva jeg
ønsker å undersøke i studien. Deretter redegjør jeg for sentrale aspekter ved intervju og
observasjon som metode. I neste delkapittel beskriver jeg datamaterialet og prosessen rundt
datainnsamling, samt analyse av data. Videre diskuterer jeg oppgavens validitet og reliabilitet,
før jeg til slutt redegjør for etiske betraktninger og forskerrollen.

3.1 Kvalitativ tilnærming
Valg av metode må kobles tett til hva man ønsker å undersøke i det aktuelle
forskningsprosjektet. For meg er det derfor viktig å velge den metoden som er mest
hensiktsmessig for å besvare problemstillingen Hva kjennetegner fagsamtalen som muntlig
vurderingssituasjon i norskfaget fra et elevperspektiv? Videre har jeg avgrenset
problemstillingen til følgende forskningsspørsmål:
I.

Hvordan opplever elevene fagsamtalen som vurderingssituasjon?

II.

Hvilke vurderingsområder opplever elevene at de blir vurdert på, og hvordan
beskriver de nytteverdien av tilbakemeldingene?

For å få tilgang til elevenes tanker om fenomenet fagsamtale som vurderingssituasjon har jeg
valgt kvalitativ metode. Gjennom kvalitativ tilnærming får jeg muligheten til å gå mer i
dybden på et mindre materiale og på den måten få tilgang til menneskers egne erfaringer
(Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015).
Jeg har valgt to ulike tilnærminger til innsamling av datamateriale. For det første har jeg
observert selve fagsamtalene som ble gjennomført, samt vurderingssamtalene lærerne hadde
med elevene i etterkant av fagsamtalene hvor elevene fikk tilbakemeldinger som en del av
vurderingen. Deretter har jeg gjennomført individuelle, semistrukturerte intervjuer med
elevene som deltok i fagsamtalen og fikk respons fra læreren. Datamaterialet for denne
studien er basert på intervjuer med fire elever fra to forskjellige skoler. Intervjuene fungerer
som min primære datakilde for å fremskaffe informasjon om elevenes opplevelse av
fagsamtalen som vurderingssituasjon og deres opplevelse av tilbakemeldingenes
vurderingsområder og nytteverdi. Jeg har i tillegg hentet inn observasjonsdata fra
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gjennomføringen av fagsamtalene og vurderingssamtalene til bruk som kontekstualiserende
informasjon i analyse- og diskusjondelen.

3.1.1 Det kvalitative forskningsintervjuet
Fenomenologi er vanlig innen kvalitativ forskning og kjennetegnes gjerne av et ønske om å
forstå sosiale fenomener ut i fra deltakernes perspektiver og opplevelser (Birkmann, 2015, s.
46). Ettersom jeg forsøker å forstå fenomenet fagsamtale gjennom elevenes erfaringer, blir
studien min hovedsakelig fenomenologisk Jeg ønsker å undersøke hva som kjennetegner
fagsamtale ved å se på hvordan enkelte elever på ulike skoler subjektivt beskriver og opplever
vurderingskulturen i fagsamtalen. Jeg ser på fagsamtale som vurdering innenfor en gitt
kontekst, nemlig skolekonteksten, og det er i denne situasjonen elevenes beskrivelser opptrer.
Steinar Kvale og Svend Brinkmann uttrykker at «Det kvalitative forskningsintervjuet søker
kvalitativ kunnskap uttrykt i normalt språk. Målet er ikke kvantifisering. Intervjuet sikter mot
nyanserte beskrivelser av den intervjuedes livsverden gjennom ord og ikke tall» (2015, s. 47).
Jeg søker å forstå sider ved fagsamtalene fra elevenes eget perspektiv.

Semistrukturert intervju
Som intervjumetode valgte jeg individuelle semistrukturerte intervjuer. Kvale og Brinkmann
påpeker at intervju «brukes når temaer fra dagliglivet skal forstås ut fra intervjupersonenes
egne perspektiver» (2015, s. 46). Videre beskriver de intervjuet som en situasjon hvor man
søker å hente inn informantenes beskrivelser av et fenomen og der målet er å fortolke
betydningen av det som blir beskrevet. Semistrukturert intervju har planlagte temaer man skal
gjennom og ofte noen spørsmål som er formulert på forhånd (Kvale & Brinkmann, 2015, s.
157). Denne intervjumetoden er godt egnet for å la informantene snakke om sine tanker og
følelser rundt temaet, men legger samtidig noen føringer slik at man som forsker er sikker på
at man får dekket de emnene man ønsker å ta opp som kan knyttes til problemstillingen for
avhandlingen.
Jeg intervjuet fire elever fra to ulike skoler og fant det mest hensiktsmessig å intervjue dem
hver for seg. Dette var delvis fordi muntlig vurderingssituasjon kan være en sårbar situasjon å
snakke om. I tillegg var lærerens vurdering av deres prestasjon i fagsamtalen noe de kanskje
ønsket å holde for seg selv. Ved å benytte semistrukturert intervju åpnet det for muligheten til
å stille oppfølgingsspørsmål dersom noe var uklart eller jeg ønsket utdypning, samtidig som
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jeg sørget for at vi fikk snakket om de temaene jeg på forhånd ønsket. For å få elevene til å
utdype svarene sine enda mer, benyttet jeg ofte oppfølgingsspørsmål som for eksempel
«hvordan?» eller «på hvilken måte?». Jeg brukte lydopptaker under intervjurundene slik at jeg
som forsker fikk mulighet til å fokusere fullt på informanten og samtalen.
I slike intervjuer utvikler forskeren en intervjuguide som skal være veiledende gjennom hele
intervjuet, nemlig et slags manuskript som strukturerer intervjuforløpet (Kvale & Brinkmann,
2015, s. 162). Videre er det viktig å stille åpne og enkle spørsmål slik at informantene forstår
hva de skal svare på og ikke får en følelse av å bli testet. Som forsker må man derfor passe på
å ikke stille tematisk tunge forskningsspørsmål, men heller dele opp spørsmålene slik at de
tilpasses informanten (s. 164 – 165). Sistnevnte anså jeg som særlig viktig når jeg skulle
intervjue elever. Dette var for å unngå en ubehagelig situasjon der elevene ikke kunne svare
på spørsmålene, samtidig som svarene vil være mer valide dersom spørsmålene faktisk er
tilpasset informanten.
Før selve intervjuene fant sted, utviklet jeg en intervjuguide som utgangspunkt for samtalene
med elevene. Intervjuguiden delte jeg inn i ulike temaer som jeg hadde som mål å snakke om
i løpet av intervjuet (vedlegg 3). For å teste intervjuguiden, samt øve på intervjusituasjonen,
valgte jeg å pilotere intervjuet to uker i forkant av selve datainnsamlingen. Maxwell (2013, s.
101) løfter frem dette som en viktig forutsetning fordi man får muligheten til å forbedre
spørsmålene i intervjuguiden, og dermed øke validiteten til studien. Jeg hadde kontakt med en
jente som nylig var ferdig med videregående skole og som var godt kjent med fagsamtale som
vurderingssituasjon. Vi gjennomførte intervjuet, og jeg fikk tilbakemeldinger om hvordan hun
opplevde de ulike spørsmålene. Ut i fra denne piloteringen, og i samråd med veileder, gjorde
jeg noen små endringer i intervjuguiden før jeg gjennomførte intervjuene med informantene i
studien.

3.1.2 Begrensninger ved metoden
Ann Kristin Larsen (2017, s. 29) trekker frem noen fordeler og ulemper ved kvalitativt
forskningsintervju. I mine intervjurunder brukte jeg aktivt oppfølgingsspørsmål til elevene, og
Larsen legger vekt på at forskeren på denne måten kan skape bedre forståelse av det som
studeres. Ved å rydde opp i misforståelser og spørre deltakerne om man har forstått det de sier
riktig, kan man sikre bedre validitet i studien (Larsen, 2017, s. 29). Likevel kan man ikke
være helt sikker på at de som deltar i intervjuet snakker helt sant. Noen temaer kan være
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vanskelig å snakke om privat, og det kan dermed bli utfordrende for informanten når
intervjueren sitter overfor deg ansikt til ansikt. For elevene kan temaet fagsamtale og hvordan
læreren har vurdert dem potensielt være utfordrende å snakke om med en fremmed. Når jeg
bruker elever som informanter, kan det også tenkes at de er så inne i en ”skolsk” situasjon at
de forsøker å svare det de tror intervjueren helst vil høre (Larsen, 2017, s. 30). Det var derfor
viktig for meg å påpeke at jeg kun var interessert i deres tanker og følelser, og at det dermed
ikke var noen rette eller gale svar. Dette minnet jeg dem på før intervjuet startet.

3.1.3 Transkribering av intervju
Kort tid etter gjennomføring av intervjuene, sørget jeg for å transkribere dem. Kvale og
Brinkmann (2015) påpeker at det er viktig å være klar over transkriberingsprosessen som
kreves ved å benytte intervju som metode for innsamling av data. Det er i selve intervjuet at
informasjonen skapes, men transkripsjonene er likevel utgangspunktet for analysen.
Å transkribere betyr å transformere, skifte fra en form til en annen. Forsøk på ordrette
intervjutranskripsjoner skaper hybrider, kunstige konstruksjoner som kanskje verken
er dekkende for den levende muntlige samtalen eller de skriftlige tekstenes formelle
stil (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205).
Ettersom intervjuene er transformert fra lyd til tekst, hører analysen min også til en
hermeneutisk tilnærming der tolking av tekst er fremtredende. Kvale og Brinkmann (2015)
påpeker at formålet med teksttolkning er å finne en gyldig og allmenn forståelse av tekstens
betydning. De skriver at «Det kan stilles mange spørsmål til en tekst, og ulike spørsmål fører
til ulike meninger i teksten» (s. 238). Derfor vil ikke målet med teksttolkningen alltid være å
finne den nøyaktige virkeligheten til informantene, men å bruke deres erfaring til å svare på
de spørsmålene man stiller i studien sin. For min studie er innholdet i det informantene sier
det viktigste, og jeg har derfor fokusert på å få frem elevenes meninger. Datamaterialet
fremstår nærmest ordrett, men pauser, latter, fyllord o.l. er utelatt fra transkripsjonene.

3.1.4 Observasjon som kontekstualiserende informasjon
I tillegg til intervjuene ønsket jeg å observere fagsamtalene og vurderingssamtalene for å få
oversikt over måten disse ble gjennomført på, samt for å ha en felles forståelse med elevene
under intervjusituasjonen og en kontekst å analysere elevdata i. Datamaterialet fra
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observasjonen har ikke blitt analysert systematisk, men heller brukt som en kilde til
tilleggsinformasjon. Jeg vil derfor kun kort redegjøre for observasjon som metode.
Grønmo (2004, s. 156) definerer deltakende observasjon som at «forskeren selv samler inn
data ved å se og høre på aktører mens de handler eller samhandler, uttrykker meninger eller er
involvert i hendelser». Jeg har benyttet det Kleven (2014, s. 41) kaller ustrukturert
observasjon, der formålet med observasjonen er klart, men det ikke er spesifisert på forhånd
hva som skal observeres eller hvordan det skal registreres på skjema. I mitt tilfelle var
formålet med observasjonen å observere alt som kunne være interessant informasjon for å
svare på problemstillingen for studien, og jeg har derfor registrert så mye som mulig av det
jeg vurderte som relevant. Selv om jeg til en viss grad deltok i situasjonen fordi jeg var til
stede, opptrådte jeg som en passiv tilskuer på sidelinjen. Jeg skrev notatene i et
observasjonsskjema bestående av et felt for observasjon og et for tolking (vedlegg 4).
Deltakerne i en observasjon kan bli påvirket, noe jeg diskuterer grundigere i kapittel 3.3.
Katrine Fangen (2011, s. 39) hevder at ved å benytte observasjon som metode, kan man
tilegne seg kunnskap gjennom å erfare selv og dermed skape en annen og bedre forståelse for
et fenomen enn for eksempel kun få tilgang gjennom andre. Observasjonen av fagsamtalene
har bidratt til å øke min forståelse av fenomenet fagsamtale. I tillegg har det vært nyttig å
kunne ha en felles referanseramme med elevene under intervjuene, samt å få et inntrykk av
hvilke typer tilbakemeldinger elevene fikk.

3.2 Datamateriale
Formålet med dette delkapitlet er å beskrive datamaterialet mer inngående. Først vil jeg
redegjøre for utvalgskriterier og fremgangsmåten for å finne aktuelle informanter for studien,
før jeg deretter gir en oversikt over utvalget jeg endte opp med. Jeg vil videre ta for meg
gjennomføringen av selve datainnsamlingen og til slutt beskrive analysen av det innhentede
datamaterialet.

3.2.1 Utvalg av informanter
For å komme i kontakt med mulige deltakere til studien valgte jeg å henvende meg til både
ungdomsskoler og videregående skoler hvor jeg ikke hadde noen personlige forbindelser fra
før. Jeg ønsket å samle inn data på ulike skoler, og endte til slutt med to skoler i ulike
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kommuner. Den ene skolen har jeg valgt å kalle Storbyskolen og den andre Småbyskolen.
Disse skolene har relativt stor geografisk spredning, og det er stor forskjell på kommunenes
demografiske størrelse. Det eneste kriteriet informantene ble valgt ut fra, var at de hadde
planlagt å gjennomføre fagsamtale som en del av vurderingsgrunnlaget i norsk muntlig. Jeg
fant det derfor mest hensiktsmessig å rekruttere informantene tilfeldig.
For å rekruttere informanter sendte jeg forespørsel til rektor eller avdelingsansvarlig for norsk
til ulike skoler. Etter at jeg fikk kontakt med lærere som var interessert i å delta, sendte jeg
informasjonsskriv og samtykkeskjema for både lærere og elever. På den ene skolen spurte
læreren om elevene ønsket å delta, mens på den andre skolen spurte jeg dem selv. Selv om
lærerne ønsket å bidra, var det viktig for meg å snakke med elevene før de valgte å delta i
studien. For å informere om studien dro jeg på skolebesøk på begge skolene en uke før selve
datainnsamlingen skulle skje. Etter at jeg hadde informert elevene spurte jeg om det var noen
som kunne tenke seg å være med. Det var flere elever som ønsket å delta enn jeg trengte, og
dermed lot jeg elevene selv bli enige om hvem som skulle delta i studien. Videre samlet jeg
inn samtykke fra både lærere og elever.
I utgangspunktet hadde jeg tenkt å observere to fagsamtaler, én på hver skole. Fordi
informantene på Storbyskolen deltok i to ulike fagsamtaler, endte jeg opp med å observere tre
fagsamtaler til sammen. Det ble derfor to fagsamtaler på Storbyskolen og én på Småbyskolen,
gjennomført av to ulike lærere. Deretter intervjuet jeg to elever fra hver skole. Jeg ønsket å
intervjue både gutter og jenter. På bakgrunn av elevenes interesse i å delta i studien endte jeg
opp med å intervjue tre jenter og en gutt. Alle elevene gikk i 3. klasse på videregående og var
over 16 år. Oversikt over utvalget ser slik ut:
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3.2.2 Gjennomføring av datainnsamling
Observasjon av samtalene
Under observasjonen av fagsamtalene og vurderingssamtalene, valgte jeg en noe
tilbaketrukken posisjon. Dette var for å få oversikt over hele konteksten samt for å ikke være
for synlig for deltakerne i frykt for å påvirke vurderingssituasjonen deres negativt. Jeg satt
derfor bakerst i klasserommet slik at jeg ikke skulle sitte for tett på elevene, men samtidig i en
slik avstand at jeg kunne høre hva de sa. Man kan likevel aldri unngå en viss påvirkning på
informantene. Før de startet samtalen, presiserte jeg derfor for både elevene og lærerne at jeg
ikke var opptatt av hva de snakket om eller hvor godt de presterte faglig, men heller hvordan
samtalen ble organisert og strukturert.

Intervju
Etter å ha observert fagsamtalen og tilbakemeldingssamtalen mellom lærer og elev,
gjennomførte jeg elevintervjuene like etterpå mens de fortsatt hadde situasjonene friskt i
minne.
Kvale og Brinkmann (2015, s. 160) skriver at de første minuttene av et intervju er avgjørende
for hvordan intervjuet utspiller seg. Det er viktig at det skapes god kontakt og relasjon mellom
den som intervjues og intervjueren. På bakgrunn av dette valgte jeg å ha noen enkle
innledningsspørsmål slik at informantene skulle føle seg trygge på situasjonen. Jeg forklarte
også grundig at jeg kun var ute etter deres opplevelse og erfaring med fagsamtale, og at det
derfor ikke var noen svar som var gale.

