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V 

 

Sammendrag 

 

Denne oppgaven undersøker hvilket vurderingsgrunnlag norsklærere i videregående skole 

legger til grunn for å sette standpunktkarakter i norsk muntlig. Grunnen for å undersøke dette 

temaet kom på bakgrunn av konklusjonen om at det er lite systematisk arbeid med muntlighet 

(Aksenes, 1999; Haugsted, 1999; Hertzberg, 2003). Hensikten med oppgaven er å besvare 

problemstillingen: Hvilket grunnlag baserer norsklærere seg på for å sette 

standpunktkarakter i norsk muntlig? Teorikapittelet tar for seg tidligere forskning om 

muntligheten sin posisjon i klasserommet, og vurdering av norsk muntlig. Teorien gjør også 

rede for muntlighet som begrep, og vurdering av norsk muntlig, samt hvilke skolepolitiske 

føringer som ligger til grunn for vurdering av standpunktkarakteren i norsk muntlig.  

 

Problemstillingen blir besvart gjennom kvalitative forskningsintervjuer, der syv norsklærere 

fra tre videregående skoler forteller om sin praksis og sine erfaringer rundt 

vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig. Det blir gjort en tematisk 

analyse av datamaterialet, som tar utgangspunkt i forskningsspørsmål som er utarbeidet på 

bakgrunn av norskdidaktisk teori og tidligere forskning.  

 

Analysen av intervjuene viser at utvalget med lærere benytter seg av muntlige fremføringer 

og fagsamtaler for å danne vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig. 

Det viser seg at eksamensformen har en innvirkning på de vurderingsformene som blir brukt i 

arbeidet med muntlighet. Det kommer også frem at lærerne vektlegger mest fagkunnskapen 

elevene viser i den muntlige vurderingssituasjonen. For enkelte av lærerne vil de muntlige 

ferdighetene elevene viser, i form av blikkontakt, stemmebruk og lignende, kunne påvirke 

karakteren i en positiv forstand. Det av gjørende for vurderingen er fagkunnskapen elevene 

viser. Planlagte aktiviteter er det som dominerer vurderingsgrunnlaget, mens spontane 

aktiviteter, som muntlig aktivitet i klasserommet, teller i liten grad. Enkelte av lærerne lar den 

muntlige aktiviteten telle inn positivt på karakteren, men den vil ikke trekke ned om elevene 

ikke deltar i de spontane aktivitetene.   
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1 Innledning 

Muntlighet og arbeid med muntlige ferdigheter er et område det er forsket lite på (Svenkerud, 

Hertzberg & Klette, 2012). Flere studier viser at muntlige elevfremføring nesten er synonymt 

med muntlige ferdigheter (Hertzberg, 2003; Svenkerud et al., 2012; Svenkerud, 2013). Norsk 

muntlig er en del av norskfaget som ofte blir nedprioritert, fordi vurderingssituasjonene er 

tidkrevende (Haugen & Selvik, 2017; Seland et al., 2018). I denne studien ønsker jeg å 

undersøke hva som danner vurderingsgrunnlaget når norsklærere setter standpunktkarakter i 

norsk muntlig. Hvilke aktiviteter er det som blir benyttet, og hva teller inn på karakteren i en 

muntlig vurderingssituasjon? Temaet blir undersøkt ved å intervjue syv norsklærere som 

jobber i videregående skole. Her får jeg innsyn i deres tanker og erfaringer rundt vurdering i 

norsk muntlig, og hvilket vurderingsgrunnlag de danner seg før de setter standpunktkarakter i 

norsk muntlig på vg3.  

 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Det tredje året ved studiespesialiserende på videregående skole får man tre 

standpunktkarakterer i norsk, der en av dem er i norsk muntlig. De klasseromsstudiene om 

muntlighet som er gjort, viser at elevpresentasjoner er den dominerende muntlige aktiviteten, 

og det er også den vanligste vurderingsformen (Hertzberg, 2003; Jers, 2010; Palmér, 2008; 

Svenkerud et al., 2012). Andre vurderingsformer som blir benyttet er samtaler i klasserommet 

og skriftlig-muntlige prøver. Skriftlig-muntlig prøver er skriftlige kunnskapsprøver som teller 

som en del av muntlig karakteren (Hertzberg, 2003; Hertzberg, 2012; Mjøen, 2013). Norsk 

muntlig er et flyktig fag og derfor kan det være utfordrende å vurdere, da det som regel er en 

situasjon som forgår i nuet. Dette gjelder spesielt muntlige fremføringer (Hertzberg, 1999; 

Aksnes, 1999).  

 

Det finnes lite nasjonale retningslinjer for vurdering i norsk muntlig. På bakgrunn av dette 

fremstår vurderingen av norsk muntlig som mer vilkårlig enn norsk skriftlig (Berge, 2007). 

Derfor ønsker jeg å finne ut hva norsklærere vektlegger i vurderingen av norsk muntlig når 

det kommer til faginnholdet i de muntlige aktivitetene, og de muntlige ferdighetene elevene 

viser. Ettersom det ikke er mange føringer for vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren 

i norsk muntlig, kan det oppstå sprik i lærernes praksis på dette området.  
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Samtidig som denne oppgaven blir skrevet foregår det en fagfornyelse. Her vil det bli 

utarbeidet kjennetegn for måloppnåelse i norsk muntlig for trinnene videregående. I 

læreplanen er det utarbeidet en vurderingsomtale som sier noe om hva som skal vurderes i 

underveisvurderingen i fag, og hva som skal danne vurderingsgrunnlaget for 

standpunktkarakteren. I forbindelse med fagfornyelsen blir også eksamensordningen evaluert. 

Dette er for å sikre sammenheng mellom den nye læreplanen og vurderingsformene 

(Utdanningsdirektoratet, 2019a). Dette betyr at hvordan norsk muntlig vurderes i dag er i 

endring, og det kan være interessant å få innsyn i vurderingspraksisen for norsk muntlig før 

den nye læreplanen trer i kraft. 

 

Det er få studier som ser på lærerens vurderingspraksis i norsk muntlig, og derfor vil det være 

nyttig å bidra med ytterligere kunnskap til området. Alle får i utgangen av vg3 en 

standpunktkarakter i norsk muntlig, og den teller like mye som de andre 

standpunktkarakterene som blir satt. Det er lite kriterier som veileder lærerne i 

vurderingsarbeidet, og derfor er karakteren i stor grad basert på lærerens inntrykk og deres 

tolkning av norsk muntlig i læreplanen. På bakgrunn av dette mener jeg at det er en relevant 

og nødvendig diskusjon å bringe frem.  



  3 

1.2  Problemstilling og forskningsspørsmål 
 

Formålet med denne studien er å undersøke hvilket vurderingsgrunnlag norsklærere legger til 

grunn for å sette standpunktkarakter i norsk muntlig. Studiens problemstilling er: 

 

Hvilket grunnlag baserer norsklærere seg på for å sette standpunktkarakter i norsk muntlig? 

 

For å besvare problemstillingen vil jeg ta utgangpunkt i disse forskningsspørsmålene: 

 

1. Hvilke muntlige ferdigheter danner vurderingsgrunnlaget? 

2. Hvordan vektes fagkunnskap og muntlige ferdigheter? 

3. Hvordan vektes spontan og planlagt aktivitet? 

 

Forskningsspørsmålene er med på å gi rammer for studiens problemstilling. De vil hjelpe med 

å finne ut hva som vurderes og hvilke komponenter norsklærerne velger å vektlegge når de 

skal sette standpunktkarakter i norsk muntlig på. Forskningsspørsmålene er delt inn i tre, der 

det første tar for seg hvilke muntlige ferdigheter norsklærerne vurderer. Begrepet 

vurderingsgrunnlag blir brukt som et overordnet begrep for å forklare hvilke 

vurderingssituasjoner, muntlige ferdigheter og kompetansemål som ligger til grunn for 

standpunktkarakteren i norsk muntlig. Her vil jeg ta utgangpunkt i en klassifisering der 

muntlige ferdigheter er delt inn i seks kategorier for muntlighet som gir et bilde av hva 

læreplanen og forskning regner som muntlige ferdigheter. 

 

Det andre forskningsspørsmålet tar for seg hvordan fagkunnskap og muntlige ferdigheter blir 

vektet i en muntlig vurderingssituasjon. Det siste forskningsspørsmålet søker å finne ut 

hvordan lærerne velger å vekte de spontane aktivitetene som oppstår i timen, kontra de 

planlagte, muntlige vurderingssituasjonene. Spørsmålene skal belyse problemstillingen, samt 

utvalgets erfaringer og oppfatninger rundt vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i 

norsk muntlig. Det er blitt gjort kvalitative forskningsintervjuer for å samle inn dataen, der 

syv norsklærere forteller om sine erfaringer og sin vurderingspraksis i norsk muntlig.  
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2 Teori og tidligere forskning 
 

2.1 Tidligere forskning 

Dette delkapittelet vil ta for seg det vi allerede vet om vurderingspraksisen i norsk muntlig, og 

hvilket grunnlag norsklærere baserer seg på for å sette standpunktkarakter i norsk muntlig. 

Den tidligere forskningen vil gi meg et innblikk i hva som kan forventes å finne i 

datamaterialet som er samlet inn. Før grunnleggende ferdigheter kom inn i læreplanen i 2006 

(LK06) var det mindre fokus på muntlighet som ferdighet i norskfaget. På bakgrunn av dette 

er det ikke forsket mye på muntlighet i norskfaget. I avsnittene som kommer vil legge frem 

det som finnes av tidligere relevant forskning innenfor temaet, både før og etter innføringen 

av LK06.   

 

I Hertzbergs undersøkelse Arbeid med muntlige ferdigheter fra 2003, gjorde hun systematiske 

observasjoner i 30 klasserom fordelt på fire trinn, der observasjonene foregikk i en uke i hvert 

av klasserommene. Studien ser ikke kun på muntlighet i norskfaget, men har inkludert alle 

fag. Det konkluderes med at det arbeides lite systematisk med muntlighet. Den aktiviteten 

som utgjør det systematiske arbeidet med muntlighet er fremføringer. Ettersom det var 

vanskelig å definere og måle den spontane klasseromssamtalen ble det valgt å utelate dette i 

observeringen. Både Aksnes (1999) og en studie om statusen til muntlig-disiplinen i dansk 

folkeskole (Haugsted, 1999) bekrefter at det er lite systematisk arbeid med muntlighet, og at 

det bør bli en gjennomgående praksis i skolen der elevene får mulighet til å trene opp de 

muntlige ferdighetene. At muntlige ferdigheter har en svak posisjon, blir det også konkludert 

med i en australsk undersøkelse. De finner at muntlige ferdigheter ofte sidestilles med 

muntlige presentasjoner (Oliver & Haig, 2005). 

 

I de to studiene til Svenkerud (2013) og Svenkerud et al. (2012) ble det funnet at det var lite 

arbeid med muntlighet, og lite undervisning om muntlighet. Datamaterialet for begge studiene 

er basert på PISA+ videostudien fra 2005 som følger seks 9.klasser i tre uker, det vil si at 

datamaterialet er samlet inn før innføringen av LK06. Det kommer frem at muntlige 

fremføring fortsatt er den dominerende vurderingsformen i norsk muntlig, og elevene mottar 

lite veiledning underveis i arbeidet med fremføringene. Svenkerud (2013) påpeker at 

presentasjonene i de fleste tilfeller ble gjort i grupper, fordi dette var tidsbesparende. 
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Svenkerud et al. (2012) og Svenkerud (2013) fant en høyere frekvens av muntlighet i 

klasserommet, sammenlignet med Hertzbergs (2003) funn fra 2003. Dette vitner om at 

muntlighet kan ha fått en sterkere posisjon, men det er fortsatt muntlige presentasjoner som 

blir benyttet i størst grad. Svenkerud et al., (2012) viser, basert på analyse av 43 timer 

videoopptak av norsktimer, at 80 prosent av muntligheten i klasserommet er i form av 

fremføring. De fant kun én sekvens med debatt, der fokuset for debatten var på formen, mens 

innholdet var mindre seriøst.  

 

Studiene jeg har lagt frem til nå er gjennomført før innføringen av LK06. Videre vil jeg gjøre 

rede for relevant forskning som er gjort etter innføringen av LK06, siden det var her 

muntlighet kom inn som grunnleggende ferdighet. I FIRE-prosjektet Hertzberg var med på å 

gjennomføre intervjuet de rektorer og lærere ved ti skoler, henholdsvis i 2007 og 2010. 

Studiens hensikt var å se påvirkningen innføringen av grunnleggende ferdigheter hadde på 

opplæringspraksisen (Hertzberg, 2012). Det kommer frem at muntlighet som grunnleggende 

ferdighet ikke var et område skolene satset på. I stedet viser det seg at de grunnleggende 

ferdighetene skolene satset på var IKT og lesing.  

 

I intervjuene fra 2007 fant Hertzberg at eksamensformen er styrende for arbeidet med 

muntlige ferdigheter. Da undersøkelsen ble gjennomført, var eksamen i norsk muntlig at man 

skulle holde et kort foredrag om et forberedt tema, i tillegg til utspørring etter presentasjonen. 

Derfor var fremføringer den mest fremtredende vurderingsformen i norsk muntlig, siden dette 

er hva som forbereder elevene til eksamen. Det kom også frem at det ble brukt skriftlig-

muntlige prøver for å vurdere elevene. Begrunnelsen for at dette ble benyttet var fordi 

muntlige fremføringer var tidkrevende, og da var det mer hensiktsmessig å bruke 

kunnskapsprøver. I intervjuene som ble gjort i 2010, hadde det skjedd lite endringer i arbeidet 

med muntlige ferdigheter (Hertzberg, 2012). På en annen side, påpeker Hertzberg at 

eksamensformen med presentasjon og ikke ren utspørring har vært heldig for prioriteringen av 

arbeid med muntlige ferdigheter i norsk, selv om arbeidet består mest av muntlige 

presentasjoner. Både ungdomsskolene og de videregående skolene som var med i 

undersøkelsen rapporterte om systematisk arbeid med fremføring som et resultat av 

eksamensformen. NIFU STEPs rapport om standpunktkaraktervurdering viser at 

standpunktkarakteren i muntlige fag i stor grad baseres på skriftlige prøver. De finner i likhet 
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med Hertzberg (2012) at etter muntlig fremføring ble en del av eksamen, ble det i større grad 

enn tidligere arbeidet med muntlige ferdigheter (Hertzberg i Ottesen & Møller, 2010).   

 

I svenske ungdomsskoleklasser finner Jers (2010) at arbeidet med muntlighet i stor grad 

består av muntlige presentasjoner. Jers’ funn i den svenske undersøkelsen kan til en viss grad 

overføres til norske klasserom, men man må være oppmerksom på at de ikke følger samme 

læreplan som ved norske skoler. Hensikten med å trekke frem en svensk studie er for å se 

tendenser, som også blir funnet i norske studier. Denne studien tar utgangspunkt i 

elevperspektivet, og finner at elevene tenker de blir vurdert på utførelsen av presentasjonen og 

innholdet de presenterer. Det samme finner Svenkerud (2013), elevene anser muntlige 

ferdigheter som kroppsholdning, stemmebruk og blikkontakt. Hertzberg (2012) viste i en 

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

som nærmest ensbetydende med det å arbeide med fremføringer. Når det blir sett på hva 

lærerne vurderer i en presentasjon, finner Jers og Svenkerud at de vurderer innholdet, og når 

de vurderer elevens muntlige ferdigheter ser de på kroppsholdning, stemmebruk og 

blikkontakt. Hertzberg (2003) og Penne og Hertzberg (2008) finner derimot at det er lite 

fokus på actio, som er elevens stemme- og kroppsbruk, i presentasjonen. Lærerne gir 

generelle, men støttende kommentarer på innholdet i fremføringene. De finner at actio ikke 

blir vurdert, fordi muntlig fremføring er en sårbar situasjon, og lærerne ønsker å gjøre 

situasjonen mindre sårbar. Lærerne forklarer at det er for lite tid til å gi opplæring i muntlige 

ferdigheter, og derfor blir det også lite vurdert (Penne & Hertzberg, 2008).  

 

Funnene i studiene til Jers (2010), Hertzberg (2012), Svenkerud et al. (2012) og Svenkerud 

(2013) er basert på datamateriale fra ungdomsskolen. Hertzbergs (2003) undersøkelse er 

basert på datamateriale fra barneskolen og ungdomsskolen. Undersøkelsen for denne 

oppgaven søker informasjon om vurderingspraksisen for norsk muntlig på videregående 

skoler. Grunnen til at disse studiene er relevante å nevne er fordi det er lite forskning dette 

emnet, og man kan se tendenser i studiene fra grunnskolen som også kan bli funnet på 

videregående. Men man må være forberedt på at funnene kan vike fra funnene som blir gjort i 

denne oppgaven.  

 

Mjøen (2013) fant i sin masteroppgave Vurdering av muntlige ferdigheter som didaktisk 

utfordring i norskfaget at det som dannet vurderingsgrunnlaget i norsk muntlig var muntlige 
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fremføringer, i likhet med hva Svenkerud (2013), Svenkerud et al. (2012) og Hertzberg 

(2003) fant. Mjøen kom også frem til at muntlig aktivitet i timen teller, samt skriftlig-

muntlige kunnskapsprøver. Hertzberg (2012) fant også at skriftlig-muntlige prøver ble 

benyttet blant sine informanter. Det er et fåtall av andre studier som nevner muntlig aktivitet i 

timen som en del av vurderingsgrunnlaget. Penne og Hertzberg (2008) velger å ikke la den 

spontane aktiviteten telle som arbeid med muntlig, men teller med de strukturerte 

diskusjonene. De fant at det var veldig lite av de strukturerte diskusjonene. En 

surveyundersøkelse gjort i sammenheng med studien Hertzberg (2003) deltar i viser det seg at 

lærerne anser den uformelle klasseromssamtalen som en del av arbeidet med muntlighet 

(Klette et al., 2003 referert i Hertzberg, 2003). 

 

I Haugen og Selviks masteroppgave Én, to eller tre karakterer? Fremtidens 

vurderingsordning i norskfaget (2017), har de sett på to klasser som deltar i forsøket med én 

eller to karakterer i norskfaget, og to klasser som følger ordinær vurderingsordning. Her fant 

de blant skolene som er med i karakterforsøket at de fokuserte på skriving og skriveprosessen, 

mens muntlighet ble nedprioritert. Dette gjaldt både muntlige aktiviteter og undervisning om 

muntlighet. Lærerne ga utrykk for at alltid en av de tre disiplinene ble nedprioritert, og i flere 

av tilfellene var det norsk muntlig. Enkelte av elevene påpekte også at det var mangel på 

undervisning i norsk muntlig. Muntlighet forekom spontant i undervisningen, men muntlig 

fremføring var den fremtredende og dominerende vurderingsmetoden. I NIFUs rapport om 

karakterforsøket kommer det frem at lærerne er mindre opptatt av muntlighet, da det ofte er 

tidkrevende å ha vurderingssituasjoner i norsk muntlig. I forsøket var det opp til hver enkelt 

lærer hvordan man valgte å vekte hovedmål/sidemål og muntlig/skriftlig. På en annen side 

fant de at muntlighet hadde fått en større spontan plass i timen, i form av diskusjoner om 

aktuelle saker og tekster. En forklaring på dette var at man hadde mer tid i timene når man 

ikke måtte ha like mange vurderingssitasjoner som med tre separate karakterer i norsk 

(Seland, Hovdhaugen, Loddingen, Prøitz & Rønsen, 2018).  

 

I Marthinsen sin masteroppgave er det gjort en lærebokanalyse for å se hvordan læreboken 

legger opp til arbeid med muntlige ferdigheter. Her finner hun at lærebøkene på vg1 har et 

stort potensial til trening og utvikling av muntlige ferdigheter. En forutsetning for dette er at 

læreren må velge å fokusere på arbeid med muntlige ferdigheter. De muntlige ferdighetene 

som blir representert mest i lærebøkene er «å diskutere» og «å presentere», mens lytting, 
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samtale, fortelle og dramatisere er de ferdighetene det blir lagt opp minst oppgaver rundt. 

Disse klassifiseringene vil bli gjort rede for senere i oppgaven. Hun konkluderer med at 

læreboken er en ressurs for arbeid med muntlige ferdigheter, men lærerne må selv velge å 

benytte seg av læreboken som et redskap for arbeid med dette (Marthinsen, 2015). 

 

Marthinsen (2015) fant at lytting var en av ferdighetene som var lite representert i de 

lærebøkene som ble analysert. En mulig årsak til dette funnet forklares med at lytting gjerne 

er representert gjennom all muntlig kommunikasjon, og blir dermed ikke jobbet eksplisitt 

med, men det er fortsatt en ferdighet hos elevene som må utvikles og trenes med hjelp fra 

lærer. Adelmanns (2002) resultater viser at lytting er en forutsetning for muntlighet. I 

forskning om lytting nevnes lytting gjerne i forbindelse med publikumsrollen. Responsen på 

en muntlig presentasjon er gjerne i form av applaus (Hertzberg, 2003), men Svenkerud et al. 

(2012) finner at det det er lite respons å få fra publikum. Palmér (2008) finner at publikum 

viser lite interesse for muntlige presentasjoner. Adelmann (2009) finner at lytteperspektivet 

aldri har noen framtredende plass i svenskundervisningen, dette kan til en viss grad overføres 

til norske klasserom. Basert på funnene til Svenkerud et al. og Hertzberg, som er studier fra 

norsk klasserom, ser det ut til at lytting ikke har hatt en sentral posisjon i norske klasserom. 

Dette kan hende at lytting har fått en mer sentral posisjon i dag, ettersom lytting er mer 

representert i læreplanen etter læreplanrevisjonen i 2013.   

 

Solberg (2017) så i sin masteroppgave på hvordan bruk av lydopptak, som alternativ til den 

tradisjonelle elevfremføringen, påvirker læreren i vurderingssituasjonen. Han intervjuet tre 

norsklærere etter at de hadde gjennomført et undervisningsopplegg i sin norskklasse der 

elevene brukte lydopptak og spilte inn sine fremføringer. Etter dette skulle lærerne vurdere 

lydopptakene. Her fant han blant annet at lærerne hadde et større fokus på fagliginnholdet, 

enn det man har i vurderinger av klassiske presentasjoner. Actio, kommentarer på elevens 

stemmebruk, som gjerne blir vurdert i tradisjonelle presentasjoner, fikk et mye mindre fokus. 

