
 

 

«Å snakke er jo det jeg tenker på 
med norsk muntlig» 

 
En undersøkelse av elevers oppfattelse av 

muntlig kompetanse og lærerens 
vurderingspraksis av muntlige fremføringer i 

norsk 

Jørgen A. Fusdahl 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Masteroppgave i nordisk-, især norskdidaktikk  
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning  

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
Vår 2019 

 



II 

 

 

 

 

 



III 

 

«Å snakke er jo det jeg tenker på med norsk 

muntlig» 

En undersøkelse av åtte 9. klassingers oppfattelse av muntlig kompetanse og lærerens 

vurderingspraksis av muntlige fremføringer i norsk. 

  



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jørgen A. Fusdahl 

2019 

«Å snakke er jo det jeg tenker på med norsk muntlig» - En undersøkelse av elevers 

oppfattelse av muntlig kompetanse og lærerens vurderingspraksis av muntlige fremføringer i 

norsk. 

Jørgen A. Fusdahl 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag 

Temaet for denne oppgaven er elevers oppfattelse av begrepet muntlig kompetanse og deres 

opplevelse av lærerens vurderingspraksis av muntlige fremføringer i norsk. Oppgavens 

problemstilling er «Hva oppfatter elever på 9.trinn som vurderingsgrunnlaget for muntlige 

fremføringer i norsk, og i hvilken grad oppfatter de lærerens respons som nyttig?»  

Jeg har hatt en kvalitativ tilnærming til prosjektet. Jeg gjennomførte tre semi- strukturerte 

gruppeintervjuer på tre forskjellige 9. klasser på Østlandet med til sammen åtte elever. For å 

utforske problemstillingen forholdt jeg meg til følgende tre forskningsspørsmål: 1. Hva legger 

elever på 9. trinn i begrepet muntlig kompetanse og hvilke muntlige vurderingssituasjoner har 

elevene erfaringer med? 2. Hva slags vurderingsområder oppfatter elever at læreren er 

opptatt av i vurderingen av muntlige fremføringer i norsk? 3. I hvilken grad oppfatter elevene 

lærernes respons på muntlige fremføringer i norsk som nyttig? 

Analysen av intervjuene viste følgende hovedtendenser: Elevene er usikre på hvilke 

ferdigheter som inngår i begrepet muntlig kompetanse og det antydes at de ikke har noe felles 

fagspråk rundt muntlighet. Videre viser analysen at elevene oppfatter at læreren primært 

vektlegger det faglige innholdet i vurderingen av muntlige fremføringer. Elevene i denne 

undersøkelsen er enige i denne prioriteringen og det er innholdet de arbeider mest med i 

planlegningen av nye fremføringer. Elevene oppfatter at læreren også legger noe vekt på 

kroppsspråk og manusbruk, men elevene opplever at disse aspektene ved muntlighet blir 

sekundære vurderingsområder ved muntlige fremføringer.  

Når det gjelder i hvilken grad elevene finner lærerens respons nyttig, viser undersøkelsen at 

elevene stort sett forstår lærerens vurderinger, men at de i større grad ønsker flere dialogiske 

tilbakemeldinger der de har muligheten til å oppklare eventuelle misforståelser ved 

vurderingen. Elevene beskriver at de finner lærerens vurderinger nyttige, men de etterlyser 

flere konkrete fremovermeldinger som forklarer hvordan de kan arbeide og utvikle seg videre.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Svennevig, Tønnesson, Svenkerud og Klette skrev i 2012 at «Forskning om muntlige 

fremføringer i skolen er et lite og fragmentert felt» (Svennevig et al., 2012, s. 70). I 

forlengelse av dette skrev Penne og Hertzberg at «et særlig viktig utviklingsområde ligger i 

hvordan man på en fruktbar måte kan gi respons på muntlige fremføringer» (Penne & 

Hertzberg, 2012, s. 23). Disse påstandene utgjør et viktig bakteppe for mitt prosjekt, nemlig 

vurdering av muntlighet, og herunder muntlige fremføringer. I dagens skole får elever tre 

karakterer i norskfaget. Karakterene norsk muntlig, norsk hovedmål og norsk sidemål veier 

like tungt når elever i 10. klasse søker videregående opplæring, og når vg3 elever søker 

høyere utdanning. Gjennom fem år på lektorprogrammet har jeg ofte lest setninger som 

«aktivitet i timen var grunnlaget for karakteren i norsk muntlig» (Penne & Hertzberg, 2008, s. 

18), og i min egen skoletid virket det som at norsk muntlig karakteren var den 

gjennomsnittlige karakteren på de muntlige fremføringene man hadde i løpet av skoleåret. I 

denne oppgaven ønsker jeg å undersøke lærernes vurderingspraksis nærmere med særlig 

fokus på muntlige fremføringer. Nærmere bestemt ønsket jeg å undersøke dette fra et 

elevperspektiv; hvordan oppfatter elevene vurderingsgrunnlaget for muntlige fremføringer i 

norsk, og hvordan opplever de lærerens vurderingspraksis?  

Muntlige fremføringer virker til å være en svært vanlig aktivitet og vurderingssituasjon i 

norskfaget, og noe vi kan anta at alle elever kjenner til (Penne & Hertzberg, 2008).  I tillegg 

uttrykker læreplanene i norsk for 10. trinn at elevene skal fremføre og presentere ulike faglige 

temaer, vurdere egne og andre muntlige fremføringer, samt kjenne til de retoriske 

appellformene (Utdanningsdirektoratet, 2013a). 

Begrepet vurdering for læring står sterkt i skolen og det er lovfestet gjennom forskriften til 

opplæringsloven at          

 Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og

 lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette

 kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og

 ein rett til dokumentasjon av opplæringa. 

 (Forskrift til Opplæringslova, 2009a, §3-1) 
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Dette betyr at elevene har krav på, og skal få vurderinger som kan bidra til videre læring og 

utvikling. Jeg ønsket å ha et elevperspektiv i oppgaven, dette fordi det er elevene vi skal 

utdanne og det er derfor viktig at lærere kan se fenomener fra elevens perspektiv. I 

vurderingslitteratur løftes gjerne tre spørsmål frem som svært viktige i lærerens 

vurderingsarbeid: 1) Hvor er jeg, 2) Hvor skal jeg og 3) Hvordan skal jeg komme meg dit 

(Hattie & Timperley, 2007, s. 86). Disse spørsmålene går igjen i stort sett all vurderingsteori 

og jeg var nysgjerrig på om dette også er gjeldene i vurderingen av muntlige fremføringer i 

norsk. 

1.2 Forskningsspørsmål og problemstilling 

1.2.1 Problemstilling 

Temaene muntlighet og vurdering er viktige temaer i norskfaget og noe vi lærere burde 

inneha mye kunnskap om. Problemstillingen i dette prosjektet ble derfor «Hva oppfatter 

elever på 9.trinn som vurderingsgrunnlaget for muntlige fremføringer i norsk, og i hvilken 

grad oppfatter de lærerens respons som nyttig?» 

1.2.2 Forskningsspørsmål 

For å kunne svare på problemstillingen har jeg utarbeidet følgende tre forskningsspørsmål 

som jeg ønsker svar på. 

- Hva legger elever på 9. trinn i begrepet muntlig kompetanse og hvilke muntlige 

vurderingssituasjoner har elevene erfaringer med? 

- Hva slags vurderingsområder oppfatter elevene at læreren er opptatt av i vurderingen 

av muntlige fremføringer i norsk? 

- I hvilken grad oppfatter elevene lærernes respons på muntlige fremføringer i 

 norsk som nyttig? 

Det første forskningsspørsmålet er ikke direkte knyttet til problemstillingen, men gir meg 

likevel et viktig analytisk bakteppe for å analysere og forstå elevenes oppfatninger og 

opplevelser av lærerens vurderingspraksis av muntlige fremføringer i norsk. Det gir også et 
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innblikk i hvilket erfaringsgrunnlag elevene uttaler seg på når de snakker om 

vurderingsområder og vurderingspraksiser knyttet til muntlige fremføringer i norskfaget.  

Innhenting av data på forskningsspørsmål to er relevant for å kunne svare på 

problemstillingen da det gir innsikt i hva elever opplever at læreren er mest opptatt av i 

vurderingen av muntlige fremføringer. Tidligere forskning viser at innholdsmomentet først og 

fremst er det lærere vektlegger ved vurdereringen av muntlige fremføringer, men det er 

relevant å se om elevene har samme innstiling til hva som vektlegges i vurderingen (Penne & 

Hertzberg, 2008, s. 87). 

Forskningsspørsmål tre hjelper å svare på problemstillingen ved at det gir et innblikk i 

elevenes opplevelse av de tilbakemeldingene de mottar, samt at det belyser lærerens 

vurderingspraksis. Alle tilbakemeldinger må gis med en profesjonell ydmykhet (Smith, 2009, 

s. 24). Dette innebærer at læreren må være ydmyk i forhold til sin egen vurderingskompetanse 

for å kunne utvikle en bedre vurderingspraksis. For å oppfylle ønsket om en bedre 

vurderingskompetanse er det viktig å forstå hvordan elever tolker og bruker vurderingene de 

mottar, og om hva som kjennetegner de vurderingene de finner nyttige.   

Oppgaven er satt sammen av et kapitel hvor jeg først presenterer teori og tidligere forskning. 

Deretter et kapitel hvor jeg presenterer og begrunner valg av metode, et kapitel hvor jeg 

analyserer og presenterer funnene i undersøkelsen og et kapitel der jeg diskuterer funnene i 

undersøkelsen opp mot teori og tidligere forskning. Avslutningsvis er det et avsluttende 

kapitel der jeg viser til noen av de didaktiske implikasjonene funnene av undersøkelsen viser, 

samt konklusjoner og svar på de ulike forskningsspørsmålene og oppgavens problemstilling. 



4 

 

2 Teori og tidligere forskning  

2.1 Innledning 

I dette kapitelet vil jeg først gjøre rede for vurderingsteori og tidligere forskning på vurdering. 

Videre vil jeg gjøre rede for muntlighet som grunnleggende ferdighet i skolen og i norskfaget 

spesifikt. Jeg vil i tillegg belyse noen sentrale aspekter rundt muntlighet i LK06 og i de nye 

læreplanene. Til slutt vil jeg se på tidligere forskning på muntlighet i norsk, samt tidligere 

forskning på vurdering av muntlige fremføringer.   

2.2 Vurderingsteori og vurderingsforskning  

2.2.1 Vurdering: sentrale termer 

Begrepet vurdering kan defineres som all aktivitet elever og lærere gjennomfører for å finne 

informasjon som kan bidra til å tilpasse læringsaktiviteter og undervisning (Black og William: 

1988:140, referert i Brevik og Blikstad-Balas, 2014, s. 2). Vurdering har ifølge Fjørtoft (2009) 

tre formål. For det første skal vurdering dokumentere utdanningen til hver enkelt elev. For det 

andre skal den fremme læring hos eleven, og for det tredje har vurdering som formål å holde 

skolen ansvarlig for sin virksomhet (Fjørtoft, 2009, s. 41). Vurderingens viktigste formål er at 

det første formålet som sier at vurderingen skal fremme læring. Dette kalles ofte for formativ 

vurdering, underveisvurdering, vurdering for læring eller læringsfremmende vurdering 

(Fjørtoft, 2009, s. 41). Begrepene vurdering for læring og formativ vurdering har ulike 

utspring, men de brukes ofte synonymt om vurdering som fremmer læring hos elevene 

(Bueie, 2015, s. 3) 

 Under dette må også vurdering for læring eller formativ vurdering oppfylle tre kriterier. For 

det første skal utvikling og læring være målet. Dette betyr at vurdering skal gi elevene 

informasjon som de kan bruke videre i læringsarbeidet. For det andre skal vurderingen være 

systematisk og løpende slik at elevene får jevnlige vurderinger av sin faglige utvikling. For 

det tredje skal vurderingen brukes som et grunnlag for å differensiere undervisningen 

(Blikstad-Balas & Brevik, 2014, s. 4). Bueie definerer formativ vurdering som at elev og 
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lærer sammen tolker og henter inn informasjon for å forsterke læringsprosessen samtidig som 

denne prosessen finner sted (Bueie, 2015, s. 3).  

Hovedideen bak formativ vurdering er som nevnt at den skal fremme læring og gi vurderinger 

underveis i læringsprosessen. Som motsetning til formativ vurdering finner man begrepet 

summativ vurdering, og Cizek definerer summativ vurdering som: 

Alle former for prøver eller måter å samle inn informasjon på som:    

1. Finner sted på slutten av en sammenhengende undervisningsfrekvens, for eksempel 

innenfor et avgrenset emne i undervisningen, et halvår eller et skoleår 

2. Har som formål å kategorisere prestasjonen til en elev eller et system. 

(Fjørtoft, 2009, s. 42) 

Bueie (2015) og Cizeks definisjoner viser det klare skille mellom formativ- og summativ 

vurdering der formativ vurdering gis underveis og er læringsfremmende, mens summativ 

vurdering er vurdering som gis etter en undervisningsfrekvens og kategoriserer elevens 

prestasjon. Det er i tillegg viktig å huske på at vurderingen ikke representerer en absolutt 

bedømming av en elevs læring, men den presenterer en forståelse læreren har samlet inn om 

elevens læring (Smith, 2009, s. 24). Jeg er i denne oppgaven spesielt opptatt av det 

læringsfremmende ved vurderingene siden denne oppgaven omhandler i hvilken grad elevene 

oppfatter lærernes tilbakemeldinger som nyttige. 