3.2.3 Analyse av datamaterialet
I forskningslitteraturen skilles det ofte mellom induktiv og deduktiv tilnærming til
datamaterialet. Larsen (2017, s. 24) beskriver induktiv tilnærming som en metode der
forskeren har en åpen problemstilling og dermed er åpen for ulike forklaringer.
Problemstillingen for denne studien kan karakteriseres som en åpen problemstilling der jeg
var åpen for alle mulige innfallsvinkler før undersøkelsen startet. På bakgrunn av dette var det
mest nærliggende å også benytte en induktiv metode i selve analysen av datamaterialet.
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Sigmund Grønmo (2004, s. 267) definerer induktiv koding som å utvikle koder på grunnlag
av det empiriske materialet. Dette beskriver han som en åpen koding, som vil si at man som
forsker er åpen for alle type mønstre og ikke på forhånd har bestemt seg for hva man skal se
etter i materialet. Dette i motsetning til deduktiv koding der man tar utgangspunkt i teorier fra
tidligere forskning (Emerson, et al., 2011; Grønmo, 2004). Åpen koding er en god beskrivelse
av min tilnærming til datamaterialet. For å bli kjent med innholdet i datamaterialet, begynte
jeg analysen med å lese gjennom datamaterialet flere ganger mens jeg noterte meg noen
umiddelbare tanker. Deretter gikk jeg mer systematisk gjennom transkripsjonene for å se etter
tydelige mønstre og unntak, før jeg etter hvert så mer kritisk etter andre mønstre i materialet
enn dem jeg først hadde funnet. Til slutt brukte jeg fargekoder for å markere de ulike
kategoriene.
Larsen skriver at innholdsanalyser ofte brukes for å kode og analysere intervjudata (2017, s.
113). I mitt tilfelle har jeg nærmere bestemt gjort en konvensjonell innholdsanalyse av det
innsamlede datamaterialet. Konvensjonell innholdsanalyse handler om å beskrive et fenomen
ved å se etter mønstre og kategorier i dataene, der man går induktivt inn i materialet
(Fauskanger & Mosvold, 2014; Hsieh & Shannon, 2005). Med utgangspunkt i dataene har jeg
forsøkt å ordne materialet i ulike kategorier og finne mønstre som kan gi informasjon om
temaet denne studien søker å belyse. En slik koding kan dermed beskrives som induktiv. En
av fordelene med å bruke konvensjonell innholdsanalyse i min studie er at jeg er åpen for å se
alle mulige mønstre. Dette mener jeg at passer godt i min studie fordi jeg ønsker å få
informasjon om et utvalg elevers tanker og meninger om fagsamtale som vurderingsform. Jeg
stiller spørsmål som angår veldig ulike elevers opplevelse og følelser, og det virker derfor
mest hensiktsmessig å være åpen for de ulike tankene elevene måtte ha.
Ulempen med denne analysemetoden er at man kan gå glipp av viktige kategorier som igjen
fører til en svekket forståelse av fenomenet man undersøker (Hsieh & Shannon, 2005, s.
1280). Tolkningen av tekstene kan også bli påvirket av at forskerens kontekstuelle forståelse
er for begrenset. Forskeren bør derfor legge vekt på å forstå tekstenes innhold ut i fra den
konkrete situasjonen (Grønmo, 2004, s. 180). For å imøtegå disse problemene har jeg som
tidligere nevnt valgt å observere alle fagsamtalene og tilbakemeldingssamtalene. Dette for å få
en bedre forståelse av den konkrete situasjonen og konteksten vurderingssituasjonen
fagsamtale inngår i, og for å bruke som støttende informasjon i analysen.
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3.3 Validitet og reliabilitet
I forbindelse med begrepene validitet, reliabilitet og generaliserbarhet diskuteres ofte
troverdigheten, styrken og overførbarheten av kunnskap i en forskningsoppgave. I dette
delkapitlet vil jeg diskutere validitet og reliabilitet i egen forskningsprosess. Kvale og
Brinkmann (2015, s. 272) påpeker at validering bør prege alle fasene i en forskningsprosess.
Jeg har gjennom hele metodekapitlet forsøkt å tydeliggjøre mine valg og de vurderinger som
er gjort underveis i forskningsprosessen. I det følgende vil jeg diskutere begrepene validitet
og reliabilitet mer inngående, tett knyttet til min egen studie.

3.3.1 Validitet
Kvale og Brinkmann kobler ord som sannhet, riktighet og styrke til begrepet validitet, og
skriver at «en valid slutning er korrekt utledet fra sine premisser» (2015, s. 276). Det vil si at
for å undersøke en studies validitet, må man se på hvorvidt metoden som benyttes for å svare
på problemstillingen og forskningsspørsmålene faktisk er egnet til å undersøke det den er
ment å undersøke. Man bør også se etter i hvilken grad man kan stole på at det som
fremkommer i studien faktisk stemmer med virkeligheten og informantenes meninger
(Creswell & Miller, 2000, s. 124). Grønmo (2004, s. 241) definerer høy validitet som når
«undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen resulterer i data som er relevante for
problemstillingene». I denne studien ønsker jeg først og fremst å undersøke hva som
kjennetegner fagsamtale som vurderingssituasjon fra et elevperspektiv. Jeg mener at
forskningsintervju er en egnet metode for å undersøke menneskers opplevelse av en gitt
situasjon, fordi man gjennom intervjuet kan få detaljert informasjon og tilgang til deltakernes
følelser og erfaringer med fenomenet. I forlengelse av det, har jeg sett på hvilke
vurderingsområder elevene opplever å bli vurdert på, samt hvordan de beskriver nytteverdien
av tilbakemeldingene. Jeg har ikke intervjuet lærerne og har ikke deres meninger og tanker
om vurderingen som ble gjort.
For å vurdere gyldigheten i et forskningsprosjekt, må man se på graden av validitet i studien
og eventuelt hvilke innvendinger som finnes mot denne (Creswell & Creswell, 2018, s. 199;
Grønmo, 2004). Joseph Maxwell (2013, s. 121) argumenterer for at kvalitative studier ofte må
takle trusler mot validiteten i form av prosesser som kan føre til ugyldige resultater, og
presenterer researchers bias og reactivity som to hovedtrusler mot validiteten i kvalitative
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studier (s. 124). Johnson støtter disse argumentene der han presenterer de ulike innvendingene
mot validiteten (2013, s. 299). Jeg skal nå se nærmere på dette.

Bias
Det første jeg vil diskutere er min eventuelle førforståelse for feltet som undersøkes og i møte
med dataene. Researcher bias handler om at forskeren ofte er farget av sin
bakgrunnskunnskap om temaet som undersøkes i studien, og at personlige perspektiver derfor
kan påvirke hvordan man tolker dataene (Johnson, 2013, s. 299). Dette er fordi det i
kvalitative studier er forskeren selv som møter informanter, samler inn data og til slutt tolker
datamaterialet (Creswell & Creswell, 2018, s. 181). For meg er det derfor viktig å reflektere
rundt muligheten for at min førforståelse for temaene muntlighetsvurdering og fagsamtale kan
påvirke studiens validitet og min tolkning av datamaterialet.
Jeg har erfaring med teoretiske perspektiver på avhandlingens tema, både når det gjelder
vurdering av muntlighet og tilbakemeldingspraksis. I tillegg har jeg egne erfaringer fra
klasserommet gjennom blant annet praksis og jobb som lærervikar. Jeg har i den sammenheng
observert fagsamtaler og hadde derfor en forståelse for hva denne vurderingsformen gikk ut
på. Ut i fra disse erfaringene og kjennskap til feltet, kan det derfor tenkes at jeg har andre
holdninger til undersøkelsen enn de som ikke har samme bakgrunn som meg. Selv om jeg
forsøker å være så objektiv som mulig gjennom hele prosessen, vil disse faktorene kunne
påvirke hvordan jeg forstår og tolker datamaterialet. Jeg har likevel forsøkt å sette til side
forhåndsantakelser og heller bruke forståelsen min for temaet på en hensiktsmessig måte i
møte med informanter og datamaterialet. I analysen prøver jeg å være tekstnær og vise til
utdrag fra transkripsjonene for å vise at det finnes bevis for min tolkning i datamaterialet.
Dette hevder Everett og Furseth (2012, s. 149) er ekstra viktig i intervjustudier for å vise at et
saksforhold er slik forskeren hevder at det er.

Reactivity
Det neste jeg vil diskutere er min rolle som forsker i møte med informantene. Grønmo (2004,
s. 21) omtaler reaktivitet som et problem i kvalitativ forskning, nemlig at informantene kan
påvirkes av forskeren og situasjonen slik at det som undersøkes ikke representerer den
egentlige virkeligheten. Selv om det er umulig å fjerne forskerens påvirkningskraft, gjorde jeg
noen grep for å minimere min påvirkning på informantene i denne studien, noe som til
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sammen kan øke graden av validitet (Maxwell, 2013, s. 125). Under observasjon av
fagsamtalene og tilbakemeldingssamtalene minnet jeg deltakerne om at jeg ikke var ute etter å
vurdere deres faglige nivå, eller hva de sa, men kun se på hvordan konteksten rundt
fagsamtalen var. I intervjuene stilte jeg ulike spørsmål for å kontrollere at min forståelse av
deltakernes svar samsvarte med deres oppfatning. Eksempelvis brukte jeg spørsmål som «så
du mener at…?» og «forstår jeg deg riktig dersom…?», noe Kvale og Brinkmann (2015, s.
279) beskriver som å sjekke validiteten ved å undersøke feilkildene.

3.3.2 Reliabilitet
Kvale og Brinkmann (2015, s. 276) knytter forskningsresultatenes konsistens og troverdighet
til begrepet reliabilitet. Spørsmålet er om resultatet hadde blitt det samme dersom andre
forskere gjennomfører samme intervju på et senere tidspunkt (Grønmo, 2004, s. 241). For at
dette skal være mulig i intervjuforskning, må informantene i studien gi de samme svarene til
en annen forsker på et annet tidspunkt. Dette kan være utfordrende fordi forskeren selv er
såpass mye involvert i datainnsamlingen og analysen, og resultatene blir dermed
kontekstavhengige (Grønmo, 2004, s. 249). I intervjurundene forsøkte jeg å følge
intervjuguiden og bruke den til hjelp for å unngå å stille ledende spørsmål til elevene. Jeg
stilte også andre spørsmål enn de som stod i intervjuguiden. På oppfølgingsspørsmålene
prøvde jeg å opptre så nøytralt som mulig, men ba ofte informantene om å utdype eller si litt
mer om enkelte temaer. Kvale og Brinkmann (2015, s. 276) er tydelige på at «Mens det er
ønskelig med en høy reliabilitet av intervjufunnene for å motvirke en vilkårlig subjektivitet,
kan en for sterk fokusering på reliabilitet motvirke kreativ tenkning og variasjon». Jeg var
derfor opptatt av å finne en balanse der jeg tilrettela for interessante funn, men samtidig var
bevisst på hvordan man opptrer som forsker i en slik intervjuprosess.

3.3.3 Generaliserbarhet
Dersom resultatene i en studie viser seg å være pålitelige og gyldige, blir neste spørsmål om
funnene kun gjelder utvalget i studien, eller om det er grunn til å tro at samme resultat gjelder
for hele populasjonen eller andre kontekster og situasjoner også (Kvale & Brinkmann, 2015,
s. 289). En innvending mot intervju som forskningsmetode er at det ofte er for få personer til
at resultatene kan generaliseres. Med denne studiens få intervjupersoner, ser jeg utvalget som
for begrenset til å kunne dra slutninger som gjelder andre kontekster eller lignende
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situasjoner. Dermed kan resultatene som springer ut fra analysen i hovedsak kun reflektere
utvalget i denne studien. På grunn av den geografiske spredningen til skolene i studien kan
man likevel ikke utelukke at det finnes liknende tendenser i andre fagsamtaler i andre
klasserom. Funnene kan derfor brukes til å stille nye hypoteser som i neste omgang kan testes
ut i større skala.

3.4 Etiske betraktninger og forskerrollen
All forskning reiser etiske spørsmål og man må reflektere over ulike etiske hensyn gjennom
hele forskningsprosessen. Kvale og Brinkmann (2015, s. 96) fremhever at «I den kvalitative
forskningen kan det være en spenning mellom ønsket om å oppnå kunnskap og det å ta etiske
hensyn». De legger til at det særlig kan oppstå etiske problemer i intervjuforskning fordi man
utforsker menneskers privatliv. På bakgrunn av dette vil jeg redegjøre for hvilke etiske hensyn
jeg har tatt i gjennomføringen av denne studien.

Samtykke
Kvale og Brinkmann (2015, s. 102) nevner blant annet informert samtykke, konfidensialitet
og forskerens rolle som etiske retningslinjer. Dette er i tråd med det Edvard Befring beskriver,
når han trekker frem at «Et av forskningsetikkens grunnleggende prinsipper består i at all
deltakelse skal bygge på samtykke, og at dette samtykket skal være gitt på et fritt, informert
og forstått grunnlag» (2015, s. 31). For å imøtegå etiske retningslinjer for forskning, var noe
av det første jeg gjorde å melde inn prosjektet mitt til Norsk senter for forskningsdata (NSD).
Lydopptak regnes som personopplysninger, og fordi jeg skulle ta lydopptak av elevintervju
var jeg nødt til å få prosjektet godkjent fra NSD før jeg kunne starte datainnsamlingen.
Godkjenningen av prosjektet er dokumentert i vedlegg 1. I informasjonsskrivet til deltakerne i
studien var det opplyst om at NSD hadde godkjent prosjektet, og at de eneste som har tilgang
til informasjonen er meg og veilederen min (vedlegg 2). I meldeskjemaet gav jeg informasjon
om studiens formål, utvalg, intervjuguide, informasjonsskriv og samtykkebrev.
Informasjonsskriv ble delt ut til alle deltakerne, og samtykkebrev ble samlet inn fra både
lærere og elever som deltok i fagsamtalene, inkludert elevene som ikke deltok videre i studien
i form av intervju og tilbakemeldingssamtale.
Informert og forstått samtykke er ekstra viktig med tanke på at deltakerne i denne studien er
relativt unge, og at jeg som profesjonell forsker må opptre ekstra hensynsfullt. I forsknings34

intervjuer er det viktig å være klar over at intervjuene består av et asymmetrisk maktforhold
mellom intervjuer og deltaker. Forskeren bestemmer over intervjusituasjonen, og
intervjuerens rolle er å stille spørsmål, mens deltakernes rolle er å svare på spørsmålene.
Kvale og Brinkmann (2015, s. 52) påpeker at det dermed ikke er en gjensidig samtaleform, og
forskeren står i fri posisjon til å tolke deltakernes utsagn. Dette er elementer ved et
forskningsintervju som er særlig viktig når man intervjuer elever i en skolekontekst, der det
allerede finnes et asymmetrisk forhold mellom elever og andre voksenpersoner på skolen. Jeg
var klar over at elevene kunne føle seg presset til å delta fordi forskningen foregikk i en
skolesetting eller fordi læreren eller andre klassekamerater ønsket å delta. Det var derfor
viktig for meg at deltakerne fikk noen dager på å lese gjennom informasjonsbrevet for seg
selv før de valgte å delta i studien, og jeg presiserte at de når som helst kunne trekke seg uten
å oppgi noen grunn.

Relasjon til informantene
I følge Anne Ryen (2016, s. 38) er det i kvalitative studier ekstra viktig å holde seg
profesjonell. Hun peker på at det kan være utfordrende å forske på andre mennesker samtidig
som man skal skape en relasjon til disse. Som forsker må man opptre respektfullt overfor
deltakerne og det som fremkommer i datainnsamlingen, og jeg var derfor nøye med å minne
om studiens formål.
Det er særlig viktig å skape god relasjon dersom man skal observere eller intervjue
forsøkspersonene. Når deltakerne føler tillit til forskeren, er det større sannsynlighet for at de
vil snakke sant og åpent om sine tanker og følelser overfor forskeren (Ryen, 2016, s. 38). Som
tidligere nevnt valgte jeg å besøke skolene og informantene i forkant av datainnsamlingen.
Dette var delvis for å informere om deltakelsen i studien og at de fikk muligheten til å stille
spørsmål, og dels for at informantene skulle få møte meg som forsker og kanskje føle seg
tryggere under intervjuene og observasjonen. Jeg var imidlertid påpasselig med ikke å dele for
mye informasjon for å unngå at elevene leste seg opp eller forberedte seg til intervjuene på
annen måte, samt for å unngå at lærerne handlet annerledes enn de vanligvis ville gjort.

Konfidensialitet
All data har blitt behandlet konfidensielt og lagret i tråd med NSDs retningslinjer. For
godkjent opptaksutstyr og lagring av data har jeg fått teknisk støtte av laboratoriet på Institutt
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for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Jeg har videre anonymisert sted, navn og
skoler ved å lage fiktive navn. Lydopptak av intervjuene og tilbakemeldingene kommer til å
bli slettet etter denne studiens slutt.
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4 Analyse
I dette kapitlet vil jeg presentere hvilke funn som er representert i datamaterialet. Funnene er
inndelt tematisk og strukturert etter de to forskningsspørsmålene som er utgangspunkt for
studien. I det følgende vil jeg først beskrive hvordan fagsamtalene i henholdsvis Småbyskolen
og Storbyskolen foregikk. Videre tar jeg for meg analysen av elevenes opplevelse av
fagsamtalen som vurderingssituasjon, før jeg til slutt ser på hvilke vurderingsområder elevene
opplever å bli vurdert på og hvordan de beskriver nytteverdien av tilbakemeldingene.