Lærerne fant det utfordrende å kommentere på actio når man kun hadde lydopptak. I 

tilbakemeldingene til elevene ble det fokusert på memoria og elocutio. Memoria er 

kommentarer på bruk av manus, og elocutio er kommentarer som omhandler språkvalg, 

stilnivå og språklige utsmykninger.  
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Kort oppsummert viser den tidligere forskningen innenfor dette temaet at det er lite 

systematisk arbeid med muntlighet, og den mest brukte arbeidsformen er presentasjoner. 

Samtalen i klasserommet er også en del av den muntlige aktiviteten i klasserommet, men det 

kommer ikke frem om det danner en del av vurderingsgrunnlaget, kun Mjøen (2013) påpeker 

at dette teller som en del av vurderingsgrunnlaget. Skriftlig-muntlige prøver blir også benyttet 

(Mjøen, 2013; Hertzberg, 2012). Det kommer frem at eksamensformen har en innvirkning på 

vurderingsformene som blir benyttet, noe jeg kommer tilbake til i kapittel 2.3. De muntlige 

ferdighetene som blir vurdert i presentasjonene er ofte elevens stemme- og kroppsbruk, men 

Penne og Hertzbergs (2008) studie viser at heller ikke dette blir vurdert. Kommentarer på 

språkbruk og fagbegreper forekommer også sjeldent. Det faglige innholdet i den muntlige 

situasjonen danner en stor del av vurderingsgrunnlaget.  

 

 

2.2 Muntlighet i norskfaget 

For å kunne finne ut hvilket vurderingsgrunnlag norsklærere baserer seg på for å kunne sette 

standpunktkarakter i norsk muntlig, er det vesentlig å definere hva som inngår som muntlighet 

i norskfaget. Dette vil jeg gjøre ved å legge frem hva LK06 definerer som muntlighet. Da vil 

jeg først se på de grunnleggende ferdighetene, som gjelder for alle fag, for så å se på 

læreplanen for norsk. Videre herfra kommer oppgaven inn på den spontane aktiviteten i 

klasserommet. Det vil også bli lagt frem en klassifisering av muntlige ferdigheter, dette er for 

å kunne gjøre rede for hvilke muntlige ferdigheter som inngår i vurderingsgrunnlaget i 

analysen av datamaterialet. 

 

 

2.2.1 Muntlighet som grunnleggende ferdighet 

Muntlige ferdigheter har lenge vært en del av læreplanene, og handlet lenge om god og 

tydelig uttale, opplesing og presentasjoner. I Mønsterplanen som kom i 1987 (M87), fikk 

muntlig språkbruk et kommunikativt perspektiv, der de la til grunn at den første lese- og 

skrivekompetansen skulle utvikles fra elevens eget talemål. Her inngikk muntlighet som en av 

åtte hovedemner. I L97 kom det inn tre hovedområder i læreplanen der Lytte og tale var en av 

dem, dette hovedområdet ble sidestilt med hovedområdet Lese og skrive (Hertzberg, 2003; 
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Svenkerud, 2013). I LK06 ble grunnleggende ferdigheter innført, og muntlighet skulle inn i 

alle fag, dermed fikk muntlighet en mer sentral posisjon enn tidligere. 

Rammeverket for grunnleggende ferdigheter gjelder for alle fag i skolen, og beskriver 

muntlige ferdigheter som en meningsskapende prosess som blir til ved hjelp av tale, samtale 

og lytting. Dette innebærer at man skal kunne lytte til andre, gi respons og være bevisst på å 

tilpasse til mottaker når man taler (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Muntlighet som 

grunnleggende ferdighet i norskfaget beskrives som: «Å skape mening gjennom å lytte, 

samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 

4). Dette innebærer at man skal kunne mestre ulike kommunikasjonsformer, deriblant muntlig 

presentasjon. Det arbeides systematisk med muntlige sjangre, og man skal kunne lytte og 

bruke språket til å samtale om faglige emner. De grunnleggende ferdighetene skal ikke 

vurderes, ettersom de er integrert i kompetansemålene. Beskrivelsen av muntlighet som 

grunnleggende ferdighet i norskfaget er for å tydeliggjøre hvordan de grunnleggende 

ferdighetene kan gjenfinnes i kompetansemålene (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4). For å 

forstå hvordan en skal arbeide med og vurdere muntlige ferdigheter i norskfaget må man se på 

kompetansemålene som blir presentert i læreplanen for norsk.  

 

 

2.2.2 Muntlighet i læreplanen for norsk 

Kompetansemålene legger føringer for flere muntlige aktiviteter som skal måles og vurderes i 

karakteren for norsk muntlig. Ettersom oppgaven skal se på standpunktvurderingen vil jeg 

hovedsakelig fokusere på kompetansemålene for vg3. Det er også relevant å trekke frem de 

muntlige aktivitetene som blir presentert i kompetansemålene i vg1 og vg2, siden norskfaget 

går over tre år og standpunktkarakteren skal bygge på kompetansen elevene har tilegnet seg i 

løpet av de tre årene. 

 

Kompetansemålene for norsk vg3 om muntlig kommunikasjon sier at elevene skal kunne vise 

lytteferdigheter ved å reflektere over innholdet i muntlige tekster, og vurdere 

argumentasjonen. De skal også, ved hjelp av fagterminologi og argumentasjon, kunne drøfte 

norskfaglige emner. Elevene skal kunne produsere og fremføre sammensatte tekster ved hjelp 

av retoriske og digitale ferdigheter. Et av kompetansemålene innebærer også at de skal kunne: 

«Sette sammen og framføre et avgrenset litterært program» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 
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12). Dette betyr at de muntlige aktivitetene elevene skal bli vurdert i er å kunne lytte, 

argumentere og fremføre. Elevens fagkunnskap i norskfaglige emner skal også bli vurdert, 

samt bruken av fagterminologi.  

 

Kompetansemålene for muntlig kommunikasjon i vg1 og vg2 legger, i likhet med 

kompetansemålene for vg3, opp til at elevene skal kunne lytte og argumentere. Det står ikke 

at elevene skal kunne fremføre, men verbet presentere blir brukt. Elevene skal i tillegg til å 

vise kunnskap om norskfaglige emner, og kunne bruke fagterminologi, og tre inn i ulike 

roller: «Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10). Her blir også flere muntlige aktiviteter presentert, som å 

kunne samtale, diskutere og dramatisere. I kompetansemålene for vg2 kommer det ikke frem 

noen nye muntlige aktiviteter som skal vurderes, de aktivitetene som skal vurderes er å lytte 

og presentere. Elevene skal og vise kunnskap om retorikk og norskfaglige emner, samt ha 

presis språkbruk: «Formidle faginnhold presist» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 11).  

 

 

2.2.3 Spontan muntlig samhandling 

I forklaringen av hovedområdene i norsk, står det at muntlig kommunikasjon som 

hovedområde handler om å kunne lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Elevene skal 

også kunne «uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere», 

gjennom forberedt og spontan muntlig samhandling (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2). Som 

vist i kapittel 2.1 om tidligere forskning, forgår det meste arbeidet med muntlighet ved bruk 

av muntlig fremføringer, elevene får da arbeidet mye med den planlagte muntlige 

kommunikasjonen. Den spontane muntlige kommunikasjonen var det kun Mjøen (2013) som 

trakk frem som en del av vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig, og 

Hertzberg (2003) nevner en surveyundersøkelse om viser at lærere regner den muntlige 

aktiviteten i klasserommet som arbeid med muntlighet. Jeg anser det som hensiktsmessig å 

trekke frem mer om den spontane aktiviteten, ettersom det er lite tidligere forskning på dette 

området.  

 

I Norsklæreren (Fjørtoft, 2009) svarer Utdanningsdirektoratet på et spørsmål om vurdering av 

den muntlige aktiviteten i timen. Her kommer det frem at flere lærere opplever det som 

problematisk å bruke den muntlige aktiviteten i timen som vurderingsgrunnlag, ettersom 
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vurderingssituasjoner alltid skal være forutsigbare og ha klare kriterier. 

Utdanningsdirektoratet svarer at det er elevens faglige prestasjon som skal vurderes og at man 

må avtale med elevene når man skal ha en slik vurderingssituasjon, slik at den blir 

forutsigbar.  Fjørtoft (2009) mener derimot at den muntlige aktiviteten i klasserommet ikke er 

en gyldig vurderingsform, siden den i stor grad er basert på lærerens inntrykk og hvor aktive 

elevene er, uavhengig av faglig innhold. Fjørtoft baserer sitt standpunkt på en studie som viser 

at klasseromsamtalen består av at læreren stiller spørsmål, og selv besvarer de i løpet av 

sekunder (Black & William, 1998, referert i Fjørtoft, 2009). Dette viser at selv om lærerne 

skal telle med den muntlige aktiviteten i klasserommet som en del av vurderingsgrunnlaget så 

er dette en utfordrende aktivitet å vurdere. 

 

 

2.2.4 Klassifisering av muntlige ferdigheter 

Muntlige ferdigheter kan blir klassifisert på flere måter, de kan klassifiseres ut ifra læreplanen 

eller basert på forskning og teori. Børresen, Grimnes og Svenkerud (2012) deler muntlige 

ferdigheter inn i kompetanser (å lytte, å stille spørsmål, å argumentere, å vurdere) og sjanger 

(samtale, muntlig fortelling, presentasjon). Inndelingen deres er basert på skolens praksis for 

arbeid med muntlighet, og læreplanen. Palmér (2008) deler inn muntlige ferdigheter som 

resonemang og förberett tal, der resonemang er språkhandlinger som forgår individuelt eller i 

samspill med andre, og er det man bruker for å tenke og lære. Förberett tal er de produktive 

monologiske sjangrene, som for eksempel å holde en presentasjon. Penne og Hertzberg 

(2008) deler inn muntlige ferdigheter ut ifra om det er monolog eller dialog. Videre blir det 

delt inn i engangstekster og gjenbrukstekster, hvor gjenbrukstekster er tekster som allerede er 

komponert, og som kun skal gjenfortelles, mens engangstekster er den typiske spontane, 

naturlige talen. De deler det også inn etter om det er tanketekster eller presentasjonstekster. 

Svenkerud (2013) deler inn muntlige ferdigheter basert på skolens praksis, og opererer med 

kategoriene: framføringer, debatter/diskusjoner, verkstedlignende øvelser, metaundervisning 

og annet. 

 

Teoriene som kategoriserer muntlige ferdigheter har ganske ulike innfallsvinkler, og 

Svenkeruds inndeling er basert på data som er hentet inn før innføringen av LK06. Derfor 

anser jeg det hensiktsmessig å arbeide ut ifra kategoriseringen av muntlige ferdigheter som 

blir presentert i masteroppgaven til Marthinsen (2015). Hun har utviklet en helhetlig 
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klassifisering av muntlige ferdigheter, med klart avgrensende og gjensidig utelukkende 

kategorier. Kategoriene er også blitt testet ut i en lærebokanalyse.  

 

I sin masteroppgave Muntlige ferdigheter i lærebøker opererer Marthinsen med denne 

klassifisering av muntlige ferdigheter: å presentere, å samtale, å lytte, å diskutere, å 

dramatisere, og å fortelle. Kategoriene er basert på teori fra Børresen, Grimnes og Svenkerud 

(2012), Palmér (2008), Penne og Hertzberg (2008) og Svenkerud (2013), og 

kompetansemålene for norsk vg1. For å skille de fra hverandre er ferdighetene delt inn i 

reseptive og produktive sjangre, og de produktive sjangrene er delt inn i monologiske og 

dialogiske muntlige aktiviteter (Marthinsen, 2015). Denne inndelingen vil være 

utgangspunktet for min klassifisering av muntlige ferdigheter. Marthinsen bruker begrepet 

kommunikasjonsformer om kategoriene, i denne oppgaven vil de seks ulike kategoriene bli 

betegnet som muntlige aktiviteter eller undervisningsformer. Hensikten med å klassifisere de 

muntlige ferdighetene inn i ulike kategorier er for å kunne bruke disse i analysen av 

datamaterialet. I analysen vil jeg se på hvilke muntlige ferdigheter som inngår i 

vurderingsgrunnlaget. For å kunne få innsikt i dette er det vesentlig å definere muntlige 

ferdigheter og gjøre rede for et begrepsapparat som kan benyttes i analysen.  

 

Presentere 

Denne kategorien innefatter produktive monologiske ferdigheter. Børresen, Grimnes og 

Svenkerud (2012) forklarer at muntlige ferdigheter i en fremføring innebærer å legge frem et 

forberedt muntlig arbeid i klasserommet. For å beherske presentasjon som en muntlig 

ferdighet må man være kjent med innholdet som skal presenteres, man må fremstå troverdig, 

kunne tilpasse virkemidler som blir brukt, og tilpasse seg konteksten presentasjonen foregår i. 

Penne og Hertzberg (2008) trekker frem at i tillegg til å kunne vise evne til å formidle i en 

presentasjon, må man også legge frem et relevant og korrekt fagstoff. Dette er to faktorer som 

er avhengig av hverandre for å kunne gjennomføre en vellykket presentasjon. 

 

Samtale 

Den sosiokulturelle læringsteorien fokuserer spesielt på samtalen som en forutsetning for at 

læring skal skje. I læreplanen legger de også vekt på samtalen som et middel for læring, da 

elevene skal kunne utrykke kunnskap, tanker og ideer både i forberedt og spontan tale 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10). Kategorien samtale innefatter produktive dialogiske 
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ferdigheter, og innebærer en samtale mellom elev og lærer, læreren i samtale med hele 

klassen, eller en samtale elevene seg imellom.  

 

Lytte 

Lytting er den eneste reseptive ferdigheten av de muntlige ferdighetene. Tidligere i 

språkforskningen har lytteren hatt en posisjon i talesituasjonen som publikum eller mottaker 

av et budskap. I senere tid har lytteren i forskningssammenheng fått en viktigere posisjon, og 

blir ansett som den som hjelper å drive samtalen videre. Lytting som fokusområde kom 

spesielt frem i revideringen av læreplanen i 2013. I kompetansemålene for muntlig 

kommunikasjon i vg3 går to av de ut på å kunne lytte (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 12). 

Adelmann (2009) trekker frem at muntlige ferdigheter også dreier seg om lytting. Videre 

forklarer han at det kreves ulike lyttekompetanser i ulike situasjoner: diskriminerende lytting, 

forståelseslytting, kritisk lytting, empatisk lytting, anerkjennende lytting og identifiserende 

lytting. For å beherske de ulike formene, er det viktig å være klar over lytteforstyrrelser som 

kan forekomme i ulike kontekster, både eksterne og interne forstyrrelser.  

 

Diskutere 

Denne kategorien innebærer produktive dialogiske ferdigheter, og innefatter det læreplanen 

omtaler som argumentere og diskutere. Børresen, Grimnes og Svenkerud (2012) skriver at 

argumentasjon har en sentral rolle i den generelle delen av læreplanen på grunn av 

vitenskapelige tenkemåter. Læreplanen i vg3 legger opp til at elevene skal kunne vurdere 

argumentasjon, samt kunne argumentere om faglige emner: «Drøfte norskfaglige og 

tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 12).  

 

Dramatisere 

Dramatisere blir kategorisert som en produktiv dialogisk ferdighet. Det er kun læreplanen for 

vg1 som nevner dramatisering som en muntlig aktivitet. Hensikten med dramatisering i 

skolen er å kunne leve seg inn i fiksjonen, og sette seg inn i situasjoner som kan gjøre at man 

lærer noe om hvordan man kan takle en tilsvarende situasjon i den virkelige verden. Penne og 

Hertzberg (2008) forklarer at dramatisering også er et middel for å få de stille elevene i tale. 

En forutsetning for å få til dette er at man må definere tydelige roller og regler, slik at eleven 

trer inn i en rolle og at det ikke er ens egne meninger en presenterer. 
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Fortelle 

Fortelle innefatter produktive monologiske ferdigheter. Fortelle er ikke en av de muntlige 

aktivitetene som blir nevnt i læreplanen. Børresen, Grimnes, og Svenkerud (2012) forklarer at 

å fortelle er en av de eldste måtene å formidle kunnskap på. De ønsker gjerne å få fortelling 

inn i skolen igjen, men at eleven da skal være den som skal begi seg ut i fortellerollen. Den 

muntlige fortellingen skal ha mange av de samme egenskapene som den skriftlige 

fortellingen, slik som spenningskurve, stemning og andre virkemidler. Muntlige fortellinger 

kan være fortellinger fra fantasien, fortellinger basert på eget eller andres liv, eller eventyr, 

sagn, vitser og lignende. Penne og Hertzberg (2008) mener at fortelling er det viktigste 

meningsskapende medium i hverdagen, og i klasserommet skal man lære å fortelle, men og 

utvikle et metaspråk for å kunne tolke og forstå fortellinger. 

 

 

2.3 Vurdering av standpunktkarakteren i norsk muntlig 

I denne delen av oppgaven vil jeg i stor grad ta for meg skolepolitiske føringer for vurdering i 

norsk muntlig. Dette blir gjort fordi oppgaven ikke tar for seg hvordan lærerne vurderer, men 

hva som blir vurdert. I dette delkapittelet vil jeg gå inn på hvilke bestemmelser som ligger til 

grunn for vurderingen av standpunktkarakteren i norsk muntlig. Videre vil jeg se på 

utfordringer ved vurdering av norsk muntlig. Og til slutt vil jeg gå inn på hvordan eksamen i 

norsk muntlig forgår, og trekke inn teori om washback-effekten.  

 

 

2.3.1 Bestemmelser for standpunktkarakteren 

Når man som lærer gir tilbakemeldinger og faglige vurderinger som har til hensikt å fremme 

elevens læring, blir dette betegnet som formativ vurdering eller vurdering for læring. 

Vurderingen som sier noe om sluttproduktet, enten etter et avsluttet tema eller i slutten av 

semesteret, omtales som vurdering av læring eller summativ vurdering (Hopfenbeck, 2009). 

Formativ vurdering kan beskrives som hensikten med vurderingen, og summativ vurdering er 

funksjonen til vurderingen (Black & William, 2009). Summativ vurdering og vurdering for 

læring er begreper som blir brukt i sammenheng med pedagogisk teori og forskning, og 

betegner en vurdering som skal si noe om elevens kompetanse og måloppnåelse. Ettersom 
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dette kapittelet også tar for seg bestemmelser for standpunktkarakteren og eksamen i norsk 

muntlig vil jeg benytte meg av begrepet sluttvurdering, som er begrepet som blir brukt i 

opplæringsloven om eksamen og standpunktkarakter.  

 

Bestemmelsene for vurdering er fastsatt i opplæringsloven. Opplæringsloven slår fast at 

standpunktkarakteren skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd ut fra hva som 

er forventet på tidspunktet for vurderingen. Elevene skal i tillegg være orientert om hva som 

er vektlagt i vurderingsgrunnlaget, og de skal vite hva som er målet for opplæringen. Formålet 

med vurderingen er å fremme læring, uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved 

avslutningen av opplæringen i faget (Opplæringslova, 2015, §4-11 og §4-12). Elevene skal 

også bli gjort kjent med kompetansemålene, og vite hva som vektlegges. 

Standpunktkarakteren skal heller ikke settes på bakgrunn av et matematisk gjennomsnitt, da 

eleven skal ha mulighet til å vise utvikling av kompetansen i faget. 

 

Det stilles også krav om at standpunktkarakteren skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag. 

Dette innebærer at eleven skal få vist sin kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger 

(Opplæringslova, 2015, §3-18). LK06 gir lærerne stor metodefrihet, som vil si at de har stort 

handlingsrom når det kommer til metodene de benytter for å nå kompetansemålene. 

Utdanningsforbundets tidligere leder Ragnhild Lied mener at lærerne må få velge 

fremgangsmåter man selv har troen på (2015). I reformene fra nittitallet ble det obligatorisk 

med elevaktive metoder og prosjektarbeider. Selv om det ikke er slike føringer i LK06, mener 

Svenkerud (2013) at disse metodene fortsatt harmonerer med dagens læreplan, og derfor står 

fortsatt presentasjoner sterkt. Definisjonen av muntlige ferdigheter i læreplanen gjør det også 

lett å kunne knytte arbeid opp mot presentasjoner. Hertzberg (2012) forklarer at til tross for at 

lærerne har stor myndighet til å velge mye selv, kontrolleres de gjennom rapportering og 

regelmessig testing av elevene.  

 

Berge (2007) og Hertzberg (1999) etterspør felles vurderingskriterier for muntlig. Dette 

eksisterer ikke for trinnene på videregående skole, men det finnes rettledende nasjonale 

kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn. Det er frivillig om man 

benytter seg av kjennetegnene for grad av måloppnåelse, og om de blir benyttet skal de brukes 

sammen med læreplanen for faget. Hensikten med de er å være en støtte til 
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standpunktkaraktervurderingen, og skape en felles forståelse og et felles språk for hva elevene 

skal lære (Utdanningsdirektoratet, 2016b). Kompetansen som blir etterspurt i kjennetegnene 

for grad av måloppnåelse, er at man skal ha relevant kunnskap, kunne tolke og analysere 

tekster, presentere fagstoff, gi tilbakemelding på andres arbeid, og man skal kunne delta i 

samtaler og diskusjoner. Det blir også stilt krav til språket: «Eleven bruker eit presist språk 

der omgrep frå grammatikk og tekstkunnskap inngår i ulike kommunikasjonssituasjonar» 

(Utdanningsdirektoratet, 2016b).  
 

I 2009 ble det i opplæringsloven innført krav om å kunne dokumentere underveisvurderingen 

som ble gitt (Opplæringsloven, 2009, §3-16). Dette kravet ble fjernet i 2015, da de fant ut at 

bestemmelsen kun hadde en kontrollfunksjon. Men skolene skal fortsatt ha et eget system for 

å dokumentere vurderingsarbeidet (Opplæringsloven, 2015, §3-16). Den nye endringen skal 

tydeliggjøre sammenhengen mellom underveisvurderingen og standpunktkarakteren, slik at 

man motiverer elevene til jevn innsats gjennom skoleåret (Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

Skjong (2016) påpeker at mange forsetter å dokumentere underveisvurderingen selv det ikke 

er et krav lenger. 