Skal man lykkes med formativ vurdering hevder Black & William (2009) at det må legges 

fem ulike praksiser til grunn. Disse er: 

1) Gi elevene suksesskriterier. 

2) Legge vekt på gode spørsmål i klasserommet. 

3) Ikke gi karakterer, men kommentarer. 

4) Ha fokus på hverandre- og egenvurdering. 

5) Bruke summative prøver til formative formål. 

(Black & William, 2009) 
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Black & Williams (2009) teorier og suksesskriterier finner vi presentert i nesten all teori om 

vurdering, og begrepet om formativ vurdering og vurdering for læring har de siste årene vært 

et satsningsområde i den norske skolen (Gamlem, 2015, s. 16).  

Ved at formativ vurdering ble et satsningsområde utarbeidet Utdanningsdirektoratet fire 

prinsipper for god underveisvurdering og disse prinsippene samsvarer i stor grad med de 

praksisene Black & William (2009) hevder at danner grunnlaget for en god 

læringsfremmende vurderingspraksis. Utdanningsdirektoratets fire premisser er:  

1) Kriterier og mål – elevene skal vite hva det er som forventes av dem og hva de skal lære.  

2) Tilbakemeldinger – Tilbakemeldinger skal fortelle elevene om kvaliteten på arbeidet deres. 

3) Fremovermeldinger – Fremovermeldinger skal gi elevene råd om hvordan de kan fortsette 

arbeidet.  

4) Egenvurderinger – Det skal være elevinvolvering i vurderingssituasjoner, som eksempelvis 

egenvurdering eller kameratvurdering.  

(Utdanningsdirektoratet, 2015)  

Disse fire premissene skal være grunnlaget for vurderingen eleven får på skolen og det er 

derfor viktig at lærere har gode kunnskaper om hva som kjennetegner en god 

vurderingspraksis. 

Blant premissene finner vi begrepene tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Smith 

definerer tilbakemeldinger som informasjon eleven får om læring som har funnet sted til et 

gitt tidspunkt. Fremovermeldinger definerer hun som informasjon eleven får om prosesser og 

fokus for videre læring med bakgrunn i analysert dokumentasjon (Smith, 2009, s. 30-31). 

Videre har tilbakemeldinger to overlappende funksjoner. For det første skal 

tilbakemeldingene skal begrunne karakteren eleven får, og for det andre skal den fremme 

læring. Hattie og Timperley (2007, s. 81) definerer tilbakemeldinger eller feedback som 

informasjon levert av en aktør, som for eksempel en forelder eller lærer om aspekter ved en 

elevens forståelse eller prestasjon. Dermed blir tilbakemeldinger en konsekvens av en 

prestasjon. 
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2.2.2 Kjennetegn ved læringsfremmende vurderinger 

Forskning på formative vurdering presenterer tre sentrale prinsipper. Disse prinsippene kan 

presenteres i form av spørsmålene: Hvor er jeg? Som knyttes til at elevene skal ha 

tilbakemeldinger på det de har prestert og hvor de befinner seg på nåværende tidspunkt. Dette 

spørsmålet må også omhandle og være rettet mot det faglige. Hvor skal jeg? Som knyttes til at 

elevene må få klargjort hva målet er og hva som forventes av dem. Det siste spørsmålet som 

må besvares er: hva kan jeg gjøre for å komme meg dit? Dette spørsmålet omhandler hva 

elevene må gjøre for å nå målet. Disse tilbakemeldingene må også inneholde spesifikk 

informasjon som eleven kan bruke for å nå målet (Hattie & Timperley, 2007, s. 86). 

Som tidligere nevnt må en god tilbakemeldingspraksis svare på spørsmålene: Hvor er jeg? 

Hvor skal jeg? Hva kan jeg gjøre for å komme meg dit? (Hattie & Timperley, 2007, s. 86). 

Disse tilbakemeldingsspørsmålene kan svares på fire ulike nivåer. Det første nivået er 

oppgavenivået, og det er på dette nivået læreren gir flest tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene 

på oppgavenivået omhandler hvor godt en oppgave er utført (Gamlem, 2015, s. 89). Hattie og 

Timperley (2007) hevder at tilbakemeldingene på oppgavenivået har størst effekt for elevenes 

læring når de påpeker feiltolkninger eller peker ut en retning for videre arbeid. Mange 

tilbakemeldinger på oppgavenivået kan gjøre at elever fokuserer på det umiddelbare målet, 

heller enn prosessen for å nå målet. Dette fører til at tilbakemeldingene på oppgavenivået 

fungerer som resultatorienterende, heller enn prosessorienterende (Gamlem, 2015, s. 89). 

Tilbakemeldingene på oppgavenivå vil være effektive når informasjonen tilbakemeldingene 

gir omhandler korrekte svarløsninger og ikke ukorrekte svarløsninger. Den informasjonen 

tilbakemeldingen gir må også ta utgangspunkt i videre arbeid ut fra det som eleven har 

prestert tidligere (Gamlem, 2015, s. 89). 

Det neste nivået er tilbakemeldinger på prosessnivået. Tilbakemeldinger på dette nivået 

omhandler informasjon om de prosessene man må gjennom for å kunne gjennomføre en 

oppgave. Prosessene som blir omtalt er relatert til den oppgaven eleven skal gjennomføre og 

tilbakemeldingene gir informasjon som kan overføre læring fra en oppgave til en annen, i 

tillegg den informasjonen som blir gitt omhandler hvordan man kan bruke ulike strategier til 

læring (Gamlem, 2015, s. 91). Tilbakemeldinger på prosessnivået omhandler å gi elevene 

forståelse av deres egen læring, slik at de selv kan sette i gang de prosessene som må til for å 

komme videre i arbeidet. Dette kan for eksempel være lesestrategier, eller strategier som å 

spørre om hjelp. Tilbakemeldinger på prosessnivået er mer effektive enn tilbakemeldinger på 
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oppgavenivået når man ønsker å bygge opp elevenes forståelse av egen læring, og styrke 

bruken av strategier og dypere læring (Gamlem, 2015, s. 93). 

Det tredje nivået er tilbakemeldinger på selvreguleringsnivået, men slike tilbakemeldinger blir 

sjeldent formidlet fra lærere i klasserommet. Tilbakemeldinger på selvreguleringsnivået 

omhandler hvordan eleven regulerer, styrer og kontrollerer sin egen læring mot et eller flere 

mål. For at elever skal kunne bruke tilbakemeldingene på dette nivået må eleven ha en 

etablert vurdering- og læringskompetanse som gjør at eleven kan søke informasjon og vurdere 

eget arbeid (Gamlem, 2015, s. 93). For å kunne gjøre dette må eleven kjenne til 

suksesskriterier, læringsmål og ha kjennskap til hva som er god og dårlig kvalitet ved et 

arbeid. Eleven må også ha ferdigheter til å kunne søke veiledning for utvikling av eget arbeid 

og den videre prosessen (Gamlem, 2015, s. 94). For at eleven skal kunne bruke de 

tilbakemeldingene som blir gitt på selvreguleringsnivået må det finnes et samspill mellom 

selvtillit, kontroll og engasjement. Ønsket om utvikling må også være tilstede hos eleven får å 

kunne bruke tilbakemeldinger på både oppgave –, prosess- og selvreguleringsnivået. For at 

elevene skal kunne bruke tilbakemeldinger på dette nivået må elevene også oppleve en grad 

av selvkontroll, selvdisiplin og autonomi (Gamlem, 2015, s. 94). Eleven må altså være moden 

nok til å kunne bruke de tilbakemeldingene de får.    

Det siste nivået er tilbakemeldinger på personnivået. Hattie og Timperley (2007) hevder at 

tilbakemeldinger på dette nivået er minst støttende for videre læring av de fire nivåene. 

Tilbakemeldinger på dette nivået er ofte rettet på individet fremfor oppgaven og kan være 

tilbakemeldinger som «du er så flink». Disse tilbakemeldingen har liten verdi, men kan være 

læringsfremmende ved at de kan øke elevenes motivasjon og arbeidsinnsats (Gamlem, 2015, 

s. 95). Tidligere forskning i klasserom viser at tilbakemeldinger på personnivå først og fremst 

gis til elever som befinner seg på et lavt faglig nivå, mens elever på et høyt faglig nivå ofte får 

tilbakemeldinger knyttet til fag. Ros som blir gitt med fokus på innsats og prosess kan ha en 

styrke, men tilbakemeldinger på de tre andre nivåene blir av Gamlem (2015), og Hattie & 

Timperley (2007) fremhevet som de mest effektive. 

Videre er det uenighet om når det beste tidspunktet å gi tilbakemeldinger på er, men nyere 

forskning kan antyde at innholdet og tidspunktet tilbakemeldingen blir gitt på har stor 

betydning for hvor nyttig tilbakemeldingen ansees av elevene. Når det gjelder hvilken tid 

tilbakemeldinger har størst nytteeffekt skriver Dysthe at lærere må gi vurderinger og tenke i 
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ulike tidsspenn (Dysthe, 2008, s. 18). Tidsspennene som Dysthe omtaler er det lange-, 

mellomlange- og korte tidsspennet. 

Det lange tidsspennet skriver Dysthe (2008, s. 18) strekker seg over en periode fra en termin, 

til ett år. Formålet med vurderinger i det lange tidsspennet er å kunne følge klassen eller 

eleven over tid slik at man kan ta grep hvis den forventede utviklingen uteblir. For å 

kontrollere utviklingen foreslår Dysthe elevsamtaler som et viktig redskap for enkelteleven, 

mens nasjonale kartleggingsprøver som redskap for å se klassens utvikling. 

Det mellomlange tidsspennet kan gjelde en undervisningsperiode på en til fire uker. Formålet 

her er å kunne justere undervisningsopplegg og nivå etter hvor elevene befinner seg. Med 

vurdering i det mellomlange tidsspennet er det også viktig at elevene er involvert i 

vurderingen. Et eksempel på hvordan elevene kan involveres er gjennom mappevurdering. Da 

velger elevene å levere det arbeidet de selv mener er best inn til vurdering, og for å velge må 

elevene selv vurdere sitt eget arbeid ut fra kriterier og mål (Dysthe, 2008, s. 18).  

Vurdering i det korte tidsspennet omhandler den vurderingen læreren gjør time for time, og 

dag for dag. Læreren vurderer hele tiden om enkeltelever og klassen henger med i 

undervisningen, og vurdering på det korte tidsspennet omhandler å kunne tilpasse 

undervisningen og endre planer underveis hvis elevene mister fokus eller ikke klarer å følge 

undervisningen. Den kontinuerlige vurderingen som lærere gjør under det korte tidsspennet 

blir ofte tatt for gitt, men mange mener at det er denne vurderingen som har aller størst 

påvirkning på elevenes læring (Dysthe, 2008, s. 18).  

En lærers vurderingskompetanse innebærer evnen til å formidle til elevene hva som blir 

vurdert og forklare hva eleven må gjøre for å forbedre seg (Hopfenbeck, 2016, s. 75). Det er 

også kjent at elever som ikke forstår tilbakemeldingene fra læreren kan reagere med sinne og 

frustrasjon (Fjørtoft, 2009, s. 45). Dette kan føre til det som Dale og Wærness (2006, referert i 

Fjørtoft, 2009, s. 45) kaller killerfeedback. Dette er tilbakemeldinger som blokkerer, fremfor å 

fremme læring hos elevene. Altså kan en lærer gi formative vurderinger, men så lenge elevene 

ikke forstår dem vil tilbakemeldingene kunne svekke motivasjonen og drepe lærelysten 

(Fjørtoft, 2009, s. 45). Teorien om killerfeedback støttes også av Gamlem (2015) som 

beskriver at hvis elever ikke forstår innholdet i det som blir sagt, eller hvorfor, vil eleven mest 

sannsynlig ikke kunne bruke tilbakemeldingen.  
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2.2.3 Tidligere forskning på vurdering 

Det er stor internasjonal enighet om at vurderinger og tilbakemeldinger påvirker 

læringsprosesser og prestasjoner, men forskerne er også enige at vurderingen både kan 

hemme og fremme læring hos elever (Gamlem, 2015, s. 16). 

Av internasjonale studier om vurdering må man henvise til Hattie & Timperleys (2007) 

forskning på effekten av tilbakemeldinger. Resultatene av deres forskning ligger til grunn for 

mye av den teorien som er utviklet om vurdering. Deriblant teori som er presentert tidligere i 

dette kapitlet, og deres studier viser betydningen tilbakemeldinger har for elevenes utvikling. 

«Feedback has no effect in a vacuum; to be powerful in its effect, there must be a learning 

context to which feedback is addressed» (Hattie & Timperley, 2007, s. 82). Forskning viser at 

tilbakemeldinger må omhandle det faglige, og den må svare på hvor eleven befinner seg på 

nåværende tidspunkt, hva som er målet og hva eleven må gjøre for å komme seg dit (Hattie & 

Timperley, 2007, s. 82).   