4.1 Fagsamtalen som kontekst
I følgende tabell oppsummeres informasjon om konteksten rundt fagsamtalene, hentet fra
observasjonsnotatene:

På Storbyskolen observerte jeg to fagsamtaler. I den første samtalen deltok lærer Anita og til
sammen fire elever. Den ene av dem var Mathilde, som jeg senere observerte og deretter
intervjuet. I den andre samtalen deltok lærer Anita og tre elever, deriblant Erik som jeg også
fulgte i den påfølgende tilbakemeldingssituasjonen og deretter intervjuet. Temaet i begge
disse samtalene var Ibsens drama Hedda Gabler som elevene hadde jobbet med en periode,
samt elevenes særemne. Læreren tok med seg elevene som skulle ha vurdering ut av
klasserommet og fant et eget rom der samtalen kunne foregå uforstyrret. Etter at alle hadde
satt seg, startet læreren straks med utspørring av elevene der hun på rundgang stilte ett og ett
spørsmål til hver enkelt elev. Når en elev var ferdig med å svare, stilte hun neste spørsmål til
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eleven ved siden av. Ved enkelte tilfeller stilte hun oppfølgingsspørsmål eller ba elevene om å
finne eksempler i teksten. Etter dette åpnet læreren for diskusjon mellom elevene, men i
begge fagsamtalene døde diskusjonen raskt ut. Til slutt fikk elevene ett spørsmål hver om
særemnet de hadde levert i forkant av samtalen. Etter endt samtale gikk alle ut, før læreren
hadde en individuell samtale med hver av elevene der hun gav muntlig respons. Elevene
hadde fått utdelt vurderingskriterier i forkant av fagsamtalen.
I Småbyskolen observerte jeg én fagsamtale. Denne samtalen bestod av lærer Heidi og til
sammen tre elever. To av elevene, Sara og Elena, observerte jeg også i tilbakemeldingssituasjon og intervjuet etterpå. Læreren og elevene møttes i en av elevenes fritimer, og
vurderingssituasjonen var todelt. Først hadde hver av elevene en kort presentasjon for
hverandre og læreren. Deretter gikk de sammen og gjennomførte fagsamtalen. Jeg observerte
ikke presentasjonen siden det var fagsamtalen som var utgangspunkt for denne studien.
Temaet for fagsamtalen var ulike litterære epoker, og læreren brukte bilder og tekster fra disse
epokene som utgangspunkt for spørsmålene. På samme måte som læreren i Storbyskolen stilte
også denne læreren direkte spørsmål til én og én elev, og elevene svarte hver for seg før
spørsmålet gikk videre til neste. I motsetning til fagsamtalene i Storbyskolen, ble det ikke
åpnet for fri diskusjon i denne samtalen. Etter fagsamtalen gav læreren muntlig individuelle
tilbakemeldinger til elevene i form av vurderingssamtaler. Elevene hadde på forhånd fått
utdelt vurderingskriterier for både presentasjonen og fagsamtalen.

4.2 Hvordan opplever elevene fagsamtalen som
vurderingssituasjon?
I dette delkapitlet undersøker jeg nærmere studiens første forskningsspørsmål. Her ser jeg på
elevenes opplevelser med ulike aspekter ved fagsamtalen som situasjon og tar utgangspunkt i
elevenes meninger slik de fremgår av elevintervjuene. Det er særlig tre elementer elevene er
opptatt av, og disse har jeg trukket frem som analysekategorier: fagsamtalens relevans,
organisering og gjennomføring og gruppesammensetning.

4.2.1 Fagsamtalens relevans
En hovedtendens i intervjuene er at elevene er svært positive til fagsamtalen som
vurderingsform. Elevene opplever fagsamtalen som en arena hvor de får vist frem
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kunnskapene sine om norskfaglige temaer. I tillegg sammenligner de den ofte med muntlig
presentasjon. De sier at fremføringer handler om å pugge manus og fremføre det på ti
minutter, mens i en fagsamtale får man i større grad snakke mer spontant og vise
breddekunnskap. Dette kommer til uttrykk hos elevene på begge skolene. For eksempel sier
Elena fra fagsamtalen på Småbyskolen at:
Nei, jeg synes egentlig det er en grei vurderingsform, fordi hun vurderer jo på en måte alt vi
sier og da får man jo snakke veldig vidt. (…) mens fagsamtale så er det mer sånn
breddekunnskap, da må man trekke inn mer da. Så jeg synes fagsamtale er bedre enn
presentasjon hvertfall.

Elena opplever at hun i større grad får muligheten til mer spontan tale i fagsamtalen, og at hun
derfor får mulighet til å vise hva hun kan gjennom å vise breddekunnskap. Dette mener hun
ikke er like enkelt i for eksempel muntlige presentasjoner, hvor hun føler at hun ikke får vist
hva hun kan. Dette støttes av Erik fra Storbyskolen som sier at:
For min del synes jeg det er veldig greit. Det er en vurderingssituasjon jeg liker godt fordi jeg
synes det er en god måte å teste kunnskap på.

Et annet punkt elevene er opptatt av er at de opplever fagsamtalen som en god arena til å lære
og øve på muntlige ferdigheter, samtidig som de får vist faglig kunnskap uten å utlevere seg
foran hele klassen. Elevene trekker frem at de føler de får vist både faglig kunnskap og
muntlige ferdigheter i en fagsamtale fordi de kan bruke fagbegreper, formuleringer og
begrunne det de forteller med eksempler. Både elevene fra Storbyskolen og Småbyskolen
opplever det som positivt at vurderingen er i samtaleform. Dette kommer særlig til uttrykk
hos elevene i Småbyskolen. Elena sier for eksempel:
Fagsamtale handler om å både komme med fakta, men samtidig er det en muntlig situasjon.
Man får vist litt bredere kunnskap når det er fagsamtale.

Også Sara opplever det som positivt at vurderingssituasjonen er i samtaleform. Hun sier for
eksempel at:
Jeg synes det er bra at det på en måte blir en samtale med læreren. Og andre elever kan man ha
en diskusjon med og man kan få vist enda mer enn det man kanskje får skrevet på en prøve.

Den samme tendensen finner jeg hos elevene på Storbyskolen. Eksempelvis mener Erik at det
er lettere å vise andre aspekter ved muntlighetskompetansen i en fagsamtale, som for
eksempel drøfting. Han uttrykker at:
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I en samtalesituasjon vil læreren konstant kunne spørre «hva mener du med det?, og det er
veldig greit, fordi hvis du er utydelig, men tanken originalt var veldig bra, så får fortsatt
læreren det med seg. Det er enklere å vise sine egne tanker og drøftekunnskaper når du har en
samtale. Måten man oftest bruker norskkunnskapen sin på er jo i samtalesituasjoner, så det å
kunne ha en samtale med læreren og andre elever om et tema er veldig greit. Det driver
samtalen videre, og det er fint å kunne ha en samtale der alle bidrar med noe.

En annen grunn til at elevene liker samtaleaspektet i vurderingen, er at de kan øve seg til
muntlig eksamen som ligner på fagsamtalen. Dette kommer til uttrykk hos elevene på begge
skolene. Eksempelvis sier Mathilde fra Storbyskolen:
På en måte synes jeg det er en veldig god øvelse til for eksempel muntlig eksamen.

Også Sara fra Småbyskolen uttrykker at:
Det er jo bra øving, det er det jo, for jeg vedder på at det kommer til å bli samme setting på
eksamen. Og man må jo bare lære seg til det, for man skal jo møte en helt fremmed person og
prate for den personen.

Disse funnene viser at elevene opplever fagsamtale som en positiv form for
vurderingssituasjon der de foretrekker å kunne snakke fritt og vise breddekunnskap, samtidig
som det oppleves positivt å ha en samtale med lærer og medelever. Vi ser dermed at flere av
elevene opplever dette som en trygg arena der de får trening på spontan muntlighetstrening
uten at hele klassen observerer den som snakker. Slikt sett skaper dette en god ramme rundt
muntlighet og muntlighetsvurdering.

4.2.2 Organisering og gjennomføring
Som jeg presenterte i kapittel 4.1 viste observasjonen av fagsamtalene at lærerne i stor grad
styrer samtalen med spørsmål, ofte direkte til enkeltelever, og at elevene gis lite rom til å
snakke sammen og bygge på hverandres replikker og innspill. Det er særlig tre punkter ved
organiseringen og gjennomføringen av fagsamtalen elevene kommenterer i intervjuene. Det
første dreier seg om lærerens rolle som spørsmålsstiller. Når det gjelder hvordan fagsamtalen
blir organisert, beskriver elevene samtalemønster der læreren er en tydelig ordstyrer og der
elevene i mindre grad snakker med hverandre. Dette gjelder for alle de tre fagsamtalene, men
kommer særlig til uttrykk i fagsamtalen på Småbyskolen. Elena sier for eksempel:
Først pleier vi å ha presentasjon da, men ikke alltid. Men vi har jo liksom temaer og tekster
som vi skal snakke om. Og nå var det mer sånn at læreren styrte samtalen, ofte så er det sånn
at lærerne spør spørsmål.
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Dette støttes opp av Sara som deltok i samme fagsamtale:
Det er veldig sånn «du skal si det», det er ikke noe sånn at vi prater oss imellom egentlig.

Elevene sier at læreren i denne fagsamtalen styrer samtalen i stor grad ved å stille direkte
spørsmål til en og en elev, men at det vanligvis varierer fra lærer til lærer. Den samme
tendensen finner jeg i fagsamtalene som foregikk på Storbyskolen. For eksempel sier Erik at
«Jeg vil si at som oftest stiller hun ett og ett spørsmål til en person», mens Mathilde uttrykker
seg slik:
Denne gangen var det jo veldig at læreren stilte en og en spørsmål, og så gikk det på rundgang.
Vi fikk på en måte ikke tilgang til å kommentere på det hverandre sa underveis. Og hvis man
hadde mer kunnskap om det de andre sa etter de var ferdig, så fikk man ikke vist det der og da.

Elevenes beskrivelse av samtalemønsteret i fagsamtalen viser at elevene i utvalget er noe delt
i synet på at læreren stiller direkte spørsmål til enkeltelever, og de opplever organiseringen av
fagsamtalen ulikt. To av elevene er positive til at lærerne styrer samtalen så mye, slik at det
ikke bare de samme personene som tar ordet hver gang. Elena som deltok i fagsamtalen på
Småbyskolen beskriver det eksempelvis slik:
Jeg synes egentlig det er best, fordi hvis man skal styre og ta ordet selv og sånn, så er det ofte
at noen snakker mye og så er det noen som sitter der og sier ingenting. Så man kan bli litt
overkjørt, eller så overkjører man andre da. Når læreren styrer ordet, så får liksom alle vist det
de kan.

Også Erik fra Storbyskolen opplever samtalestrukturen i fagsamtalen som positivt og sier at:
På den måten, ved å stille et spørsmål direkte til en person, så passer hun på at ikke personer
som prater veldig mye tar over situasjonen. Og det er jo en god ting.

Dette kan tyde på at elevene er positive til at læreren stiller direkte spørsmål fordi det
oppleves rettferdig at alle får muligheten til å svare og snakke like mye i fagsamtalene.
Motsatt synes de to andre elevene, Sara og Mathilde, at lærernes tydelige fordeling av
spørsmål kan føre til at fagsamtalen blir en stressende situasjon fordi de spontant må svare på
så direkte og lite åpne spørsmål. Elevene uttrykker at spørsmålsstillingen kan sette dem ut av
spill, og de føler det ofte blir tilfeldig hvilke spørsmål de får. En tydelig tendens i materialet
er derfor at elevene opplever stress i forbindelse med lærernes spørsmålsstilling. De synes det
er krevende at de får så direkte spørsmål uten mulighet til å kommentere det andre sier.
Mathilde fra Storbyskolen sier for eksempel at:
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På muntlige fagsamtaler kan man bli stilt et spørsmål ganske konkret, og hvis man ikke kan
akkurat det, er det på en måte ikke noen vei unna. (…) på en annen måte føler jeg at man kan
bli satt litt ut av spill, fordi man får et spørsmål og så vet man ikke helt svaret, og så føler man
kanskje at det påvirker resten av samtalen også.

Den samme tendensen finner jeg i fagsamtalen på Småbyskolen. Sara beskriver det slik:
Jeg føler at det blir litt stressa hvis hun kommer og bare sier sånn at «nå skal du svare på
dette», istedenfor at vi tre kan snakke sammen og komme til en konklusjon som er relevant i
forhold til det hun spør om. Jeg føler jeg ikke får tid til å tenke riktig over, det blir bare sånn:
«Svar på det, nå. Nå skal du svare på det». Og da rekker man ikke å tenke over det og kanskje
man får helt hjerneteppe og så videre. Ja, veldig stress.

Sara sier at hun skulle ønske elevene kunne snakke mer sammen om de spørsmålene læreren
stiller og opplever at det er få anledninger hvor elevene kan kommentere hverandres innspill
eller hjelpe hverandre med å komme frem til et svar på spørsmålet. Dette indikerer at elevene
opplever fallhøyden som stor dersom de ikke kan svare på akkurat det ene spørsmålet. De
uttrykker redsel for at det kan ødelegge for resten av samtalen, enten fordi de henger seg opp i
det, eller fordi læreren får et dårlig inntrykk. Noen opplever at dersom de ikke klarer å svare
og læreren må stille et nytt spørsmål, kan det gå utover vurderingen. Dette fremkommer
tydeligst i Småbyskolen, der Sara uttrykker at:
Men man blir veldig stressa da, hvis man ser at hun sitter der og bare… og så begynner hun å
stille spørsmål. Fordi vi vet godt at hvis vi prater ut i fra oss selv, så får vi en bedre karakter.
Men hvis hun stopper oss på en måte, og spør oss spørsmål, da vet vi at vi egentlig har faila.
Og da blir man stressa og så klarer man ikke tenke ordentlig. Så da blir det mye stress føler
jeg, med sånn fagsamtale.

Disse funnene antyder at elevene opplever samtalemønsteret hvor læreren i stor grad styrer
hvem som skal snakke som både en fordel og en ulempe. Noen synes det er positivt at læreren
fordeler taletiden sånn at de er sikre på at alle får sagt noe, mens andre opplever det som
utfordrende å få så direkte spørsmål og synes det er synd at de ikke får mulighet til å
kommentere medelevers innspill. Både elevenes beskrivelser og mine observasjoner tyder på
at strukturen i fagsamtalen minner om en samling dialoger mellom læreren og ulike elever,
heller enn en felles gruppesamtale der alle deltar.
Et annet funn i materialet er at elevene uttrykker usikkerhet til lærerens intensjoner med
fagsamtalen. De kan fort føle at læreren er ute etter å finne ut hva de ikke kan istedenfor å få
frem det de faktisk kan. En elev bruker metaforen «som å være i avhør» når hun beskriver
hvordan fagsamtalen struktureres. Ikke bare opplever elevene at de mister muligheter hvis de
ikke kan svare på et enkeltspørsmål, men noen føler også at læreren heller er ute etter å
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avdekke mangler enn å finne ut hva de kan. Dette kommer til uttrykk blant flere av elevene.
Eksempelvis sier Mathilde fra fagsamtalen på Storbyskolen at:
Ja, og så av og til så kan jo læreren stille flere spørsmål til det du ikke klarte å svare på, for å
sjekke om du kan det eller ikke, og da kan man jo ofte føle at de prøver å finne ut av det du
ikke kan, istedenfor det du kan.

Liknende tendenser ser vi også i fagsamtalen på Småbyskolen der elevene opplever at læreren
sitter med et fasitsvar i hodet og venter på at elevene skal komme frem til svaret. Eksempelvis
beskriver Sara fagsamtalen som en situasjon der elevene skal prøve å komme frem til et riktig
svar som læreren på forhånd har klart:
Det er egentlig ikke noe fasitsvar, men det er jo fortsatt det fordi hun vet jo svarene, og vi skal
prøve å komme frem til det. Man føler seg litt mindre da, man sitter der i sånn posisjon og blir
forhørt.