 

 

2.3.2 Utfordringer i vurdering av norsk muntlig 

Som gjort rede for tidligere i oppgaven er det muntlige presentasjoner som dominerer den 

muntlige aktiviteten i klasserommet. En muntlig presentasjon er en sårbar situasjon for 

eleven, siden det er noe som forgår der og da. Vurderingen av de muntlige presentasjonene er 

som regel kun basert på selve presentasjonen og ikke arbeidet som er gjort frem mot 

presentasjonen, og det er blir gitt lite veiledning fra læreren underveis i prosessen (Hertzberg, 

2003; Svenkerud et al., 2012; Svenkerud, 2013). I en skriftlig tekst er man mer distansert, og 

man kan revidere og endre teksten før den vurderes (Hertzberg, 2003). Det er liten avstand 

mellom person og ytring i en muntlig presentasjon (Hertzberg & Roe, 1991). Derfor er det 

viktig i en muntlig vurdering at elevene får vite hva de blir vurdert på, og at læreren måler det 

man sier at skal måles. I vurdering av muntlige fremføringer vil det ifølge Hertzberg (2003) 

være fordelaktig å bruke kriterieskjemaer i vurderingsarbeidet, siden man da retter 

oppmerksomheten bort fra personen og over på fremføringen. Det er også med å skape et 

rutinepreg, slik at man avdramatiserer sårbarheten. Hertzberg spesifiserer også at det er viktig 

å vurdere publikumet, og fokusere på at det skal være et publikum som forholder seg seriøst 
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og respekterer den som fremfører. Svenkerud et al. (2012) viser at bruk av kriterier knyttet til 

muntlige ferdigheter er underkommunisert. Dette kan svekke elevens mulighet til å utvikle de 

muntlige ferdighetene.  

 

Berge (2007) mener at vurdering av muntlige ferdigheter kan fremstå som vilkårlig, siden det 

ikke eksisterer et nasjonalt vurderingssystem: «Det er ingen grunn til å forestille seg annet enn 

at vurderingene av denne typen grunnleggende ferdighet vil være vilkårlig» (Berge, 2007, s. 

243).  Utdanningsdirektoratet oppfordrer til bruk av vurderingskriterier 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Som vist i kapittelet over eksisterer kun forslagene for 

kjennetegn på grad av måloppnåelse for grunnskolen og ikke videregående skole. De er heller 

ikke obligatoriske å bruke. Hertzberg (1999) mener også at det er behov for å styrke 

påliteligheten til vurderingen av muntlige ferdigheter, og dette kan gjøres ved å utvikle et 

tolkningsfellesskap med felles kriterier. I en NIFU STEP rapport fra 2010 om vurdering av 

standpunktkarakteren, kommer det også frem at det er behov for et tolkningsfelleskap for å få 

til rettferdig standpunktvurdering. Det kommer frem at det er en utfordring å etablere 

tolkningsfelleskapet fordi læreres kunnskap om elevens mestring og kompetanse ligger hos 

den enkelte lærer, og denne kunnskapen blir ikke uttalt eller delt med andre (Prøitz & Borgen, 

2010, s. 22). Mjøen (2013) poengterer at det er mulig det ikke er et tolkningsfellesskap i 

muntlig, fordi det ikke gjennomføres nasjonale prøver i muntlighet.  

 

 

2.3.3 Eksamen i norsk muntlig 

Hertzberg (2012) påpeker at eksamensformen påvirker arbeidet med muntlighet. Derfor er det 

relevant å trekke frem hvordan eksamen i norsk muntlig foregår. Endringer for muntlig 

eksamen ble sist gjort i 2014. Eleven får vite 48 timer i forkant, hvilket fag man skal ha 

eksamen i, for så å få en forberedelsedel 24 timer før eksamen. De får vite et tema eller en 

problemstilling, og skal ut ifra det lage en presentasjon. Presentasjonen fungerer som 

utgangspunkt for fagsamtalen på eksamen, men den vil ikke bli vurdert på annet enn hvordan 

den blir lagt frem: «Den faglige kompetansen eleven viser gjennom måten 

temaet/problemstillingen presenteres på, er også en del av vurderingsgrunnlaget av elevens 

samlede kompetanse» (Utdanningsdirektoratet, 2019b). Hensikten med eksamen er å vise 

kompetanse i så stor del av faget som mulig (Utdanningsdirektoratet, 2019b). 
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2.3.4 Washback-effekt 

Hertzberg (2012) nevner som sagt at eksamensformen påvirker undervisningen av muntlighet. 

Derfor anser jeg det relevant å trekke inn teori om «washback-effekten». J. Charles Alderson 

og Dianne Walls studie Does washback exsist? (1993) er en av de mest sentrale studiene om 

washback-effekten. De beskriver at sluttvurderinger og eksamener har innflytelse på hvordan 

lærere underviser og hvordan elevene lærer. De forklarer at begrepet «washback» kan 

relateres til ordet «influence», altså å påvirke. Dette vil si at en god test, er en test som vil føre 

til målrettet og god undervisning før testen. Og testen vil heller ikke gjøre at det blir noen 

forskjell mellom læreplanen, undervisningen og testen. Da får man en positiv washback-

effekt. En negativ washback-effekt, vil være om testen mangler noe, at elevene ikke blir 

vurdert på en del av læreplanen, og at dette videre fører til at dette emnet blir nedprioritert i 

undervisningen og læringen, siden testen signaliserer at dette ikke er like viktig (Alderson & 

Wall, 1993).  

 

Washback er spesielt tydelig i «high-stakes test», som er tester der mye står på spill, slik som 

eksamen, tentamen eller nasjonale prøver. Det er naturlig å velge å jobbe mot et mål som 

forbereder en på akkurat det en må klare, men da faller andre emner bort, som ikke er like 

relevante for det aktuelle målet (Madaus, 1988). Alderson og Wall (1993) forklarer at 

washback kan ha konsekvenser for hva og hvordan lærere underviser, samt intensiteten i hva 

lærere underviser i. De presenterer flere hypoteser om dette: 

 

(1) A test will influence teaching. 

(2) A test will influence learning. 

(3) A test will influence what teachers teach. 

(4) A test will influence how teachers teach. 

(5) A test will influence what learners learn. 

(6) A test will influence how learners learn. 

(7) A test will influence the rate and sequence of teaching. 

(8) A test will influence the rate and sequence of learning. 

(9) A test will influence the degree and depth of teaching. 

(10) A test will influence the degree and depth of learning. 

(11) A test will influence attitudes to the content, method, etc. of teaching 

       and learning. 

(12) Tests that have important consequences will have washback. 

(13) Tests that do not have important consequences will have no washback 

(14) Tests will have washback on all learners and teachers. 
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(15) Tests will have washback effects for some learners and some teachers, 

        but not for others. 

 (Alderson & Wall, 1993, s. 120-121) 

 

Hypotese en og to fastslår at en test vil påvirke både undervisning og læring. Videre blir det 

forklart hvilke sider av undervisning og læring som kan bli påvirket av en test. En test kan 

påvirke hva som blir undervist og hva som læres, samt hvordan undervisningen foregår og 

hvordan det læres (hypotese 3- 6). En test vil også påvirke både hastigheten og sekvensen på 

undervisningen og læringen, samt graden av, og dybden av undervisningen og læringen 

(hypotese 9 og 10). Den ellevte hypotesen beskriver at en test vil ha en innvirkning på 

holdningen til innholdet og metoden for undervisningen og læringen. Hypotese tolv forklarer 

at større og viktige tester vil alltid ha en washback-effekt. Tester som derimot ikke er så 

viktige vil ikke ha en washback-effekt (hypotese 13). Hypotese 14 og 15 forklarer at noen 

tester vil ha en washback-effekt for alle elever og lærer, mens noen tester vil det kun påvirke 

noen elever og lærere (Alderson & Wall, 1993). 

 

Som tidligere nevnt, innebærer eksamen i norsk muntlig at man har et muntlig fremlegg og 

deretter har en fagsamtale. En mulig washback-effekt her er at lærerne blir påvirket når det 

kommer til valg av vurderingsform de bruker i undervisningen. Ettersom eksamen består av 

en presentasjon og fagsamtale, kan man få en negativ washback-effekt, og forvente å finne at 

disse vurderingsformene blir prioritert, fremfor andre muntlige vurderingsformer. Om det er 

et spesifikt faginnhold som blir testet ved eksamen kan man også forvente at dette vil bli 

prioritert i undervisningen. 

 

Det er ikke bare eksamen som kan ha innvirkning på undervisning og læring, men også andre 

viktige tester. For skriving og lesing kan for eksempel nasjonale prøver ha en innvirkning. 

Muntlighet blir ikke testet i nasjonale prøver. En viktig vurderingssituasjon i norsk på vg3 er 

fordypningsemnet. Denne oppgaven har vært en del av videregående opplæring gjennom flere 

læreplaner, og gjennomføres både skriftlig og muntlig (Bjørnstad, 2015).  
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3 Metode 
 

I dette forskningsprosjektet er problemstillingen undersøkt ved å intervjue syv lærere ved tre 

forskjellige skoler. I dette kapittelet vil jeg drøfte og gjøre rede for de metodiske valgene som 

er tatt. Jeg vil starte med å gjøre rede for hvorfor jeg valgte kvalitativ metode for så videre 

gjøre rede for utvalget til undersøkelsen. Etter dette kommer jeg inn på intervju som metode, 

og forklarer hvorfor dette er en hensiktsmessig metode å bruke for å besvare 

problemstillingen. Etter dette kommer jeg inn på hvordan intervjuprosessen foregikk. I 

underkapittel 3.4. gjør jeg rede for hvordan analysen er strukturert og gjennomført, for til slutt 

å komme inn på validitet, relabilitet og forskningsetikk i delkapittel 3.5. 

 

 

3.1 Kvalitativ metode 
 

I min oppgave ønsket jeg å finne ut hvilket vurderingsgrunnlag som ligger bak 

standpunktkarakteren i norsk muntlig, og derfor jobber jeg etter problemstillingen Hvilket 

grunnlag baserer norsklærere seg på for å sette standpunktkarakter i norsk muntlig? 

Kvale og Brinkmann (2015) forklarer at problemstillingen er retningsgivende for valget av 

metode siden det er den som kommuniserer spørsmålene oppgaven skal svare på. Jeg har 

valgt en kvalitativ metode. Ved å velge en kvalitativ metode kan en trekke frem ting som ikke 

kan måles i frekvens eller kvantitet, men man går mer i dybden og skaper en forståelse av 

sosiale fenomener (Ryen, 2002, s. 19). Dette temaet kunne også blitt belyst ved en kvantitativ 

metode hvis man visste mer om hva som dannet vurderingsgrunnlaget for 

standpunktkarakteren i norsk muntlig. Ettersom det ikke finnes mye tidligere forskning på 

dette området egner det seg best å benytte en kvalitativ metode for å besvare 

problemstillingen. 

 

Thagaard (2009) påpeker at en kvalitativ forskningsmetode er det mest hensiktsmessige å 

benytte seg av i studier som er lite forsket på tidligere. Man kan som regel ikke generalisere 

kvalitativ forskning, ettersom det har et mindre utvalg, men man skaper en dybdeforståelse. 

Det er også det som er formålet mitt ved undersøkelsen: å forstå hva enkelte lærere tenker og 

mener rundt det valgte temaet. Dalen (2011) påpeker at kvalitativ metode, da spesielt 
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kvalitativt intervju, egner seg godt dersom målet er å få kjennskap til informantenes egne 

erfaringer, tanker og følelser. 

 

3.2 Utvalg 
 

Målet med denne undersøkelsen er ikke å gjøre generaliseringer, men å kunne gå i dybden hos 

et mindre antall informanter. På bakgrunn av dette er utvalget syv norsklærere som jobber i 

videregående skole. Kvalitative metoder er ofte kjennetegnet med at de har et begrenset antall 

informanter som man forsøker å få mye informasjon om. Det er en grenseverdi der man ikke 

ville fått mer ny informasjon fra flere informanter, den er ofte nådd etter 6-8 informanter. 

Studentprosjekter, som dette, har gjerne færre enn ti informanter grunnet begrensninger i blant 

annet tid (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010, s. 104). Med dette tatt i betraktning var 

jeg forberedt på å skaffe flere informanter om de syv ikke ga tilstrekkelig informasjon for å 

besvare problemstillingen. Etter at intervjuene var gjennomført, så jeg at det var et egnet 

antall informanter med tanke på informasjonen de ga, og hva som er realistisk å få til innenfor 

prosjektets fastsatte tidsrammer. 

 

Kriteriene for utvalget mitt var at de for det første jobbet på videregående skole, og for det 

andre hadde undervisningskompetanse- og erfaring i norskfaget på videregående nivå. Av 

lærerne jeg kontaktet og brukte som informanter, var flere av dem personlige forbindelser 

som videre fikk meg i kontakt med lærere som oppfylte kriteriene og var aktuelle informanter 

for undersøkelsen. De syv lærerne er alle norsklærere på tre forskjellige videregående skoler i 

Østfold og Akershus, de har ulik mengde arbeidserfaring der noen er relativt nyutdannede, 

mens andre hadde jobbet i skolen over flere år. 

 

Rekrutteringen av informanter ble gjennomført i august 2018, der jeg sendte ut et 

informasjonsskriv om studien (vedlegg 1) til de aktuelle lærerne. Ettersom jeg brukte 

bekjentskaper og deres kontakter i rekrutteringen fikk jeg positiv respons fra samtlige. Det 

kan se ut til at utvalgsmetoden min er et bekvemmelighetsutvalg ettersom de er hentet ut fra 

bekjentskaper, og det er en enkel og bekvemmelig fremgangsmåte (Johannessen et al., 2010, 

s. 109). På en annen side er utvalget blitt valgt ut ifra kriterier som skal gi informanter som 

kan gi relevant informasjon for min problemstilling, og man kan da se på det som en 

kriteriebasert utvelgelse, der en velger informanter gitt ut ifra spesielle kriterier (Johannessen 
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et al., 2010). Det var deriblant viktig at norsklærerne underviste eller nylig hadde undervist i 

en vg3 klasse ettersom flere av skolene var med i et prøveprosjekt med én samlet karakter i 

norsk på vg1 og vg2. 

 

I utvalget mitt er det noe variasjon med tanke på alder og hvor lang fartstid de har i yrket. 

Flertallet av lærerne underviste norsk på studiespesialiserende, men noen hadde også klasser 

som går idrettslinje og formgivning. Ingen hadde yrkesfag og derfor blir de alle vurdert etter 

samme kriterier i norsk. Det er heller ingen kjønnskrav i utvalget, men det er tre menn som er 

blitt intervjuet og fire kvinner. I en utforskende kvalitativ studie som dette er det relevant å få 

frem nyanser og variasjoner i fenomenet som blir undersøkt. Utvalget er gjort med tanke på 

dette.  

 

 

3.3 Intervju 

Metoden jeg brukte for å hente inn informasjon til mitt prosjekt, var intervju. Intervjuene ble 

gjennomført individuelt med syv lærere ved tre forskjellige videregående skoler. Intervjuene 

ble utført ved hjelp av en intervjuguide, og det ble gjort lydopptak. Et kvalitativt intervju er et 

godt utgangspunkt når man ønsker å hente informasjon ut i fra noens opplevelser og 

erfaringer (Thagaard, 2009). Problemstillingen for oppgaven søker å forstå og hente 

informasjon om informantens syn og erfaring om vurdering i norsk muntlig. Intervju er den 

metoden som gir best innblikk i dette fenomenet, siden vurdering av standpunktkarakteren 

dreier seg om en aktivitet som pågår over lengre tid. For å hente inn den samme 

informasjonen gjennom for eksempel observasjon, måtte man fulgt en eller flere lærere over 

lengre tid. Ettersom jeg ønsker informasjon om hvordan læreren vurderer i norsk muntlig, er 

dette en prosess som i stor grad foregår i lærerens tanker, og ved å intervjue får man frem 

lærerens meninger og tanker rundt emnet. På bakgrunn av dette har jeg valgt å gjøre 

kvalitative forskningsintervjuer som er semistrukturerte.  

 

 

3.3.1 Semistrukturert intervju 

I et kvalitativt forskningsintervju ønsker man å få innsikt i informantens erfaringer og tanker 

samt refleksjoner rundt det temaet som undersøkes (Dalen, 2011). Mitt prosjekt søker å forstå 

hva som er vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig, og det var da 

naturlig å få informasjon fra norsklærere om dette temaet. Det er mange intervjuformer en kan 
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benytte seg av i kvalitativ forskning, men jeg har vurdert individuelle semistrukturerte 

intervjuer som det mest egnede. 

 

Det semistrukturerte intervjuet kjennetegnes som et relativt åpent intervju, der man har 

mulighet til å følge opp informantens respons på spørsmålene. Rekkefølgen på spørsmålene 

kan gjerne variere mellom intervjuene, noe som også kan være en utfordring, med tanke på 

reliabilitet. Denne intervjuformen har ikke like mye reliabilitet som et strukturert intervju, 

men man får muligheten til å gå i dybden og eventuelt oppdage noe ukjent, ettersom man står 

fritt til å ikke følge intervjuguiden til punkt og prikke (Brinkmann & Kvale, 2015). Et intervju 

som dette forgår ofte mer som en samtale, men man må være klar over at der er et 

asymmetrisk maktforhold, da man er den som bestemmer tema for samtalen og styrer 

samtalen i den retningen man ønsker (Creswell, 2018, s. 94).  

 

Ettersom det var en variasjon i hvor mye informantene svarte på spørsmålene, og det ikke var 

naturlig med utdypende oppfølgingsspørsmål hos alle, varierte også tidsbruken. 

Utgangspunktet for intervjuene var at de skulle ta 20 minutter, men de varierte fra 13 til 24 

minutter og varte gjennomsnittlig i 19 minutter. Intervjuene ble også tatt opp på lydopptak, 

slik at man sikrer å få med seg informantens formuleringer korrekt, samt man kan konsentrere 

seg om den som intervjues, og dermed ikke tenke på at man må notere ned verdifull 

informasjon underveis i intervjuet (Thagaard, 2009).  

 

 

3.3.2 Prøveintervju 

Før jeg skulle gjennomføre intervjuene med de syv lærerne, hadde jeg et prøveintervju. 

Grunnen til at jeg valgte å gjøre dette var at jeg ønsket å teste ut hvordan intervjuguiden 

fungerte i praksis, om spørsmålene formidlet det jeg ønsket, samt å få en tilbakemelding på 

hvordan jeg fungerte som intervjuer. Prøveintervjuet ble gjennomført med en bekjent som 

jobber som norsklærer på en videregående lærer. Maxwell (2013, s. 66) forklarer at det er 

fordelaktig å teste ut ideer og metode ved et forskningsdesign for å forbedre og presisere det 

ytterligere. Cresswell (2018) påpeker at en testfase også gir mulighet til å forbedre 

spørsmålene i intervjuguiden som igjen vil kunne sikre validitet i datamaterialet. 

 

Prøveintervjuene ga innsyn i tidsbruk, utforming av spørsmål og hvordan jeg fungerte som 

intervjuer. Estimert tid for intervjuene var rundt 20 minutter, og jeg fikk i denne fasen 
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bekreftet at intervjuguiden la opp til et intervju med denne lengden omtrent. Prøveintervjuet 

ga også innsyn i hvilke av temaene jeg burde prioritere å snakke om. En tilbakemelding jeg 

fikk var på formulering av spørsmålene, da noen av de var litt uklare. Som Krumsvik (2014) 

påpeker, er det viktig å bruke terminologi informantene er kjent med og forstår. Som 

intervjuer fikk jeg tilbakemelding på at det var bra jeg ga informantene god betenkningstid, 

men kunne gjerne stille flere oppfølgingsspørsmål der det var relevant.  

 

 

3.3.3 Intervjuguide 

Da jeg skulle utarbeide intervjuguiden (se vedlegg 3), var det viktig å forsikre meg om at jeg 

kom innom alle relevante temaer, og at den ville hjelpe meg med å få et rikt og fyldig 

datamateriale. I et semistrukturert intervju er intervjuguiden gjerne en oversikt over temaer og 

forslag til spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 85). Jeg valgte å ha et utvalg med spørsmål 

som jeg satte i en prioritert rekkefølge slik at man prioriterte å hente inn den viktigste 

informasjonen tidlig i intervjuet og stille oppfølgingsspørsmål der det passet. 

 

Intervjuguiden startet med spørsmål om hvilke vurderingsformer læreren benytter seg av for å 

sette standpunktkarakter i norsk muntlig, og hvordan de arbeider med muntlighet felles på 

skolen. Videre går den inn på hva lærerne legger i muntlig karakteren når det kommer til 

faglig kunnskap, muntlige ferdigheter og den spontane samtalen i klasserommet. Ifølge 

Thagaars (2009) skal man starte med litt nøytrale spørsmål, for så å gå over til de mer 

emosjonelle spørsmålene med mer utdypende svar. I denne situasjonen ble det ikke ansett 

som nødvendig, ettersom intervjuer og informant gjerne samtalte litt i forkant av intervjuet. 

Intervjuguiden avslutter med et ganske åpent spørsmål som spør om hva læreren selv tenker 

er en utfordring rundt temaet, eller om det er noe annet de vil komme med. Dette åpner for at 

informantene kan bringe opp noe de mener man burde kommet innom i intervjuet.  

 

 

3.3.4 Transkripsjon av intervjuene 

Alle intervjuene ble tatt opp på lydopptaker etter samtykke fra informantene. Ved å ta opp 

intervjuene trenger man ikke som intervjuer å ta notater underveis i intervjusituasjonen, og 

man trenger kun å konsentrere seg om samtalen. Lydopptakene ble transkribert etter 

intervjuene og deretter slettet. Ved å transkribere intervjuene får man strukturert 
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informasjonen, og man får en bedre oversikt over det innsamlede materialet slik at det er mer 

håndterlig når man skal analysere datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 235).  

 

Transkripsjoner er ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 236) oversettelser fra talespråk til 

skriftspråk, og det er en prosess som krever vurderinger og beslutninger. Den muntlige 

diskursen som foregikk ansikt til ansikt under samtalen, er noe som ikke gjenspeiles i 

transkripsjonen, og derfor er det viktig som forsker å være bevisst på at analysen ikke blir for 

fragmentert, og redusert til usammenhengende ord og meninger. Det er ingen standardsvar for 

hva man skal ta med i transkripsjonen, men man må vurdere hva som er mest hensiktsmessig 

for oppgaven. Det avgjørende i min transkripsjon var å få et referat med gjengivelse av det 

som er blitt sagt i intervjuene, der jeg utelot latter, gjentakelser og noen pauser. Pausene som 

er med er markert med (...). Det er blitt transkribert i vanlig rettskrivning, ettersom 

meningsinnholdet er det viktigste å få med i transkripsjonen.  