I en studie om elevers oppfattelse av tilbakemeldinger utført av Gamlem & Smith (2013) 

uttaler elevene at de ønsker tilbakemeldinger som kan støtte deres læring, og deretter føre til 

en høyere måloppnåelse og kompetanse (Gamlem & Smith, 2013, s. 155). Det elevene selv 

fremhever er at de ønsker en dialogisk form for tilbakemeldinger. Dette fordi 

tilbakemeldingene gir elevene tilbakemeldingsinformasjon mens de er i prosess, den er rettet 

spesifikt mot elevenes bidrag, og den forteller om hva som var bra. Samtidig tar den for seg 

hva elevene kan gjøre videre i arbeidet. Ved en dialogisk form for tilbakemelding vil også 

elevenes utviklingspotensial bli drøftet (Gamlem & Smith, 2013, s. 161). Videre fant man at 

elever fremhever betydningen av det relasjonelle ved tilbakemeldinger, altså at det må ligge 

en god relasjon til grunn for at tilbakemeldingen skal bli oppfattet som nyttig. Studien viser 

også at lærerens praksis betyr mye for om tilbakemeldingene blir oppfattet som positive eller 

negative (Gamlem & Smith, 2013, s. 161). 

Relasjonen mellom forskjellige aktører i klasserommet bestemmer om en tilbakemelding blir 

oppfattet som negativ eller positiv. Blant annet bør det være gode relasjoner mellom elevene i 

klassen slik at de gir ærlige tilbakemeldinger til hverandre med faglig fokus. Elevene forteller 

at de fort kan gi positive og snille tilbakemeldinger til sine nære, mens de fort kan gi negative 

tilbakemeldinger og bryte ned elever de ikke liker (Gamlem & Smith, 2013 s. 160). Dette 

viser til viktigheten av å ha objektive vurderingskriterier slik at elevene blir «tvunget» til å gi 
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hverandre konstruktive tilbakemeldinger under hverandrevurderinger. Uten objektive 

vurderingskriterier blir elevene ofte opptatt av å gi positive tilbakemeldinger som ikke har 

noen annen funksjon enn ros på personnivå (Gamlem & Smith, 2013, s. 161).  

Elever har et tydelig skille mellom negative og positive tilbakemeldinger. Kort oppsummert 

kjennetegnes det elevene oppfatter som negative tilbakemeldinger av at: 

- Eleven blir fortalt at han/hun kunne gjort et bedre arbeid, selv om eleven har gjort sitt 

beste. 

- Eleven blir fortalt at han/hun må jobbe bedre og mer, men ikke hvordan de skal kunne 

gjøre det. 

- Elevene får tilbakemeldingene etter læringsprosessen har funnet sted, og de ikke kan 

bruke tilbakemeldingen til å forbedre produktet sitt. 

- Eleven får tilbakemeldinger som ros på personnivå, men ingen tilbakemeldinger som 

kan støtte det faglige. 

(Gamlem & Smith, 2013, s. 159 - 160) 

På den andre siden forteller elevene at positive tilbakemeldinger kjennetegnes ved at de: 

- Anerkjenner arbeidet, innsatsen eller prestasjonen.   

- Tilbakemeldinger gir informasjon som er spesifikt rettet mot hvordan eleven kan 

forbedre seg. 

- Blir gitt under prosess, altså at tilbakemeldingen kan brukes til videre arbeid. 

- Er mulig å bruke videre, og at eleven ser en mening med det og forstår innholdet. 

(Gamlem & Smith, 2013, s. 159-160) 

Med andre ord er det viktig at vurderingen elevene mottar omhandler det faglige ved arbeidet. 

Videre må vurderingen inneholde fremovermeldinger og bli gitt tidsriktig slik at den kan 

brukes videre. Dette er svært sentrale punkter under vurdering for læring, og disse punktene 

kjennetegner en god vurderingspraksis. 
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Gamlem & Smiths studie (2013) viser at nyttige tilbakemeldinger mister sin verdi hvis 

elevene ikke får tilbakemeldingene mens de er i prosessen. Det er altså viktig at elevene får 

tilbakemeldinger som bidrar til at de kan revidere arbeidet sitt, og det vises at hvis 

tilbakemeldingen ikke gir mulighet for revidering vil tilbakemeldingen miste sin verdi 

(Gamlem & Smith, 2013, s. 158). Det er stor sammenheng mellom relasjonen elever har til 

sin lærer for om tilbakemeldingene oppfattes som nyttige eller ikke. Det som ser ut til å være 

fundamentalt er dialogen om det faglige innholdet mellom læreren og elevene. 

Gamlem (2015) utviklet i sin doktorgradsavhandling fire ulike tilbakemeldingstyper basert på 

elevers beskrivelser av tilbakemeldingenes nytteverdi. Tilbakemeldingstypene representerer 

innholdet og nytteverdien i tilbakemeldingsinteraksjoner i klasserommet.  

Type A, tilbakemelding som poeng eller karakter beskriver elevene som tilbakemeldinger gitt 

etter endt arbeid, og elevene blir belønnet eller straffet med poeng eller karakter. Elevenes 

deltagelse og dialogen i disse tilbakemeldingene fremstår med liten dialog mellom lærer og 

elev. Elevene blir her stående igjen som en passiv mottaker av tilbakemeldingen (Gamlem, 

2015, s. 114). 

Type B, tilbakemelding som kontrollering beskriver tilbakemeldinger som først og fremst 

kontrollerer elevenes arbeid. Disse tilbakemeldingene oppfattes av elevene som evaluerende 

tilbakemeldinger og de inneholder lite informasjon som elevene kan bruke videre i 

læringsprosessen. Samtidig kan type B tilbakemeldinger kunne virke positivt ved at de kan 

motivere for videre innsats da den gir godkjenning og anerkjenning. I disse tilbakemeldingene 

er eleven også en passiv mottaker av tilbakemeldingen selv om disse tilbakemeldingene kan 

være dialogiske (Gamlem, 2015, s. 115). 

Type C tilbakemeldinger som rapportering blir forklart som tilbakemeldinger der både elev og 

lærer ser på måloppnåelsen, for så å sammen se på hva som kan gjøres for videre utvikling. 

Elever oppfatter disse tilbakemeldingene som positive da de gir informasjon om hva som kan 

utvikles videre. Type C tilbakemeldinger kan knyttes opp mot Hattie & Timperleys spørsmål 

«Hvor er jeg, hvor skal jeg og hvordan skal jeg komme meg dit?» (Hattie & Timperley, 2007, 

s. 86). Utfordringen ved disse tilbakemeldingene er at de må bli gitt underveis i 

læringsprosessen slik at de ikke mister sin verdi. Elevenes deltagelse er aktiv, men type C 

tilbakemeldinger inneholder liten grad av dialogisk interaksjon (Gamlem, 2015, s 116). 
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Elevene fremhever at deres aktive rolle først og fremst kommer frem ved egenvurdering eller 

hverandrevurdering der de rapporterer til læreren hva de sitter igjen med etter arbeidet.  

Den siste typen av tilbakemeldinger er type D som omhandler tilbakemeldinger som faglige, 

dialogiske interaksjoner. Tilbakemeldingene blir gitt gjennom dialog mellom lærer og elev og 

eleven er aktiv mottaker av tilbakemeldingen. Ved type D tilbakemeldinger tas det 

utgangspunkt i elevens ståsted og sammen med lærer blir det gitt informasjon om hva eleven 

må gjøre videre for å nå høyere måloppnåelse. Det er denne typen tilbakemeldinger elevene 

hevder er mest nyttige, og de viktigste faktorene er at tilbakemeldingen er dialogisk og blir 

gitt underveis i arbeidet (Gamlem, 2015, s. 117).  

 

(Skjemaet illustrerer Gamlems fire tilbakemeldingstyper som ble lagd i forbindelse med 

hennes doktorgradsavhandling) (Gamlem, 2015, s.114).  

Flere studier har altså undersøkt hva slags type vurderinger elever foretrekker og det er særlig 

tre faktorer som er utpeker seg. Hattie & Timperley (2007) har i en studie funnet at elever 

Type C 

Rapportering 

- Spesifisering av deltaking 

- Spesifisering av utviklingsmoment  

(Eleven er aktiv deltager, men det er lite verbal 

interaksjon) 

Type D 

Dialogisk tilbakemeldingsinteraksjon 

- Konstruksjon av måloppnåelse 

- Konstruksjon av en videre retning  

(Eleven er aktiv deltager og det er mye verbal interaksjon) 

Type A 

Karakter, poeng 

- Belønning 

- Straff 

(Eleven er passiv mottaker og det er lite verbal 

interaksjon) 

Type B 

Kontrollering 

- Anerkjenning 

- Godkjenning 

(Eleven er passiv mottaker, men det er mye verbal 

interaksjon) 
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foretrekker tilbakemeldinger som kan hjelpe dem til å minske distansen mellom nåværende 

forståelse og ønsket forståelse (Hattie & Timperley, 2007, s. 102-103). I en annen studie fant 

Gamlem & Smith (2013) at relasjonen mellom lærer og elev spiller en stor rolle i elevenes 

mottagelse av tilbakemeldinger, og i Gamlems doktorgradsavhandling (2015) utviklet hun fire 

tilbakemeldingstyper og fant ut at type D er den typen tilbakemeldinger som elever finner 

mest nyttig.  

Samlet kan man dermed konkludere med at elever generelt foretrekker dialogiske 

tilbakemeldinger der de også er aktive mottakere av tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene 

må også omhandle det faglige og de må bli gitt mens elevene er i prosess slik at 

tilbakemeldingene kan brukes for å forbedre arbeidet.  

Altså er det en klar sammenheng mellom Hattie & Timperleys (2007) tre spørsmål som må 

besvares for å gi god formativ vurdering, det Gamlem & Smith (2013) fant i sin studie, og det 

som kommer frem i Gamlems doktorgradsavhandling. Med dette kan vi se at den forskningen 

som er presentert i dette underkapitlet gir sammenfallende resultater.  

2.3 Muntlighet 

2.3.1 Muntlighet som grunnleggende ferdighet 

En av endringene ved kunnskapsløftet i 2006 var at det ble innført fem grunnleggende 

ferdigheter som skulle utvikles i alle fag. Disse var skriving, lesing, muntlige ferdigheter, 

regning og digitale ferdigheter (Hertzberg, 2012, s. 34). For utvikling av de grunnleggende 

språkferdighetene har norskfaget «et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre 

ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige 

presentasjoner av ulik art» (Utdanningsdirektoratet, 2013a). Dermed har norskfaget en viktig 

oppgave med tanke på å gi elevene de språklige ferdighetene de trenger for å bli aktive 

deltagere i det demokratiske samfunnet og få sine stemmer hørt (Bakken, 2014, s. 106). Ved 

innføringen av muntlighet som grunnleggende ferdighet ble det utformet fire 

ferdighetsområder under muntlighet. Disse ferdighetsområdene er:  

- Forstå og vurdere omfatter de reseptive aspektene ved muntlige ferdigheter og 

innebærer å lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler. 
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- Utforme omfatter bruk av ulike uttrykksmåter som støtte i både spontan og forberedt 

tale. 

- Kommunisere omfatter det å utrykke meninger, drøfte problemstillinger og 

strukturere og tilpasse egen muntlig tekst til mottakere, innhold og formål. 

- Reflektere og vurdere omfatter å lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre 

og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. 

  (Utdanningsdirektoratet, 2017) 

Elevene skal altså både forstå, vurdere, utforme, kommunisere, reflektere og vurdere ulike 

aspekter ved muntlighet. Disse ferdighetene har ulik vanskelighetsgrad og kompleksitet. 

Eksempelvis må man kunne forstå noe før man kan vurdere det, og de didaktiske 

implikasjonene dette medfører vil jeg komme tilbake til i diskusjonskapitelet.   

2.3.2 Muntlighet i norskfaget 

I 2006 fikk skolen nye læreplaner med kunnskapsløftet. Læreplanene er metodefrie som vil si 

at lærere står relativt fritt til å utforme undervisningen, og læreplanene gir skolene ansvar til å 

selv utforme planer og undervisningsmetoder (Sivesind & Bachmann, 2013, s. 306). Samtidig 

som læreplanene er metodefrie blir lærerens undervisning kontrollert og rapportert gjennom 

tester av elevene (Hertzberg, 2012, s. 33).  

I læreplanen for norsk 10. trinn er kompetansemål delt inn i tre hovedkategorier der en av 

hovedkategoriene er muntlig kommunikasjon. Utdanningsdirektoratet beskriver dette 

hovedområdet som følgende:  

Muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. 

 Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og 

 vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig 

 samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap,

 tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere.  

  (Utdanningsdirektoratet, 2013a) 
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«Å tale» og «å lytte» blir eksplisitt trukket frem som viktige ferdigheter som elevene skal 

kunne mestre etter 10.trinn. Læreplanen nevner eksplisitt at elevene skal bruke disse 

ferdighetene i ulike sammenhenger, både forberedt og spontant. Av muntlige aktiviteter blir 

muntlige fremføringer og spontan muntlig samhandling uttrykt eksplisitt under muntlig 

kommunikasjon. 

Under hovedområde muntlig kommunikasjon i læreplanen i norsk for 10.trinn finner vi 

kompetansemålene:  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

- Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige 

tekster. 

- Lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk. 

- Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende 

opplesing og dramatisering. 

- Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon. 

- Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier. 

- Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier. 

(Utdanningsdirektoratet, 2013b) 

Læreplanen inneholder åpne kompetansemål som involverer flere ulike ferdigheter. Elevene 

skal blant annet presentere, vurdere, gjengi og lytte. Mange av disse ferdighetene er 

komplekse og krever en stor grad av autonomi og modenhet hos elevene. Eksempelvis må 

man kunne gjengi før man kan reflektere og vurdere, og dette gjenspeiler det sosiokulturelle 

synet på læring vi har i dag ved at elevene tilegner seg erfaringer, for så å bygge på disse og 

tilegne seg ny kunnskap (Säljö, 2016, s. 118). Skolene er selv ansvarlige for å planlegge og 

tilrettelegge for at elevene undervises i de ulike kompetansene. Selv om kompetansemålene er 

åpne er de samtidig konkrete på hvilke muntlige sjangre elevene skal undervises i. Disse 

sjangerne er: samtale, dramatisering, opplesning, diskusjon og presentasjon. Altså er det en 
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metodefrihet som gir lærere frihet når det gjelder undervisningsmetoder, men læreplanene 

uttrykker også hvilke muntlige sjangre elevene skal bli undervist i.   

Muntlighet i de nye læreplanene 

Etter kunnskapsløftet i 2006 ble muntlighet som tidligere nevnt gjort til en av de fem 

grunnleggende ferdighetene som skulle trenes i alle fag. I 2020 vil skolen få en ny læreplan i 

der de grunnleggende ferdighetene tas med videre. Derfor vil jeg i de neste avsnittene omtale 

grunnleggende ferdigheter som de er beskrevet i de nye læreplanene.  

Muntlighet tas med videre inn i de nye læreplanene, og det er opprettet et eget kjerneelement 

som nevner muntlighet i norsk. Det at muntlighet fortsetter som grunnleggende ferdighet, i 

tillegg til at muntlig kommunikasjon opprettes som et eget kjerneelement i norskfaget viser 

viktigheten av muntlighet i skolen. Muntlighet som grunnleggende ferdighet blir i et 

høringsdokument til den nye læreplanen beskrevet slik: «I utviklingen av muntlige ferdigheter 

i norskfaget går fra å vise trygghet i den tidlige samhandlingen i lek og faglige aktiviteter til å 

bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert i ulike norskfaglige samtaler og 

presentasjoner» (Utdanningsdirektoratet, 2019a). 

Denne beskrivelsen virker til å ta større høyde for elevenes utvikling enn tidligere ved at 

elevene først skal kunne mestre de «enkle» ferdighetene før de innføres i de mer komplekse 

ferdighetene. Dette står i samsvar med det sosiokulturelle synet på læring og stilasbygging 

(Säljö, 2016, s.118). Det er viktig å presisere at de nye læreplanene ikke er ferdigstilte og de 

sitater jeg presenterer i oppgaven kan forkastes eller utbedres før læreplanene fastsettes.  

I de nye læreplanene er det som nevnt utformet kjerneelementer i alle fag. I den nye 

læreplanen i norsk er det utarbeidet seks kjerneelementer som beskriver kjernen i faget. Disse 

er i norsk: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping, språket som 

system og mulighet, språklig mangfold og muntlig kommunikasjon. I motsetning til 

læreplanmålene ble kjerneelementene fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2018 

(Kunnskapsdepartementet, 2018). Tre av seks kjerneelementer omhandler eksplisitt 

muntlighet og språk. Språklig mangfold, språket som system og mulighet, og muntlig 

kommunikasjon er kjerneelementer som spesielt kobles opp mot muntlighetsaspektet ved 

norskundervisningen.  
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Kjerneelementet muntlig kommunikasjon er spesielt relevant ettersom det eksplisitt omtaler 

muntlighet. Dette kjerneelementet innebærer at: 

Elevene skal få oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og 

 bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på 

 hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av 

 digitale ressurser.  

(Kunnskapsdepartementet, 2018) 

Dette kjerneelementet viser muntlighetens kompleksitet. Den største forskjellen fra LK06 og 

kjerneelementet «muntlig kommunikasjon» er at kjerneelementet eksplisitt never at elevene 

skal oppleve glede ved å utfolde og uttrykke seg muntlig. Dette finner vi ikke i noen av 

læreplanene og det kan tyde på at man ønsker trygge elever som tør å utfolde seg og som 

finner glede i muntligheten.  

2.3.3 Sjangeren «muntlige fremføringer» og retorikk som teoretisk 

inngang 

Jonas Bakken definerer sjanger som «et sett av normer som regulerer utformingen av tekster 

som utfører en bestemt språkhandling i en bestemt type situasjon» (Bakken, 2014, s. 73). I en 

forlengelse av dette beskriver Jers muntlige fremføringer som en sjanger der en person taler 

foran et lyttende publikum eksempelvis gjennom presentasjon eller argumentasjon (Jers, 

2011, s. 116). I denne oppgaven betegner jeg sjangeren «muntlige fremføringer» som 

situasjoner der elevene individuelt presenterer et planlagt faglig tema foran hele eller deler av 

klassen. Muntlige fremføringer handler i stor grad om å kommunisere med mottakeren, og 

derfor er muntlige fremføringer sterkt knyttet opp mot «taleperspektivet» ved muntlighet.  

Jørgen Fafners definerer retorikk som intensjonell muntlighet (Svennevig et al, 2012, s. 68). 

Flere mener at god undervisning i retorikk kan bidra til å gi elevene god muntlig kompetanse. 

Sylvi Penne viser til et eksempel på hvordan retorikken kan spille inn i muntlige fremføringer 

i en 8. klasse på en skole i Oslo. Der fulgte hun noen elever gjennom en prosjektperiode i 

norsk der elevene skulle ha en muntlig fremføring for å avslutte prosjektet (Penne, 1999, s. 

85). Penne viser i artikkelen «Nadia og Retorikken» (1999) til at retorikk er løsningen for at 

elever skal kunne mestre sjangeren muntlige fremføringer. Penne er ikke alene om dette, og 

blant annet Jonas Bakken og Jers (1999) hevder at god undervisning i retorikk kan bidra til at 
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elevene mestrer muntlige fremføringer. Bakken (2014) hevder at retorikk ikke kun er et 

analytisk redskap, men et redskap som kan anvendes produktivt i undervisningen i språklige 

ferdigheter. Retorikken har allerede en solid plassering i dagens skole, men først og fremst i 

den videregående skolen. I læreplanen i norsk for VG2-studieforberedende 

utdanningsprogram finner man kompetansemålet «bruke kunnskap om retoriske appellformer 

i diskusjoner og presentasjoner», og det er flere kompetansemål som eksplisitt nevner 

retorikk, og bruk av retoriske appellformer (Utdanningsdirektoratet, 2013c). I læreplanen for 

ungdomstrinnet er det eneste kompetansemålet som eksplisitt nevner retorikk «Mål for 

opplæringen er at eleven skal kunne - gjenkjenne retoriske appellformer og måter å 

argumentere på» (Utdanningsdirektoratet, 2013b). 

Bakken hevder i sin bok Retorikk i skolen (2014) at gode kunnskaper om retorikk vil skape 

høyere kompetanse hos både elever og lærere. Han foreslår også hvordan man kan arbeide 

med retorikk i skolen, men nevner først og fremst arbeid med retorikk i videregående skole.  

Bakken (2014) viser til retorikkens fem arbeidsfaser som en teoretisk tilnærming til arbeid 

med muntlighet. Han nevner både arbeid med strukturerte diskusjoner og muntlige 

fremføringer. Videre vil jeg gjøre rede for hvordan de retoriske arbeidsfasene kan brukes som 

en teoretisk inngang til muntlige fremføringer.   

Den første fasen er inventio der taleren skal finne innholdsmomenter til talen eller 

fremføringen. Det er opp til hver enkelt hva de ønsker å inkludere i fremføringen, men det må 

gjøres bevisste valg av elevene (Bakken, 2014, s. 122). Den andre fasen er dispositio der 

elevene må organisere og ordne innholdsmomentene i en bestemt rekkefølge.  Elevene må her 

ordne argumentene sine etter hvilke argumenter elevene mener veier tyngst (Bakken, 2014, s. 

122). Den tredje fasen er elocutio. I denne fasen må elevene finne de «rette» ordene for å 

beskrive innholdsmomentene. Elevene må her utarbeide gode formuleringer og overganger 

som beskriver innholdet på en mest mulig presis måte (Bakken, 2014, s. 123). Den fjerde 

fasen er memoria, der elevene lærer seg talen eller fremføringen utenat. Ifølge retorikerne er 

det viktig at man søker øyekontakt med tilhørerne, samt bruke blikk og kroppsspråk for å 

overtale og overbevise (Bakken, 2014, s. 123). Den femte og siste fasen er actio. I denne 

fasen må elevene bestemme hvordan stemmebruk og kroppsspråk skal være. Kroppsspråk og 

stemmebruk er viktige momenter ved en fremføring fordi det brukes for å fremheve enkelte 

deler av fremføringen, samt utløse ulike reaksjoner hos tilhørerne (Bakken, 2014, s. 123).   
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Alle fem arbeidsfasene, utenom memoria, innebærer at elevene må ta valg om innhold, stil og 

komposisjon. Ved å bruke de retoriske arbeidsfasene i arbeid med muntlige fremføringer 

bevisstgjøres elevene om hvilke oppgaver som må løses for å overbevise lytterne. Ved å 

bruke de retoriske arbeidsfasene aktivt vil også elevene få en anvisning for hvilken rekkefølge 

oppgavene skal løses i.  

Det man i hovedsak kan trekke ut fra Retorikk i skolen (2014) er at det å jobbe med retorikk 

og muntlighet er en prosess der man arbeider over tid. Retorikken bidrar til å tydeliggjøre 

denne prosessen, og gjennom arbeid med retorikk som bakgrunn for muntlige fremføringer 

kan lærere også få mulighet til å følge, og vurdere elevens prosess. Bakken gir også uttrykk 

for at retorikk som teoretisk inngang til muntlige fremføringer gir læreren muligheter til å 

vurdere flere ulike vurderingsområder. Han trekker frem at arbeid med de fem arbeidsfasene 

gir mulighet for å vurdere både innholdet, komposisjonen, stilen, memoreringen og 

framføringen (Bakken, 2014, s. 124).  

2.3.4 Tidligere forskning på muntlighet 

I en evalueringsstudie av LK06 kalt FIRE, ble det undersøkt om hvorvidt det ble arbeidet 

systematisk med de grunnleggende ferdighetene i skolen. Det ble gjennomført intervjuer av 

rektorer og lærere på ti forskjellige skoler. Studien var delt opp i to intervjurunder der den 

første runden ble gjennomført i 2007, og den andre i 2010 (Hertzberg, 2012, s. 33). Studiens 

første intervjurunde viste at lesing er den grunnleggende ferdigheten det ble arbeidet mest 

systematisk med. Om arbeidet med muntlighet ble det trukket frem at endringen i 

eksamensformen hadde ført til at skolene arbeidet systematisk med muntlige fremføringer 

(Hertzberg, 2012, s. 38). I den andre intervjurunden fant forskerne få endringer å spore. 

Lærerne slet med å prioritere arbeid med de grunnleggende ferdighetene når tiden ikke strakk 

til og det gikk ut over det faglige innholdet. Når det omhandler muntlighet ble denne 

ferdigheten først og fremst assosiert med norskfaget. Fokuset på den grunnleggende 

ferdigheten IKT ble blandet inn med norsk og muntlige fremføringer (Hertzberg, 2012, s. 38).  

Kort oppsummert viste forskningsprosjekt FIRE at det ikke ble arbeidet systematisk med de 

grunnleggende ferdighetene i klasserommet.  

Muntlighet er et vidt begrep som rommer mye. Forskere har vært uenige om hva som kan 

defineres som muntlighet og prosjektet Klasserommets praksisformer fra 2001 illustrerer 

dette. Prosjektet bestod av flere delprosjekter og under delprosjektet Arbeid med muntlige 
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ferdigheter så forskerne spesifikt etter arbeid med muntlighet i klasserommet. Prosjektet var 

en observasjonsstudie der 30 klasser åpnet dørene og lot forskergruppen observere 

undervisningen. Fordi forskergruppen delte seg og gjennomførte observasjoner i hver sin 

klasse måtte de før observasjonene enes om hva de skulle bli betraktet som arbeid med 

muntlighet. En definisjon som forskerne foreslo var at muntlig aktivitet var «hver gang en 

elev sier noe i klassen» (Penne & Hertzberg, 2008, s. 17), men en slik definisjon ville vært for 

vid å benytte. Videre forsøkte forskerne å snevre inn begrepet, men den neste definisjonen om 

at muntlig aktivitet «er hver gang læreren eksplisitt uttrykker at elevene skal arbeide med 

muntlighet» ble for vag (Penne & Hertzberg, 2008, s. 18).  

De kom frem til tre hovedkategorier som observatørene skulle forholde seg til og at muntlig 

aktivitet skulle bli betegnet som «all muntlig aktivitet som gikk utover spontane samtaler og 

hadde en viss varighet» (Penne & Hertzberg, 2008, s. 18). En viss varighet ble spesifisert som 

all muntlig aktivitet som oversteg tre- frie minutter.  De tre hovedkategoriene som 

observatørene i forskningsprosjektet da måtte forholde seg til ble derfor: 

- Strukturerte diskusjoner som elevledende debatter, rollespilldiskusjoner og lignende. 