Dette tyder på at fagsamtalen ikke oppleves som et felles prosjekt hvor lærer og elever
sammen utforsker et tema som utgangspunkt for vurderingen. Organiseringen, slik elevene
beskriver og opplever det, fører til at fagsamtalene ikke synes å være utforskende samtaler,
men heller «rett og galt» samtaler.
Samlet sett kan det virke som om elevene i utgangspunktet er positive til fagsamtale som
vurderingssituasjon og at de liker variasjonene det gir i muntlighetsvurderingen. De kan i
større grad vise muntlige ferdigheter som for eksempel drøfting, samt vise breddekunnskap
innen norskfaglige emner. De opplever samtaleformen i vurderingen som positiv, men flere
av elevene beskriver imidlertid samtalestrukturen som utfordrende fordi læreren stiller
spørsmål til én og én elev uten at de har mulighet til å bygge på innspillene til de andre som
deltar i fagsamtalen. Noen av elevene beskriver derfor fagsamtalen som en stressende
situasjon der de opplever at læreren tester ut det de ikke kan, istedenfor å hjelpe dem til å vise
hva de kan.
En tredje faktor elevene trekker frem i tilknytning til organisering og strukturering av
fagsamtalen handler direkte om samtaleaspektet i fagsamtalen, nemlig når det er lov å ta
ordet. Noen av elevene blir usikre på om det er greit å stille spørsmål eller komme med en
kommentar fordi de er usikre på rollen sin i samtalen. Dette fremkommer tydeligst i
Småbyskolen hvor Elena sier at:
Hvis man gjør det nå, så føler man litt at man på en måte egentlig ikke får lov til det da, at man
er litt sånn inntrengende på en måte.
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Elevene opplever også at det kan være utfordrende å holde på ordet og forklare seg ferdig før
andre elever avbryter og tar over samtalen. Dette ser vi for eksempel blant elevene fra
fagsamtalene på Storbyskolen. Eksempelvis uttrykker Mathilde at det er vanskelig å tenke
samtidig som hun snakker fordi hun får følelsen av at andre tar ordet:
At man er med elever som tar ordet fra deg når du er midt i en setning. Og det gjør at man må
passe veldig på at ingen tar fra deg ordet og da kan du på en måte ikke tenke samtidig som du
snakker fordi du må passe på at ingen tar det fra deg, på en måte.

Den samme tendensen ser vi i den andre fagsamtalen på Storbyskolen. Erik beskriver at
medelever har en tendens til å avbryte andres resonnement fordi de kan svare bedre, eller
fordi de ønsker å svare på det samme spørsmålet:
Jeg synes det er mer hvem man er med som har noe å si, fordi noen er jo veldig sånn at de
ønsker å ta ordet hele tiden og hvis du er inne på noe så ønsker de å ta det fra deg fordi de også
kan det.

I forlengelse av elevenes usikkerhet knyttet til når det er greit å ta ordet og ikke, og deres
redsel for at andre skal avbryte dem i fagsamtalen, fremkommer det usikkerhet rundt
lytteaspektet i fagsamtalen. Det er særlig elevene fra Storbyskolen som trekker frem
lytteaspektet som et element ved fagsamtalen. Eksempelvis sier Mathilde at hun aldri har
tenkt over viktigheten av å lytte og bli lyttet til i fagsamtaler, men at det for hennes del faller
seg naturlig å lytte til de andre. Hun opplever at lærerne i liten grad vektlegger lytting i
fagsamtalen, og hun er ikke klar over at det er en del av muntlige ferdigheter:
Jeg føler at det kanskje ikke blir vektlagt av lærerne. Fordi for meg har det aldri vært et
kompetansemål jeg har visst om før du egentlig sier det nå. At man skal lytte til de andre også.
For meg er det kanskje naturlig fordi jeg vil ikke bare avbryte de andre, men det er det veldig
mange som kanskje ikke er så flinke til.

Til tross for lite fokus på lytteegenskaper i fagsamtalen, har andre likevel nyanserte tanker om
nettopp lytting. Erik, som deltok i den andre fagsamtalen på Storbyskolen, uttrykker at det er
nettopp muligheten til å respondere på det som blir sagt som er viktig med lyttingen i en
fagsamtale:
Jeg tenker at evnen til å lytte er litt todelt. For etter min mening er du ikke en god lytter hvis
du bare sitter der og hører på. Det er liksom to sider av å høre på. Det er selve lyttingen, og så
er det responsen, tenker jeg.

Noe av den samme tendensen finner vi hos elevene på Småbyskolen, men disse synes å
tematisere dette i mindre grad enn elevene på Storbyskolen. Imidlertid opplever Elena at hun
44

får vist både ferdigheter i å tale, samtale og å lytte og begrunner det med at deres
vurderingssituasjon består av både en muntlig presentasjon og fagsamtale:
Ja, vi fikk jo på en måte det, siden det både var presentasjon og en fagsamtale.

Funnene viser at elevene på de ulike skolene uttrykker ulike opplevelser av lytteaspektet i
samtalen. De formidler usikkerhet når det gjelder lytting som en del av
muntlighetskompetansen, selv om det fremkommer tidligere i analysen at det er nettopp
muligheten til å ha en samtale og bygge på medelevers innspill som gjør en fagsamtale til en
vurderingsform de foretrekker. Disse funnene antyder at elevene er usikre på samtaledelen
ved fagsamtalen og sin rolle i samtalen. Det er illustrerende at elevene er usikre på når det er
greit å kommentere andres innspill, og at de opplever at andre avbryter og tar fra dem ordet.

4.2.3 Gruppesammensetning
En viktig tendens i mitt materiale er at elevene er svært opptatt av gruppesammensetningen i
fagsamtalen. For det første foretrekker elevene å være få elever i samtalen, der to personer
beskrives som idealet. Dette begrunner de med at det blir mer taletid på hver, og på denne
måten får de mulighet til å vise mer kunnskap. Begge elevene på Småbyskolen er opptatt av
dette. Elena sier for eksempel:
Det er best å være få, for hvis man er mange så blir man sittende der, og så får man kanskje
sagt noen få setninger, og så må man sende ordet videre for at alle skal si noe. Men er man to
eller tre, så får man mye bedre tid på å snakke om temaet.

I likhet med Elena, sier Sara at:
Fordi jeg føler det blir litt kort med tre. Vi skal jo prøve å utfylle hverandre og så blir det
kanskje litt lite å ta av når alle har sagt sitt. Og da sitter man der og blir veldig usikker på hva
det er som har blitt sagt og hva man kan si.

Dette viser at elevene foretrekker å være få elever i fagsamtalen slik at de kan vise mest mulig
faglig kunnskap. Det tyder på at elevene er opptatt av å få mest mulig taletid selv, og mindre
opptatt av at alle skal bidra i samtalen. På Storbyskolen synes elevene imidlertid å være mer
opptatt av hvem som deltar i samtalen enn antallet elever som deltar. Dette kommer
eksempelvis til uttrykk når Mathilde beskriver at hvem man er med i fagsamtalen er mer
avgjørende fordi «Istedenfor å la alle vise litt, er det noen som ønsker veldig å vise absolutt alt
de kan». Hun opplever at enkelte elever kan ha en tendens til å overkjøre andre.
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I forlengelsen av dette er en annen viktig tendens relatert til det faglige nivået i fagsamtalen.
Elevene opplever at hvem som deltar i fagsamtalen kan være utslagsgivende for hvor mye
kunnskap de får vist i vurderingssituasjonen. De ønsker å ha fagsamtalen sammen med noen
de er komfortable med, men det viktigste er at de som deltar i samtalen er på samme faglige
nivå. Dette kommer til uttrykk på begge skolene. Sara fra Småbyskolen sier at:
Jeg personlig synes kanskje det er bedre å ha det med en man er komfortabel med og vet man
kan prate med og kanskje er på samme nivå som.

Hun sier også at hun fort kan bli usikker på eget svar dersom hun vet at andre i gruppa
vanligvis presterer på et høyere nivå enn henne. Hun uttrykker at det i noen tilfeller kan være
enklere å la andre ta ordet fordi hun i utgangspunktet tenker at de kan bedre, og at hun dermed
setter seg selv i en mer tilbaketrukket posisjon:
At man blir sånn, jeg vet jeg ikke kan bedre enn dem, så da lar man kanskje de ta ordet. Så
gruppesammenhengen har også litt å si vil jeg påstå.

Den samme tendensen ser vi i Storbyskolen. Elevene påpeker at det kan være vanskelig å
følge med i samtalen dersom noen snakker på et mer avansert nivå, og de synes for eksempel
det er enklere å diskutere med andre som er på samme faglige nivå. For eksempel beskriver
Mathilde det slik:
Så det er jo enklere å ha en diskusjon med noen som har et høyere faglig nivå hvis man er på
det nivået selv. Men er man på et lavere og noen snakker mye vanskeligere, så er det vanskelig
å henge med der også.

Samlet sett antyder disse funnene at elevene er opptatt av at fagsamtalen skjer i små grupper
fordi de opplever at det da er lettere å si noe i samtalen. I tillegg beskriver de det som tryggere
og enklere å ha fagsamtale med elever de føler seg komfortable med og som er på samme
faglige nivå som dem selv. De synes det er utfordrende å ha fagsamtaler med ujevn
nivåfordeling fordi de er redde for å bli overkjørt av andre og dermed ikke få vist den
kunnskapen de selv har. Noen beskriver at de ofte lar andre svare dersom de opplever at de
ligger på et høyere faglig nivå, og at det derfor kan gå utover deres egen prestasjon i
fagsamtalen.
En tredje faktor elevene trekker frem angående gruppesammensetningen dreier seg om
fordeling av taletid. Elevene opplever at gruppesammensetningen kan påvirke hvorvidt de får
vist nok kunnskap eller ikke i fagsamtalen. Det virker som om elevene i større grad er opptatt
av å vise frem seg selv og sin faglige kunnskap enn å fokusere på å bidra i samtalen og vise
46

muntlige ferdigheter. Dette kommer spesielt til uttrykk blant elevene i Småbyskolen og
underbygges for eksempel når Elena sier at hun opplever å få vist mer kunnskap dersom hun
er på gruppe med noen som er på et lavere faglig nivå i norskfaget:
Jeg tror egentlig det har ganske mye å si. Fordi hvis man kommer med folk som kan stoffet
veldig godt og som er vant til å snakke, så kan man jo bli overkjørt. Men hvis man kommer
med folk som ikke kan si så mye, så kan man på en måte utpeke seg litt mer. Det høres veldig
egoistisk ut, men det er på en måte sånn alle tenker. Så det spørs veldig på gruppa.

Sara deler samme opplevelse som Elena og uttrykker seg slik:
Det er vanskelig, for man vil liksom ikke ta rampelyset til den personen som har ordet. Men
selv så vil man jo vise at man kan svare på det som den personen kanskje ikke kan svare på.

Liknende tendenser finner vi i Storbyskolen der Mathilde sier at gruppesammensetningen har
mye å si for hvor mye kunnskap hun får vist. Erik er imidlertid ikke like opptatt av
gruppesammensetningen og føler han får vist like mye kunnskap og ferdigheter uansett om
han er alene med læreren eller sammen med andre elever. Han poengterer at han får vist
samtaleferdigheter dersom han deltar i fagsamtale med flere elever, men at han derimot får
vist frem seg selv dersom han er alene med læreren:
Hvis du er sammen så kan du bygge på hverandre, men når du er alene så får du vist mye av
din egen kompetanse.

En hovedtendens er likevel at elevene er opptatt av å få nok taletid i fagsamtalen slik at de får
vist mest mulig kunnskap. De synes å være mer opptatt av å vise frem seg selv og sin faglige
kunnskap enn å delta i en meningsutviklende samtale der alle elevene bidrar til å drive
samtalen videre. Dette kan henge sammen med det tydelige samtalemønsteret hvor læreren
stiller spørsmål til en og en elev slik at elevene får få anledninger til å bygge videre på
hverandres innspill.

4.3 Hvilke vurderingsområder opplever elevene at de blir
vurdert på, og hvordan beskriver de nytteverdien av
tilbakemeldingene?
I dette delkapitlet ser jeg nærmere på studiens andre forskningsspørsmål. Denne delen er
tredelt. Først redegjør jeg for funn knyttet til elevenes bruk av vurderingskriterier. Deretter
presenterer jeg analysen av hvilke vurderingsområder elevene opplever at de blir vurdert på,
før jeg til slutt tar for meg hvordan elevene beskriver nytteverdien av tilbakemeldingene.
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4.3.1 Elevenes bruk av vurderingskriterier
Når det gjelder vurderingskriterier gjorde jeg noen interessante funn vedrørende elevenes
bevissthet om hva som blir vurdert i fagsamtalene. Som tidligere nevnt fikk elevene fra begge
skolene utdelt vurderingskriterier på forhånd. Det er særlig to ting elevene trekker frem
angående bruk av vurderingskriterier. Det første handler om elevenes bevissthet om hva de
blir vurdert på i forkant av fagsamtalen. En hovedtendens er at elevene opplever
vurderingskriteriene som uviktige og viser liten interesse for disse. Eksempelvis uttrykker
elevene at de var usikre på hva læreren vurderte i fagsamtalene. Dette kommer tydeligst til
uttrykk i fagsamtalene på Storbyskolen, og Mathilde sier at:
Vi fikk litt på It’s learning om hva pensumet var, og så fikk vi beskjed om at vi skulle få noen
spørsmål til særemnet. Men utover det så vet jeg egentlig ikke det, nei. Jeg visste hva hun ville
ha i forhold til pensum, men ikke utover det. Vi snakka ikke noe mer om andre kriterier og hva
hun så etter i forhold til andre ting.

Her ser vi at Mathilde visste hva slags pensum som var utgangspunkt for vurderingen, men at
hun ikke visste hvilke andre elementer læreren så etter i fagsamtalen. I forlengelse av dette
sier hun at dersom kriteriene kun handler om det faglige, kan det være vanskelig å vite hva
som bør forbedres til neste gang eller hva hun har gjort bra som hun skal fortsette med. Dette
stemmer godt med det Erik beskriver. Han visste hvilken del av norskfaget han skulle snakke
om, men ikke eventuelle andre elementer læreren så etter:
Jeg visste hva jeg skulle bli vurdert på. Jeg visste at jeg skulle prate om Hedda Gabler og mitt
særemne.

Den samme tendensen ser vi hos elevene på Småbyskolen. Eksempelvis sier Sara at:
Vi har jo gått gjennom pensumet, så jeg vet jo på en måte at det er det vi får. Vi kan ikke få
noe annet egentlig.

Det kan ut i fra disse funnene tyde på at elevene opplever pensumet for fagsamtalen som det
viktigste vurderingsgrunnlaget for samtalen. De virker lite bevisste på den muntlige delen av
fagsamtalen og uttrykker at de ikke er klar over eventuelle andre vurderingskriterier enn de
som handler om pensum.
En annen tendens er at elevene opplever det som vanskelig å forstå kriteriene og at det kan
gjøre situasjonen mer komplisert dersom de prøver å sette seg inn i dem. De beskriver at det
kan være vanskelig å forstå hva kriteriene egentlig betyr og hvordan de skal bruke dem for å
prestere bedre i fagsamtalen. De føler derfor ikke noe nytte av vurderingskriteriene i
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forbindelse med vurderingssituasjonen. Dette underbygges sterkest blant elevene på
Småbyskolen. Elena sier for eksempel:
Og da føler jeg at jeg blir bare stressa av å lese vurderingskriterier fordi det er så mye som
man skal ha med, så det virker så mye vanskeligere enn det er hvis man leser det før.

Også Sara uttrykker samme opplevelse med vurderingskriteriene:
Vi snakker om det i timen, gjennomgår det. Men jeg synes det fortsatt er vanskelig å klare å ta
utgangspunkt i det og så lage en presentasjon eller få vist det på fagsamtalen da. Så jeg føler
ikke noe nytte av det.

Dette synes i mindre grad å bli tematisert av elevene på Storbyskolen. De opplever stort sett
vurderingskriteriene som klare og tydelige og begrunner det med at det er enkelt å forstå
hvilket pensum de blir vurdert i.
Disse funnene kan dermed tyde på at elevene vet hvilket pensum de blir testet i, og at det er
det faglige temaet som er utgangspunktet for samtalen som også er det de blir vurdert på.
Utover hvilket pensum de skal snakke om, viser elevene lite bevissthet om hva læreren
egentlig ser etter i den muntlige vurderingssituasjonen. De forklarer at de i liten grad
forholder seg til vurderingskriteriene de har fått utdelt. Av den grunn uttrykker elevene at de
ikke er helt klar over hva lærerne vurderer i fagsamtalen. I Småbyskolen kan det henge
sammen med elevenes opplevelse av at vurderingskriteriene fremstår som kompliserte og
vanskelige. I Storbyskolen kan det derimot være fordi elevene synes kriteriene er enkle å
forstå fordi de i hovedsak er relatert til pensum.

4.3.2 Elevenes opplevelse av vurderingsområder
Det vurderingsområdet elevene opplever at lærerne er mest opptatt av er norskfaglige
innholdsmomenter, noe som sammenfaller med mine observasjoner av vurderingssamtalene.
Særlig gjelder dette elevene på Småbyskolen, og Elena sier for eksempel:
Det var kanskje litt mer retta mot det faglige. Og ikke så mye sånn muntlig kompetanse
kanskje. Det kunne kanskje vært litt mer retta på det muntlige, så man vet hvordan man skal
forbedre seg til neste muntlig vurdering.