 

 

3.4 Gjennomføring av analyse 

I analysen arbeider jeg ut ifra de tre forskningsspørsmålene jeg presenterte i introduksjonen: 

«Hvilke muntlige ferdigheter blir vurdert?», «Hvordan vektes fagkunnskap og muntlige 

ferdigheter?», og «Hvordan vektes planlagt og spontan aktivitet?». Kategoriene er basert på 

aktuell teori, som jeg har presentert i teorikapittelet. Dette er hva som kalles en deduktiv 

fremgangsmåte (Kvale & Brinkmann, 2015). I analysen har jeg kategorisert datamaterialet 

etter hvert forskningsspørsmål. Ved å kode og kategorisere datamaterialet ser man lettere 

mønstre og tendenser, slik at man videre kan tolke funnene (Larsen, 2017, s. 114). 

 

Analysen som er gjort er en tematisk analyse, siden jeg arbeider ut i fra temaene som er 

presentert gjennom forskningsspørsmålene. Dette hjelper å gjøre analysen mer 

sammenhengende og fokusert (Braun & Clark, 2006). Denne metoden gir rom for å 

undersøke de temaene i intervjuene jeg selv anser som relevante, og man får sett forskjeller og 

likheter på tvers av intervjuene. Det ble også laget en oversikt over hver enkelt av 

informantene, hensikten med dette var å kunne se tendenser og nyanser hos den enkelte 

norsklæreren.  
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3.5 Validitet, reliabilitet og forskningsetikk 
 

3.5.1 Validitet 

Validitet handler om at man kan si at tolkningene forskeren kommer frem til i et 

forskningsprosjekt, er gyldig kunnskap. Dette innebærer å diskutere om den benyttede 

forskningsmetoden er egnet for å få den informasjonen man ønsker og om funnene fra 

undersøkelsen er gyldige (Kvale & Brinkmann, 2015). Det er allerede gjort rede for at det 

kvalitative forskningsintervjuet belyser problemstillingen på̊ en formålstjenlig måte, og derfor 

vil jeg gå videre inn på funnenes validitet. Dette vil jeg gjøre ved å se på min rolle som 

forsker og hvor gyldig informasjonen fra informantene er. 

 

Det er ifølge Maxwell (2013, s.124) spesielt to faktorer som kan true validiteten til kvalitativ 

forskning: researcher bias og reactivity. Researcher bias omhandler forutinntatthet hos 

forskeren om temaet som undersøkes. Oppgaven er om et selvvalgt tema, og som forsker har 

man en interesse og nærhet til det som undersøkes. Dette betyr at som forsker må man være 

klar over at dataene en bruker ikke er løsrevet fra forhåndsforventningene, og man burde gjøre 

noen tanker om ens hensikt og holdninger kan ha påvirket forståelsen av funnene og 

konklusjonen av studien (Maxwell, 2013). Som jeg har vært inne på tidligere, er noen av mine 

informanter hentet fra personlige forbindelser. I en situasjon som dette kan man fort bli 

knyttet til informantene og ikke utøve like stor evne til kritisk refleksjon som om man brukte 

ukjente informanter. Dette kan føre til at man ønsker å stille informantene i et godt lys. Ved at 

jeg som forsker er klar over dette i forskningsprosessen, kan jeg forsøke å etterstrebe å 

beholde en nøytral posisjon. En faktor man også må regne med er at jeg er en del av miljøet 

det forskes på, med tanke på at jeg er lektorstudent, og jobber i skolen. Det er da en fare for at 

jeg ser mindre nyanser i det som studeres, dersom det skulle fravike fra egne erfaringer og 

forventninger (Thagaard, 2009). Informanten som intervjues vil også alltid bli påvirket av 

intervjueren og intervjusituasjonen. Det er dette Maxwell (2013) kaller reactivity, men man 

kan unngå dette ved å ikke stille ledende spørsmål, og det viktigste er å være klar over 

hvordan man eventuelt påvirker informantene under intervjuet, slik at man kan forsøke å 

unngå det.  

 

Etter å ha sett på min rolle som forsker i dette prosjektet, er det også viktig å se på 

gyldigheten til informasjonen informantene kommer med. Det er blant annet viktig at 
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informantene føler seg trygge i intervjusituasjonen og ikke føler at de må svare slik de ønsker 

å bli oppfattet, eller svare det de tror jeg som intervjuer ønsker å høre om temaet (Thagaard, 

2009). Et av grepene som er gjort er å ha individuelle intervjuer, ved å velge dette, fremfor 

gruppeintervjuer, trenger ikke informantene å tenke på hvordan man fremstår ovenfor andre. 

Når man trekkes ut av en sosial sammenheng, kan man svare mer åpenhjertet og ærlig 

(Postholm & Jacobsen, 2016, s. 65). Det er også viktig at informantene var klar over at de ble 

anonymisert og at de har mulighet til å trekke seg fra studien før, underveis og etter at 

intervjuet var gjennomført. På denne måten kan forskeren gjøre informantene mindre 

bekymret for å bli fremstilt på en uheldig måte. Lærerne snakket åpent om deres 

vurderingspraksis, og utrykte også hva som kunne være utfordrende eller noe de ønsket å 

gjøre annerledes. På bakgrunn av dette velger jeg å anta at informantene var ærlige om sin 

egen praksis under intervjuene.  

 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet er knyttet til om prosjektet gir inntrykk av å ha utført forskningen på en pålitelig 

og tillitsvekkende måte som skaper troverdighet. Ofte er reliabilitet knyttet til repliserbarhet, 

som vil si at om en annen forsker anvender de samme metodene vil de komme frem til samme 

resultat. Man kan også argumentere for at repliserbarhet ikke er relevant i kvalitativ forskning 

ettersom mennesker forholder seg til hverandre, og at man som forsker ikke er uavhengig av 

informanten. Derfor bør man ifølge Thagaard (2009, s. 198) redegjøre for hvordan dataene er 

blitt utviklet i løpet av forskningsprosessen. 

 

Metoden som er valgt for undersøkelsen er semistrukturert intervju. Dette er en metode som 

er vanskelig å reprodusere, da det blir brukt oppfølgingsspørsmål som oppstår spontant i 

samtalen. Dersom noen gjennomfører samme undersøkelse, kan man få andre funn enn 

funnene i denne studien. Det er imidlertid mulig å sikre en intern reliabilitet, der man 

fokuserer på å gjøre forskningsprosessen transparent. Dette oppnår man ved å være konkret 

og spesifikk i fremgangsmåten på innsamling av data og analyse av datamaterialet, slik at 

leseren kan vurdere forskningsprosessen trinn for trinn (Thagaard, 2009, s. 199). I denne 

oppgaven har jeg forsøkt å imøtekomme kravene om reliabilitet ved å ha en grundig 

gjennomgang av metodiske valg, og det blir forklart hvordan analysen er blitt utført. I 

analysen er funnene underbygd med sitater fra intervjuene. Det er også vedlagt intervjuguide, 

slik at studien kan etterprøves.  
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3.5.3 Forskningsetikk 

I kvalitativ forskning tar man ofte for seg menneskets rolle i hverdagen og analyserer dette, 

for så å presentere det i en offentlig oppgave. I denne delen av oppgaven vil jeg gjøre rede for 

hvilke etiske avveiinger som er blitt gjort i forskningsprosessen, med spesielt fokus på 

datalagring, anonymitet hos informantene og samtykke til deltakelse. I starten av 

forskningsprosessen, i mai 2018, undersøkte jeg om prosjektet måtte meldes inn til NSD ved å 

ta dere meldeplikttest. Ettersom dette er et prosjekt der jeg ikke skulle hente inn 

personopplysninger, var det ikke behov for å melde det inn. 20.juli 2018 trådte ny 

personvernlovgiving i kraft, og alle lydopptak av stemmer ble meldepliktige, uavhengig om 

det forekom personopplysninger i opptaket. Etter råd fra veileder og NSD ble jeg bedt om å 

transkribere intervjuene snart og slette lydopptakene. Disse instruksene ble fulgt, og 

lydopptakene ble slettet med en gang intervjuene var transkribert. Videre ble alle 

transkripsjoner lagret med kodenavn på en passordbeskyttet pc. I oppgaven er alle navn og 

skoler anonymisert slik at utsagt ikke kan spores tilbake til informantene. 

 

I forkant av intervjuene ble informantene tilsendt et samtykkeskjema (vedlegg 2) og et 

informasjonsskriv (vedlegg 1) om prosjektet. Samtykkeskjemaet ble skrevet under av 

informanten i forkant av intervjuet. Det ble gjort et informert samtykke, der deltakerne 

informeres om formålet ved undersøkelsen og blir opplyst om retten til å trekke seg fra 

undersøkelsen når som helst. Informasjonsskrivet ga informasjon om undersøkelsens formål 

og fremgangsmåte, og at det ville blir gjort lydopptak som senere ville bli transkribert og 

anonymisert (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 116). En må også tenke på at det skal være lavest 

mulig risiko for informantene å delta. Derfor burde man tenke på om deltakelse i prosjektet 

kan få konsekvenser for de som deltar. Prosjektet skal hovedsakelig komme informantene til 

gode, og man burde unngå å innhente informasjon som kan skape en uheldig fremstilling 

(Creswell, 2018). I denne undersøkelsen er det ganske lav risiko for deltakerne å delta, selv 

om de kommenterer på vurderingspraksisen i skolen, vil uttalelsene være anonymisert.  
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4 Analyse 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg gjøre en analyse av datamaterialet som er samlet inn. 

Datamaterialet består av intervjuer med syv norsklærere som jobber på videregående skoler. 

Lærernes navn er anonymisert, og navnene som vil bli brukt i analysen er Gunnar, Victoria, 

Frida, André, Guro, Nora og Fredrik. Analysen er strukturert etter forskningsspørsmålene som 

er presentert tidligere i oppgaven. Til slutt kommer en oppsummering av hovedfunnene og en 

oversikt over hver enkelt av informantene.  

 

 

4.1 Hvilke muntlige ferdigheter blir vurdert? 
 

4.1.1 Presentasjon 

Alle lærerne som ble intervjuet, nevnte muntlig presentasjon som en av 

vurderingssituasjonene de benyttet seg av for å sette standpunkt i norsk muntlig. Presentasjon 

ble gjerne nevnt først da de fikk spørsmålet om hvilke vurderingsformer de benytter seg av, 

slik som Gunnar sier: «Det ene vi gjør, er selvfølgelig sånne muntlige presentasjoner, det er 

både individuelt og i grupper». En av lærerne nevner også at han forventer at presentasjon er 

den dominerende metoden med tanke på hva han selv har erfart og basert på det han har lest 

av faglitteratur: «En annen ting tenker jeg, fra da jeg selv gikk PPU, er hvordan Henning 

Fjørtoft skrev at den muntlige biten ofte har blitt til en muntlig presentasjon. Jeg kan ikke 

snakke for annet enn meg og min skole, men jeg vil anta at det andre steder også blir sånn at 

man skal stå opp og fortelle noe, og det danner mye av grunnlaget» (Fredrik).  

 

Presentasjonene forgår individuelt eller i grupper. Det varierer om lærerne velger å ha mest 

gruppepresentasjoner eller individuelle presentasjoner. Nora mener hun har en god blanding 

av både gruppepresentasjon og individuelle presentasjoner: «Det er ganske likt hvor ofte vi 

gjør presentasjonene i grupper og individuelt». Gunnar, Guro, Frida og André trekker frem at 

de ofte har individuelle presentasjoner. Blant annet sier André at de har fordypningsemnet 

som en individuell muntlig presentasjon: «Vi brukte særemnet som en muntlig vurdering i 

vg3, med også et skriftlig refleksjonsnotat, men hovedvekten lå på den individuelle 

presentasjonen». Gunnar benytter seg ofte av individuelle presentasjoner, men velger da å 

dele opp klassen: «I noen klasser fungerer det å ha individuelle fremføringer, mens i andre 
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klasser er det veldig få som tør. Da kan man kanskje dele klassen i to, der den ene halvdelen 

presenterer, og den andre delen jobber med oppgaver parallelt». Hos to av lærerne er det 

gruppepresentasjoner det som dominerer. Victoria sier: «Det blir gjerne at de jobber i grupper, 

og det er både positive og negative sider ved», og Fredrik sier: «De er ofte i grupper, men det 

kommer selvfølgelig litt an på». 

 

Det kommer frem at gruppepresentasjoner ofte blir valgt med tanke på tidsbruk. Flere av 

lærerne sier at det ikke er tid til like mange individuelle presentasjoner som de ønsker å ha. 

Victoria forklarer: «Jeg skulle jo gjerne ønske at jeg hadde flere individuelle forberedte 

fremføringer, der de øver seg på å legge frem et fagstoff. Men tiden strekker jo ikke til, så 

derfor blir det oftere i grupper enn jeg ideelt sett kunne tenkt meg». Fredrik sier også at tiden 

til individuelle presentasjoner er begrenset: «Det blir kanskje for ofte gruppepresentasjoner, 

men det er mye mindre tidkrevende». En av lærerne trekker også frem at det kan være 

problematisk å vurdere gruppepresentasjonene, da man ofte gir lik karakter til alle på gruppen, 

og heller må notere ned om det er et sprik mellom gruppedeltakerne: «Men 

vurderingspraksisen i grupper er kanskje dårligere siden man ikke har lov til å sette 

gruppekarakter, men det ender med at man gjør det innimellom. Men om det er et stort sprik 

noterer jeg meg hvem som gjør det ekstra bra, så henter jeg frem det når standpunktkarakteren 

skal settes».  

 

Fire av lærerne trekker frem fordypningsemnet som en viktig muntlig presentasjon, som i stor 

grad teller inn på den muntlige standpunktkarakteren. Frida omtaler for eksempel 

fordypningsemnet som den store muntlige vurderingen som dekker mye av norskfaget: «Ja, 

klassisk presentasjon bruker vi ofte. På vg3 er jo fordypningsemnet den store muntlige 

vurderingen, den dekker nesten alle kompetansemålene i hele vg3 årsplanen». Videre sier hun 

at de får dekket mange av kompetansemålene i arbeidet før presentasjonen og når 

presentasjonen legges frem: «Den dekker ganske mye med hvordan elevene jobber opp mot 

presentasjonen, og selve presentasjonen veier jo en del». André trekker også frem 

fordypningsemnet som en av de muntlige presentasjonene de har i vg3: «Vi brukte særemnet 

som en muntlig vurdering i vg3». Guro har også fordypningsemnet som en muntlig 

presentasjon «Også er jo fordypningsemnet en muntlig presentasjon, og den teller i stor grad 

inn på karakteren». Gunnar forteller at de tidligere hadde fordypningsemnet som en muntlig 

presentasjon, men at de nå har gått over til skriftlig vurdering, da han anser at det tester 
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fagstoffet bedre: «Vi jobber jo felles med fordypningsoppgaven, som i flere år har vært en 

muntlig presentasjon.... Men i de siste årene har noen av oss valgt å ha 

fordypningsoppgaven skriftlig, siden vi har opplevd at muntlig kan bli litt mer show, og får 

ikke kontrollert om de kan stoffet godt nok».  

 

Digitale presentasjoner har jeg også valgt å ta under kategorien presentasjoner, selv om det 

skiller seg litt fra tradisjonelle presentasjoner. To av lærerne legger opp til at elevene skal 

spille inn presentasjonene sine, slik som Gunnar: «De lager en digital fortelling. ... Man må 

trene dem opp til en eksamenssituasjon, altså til muntlig eksamen». Han sier videre at de nå i 

større grad enn før opplever at elevene gruer seg til muntlige fremlegg, og synes det er 

ukomfortabelt å ha det foran hele klassen. Derfor måtte de finne en annen vurderingssituasjon 

for å trene opp elevenes muntlige kompetanse, og da begynte de med de digitale 

presentasjonene: «Elever kvier seg til det foredraget og å ha det foran en stor klasse, så derfor 

må vi finne noen andre modeller». Victoria har også digitale fremføringer: «Det er ulike 

innspilte podcast eller power point der de legger på lyd, det kan også være både gruppe og 

individuelt at de leverer det». Hun forteller videre at det er som regel kun læreren som hører 

på podcastene, mens Gunnar ofte lar elevene vise de digitale presentasjonene foran klassen, 

som et alternativ til vanlig presentasjon.  

 

 

4.1.2 Samtale 

Presentasjon var altså en av de muntlige kommunikasjonsformene alle lærerne benyttet seg av 

for å danne et vurderingsgrunnlag til standpunktkarakteren i norsk muntlig. Det samme 

gjelder samtaler. Samtalene lærerne velger å ha til å vurdere de muntlige ferdighetene, er 

gruppesamtaler, fagsamtaler og individuelle samtaler. De individuelle samtalene er samtale 

mellom lærer og elev om et faglig tema. Frida benytter seg av både gruppesamtaler og 

individuelle samtaler: «Jeg har også hatt god suksess med å ha gruppesamtaler. Det kan være 

små grupper på to stykk eller større med opptil syv-åtte. Også har jeg noen individuelle 

høringer». De andre lærerne benytter seg også gjerne av gruppesamtaler. Gunnar sier: «Vi har 

gjerne hatt gruppesamtaler, der de vet hvilke temaer de skal snakke om på forhånd. Det er ofte 

grupper på tre eller fire elever». Fredrik benytter seg også av gruppesamtaler: «En form for 

gruppesamtale hvor de diskuterer et bestemt tema ... Jeg har ikke kjørt så mange 
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individuelle samtaler». André nevner samtale som noe de ofte benytter seg av: «Ja, i fjor 

benyttet jeg meg i stor grad av fagsamtaler». 

 

To av lærerne nevner at de bruker de individuelle samtalene som en direkte øvelse til 

eksamen i norsk muntlig. Victoria har en større individuell samtale mot slutten av tredje året, 

som er rettet mot eksamen: «Også har vi en avsluttende samtale på våren, prøvemuntlig, og da 

skal de både vise dybdekunnskap, analysere, tolke, bruke fagbegreper og trekke lange linjer 

og sammenligne tekster». Guro bruker også individuelle samtaler som en øvelse til eksamen, 

og eleven er den som skal styre samtalen: «De individuelle samtalene er som en øving til 

muntlig eksamen, der vi øver på å samtale om tekst og litteraturhistorie, og eleven er den som 

hovedsakelig skal styre samtalen». 

 

Samtalene er oftest mest elevstyrt, der læreren fungerer som en observatør, slik som Victoria 

sier: «Det vi gjorde sist nå, var at vi hadde en samtale i grupper om det moderne 

gjennombrudd, med tre elever i hver gruppe». Victoria forklarer at hun fungerer som en 

observator av samtalen og hjelper elevene videre om de stopper opp. Men hun sier at hun må 

passe på at hun ikke tar for mye over og styrer samtalen: «Jeg skulle være en observator av 

samtalen». Nora understreker også at elevene er de som skal styre samtalen, og hun kun 

starter samtalen med et fagspørsmål de skal samtale videre om: «I en sånn litterær samtale 

tenker jeg det er veldig viktig at elevene tar ordet, og at de i stor grad kan styre samtalen 

alene, og at jeg som lærer ikke tar en stor del. Men som sagt så gir jeg dem gjerne et konkret 

spørsmål til å starte med». De andre lærerne kommenterer ikke eksplisitt sin rolle i samtalene, 

men gir utrykk for at de ønsker at elevene skal bringe samtalen videre og trekke inn nye 

elementer. Fredrik utrykker: «At man gir respons på det andre sier, at du bringer elementer 

inn i samtalen, og at man eventuelt involverer andre som ikke er så aktive i gruppa».  

 

 

4.1.3 Dramatisering 

Dramatisering er det kun én av lærerne som nevner som en av aktivitetene for å vurdere 

elevenes muntlige ferdigheter. André sier at de gjerne har gjort kortere dramatiseringer av 

norrøne tekster: 

 

Med enkelte klasser har vi hatt korte og spontane dramatiseringer av norrøne tekster. Grunnen 

til at vi har gjort det, er at det ofte kan være vanskelige tekster å sette seg inn i, men 
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dramatiseringen hjelper med å visualisere det som skjer i teksten. En forutsetning for at vi skal 

få til å ha dette, er jo at de i klassen må være trygge på hverandre, og vi må ha tid til å 

gjennomføre det, men det er derfor det ofte blir korte dramatiseringer da. 

 

Dramatisering fungerer for André som en aktivitet for å sette seg inn i tekster som kan være 

tunge å forstå, slik som norrøne tekster. Han forklarer at dramatiseringen gjør det enklere å 

forstå og se for seg handlingen i tekstene. Men en forutsetning for å få til dette er at de i 

klassen er trygge på hverandre. Denne aktiviteten er noe det må settes av en del tid til, derfor 

velger han ofte å dramatisere utdrag fra tekster eller kortere tekster. Han sier ikke noe om 

dette er noe som danner en del av vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk 

muntlig. Ut ifra hvordan han omtaler aktiviteten virker det kun som en muntlig aktivitet i 

klasserommet de bruker for å sette seg inn i tekster, og ikke noe som teller inn på 

standpunktkarakteren.  

 

 

4.1.4 Diskutere 

Seks av de syv lærerne nevner diskusjon som en aktivitetene de benytter seg av for å sette 

standpunktkarakter i norsk muntlig. «Norsk er et muntlig fag, så det blir ofte 

klassediskusjoner», sier Fredrik. Diskusjon i klasserommet kommer frem på ulike måter hos 

lærerne, og Fredrik, Guro og Frida ser etter diskusjon i gruppesamtalene. Guro forklarer at 

elevene diskuterer i gruppesamtalene, og at dette er noe som skaper engasjement hos elevene: 

«I gruppesamtalene forsøker vi å få til en diskusjon og refleksjon. Jeg synes dette er en fin 

måte å engasjere elevene på». Frida ser også etter diskusjon i gruppesamtalene: «Jeg har også 

hatt god suksess med å ha gruppesamtaler, det kan være små grupper på to stykk eller større 

med opptil syv-åtte. Her er jeg ute etter gode refleksjoner og at elevene får til en samtale og 

diskusjon». Fredrik trekker også frem det å få til en diskusjon i gruppesamtalene: «Vi har en 

form for gruppesamtale, hvor de diskuterer et bestemt tema». 