- Fremføringer som foredrag, dramatiseringer og lignende. 

- Verkstedøvelser i gruppe som intervjuøvelser, fortellerverksted og lignende. 

(Penne & Hertzberg, 2008, s. 18)  

Det er samtidig viktig å huske på at studien Klasserommenes praksisformer ble gjennomført i 

2001 før kunnskapsløftet i 2006 der muntlighet ble trukket frem som en av fem 

grunnleggende ferdigheter som skulle trenes i alle fag. Det er gjennomført mye forskning i 

norske klasserom for å finne ut av hva undervisningstiden fylles med. Med prosjektet Arbeid 

med muntlige ferdigheter konkluderte forskerne med at elever ofte fikk mulighet til å uttrykke 

seg i klassen og at de ytringene som elevene kom med ble møtt med respekt av lærerne 

(Penne & Hertzberg, 2008, s. 19). En annen og i denne sammenheng viktigere konklusjon var 

at forskerne fant at det var lite systematisk arbeid med muntlighet i norske klasserom. 

Forskerne fant frekvenser av muntlighet på alle trinnene som ble observert, men det var stort 

sett fremføringer som forekom som muntlig aktivitet i klasserommene (Penne & Hertzberg, 

2008, s. 19). Dette samsvarer i stor grad med resultatene fra FIRE om at det arbeides lite 
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systematisk med de grunnleggende ferdighetene, men at ferdigheten muntlighet i stor grad 

knyttes til muntlige fremføringer. 

I forlengelse av dette ser vi at både Arbeid med muntlige ferdigheter (Penne og Hertzberg, 

2008) og en nyere studie utført av Svenkerud, Klette og Hertzberg (2012) fant ut at det var 

muntlige fremføringer som tok klart mest av undervisningstiden i muntlighet. I Svenkerud et 

al. (2012) fant forskerne ut at 20% av undervisningstiden ble viet til arbeid med muntlighet i 

norsktimene. Når vi kun tar for oss arbeid med muntlige ferdigheter brukes 84% av 

muntlighetsundervisningen på det forskerne kategoriserer som “fremføringer og verksted”. 

Verksted betegnes som forberedelse til fremføringer i studien. Altså var nesten all 

undervisning i muntlighet knyttet til sjangeren muntlige fremføringer, og forberedelser til 

disse. Bakgrunnen for dataene som ble benyttet i undersøkelsen var videomaterialet fra Pisa + 

prosjektet der man ønsket å forfølge de svake norske resultantene fra PISA undersøkelsen i 

2005 (Svenkerud et al., 2012). 

Denne undersøkelsen bekreftet mye av det prosjektet Arbeid med muntlige ferdigheter (Penne 

& Hertzberg, 2008) konkluderte med, nemlig at det er liten variasjon i arbeidet med å utvikle 

muntlige ferdigheter og at fremføringer er den vanligste formen for trening på dette området.  

2.3.5 Forskning på vurdering av muntlige fremføringer  

Det er gjennomført mye forskning på samtalestrukturer i klasserommet, men det er viktig å 

skille mellom muntlighet i undervisningen og undervisning i muntlighet. Den første 

kategorien rommer samtalemønstre i klasserommet, mens den andre kategorien innebærer 

fremføringer, dramatiseringer og strukturerte debatter (Svenkerud et al., 2012). I denne 

oppgaven er jeg interessert i kategori nummer to som omhandler planlagt undervisning i 

muntlighet.  I prosjektet Svenkerud et al. (2012) fant de ut at de tilbakemeldingene elevene 

fikk av læreren på muntlige fremføringer ofte var generelle og korte. De tilbakemeldingene de 

fant i sitt forskningsmateriale var også preget av å være på personnivå. Selv om det er positivt 

å støtte og rose elevene er ikke utelukkende positive tilbakemeldinger fruktbare for elevenes 

videre læring. Noe av det samme fant Svenkerud (2013) i en studie om elevers synpunkter på 

arbeid med muntlige ferdigheter. Det var stort sett fremføringer og verksted som preget 

undervisningen i muntlighet, og denne studien viste at lærere sjelden veiledet og vurderte 

underveis i arbeidsprosessen med muntlige fremføringer (Svenkerud, 2013).  
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Når det gjelder tilbakemeldinger på muntlige fremføringer i klassen fant forskerne ut at 

lærerens respons var ukritisk, men støttende (Svenkerud et al, 2012). Forskerne så at det som 

oftest var støttende applaus fra medelever som ble etterfulgt av en kommentar fra læreren. 

Disse kommentarene var ofte av typen «Bra Elise!» (Svenkerud et al., 2012). Lærerne ønsket 

ikke å fremheve enkeltprestasjoner. Ut fra dette så man at de tilbakemeldingene og 

kommentarene elevene fikk var svært generelle. Hvis det ble gitt spesifikke kommentarer var 

det vurderingsområdet om innhold som ble omtalt i tilbakemeldingene. Dette bekreftes også 

av resultatene fra Arbeid med muntlige ferdigheter (Penne & Hertzberg, 2008, s. 20).  Noe av 

det samme fant Anne Løvland i sin doktoravhandling Sammensatte elevtekstar – 

Klasserommet som arena for multimodal tekstskapning. På den ene siden fant Løvland ut at 

lærere stort sett oppmuntrer til bruk av multimodalitet i muntlige fremføringer. På den andre 

siden fant Løvland at lærere var dårlige til å følge opp multimodaliteten i de muntlige 

fremføringene, og de tilbakemeldingene og vurderingene som forekom rettet seg mot det 

faglige innholdet. (Penne & Hertzberg, 2008, s. 82).  Disse tre studiene viste samme resultat 

ved at det vurderingsområdet som lærerne primært vektlegger er det faglige innholdet.  

I Hertzbergs studie fra 2001 blir også forskjellene i publikumsrollen trukket frem. Felles for 

trinnene var applausen etter fremføringene. Det viser seg at hvordan elever forholdt seg som 

publikummere under muntlige fremføringer var knyttet opp til modenhet. Småskoleelever var 

mindre respektfulle og støttende sammenlignet med niendeklassinger. Jo eldre elevene var, jo 

mer syntes det at responsen fra publikum var knyttet opp mot elevenes popularitet. Forskerne 

fant også eksempler på der elever heller forberedte sin egen fremføring enn å følge med på de 

andre (Penne & Hertzberg, 2008, s. 21). Det vil her også være relevant å nevne at tidligere 

forskning viser at mange elever sliter med talevegringer i klassen (Svennevig et al, 2012, s. 

70). Dette kan være en konsekvens av responsen elever får fra medelever, og dette setter store 

krav til læreren som klasseleder ved at læreren bør skape et trygt læringsmiljø der elever og 

lærere respekterer hverandre. 

Som nevnt innledningsvis i oppgaven er forskning på vurdering av muntlighet et fragmentert 

felt. En av studiene som kan si noe om feltet ble gjennomført av Haber & Lindgard i 2001. I 

denne studiens konklusjon skriver forskerne “As teachers, we need to be aware that the 

language we use what, we say and not say, and what we encourage students to say and not say 

can have powerful effects on student learning” (Haber & Lindgard, 2001, s. 313). 
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Vi som lærere må altså være bevisste på hvordan språk vi bruker, og hvordan språk vi 

oppfordrer elevene til å bruke. Studien til Haber & Lindgard (2001) viser at det manglet et 

felles fagspråk om muntlighet, og dette førte til at studentene i studien ikke fikk noe utbytte 

av tilbakemeldingene fra læreren. Det er viktig å huske på at denne studien ble utført på 

studenter og ikke elever, og det er rimelig å anta at studenter var lenger i sin kognitive 

utvikling og hadde derfor et bredere fagspråk enn elever i grunnskolen og videregående skole.   
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3 Metode 

3.1 Innledning 

I dette kapitelet vil jeg gjøre rede for metoden jeg har benyttet i undersøkelsen og begrunne 

mine metodiske valg. Jeg valgte en kvalitativ tilnærming til prosjektet. Dette fordi kvalitative 

forskningsmetoder ofte fungerer bedre enn kvantitative forskningsmetoder når vi er ute etter å 

utvikle forståelsen av fenomener knyttet til mennesker og situasjoner i deres sosiale 

virkelighet (Dalen, 2011, s. 15). For å samle inn data om elevers forståelse av læreres 

vurderingspraksis innenfor norsk muntlig ønsket jeg å gjennomføre semi-strukturerte 

gruppeintervjuer av elever for å få deres tanker og refleksjoner rundt temaet.  

Kapitlet starter med en presentasjon av forskningsdesignet til undersøkelsen. Jeg vil 

presentere den kvalitative metoden og det kvalitative forskningsintervjuet, samt begrunne 

hvorfor jeg valgte denne metoden. Videre vil jeg presentere datainnsamlingsprosessen, 

utvalgsmetoden og belyse hvordan intervjuene ble gjennomført. Deretter vil jeg presentere 

analysemetoden jeg brukte for å analysere dataene som ble samlet inn. I kapitlets avslutning 

vil jeg presentere og diskutere undersøkelsens validitet, relabilitet, samt etiske hensyn som 

påvirket innsamlingen av data. 

3.2 Hvorfor kvalitativ metode?  

Kvalitative metoder er metoder som egner seg spesielt godt når man ønsker å forske på 

fenomener som omhandler mennesker – og deres sosiale virkelighet (Dalen, 2011, s. 15). I 

samfunnsvitenskapen har det gått et tradisjonelt skille mellom kvalitative- og kvantitative 

datainnsamlingsmetoder, der de kvalitative har tatt for seg ord og tekst, mens kvantitative har 

tatt for seg tall og statistikk. Ulike metoder gir ulik kunnskap, og forskeren må velge sin 

metode ut fra hvordan type empiri som skal samles inn. En av forskjellene på kvalitative 

metoder og kvantitative metoder er at kvalitative metoder søker dybdekunnskap og 

kvantitative metoder søker breddekunnskap (Patton, 2014, s. 257). Hovedskille mellom 

kvalitative- og kvantitative datainnsamlingsmetoder er altså at de gir oss ulik kunnskap, og 

det er derfor viktig at man som forsker velger en datainnsamlingsmetode der man får hentet 

inn relevante data for å kunne svare på forskningsspørsmålene og problemstillingen. 
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I denne undersøkelsen ønsket jeg å innhente elevers tanker, holdninger og ideer om 

muntlighet og vurdering i norsk. For å kunne svare på forskningsspørsmålene var det viktig å 

få et innblikk i elevens oppfatninger, og det hadde vært vanskelig å få tilstrekkelige- og 

presise data om disse fenomenene gjennom kvantitative datainnsamlingsmetoder. Patton 

skriver at «Qualitative methods permit inquiry into selected issues in great depth with careful 

attention to detail, context, and nuance; that data collection need not be constrained be 

predetermined analytical categories contributes to the potential breadth of qualitative inquiry” 

(Patton, 2014, s. 257). Dette underbygger det faktum av at kvalitative metoder går i dybden 

og søker etter dybdekunnskap fremfor breddekunnskap.   

På bakgrunn av at jeg ønsket å undersøke elevenes tanker og holdninger valgte jeg et 

kvalitativt forskningsdesign der jeg gjennomførte semi-strukturerte intervjuer med totalt 3 

gruppeintervjuer på tre forskjellige skoler. To av intervjuene ble gjennomført i grupper med 

tre elever, mens det siste intervjuet ble gjennomført med to elever. Totalt ble åtte elever 

intervjuet. Før man kan gå i gang med selve prosjektet og datainnsamlingsprosessen må man 

søke om godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD). Plan for datainnsamling, 

intervjuguide og informasjons- og samtykkeerklæring må godkjennes før man kan starte med 

datainnsamlingen. I dette tilfellet ble det godkjent 13.12.2018 og alle intervjuene ble 

gjennomført etter at prosjektet ble godkjent. 

3.3 Utvalg 

I de følgende avsnittene vil jeg belyse ulike aspekter ved studiens utvalg og de avveininger 

jeg måtte gjøre underveis i datainnsamlingsprosessen.   

3.3.1 Rekrutering- og utvelgelsesfasen  

Rekrutteringsprosessen startet i Desember 2018 da prosjektet ble godkjent av Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). Jeg sendte så ut en formell forespørsel på e-post til rektorer på fem 

ulike ungdomskoler i tre forskjellige kommuner på Østlandet. I e-posten presenterte jeg kort 

prosjektet og spurte om mulighetene for å besøke en 9. klasse på skolen for å gi informasjon 

om prosjektet. I tillegg hørte jeg om det var noen elever som var interesserte i å delta som 

informanter. I e-posten la jeg også ved informasjon- og samtykkeerklæringen som ble 

utformet etter rådgivning fra NSD (Vedlegg 1). Informasjonsskjemaet og 
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samtykkeerklæringen inneholdt informasjon om prosjektet, hvilke konsekvenser prosjektet 

kunne ha for deltagerne, samt informasjon om at deltagerne når som helst kunne trekke seg 

fra prosjektet uten å oppi noen grunn. På bakgrunn av tilgjengelighet og tid er undersøkelsens 

geografiske område avgrenset til Østlandet, men i tre forskjellige kommuner. 