Her ser vi at Elena opplever at tilbakemeldingene handler om det faglige innholdet i samtalen,
og at de ikke er relatert til muntlige ferdigheter eller hvordan de viser samtalekompetanse i
fagsamtalen. Den samme tendensen finner jeg i de andre elevgruppene. For eksempel sier
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Mathilde fra Storbyskolen at tilbakemeldingene ikke ga informasjon om hennes muntlige
ferdigheter, men var direkte relatert til det hun sa:
Jeg synes det var mer retta til det jeg sa, ikke hvordan jeg formulerte meg eller hvordan jeg la
opp argumentene eller noe rundt hvordan jeg sa det, men bare konkret hva jeg sa.

Elevene påpeker altså at de i liten grad får respons på selve samtalekompetansen, noe som
tyder på at elevene oppfatter faglig innhold som lærernes tydeligste vurderingsområde. Dette
støttes av mine observasjoner, der de fleste tilbakemeldingene var av typen: «Bra, du viser
veldig mye kunnskap om Hedda Gabler». Elevene opplever imidlertid at muntlige ferdigheter
i liten grad blir vektlagt av lærerne og beskriver at tilbakemeldinger knyttet til deres
muntlighetskompetanse er nesten ikke-eksisterende. Elevene påpeker at de i liten grad får
respons på selve samtalekompetansen og opplever heller ikke å få tilbakemeldinger som sier
noe om hvordan de formulerer seg muntlig.
Elevenes oppfatning av at faglig innhold er det vurderingsområdet som i størst grad
vektlegges av læreren kommer til uttrykk når elevene beskriver hvordan de vil jobbe for å
forbedre seg til neste fagsamtale. For å bli bedre beskriver elevene at de vil pugge pensum
enda mer. Dette ser vi i fagsamtaler på begge skolene. Sara fra Småbyskolen sier for
eksempel:
Pugge mer. Selv om jeg har pugga hele uka.

Også Mathilde fra Storbyskolen opplever at hun må vise mer kunnskap og bruke pensum enda
mer for å prestere bedre i neste fagsamtale:
Man må jo bare prøve å vise enda mer kunnskap og drøfte mer og, ja, bruke pensum.

Elevenes overordnede forståelse av lærernes tilbakemeldinger og hvordan de kan jobbe for å
utvikle seg handler altså om å lese mer og pugge pensum for å kunne vise enda mer kunnskap.
Omtrent ingen av elevene opplever at tilbakemeldingene handler om deres muntlige
ferdigheter, og det blir ikke nevnt noe om samtalekompetanse eller ferdigheter som inngår i
en samtalesekvens. Et unntak er likevel Sara som deltok i fagsamtale på Småbyskolen. Hun
opplever å få tilbakemeldinger som handler om at hun må jobbe med hvordan hun formulerer
seg muntlig:
Hun sa noe om begge deler, men kanskje mest muntlig. Jeg klarer ikke ordlegge meg på
samme måte som en annen elev i klassa. Det er flere som er bedre muntlig enn andre.
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Her ser vi at Sara opplever å få tilbakemeldinger om både faglig innhold og muntlig
kompetanse, men synes å få flest tilbakemeldinger relatert til hennes muntlighetskompetanse.
Dette kan tyde på at vurderingsområdet muntlige ferdigheter var det viktigste
utviklingspunktet for Sara, og at hun derfor opplevde å få tilbakemeldinger på nettopp dette.

4.3.3 Elevenes beskrivelse av tilbakemeldingenes nytteverdi
Når det gjelder de ulike vurderingsområdene påpeker de fleste elevene at lærerne er mest
opptatt av å gi tilbakemeldinger som sier noe om hva de har prestert bra på i fagsamtalen. De
synes de positive tilbakemeldingene er nyttige fordi de bekrefter at de har gjort en god jobb
og at de kan fortsette å gjøre det samme neste gang, samtidig som de fungerer som en
motivasjonsfaktor. Dette kommer til uttrykk i alle fagsamtalene. Elena fra Småbyskolen sier
for eksempel:
Ja, fordi jeg fikk jo vite på en måte hva jeg gjorde bra, og da prøver jeg å gjøre det bra neste
gang også.

Den samme tendensen ser vi i Storbyskolen, der Erik i tillegg løfter frem motivasjonsfaktoren
ved de positive tilbakemeldingene:
Man blir jo motivert av slik da. Hun forklarer det på en slik måte at du vet det du gjør er riktig,
og at dersom du fortsetter sånn, så blir det enda bedre.

Dette tyder på at elevene opplever det som motiverende å få tilbakemeldinger som dreier seg
om hva de mestrer i fagsamtalen.
Det andre elementet er at elevene opplever at de i liten grad får informasjon om hvordan de
kan bli bedre. Selv om elevene føler nytte av de positive tilbakemeldingene fordi de fungerer
bekreftende, er en annen viktig tendens at de opplever å få færre tilbakemeldinger som
handler om hva de kunne gjort annerledes i fagsamtalen. Dette kommer til uttrykk i
fagsamtalene på begge skolene, men er tydeligst hos elevene på Storbyskolen. Erik sier for
eksempel at:
Det var ikke den situasjonen at hun fortalte meg hva jeg måtte gjøre bedre.

Mathilde uttrykker den samme opplevelse av tilbakemeldingene og sier at:
Det eneste jeg fikk tilbakemelding på som jeg ikke gjorde så bra, var i forhold til
sceneanvisninger. Og at jeg ikke svarte helt på det hun var ute etter. Men utover det så fikk jeg
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ikke tilbakemeldinger på hva jeg kunne gjort bedre. Og jeg følte ikke jeg fikk noe svar på hva
jeg kan gjøre for å oppnå en høyere karakter.

Her sier Mathilde at den eneste konstruktive tilbakemeldingen hun fikk var at hun kunne
svare annerledes på det læreren var ute etter i spørsmålet om sceneanvisninger. Dette kommer
tydelig frem der Mathilde bruker ordene «at jeg ikke svarte helt på det hun var ute etter». Selv
om hun sier at det var lett å forstå tilbakemeldingene, og at hun vil fortsette å gjøre det samme
i neste fagsamtale, føler hun likevel ikke at hun fikk svar på hva hun kunne gjort annerledes
for å oppnå høyere karakter i muntlighetsvurderingen. Den samme beskrivelsen finner jeg i
Småbyskolen der Sara opplever at det er vanskelig å forstå hva hun kan gjøre for å bli bedre
når hun får så lite informasjon om sine utviklingspunkter:
Jeg fikk jo bare sånn: «du gjorde sånn og sånn». Og det kan man jo tenke seg til selv, men
bare det å kanskje få litt: «gjør sånn og sånn i stedet». Bare sånn at man får et perspektiv om
hva man kunne gjort og hva man gjorde.

Disse funnene viser at elevenes forståelse av tilbakemeldingene er at de hovedsakelig handler
om hva de gjør bra og mindre om hvordan de kan bli bedre. De opplever manglende
informasjon om både hva de burde gjort annerledes i fagsamtalen og hva de skal gjøre for å
utvikle seg videre for å prestere bedre i neste vurderingssituasjon. Dette bekreftes i stor grad
av mine observasjoner av vurderingssamtalene som viste at samtalene først og fremst handlet
om hva elevene hadde gjort bra i fagsamtalen.
Som en konsekvens av at tilbakemeldingene elevene får stort sett dreier seg om hva de gjør
bra i fagsamtalen, uttrykker flere elever at de ønsker flere tilbakemeldinger på fagsamtale
generelt. Mathilde som deltok i fagsamtalen på Storbyskolen uttrykker det slik:
Jeg fikk jo veldig god tilbakemelding på hva jeg gjorde bra i denne fagsamtalen, men vi er
også ferdig med fagsamtalen og dette pensumet, så vi kommer ikke til å ha en ny samtale om
dette, så jeg ville heller hatt mer tilbakemelding på hva jeg kunne gjort bedre i fagsamtaler
generelt sett.

Det samme ser vi i Storbyskolen der elevene ønsker konkrete råd om hvordan de kan gå frem
for å forbedre seg og hva de bør jobbe videre med. Sara sier for eksempel:
Det kunne vært fint å få det, for at jeg skal ha mulighet til å forbedre meg. Litt sånn og sånn
kan vi jobbe, sånn kan vi gjøre det. Det hadde vært fint.

Disse funnene tyder på at elevene ikke ser på tilbakemeldingene som nyttige for å utvikle seg
videre i faget, men heller som et positivt og motiverende element ved at de får bekreftet hva
de gjør bra.
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En tredje faktor er at elevene opplever det som utfordrende å bruke tilbakemeldingene i sitt
videre arbeid. Dette begrunner de med at tilbakemeldingene er knyttet til deres faglige
kunnskapsnivå. Elevene uttrykker at fordi temaet i neste fagsamtale kommer til å være noe
annet, vil ikke tilbakemeldinger om hvor godt de kan dette temaet hjelpe dem videre. Dette
kommer særlig til uttrykk i Storbyskolen. Mathilde sier at:
Jeg fikk mer tilbakemelding på innholdet av hva jeg sa, så jeg følte ikke at jeg helt kan dra
med meg tilbakemeldingen til neste fagsamtale. For eksempel nå da, den ene tilbakemeldingen
var om at jeg kunne snakka bedre om sceneanvisninger, men det i seg selv hjelper jo ikke meg
til neste fagsamtale, fordi det er ikke snakk om sceneanvisninger da.

Her ser vi at Mathilde opplever at tilbakemeldingen vanskelig lar seg overføre til en annen
muntlig vurderingssituasjon fordi den er oppgavespesifikk og sterkt relatert til den enkelte
fagsamtalens tema. Hun ønsker derfor å få tilbakemeldinger som handler mer om hva hun kan
gjøre bedre i fagsamtaler generelt, slik at hun kan benytte tilbakemeldingene i sitt videre
arbeid med å utvikle muntlighetskompetanse. Elevene i Småbyskolen ser imidlertid ikke ut til
å tematisere dette i like stor grad, men Elena påpeker at hun ikke vet hva hun skal gjøre
annerledes i neste fagsamtale fordi hun opplever at tilbakemeldingene stort sett er positive og
dreier seg om norskfaglige innholdsmomenter.
Samlet sett tyder dette på at elevene i overflaten opplever de positive og støttende
tilbakemeldingene som en motivasjonsfaktor for å gjøre det bra også i neste fagsamtale.
Imidlertid opplever de likevel ikke tilbakemeldingene som særlig nyttige for å utvikle
muntlighetskompetanse i norskfaget. Dette kan henge sammen med det sterke fokuset på
faglig innhold i tilbakemeldingene, samt manglende informasjon om hva og hvordan elevene
kan bli bedre. Fordi tilbakemeldingene i hovedsak dreier seg om fagkunnskap om et begrenset
norskfaglig emne, samt bekreftende og støttende informasjon om hva elevene har gjort bra,
fremkommer det av materialet at elevene opplever det som vanskelig å benytte dem i sitt
videre arbeid. De opplever ikke å få tilbakemeldinger som handler om deres muntlige
ferdigheter, og synes de får få tilbakemeldinger som sier noe om deres utviklingspotensial.
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4.4 Oppsummering av funn
Gjennom analysen av datamaterialet har jeg gitt et innblikk i hva som kjennetegner
fagsamtale som vurderingssituasjon. Hovedsakelig har jeg sett på dette fra et elevperspektiv,
men jeg har i tillegg brukt observasjon som kontekstualiserende data for å støtte elevenes
argumenter. For å sammenfatte analysekapitlet vil jeg oppsummere hovedfunnene som
springer ut fra analysen.
I den første delen av analysen beskrev jeg kort konteksten rundt gjennomføringen av de tre
ulike fagsamtalene og vurderingssamtalene. I både mine observasjoner og elevenes
beskrivelser, kommer det tydelig frem at læreren i stor grad styrer fagsamtalen og at
samtalestrukturen preges av spesifikke spørsmål til én og én elev. Det er lite rom for at
elevene kan samtale seg imellom og bygge på hverandres tanker og ideer. På denne måten
fungerer fagsamtalen som en samling dialoger mellom lærer og enkeltelever.
Funnene fra analysens andre del dreier seg om elevenes opplevelse av vurderingssituasjonen,
der de særlig trekker frem fagsamtalens relevans, organisering og gjennomføring, samt
gruppesammensetning som faktorer de er opptatt av. Elevene uttrykker gjennomgående at
fagsamtalen er en vurderingsform de liker godt og gjerne foretrekker over andre muntlige
vurderingsformer. De synes de får vist mer kunnskap i en fagsamtale og at muligheten til å
samtale med læreren og andre elever oppleves positivt. I tillegg ser de på fagsamtalen som en
egnet øvelse til muntlig eksamen i norsk.
Når det gjelder elevenes beskrivelse av samtalestrukturen i fagsamtalen, er imidlertid
opplevelsene delte. Noen av elevene synes det er positivt at læreren stiller spørsmål til
enkeltelever ettersom det sikrer at alle elevene får snakket like mye. Andre opplever
samtalemønsteret som stressende fordi de må svare på så direkte spørsmål uten mulighet til å
drøfte med medelever. De føler at spørsmålsstillingen kan sette dem ut av spill og at
fallhøyden er stor dersom de ikke klarer å svare på det ene spørsmålet.
En siste faktor er at elevene opplever gruppesammensetningen som avgjørende for hvordan
fagsamtalen utspiller seg og hvor mye kunnskap de får vist i vurderingssituasjonen. For det
første foretrekker de å være få personer slik at får mest mulig tid til å vise hva de kan. Det
synes derfor å være en noe egosentrisk kultur i fagsamtalen. Elevene virker mer opptatt av å
fremme seg selv og sin faglige kunnskap, enn å vise samtaleferdigheter som å lytte,
respondere på og kommentere andres innspill og la andre slippe til. For det andre synes
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elevene det er best å være på gruppe med noen som er på samme faglige nivå som dem selv.
Dette begrunner de med at det er enklere å følge med i samtalen og komme med innspill
dersom medelevene ikke er på et høyere faglig nivå.
I analysens siste del så jeg på hvordan elevene opplever vurderingen av fagsamtalen, både når
det gjelder vurderingsområder og tilbakemeldingenes nytteverdi. For det første fremgår det av
materialet at elevene har et lite bevisst forhold til vurderingskriteriene som er utgangspunkt
for fagsamtalen. Flere uttrykker at de ikke vet hva læreren ser etter når hun skal vurdere,
utover hvilket pensum de blir vurdert i.
Elevene opplever at tilbakemeldingene de får fra læreren i stor grad dreier seg om det faglige
innholdet i samtalen. De opplever ikke å få tilbakemeldinger som i tilstrekkelig grad gir dem
informasjon om deres muntlige ferdigheter. I tillegg beskriver elevene at de får mange
støttende tilbakemeldinger som handler om hva de gjorde bra i fagsamtalen. De savner
imidlertid tilbakemeldinger som sier noe om hva de kunne gjort annerledes eller hvordan de
kan arbeide videre for å utvikle muntlighetskompetanse. Elevene synes også flere av
tilbakemeldingene er vanskelig å ta med seg videre til neste vurderingssituasjon fordi de er
oppgavespesifikke og rettet mot innholdet i det elevene sier. De ønsker derfor
tilbakemeldinger om hvordan de kan bli bedre i fagsamtale mer generelt. Ut fra elevenes
opplevelse og mine observasjoner synes tilbakemeldingene i svært liten grad å si noe om
elevenes muntlige ferdigheter generelt og samtaleferdigheter spesielt.
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5 Diskusjon
I denne delen av oppgaven skal jeg diskutere betydningen av hovedfunnene med bakgrunn i
teori og eksisterende forskning. Samtidig vil jeg koble det hele til problemstillingen
avhandlingen min søker å belyse, nemlig Hva kjennetegner fagsamtalen som muntlig
vurderingssituasjon i norskfaget fra et elevperspektiv? Det er særlig to kjennetegn ved
fagsamtalen som vurdering jeg skal diskutere, og diskusjonskapitlet er delt inn med
utgangspunkt i forskningsspørsmålene. I delkapittel én ser jeg nærmere på elevenes
opplevelse av fagsamtale som vurderingssituasjon. I det andre delkapitlet diskuterer jeg hvilke
vurderingsområder elevene opplever å bli vurdert på, samt hvordan de beskriver
tilbakemeldingenes nytteverdi.

5.1 Fagsamtalen som vurderingssituasjon
I det følgende diskuterer jeg fagsamtalens potensiale med utgangspunkt i oppgavens første
forskningsspørsmål som handler om hvordan elevene opplever fagsamtale som
vurderingssituasjon.