 

André og Frida ser etter diskusjon i den spontane samtalen som oppstår i klasserommet. 

André sier han ønsker at elevene viser refleksjon, og at det kommer frem på bakgrunn av en 

klassediskusjon om et faglig tema: «Så jeg er først og fremst ute etter elevenes refleksjoner, 

men også det å få til en spontan faglig diskusjon i klasserommet». Frida sier hun ønsker å få 

til refleksjon og diskusjon spontant i klasserommet, men at det gjerne kan være i mindre 

grupper. Hun forklarer at hun velger å gjøre dette fordi flere av elevene synes det er skummelt 
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å snakke og delta foran hele klassen: «Jeg pleier ofte å si til mine elever at det er i orden at 

man ikke tør å rekke opp hånden og snakke så mye i timen, men da er det desto viktigere at 

man viser at man jobber, reflekterer og diskuterer i grupper eller to og to». 

 

Gunnar trekker han frem at han i sin klasse har hatt en klassediskusjon om hva som ligger i 

muntlighet, og hva som burde telle inn på muntlig karakteren. Dette var knyttet til en oppgave 

der de skulle legge frem et nytt tema fra hvert kapittel i boken der de kunne spille inn 

presentasjonen digitalt, eller ha presentasjonen muntlig foran klassen. Elevene stilte spørsmål 

ved om en digital presentasjon viste muntlige ferdigheter. Gunnar sier: «Dette lot jeg telle på 

muntlig karakteren, det er i skjæringspunktet mellom hva som er skriftlig og muntlig, så vi 

hadde en diskusjon med elevene om hvordan dette skal være på muntlig når det på en måte 

virkelig ikke er muntlig». Han nevner ikke at de har diskusjoner om norskfaglige emner.  

 

Nora nevner at hun indirekte jobber med å trene opp elevene i å diskutere ved at de jobber 

med lytting, og at lytting er en forutsetning for å kunne beherske diskusjon som sjanger: «Det 

er jo helt klart at lytting er en muntlig ferdighet som er viktig for å kunne beherske samtale- 

og diskusjonssjangrene i hvert fall». Hun trekker ikke frem diskusjon som en del av 

gruppesamtaler eller helklassesamtaler.  

 

 

4.1.5 Lytte 

Når lærerne blir spurt om hvordan de jobber med lytting, sier flere at det er noe de jobber med 

gjennom presentasjoner eller gruppesamtaler. Frida sier de jobber med lytting i 

gruppesamtaler: «Ja, det er akkurat derfor jeg kjører gruppesamtaler med fire til fem elever. 

Vi leser en roman, også tar jeg med sitater til samtalen de kan diskutere, og de andre i 

samtalen kan føye til mer til det medelevene kommer med». Hun sier videre at lyttingen 

handler om å gi respons til andres utsagn, og å vise at man kan innta ulike roller i en samtale: 

«Da er det viktig at de lytter til hverandre så de ikke sier det samme som de andre de har sagt. 

De rollene de inntar, er også en del av de muntlige kompetansemålene. Rollen som for 

eksempel lytter, viser at man kan være en del av en samtale og ikke bare styrer samtalen». 

Victoria trekker frem presentasjoner som en mulighet til å jobbe med lytteferdighetene, men 

man må gi elevene oppgaver som aktiverer dem som lyttere: 
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For eksempel når de skal ha forberedte presentasjoner så gir man elevene oppgaver underveis 

som tilhørere. De får ulike oppgaver og en oppgave kan være å gi en positiv tilbakemelding, 

stille et spørsmål, og være med å vurdere presentasjonen ut i fra gitte vurderingskriterier. Det 

gjør jo at elevene blir tvunget til å lytte på en annen måte om man bare sitter der. De må 

aktiveres på en måte.  

 

Gunnar sier at han ikke jobber eksplisitt med lytting: «Vi har kanskje gjort noe av det, men 

det har ikke vært sånn at vi eksplisitt har jobbet med å lytte». Det blir i presentasjonene der 

elevene skal vurdere medelevenes presentasjoner, at lytting inngår: «Men det er jo også et 

kompetansemål som går på det å høre på og gi tilbakemelding til andres presentasjoner, så det 

er også viktig at man får muligheten til å trene på det også». Guro sier at de heller ikke jobber 

eksplisitt med lytting: «Ja, vi jobber noe med lytting, men kanskje ikke helt direkte med det, 

men det blir jo i presentasjoner og sånt da at elevene hører på presentasjonene og eventuelt 

kommer med spørsmål etterpå». 

 

Det er varierende i hvor stor grad lærerne velger å vektlegge lytting som en muntlig ferdighet 

som inngår i karakteren i norsk muntlig. For Fredrik veier lytteferdighetene ganske tungt i en 

gruppesamtale, og trekker frem at de gjerne har vurderingskriterier som legger vekt på 

hvordan eleven ter seg i en gruppesamtale: «Vi har noen ganger to vurderingsdeler, der en går 

direkte på det med muntlig kommunikasjon, og hvordan man oppfører seg muntlig i en 

gruppe». Han sier videre at for å oppnå høy måloppnåelse må man få til et samspill med de 

andre i samtalen: «Da vil gjerne høy måloppnåelse være at man gir respons på det andre sier, 

at du bringer elementer inn i samtalen og at man eventuelt involverer andre som ikke er så 

aktive i gruppa». Han konkluderer med at lytting har en stor innvirkning på karakteren i 

gruppesamtaler: «I denne type vurderingssituasjon vil lyttedelen veie ganske tungt». Videre 

legger han til hvor viktig det er at man kan inngå en dialog med noen, og det gjør man ved å 

lytte: «Det er jo litt av poenget her, og det gjelder i alle fag, at man skal kunne lytte til det 

andre sier og inngå en dialog der man også involverer andre». 

 

Victoria synes lytting er viktig, men det er ikke et avgjørende punkt i vurderingen: «Ja, det 

synes jeg absolutt. Det står jo spesifikt at de skal kunne lytte, og det blir en del av helheten. 

Jeg vil ikke si at den er avgjørende, men jeg vil si at den er viktig». Nora mener lytting er 

viktig i gruppesamtaler: «I den situasjonen vil i hvert fall det med lytting være med, og det vil 

være en forutsetning for å kunne føre samtalen videre». Videre sier hun at lytting kan være 
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vanskelig å vurdere, men det er en del av de muntlige ferdighetene: «Ellers er jo lytting 

vanskelig å vurdere i seg selv, ikke sant, men det er jo helt klart at det er en muntlig ferdighet 

som er viktig for å kunne beherske samtale- og diskusjonssjangrene i hvert fall». Hun sier 

videre at lytteferdigheter ikke har en stor utslagsgivende faktor før man er oppe på høy grad 

av måloppnåelse: «At de har greid å lytte og tenke samtidig for så å komme med et tillegg 

eller en fortsettelse det, det er jo ofte de elevene som får høy karakter». Frida synes også at 

lytting er viktig i en gruppesamtale, men synes ikke at det er avgjørende for karakteren: «Det 

er viktig for å få til et samspill. Men jeg vil ikke si at det er det er veldig avgjørende».  

 

 

4.1.6 Fortelle 

Ingen av lærerne nevner fortelle som en muntlig ferdighet som teller inn på den muntlige 

standpunktkarakteren. De gangene fortelle blir nevnt inngår det som en del av en samtale, 

eller presentasjon. Slik som Nora nevner, at elevene forteller om noe i en roman de har lest i 

en fagsamtale: «En elev forteller om synsvinkel i sin bok». Fredrik nevner at presentasjoner 

kan innebære noe gjenfortelling av fagstoff: «Det blir gjerne en del gjenfortelling av stoff». 

Ingen av lærerne nevner fortelle slik som det er definert i teorikapittelet. Der er fortelle som 

muntlig ferdighet knyttet opp mot å kunne fortelle historier, som enten er fiksjon eller 

fortellinger fra eget liv. Fortelle som muntlig ferdighet henger i stor grad sammen med 

hvordan en skriftlig fortelling er oppbygd. Ingen av lærerne nevner dette som en aktivitet de 

gjør i klasserommet, eller noe som danner grunnlaget for standpunktkarakteren i norsk 

muntlig.   

 

 

4.2 Hvordan vektes fagkunnskap og muntlige 

ferdigheter? 
 

4.2.1 Vekting av fagkunnskap og muntlige ferdigheter 

Lærerne fikk spørsmål om hvordan de vekter fagkunnskap og muntlige ferdigheter når de skal 

sette standpunkt i norsk muntlig. Her kommer det frem at flertallet av lærerne tenker at det 

faglige veier tyngst, mens et par av lærerne tenker at dette er noe som står ganske likt. Guro 

tenker at det faglige er det som teller mest inn på standpunktkarakteren: «Jeg tenker jo at det 

faglige i stor grad veier tyngst». Fredrik forklarer at han i en presentasjon vil se etter 
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fagkunnskapen, men òg elevens muntlige ferdigheter: «Hvis jeg har en muntlig vurdering, 

eller presentasjon i grupper eller individuelt, så vil jeg alltid ha et vurderingsskjema som også 

går på muntlige ferdigheter knyttet til å se på tilhørerne, ta seg pauser». Videre sier han at det 

er fagkunnskapen som veier tyngst, selv om begge deler blir vurdert: «Jeg vil jo tro at det er 

det siste du sier som veier tyngst, fagkunnskapen». 

 

Frida sier først at fagkunnskapen og de muntlige ferdighetene vurderes likt: «Jeg vet ikke helt 

hva som veier tyngst av muntlig kommunikasjon og litteratur, kultur og språk. Det står 

kanskje ganske likt». Hun endrer mening, og sier videre at det er faginnholdet som teller 

mest: «Det er vel ofte det faglige innholdet som trumfer det som blir sagt tror jeg. At det er 

den kultur- og litteraturdelen som er den store delen i norskfaget». Hun tenker og at dette kan 

være en svakhet i vurderingen av muntlige ferdigheter, siden det faglige har en større 

innvirkning enn det det har i en skriftlig vurdering. Videre forklarer Frida at det vil være en 

styrke å vise gode muntlige ferdigheter, men det er ikke det som avgjør, fagkunnskapen er det 

avgjørende: «Jeg legger nok hovedvekten på det faglige. Men det er klart at det er en styrke 

for de elevene som kan frigjøre seg fra manus, bruke mimikk og opptrer naturlig der oppe». 

 

Guro kommer også frem til at hun vektlegger fagkunnskapen mest, selv om hun synes det er 

vanskelig å si helt sikkert: «Jeg ser nok mest på delen om språk, kultur og litteratur. Muntlig 

kommunikasjon er jo også noe som teller inn, men kanskje ikke i like stor grad. Dette er et 

vanskelig spørsmål å svare på». Videre sier hun at elevene i stor grad allerede behersker den 

muntlige kommunikasjonen når de går på videregående skole, derfor er det også forventet, og 

det vil ikke være avgjørende for karakteren: «Jeg opplever at elevene i stor grad behersker 

kriteriene for muntlig kommunikasjon, men det er selvfølgelig viktig at elevene snakker høyt 

og klart når de presenterer og at de tilpasser seg til publikum».  

 

Nora sier som Guro, at det faglige veier tyngst: «Jeg tenker jo det at det faglige innholdet er 

viktig. Så det er det faglige innholdet som er avgjørende for hvilken karakter de får». Hun sier 

videre at hun forventer at elevene på videregående behersker de muntlige ferdighetene i stor 

grad. Hun tenker det viktigste som må til for å kunne gi en karakter i høy grad av 

måloppnåelse er et godt faglig innhold, selv om eleven er flink til å ha god kontakt med 

publikum og er uavhengig av manus:  
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Særlig i videregående når de har blitt såpass store, tenker jeg at den muntlige ferdigheten i seg 

selv ikke er avgjørende lenger. Hvis det ikke er noe faglig innhold blir ikke det riktig. Hvis de 

snakker om noe helt annet enn det de skal, kan ikke jeg gi en god karakter fordi at de er fri og 

uavhengig av manus, god kontakt med publikum og slike ting. Det synes jeg blir helt feil. Så 

jeg vil nok si at den muntlige ferdigheten er ikke nok, det må også være et innhold for at 

karakteren skal komme på et høyt nivå. 

 

André sier at fremlegget av oppgaven teller til en viss grad, men det er det faglige som er 

avgjørende: «Det handler jo om å tydelig fremstille noe. En ting er jo selve oppgaven som 

ligger til grunn med problemstilling og et faglig tema som blir løftet frem, også er det hvordan 

de formidler det». Han tenker heller ikke at et svakt faglig arbeid vil kunne gi en god karakter: 

«Men det er også en faglig bit, hvis du har et svakt faglig arbeid, så blir det vanskelig å gjøre 

det godt muntlig. Om du står og shower og er flink, men innholdet er tomt, så blir det 

vanskelig». Han synes og at det kan være utfordrende å skille fagkunnskapen fra de muntlige 

ferdighetene eleven viser, men konkluderer med at det faglige står sterkest: «Jeg må 

innrømme at det faglige trumfer kanskje selve fremlegget litt». Videre forklarer han at man 

kan bli påvirket av at noen behersker de muntlige ferdighetene godt, og at man får et bedre 

inntrykk av det muntlige fremlegget til eleven: «Men fremlegget er jo og noe som kanskje 

også farger deg rent subjektivt. Er det et elegant og godt fremlegg, blir det mer positivt. At 

man ser helt tydelig på fremstillingen at den er ryddig, og om verktøyene du bruker er 

hensiktsmessige». 

 

Gunnar sier at kompetansemålene i muntlig kommunikasjon fungerer som et bakteppe i de 

muntlige vurderingssituasjonene: «Den muntlige kommunikasjonen, det er noe man gjør i den 

daglige klasseromssituasjonen ved å lytte, og å samtale om tekster. Mange av de 

kompetansemålene innenfor muntlig kommunikasjon ligger der som et bakteppe». Han mener 

det heller ikke er noe de jobber eksplisitt med, og at det faglige gjerne trumfer: «Det er ikke 

noe vi eksplisitt jobber med, men det blir redskaper når man jobber med forskjellige temaer. 

Så når vi skal sette karakter i muntlig, henter vi mye fra litteratur, kultur og språk». Gunnar 

trekker frem eksamen som en grunn til å vektlegge fagkunnskapen: «Litteraturhistorie 

fokuserer vi spesielt på, siden det ofte er hva eksamen dreier seg om». Videre forteller han at 

de muntlige ferdighetene vektlegges i planlagte muntlige aktiviteter: «Det går på begge deler, 

det er noen av kriteriene som ser på stemmebruk, at det kan stå på sånne ting, eller hvordan 

gruppen fungerer, men også strukturen». 
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Noen av lærerne utrykker at det kan være problematisk å vektlegge de muntlige ferdighetene 

til eleven, slik som Frida sier så er ikke de muntlige ferdighetene like tydelige sånn som 

skriftlige ferdigheter kan være: «Det er så mye annet man kan se etter og gå tilbake til når 

man vurderer noe skriftlig, som det grammatiske, lite logisk argumentasjon, oppbygningen, 

det er så mye der, mens på muntlig er ikke like tydelig». Hun synes og det kan være 

urettferdig å vektlegge de muntlige ferdighetene, da det er noe som faller mer naturlig for 

noen enn andre: «Blikkontakt, mimikk og gestikulering, det er litt sånn urettferdig fordi det 

ligger så naturlig for noen, da blir det helt(...) man kan ikke straffe dem for det, selv om de 

skal jo prøve å få det til, selvfølgelig». André tenker også at dette er en utfordring: «Det er 

selvfølgelig viktig at eleven viser gode ferdigheter i muntlig kommunikasjon, men det er 

vanskelig å vurdere, da dette er noe som faller mer naturlig for enkelte». Fredrik synes ikke 

det er tydelige retningslinjer for å vurdere elevens muntlige kompetanse: «Personlig tenker 

jeg at det burde komme litt tydeligere frem i norskfaget hva det egentlig vil si å være muntlig 

kompetent, mer generelle momenter om det. Når det ikke kommer så tydelig frem, er det også 

vanskelig å vurdere». 

 

Victoria sier at man i utgangspunktet vurderer muntlige ferdigheter likt som skriveferdigheter, 

i den grad at man ønsker et språk som kommuniserer godt: «Som i skriftlige tekster må ikke 

språket være hemmende for kommunikasjonen av faginnholdet, for det må kommunisere og 

nå frem til mottakeren». Hun sier at det ofte er lettere å pirke på skriftspråket enn på de 

muntlige ferdighetene, og derfor teller ikke de muntlige ferdighetene like mye som 

skriftkunnskapen. Det er mer utfordrende å kommentere på de muntlige ferdighetene, og 

derfor blir gjerne det faglige vektet i større grad: «Men skriftspråket er lettere å pirke på, og 

dermed blir kanskje faginnholdet vektet mer i muntlig». Guro sier at det faglige også er mer 

tydelig å vurdere, siden de muntlige ferdighetene elevene viser, er knyttet til det øyeblikket 

det skjer i: «Jeg tenker jo at det faglige i stor grad veier tyngst, fordi det er også det man kan 

se etter mer konkret. De muntlige ferdighetene kan være vanskelig å vurdere, og veldig 

knyttet til øyeblikket der og da». 

 

Victoria er også den eneste læreren som trekker frem bruk av fagbegreper som noe hun ser på 

når hun vurderer elevens muntlige ferdigheter: «Men de muntlige ferdighetene teller inn på 

karakteren om man er velartikulert, bruker fagbegreper og har gode klare setninger og 
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oppbygning». Hun forklarer at de muntlige ferdighetene teller inn på karakteren om man 

bruker språket godt, ved å være velformulert og bruker fagbegreper. Det er også viktig at 

eleven har en logisk oppbygning i språket, i en muntlig vurderingssituasjon. Dersom eleven 

behersker dette, vil det telle positivt i vurderingssituasjonen. Ingen av de andre lærerne nevner 

bruk av fagbegreper som noe de ser etter hos elevene når de skal vurdere de muntlige 

ferdighetene. De trekker som regel frem å kunne snakke tydelig, og manusbruk.  

 

Hos enkelte av lærerne kommer det frem at vektingen av fagkunnskapen er avgjørende, og 

elevens muntlige ferdigheter er eventuelt med på å vippe karakteren opp. Frida forklarer at 

ikke alle er naturlig flinke til å snakke, og av den grunn lar hun disse ferdighetene kun vekte 

positivt: «Samtidig så tenker jeg at det er ikke alle som er flinke på det, og man skal ikke 

straffes for at man ikke naturlig klarer å være fri fra manus og uanfektet når man står der oppe 

og prater, så det trekker nok opp, men jeg vektlegger det ikke veldig». Nora sier også at gode 

muntlige ferdigheter hos en elev er noe som er med på å gi en god karakter, men det ville ikke 

trekke karakteren ned, derfor er heller ikke de muntlige ferdighetene avgjørende for 

vurderingen: «Jeg vil jo tro at om eleven behersker det muntlige på den måten så er det i alle 

fall ikke noe minus. Men du kan nesten ikke si femti prosent ferdighet og femti prosent 

innhold for det må nesten være et godt innhold for å få det på et høyt nivå». 

 

Nora har ikke opplevd en situasjon der de vektet de muntlige ferdighetene mest, men sier at 

det er viktig å beherske det for å kunne oppnå høy grad av måloppnåelse: «På en annen side 

vil man ikke kunne få en sekser om man ikke kan formidle innholdet. Man må formidle 

innholdet slik at medelever, som gjerne er publikumet, forstår det som blir sagt». André 

trekker også frem at gode muntlige ferdigheter i en presentasjon vil være med å trekke 

karakteren opp: «At man ser helt tydelig på fremstillingen at den er ryddig, og om verktøyene 

du bruker, er hensiktsmessige, som at man til særemne har med den konkrete boken og viser 

den, og leser fra boken, det gjør noe med hele stemningen. Det er hvert fall noe som trekker 

opp, men det er det faglige som veier tyngst».  

 

 

4.2.2 Vekting av ulike aktiviteter 

Det kommer frem at det er noe ulik vekting av fagkunnskap og muntlige ferdigheter i de ulike 

muntlige aktivitetene. Når det kommer til den muntlige samtalen som oppstår spontant i 

klasserommet, er det det faglige som vektes sterkest. Fredrik forklarer: «Det er de gode 
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faglige refleksjonene som teller inn på karakteren av den spontane muntlige aktiviteten» og 

sier videre at det er viktig å legge frem disse innleggene på en god måte, men det ikke 

avgjørende: «Det er viktig at de legger frem det de sier på en god måte, men det er som regel 

ikke noe problem, derfor teller det heller ikke inn». Gunnar ser også etter det faglige: «Det går 

ikke på hyppigheten, for det skal ikke telle om elevene bare bidrar for å bidra og tenker de da 

vil få bra karakter. Men det vil eventuelt gå på kvaliteten på det de bidrar med». I likhet med 

Gunnar og Fredrik, trekker André frem at det er det faglige som er avgjørende i den spontane 

samtalen: 

 

Det er jo når de jobber med faglige temaer, hva de klarer å vise av forståelse etter det. Det er 

jo dette med spontant tale og planlagt, evnen til å knytte det inn i en litteraturhistorisk 

kontekst, det er sånt jeg ser etter da. Si at vi leser et verk når vi holder på med realisme, da kan 

de muntlig vise evne til hva som gjør det typisk realistisk. De refleksjonene er mer det jeg er 

ute etter.  

 

I gruppesamtalene gir lærerne utrykk for at de muntlige ferdighetene spiller inn i en større 

grad, da det er avgjørende at elevene kommuniserer med hverandre, slik som Guro sier: «I en 

fagsamtale ser jeg etter om elevene kan lytte til hverandre, og komme med faglige innspill på 

bakgrunn av hva de andre sier, så her er det viktig at de har gode muntlige ferdigheter i tillegg 

til det faglige». Frida trekker òg frem at samspill er en vesentlig faktor i gruppesamtalene: 

«Det er viktig med samspill, hvordan de samspiller med medelevene sine, om elev A har et 

godt poeng og så kan elev B spille videre og tar opp det som ble sagt. Det at de hjelper 

hverandre, bygger opp og bidrar, inntar de ulike rollene i en samtale er veldig viktig, i tillegg 

til at de kan vise fagkunnskap». Nora trekker frem at det er viktig at elevene viser muntlige 

ferdigheter i form av lytting i gruppepresentasjonene, og at det er en viktig del av 

vurderingen: «Det vekter positivt om elevene klarer å spinne videre på noe annet en har sagt. 