I januar 2019 fikk jeg svar på henvendelsene. På to skoler (skole Nord og Sør) fikk jeg 

kontaktinformasjon til norsklærere på 9. trinn. På den tredje skolen, skole Øst fikk jeg svar 

direkte fra rektor om tidspunkt jeg kunne komme og informere elevene. På de resterende 

skolene fikk jeg ingen respons på forespørselen. Etter at tidspunkt var avtalt med de 

forskjellige skolene dro jeg på besøk for å informere elevene og samtidig avtale tidspunkt for 

selve intervjuet. På to av tre skoler var det flere elever som var interessert, mens jeg på den 

siste skolen måtte utsette intervjuet gjentatte ganger grunnet manglende samtykkeerklæringer 

fra elever og foresatte. Siden elevene var under 15 år var det særdeles viktig at jeg både hadde 

elever og foresattes samtykke før intervjuene. 

To av tre intervjuer ble gjennomført med tre elever. På skole Nord hadde elev nummer 3 

måtte dra hjem på grunn av sykdom tidligere på dagen. Intervjuet på skole Nord ble derfor 

gjennomført med to elever. 

I prosessen med å samle inn data møtte jeg noen store utfordringer. All forskningsdeltagelse 

er basert på et fritt og forstått grunnlag (Dalen, 2011, s. 100). Dette ble utfordrende med tanke 

på utvalget til studien. Siden all forskning skjer på et frivillig grunnlag ble utvalget bestemt ut 

fra tilgjengeligheten på informanter. Når man rekrutterer informanter etter hvem som er 

tilgjengelig følger man utvelging ved selvseleksjon, der utvalget består av de informantene 

som var tilgjengelige og villige til å delta på det tidspunktet studien skulle gjennomføres 

(Hellevik, 2002, s. 120). 

Jeg besøkte de forskjellige skolene etter avtale med rektor eller faglærer og delte ut 

informasjon- og samtykkeskjema til de elevene som ønsket å delta. Elevene som ble intervjuet 

var de elevene som hadde med seg samtykkeskjemaet underskrevet av både seg selv og 

foresatte på avtalt tidspunkt for intervjuet. Dette førte til at jeg i liten grad kunne legge til 

andre utvalgskriterier enn alderstrinn og at eleven følger ordinær norskundervisning.  

3.3.2 Utvalgskriterier og utvalgsstørrelse 
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Skolene som intervjuene ble gjennomført på ligger i tre forskjellige kommuner på Østlandet. 

Grunnen til at jeg valgte forskjellige kommuner er at hver enkelt kommune står som 

skoleeier, og de forskjellige kommunene ofte kan ha ulike pedagogiske plattformer og 

satsningsområder som for eksempel vurdering for læring eller tverrfaglig arbeid.  

Skoletrinn var et viktig utvalgskriterium. Siden metoden med gruppeintervju innebar at 

elevene skulle snakke sammen og diskutere under intervjuet var det viktig at de kjente 

hverandre fra før. Dette for at rammene for intervjuet ble tryggest mulig, og at svarene 

elevene ga var så ærlige som mulig. Videre mener jeg det var viktig å intervjue elever på et 

trinn som er halvveis i utdanningsløpet på ungdomsskolen. Dette fordi de har fått vurderinger 

og skal få vurderinger fra samme lærer, og vurderingene tar utgangspunkt i de samme 

kompetansemålene. 

Studiens utvalg besto opprinnelig av tolv elever fra fire forskjellige skoler. Dette for å få et 

mest mulig representativt utvalg. Etter hvert innså jeg at prosjektets størrelse og dets 

tidsbegrensning gjorde at det planlagte utvalget ble for stort og bearbeidingsprosessen av 

dataene hadde blitt for tidkrevende. Jeg endret derfor utvalget til å omhandle ni elever fra tre 

forskjellige ungdomsskoler. Som tidligere nevnt ble den ene eleven på skole Nord syk og 

måtte dra hjem, og dette førte til at det totale utvalget er åtte elever. 

3.3.3 Presentasjon av informanter 

De åtte informantene er fordelt på tre forskjellige ungdomsskoler i forskjellige kommuner på 

Østlandet. Siden utvalget var basert på hvilke elever som hadde lyst til å delta i prosjektet har 

jeg ingen annen kjennskap til informantene enn hvilken skole de går på og deres navn. I 

denne oppgaven har alle informantene og skolene blitt tildelt fiktive navn for å bevare deres 

anonymitet. 

Skole  Deltagere  Intervjulengde 

Minutter: Sekunder 

Skole Nord Per, Thomas 25:15 

Skole Sør Lise, Fredrik og Ole 28:45 
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3.4 Datainnsamling 

3.4.1 Det semistrukturerte gruppeintervjuet 

Intervju betyr i utgangspunktet meningsutveksling mellom to eller flere personer, og formålet 

er å fremskaffe beskrivende informasjon om ulike sider ved menneskers livssituasjoner 

(Dalen, 2011, s. 13).  Intervju som en kvalitativ forskningsmetode er spesielt godt egnet for å 

få innsikt i forskjellige aspekter og fenomener ved menneskers følelser, tanker og erfaringer. 

En av de store fordelene ved intervjuer er at man møtes ansikt til ansikt med informantene og 

man kan på den måten skape en relasjon til informantene (Postholm & Jacobsen, 2011, s. 68). 

Dette kan føre til en mer åpen samtale og ærligere svar. Semistrukturert intervju betegner en 

intervjuform der den som intervjuer har noen faste forhåndsbestemte spørsmål (Postholm & 

Jacobsen, 2011, s. 75). Grunnen til at jeg valgte å gjennomføre semistrukturerte intervjuer 

fremfor strukturerte eller ustrukturerte intervjuer er muligheten jeg som intervjuer får til å 

stille oppfølgingsspørsmål til informantenes svar. Dette gjør at jeg kan få et dypere innblikk i 

informantenes svar og innhente mer relevant data. 

Utfordringene ved å gjennomføre semi-strukturerte intervjuer er mange og forskeren må være 

klar over de utfordringene metoden fører med seg og disse utfordringene beskrives ofte som 

metodeproblemer (Dalen, 2011, s. 19). Jeg valgte å gjennomføre intervjuene i grupper slik at 

det ble en uformell ramme rundt intervjuet der elevene selv drev diskusjonen fremover og jeg 

kunne bruke intervjuguiden (Vedlegg 2) for å føre diskusjonen inn på riktig spor hvis 

diskusjonen begynte å omhandle andre temaer. Det var viktig at elevene følte seg trygge på 

hverandre, og meg som intervjuer, slik at de svarte det de følte var riktig, og ikke det de 

trodde jeg ønsket å høre (Larsen, 2017, s. 29). Under intervjuer, og da særlig med barn, er det 

viktig å opptre som en trygg intervjuer som informantene kan stole på (Dalen, 2011, s. 36). 

Uten den nødvendige tilliten mellom intervjuer og informanter kan informantene føle at de 

må svare det de tror at intervjueren ønsker å høre. For å unngå dette prøvde jeg under det 

første besøket ved skolene å være tydelig på at deltagelsen ville være helt anonym og at de 

svarene elevene ga på spørsmålene ikke ville ha noen konsekvenser for de som deltok. Jeg 

Skole Øst Hanne, Petter og Frida 31:02 
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presiserte at deltagelsen ikke ville ha noen konsekvenser for relasjonen informantene har til 

norsklæreren sin, skolen eller andre elever.  

En styrke ved gruppeintervjuer er at man ikke kun får frem enkeltpersoners oppfatninger og 

meninger, men hvordan ulike meninger, tanker og oppfatninger utdypes og diskuteres 

(Postholm & Jacobsen, 2011, s. 65-66). Informantene vil under et gruppeintervju kommentere 

og svare på hverandres svar og dette kan tvinge frem refleksjoner og tanker hos informantene 

som de kanskje ikke ville ha hatt ved å bli intervjuet individuelt (Postholm & Jacobsen, 2011, 

s. 65). På denne måten kan man få et dypere innblikk i elevenes meninger, holdninger og 

tanker. 

På den andre siden kan det også være risikabelt å gjennomføre gruppeintervjuer ved at 

gruppeintervju som metode er følsom for uheldige gruppeprosesser (Postholm & Jacobsen, 

2011, s. 65-66). Noen informanter kan ta større plass enn andre og det kan oppstå uheldige 

situasjoner under gruppeintervjuer der diskusjoner kan gå over til krangel (Postholm & 

Jacobsen, 2011, s. 66). Dette ble ingen aktuell problemstilling under intervjuene til denne 

undersøkelsen.   

Selve intervjuet ble gjennomført på skolen der elevene gikk. Dette for å skape en trygg 

ramme, siden elevene var i kjente omgivelser. På den andre siden var jeg samtidig klar over at 

det å gjennomføre intervjuene på skolene der elevene gikk kunne skape en «skolsk» setting. 

Altså at elevene føler på de normer og forventninger man har til skolen og skolen som sosial 

arena. Likevel var skolen et naturlig sted å snakke om det aktuelle temaet, noe som er en 

tommelfingerregel for valg av sted for intervjuer (Postholm & Jacobsen, 2011, s. 81).  

En annen utfordring man kan møte ved det kvalitative forskningsintervjuet er faren for 

stigmatisering (Dalen, 2011, s. 19). Vi bor i et land med små miljøer. Grupper og 

enkeltpersonen kan bli identifisert og resultater av forskningsprosjekter kan fort føre til en 

stigmatisering av ulike grupper i samfunnet.  Det er derfor en utfordring for forskeren å 

bevare informantenes anonymitet og ikke utsette grupper eller personer for stigmatiserende 

forskningsresultater som kan medbringe negative konsekvenser. I dette prosjektet ønsket jeg 

at faren for stigmatisering skulle være minimal, og var derfor tydelig i kommunikasjonen med 

elevene om at den eventuelt sensitive informasjonen som kom frem under intervjuet ville bli 

anonymisert og oppbevart etter de retningslinjer som var godkjent av NSD. 
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3.4.2 Pilotering  

Før jeg gjennomførte selve intervjuet piloterte jeg intervjuguiden på tre elever på en annen 

ungdomsskole for å få testet opptaksutstyret og intervjuguiden. Det er viktig å gjennomføre en 

eller flere piloteringer av intervjuet. Dette for å få testet både utstyret du skal bruke, sjekket at 

spørsmålene i intervjuguiden er relevante og at du fungerer i din rolle som intervjuer. 

Pilotering av intervjuet gir også forskeren mulighet for å få tilbakemeldinger på de tre 

overnevnte aspektene (Dalen, 2011, s. 30-31). 

Ved denne piloteringen fikk jeg tilbakemelding på at ordlyden på spørsmålene måtte endres 

slik at elevene jeg skulle intervjue lettere kunne forstå spørsmålene. Etter å ha endret ordlyden 

tok jeg igjen kontakt med elevene som var med på piloteringen for å pilotere intervjuet på 

nytt. Tilbakemeldingene fra pilotering nummer to gjorde at jeg var sikker på at ordlyden i 

spørsmålene ville bli forstått av informantene.  

3.4.3 Intervjuguide   

En intervjuguide er særdeles viktig når man gjennomfører semi-strukturerte intervjuer som i 

dette prosjektet. En intervjuguide inneholder sentrale spørsmål og temaer som kombinert skal 

belyse og gi svar på problemstillingen og forskningsspørsmålene (Dalen, 2011, s. 26-27). Før 

jeg gikk i gang med datainnsamlingen utarbeidet jeg en intervjuguide med 25 spørsmål som 

skulle fungere som en rød tråd gjennom intervjuene slik at jeg fikk hentet inn relevante data 

(Vedlegg 2). 

Jeg lagde en intervjuguide etter «traktprinsippet». Dette betyr at intervjuet starter med 

spørsmål som omhandler de store sentrale temaene ved undersøkelsen (Dalen, 2011, s. 26). 

Eksempelvis startet jeg med spørsmålet: «Hva tenker dere at muntlighet i norsk er?». Ved å 

stille åpne, innledende spørsmål som omhandler undersøkelsens tema vil informantenes 

tankeprosess bli satt i gang og de vil i større grad kunne svare på de mer spesifikke 

spørsmålene utover i intervjuet. Ved «traktprinsippet» vil intervjueren starte med innledende 

og generelle spørsmål om temaet, før spørsmålene blir mer konsentrert rundt de sentrale 

spørsmålene forskeren ønsker å få svar på (Dalen, 2011, s. 26).  

Å lage en intervjuguider er tidkrevende arbeid, og det tar både tid og trening for å kunne lage 

gode spørsmål (Dalen, 2011, s. 26). Som tidligere nevnt må man se på intervjuguiden i 

sammenheng med hvordan type intervju man skal gjennomføre. Åpne livsintervjuer stiller 
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lavere krav til en detaljert intervjuguide, mens strukturerte intervjuer stiller høyere krav 

(Dalen, 2011, s. 26). Det semi-strukturerte intervjuet på sin side vil ha behov for noen 

detaljerte spørsmål slik at intervjueren kan holde den røde tråden gjennom intervjuet og få 

svar på de spørsmålene man har.  