Fagsamtalens relevans
Et viktig funn fra analysen er at elevene hovedsakelig liker fagsamtale som
vurderingssituasjon. De trekker frem selve samtaledelen mellom lærer og elev som positivt og
begrunner det blant annet med at det er en egnet måte å øve til muntlig eksamen på. Som
tidligere nevnt påpeker Penne og Hertzberg (2015, s. 92) at eksamen i all utdanning foregår i
samtaleform. Dermed fungerer eksamen som en prøve på samhandling. Det er derfor
interessant at elevene i denne studien opplever fagsamtalen som relevant øving til muntlig
eksamen i norskfaget. I tillegg opplever de at det er enklere å vise breddekunnskap i en
fagsamtale enn i andre muntlige vurderingssituasjoner. Dette er i tråd med Perjord (2018) sin
studie som viste at elevene likte bedre fagsamtale enn andre prøvesituasjoner. Dette tyder på
at elevene i mitt utvalg er bevisste hvilket potensiale som ligger i fagsamtalen, og at det er en
vurderingsform de foretrekker og opplever som nyttig.
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Organisering og gjennomføring
Når det gjelder organisering og gjennomføring er et hovedfunn fra analysen at samtaledelen
ved fagsamtalen i stor grad faller bort. Elevene i mitt utvalg opplever et samtalemønster der
læreren i hovedsak stiller konkrete spørsmål til én og én elev, og at de på den måten mister
muligheten til å drive fagsamtalen videre ved å bygge på hverandres innspill. Dette støttes
også av mine observasjoner hvor det var tydelig at fagsamtalene bestod av en samling
dialoger mellom lærer og enkeltelever, heller enn en samtale der alle elevene bidro og
samtalte med hverandre. Fjørtoft (2016) trekker frem IRE/F-mønsteret som er typisk i
klasseromssamtaler. Det kjennetegnes av at læreren initierer et spørsmål, eleven responderer
på spørsmålet, og at læreren til slutt evaluerer svaret. Fjørtoft beskriver mønsteret som at
«læreren er et talende og fortolkende individ som har myndighet til å hindre elever i å starte
dialoger» (2016, s. 125). Forskning viser at dette er typisk i helklassesamtaler (Aukrust, 2003;
Cazden, 2001; Penne & Hertzberg, 2015), men mine funn avdekker lignende samtalemønster
også i fagsamtalen, der måten spørsmålene blir stilt på hemmer dialog mellom elevene. Dette
til tross for at «Målet med fagsamtalene er at elevene selv skal holde samtalen i gang» (Joval,
2017, s. 40), og at det derfor er viktig å stille spørsmål som får elevene til å bygge på
hverandres innspill (Børresen, 2016). Dette er i tråd med det Dysthe (1995) mener når hun
påpeker at læring skjer først når en samtale består av ulike elevstemmer som utfordrer
hverandre.
Som jeg viste i teorikapitlet er samtaleaspektet ved muntligheten i norskfaget meget
fremtredende i kompetansemålene og i beskrivelsen av muntlige ferdigheter, både i
Kunnskapsløftet og i den nye læreplanen som trer i kraft i 2020. Flere forskere poengterer
viktigheten av å utvikle elevenes samtaleferdigheter i skolen, men at denne ofte blir glemt
(Børresen et al, 2012; Matre, 2009). I forlengelse av dette er det viktig å vurdere elevenes
samtalekompetanse for å kunne si noe om hvor de ligger an sammenlignet med målet, og for å
bruke vurderingen til å hjelpe elevene med å utvikle alle aspektene ved muntligheten.
Fagsamtalen som vurderingssituasjon er godt egnet som aktivitet for å øve på en rekke
muntlige ferdigheter, som for eksempel det å lytte og bygge på andres innspill (Joval, 2017;
Saabye, 2013). I tillegg åpner vurderingsformen for at lærerne kan observere elevenes nivå i
både faglig kunnskap og muntlige ferdigheter, og samtidig gi vurdering og tilbakemeldinger
som kan bidra til læring hos elevene. Dette stemmer godt med det Aksnes (2007) mener. Hun
presiserer at det å vurdere en samtale handler om å vurdere samspillet mellom deltakerne,
hvordan de selv uttrykker seg og hvordan de responderer på andres innspill. Når fagsamtalen
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organiseres på måten som blir beskrevet i analysen, vil det imidlertid være vanskelig for
læreren å fange opp muntlighetskompetansen til de ulike elevene. Det kan ut fra mine funn
virke som at lærerne ikke benytter fagsamtalen som vurdering av muntlighet og spesielt ikke
vurdering av samtaleferdigheter. På grunn av det faste samtalemønsteret der lærerne stiller
spørsmål til én og én elev, faller nettopp samtaledelen hvor elevene interagerer med hverandre
bort. Det kan derfor tyde på at fagsamtalen hovedsakelig fungerer som en arena hvor læreren
ser etter elevenes norskfaglige kunnskap, heller enn å vurdere deres muntlige ferdigheter.
Når det gjelder hvordan elevene selv opplever samtalemønsteret, ser vi i analysen at de
beskriver det noe ulikt. Noen synes det er positivt at læreren styrer samtalen fordi det sikrer at
alle elevene får sagt noe i fagsamtalen. Dette gjenspeiler elevenes syn på fagsamtale, hvor det
fremgår at de opplever det som om å gjøre å få mest taletid slik at de får vist mest mulig
pensumkunnskap. Derimot synes flere av elevene at måten spørsmålene blir stilt på virker
stressende fordi de blir tvunget til å svare på direkte spørsmål uten tid til å tenke. Om
vurdering av muntlighet skriver Fjørtoft (2016) at samtaler er en kompleks situasjon som
krever ulike språklige ferdigheter og bruk av flere kognitive strategier. Til tross for det,
påpeker han at elevene ofte bare får ett sekund fra spørsmålet blir stilt til de må svare, noe
som er svært kort tid å forberede et reflektert svar på. Dette stemmer godt med det som
fremkommer i mitt materiale, der elevene opplever organiseringen og samtalestrukturen som
stressende. Dette kan henge sammen med de spesifikke spørsmålene lærerne stiller som fører
til at elevene umiddelbart må svare for å få sagt noe, så ikke spørsmålet går videre til neste
person. Dette understreker igjen mitt inntrykk av at fagsamtalene i hovedsak brukes som
vurdering av faglig innhold.
Dersom man sammenligner fagsamtalen med for eksempel muntlig presentasjon, er det særlig
samtaleaspektet ved fagsamtalen som skiller den fra andre vurderingsformer. Likevel
opplever ikke elevene i mitt materiale at samtaledelen blir vektlagt av lærerne. Som en
konsekvens av dette beskriver noen av elevene en opplevelse av at lærerne sitter med et
fasitsvar i hodet og stiller typiske «gjett hva jeg tenker på» spørsmål for å teste elevenes
pensumkunnskap. Dette samsvarer med det Perjord (2018, s. 79) fant i sin masteravhandling.
Elevene i hennes studie beskriver en annen fagsamtale de har hatt med lignende
samtalemønster som fagsamtalene i denne studien, men som de opplever som en faglig
muntligprøve. De foretrekker fagsamtaler hvor læreren trekker seg tilbake og ikke er aktiv
deltaker i samtalen, slik at de kan diskutere med hverandre. Dette stemmer godt med det som
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fremgår av min analyse. Det kan derfor se ut til at måten fagsamtalen gjennomføres på har
stor betydning for hvordan elevene opplever fagsamtale som vurdering, og hvorvidt de føler
de får vist hva de kan. Dersom målet med fagsamtalen er å gjette seg frem til det læreren
tenker på, vil ikke vurderingen bidra til å utvikle elevenes muntlighetskompetanse, og heller
ikke fungere som underveisvurdering (Jf. Black & Wiliam, 2009; Gamlem, 2015). Det er
nettopp samtaleaspektet i fagsamtalen som bør vurderes i en slik situasjon, og siden elevene
ikke opplever at muntligheten vektlegges, vil det være vanskelig å bruke vurderingen til å
utvikle muntlighetskompetanse i norskfaget. Funnene antyder derfor at utformingen av
fagsamtalen har stor betydning for hvordan vurderingen blir.
Børresen et al. (2012) påpeker at i vurdering av samtaler må læreren legge opp til at elevene
kan tenke både selv og med andre elever. Hun løfter frem viktigheten av å stille spørsmål som
får elevene til å kommentere hverandre innspill. Joval (2017, s. 40) fremhever nettopp det at
elevene kan «drøfte og utveksle meninger, tanker og kunnskap» som en viktig del av
fagsamtalen som vurderingsform. En annen viktig faktor i vurdering av samtale, er det å stille
åpne og autentiske spørsmål. Til tross for at Fjørtoft (2016, s. 125) tydeliggjør viktigheten av
å stille åpne spørsmål i samtaler med elevene, hevder Joval (2017, s. 38) at lærere sjelden
stiller autentiske spørsmål i fagsamtaler. Hun påpeker at spørsmålene ofte er testspørsmål
eller innsamling av informasjon. Dette inntrykket er helt i tråd med mine funn som viser at
fagsamtalene er organisert på en måte som gjør at lærerne i liten grad stiller autentiske
spørsmål som får elevene til å bygge videre på hverandres innspill. Elevene får spørsmål som
skaper mulighet for selvstendig refleksjon, men måten de stilles på gjør at de ikke kan
respondere på hverandre. En konsekvens av det er at noen av elevene opplever fagsamtalen
som en stressende situasjon der de blir testet i norskfaglig kunnskap og ikke føler at de får vist
det de kan i en slik kontekst. Det er et interessant funn med tanke på samtalens plass i
kompetansemålene, samt den nye norsklæreplanen som tydelig viser at elevene «skal lytte til
og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på
hensiktsmessige måter både spontant og planlagt» (Kunnskapsdepartementet, 2018). Når det
er sagt, er det viktig å skape en kultur for fagsamtale (Joval, 2017), og nettopp det å
gjennomføre fagsamtale som vurdering er noe både lærere og elever må øve på. Elevene må
øve på å føre en fagsamtale, og læreren må øve på å se etter ulike ferdigheter og kunnskap hos
elevene i en slik kontekst. Det er derfor nødvendig å gradvis implementere fagsamtale som
sjanger som en del av vurderingsarbeidet i norsk muntlig. Med tanke på at vurderingsformen
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er relativt ny, kan det tenkes at deltakerne i mitt materiale fortsatt jobber med måten
fagsamtalen gjennomføres på.
Som en oppsummering kan man si at måten fagsamtalene er organisert og strukturert på gjør
at hovedfokuset i fagsamtalen ser ut til å være faglig innhold. En konsekvens av dette er at
den muntlige delen ved fagsamtalen, og spesielt samtaledelen, forsvinner. Dette til tross for at
både læreplanen og skoleforskere fremhever viktigheten av å vurdere elevers
samtalekompetanse (Aksnes, 2007; Børresen et al., 2012; Matre, 2009; Utdanningsdirektoratet, 2013). Ut i fra elevenes opplevelse, kan det virke som fagsamtalen brukes nesten
utelukkende til å fremme og vurdere elevenes faglige kunnskap i norskfaget. Imidlertid
presiserer Joval (2017, s. 40) at det er viktig å gjennomføre fagsamtaler nettopp fordi elevene
kan vise kunnskap og ferdigheter på en annen måte enn de tradisjonelle prøvene og
presentasjonene. Likevel viser mitt materiale at det potensialet som ligger i fagsamtalen ikke
blir tilstrekkelig utnyttet da det ser ut til at organiseringen og struktureringen av samtalen
ødelegger for selve samtaledelen og muntligheten i vurderingssituasjonen. Ut i fra disse
funnene, samt viktigheten av å vurdere elevenes muntlige ferdigheter, kan det tyde på at
potensialet i fagsamtalen ikke er utnyttet og at den kun brukes for å si noe om temaet elevene
blir testet i.

Gruppesammensetning
Et annet funn er knyttet til gruppesammensetningen i fagsamtalen. Analyseresultatene mine
viser at elevene er svært opptatt av gruppesammensetningen i fagsamtalen, og at hvem som
deltar kan ha stor innvirkning på hvordan samtalen blir og hvor mye kunnskap de får vist.
Dette samsvarer med det Perjord (2018) fant i sin avhandling. Elevene i hennes studie
beskriver også gruppesammensetningen som viktig.
Fokuset på faglig innhold, og elevenes opplevelse av at det er om å gjøre å vise mest mulig
pensumkunnskap, reflekteres i elevenes beskrivelse av hvordan de opplever
gruppesammensetningen i fagsamtalen. Som vist i analysedelen er elevene særlig opptatt av
tre ting. De foretrekker å være få elever per samtale, de vil helst være sammen med noen de
føler seg komfortable med, og de synes det er enklere å ha en fagsamtale med noen som er på
samme faglig nivå som dem selv. Dette begrunner de med at de får sagt mer dersom det er få
elever som kjemper om ordet, samt at de synes det er vanskelig å diskutere med medelever
som er på et høyere faglig nivå. Som konsekvens av det lar de heller medelever snakke og
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svare på spørsmål. De ser også en mulighet for å prestere bedre dersom de andre som deltar i
fagsamtalen er på et lavere nivå. Svenkerud (2013) sin studie viser liknende tendenser når
elevene i hennes undersøkelse uttrykker at det i arbeid med muntlige presentasjoner er
viktigst å være på gruppe med noen med samme mål som dem selv. Det kan ut i fra disse
funnene tyde på at elevene er svært opptatt av å fremme seg selv og vise frem sin egen
kunnskap. Gjennom intervjuene kommer det likevel frem at en av faktorene ved fagsamtale
elevene trekker frem som positivt, er nettopp samtaleformen ved vurderingen og det å kunne
diskutere med andre medelever. Det kan derfor virke som om elevene i utgangspunktet ønsker
å ha en faglig samtale der de lytter til og bygger på medelevers innspill, men at de på grunn av
fagsamtalens utforming og struktur opplever det som viktigst å vise mest mulig fagkunnskap.
Dette kan henge sammen med samtalestrukturen som beskrives i fagsamtalene, ved at måten
læreren stiller spørsmål på ødelegger for elevenes mulighet til å interagere med hverandre, og
at det derfor blir kamp om å få sagt mest mulig før neste spørsmål går til en annen elev.
Dette tar meg over til et annet viktig funn, nemlig at elevene opplever det som utfordrende å
få nok taletid og å holde på ordet i fagsamtalene, noe som henger sammen med hvem som
deltar i fagsamtalen. De beskriver at andre elever ofte kan bryte inn og ta fra dem ordet midt i
en setning. De føler derfor at det ikke blir rom for å tenke før de formulerer seg, fordi det da
er fare for at andre tar fra dem spørsmålet de fikk. Det at elevene synes det er vanskelig å vite
når de kan ta ordet, eller opplever at andre bryter inn, handler nettopp om samtaleferdigheter
slik Børresen et al. (2012) beskriver det. De uttrykker at elevene må lære å lytte, de må lære
når de bare skal smile og nikke og de må lære seg når det er greit å kommentere andres
innspill. Mine funn viser imidlertid at elevene er usikre på hvordan samtalen bør foregå, når
det er greit å bryte inn, og når de kan bidra med noe nytt. For eksempel viser analysen at noen
av elevene uttrykker at det å lytte til hverandre er noe de i liten grad tenker over, og de
opplever at lærerne ikke vektlegger lytting i vurderingen av fagsamtalene. Dette samsvarer
med Svenkerud (2013) sine funn som viser at elevene i hennes studie ikke er bevisste
lytteperspektivet i muntligheten.
Kent Adelmann (2009) hevder at lytteperspektiver ikke har noen fremtredende plass i
svenskundervisningen, og Svenkerud (2013) antar at det heller ikke i norsk klasserom er
særlig stor oppmerksomhet knyttet til lytting. Analysen av mitt begrensede materiale antyder
at Svenkerud kan ha rett i sine antakelser. Også Otnes (2016) hevder at det rettes for lite
oppmerksomhet mot sosial atferd og lytteegenskaper i muntlige kontekster i skolen. Dersom
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det hadde vært mer fokus på både opplæring og vurdering av samtaleferdigheter, hadde
kanskje elevene følt seg tryggere i en situasjon som fagsamtale og vist mer bevissthet rundt
den muntlige delen av vurderingssituasjonen. Det kan tenkes at fagsamtalen i den forbindelse
ikke ville føltes så stressende som noen av elevene uttrykker det fordi det ikke er viktigst å
vise mest pensumkunnskap. Derimot er det viktig med en balanse hvor man både skal bidra
med faglig innhold samtidig som man skal vise at man kan lytte og gi rom for andres tanker
og meninger. Flere forskere poengterer at samtale i skolen handler om å lære av hverandre,
lytte til hverandre og kommentere hverandres innspill (Aksnes, 2016; Børresen et al., 2012;
Matre, 2009). Dette er ferdigheter som skal vurderes i forbindelse med elevenes
muntlighetskompetanse, men mine funn antyder at dette i svært liten grad blir vektlagt av
lærerne. I den sammenheng fører det til at elevene opplever fagsamtalen som en kamp for å få
sagt nok og vise frem seg selv, heller enn å bidra i en felles meningsutveksling.

5.2 Vurderingsområder og tilbakemeldingenes nytteverdi
I den siste delen av diskusjonen, vil jeg ta utgangspunkt i oppgavens andre
forskningsspørsmål og se nærmere på hvilke vurderingsområder elevene opplever å bli
vurdert på, samt hvordan de beskriver nytteverdien av tilbakemeldingene de fikk i forbindelse
med fagsamtalen. Dette forskningsspørsmålet er todelt, men mange av funnene kan enkelt ses
i sammenheng. Jeg vil først diskutere kort elevenes beskrivelse av vurderingskriteriene som
utgangspunkt for fagsamtalen. Deretter diskuterer jeg funn knyttet til vurderingsområder, og
endelig hvordan elevene opplever nytteverdien av tilbakemeldingene innenfor de ulike
vurderingsområdene.