... Hvis en elev forteller om synsvinkel i sin bok kan den andre spinne videre på det eller 

stille et spørsmål. For å kunne gjøre det må man jo kunne lytte».  

 

I presentasjoner sier de fleste av lærerne at det faglige har størst innvirkning på karakteren, 

slik som Fredrik sier: «I presentasjoner blir det helt klart det faglige, og det er kanskje det som 

jeg tror har vært problemet med muntlig karakteren i norskfaget, man vet det kanskje ofte blir 

veldig knyttet til prestasjoner. Det blir gjerne en del gjenfortelling av stoff uten at du inngår i 
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en muntlig situasjon». André trekker også frem det faglige som det viktigste i muntlige 

presentasjoner, selv om han også ser på elevens muntlige ferdigheter: «Jeg ser jo tydelig da, 

på tilbakemeldinger, og kriterier, hvordan ter du deg, hvordan er kroppsspråket ditt, pauser, 

det er jo en del av presentasjonen». Han forteller videre at det faglige er det som veier tyngst i 

det muntlige fremlegget. 

 

 

4.2.3 Skriftlig-muntlige prøver 

Lærerne ble i intervjuet spurt om de brukte skriftlig-muntlig prøver som er skriftlige 

kunnskapsprøver om norskfaglige temaer som teller inn på muntlig karakteren. Ettersom dette 

er en kunnskapsprøve, er det en vurderingsform som kun tester fagkunnskapen, og ikke de 

muntlige ferdighetene. Flere av lærerne hadde ikke hørt om denne vurderingsformen, slik som 

Frida sier: «Nei. Egentlig ikke, kjenner ikke til det». Fredrik hadde heller ikke hørt om dette 

før, og sier: «Nei, dette er ukjent for meg». For André var dette også ukjent: «Det er noe jeg 

ikke har hørt om før, og heller ikke benyttet meg av. Man må jo snakke på et vis om det skal 

telle inn på muntlig karakteren». Nora og Victoria hadde begge hørt om skriftlig-muntlig 

prøver, men hadde selv aldri benyttet seg av det. Nora forteller at det er noe hun kan huske 

har vært brukt i egen skolegang, men tror selv ikke det er en hensiktsmessig måte å teste 

muntlighet på eller fagkunnskap: «Ja, jeg husker jo det fra min egen skolegang at det var 

vanlig. […] Jeg vet det er enkelte som bruker det fremdeles, men jeg tror nok ikke flertallet 

bruker det i noe særlig grad. […] Tror ikke man får testet kunnskapen til elevene så godt 

heller på denne måten».  

 

Victoria, som også hadde hørt om kunnskapsprøvene, sier at dette kun måler kunnskap, og 

ikke de muntlige ferdighetene: «Ja, det er jo noe som har blitt et skjellsord, sånn skriftlig-

muntlig prøve. Og det måler jo kun kunnskap. Det er ikke noe som måler det muntlige, man 

kan ikke vurdere det muntlige når eleven ikke sier et ord». Videre sier hun at hun synes det er 

rart at dette praktiseres, og er noe hun selv tar avstand fra: «Jeg vet det praktiseres, men det er 

jo er fjasete, spør du meg. ... Men siden man ikke får nok vurderingssituasjoner til muntlig 

karakteren, bruker man det der, men det er fortsatt ikke riktig å gjøre det». Hun avslutter med 

å si at det er rart man kan bruke en sånn vurderingssituasjon på muntlig karakteren, når det 

ikke innebærer at eleven snakker.  
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Guro har tidligere benyttet seg av skriftlig-muntlig prøver, men har nå gått bort fra det: «Dette 

er noe som ble brukt for mange år siden, og jeg vil tro at det er helt ute av skolesystemet. Jeg 

har nok benyttet meg av det et par ganger, men det er mange år siden, så det er nok ikke noe 

jeg ville brukt i dag, siden det ikke tester elevens muntlige ferdigheter, og det er så mange 

andre måter å teste fagkunnskapen på». Gunnar er den eneste av lærerne som fortsatt bruker 

skriftlig-muntlig prøver: «I år har vi vært gjennom norrøn litteratur og retorikk, da har de hatt 

en prøve, sånn vi kaller skriftlig-muntlig prøve, det er litt omdiskutert, men det er en sånn 

kunnskapsprøve i ting som norsk litteratur. Og det er en vurderingsform, skriftlig-muntlig 

prøve». Han sier selv at dette er omstridt, men forteller videre at mye av grunnen til at han 

bruker dette er fordi det er effektivt med tanke på tidsbruk.  

 

 

4.2.4 Felles kriterier for standpunktkarakter i norsk muntlig 

Et av spørsmålene i intervjuguiden gikk inn på om det var utarbeidet noen felles kriterier på 

skolen om hvordan de skal vurdere muntlighet. Noen av lærerne hadde en overordnet plan 

som blir utviklet i starten av hver termin, slik som Nora sier: «Vi diskuterer i alle fall hva som 

skal være et minimum av vurderingsgrunnlag, gjerne sånn i begynnelsen av terminen, når vi 

lager terminplaner og sånt». Guro forteller også at de gjerne har utarbeidet en overordnet 

felles plan: «Vi har ofte utarbeidet en felles plan om hva vi skal ha kommet gjennom i løpet 

av terminen, men de går gjerne ikke så mye i detalj». Ingen av lærerne sier at de har noen 

overordnede felles kriterier for hva det vil si å være muntlig kompetent.  

 

Enkelte av lærerne jobber i fagteam, der de utarbeider felles vurderingskriterier for spesifikke 

vurderingssituasjoner: «Da samles alle norsklærerne på trinnet en time i uken for å utarbeide 

periodeplan og oppgaver og også vurderingskriterier». Fredrik sier at gjennom fellesmøter på 

skolen får han og de andre norsklærerne en felles forståelse for hva det vil si å være muntlig 

kompetent i den aktuelle vurderingssituasjonen: «Vi får alle da en felles forståelse for hva det 

vil si å være muntlig kompetent ettersom det er noe man utarbeider i kompetansemålene til 

den aktuelle vurderingssituasjonen». Victoria og Frida sier også at de i team utarbeider felles 

vurderingskriterier til enkelte muntlige vurderingssituasjoner.  

 

Nora forklarer at de oftere har felles kriterier på skriftlige vurderingssituasjoner, enn i 

muntlige vurderingskriterier. De har blant annet utarbeidet felles kriterier for muntlige 

ferdigheter i større tverrfaglige prosjekter: «I dette tverrfaglige prosjektet på vg3, der har vi 
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laget felles kriterier. Og vi lager jo alltid kriterier når vi lager skriftlige prøver sammen, men 

akkurat når det gjelder muntlig så er det ikke like ofte». Hun sier at det gjerne er litt opp til 

hver enkelt lærer om hvilke muntlige vurderingssituasjoner man velger å ha, og det er også 

opp til den enkelte lærer å velge hva man vektlegger i vurderingssituasjonene. Selv velger hun 

oftere å ha fagsamtalene enn det kollegaene gjøre: «Jeg tror nok jeg har mer samtaler enn det 

enkelte andre har for eksempel, fordi jeg synes at det er verdifullt i forhold til å ha ofte 

presentasjoner. Derfor blir det også litt opp til hver enkelt lærer, når det kommer til hva man 

velger å vektlegge». 

 

André og Gunnar trekker frem fordypningsemnet som en stor muntlig vurdering der de 

utarbeider felles kriterier. Gunnar sier: «Vi jobber jo felles med fordypningsoppgaven, som i 

flere år har vært en muntlig presentasjon, og da har vi utarbeidet kriterier sammen, for å vite 

hva man skal se etter». André sier de har en felles plan, men at det fortsatt er opp til hver 

enkelt lærer: «På særemnet har vi en felles plan, der er det jo litt ulik inndeling på hva man 

vurderer og derfor blir vektingen litt forskjellig fra lærer til lærer». André trekker òg frem at 

de har felles kriterier for hva man skal se etter i fagsamtalene: «I fagsamtalene vi har, pleier vi 

å planlegge sammen, men litt ettersom hvor vi ligger i løypa, noen ting bruker man mer tid på 

enn andre klasser. Det er mer sånne løsninger, der noen av lærere går sammen. Der blir vi 

enige om hva som skal løftes frem, og hva som er forventet av eleven gjennom samtalen, både 

faglig og når det kommer til kommunikasjonen».  

 

 

4.3 Hvordan vektes spontan og planlagt aktivitet? 
 

4.3.1 Ulike aktiviteter 

I intervjuet ble lærerne spurt om hvilke spontane og planlagte aktiviteter de benytter seg av 

for å danne et vurderingsgrunnlag til standpunktkarakteren i norsk muntlig. Videre ble de 

spurt om hvordan de vekter de spontane og de planlagte aktivitetene når de setter 

standpunktkarakteren. Det kommer frem at det i stor grad er de planlagte aktivitetene som 

danner karaktergrunnlaget, og den spontane aktiviteten i klasserommet kan ha en positiv 

innvirkning på karakteren, slik som Victoria sier: «Det blir nok slik at de formelle 

vurderingene er det man tar utgangspunkt i før man setter en karakter, og så må man vurdere 

kompleksiteten i arbeidet man har lagt ned i de ulike prosjektene». Hun legger til og sier at 
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man må se nyansene, og at man ikke kan basere karakteren på et gjennomsnitt av alle 

vurderingssituasjonene. Den muntlige aktiviteten i klasserommet er for eksempel ikke 

avgjørende, men kan være med å vippe karakteren opp eller ned. 

 

Som vist tidligere i analysen benytter alle lærerne seg av presentasjoner. Presentasjoner er 

gjerne den aktiviteten som er mest planlagt, da elevene legger frem et muntlig fremlegg de har 

øvd på. Elevene har gjerne med seg notater eller manus under fremføringen, slik som Guro 

sier: «Vi har presentasjoner der elevene legger frem et tema de har fått på forhånd. De fleste 

har gjerne med et manus». Gunnar har også presentasjoner, der elevene er gitt et faglig tema 

på forhånd: «Noe jeg gjorde i fjor, var å gi hver og en av elevene ansvar for å legge frem noe 

fra hvert av kapitlene i boka». Nora forsøker å gjøre presentasjonene mindre formelle ved at 

elevene skal legge frem presentasjonen i starten av timen, slik at det blir en del av 

undervisningen den timen: «Av og til har jeg det sånn at det går på omgang med å presentere 

et dikt eller presentere noe som er knyttet til perioden vi er i i litteraturhistorien, og da gjør det 

i begynnelsen av timen, for å prøve å gjøre det litt mindre formelt». 

 

En spontan del av presentasjonen kan være spørsmål fra tilhørerne, og Victoria forklarer at 

hun gjerne gir tilhørerne oppgaver for å få til en samtale rundt den forberedte presentasjonen: 

«Når de skal ha forberedte presentasjoner, så gir man elevene oppgaver underveis som 

tilhørere. De får ulike oppgaver, og en oppgave kan være å gi positiv tilbakemelding eller 

stille et spørsmål». Nora sier hun i engelsk kan notere seg hvem som er aktive og stiller 

spørsmål etter en presentasjon, men hun gjør ikke dette i norsk, da hun synes det ikke har 

samme hensikten: «Jeg er jo lærer i engelsk også, og der hender det at jeg sier ifra til elevene 

når en da for eksempel har hatt en presentasjon, så innbyr jeg dem til å stille spørsmål etterpå. 

Da sier jeg at jeg legger merke til hvem som deltar og er aktive, men jeg gjør i grunn ikke det 

i norsk altså. Det har ikke samme hensikten». Et annet grep Nora gjør for å gjøre presentasjon 

som vurderingsform mer spontan, er å ha presentasjoner man jobber med og presenterer i 

samme økt, men disse teller gjerne ikke inn på karakteren: «Også hender det jo at jeg har helt 

mer sånn spontane, som i en økt har de jobbet med noe også skal de forskjellige gruppene 

presentere det de har kommet frem til, men jeg setter som regel ikke noe karakter på det 

altså». 
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I de individuelle samtalene og gruppesamtalene får elevene et gitt tema for samtalen på 

forhånd, dette er derfor i stor grad en planlagt aktivitet. Frida sier: «Ja, det er nesten alltid 

forberedt. I fjor hadde vi en høring etter å ha jobbet med de litterære periodene, og da trakk de 

på forhånd hvilken periode de fikk også samtalte vi rundt aktuelle tekster». Nora har også 

forberedte samtaler knyttet til en tekst elevene har lest: «Vi har en muntlig situasjon med 

gjerne fire elever om gangen og hvor hver enkelt elev får et ganske konkret fagspørsmål som 

de svarer på først, og så har de en samtale etterpå hvor de kanskje tar for seg ting som tema, 

eventuelt budskap og en egenvurdering om romanen for eksempel». Nora velger ofte å gi et 

spørsmål knyttet til det forberedte temaet, i starten av samtalen. Svar på spørsmålet må eleven 

komme med spontant: «Også gir jeg dem gjerne et konkret spørsmål til å starte med, og da vet 

de kun temaet, men ikke hva de skal snakke om». I en fagsamtale er det også et spontant 

moment, ettersom det er forventet at elevene kommer med innspill til de andre elevenes 

utsagn, slik som Frida sier: «I gruppesamtalene skal man vise at man kan spille på lag med de 

andre og utfylle og spille ball med medelevene».  

 

Diskusjonene er noe som oppstår spontant enten i gruppesamtaler eller i klasserommet. I 

gruppesamtalene er det forventet at elevene skal utvikle en diskusjon ut fra det temaet som er 

gitt, slik som Guro sier: «I gruppesamtalene forsøker vi å få til en diskusjon og refleksjon 

rundt det aktuelle temaet». De spontane diskusjonene som oppstår i klasserommet, er knyttet 

til den aktuelle konteksten i klasserommet, og er gjerne noe elevene ikke har forberedt seg på, 

slik som André forklarer: «Diskusjonen i klasserommet er noe som oppstår på bakgrunn av et 

faglig tema vi har snakket om, men det er vanskelig å dokumentere dette, og derfor teller det 

ikke inn på karakteren i så stor grad, da elevene heller ikke kan forberede seg på dette». 

 

De spontane samtalene i klasserommet er ikke alltid diskusjoner, men vil også være 

aktiviteter som å rekke opp hånden for å svare på et faglig spørsmål, slik som Victoria sier: 

«Også er det da den faglige muntlige aktiviteten hver fagøkt. Det er den umiddelbare, det som 

forgår her og nå, og ikke er forberedt. Det kan være en klassediskusjon, eller at man rekker 

opp hånden for å svare på et fagspørsmål eller at elevene reflekterer sammen i par». Fredrik 

sier at man må også trekke inn alt det andre som skjer i klasserommet i tillegg til de formelle 

vurderingssituasjonene «I tillegg så kommer alt annet, det man plukker opp i timene sånn 

underveis». 

 



 48 

4.3.2 Vurdering av spontan muntlighet 

Lærerne ble spurt om hva de regner som god spontan muntlig aktivitet, og her sier flere av 

lærerne at det er gode faglige refleksjoner de ønsker å høre, slik som Fredrik sier: «Ofte vil 

det være knyttet til det faglige. I hvilken grad man viser refleksjon, og om det du sier i timene, 

og om du sier noe, er gode refleksjoner». Videre sier han at hyppigheten ikke teller inn, men 

innholdet på utsagnet: «Det er de gode faglige refleksjonene som teller inn på karakteren av 

den spontane muntlige aktiviteten. Det blir feil at den som rekker opp hånden flest ganger skal 

få god karakter i muntlig, selv om det har litt å si at man deltar, må det ha et faglig innhold». 

Victoria trekker frem det samme som Fredrik, at eleven viser refleksjon og tolkning, er det 

som teller, og ikke hvor mye eleven snakker: «Da ser man etter refleksjon- og tolkningsevne i 

størst grad, at ikke taletid isolert sett er det som vurderes, fordi at det kan jo komme mye 

ureflektert tull som ikke er innenfor tema. Men der det stilles kritiske spørsmål til 

tekstundrende spørsmål og der elevene forsøker å prøve ut tanker omkring tekst». André 

setter pris på at elevene bidrar aktivt i timen, men tenker at de gode bidragene er de som viser 

fagforståelse: «Ikke hvor ofte, det er jo fint med bidrag, men du får jo noen som bare rekker 

opp hånden for å rekke opp hånden. Det er jo når de jobber med faglige temaer, hva de klarer 

å vise av forståelse etter det».  

 

En utfordring et par av lærerne trekker frem, er at enkelte av elevene ikke ønsker å snakke 

uforberedt foran klassen. Frida sier at den spontane samtalen teller inn, men at de elevene som 

ikke deltar, ikke skal straffes: «Den spontane aktiviteten er noe som teller inn, men det er ikke 

sånn at jeg teller hvem som rekker opp hånden mest og sånt. For igjen så synes jeg ikke at 

man skal bli straffet om man synes det er vanskelig eller ubehagelig å skulle snakke foran 30 

andre mennesker, rekke opp hånden og stikke seg frem». Fredrik opplever, til tross for godt 

klassemiljø, at det er vanskelig å få elevene aktive, men om elevene får noe forberedelsestid, 

vil flere delta: «Den ene klassen jeg har nå er det veldig godt klassemiljø. De er trygge på 

meg og hverandre, og det er ikke alltid sånn i alle klasser. Selv i denne klassen kan jeg slite 

med å få de muntlig aktive. Når jeg som lærer ber om en respons fra klassen, er det cirka en 

tredjedel som svarer, men om jeg iscenesetter det mer og gir elevene mulighet til å forberede 

seg til en viss grad, vil gjerne flere delta».  

 

En annen utfordring som blir trukket frem, er at den spontane muntlige aktiviteten ikke kan 

dokumenters i lik grad som en planlagt aktivitet. Guro sier at hun ikke lar den muntlige 
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aktiviteten i klasserommet telle inn på karakteren, siden den ikke kan dokumenteres: «Vi har 

ikke så mange klassediskusjoner. Jeg synes det muntlige som skjer i klasserommet, er 

vanskelig å dokumentere og ta med som en del av vurderingen. Så den spontane aktiviteten i 

klasserommet er ikke noe jeg lar telle inn på karakteren». André trekker også frem at dette 

kan være en utfordring: «Det som en vanskelig med den spontane aktiviteten i klasserommet, 

er at jeg gjerne ikke får dokumentert det på noe vis, men det blir noe man har i bakhodet». 

Det samme trekker Gunnar frem: «Det er litt vanskelig, det er ikke dokumentert». 

 

Victoria tenker at en mulig løsning på å kunne dokumentere den muntlige aktiviteten i 

klasserommet, er å gjøre elevene oppmerksom på at man i perioder vurderer dette. Hun har 

selv prøvd dette: «Egentlig skulle man kanskje tydelig sagt at nå blir du vurdert i timen på den 

muntlige aktiviteten, og så gitt elevene en formell vurdering etter en gitt periode». Hun sier at 

hun har testet ut dette en gang før, men vanligvis bare sier at den muntlige aktiviteten teller 

inn på karakteren: «Dette har jeg kun fått testet ut en eneste gang. Det likte den klassen veldig 

godt. Men jeg sier ellers at den aktiviteten i timen er med på å påvirke muntlig karakteren».  

 

Flere av lærerne påpeker at det er de forberedte vurderingssituasjonene som er avgjørende for 

standpunktkarakteren, og at de spontane aktivitetene er noe som er med på å vippe karakteren 

opp. Victoria forteller at det er de forberedte aktivitetene som er avgjørende for karakteren: 

«Det blir nok slik at de formelle vurderingene er det man tar utgangspunkt i før man setter en 

karakter». Gunnar sier at han gjerne lar den spontane aktiviteten i klasserommet ha en positiv 

påvirkning på karakteren, men det er ikke avgjørende: «Altså i det siste har ikke jeg lagt vekt 

på det. Men jeg sier til elevene at jeg vektlegger samtale og aktivitet i klasserommet. Og det 

er jo sånn om de står mellom to karakterer og ikke vet hva de skal lande på og eleven bidrar 

med mye bra i timene, så lar jeg det telle til elevens fordel». 

 

Frida sier også at den muntlige aktiviteten i timen er noe som trekker elevene opp, men det er 

ikke noe som har en negativ innvirkning på karakteren om man ikke er muntlig aktiv: 

«Selvfølgelig, de som rekker opp hånden og bidrar med mye, det skal jo hjelpe dem, det er en 

pluss for dem og trekker dem opp, men jeg mener at det skal heller ikke trekke ned om man 

ikke klarer det da». Victoria sier og at den muntlige aktiviteten i timen er med på å vippe 

karakteren opp eller ned, men den er ikke avgjørende: «Det er ofte at den muntlige aktiviteten 

i timen er det som gjør at man vipper opp eller ned en karakter». 
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4.4 Oppsummering 
 

4.4.1 Informantene 

Jeg ønsker å gi en oversikt over informantene individuelt, da analysen så langt hovedsakelig 

har gjort rede for forskningsspørsmålene og ikke eksplisitte forskjeller mellom informantene. 

Ved å se på informantene individuelt vil man kunne se nyanser hos den enkelte lærer. Flere av 

informantene benytter seg alle av fagsamtaler og presentasjoner, men velger å vekte de 

forskjellig, og har ulikt fokus på muntlige ferdigheter. Hensikten her er å få tydeligere frem 

nyansene i hvordan lærerne vekter de ulike aktivitetene.  

 

Gunnar 

Gunnar er opptatt av at undervisningen i muntlig skal være eksamensrettet, og derfor velger 

han å bruke en del individuelle presentasjoner, men han er også opptatt av å undervise i 

litteraturhistorie, siden dette er hva som kommer på eksamen. Noe han synes kan være en 

utfordring, er å ha nok tid til muntlige vurderingssituasjoner, og derfor deler han ofte klassen i 

to når de har individuelle presentasjoner. Han benytter seg og av skriftlig-muntlige prøver 

siden han da får testet kunnskapen i litteraturhistorie blant annet. Han pleier ikke å telle med 

den muntlige aktiviteten i timene, da dette er vanskelig å vurdere og dokumentere. 

 

Guro 

Ofte bruker Guro individuelle presentasjoner eller fagsamtaler i grupper. Hun fokuserer i stor 

grad på det faglige, ettersom de muntlige ferdighetene kan være vanskelig å vurdere. I likhet 

med Gunnar velger hun å ikke telle med den muntlige aktiviteten i timen, siden det ikke kan 

dokumenteres. Hun forklarer at det muntlige som skjer i klasserommet er vanskelig å 

dokumentere. 