3.4.4 Transkribering og oppbevaring av data 

Transkribering betyr overføring fra tale til skrift og innebærer at man overfører de muntlige 

dataene man har på lydopptakeren til skriftlige data (Postholm & Jacobsen, 2016, s. 81). Det å 

transkribere dataene selv gir en forsker gode muligheter til å gjøre seg kjent med det 

innsamlede materialet. Dette er også en viktig jobb der forskeren sikrer at man besitter rådata 

og at transkripsjonene er presise (Dalen, 2011, s. 55). Jeg transkriberte intervjuene i et Word-

dokument. I transkripsjonene skrev jeg ned alt informantene sa under intervjuet. Jeg 

inkluderte bekreftende «mhm» uttalelser fra elevene for å markere enighet mellom 

informantene. Jeg markerte pauser med (.), og viktige setninger og kommentarer med (→).  I 

transkripsjonene har jeg valgt å bytte ut navnene til informantene for å bevare deres 

anonymitet og rettigheter. Jeg har valgt å benytte tilfeldige navn istedenfor nummer på 

elevene for å tydeliggjøre hvilken informant som har bidratt med hva, for å få en tydelig 

oversikt for leseren. Navnene jeg har gitt personene i transkripsjonene er helt tilfeldige. 

(Utdrag fra transkripsjonen på skole Nord) 
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Intervjuet ble tatt opp med en digital båndopptaker og de ble transkribert fortløpende etter 

intervjuene. Grunnen til at jeg valgte å ta lydopptak av intervjuene er at man da får tatt vare på 

informantenes egne uttalelser (Dalen, 2011, s. 28). Etter at intervjuet var gjennomført ble 

lydfilen lagt over fra den digitale båndopptakeren til en kryptert minnepinne og lydfilene ble 

slettet fra båndopptakeren. Etter at intervjuene ble transkribert ble også lydfilen slettet fra den 

krypterte minnepinnen. Den krypterte minnepinnen og båndopptakeren ble under hele 

innsamlingsprosessen og prosjektperioden oppbevart i et låst skap med kodelås. De 

underskrevne samtykkeskjemaene ble også oppbevart i dette skapet under hele 

prosjektperioden. Dette for å følge retningslinjene for oppbevaring og lagring av 

personopplysninger. Transkripsjonene ble slettet fra den krypterte minnepinnen i juni 2019. 

Dette i samsvar med informasjons- og samtykkeskjemaet informantene signerte.  

3.5 Etiske betraktinger 

3.5.1 Informert- og fritt samtykke  

Alle informanter som deltar i forskningsprosjekter har krav på at alle personopplysninger blir 

behandlet konfidensielt og det stilles strenge krav til oppbevaring og lagring av data (Befring, 

2016, s. 32). Elevene som ble intervjuet var under 15 år og det var derfor viktig at jeg fikk 

samtykke av både elevene og foresatte for å kunne gjennomføre intervjuene. Det var også 

særdeles viktig at elevene ble gjort klar over at den informasjonen de ga under intervjuene 

ikke ville kunne spores tilbake til dem eller påvirke deres forhold til skolen, lærere og 

hverandre. 

Det å forske på barn og ungdom fører med seg noen utfordringer og det er særlig viktig å ta 

etiske hensyn under forskningen (Befring, 2016, s. 32). Barn og ungdom kan være sårbare og 

det er derfor viktig at anonymiteten blir bevart. I dette prosjektet var deltagerne 14 og 15 år og 

det var derfor viktig at jeg både fikk foreldrenes samtykke, samt deltagernes (Befring, 2016, s. 

32). Elevene som ble intervjuet er voksne nok til å ha noe medbestemmelsesrett, men det var 

likevel helt nødvendig at foreldre eller foresatte ga samtykke til at elevene kunne få delta i 

prosjektet for å være helt sikker på at de har forstått de konsekvensene som deltagelsen kan 

medbringe.  

3.5.2 Konfidensialitet 
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«De som gjøres til gjenstand for forskning, har krav på at all informasjon de gir om personlige 

forhold, blir behandlet konfidensielt» (Dalen, 2011, s. 101). Dette innebærer at alle personlige 

opplysninger deltagerne oppgir skal behandles med varsomhet ovenfor omverdenen. 

Forskeren må forhindre at all personlig informasjon ikke brukes eller formidles på en slik 

måte som kan skade informantene. I denne sammenheng var det viktig å understreke for 

deltagerne at den informasjonen de oppga under intervjuet ikke ville påvirke deres forhold til 

lærerne, skolen eller medelever. Informantene fikk også informasjon om at jeg ikke var ute 

etter personopplysninger, men tanker, ideer og holdninger om muntlighet i norskfaget. De ble 

samtidig forsikret om at de opplysningene som kom fram under intervjuet ville bli 

anonymisert slik at opplysningene ikke kunne spores tilbake til eleven. Anne Ryen (2016) 

beskriver konfidensialitetsprinsippet innen forskning som en forskers ansvar for å beskytte 

deltagernes identitet og hvor forskningen tok sted (s.33). Derfor har jeg valgt å kun oppgi at 

skolene ligger i tre forskjellige kommuner på Østlandet, samt bruke oppdiktede navn på 

skolene og deltagerne i prosjektet.  

3.6 Forskerrollen 

3.6.1 Førforståelsen 

Vår forståelse av et fenomen er alltid bestemt av en forståelseshorisont eller førforståelse som 

omfatter holdninger, oppfatninger og meninger som vi på forhånd har til fenomenet som skal 

studeres (Dalen, 2011, s. 16). Det er viktig å være bevisst på den førforståelsen man har av et 

fenomen og bruke denne førforståelsen på en slik måte at den bidrar til en mest mulig korrekt 

forståelse av det informantene uttaler og opplever. Som intervjuer er man ikke en passiv 

mottaker av det som informantene forteller, og det å lytte og motta er en skapende prosess 

(Dalen, 2011, s. 16). Dette støttes med Hans – Georg Gadamers syn om at førforståelsen til en 

forsker er viktig for forståelsen av fenomenet som studeres og senere tolkningen, og ved å 

være bevisst over sin førforståelse vil den som forsker kunne se muligheter for teoriutvikling i 

intervjumaterialet (Dalen, 2011, s. 16).   

3.7 Validitet og reliabilitet 

Formålet med undersøkelsen er å få et innblikk i elevers forståelse av vurdering av muntlighet 

i norskfaget. Målet med undersøkelsen er ikke å generalisere elevers oppfatning av muntlighet 
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og vurdering, men å få et innblikk i noen aspekter ved elevers forståelse av fenomenet. Dette 

gjenspeiles i antall personer utvalget mitt består av og den kvalitative metoden som ble 

benyttet. 

3.7.1 Validitet 

En studies validitet omhandler dataenes relevans for problemstillingen (Hellevik, 2002, 

s.183). Videre omhandler det hvor godt og nøyaktig man klarer å måle det fenomenet som 

undersøkes. Nærmere bestemt, i hvilken grad det er mulig å trekke gyldige slutninger ut fra 

resultatene av analysen (Johnson, 2013, s. 279). En ulempe ved kvalitative undersøkelser er at 

de ikke kan generaliseres statistisk. Resultater av de kvalitative metodene har en 

overføringsverdi, men de er ikke statistisk generaliserbare (Larsen, 2017, s. 29). 

«Interpretive validity» eller fortolkningsvaliditet dreier seg om i hvilken grad en forsker klarer 

å forstå meningsinnholdet i det informantene sier. Det handler altså om hvor godt forskeren 

kan forstå informantenes følelser, synspunkter og tanker (Johnson, 2013, s. 300). I denne 

studien kan det argumenteres for at den fortolkende validiteten er potensielt høy. Dette fordi 

man ved intervju kan stille oppfølgingsspørsmål, se på kroppsspråk, samt skape en relasjon til 

informantene som igjen kan bidra til å oppklare eventuelle misforståelser som kan ha oppstått 

under intervjuet.  

En trussel mot studiers validitet er forskerens bias (Johnson, 2013, s. 300). Bias omhandler at 

forskeren leter eller søker etter funn som forskeren selv ønsker å finne. Bias-utfordringen er 

større i kvalitativ forskning enn i kvantitativ forskning på bakgrunn av at kvalitative 

forskningsmetoder ofte er mindre strukturerte og mer åpne enn kvantitative metoder (Johnson 

2013, s. 300). I dette prosjektet ønsket jeg å få et innblikk i elevenes oppfatninger for å kunne 

belyse noen didaktiske utfordringer som man møter på som lærer. I denne oppgaven har jeg 

lyst til å belyse hvordan elevene oppfatter lærernes vurderingspraksis ved muntlige 

fremføringer. Dette kan i neste rekke gi verdifull informasjon om hvordan vurderingen virker 

på elevene, slik at man videre eventuelt kan justere og forbedre egen vurderingspraksis.  I 

prosjektet undersøker jeg hva som kan utvikles heller enn hvordan et fenomen faktisk er. 

Dette gjør at det blir mer utfordrende å lete etter svar jeg ønsker for å beskrive et fenomen og 

bias-utfordringen blir mindre, for som Firebaugh hevder, «You must be ready to be surprised 

by your research findings» (Firebaugh, 2008, s. 1). Altså må en være åpen og klar for at de 

resultatene man finner i studien ikke er de man håper på eller tror vil komme. 
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3.7.2 Reliabilitet  

Begrepet reliabilitet sikter til hvordan dataene er hentet inn, og det beskriver hvor pålitelige 

dataene er (Hellevik, 2002, s. 183). Ved at elevene selv deler tanker og erfaringer styrkes 

denne undersøkelsens reliabilitet. Elevene kjenner seg selv best, og det er rimelig å anta at de 

selv har innsikt i hvordan de oppfatter begrepet muntlighet, og de vurderingssituasjonene de 

har opplevd. Likevel kan vi ikke med sikkerhet si at elevene svarer helt ærlig og om det har 

oppstått en kontrolleffekt. En kontrolleffekt er den største ulempen ved kvalitative intervjuer 

og innebærer at selve metoden eller selve intervjueren har hatt påvirkning på 

intervjuresultatet. Eksempler på dette kan være at informantene svarer det de tror at 

intervjueren ønsker å høre eller at informantene oppfører seg på en viss måte for å gi et godt 

inntrykk eller skjule uvitenhet (Larsen, 2017, s. 29).   

Validitet og relabilitet er begge begreper som omfatter studiens kvalitet og om de dataene som 

blir presentert er troverdige. Johnson (2013, s. 299) viser til at det har vært diskusjoner om 

begrepene er relevante innenfor kvalitative metoder og det har i noen tilfeller blitt hevdet at 

validitets- og reliabilitetsbegrepene ikke er relevante for kvalitative forskningsmetoder. 

Likevel er det fornuftig å diskutere kvalitative studiers troverdighet og ikke gå helt bort fra 

begrepene validitet og reliabilitet i kvalitative metoder. 

3.8 Dataanalyse 

3.8.1 Sortering av data og analysekategorier 

Etter at intervjuene var transkribert startet jeg å kode det innsamlede materialet. Koding 

betegner operasjonen der data blir brutt ned for så å bli satt sammen igjen i nye 

sammensetninger. Koding er det helt sentrale i prosessen der data blir til teori (Boeije, 2010, 

s. 76). Koding utføres i flere trinn og det første trinnet er åpen koding. Det innebærer at man 

markerer og kategoriserer de viktigste innholdsmomentene i de innsamlede dataene (Grønmo, 

2004, s. 266-267). Kodingen av data betegnes som åpen når det er de empiriske dataene som 

er samlet inn som bestemmer hvilke koder forskeren velger. Jeg valgte i første omgang å 

markere og kategorisere dataene i to forskjellige deskriptive koder, muntlighet og vurdering 

(Larsen, 2017, s. 115). Jeg valgte også en kode for de svarene som direkte omhandlet 
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vurdering av muntlige fremføringer. En åpen deskriptiv koding er viktig for å skaffe god 

oversikt over dataene (Larsen, 2017, s. 115). 

Videre sorterte jeg dataene i kategorier som omhandlet forskningsspørsmålene. En kategori er 

en samling av fenomener med felles egenskaper (Grønmo, 2004, s. 268). Jeg utviklet de 

fortolkende kategoriene: muntlig kompetanse, vurderingsområder og læringsfremmende 

tilbakemeldinger på muntlige fremføringer. Jeg valgte fortolkende kategorier fordi jeg som 

forsker kan gi uttrykk for min tolkning eller forståelse av innholdet (Larsen, 2017, s. 115). 

Dette vil være relevant da det var semi-strukturerte intervjuer jeg gjennomførte, og jeg tolket 

svarene med bakgrunn i hva elevene sa, samt kroppsspråk. Videre plasserte jeg dataene inn i 

en tabell som omfattet de tre analysekategoriene. 

Muntlig kompetanse - Hva legger elevene i begrepet muntlig 

kompetanse? 

- Hva slags erfaring har elevene med 

muntlige fremføringer? 

 

Vurderingsområde - Hva er det elevene føler at de blir 

vurdert etter under muntlige 

fremføringer i norsk (Innhold, 

stemmebruk, kroppsspråk, struktur)? 

- Hvilke ferdigheter mener elevene er 

viktige ved muntlige fremføringer? 

 

 

Formative tilbakemeldinger/Nyttige 

tilbakemeldinger 

- I hvilken grad opplever elevenes 

lærerens tilbakemeldinger som nyttige 

for å forbedre sin muntlige 

kompetanse? 