Vurderingskriterier
Et viktig funn som fremkommer i analysen, er at elevene viser lite bevissthet rundt
vurderingskriterier eller hva lærerne vurderer i fagsamtalen. De beskriver at de har fått utdelt
vurderingskriterier i forkant av fagsamtalen, men flere påpeker at de ikke har lest kriteriene og
i liten grad forholder seg til dem. Elevene vet hvilket pensum de blir testet i, men utover det
vet de ikke hva læreren ser etter i vurderingen av fagsamtalen. Også tidligere forskning viser
at elever generelt har et lite bevisst forhold til vurderingskriterier og at svært få bruker dem i
forbindelse med vurderingssituasjoner (Bueie, 2015). Elevene i Bueie sin studie er usikre på
hva som vurderes, noe som stemmer godt med det elevene i mitt utvalg uttrykker. Ut fra
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analysen kan det tyde på at elevene er opptatt av hvilket pensum læreren skal teste dem i, men
ikke er klar over hvilke andre aspekter de eventuelt blir vurdert på i fagsamtalen. Børresen et
al. (2012) hevder at samtaler i norske klasserom er lite strukturerte og mangler mål. I mitt
tilfelle kan man argumentere for at samtalene er så strukturerte at det hemmer elevenes
utvikling og fremvisning av samtaleferdigheter og andre muntlige ferdigheter. Likevel er det
ingen klare mål eller kriterier for den muntlige delen av samtalen. Elevene beskriver at
vurderingskriteriene utelukkende handler om hvilket pensum de blir testet i.
Det at elevene skal vite hva de blir vurdert på er et av prinsippene for god underveisvurdering,
og det løftes frem som svært viktig for at vurderingen skal fungere formativt slik at elevene
kan utvikle seg (Black & Wiliam, 2009; Gamlem, 2015; Hattie & Timperley, 2007). Matre
(2009, s. 147) beskriver flere suksesskriterier for vurdering av muntlighet og fremhever
nettopp det å utvikle vurderingskriterier relatert til muntlige ferdigheter som en av disse. Både
Hertzberg (1999) og Matre (2009) påpeker at bruk av vurderingskriterier er ekstra viktig i
muntlige vurderinger, ettersom arbeid med kriterier kan ta fokuset vekk fra personen i den
muntlige situasjonen og over på produktet. Det er derfor viktig at man snakker om kriteriene
slik at elevene er klar over hva de blir vurdert på. Elevene i min studie opplevde det imidlertid
som utfordrende å bruke vurderingskriteriene i forberedelsene med fagsamtalen, og
vurderingen virket mer komplisert dersom de leste kriteriene. Ut fra analysen kan det virke
som at det ikke er nok å formidle hva vurderingskriteriene er, man må også lære elevene å
bruke dem. Dette viser seg ekstra viktig i forbindelse med muntlige vurderinger. Ettersom
fagsamtalen er en muntlig vurderingssituasjon som kan brukes til å utvikle elevenes muntlige
kompetanse, og som teller på deres muntlighetskarakter i norskfaget, er det interessant at
elevene kun opplever å ha fått informasjon om hva som er temaet for fagsamtalen.

Vurderingsområder
Det neste punktet jeg vil diskutere handler om vurderingsområder. Et interessant funn er at
elevene opplever at tilbakemeldingene i stor grad dreier seg om det faglige innholdet i
fagsamtalene. Dette føyer seg inn i rekken av tidligere forskning på vurdering av muntlighet
som viser at tilbakemeldinger ofte er rettet mot innholdet i den muntlige teksten, og i liten
grad relatert til muntligheten (Hertzberg, 2003; Svenkerud et al, 2012). En faktor som kan
påvirke hvilke tilbakemeldinger elevene får, er den muntlige vurderingsformen i seg selv
(Hertzberg, 1999; Matre, 2009). Elevenes opplevelse av i stor grad å bli vurdert på faglig
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kunnskap, kan henge sammen med at fagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon er en
sårbar situasjon hvor elevens ansikt og person er en stor del av vurderingen. Av den grunn
kan det være vanskelig å gi tilbakemeldinger som sier noe om hvordan elevene snakker eller
hvordan de forholder seg til de andre elevene i fagsamtalen. En grunn til at elevene opplever å
få flest tilbakemeldinger på faglig innhold kan derfor være at lærerne er mer interessert i å
forholde seg til det elevene sier, heller enn måten de sier det på, for å unngå å kommentere på
personen. Dette kommer også frem i Matre (2009, s. 193) sin artikkel, der hun trekker frem at
en av utfordringene ved vurdering av samtaleferdigheter er at samtalen er en sårbar
vurderingssituasjon fordi det er liten avstand mellom person og ytring. Hun fremhever at det
kan være lettere for elever å takle kritiske tilbakemeldinger på innholdet enn på måten de
presenterer på.
En annen grunn til at tilbakemeldingene er sentrert rundt fagkunnskap, kan være
kompleksiteten i en samtale som kan gjøre vurderingen av samtaleferdigheter utfordrende (Jf.
Aksnes, 2007; Fjørtoft, 2016). Når en fagsamtale ofte består av kun én lærer som både skal
styre samtalen, lytte til svar, stille oppfølgingsspørsmål og vurdere både den faglige og
muntlige kompetansen til elevene, kan det å fokusere mest på hva elevene sier være en mer
overkommelig måte å gjennomføre vurderingen på, og av den grunn faller muntligheten ved
samtalen bort. Fordi muntligheten er flyktig (Matre, 2009), kan fagkunnskap være enklere å
vurdere fordi den er mer eksplisitt. Spørsmålet er om muntlighetsvurderingen er nyttig og
fører til læring hos elevene dersom den i så stor grad dreier seg om faglig innhold. Det kan
også tenkes at lærerne ikke er bevisst hvilket potensiale som egentlig ligger i fagsamtalen som
vurdering fordi det er en nokså ny vurderingsform og krever trening både for lærere og elever
(Joval, 2017).
Elevene i min studie opplevde det som vanskelig å bruke tilbakemeldingene de fikk til å
forbedre seg, da de ikke handlet om hvordan de kunne bli bedre i fagsamtale generelt, men
var svært knyttet til det som var temaet for den spesifikke fagsamtalen. Dette kan henge
sammen med det sterke fokuset på faglig kunnskap, som igjen gjør at elevene ikke får
tilbakemeldinger de kan bruke videre. Dersom tilbakemeldingene er så sterkt relatert til det
faglige som elevene i mitt materiale beskriver, vil det være vanskelig for elevene å få
informasjon om utviklingspunkter fordi det samme temaet neppe er relevant i neste
fagsamtale. Som elevene uttrykker det, kunne det vært relevant å få flere tilbakemeldinger
som handler om deres muntlige kompetanse. Slike tilbakemeldinger lar seg lettere overføre til
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neste vurderingssituasjon, og på den måten kan fagsamtale som vurderingsform fungere som
underveisvurdering der elevene kan utvikle sin muntlighetskompetanse (Black & Wiliam,
2009; Gamlem, 2015; Hattie & Timperley, 2007).
Noe som kan være problematisk med tilbakemeldingene slik elevene beskriver dem, er
mangelen på arbeid med muntlige ferdigheter som flere forskere peker på (Berge, 2007;
Palmér, 2010; Svenkerud, 2013). Forskning viser at muntlighetskompetansen til elevene er
mangelfull sammenlignet med kravene som stilles i læreplanen (Svenkerud, 2013, s. 12). Ved
at elevene kun opplever å blir vurdert på det faglige innholdet i muntlige vurderinger, vil det
kunne forsterke mangelen på opplæring i og vurdering av muntlige ferdigheter. Dersom
vurderingen av muntligheten utgår, vil det kunne føre til at elevene ikke får den veiledningen
og tilbakemeldingen de er avhengige av, og har krav på, for å kunne utvikle sin
muntlighetskompetanse. Flere forskere (Hertzberg, 2003; Svenkerud et al, 2012) peker på at
dette er tilfelle i vurdering av presentasjoner, og mitt materiale viser at det i stor grad stemmer
i vurdering av fagsamtale også. Dette til tross for at fagsamtalen i enda større grad legger til
rette for at elevene kan få vurdering som sier noe om muntlige ferdigheter generelt og
samtaleferdigheter spesielt. Imidlertid opplever ikke elevene at de blir vurdert i muntlige
ferdigheter.
Det finnes likevel ett unntak i materialet, der en av elevene beskriver at hun får en
tilbakemelding som handler om hennes muntlige ferdigheter og hvordan hun formulerer seg.
Grunnen til dette kan være at læreren anså det som et viktig utviklingspunkt hos denne eleven
og derfor selektivt valgte å fokusere på muntligheten, slik at eleven kan bli bedre til å
formulere gode svar. Dette kan henge sammen med det Kvithyld og Aasen (2011) kaller
selektiv respons, som går ut på at læreren ikke gir respons på alt, men tilpasser
tilbakemeldingen til det de mener er mest nyttig for at eleven kan utvikle seg. De hevder at
elever vil ha vanskelig for å nyttiggjøre seg tilbakemeldingene dersom de handler om mange
ulike elementer i vurderingen. Det kan derfor tenkes at eleven i dette tilfellet fikk respons på
muntlige ferdigheter fordi læreren opplevde det som mest relevant. På denne måten fungerer
tilbakemeldingene som en individuell, differensiert vurdering (Kvithyld & Aasen, 2011).
Ut i fra disse tendensene kan man stille spørsmål ved validiteten i vurderingen. Elevenes
opplevelse av tilbakemeldingene viser at selv om fagsamtalen er en muntlig vurderingsform
som teller på elevenes muntlighetskarakter i norskfaget, opplever de å ikke bli vurdert på
deres muntlige ferdigheter, særlig ikke samtaleferdigheter. Som kompetansemålene i LK06
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viser, skal elevene vise ferdigheter innenfor både å lytte, tale og samtale i ulike diskusjoner og
faglige samtaler. Den nye norsklæreplanen uttrykker også at elevene skal oppleve glede ved å
utfolde seg muntlig, blant annet ved å «lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler»
(Kunnskapsdepartementet, 2018). Som jeg viste i kapitlet om muntlige ferdigheter skal dette
også vurderes. Dette stemmer godt med det Aksnes (2007, s. 142) mener, når hun skriver at
det å vurdere en samtale først og fremst handler om å vurdere samspillet mellom deltakerne,
hvordan de selv uttrykker seg og hvordan de responderer på andres innspill. Som jeg nevnte i
den første delen av diskusjonen kan det ut i fra analysen virke som at fagsamtalen kun blir
brukt til å vurdere elevenes faglige kunnskap. Dette kan igjen påvirke hvilket nivå elevene
ligger på i muntlig ferdigheter og hvilken muntlighetskarakter de får i norskfaget. Selv om
fagsamtalen i stor grad legger til rette for at elevene får vurdering og tilbakemeldinger som
omhandler deres muntlighetskompetanse, ser det ikke ut å være tilfelle i mitt materiale.
Samtidig formidler ikke lærerne at de skal vurdere elevenes muntlige ferdigheter, da det
fremkommer av elevintervjuene at lærerne i stor grad gir beskjed om hvilket pensum og tema
som er utgangspunktet for samtalen og som elevene blir testet i. Mine funn antyder derfor at
hovedformålet er å vurdere elevenes fagkunnskaper, til tross for at fagsamtalen er en muntlig
vurderingssituasjon. Når det er sagt er det likevel alltid positivt og nyttig med trening i
muntlighet generelt, og at fagsamtalen som situasjon likevel kan fungere som en arena for
øving, selv om det muntlige aspektet ikke blir vektlagt i vurderingen.