 

Fredrik 

Gruppesamtaler og presentasjoner er noe Fredrik, i likhet med flere av de andre lærerne, 

benytter seg av i stor grad. Han velger oftere å ha presentasjonene i grupper på grunn av 

tidsbruk. Når han skal sette standpunkt i muntlig velger han å telle med den muntlige 

aktiviteten i timen, om eleven viser gode faglige refleksjoner. I presentasjoner veier det 

faglige tyngst, men han er også opptatt å se på de muntlige ferdighetene elevene viser, og 

passer på å gjøre det ved å vurdere etter kriterier som er fastsatt på forhånd. Han utrykker 
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også at han skulle ønske muntlig hadde en sterkere posisjon i norskfaget, siden mange 

oppfatter norsk som et skriftlig fag, og muntlig blir nedprioritert.  

 

Frida 

Frida trekker frem fordypningsemnet som en av de viktige presentasjonene i norsk muntlig, 

utenom det benytter hun seg en del av fagsamtaler i grupper. Hun velger å vektlegge det 

faglige i størst grad, fordi hun synes de muntlige ferdighetene kan være utfordrende å vurdere 

ettersom noen er naturlig flinke til å snakke. Gode muntlig ferdigheter vil derimot trekke 

karakteren opp. I gruppesamtaler teller hun med de muntlige ferdighetene elevene viser, da 

hun mener samspill mellom elevene her er en vesentlig del. Når det kommer til den spontane 

samtalen i klasserommet, er ikke dette noe hun lar telle med i stor grad. Hun er opptatt av at 

det skal være greit ikke å ville snakke uforberedt foran klassen, og at man heller kan snakke i 

mindre grupper.  

 

Victoria 

Victoria benytter seg av gruppesamtaler, fremføringer og innspilling av podcaster som 

vurderingsgrunnlag for standpunktkarakteren i norsk muntlig. Hun sier at aktivitetene er i 

grupper oftere enn hun ønsker, på grunn av begrenset tid. Hun er veldig opptatt av å få til mye 

samtale i norsktimene, da hun mener at elevene får testet ut tanker og får vist refleksjon- og 

tolkningsevne. Hun tenker at alt kan vurderes muntlig, og prøver ofte å få inn muntlighet i 

sammenheng med skriftlige oppgaver, sånn at man får gått gjennom tanker og ideer rundt 

oppgaven før man begynner å skrive. I likhet med de andre lærerne vektlegger hun 

fagkunnskapen elevene viser mest, men hun er den eneste av lærerne som trekker frem at hun 

ser etter bruk av fagbegreper når hun vurderer elevens muntlige ferdigheter. 

 

Nora 

Fagsamtaler er noe Nora benytter seg av i stor grad, og velger sjeldent å ha presentasjoner. 

Hun har noen spontane elevpresentasjoner i timen, men de teller lite inn på muntlig 

karakteren. Hun velger å ikke telle med den muntlige aktiviteten, kun de aktivitetene der det 

er gitt en karakter i slutten av vurderingssituasjonen: «Jeg vil nok si at det er de situasjonene 

der man har fått karakter som danner grunnlaget». Hun forventer at eleven viser gode 

muntlige ferdigheter, men det alene har ikke stor innvirkning på karakteren. 
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André 

I likhet med Nora trekker han frem fagsamtaler som en av aktivitetene han benytter seg mye 

av, og slik som Frida sa, blir fordypningsemnet en av de store presentasjonene som danner 

mye av vurderingsgrunnlaget. Han trekker frem at det faglige i en vurderingssituasjon kanskje 

er det han vektlegger mest, men at de muntlige ferdighetene også er viktige. Han liker spesielt 

godt om elevene har gode visuelle virkemidler og for eksempel har med den fysiske boken de 

presenterer på fordypningemnet. André er også den ene læreren som trekker frem 

dramatisering som en vurderingsform han noen ganger har benyttet seg av, selv om dette ikke 

er en avgjørende aktivitet for standpunktkarakteren.  

 

 

4.4.2 Hovedfunn 

Det er tre hovedfunn jeg kan trekke frem fra analysen. Det ene er at presentasjoner og 

samtaler er de mest brukte vurderingssituasjonene lærerne bruker for å skaffe et 

vurderingsgrunnlag til å sette standpunktkarakter i norsk muntlig. Det er noe forskjell i hvor 

mye de velger å vekte de forskjellige vurderingssituasjonene, og om de velger å gjøre de 

individuelt eller i grupper. Det andre er at fagkunnskap veier tyngst for de fleste lærerne i de 

forskjellige vurderingssituasjonene, både i planlagt og spontan aktivitet. Noen av lærerne 

velger å kun fokusere på fagkunnskapen elevene viser. Flertallet av lærerne velger å telle med 

de muntlige ferdighetene, og det er eventuelt med å vippe karakteren opp. Det tredje funnet 

er at planlagte aktiviteter har størst innvirkning på karakteren. De spontane aktivitetene vil 

kun ha en positiv innvirkning på karakteren, og vippe eleven opp en karakter om man står 

mellom to karakterer.  

  



  53 

5 Diskusjon 
 

Hovedformålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke norsklæreres forståelse av 

hva som danner vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig. I denne delen 

av oppgaven vil jeg gå inn på hovedfunnene i de tre forskningsspørsmålene «Hvilke muntlige 

ferdigheter blir vurdert?», «Hvordan vektes fagkunnskap og muntlige ferdigheter?» og 

«Hvordan vektes spontan og planlagt aktivitet?». Ved å se på hovedfunnene opp mot teori og 

tidligere forskning, som er presentert i kapittel to, vil jeg i dette kapittelet diskutere hva 

funnene kan bety.  

 

 

5.1 Hvilke muntlige ferdigheter blir vurdert? 

Da lærerne ble intervjuet og spurt om hvilke aktiviteter de brukte for å vurdere elevenes 

muntlige kompetanse, kom det frem at alle brukte presentasjoner og samtaler. Dette var også 

de dominerende muntlige aktivitetene. At presentasjoner står sterkt som vurderingssituasjon i 

vurdering av muntlige ferdigheter, stemmer overens med resultatene fra flere tidligere studier. 

Både Svenkerud et al. (2012), Svenkerud (2013), Hertzberg (2003) og Mjøen (2013), trekker 

frem presentasjoner som den dominerende vurderingsformen for norsk muntlig. Oliver og 

Haig (2005) uttaler at muntlige ferdigheter er ensbetydende med muntlige presentasjoner. Det 

samme kommer imidlertid ikke frem i min undersøkelse, da også samtaler har fått en sentral 

posisjon. Klette et al. (referert i Hertzberg, 2003) finner at lærere regner klasseromssamtalen 

som arbeid med muntlige ferdigheter, men Hertzberg (2003) velger i sin undersøkelse å ikke 

telle med klasseromssamtalen i observasjonen av arbeid med muntlighet i klasserommet. Selv 

om dette er en aktivitet som blir observert brukt i klasserommet, sier ikke studien noe om 

dette er aktiviteter som er en del av vurderingsgrunnlaget for karakteren i norsk muntlig. I de 

tidligere studier om muntlighet kommer det ikke frem at planlagte gruppesamtaler eller 

individuelle samtaler er en muntlig aktivitet som blir benyttet i stor grad. Det er kun Mjøen 

(2013) som finner at muntlig aktivitet i timene, som da innebærer samtale, inngår som en del 

av vurderingsgrunnlaget.  

 

En forklaring på at samtaler ikke er funnet i mange tidligere studier funnet kan være 

eksamensformen i norsk muntlig. Hertzberg (2012) finner i FIRE-undersøkelsen at 
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eksamensformen er styrende for arbeidet med de muntlige ferdighetene, og finner derfor at 

presentasjoner blir brukt i stor grad. Eksamensformen i norsk muntlig i dag skal bestå av en 

forberedt presentasjon, som ikke skal vurderes, og mesteparten av tiden skal brukes til en 

fagsamtale. Siden fagsamtalen har blitt en stor del av muntlig eksamen i norsk, kan det 

forklare hvorfor lærerne velger å bruke dette som en vurderingsform. Victoria er den eneste 

av lærerne som sier hun har samtale som en øving til muntlig eksamen, da hun gjennomfører 

prøvemuntlig i vårsemesteret med elevene på vg3. Gunnar sier han øver elevene opp mot 

eksamen ved å ha muntlige presentasjoner og fokuserer på å lære elevene litteraturhistorie, da 

det ofte er aktuelt for fagsamtalen under eksamen. De andre lærerne nevner ikke eksplisitt at 

de bruker presentasjoner og fagsamtaler som en øvelse til eksamen. 

 

Alderson og Walls (1993) studie om washback-effekten forklarer at store viktige prøver, som 

eksamen, er styrende for undervisningen. Både hva som undervises og hvordan 

undervisningen foregår. Dette ser man stemmer i stor grad med mine funn, ettersom flere av 

lærerne benytter seg av fagsamtaler og muntlige fremføringer for å danne et 

vurderingsgrunnlag. Alderson og Wall forklarer at noen tester påvirker alle lærere, mens noen 

tester kun påvirker noen lærere. I min studie ser det ut til at alle lærerne er påvirket av 

eksamensformen, selv om kun to av lærerne eksplisitt sier at de jobber mot eksamen. At det 

kun er samtale og fremføring som i størst grad blir benyttet som vurderingsgrunnlag vitner om 

en negativ washback-effekt. Ettersom disse to aktivitetene er det som blir brukt i forbindelse 

med eksamen, blir andre muntlige aktiviteter nedprioritert i undervisningen. 

 

En stor vurdering i norskfaget er fordypningsemnet og det foregår ved at elevene har en 

muntlig presentasjon eller har en skriftlig oppgave (Bjørnstad, 2015). En kunne forvente å 

finne at fordypningsemnet ville ha en negativ washback-effekt på undervisningen, men det ser 

heller ut til at fordypningsemnet er påvirket av eksamensformen. Seks av de syv lærerne 

gjennomfører fordypningsemnet muntlig, og det teller inn som en del av vurderingsgrunnlaget 

for standpunktkarakteren. Det ser ut til at fordypningsemnet har påvirket lærerne i ulik grad. 

Guro benytter seg for eksempel mye av individuelle presentasjoner. For Frida og André ser 

det ikke ut til at fordypningsemnet har hatt en innvirkning på vurderingssituasjonene de 

benytter seg av, siden de forteller at fordypningsemnet nesten er den eneste presentasjonen de 

har på vg3. Victoria og Fredrik benytter seg noe av individuelle presentasjoner, men mest i 

grupper, og det ser ut til at fordypningsemnet er den viktigste individuelle presentasjonen.  
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Selv om presentasjon og samtale er de dominerende vurderingssituasjonene, ser det ut til at de 

muntlige ferdighetene diskutere, lytte og fortelle inngår i de to vurderingsformene. Diskusjon 

var det flere av lærerne som benyttet seg av. Tre av lærerne, Nora, Frida og Gunnar hadde 

diskusjoner som oppsto spontant i klasserommet. Dette er også en muntlig aktivitet Hertzberg 

(2003) fant at ofte var en del av muntligheten i norsk skole. Alle av skolene som var med i 

undersøkelsen min, var en del av karakterforsøket med én, to eller tre karakterer. I NIFUs 

rapport fant de at de skolene med kun en samlet norskkarakter gjerne hadde flere spontane 

diskusjoner i klasserommet, siden de hadde mer tid til det (Seland et al., 2018). Nora, Fredrik, 

Guro og Frida uttalte at de så etter diskusjon i gruppesamtalene. Som nevnt tidligere er det lite 

av den tidligere forskningen som nevner fagsamtaler som en del av den muntlige aktiviteten i 

norske klasserom, men her kan også eksamensformen forklare hvorfor fagsamtaler har fått et 

større fokus (Hertzberg, 2012).  

 

Det er mye lytting i et klasserom i løpet av en skoledag, fastslås det i Adelmanns (2002) 

forskning, men lytting har ikke en sentral posisjon i klasserommet i den forstand at det jobbes 

aktivt med (Hertzberg, 2012). Dette stemmer til en viss grad med mine funn, da Gunnar og 

Guro uttaler at de jobber lite aktivt med lytting, men at det er noe som inngår i presentasjoner 

når de lytter til en medelevs presentasjon. Victoria, Nora, Frida og André synes 

lytteferdighetene kan være viktige i en fagsamtale, men synes ikke det er avgjørende. Fredrik 

er den eneste av lærerne som synes at lytteferdighetene har en avgjørende rolle i en 

fagsamtale. At lytting har fått en litt mer sentral rolle hos enkelte av lærerne, kan henge 

sammen med læreplanrevisjonen i 2013 som satte større fokus på lytting. Den reseptive 

ferdigheten lytting fikk samme posisjon som de produktive ferdighetene i muntlighet. 

 

En av kategoriene for muntlige ferdigheter var fortelle. Her fant jeg at ingen av lærerne telte 

med ferdigheter i å fortelle som en del av vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren. 

Dette kan forklares ved at dette ikke er en aktivitet som blir nevnt i kompetansemålene for 

muntlig kommunikasjon i læreplanen for norsk vg3. Som nevnt i teorikapittelet, knyttes 

fortelle opp mot å fortelle historier fra sin egen verden. Fortelle innebærer også å kunne 

fortelle eventyr, sagn og folkeeventyr. Dette er et fagområde som er knyttet opp mot 

læreplanen for vg2: «Sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med 

fortellemåter og verdier i myter og folkediktning». Det kan være at dette fagområdet testes 

skriftlig og ikke muntlig. Kompetansemålene for fagkunnskap i vg3 legger ikke opp til å teste 
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dette fagområdet, og det kan forklare hvorfor fortelle ikke er en muntlig ferdighet som inngår 

som en del av vurderingsgrunnlaget. 

 

Dramatisering forkom lite blant lærerne. Det var kun én av lærerne som benyttet seg av dette 

som en vurderingsform. I Marthinsens masteroppgave (2015) finner hun at det blir viet lite 

plass til dramatisering i lærebøkene. Det er opp til læreren hvordan de velger å bruke 

læreboken som et verktøy, og om de velger å bruke oppgavene som legger opp til 

dramatisering. Dette stemmer godt med hva jeg har funnet, ettersom kun en av de syv lærerne 

oppgir at de bruker dette som en aktivitet. Det er noe uklart om André velger å la 

dramatisering telle som en del av vurderingsgrunnlaget. Funnet kan forklares med at 

dramatisering kun blir nevnt i kompetansemålene for vg1, og er derfor ikke noe lærerne 

velger å fokusere så mye på i vg3. Som Hertzberg og Penne (2008) forklarer, så er 

dramatisering en verdifull trening for å beherske å stå foran klassen og presentere noe. I 

slutten av videregående kan det være at læreren anser elevene som tryggere på å stå foran 

klassen, siden klassen har gjennom tre år oppbygd et tryggere klassemiljø. Bruk av 

dramatisering som et grep for å bli tryggere på å stå foran klassen kan være mest 

hensiktsmessig å bruke i de tidligere årene av videregående, og det kan forklare hvorfor man 

heller ikke finner at dette blir brukt som en vurderingssituasjon som er en del av 

vurderingsgrunnlaget i norsk muntlig.  

 

I analysen valgte jeg også å gjøre en oppsummering av hver enkelt lærer individuelt. Selv om 

alle lærerne velger å bruke mye presentasjoner og samtaler, vekter de dette ulikt. Nora 

benytter seg for eksempel sjeldent av presentasjoner, og sier selv hun velger samtaler oftere 

enn hennes kollegaer. Frida og André bruker heller ikke mye presentasjoner, men benytter seg 

av det i sammenheng med fordypningsemnet. Gunnar velger relativt ofte å benytte seg av 

presentasjoner. Selv om lærerne oppgir at de bruker mange av de samme aktivitetene, er det 

en ulik hyppighet. Det er også forskjell i om de velger å gjøre aktivitetene i grupper eller 

individuelt. Gunnar velger ofte individuelle aktiviteter. Guro har individuelle presentasjoner, 

men samtaler i grupper. Victoria og Fredrik sier det blir oftere i grupper enn det de ønsker, på 

grunn av tidsbruk. Svenkerud (2013) fant i sin studie at det meste av muntlige presentasjoner 

foregår i grupper på grunn av tidsbruk. I mine funn er det noe variasjon mellom lærerne om 

de bruker mest gruppepresentasjoner eller individuelle presentasjoner.  Grunnen til at det er 

ganske stor variasjon i hyppigheten i valg av aktiviteter og om det er i grupper eller 



  57 

individuelt, er metodefriheten lærerne har. LK06 gir lærerne stor frihet til å velge hvilke 

aktiviteter de vil benytte seg av for å nå kompetansemålene. 

 

Funnene mine tyder på at presentasjoner fortsatt er den dominerende aktiviteten for vurdering 

av muntlig karakteren i norsk, da eksamen har en stor innvirkning. Ettersom eksamen nå også 

omfatter en fagsamtale har dette blitt en aktivitet lærerne benytter seg av i stor grad. De 

muntlige ferdighetene diskutere, lytte og fortelle inngår i presentasjonene og fagsamtalene, 

men blir sjeldent benyttet som aktiviteter som alene teller inn på standpunktkarakteren. 

Dramatisering er heller ikke noe lærerne benytter seg av i stor grad. Funnene viser at arbeidet 

med de muntlige ferdighetene blir styrt av eksamensformen, til tross for at det kun er et par av 

lærerne som eksplisitt nevner at de bruker presentasjoner og samtaler som en forberedelse til 

eksamen.  

 

 

 

5.2 Hvordan vektes fagkunnskap og muntlige 

ferdigheter? 

Jeg ønsket blant annet i min studie å finne ut hvordan fagkunnskap kontra muntlige 

ferdigheter blir vektet i en muntlig vurderingssituasjon. Tidligere forskning viser at det er lite 

systematisk arbeid med muntlighet (Haugsted, 1999; Aksnes, 1999; Hertzberg, 2003; 

Svenkerud, 2013). Dette betyr at arbeidet med muntlighet er noe tilfeldig og det er opp til 

hver enkelt lærer hvordan man arbeider med muntlighet. Vektingen av fagkunnskap og 

muntlige ferdigheter vil også i stor grad være opp til den enkelte lærer. I intervjuene kunne 

jeg derfor forvente å finne en varierende praksis, men det viste seg at alle lærerne vektet det 

faglige mest. Victoria, Fredrik og Frida sa først at det er noe de vektlegger like mye, men 

konkluderte med at det er det faglige som er det avgjørende for karakteren. 

 

Mjøen (2013) fant at det var tre vurderingssituasjoner som ble mye brukt i norsktimene for å 

danne et vurderingsgrunnlag i norsk muntlig: muntlig aktivitet i timene, presentasjoner og 

skriftlig-muntlige prøver. Hertzberg (2012) fant også at skriftlig-muntlige prøver ble brukt. 

Skriftlig-muntlige prøver er en ren kunnskapsprøve, og man vurderer da kun fagkunnskapen 

og ikke elevens muntlige ferdigheter. Jeg fant at det kun var én av de syv lærerne som 

benyttet seg av dette. Gunnar benyttet seg av dette for å kunne teste fagkunnskapen, og valgte 
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å bruke det fordi det var tidseffektivt. Hertzberg fant også at dette var en vurderingssituasjon 

som ble brukt for å spare tid. Muntlig blir ofte nedprioritert, fordi det er tidkrevende å vurdere 

(Seland et al., 2018). Guro, Nora og Victoria hadde hørt om vurderingsformen, men benyttet 

seg ikke av det selv. Fredrik, Frida og André hadde ikke hørt om den vurderingsformen i det 

hele tatt. Mine funn vitner om at dette er en vurderingsform som ikke benyttes i stor grad, og 

stemmer ikke så godt med funnene til Mjøen (2013) og Hertzberg (2012). Et par av de 

lærerne som hadde vært i læreryrket i noen år hadde hørt om skriftlig-muntlige prøver, men 

de yngre lærerne hadde ikke hørt om denne vurderingsformen før. Dette vitner om at dette er 

en vurderingsform som er på vei ut av skolen. 

 

Flere av lærerne trakk frem at det var vanskelig å vurdere de muntlige ferdighetene, og derfor 

så de i større grad på det faglige innholdet. Det muntlige språkets flyktighet er ofte en 

utfordring knyttet til vurdering av muntlige presentasjoner (Hertzberg, 1999; Aksnes, 1999). 

Jers (2010) og Svenkerud (2013) finner at tilbakemeldingene som blir gitt på presentasjoner i 

stor grad kommenterer hvordan eleven bruker kroppen og stemmen, men at de også ser på 

kunnskapsinnholdet. Dette stemmer til en viss grad med mine funn, men lærerne oppgir at de 

i stor grad baserer karakteren på faginnholdet. Mine funn stemmer bedre med resultatene i 

studien til Hertzberg (2003) der det kommer frem at kun fagkunnskapen blir vurdert. Alle 

lærerne oppgir at de vurderer de muntlige ferdighetene i fagsamtaler og presentasjoner, men 

det er ikke avgjørende for karakteren. Om eleven viser gode muntlige ferdigheter, vil det 

eventuelt ha en positiv innvirkning på karakteren. Jers og Svenkerud sine studier ser kun på 

fremføringer, og det kan være grunnen til at disse studiene viker noe fra mine funn, ettersom 

jeg ser på all muntlig aktivitet. Hadde jeg kun sett på fremføringer, hadde det vært mulig jeg 

hadde funnet at flere av lærerne vektla de muntlige ferdighetene i større grad.  

 

Når lærerne snakker om hvilke muntlige ferdigheter eleven viser i en muntlig 

vurderingssituasjon, snakker de gjerne om stemmebruk, hvordan de bruker kroppen, og bruk 

av manus. Noe lærerne ikke kommenterer på, er bruk av språk og fagbegreper. Dette stemmer 

med hva Jers (2010) finner i sin studie. Hun finner at når lærerne kommenterer på de muntlige 

ferdighetene eleven viser i en presentasjon, ser de kun på selve utførelsen. Det kommer frem i 

læreplanen for norsk at språkbruk og fagbegreper er muntlige kompetanser elevene skal 

vurderes på. Et av kompetansemålene for muntlig kommunikasjon i norsk vg3 legger vekt på 
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at man skal bruke fagterminologi: «Drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av 

fagterminologi og helhetlig argumentasjon» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s.12). 

 

I sin masteroppgave fant Solberg (2017), der han undersøkte bruken av lydopptak fremfor 

klassisk elevfremføring, at fokuset på stemmebruk og kroppsbruk forsvant, og lærerne 

fokuserte blant annet mer på fagspråket. Ved bruk av lydopptak kunne lærerne spole tilbake, 

slik at fremføringen ble vurdert mer likt som en skriftlig tekst. Når lærerne ikke så eleven 

foran seg kommenterte de mer på faginnhold, språk og oppbygning. Det faktum at det er lite 

fokus på begrepsbruk når lærerne kommenterer på de muntlige ferdighetene, stemmer i stor 

grad med mine funn. Jeg fant at det kun var én av lærerne som fokuserte på elevens bruk av 

fagbegreper og struktur når hun vurderte de muntlige ferdighetene. Dette var da også læreren 

som valgte å benytte seg av lydinnspilling som en fremføringsform. I mine funn gjaldt ikke 

dette kun for presentasjoner, men også i fagsamtaler eller i helklassesamtaler.  

 

I intervjuet ble lærerne spurt om de hadde en overordnet eller felles plan for vurdering av 

norsk muntlig. Her kom det frem at ingen av lærerne hadde en overordnet plan som gjaldt i 

alle muntlige vurderingssituasjoner, men at det hendte de hadde felles vurderingskriterier for 

enkelte muntlige vurderinger. Ved fordypningsemne, tverrfaglige prosjekter eller andre større 

planlagte vurderingssituasjoner, sa flere av lærerne at de hadde felles vurderingskriterier. Et 

par av lærerne utrykker at selv om de lager felles planer og vurderingskriterier, er det opp til 

den enkelte lærer å velge om man vil følge dem. Berge (2007) påpeker at norsk muntlig kan 

fort fremstå som vilkårlig, siden det ikke fins noen nasjonale vurderingskriterier. Selv om alle 

lærerne vekter fagkunnskap, er det varierende i hvor stor grad de velger å telle med de 

muntlige ferdighetene. Det ser dessuten ut til at de velger å vekte fagkunnskapen fordi det er 

usikkerhet for hva man ellers skal vurdere, og hvordan man skal vurdere de muntlige 

ferdighetene. Dette funnet bekrefter at det er behov for et tolkningsfellesskap, som Hertzberg 

(1999) etterspør, og nasjonale vurderingskriterier for norsk muntlig slik som Berge (2007) 

påpeker at det er et behov for. 

 

En annen grunn til at det faglige i større grad blir vurdert er fordi muntlige fremføringer er en 

sårbar situasjon (Hertzberg, 2003). Og det er ikke bare muntlige fremføringer som kan regnes 

som en sårbar situasjon, det vil også en fagsamtale, dramatisering eller en annen form for 

muntlig kommunikasjon foran medelevene være. Penne og Hertzberg (2008) fant at da 
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lærerne vurderte muntlige fremføringer fokuserte de lite på actio, som er elevens stemme- og 

kroppsbruk. Grunnen til at actio ikke ble vurdert var fordi lærerne synes det var utfordrende å 

gi elevene kommentarer på dette når de allerede var i en sårbar posisjon. De fant at lærerne 

derfor ga generelle og støttende kommentarer, og kommenterte innholdet i den muntlige 

presentasjonen. Dette kan være årsaken til at lærerne i denne studien velger å fokusere mest 

på faginnholdet, og ikke kommenterer så mye på elevens muntlige ferdigheter.  

 

 

5.3 Hvordan vektes spontan og planlagt aktivitet? 

Analysen viser at det i størst grad er de planlagte aktivitetene som blir vurdert. De planlagte 

aktivitetene er i form av muntlige presentasjoner eller fagsamtaler. Flere av resultatene som er 

presentert i den tidligere forskningen viser at norsk muntlig i stor grad består av planlagte 

aktiviteter, med tanke på at muntlige presentasjoner er den dominerende vurderingsformen 

(Hertzberg, 2003; Svenkerud, 2012, Svenkerud et al., 2013; Mjøen, 2013). Samtaler er noe 

mer spontant enn en muntlig fremføring, men samtalen foregår rundt et planlagt tema.  

 

Hertzberg (2003) trekker frem, i tillegg til presentasjoner, helklassesamtalen og samtale 

elevene seg imellom som en av de aktivitetene som blir brukt i norsk klasserom i arbeid med 

muntlighet. Mjøen (2013) kommer også frem til at den muntlige aktiviteten i klasserommet er 

med på å danne vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig. Flere av 

lærerne jeg intervjuet, sier at de ofte har samtaler i klasserommet, eller at elevene snakker 

sammen i mindre grupper. Fredrik, André, Victoria, Frida og Gunnar synes at den muntlige 

aktiviteten er en viktig del av karakteren i norsk muntlig. André, Guro og Gunnar trekker 

frem at selv om det er noe de ser på, så er det vanskelig å dokumentere. Derfor blir gjerne den 

muntlige aktiviteten, slik som Frida forklarer, noe som er med å vippe karakteren opp, men 

om man ikke er muntlig aktiv, vil det ikke ha en negativ innvirkning. 

En forklaring på dette kan være dokumentasjonskravet. Her blir blant annet lærerne pålagt å 

kunne dokumentere vurderingene som ligger til grunn for standpunktkarakteren. Den 

spontane samtalen og diskusjonen som oppstår i klasserommet, vil ofte være vanskelig å 

dokumentere. Det er heller ikke tydelig hva lærerne skal vurdere i en slik situasjon, da man 

gjerne ikke har noen tydelige kriterier og eleven ikke vet hva som er forventet av dem. 

Utdanningsdirektoratet sier i Norsklæreren (Fjørtoft, 2009) at den muntlige aktiviteten skal 

være en del av grunnlaget for standpunktkarakteren, men forklarer at det må avklares med 
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elevene når den spontane aktiviteten skal vurderes, slik at det blir en forutsigbar 

vurderingssituasjon. I intervjuene med lærerne, foreslår Victoria at man kan avtale perioder 

med elevene der den muntlige aktiviteten skal blir vurdert, slik at de er klar over at dette er 

noe som blir vurdert. 

 

Fjørtoft (2009) tar opp diskusjonen om den muntlige aktiviteten i klasserommet er en gyldig 

vurderingsform. Han mener at det er det faglige som skal vurderes i den muntlige aktiviteten, 

men at vurderingen blir påvirket av lærerens inntrykk og hvor aktiv eleven er i timen. 

Norsklærerne jeg intervjuet var tydelige på at det ikke er hyppigheten som blir vurdert når de 

teller med den muntlige aktiviteten som en del av vurderingsgrunnlaget, men at det er de 

faglige refleksjonene de er ute etter. Men utfordringen ligger fortsatt i at det er vanskelig å 

dokumentere denne vurderingsformen, ettersom den ofte er basert på læreres inntrykk, slik 

som Fjørtoft sier.  
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6 Oppsummering og avsluttende 

refleksjoner 
 

 

6.1 Oppsummering av studiens hovedfunn og konklusjon 

Gjennom studiens problemstilling ønsket jeg å søke kunnskap om vurdering i norsk muntlig. 

Forskningsspørsmålene har hjulpet med å finne ut hvordan utvalget av lærere velger å vekte 

de ulike delene i norsk muntlig. De ga meg også innsyn i hvilke muntlige 

kommunikasjonsformer de baserte standpunktkarakteren på. Formålet med denne kvalitative 

studien har vært å tilføre et lite studert forskningsfeltet ny kunnskap om hvilket 

vurderingsgrunnlag norsklærer i videregående skole legger til grunn når de setter 

standpunktkarakter i norsk muntlig. 

 

I analysen av intervjuene kom jeg frem til tre hovedfunn: Presentasjoner og samtaler er 

hovedaktivitetene som blir brukt for å danne vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i 

norsk muntlig. Fagkunnskapen er det som veier tyngst i vurderingssituasjonene. Flere av 

lærerne teller også med de muntlige ferdighetene eleven viser, men de er ikke avgjørende. 

Videre fant jeg at det i størst grad er de planlagte aktivitetene, som presentasjoner og 

fagsamtaler, som teller inn på standpunktkarakteren. Det var et mindretall av lærerne som 

valgte å telle med den spontane aktiviteten i klasserommet. 

 

Tidligere forskning (Hertzberg, 2003; Oliver & Haig, 2005; Svenkerud et al., 2012; 

Svenkerud, 2013; Mjøen, 2013) viste at flere resultater i andre studier pekte mot at 

presentasjoner var den dominerende muntlige aktiviteten i klasserommet, og det stemmer 

også med mine funn. Samtaler var også en mye brukt vurderingsform blant lærerne. Dette fant 

jeg lite tidligere forskning på, men det kan forklares med at hoveddelen av muntlig eksamen 

består av en fagsamtale, og at eksamen er ofte styrende for aktivitetene i klasserommet 

(Hertzberg, 2012; Alderson & Wall, 1993). Funnet om at fagkunnskapen veier tyngst, 

bekrefter hva tidligere forskning viser om at norsk muntlig er flyktig, og det kan være 

utfordrende for norsklærerne å vite hva man skal vurderes (Aksnes, 1999; Haugsted, 1999; 

Hertzberg, 1999). De muntlige ferdighetene elevene viser teller inn til en viss grad. Da ser de 

på kropps- og stemmebruk, blikkontakt og bruk av manus. Det er et fåtall som ser på bruk av 
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språk og fagbegreper. Dette funnet tyder på at det er et behov for en felles, overordnet plan for 

vurdering av norsk muntlig, slik som Berge (2007) og Hertzberg (1999) etterspør. At 

hovedvekten av standpunktkarakteren baseres på planlagte aktiviteter viser effekten av 

dokumentasjonskravet som ble innført, der lærerne skal dokumentere vurderingsgrunnlaget 

for standpunktkarakteren. Da frafaller vurderingen av den spontane aktiviteten hos flere av 

lærerne, selv om dokumentasjonskravet ikke lenger er like strengt.  

 

Oppgaven har vist et utvalg norsklæreres tanker og erfaringer rundt vurdering av norsk 

muntlig. Studien har bekreftet at det arbeides lite systematisk med norsk muntlig, og at 

vurderingsformene i stor grad er styrt av eksamensformen. Den belyser også behovet for et 

felles vurderingssystem for muntlig, i likhet med skriftlig. Dette er et område det trengs mer 

forskning på for å øke bevisstheten om, og systematiseringen av arbeidet med muntlighet.  

 

 

6.2 Funnenes holdbarhet og avgrensninger 

Oppgavens problemstilling, forskningsspørsmål og valg av teori, avgrenser studiens 

forskningsområde. Jeg valgte å få innsikt i temaet fra lærerperspektivet. I arbeidet med denne 

oppgaven har jeg måtte ta flere avgjørelser for å sikre holdbarheten i funnene mine. I 

metodekapittelet har jeg gjort rede for hvorfor det var hensiktsmessig å velge et kvalitativt 

forskningsintervju som metode. Dette er en metode som gjør at jeg kunne samle inn mye 

informasjon om et fenomen som foregår over lengre tid. Dataene jeg hentet inn, belaget seg 

på norsklæreres tanker og erfaringer rundt emnet. En utfordring med denne metoden er at det 

er basert på lærerens subjektive oppfatning, og det kan hende lærerne forteller det de tror jeg 

ønsker å høre som intervjuer. Man risikerer derfor å ikke få et helhetlig bilde av praksisen i 

klasserommet. Det var likevel nødvendig å benytte seg av denne metoden for å hente inn 

informasjon om et fenomen som foregår over lengre tid.  

 

En utfordring i holdbarheten til funnene er utvalget. Jeg valgte å intervjue syv norsklærere. Et 

mindre utvalg gjør at studien begrenser seg til å gjelde for de enkelte lærerne og man kan se 

tendenser til skolene til lærerne som blir intervjuet, men det gir ikke et grunnlag for å 

generalisere funnene. Hadde jeg valgt å intervjue flere norsklærere kan det være mulig at 

funnene mine hadde sett annerledes ut, og man kunne sett et større sprik i hvilke 
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vurderingsformer lærerne benytter seg av, eller et annet utfall i hvordan de velger å vekte 

fagkunnskap og muntlige ferdigheter, og hvordan lærerne vekter spontan og planlagt aktivitet. 

 

En annen utfordring med tanke på holdbarheten i studien var definisjonen av begrepsapparatet 

i analysen. Jeg har i størst mulig grad prøvd å presentere mine metoder for analysen, slik at 

det skulle bli etterprøvbart og holdbart. Det er fortsatt mulig at jeg har tolket kommentarer 

eller kategoriene annerledes enn det andre ville gjort, en analyse som dette kan bli subjektiv. 

For å forsøke å gjøre det så objektivt som mulig har jeg holdt meg til forskningsspørsmålene 

som jeg brukte som kategorier, og fulgt de føringene jeg hadde satt for analysen. Ved bruk av 

kvalitativ metode kan funnene være utfordrende å etterprøve, men jeg har forsøkt å være 

transparent i min fremstilling av fremgangsmåten.  

 

 

6.3 Didaktiske implikasjoner 

Ettersom studien min undersøker norsklærerens praksis, kan funnene mine være direkte 

relevante for andre norsklærere i skolen. Jeg har blant annet pekt på at det er de planlagte 

aktivitetene som danner vurderingsgrunnlaget, og det er i størst grad det faglige som blir 

vurdert. Men mellom lærerne er det noe variasjon i hvor stor grad de velger å vekte det 

spontane kontra de planlagte vurderingssituasjonene. Der noen lærere velger å ikke telle med 

den muntlige aktiviteten i klasserommet i det hele tatt, mens noen velger å la dette telle til en 

viss grad. Det er også forskjellig hvor mye norsklærerne velger å la elevens muntlige 

ferdigheter telle som en del av karakteren. Til tross for at alle lærerne vekter de planlagte 

aktivitetene og faginnholdet mest, vitner det om en varierende praksis. Dette kan tyde på at 

det er behov for tydeligere retningslinjer for hva som skal vurderes i en muntlig situasjon. 

Dette kan utvikles internt på skolene, men forslag til vurderingskriterier fra 

utdanningsdirektoratet vil være det mest effektive. 

 

Som nevnt i innledningen foregår det en fagfornyelse av læreplanen. I høringsutkastene for 

læreplanen har det kommet inn kjennetegn for måloppnåelse, ikke kun for grunnskolen, men 

også for trinnene på videregående skole. Oppgaven min belyser at det er et behov for felles 

retningslinjer i vurderingsarbeidet, slik som det utarbeides. Oppgaven min belyser også at 

vurderingsformen i eksamen hadde innvirkning på undervisningen i muntlig, på grunn av 

washback-effekten. Ettersom eksamensformen for muntlig også er mulig blir endret, 
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impliserer dette at det kan ha en innvirkning på vurderingsformene som blir mest brukt for å 

danne et vurderingsgrunnlag i norsk muntlig. 

 

Oppgavens funn viser også at presentasjoner fortsatt er den dominerende muntlige 

vurderingssituasjonen, samt at samtaler blir brukt. Dette viser at vurderingsgrunnlaget til 

standpunktkarakteren er basert på aktiviteter med relativt få aktiviteter, og man kan stille 

spørsmål ved om det danner et bredt nok grunnlag. Standpunktkarakteren blir i stor grad 

basert på de faglige ferdighetene eleven viser, og de muntlige ferdighetene teller ikke så mye 

inn, da dette er gjerne en vippefaktor. Dermed er vurderingspraksisen ganske annerledes fra 

skriftlig, der man i større grad kommenterer på språket i tillegg til faginnholdet. Igjen tyder 

dette på at det trengs tydeligere retningslinjer på hva som skal testes muntlig. Siden det i 

størst grad er det faglige som testes, ser det ut til at norsk muntlig ikke har en så sentral 

posisjon i norskfaget, noe som også kommer frem i tidligere forskning. Norskfaget består av 

tre standpunktkarakterer som teller like mye, og dermed burde de alle også være basert på et 

like bredt vurderingsgrunnlag med tydelige retningslinjer for vurderingsarbeidet.  

 

 

6.4 Videre forskning 

I denne studien har jeg undersøkt lærerperspektivet og deres praksis rundt 

vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig. Det kunne også vært nyttig å 

undersøke dette fra et elevperspektiv, ettersom denne studien ikke gi noe innblikk i hvordan 

elevene selv opplever norsk muntlig karakteren. Dette kunne gitt et innblikk i hva elevene 

tenker blir vurdert i en muntlig vurderingssituasjon, hva de tenker norsk muntlig innebærer og 

hva som teller inn på standpunktkarakteren i norsk muntlig. Her kan det være at funnene 

hadde blitt annerledes enn i denne studien som tar for seg lærerperspektivet.  

 

Det kunne også være interessant og gjort studien på et annet trinn. Enkelte av studiene som er 

nevnt i tidligere forskning på temaet, utrykker at det forkommer mer muntlighet i timene på 

ungdomsskolen, og at det har et større fokus enn det det har på videregående skole. En studie 

gjort på grunnskolen kan gjøre andre funn enn det jeg har kommet frem til i denne studien, og 

vektingen av enten fagkunnskap og muntlige ferdigheter, eller spontane og planlagte 

aktiviteter, kan se annerledes ut. 
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En mulighet kan være å undersøke temaet ved å bruke en annen metode, som for eksempel å 

observere lærere i klasserommet. Observerer man lærere i klasserom over lengre tid kan man 

danne et bilde av deres vurderingspraksis i norsk muntlig, som ikke er farget av 

informantenes subjektivitet. Det vil nok her være hensiktsmessig å også gjøre et intervju med 

lærerne, for å få innsikt i deres tanker om vurderingen. Ved å observere først får man innsikt i 

praksisen i klasserommet, og videre utdype dette i intervjuet.  

 

Funnene i oppgaven tyder på at det er fremføring og samtale som danner mesteparten av 

vurderingsgrunnlaget for karakteren i norsk muntlig, og at den spontane muntlige aktiviteten 

er med på å trekke karakteren opp. Disse funnene kan brukes som utgangspunkt i en 

kvantitativ undersøkelse. I denne studien har jeg vist at dette er de vurderingssituasjonene 

som danner det meste av vurderingsgrunnlaget, og i en kvantitativ undersøkelse vil man få et 

større datamateriale og kunne se flere nyanser. 

 

Temaet for denne studien kan også være interessant å se på etter at den nye læreplanen 

kommer i 2020. Her vil det utarbeides kjennetegn for måloppnåelse i norsk muntlig for 

videregående skole. Per dags dato er det kun grunnskolen som har retningslinjer for 

kjennetegn på måloppnåelse i norsk muntlig. I læreplanene vil det også komme inn 

vurderingsomtaler for hvert enkelt fag og trinn. I min studie etterspør jeg felles 

vurderingskriterier for norsk muntlig, og det kan dermed være interessant å se om det er noen 

endring i skolens praksis etter innføringen av dette. 
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Vedlegg 1-3 
 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

 

 

Prosjekt - Vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren i norsk muntlig 

I dette skrivet blir det gitt informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil 

innebære for deg.  

 

Formål 

I denne masteroppgaven vil jeg se på hvordan lærere i videregående skole vurderer norsk 

muntlig og hvilket grunnlag som ligger bak karakteren. Syv lærere fra tre forskjellige 

videregående skoler vil bli intervjuet. I oppgaven vil jeg bruke denne dataen for å få et 

innblikk i hvordan utvalget med lærere setter standpunktkarakter i norsk muntlig. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

UiO – Det utdanningsvitenskaplige fakultet (UV) 

Heidi Nerhus Eriksen 

Veileder – Jonas Bakken 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Å delta i prosjektet innebærer å gjøre et intervju som tar ca. 20 minutter. Her vil vi snakke om 

vurderingsformer du benytter deg av for å danne et vurderingsgrunnlag i norsk muntlig, 

underveisvurdering og dine tanker rundt temaet. Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet som 

senere transkriberes. Lydopptakene vil bli slettet og informasjonen fra intervjuene 

anonymiseres.   

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for 

deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  
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Behandling av innsamlet informasjon 

Opptak av intervjuene vil bli lagret separat fra øvrig data og det vil ikke bli samlet inn navn 

eller andre personopplysninger som knytter deg til dataen. Som deltaker vil du ikke bli 

gjenkjent i oppgaven i form av navn eller skole, det vil kun bli brukt informasjon som er gitt i 

intervjuet. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2019. Opplysningene fra intervjuet vil da slettes og 

kun eksistere i masteroppgaven. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Heidi Nerhus Eriksen: heerikse@student.uv.uio.no, tlf: 464 52 426 

• Veileder, Jonas Bakken: jonas.bakken@ils.uio.no  

  

  

Med vennlig hilsen 

 

Heidi Nerhus Eriksen 

Masterstudent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 

Universitet i Oslo 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring   

  

  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Vurderingsgrunnlaget for 

standpunktkarakteren i norsk muntlig, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg 

samtykker til:  

 □ å delta i intervju  

  

Jeg samtykker til at informasjonen gitt i intervjuet behandles frem til prosjektet er avsluttet, 

juni 2019  

  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)  
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

1. Hvilke vurderingsformer benytter du deg av for å sette standpunktkarakter i norsk 

muntlig? 

a. Om det ikke er nevnt: Teller den spontane aktiviteten i klasserommet med? 

b. Gruppe eller individuelt? 

 

2. Hva ser du etter i de planlagte vurderingssituasjonene, og de spontane (hva er gode 

muntlige bidrag i timene)? 

 

3. Utarbeider dere felles kriterier ved skolen for hvordan man skal vurdere muntlige 

aktiviteter? 

 

4. Læreplanen er delt inn i tre hovedområder: Muntlig kommunikasjon, skriftlig 

kommunikasjon og kultur, litteratur og språk. Hvordan blir disse delene vektet opp 

mot hverandre? 

a. Hvilket fagområde blir testet? 

 

5. Tar man utgangspunkt i at norsk muntlig karakteren blir basert på muntlig aktivitet i 

timen, muntlige ferdigheter og fagkunnskap. Hvordan vekter man disse delene opp 

mot hverandre? 

 

6. Hvordan arbeider du med lytteferdigheter? Er dette en ferdighet som teller som en del 

av karakteren i norsk muntlig? 

 

7. Noe annet du ønsker å føye til om temaet? Eller noe du tenker er en utfordring med 

vurderingen av norsk muntlig? 

 