Nytteverdi
Et annet viktig funn er at innenfor de ulike vurderingsområdene opplever elevene at
tilbakemeldingene nesten utelukkende dreier seg om hva de mestrer. I grunnlagsdokumentet
for videreføring av satsingen på Vurdering for læring påpeker Utdanningsdirektoratet at det
kan «være utfordrende å gi elever vurderinger som ikke bare handler om hva de har lært og
hva de kan, men som også peker framover mot det videre arbeidet» (2014, s. 7). Mine funn
støtter dette synspunktet, da ingen av elevene opplever å få tilbakemeldinger som kan
kategoriseres som det Hattie og Timperley (2007) kaller feed forward, til tross for at det er
nettopp fremovermeldinger som i størst grad kan føre til læring. Også Black og Wiliam (2009,
s. 8) er opptatt av at vurderingen først kan virke formativt dersom elevene får
tilbakemeldinger som gjør at de kan forbedre seg.
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Mine funn er i tråd med tidligere forskning. Eksempelvis har Bueie (2015) undersøkt elevers
perspektiv på tilbakemeldinger og funnet at elever ønsker tilbakemeldinger både om hva de
gjorde bra og hva de kan gjøre for å bli bedre. Elevene i mitt utvalg opplever de positive
tilbakemeldingene som motivasjon fordi de får bekreftet at det de gjør er bra. Dette samsvarer
med annen forskning som viser at elevene foretrekker positive lærerkommentarer fordi ros
fungerer som motivasjon (Bueie, 2016). Samtidig fremkommer det av materialet mitt at
elevene ikke føler nytte av tilbakemeldingene fordi de i liten grad sier noe om hvordan de kan
bli bedre. Dette bekreftes også i tidligere studier: «Resultatene fra fase 3 viser tydelig at de
kommentarene elevene finner mest nyttige, er kommentarer som er spesifikke, forklarer
hvorfor noe er galt og gir retning for revisjonene» (Bueie, 2017, s. 65).
Det kan tenkes at elevene opplever å få tilbakemeldinger som hovedsakelig handler om hva
de gjør bra innenfor vurderingsområdet faglig innhold nettopp fordi lærerne verdsetter det at
elevene faktisk sier noe høyt. Det kan se ut til at lærerne dermed fokuserer på det som er bra
og forsøker å gi spesifikke tilbakemeldinger knyttet til hva elevene sier og ikke hvordan de
sier det. Det er viktig å påpeke at et av prinsippene for god underveisvurdering, og som Hattie
og Timperley (2007) trekker frem som feed back, er at elevene skal få informasjon om deres
prestasjon ved å få vite hvordan de ligger an. Ut fra elevenes opplevelse, ser denne delen av
underveisvurderingen ut til å være ivaretatt i mitt materiale. Likevel er det ifølge Hattie og
Timperley (2007) nødvendig at elevene får svar på alle tre spørsmålene: hvor skal jeg? hvor
er jeg? og hvordan utvikle meg? for at læring skal skje. Hertzberg poengterer at det i
vurdering av muntlighet er viktig å holde fast ved den støttende responsen, men at elevene i
tillegg må få mer kriteriebasert respons dersom vurderingen skal ha læringsverdi (2003, s.
159).
Som jeg poengterte i teoridelen, er en fagsamtale godt egnet for underveisvurdering fordi
underveisvurderingen enkelt kan skje i dialog mellom lærer og en gruppe elever (Joval, 2017;
Saabye, 2013). Flere forskere påpeker viktigheten av at elevene får tilbakemeldinger som de
enkelt kan bruke i forberedelsene til neste vurderingssituasjon (Black & Wiliam, 2009;
Gamlem, 2015; Hattie & Timperley, 2007). Mitt materiale viser imidlertid at det kanskje ikke
er så enkelt å gi tilbakemeldinger som ivaretar den delen av underveisvurderingen som sier
noe om hvordan elevene kan forbedre seg. I intervjuene gir elevene uttrykk for at fokuset på
vurderingsområdet faglig innhold er så stort at det vanskelig lar seg overføre til en annen
vurderingssituasjon. Det kan derfor tenkes at dette ville vært annerledes dersom både
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vurderingskriteriene, utformingen av fagsamtalen og tilbakemeldingene elevene fikk var mer
konsentrert rundt muntligheten i samtalen og at elevene også var bevisste samtaleaspektet ved
vurderingen. På denne måten kunne vurderingen i større grad legge til rette for utvikling både
når det gjelder elevenes norskfaglige kunnskap og muntlige ferdigheter. Dette er helt i tråd
med det Børresen et al. (2012, s. 260) mener, der de poengterer at det i vurdering av
muntlighet er viktig at elevene får tilbakemeldinger om både fagkunnskaper og muntlige
ferdigheter.
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6 Avslutning
6.1 Hovedfunn og konklusjon
Formålet med denne masteravhandlingen har vært å undersøke hva som kjennetegner
fagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon i norskfaget fra et elevperspektiv. Gjennom
oppgaven har jeg redegjort for studiens teoretiske rammeverk og hva tidligere forskning sier
om temaet. Videre har jeg presentert min metodiske tilnærming, hvor jeg har benyttet ulike
metoder og datamateriale for å belyse problemstillingen. Deretter har jeg presentert og
analysert resultatene, samt diskutert studiens hovedfunn. I diskusjonen har jeg knyttet mine
funn til allerede eksisterende teori og forskning, og ut fra det forsøkt å svare på de to
forskningsspørsmålene. Før jeg oppsummerer hovedfunnene vil jeg minne om at dette er en
studie av begrenset omfang som kun omfatter fire elevers oppfatning.
Det første jeg har undersøkt er hvordan elevene opplever vurderingssituasjonen, der de særlig
løfter frem fagsamtalens relevans, organisering og gjennomføring og gruppesammensetningen
som kategorier de er opptatt av. Når det gjelder relevansen av fagsamtalen fant jeg at elevene
generelt sett er veldig positive til fagsamtale som vurderingsform. Mange av elevene
foretrekker fagsamtale fremfor for eksempel muntlig presentasjon. De trekker blant annet
frem at vurderingen skjer i samtaleform som positivt fordi de føler de kan vise mer
breddekunnskap ved at læreren kan stille oppfølgingsspørsmål. I tillegg ser de på fagsamtalen
som en egnet øvelse til muntlig eksamen i norskfaget.
Elevenes beskrivelse av organisering og gjennomføring viser derimot at fagsamtalene i stor
grad blir styrt av læreren, der læreren stiller ett og ett spørsmål til enkeltelever. Videre viser
funnene mine at elevene opplever samtalemønsteret i fagsamtalen ulikt. Noen av elevene
synes det er bra at lærerne stiller spørsmål til én og én, fordi de på denne måten sørger for at
alle elevene får sagt noe. Dette understreker elevenes opplevelse av at det er om å gjøre å vise
mest mulig pensumkunnskap i fagsamtalene. Imidlertid beskriver elevene også
samtalemønsteret som stressende fordi de føler at de må svare på spesifikke spørsmål. De
føler at de kan bli satt ut av spill og at fallhøyden er stor dersom de ikke klarer å svare på
akkurat det ene spørsmålet. Noen opplever at læreren sitter med et fasitsvar i hodet og at
poenget er å komme frem til det svaret. Som en konsekvens av dette opplever elevene at de
ikke får mulighet til å diskutere eller bygge på hverandres innspill. Dermed gjennomføres
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fagsamtalene som en samling dialoger mellom lærer og enkeltelever, der elevene opplever å
bli testet i norskfaglig kunnskap, og der det utforskende perspektivet ved samtalen mangler.
Dette til tross for at fagsamtalen er en vurderingssituasjon som i stor grad åpner for at elevene
kan interagere med hverandre, og at fagsamtalen er et utgangspunkt for videre utvikling av
muntlighetskompetanse generelt og samtaleferdigheter spesielt. Det ser imidlertid ut til at
fagsamtalen i hovedsak brukes til å teste elevenes norskfaglige kunnskap, da selve
struktureringen gjør at den muntlige delen av fagsamtalen blir glemt. Det kan derfor
argumenteres for at potensialet som ligger i fagsamtale som vurderingssituasjon ikke er
utnyttet.
Et annet funn viser at måten fagsamtalen gjennomføres på spiller en stor rolle for hvordan
elevene opplever vurderingen og hvor mye de føler de får vist. Eksempelvis er elevene svært
opptatt av gruppesammensetningen i fagsamtalen. De foretrekker å være på gruppe med få
elever, sammen med noen de er komfortable med og som er på samme nivå som de selv.
Dette begrunner de blant annet med to ting. For det første liker de å være få elever i
fagsamtalen slik at de får mest mulig tid til å vise hva de selv kan. I tillegg synes elevene at
det er vanskelig å vise hva de kan dersom de andre i gruppen er på et høyere faglig nivå enn
dem selv. Dette fordi de føler seg overkjørt av andre og dermed havner i en mer passiv rolle i
samtalen. I forlengelse av dette opplever elevene at lytteegenskaper ikke blir vektlagt i
fagsamtalen. De beskriver at de hele tiden må prøve å holde på ordet for å unngå at medelever
avbryter midt i et resonnement. Motsatt synes noen det er vanskelig å vite når de skal lytte og
når de kan bryte inn i samtalen for å bidra. Dette tyder på at elevene opplever nettopp
samtaleaspektet ved fagsamtalen som utfordrende, fordi de er usikre på når det er greit å
snakke og ikke, samtidig som flere bryter inn for å ta oppmerksomheten selv og tydelig ikke
er bevisste lytteaspektet ved muntligheten.
I analysens andre del undersøkte jeg hvilke vurderingsområder elevene opplever å bli vurdert
på, samt hvordan de opplever nytteverdien av tilbakemeldingene. Ett av funnene handler om
at elevene ikke er bevisst hva de blir vurdert på i fagsamtalen. De uttrykker at de ikke bruker
vurderingskriteriene til å forberede seg til vurderingen fordi de synes det virker mer avansert
dersom de leser dem. Elevene er veldig klar over hvilket pensum de blir testet i og hvilket
tema som er utgangspunkt for samtalen, men utover dette vet de ikke hva læreren vurderer.
Dette viser igjen en retning der det faglige er i fokus og der den muntlige delen faller bort.
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Et annet funn her handler om elevenes opplevelse av hva som vektlegges i tilbakemeldingene.
Analysen viser at tilbakemeldingene i stor grad dreier seg om vurderingsområdet faglig
innhold og elevenes fagkunnskap. Motsatt sier tilbakemeldingene lite om elevenes muntlige
ferdigheter. Elevene opplever å få veldig mange støttende og positive tilbakemeldinger på sin
prestasjon i fagsamtalen, noe de beskriver som motiverende. De savner imidlertid
tilbakemeldinger som sier noe om hvordan de kan bli bedre, og ser på dem som lite nyttige
fordi de ikke får informasjon om hvordan de kan utvikle seg videre. Det kan derfor tyde på at
tilbakemeldingene er så knyttet til det faglige innholdet at de ikke er overførbare til en senere
vurdering, og at elevene dermed ikke får veiledning for å utvikle muntlighetskompetanse i
norskfaget. Det at tilbakemeldingene i hovedsak dreier seg om det faglige innholdet i
samtalen gjør at man kan stille spørsmål ved validiteten i vurderingen. Når fokuset i
fagsamtalen i så stor grad synes å være faglig kunnskap, er en konsekvens at den muntlige
delen ved fagsamtalen faller bort. Dette fører til at elevene ikke blir vurdert og får
tilbakemeldinger som sier noe om deres muntlighetskompetanse. Som Hertzberg (1999)
skriver, kan ikke en valid vurdering i norsk muntlig kun baseres på muntlig aktivitet i timen
eller muntlige presentasjoner foran klassen. Det er nettopp derfor fagsamtale som
vurderingsform kan bidra til å øke validiteten. Ut fra mitt materiale synes det likevel ikke som
fagsamtalen brukes som vurdering i muntlige ferdigheter.
Samlet sett kan man si at det som kjennetegner fagsamtale som vurderingssituasjon fra et
elevperspektiv er at den i stor grad brukes til å teste elevenes norskfaglige kunnskap og i
mindre grad som en vurdering av elevenes muntlighetskompetanse. Dette til tross for at det er
en muntlig vurderingssituasjon som åpner for å fange opp elevenes muntlige ferdigheter, og
med mulighet til å gi tilbakemeldinger som fører til læring. Som Penne og Hertzberg (2015, s.
86) uttrykker det: «Elevene må få veiledning på forhånd slik at de vet hva de blir vurdert på,
og de må få kommentarer etter at de har prestert noe».

6.2 Didaktiske implikasjoner
I denne studien har jeg analysert og presentert noen funn som kan ha implikasjoner for
elevenes utvikling av muntlige ferdigheter. Hovedfunnet i studien er at fagsamtalen fungerer
som en test i norskfaglig kunnskap, og at den muntlige delen av fagsamtalen vies lite
oppmerksomhet. Dette kommer til uttrykk både i mine observasjoner og elevintervjuene.
Mine undersøkelser tyder på at til tross for at fagsamtale er en muntlig vurderingsform som
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teller på elevenes muntlighetskarakter i norskfaget, er det nesten utelukkende deres
norskfaglige kunnskap som er i fokus. Dette reflekteres både i måten fagsamtalen organiseres
på, elevenes opplevelse av situasjonen og vurderingen, samt hvilke vurderingsområder som
vektlegges i tilbakemeldingene og hvordan elevene opplever disse. Dette kan medføre at den
totale muntlighetskompetansen til elevene blir for svak, når det ikke en gang i muntlige
vurderingssituasjoner fokuseres på muntligheten. I mangel på vurdering av muntlighet, vil
elevene også få mangel på veiledning fra læreren for å utvikle deres muntlige ferdigheter. Jeg
vil ut i fra hovedfunnene peke på to didaktiske implikasjoner.
For det første mener jeg at studien viser hvilket potensiale som ligger i fagsamtale som
vurderingssituasjon når det gjelder vurdering av elevenes muntlige ferdigheter, blant annet
gjennom samtaleaspektet ved fagsamtalen og elevenes mulighet til å vise at de kan lytte,
bygge på andres innspill, drøfte, gjøre rede for, diskutere, stille spørsmål, svare på
oppfølgingsspørsmål o.l. Fagsamtale er en vurderingsform elevene i mitt materiale
foretrekker. De mener de får vist mer breddekunnskap i en slik vurdering enn i en muntlig
presentasjon nettopp fordi de kan drøfte med andre elever, og de trekker frem flere av disse
elementene som noe de synes er positivt med fagsamtale. I tillegg ser de på fagsamtalen som
en egnet måte å øve til eksamen på. Dette sier meg at fagsamtale som vurderingsform er en
situasjon elevene liker og som ivaretar den viktige samtalekompetansen elevene skal vurderes
i. En didaktisk implikasjon er derfor at fagsamtalen har stort potensial for å kunne romme
kompetansemål fra ulike hovedområder, både norskfaglig innhold og muntlige ferdigheter
som å lytte, bidra med innspill, bygge på hverandre o.l. Lærere må derfor fortsette å utforske
dette og være bevisst alle mulighetene denne vurderingssituasjonen rommer.
Den andre didaktiske implikasjonen er at fagsamtale som vurdering bør fokusere mer på den
muntlige delen ved vurderingssituasjonen. På bakgrunn av det potensialet som ligger i
fagsamtale som vurdering, samt tidligere forskning som viser at muntlighetsvurderingen ofte
blir glemt, kan en løsning være å bruke fagsamtalen som vurdering i muntlig kompetanse, i
tillegg til fagkunnskap. Ved å endre fokuset fra kun faglig, til å også gjelde den muntlige
delen ved vurderingssituasjonen, vil det kunne føre til at elevene får bedre veiledning og
tilbakemeldinger og underveisvurdering som kan hjelpe elevene til å utvikle sine muntlige
ferdigheter. For å gjøre dette kan man endre fokuset for eksempel ved å åpne opp for at
elevene kan drøfte og diskutere autentiske spørsmål med hverandre uten at læreren skal styre
hvem som skal si hva og stille spesifikke spørsmål. I tillegg kan man lage vurderingskriterier
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som i mindre grad dreier seg om hvilket pensum elevene blir testet i, men heller inneholder
kriterier som er direkte relatert til muntlighetskompetanse. Man kan også fokusere mindre på
fagkunnskapen i tilbakemeldingene slik at elevene opplever tilbakemeldingene som nyttige
ved at de kan bruke dem i andre situasjoner også. Samtidig kan det være nyttig å fokusere noe
mer på elevenes utviklingspunkter i tilbakemeldingene, så de kan fungere formativt og
elevene kan utvikle sine muntlige ferdigheter ytterligere.

6.3 Videre forskning
Selv om forskningen på vurdering er stor, er muntlighetsvurderingen relativt lite utforsket.
Det er derfor behov for mer forskningsbasert kunnskap på feltet. Det meste av forskningen
gjelder muntlige presentasjoner som vurderingsform og hva lærerne vurderer i forbindelse
med denne. Fagsamtalen er en relativt ny vurderingsform i skolen og blir samtidig brukt i
mange klasserom. Arbeidet med denne masteravhandlingen har gjort meg interessert i flere
aspekter ved fagsamtalen som vurderingssituasjon.
For det første kan det være interessant å undersøke fagsamtalen i flere elevgrupper og
klassetrinn, og også andre fag. For eksempel kan det være nyttig å observere flere fagsamtaler
for å se på hvilke ulike måter disse blir organisert på i større skala. I den sammenheng kan en
interessant innfallsvinkel være å se på samtalemønsteret i fagsamtalene mer inngående.
Ut fra mitt begrensede materiale er det tilsynelatende ikke muntligheten som står i fokus i
vurderingen av fagsamtale slik elevene beskriver det. Studien gir likevel en indikasjon på noe
som kan være et problem ved bruken av fagsamtaler som muntlig vurderingsform i
norskfaget. Ettersom det muntlige aspektet ved fagsamtalen synes å være glemt, går elevene
glipp av vurdering og veiledning i muntlige ferdigheter. For fremtidig forskning kan det
derfor være nyttig å undersøke hva lærerne vurderer i forbindelse med fagsamtale og hvilke
tanker de gjør seg om valg av vurderingsområder med tanke på muntlighetsopplæringen.
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Vedlegg 1: Godkjenning av prosjektet fra NSD

Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 852657 er nå vurdert av NSD. Følgende vurdering er
gitt: Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med
personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i
meldeskjemaet med vedlegg den 15.10.2018, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD.
Behandlingen kan starte.
MELD ENDRINGER
Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å melde dette til
NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi om hvilke endringer som må
meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.
TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 31.05.2019.
LOVLIG GRUNNLAG
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. For
personer under 16 år innhentes det i tillegg samtykke fra foreldre. Vår vurdering er at prosjektet legger
opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert
og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig
grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art.
6 nr. 1 bokstav a.
PERSONVERNPRINSIPPER NSD finner at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil
følge prinsippene i personvernforordningen om: - lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at
de registrerte får tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen - formålsbegrensning
(art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede
formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål - dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun
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behandles opplysninger som er adekvate, relevante og nødvendige for formålet med prosjektet lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å
oppfylle formålet
DE REGISTRERTES RETTIGHETER
De registrerte vil ha følgende rettigheter i prosjektet: åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn
(art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet
(art. 20). Rettighetene etter art. 15-20 gjelder så lenge den registrerte er mulig å identifisere i
datamaterialet. NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller
lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt
om sine rettigheter, har Universitetet i Oslo, som behandlingsansvarlig institusjon, plikt til å svare
innen en måned.
FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art.
5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). For å forsikre dere om at kravene
oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig
institusjon.
OPPFØLGING AV PROSJEKTET
NSD vil følge opp behandlingen ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av
personopplysningene er avsluttet.
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykke

82

83

84

Vedlegg 3: Intervjuguide
Innledende spørsmål
-

Informere om prosjektet og takke for at eleven vil være med som informant.
Repetere at dataene skal behandles konfidensielt, slettes når prosjektet er slutt, og at eleven
når som helst kan trekke seg.
Spørsmål?

Generelt om fagsamtale
-

Hvilke ulike vurderingsformer har dere i norskfaget?
Har du hatt fagsamtale før/er det noe dere pleier å ha?
Hvordan foregår en slik fagsamtale?
Hvor mange elever pleier dere å være?
Kan du beskrive lærerens rolle i samtalen?
Hva synes du om å gjennomføre en slik fagsamtale?
Hva er bra/ikke så bra?
Hvordan opplever du det å ta ordet?
Hva tenker du om fagsamtale som vurdering i norsk muntlig?
Hvordan er det å ha en slik prøveform sammenliknet med andre muntlige vurderinger?
Føler du at du får vist hva du kan i en slik setting? Både når det gjelder faglig kunnskap og
muntlige ferdigheter?

Kort om vurderingskriterier:
- Visste du hva du ble vurdert på i forkant av fagsamtalen?
- Forstod du hva vurderingskriteriene handlet om?
- Hvordan jobber dere med vurderingskriterier?
o Lager læreren dem, eller er dere elevene med på å lage dem?
o Snakker dere om dem i forkant av fagsamtalen?
- Hva bruker du vurderingskriteriene til?
- Tenker du på vurderingskriteriene underveis i fagsamtalen?
- Vurderer dere elevene noen gang dere selv eller andre medelever?
Om lærerens respons
- Pleier du å få respons av læreren etter en slik fagsamtale?
- Pleier responsen å være skriftlig eller muntlig?
- Hva slags responsform foretrekker du?
- Hva fikk du respons på?
- Forstod du tilbakemeldingene?
- Var den nyttig? På hvilken måte?
- Synes du tilbakemeldingene var relevante for å utvikle muntlig kompetanse i norskfaget?
Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hva/hvilke områder ville du ha respons på?
- Pleier du å bruke tilbakemeldingene du får? For eksempel neste gang dere skal ha fagsamtale?
- Hvordan vil du jobbe videre med tilbakemeldingene du fikk?
o Spesifikk måte å jobbe på?
Hva
vil du gjøre annerledes neste gang du skal ha fagsamtale?
-
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Avsluttende spørsmål
- Er det noe mer du ønsker å si?
- Hvordan opplevde du intervjuet?
- Takk for hjelpen

Vedlegg 4: Observasjonsskjema
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