- Er lærerens tilbakemeldinger 

forståelige? 

- Hvis en vurdering skal være nyttig, 

peker den fremover (feed forward) 

eller bakover (feedback)? 

- Bruker elevene tilbakemeldingene de 

får? Har tilbakemeldingene noen 

nytteverdi? 

 

 

Kategori 1, Muntlig kompetanse. Denne kategorien er relevant for å kunne svare på 

problemstillingen. Dette fordi den beskriver hva elevene selv oppfatter som muntlig 

kompetanse og hvilke ferdigheter de mener er viktigst å vise ved en muntlig fremføring. Som 
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nevnt innledningsvis danner forskningsspørsmål 1 bakgrunn for de andre 

forskningsspørsmålene, og for å kunne svare på forskningsspørsmål 1, og problemstillingen 

må man først få et innblikk i hva elevene inkluderer i muntlig kompetanse og hvordan det 

undervises i muntlighet i de forskjellige klassene. 

Kategori 2, vurderingsområder. Denne kategorien tar for seg hvilke vurderingsområder 

elevene oppfatter og opplever at læreren vektlegger. Tidligere undersøkelser har vist at det 

primært er innholdet som vektlegges i vurderingen av muntlige fremføringer (Penne & 

Hertzberg, 2008). I min undersøkelse ønsket jeg blant annet å se om denne tendensen 

fremdeles er gjeldende i mitt materiale.  

Gjennom intervjuene ønsket jeg også å få et inntrykk av hva elevene selv ønsker å bli vurdert 

etter og hva de vektlegger i en vurderingssituasjon. For å kunne svare på problemstillingen vil 

det være meget relevant å vite hva elevene mener er viktig å bli vurdert etter og om det 

samsvarer med tidligere forskning.    

Kategori 3, nyttige tilbakemeldinger. For å kunne svare på problemstillingen trenger man 

innsikt i elevens forståelse av tilbakemeldinger, og om de finner de nyttige. Det vil også være 

relevant å se om elevene foretrekker fremovermeldinger eller tilbakemeldinger. Hvordan 

elevene bruker den vurderingen de får vil også være relevant for å svare på problemstillingen. 

Hovedidéen bak vurdering for læring er at elevene skal kunne bruke vurderingen til å utvikle 

seg (Gamlem, 2015, s. 16). Det er derfor relevant å undersøke om elevene bruker de 

tilbakemeldingene de får, og hvordan de eventuelt bruker dem i forberedelser mot nye 

muntlige fremføringer.  
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4 Funn og analyse 

I dette kapitelet vil jeg presentere funn og vise til ulike eksempler fra transkripsjonene av 

intervjuene med informantene. Jeg vil i hvert underavsnitt presentere hovedfunnet i hver 

analysekategori for så å presentere andre funn under den samme analysekategorien. Funnene 

er i hvert underavsnitt presentert kronologisk slik at uttalelser fra elevene på skole Nord 

kommer først, deretter skole Sør, og til slutt skole Øst. Dette velger jeg for å tydeliggjøre 

hvilken informant, og skoleklasse som uttaler seg. Som tidligere nevnt er oppgavens 

problemstilling «Hva oppfatter elever på 9.trinn som vurderingsgrunnlaget for muntlige 

fremføringer i norsk, og i hvilken grad oppfatter de lærerens respons som nyttig?» 

4.1 Analysekategori 1 – Hva legger elevene i 

begrepet muntlig kompetanse? 

4.1.1 Hovedtendens 

Forskningsspørsmål 1 omhandler elevenes forståelse av begrepet muntlig kompetanse. Altså 

de kompetanser som elevene selv mener inngår i begrepet og hvilke muntlige 

vurderingssituasjoner de har erfaringer med. Hovedtendensen i mitt materiale er at elevene 

først og fremst knytter muntlig kompetanse til taleperspektivet ved muntlighetsbegrepet, 

nærmere bestemt det «å snakke». Dette gjelder i hovedsak alle informantene fra alle tre 

skolene. Det er noe variasjon mellom hvilke muntlige sjangere de har mest erfaring med, eller 

primært kobler opp mot muntlighet, men diskusjon og muntlige fremføringer synes å være 

sjangere elevene særlig trekker frem når det gjelder hva de forbinder med muntlig 

kompetanse. Alle elevene kjenner godt til muntlige fremføringer, og det kommer frem store 

ulikheter i hvilken grad det forekommer i norskfaget. Det kommer også frem at elevene ikke 

helt vet hvilke ferdigheter som inngår i den muntlige kompetansen. 

4.1.2 «Det å snakke» 

Intervjuene viser at muntlig kompetanse er et uklart begrep for elevene. De nevner få eller 

ingen fagbegreper knyttet til muntlighet, og de begrepene de bruker er primært knyttet til 

sjangerne «diskusjon» og «muntlig fremføring». Utenom dette viser ingen av informantene 

noen kjennskap til fagbegreper knyttet til temaet muntlighet eller hva som anses som muntlige 
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ferdigheter. Eksempelvis bruker alle elevene «å snakke» når de utaler seg om taleperspektivet 

ved muntlighet.  

På spørsmål om hvilke kompetanser de mener inngår i begrepet muntlig kompetanse svarer 

Per fra skole Nord: 

Jeg tenker i hvert fall at muntlighet i norsk som jeg er lært opp til er hvordan du 

 snakker grammatisk norsk(.)og hvordan du eh (.) snakker til forskjellige folk som eh

 (.) hvordan du snakker til vennene dine, familien din og om du skulle snakke til 

 eh (.)en viktig person, kongen for eksempel så bruker du annerledes type språk. 

Vi ser at Per ikke bare er opptatt av at muntlighet handler om å snakke, men også hvordan 

man snakker avhengig av hvilken situasjon man befinner seg i. Han er særlig opptatt av 

hvordan man varierer det muntlige språket sitt i forhold til hvem man snakker med. Noe av 

det samme kommer til uttrykk hos Thomas på samme skole som sier: «Jeg synes det er 

hvordan du formulerer deg til forskjellige mennesker». Begge elevene fra skole Nord er 

samstemte om at muntlighet primært omhandler hvordan man tilpasser språket etter hvem 

man snakker med. På skole Nord forekommer bruk av begrepene «diskusjon» og «muntlig 

fremføring» som de eneste fagbegrepene under intervjuet. Utenom disse begrepene bruker 

ikke elevene fagbegreper og fagspråk i samtalen. Eksempelvis uttaler Thomas under samtalen 

om hva som inngår i begrepet muntlig kompetanse:  

Thomas: Det må jo være ordene du bruker 

Intervjuer: Ja, ordforråd? 

Thomas: Mhm  

Dette viser at elevene ikke bruker fagbegreper knyttet til muntlighet og at fagspråket omkring 

muntlighet ikke er tilstede i elevenes samtaler om temaet. 

Til sammenligning sier Ole på skole Sør at muntlig kompetanse er:   

Litt å delta i diskusjoner og sånt i klassen, og kanskje (.) ja (.) at du snakker norsk da.

 Det å snakke er jo det man tenker først på, men det er jo også å følge med når andre

 snakker også.  
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Det virker til å være en felles forståelse av at muntlighet ikke kun omhandler «å snakke» på 

skole Sør. Dette fordi Fredrik i samme klasse uttaler at: «det er jo en del av muntlighet at du 

lar alle få dele det de skal». Fredrik sier her at muntlighet også innebærer at man gir andre 

som snakker oppmerksomhet, og dette sammenfaller godt med det Lise på samme skole sier. 

Lise hevder at muntlig kompetanse også innebærer å vise: «interesse, lissom ikke tenke på 

helt andre ting eller gjøre helt andre ting når noen snakker». Dette står som motsetning til 

skole Nord og skole Øst. Ved klasse Sør fremhever elevene at muntlig kompetanse også 

innebærer at andre får dele det de ønsker. Elevene sier at man både må vise interesse for det 

andre sier og gi andre muligheten for å dele det de ønsker. Dette kan kobles opp mot den 

muntlige ferdigheten «å lytte». På skole Sør uttrykker også Ole at de er usikre på hva 

muntlighet innebærer når han uttaler: «jeg syntes at skolen burde legge til rette for at alle skal 

kunne delta muntlig. Også kanskje snakke litt om hva det faktisk er å delta muntlig». Her 

uttrykker Ole eksplisitt at han ikke helt vet hva muntlighet innebærer, og de andre 

informantene nikket bekreftende til Oles utsagn.  

Noe av det samme mønsteret finner vi på skole Øst. Her uttaler Hanne at: «Å snakke er jo det 

jeg tenker på med norsk muntlig, for det er jo det man skal (.) eh sånn snakke (.) i timen og 

sånt». Hanne nevner eksplisitt deltagelse i timen som en del av den muntlige kompetansen, og 

hun får støtte fra Frida som sier at «Det må jo være snakking i timen som er å være muntlig 

da». Elevene på skole Øst nevner eksplisitt at snakkingen foregår i timen og de kobler det 

primært til den muntlige sjangeren «diskusjon». Det er heller ikke her noen hyppig forekomst 

av fagbegreper og faguttrykk utenom fagbegrepene «diskusjon» og «muntlig fremføring». Vi 

kan med dette se ulikheter ved at elevene på skole Nord og Øst kun nevner «det å snakke» 

som en muntlig ferdighet, mens elevene på skole Sør inkluderer ferdigheten «å lytte». 

Et annet funn i denne analysekategorien er at elevene fremhever de muntlige sjangerne 

«diskusjon» og «fremføringer» under muntlig kompetanse. Elevene er forholdsvis enige om at 

diskusjoner er en del av den muntlige kompetansen, og dette kommer til syne ved at seks av 

åtte informanter eksplisitt nevner sjangerne «diskusjon» og «fremføringer» på spørsmål om 

hvilke ferdigheter og sjangre som elevene tenker inngår i begrepet muntlighet. Det mest 

interessante ved dette er at de to elevene som ikke eksplisitt nevnte sjangeren «fremføringer» 

tilhører skole Nord. Thomas og Per på skole Nord nevner derimot kun sjangeren «muntlige 

fremføringer» på spørsmål om muntlig kompetanse og muntlige sjangre.    
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Det var store ulikheter i hvordan klassene arbeidet med muntlighet i norsktimene og 

forekomsten av muntlige fremføringer i norsk. På skole Nord hadde elevene hatt noen 

fremføringer i norsk på 8. og 9. trinn. Elevene forteller at de ikke har hatt muntlige 

fremføringer i norsk foran hele klassen, men i små grupper «Så blir det ikke foran alle, for det 

er ikke alle som liker det». 

Forekomsten av muntlige fremføringer på skole Nord er ulik fra uttalelsene til elevene på 

skole Sør. Ole forteller på et spørsmål om de har hatt muntlige fremføringer i norsk at «Ikke 

direkte fremføringer sånn, men vi har hatt diskusjonsgrupper og skulle tatt opp det da, og så 

hatt det som prosjekt, men ikke spesifikt da». De forteller videre at de har hatt fremføringer i 

andre fag, men ikke norsk. Elevene på skole Sør forteller at heller ikke de hadde hatt noen 

fremføringer i norsk i 8. klasse. Derfor vil ikke skole Sør bli inkludert videre i analysen i de 

spørsmål som omhandler fremføringer da de ikke hadde noe belegg for å uttale seg om sine 

erfaringer om muntlige fremføringer i norsk. Skole Sør er altså utelukket i analysen og 

diskusjonen omkring forskningsspørsmål 2 og 3.  

Som motsetning har elevene på skole Øst hatt flere muntlige fremføringer i norsk. Petter 

forteller at de har hatt to muntlige fremføringer første halvdel av skoleåret, og at de var godt 

kjent med denne sjangeren. Elevene på skole Øst fortalte også at de hadde hatt fremføringer i 

8. klasse, både i norsk og andre fag. 

For å oppsummere funnene i analysekategori 1 kan vi se at elevene primært ser på ferdigheten 

«å snakke» som muntlig kompetanse og aktivitetene «diskusjon» og «muntlige fremføringer» 

som muntlighet i norskfaget. Ferdigheten «å lytte» er ikke eksplisitt nevnt i intervjuene, men 

elevene på skole Sør omtaler ferdigheten implisitt. Vi kan se at elevene bruker få fagbegreper 

knyttet til muntlig kompetanse. Med dette kan vi anta at elevene er usikre på hvilke 

ferdigheter som egentlig går inn under begrepet muntlig kompetanse og at elevene mangler et 

felles språk rundt dette. Dette illustreres godt ved skole Sør der Ole sier at han mener skolen 

bør snakke mer om dette, samt klargjøre for elevene hva muntlighet egentlig innebærer. 

Videre viser analysen at det er forskjeller når det kommer til hvordan klassene arbeider med 

muntlighet i norsktimene. Elevene på skole Sør forteller at de ikke har hatt noen fremføringer 

i norsk så langt, mens elevene på skole Nord og Øst forteller at de er godt kjent med 

konseptet, samt at de har hatt flere fremføringer i norsk på ungdomstrinnet.  
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4.2 Analysekategori 2 – Vurderingsområde 

Analysekategori 2 omhandler hva elevene oppfatter at læreren vektlegger i vurdering av 

muntlige fremføringer i norsk. Den omfatter også hva elevene ønsker å bli vurdert etter og 

hvilke vurderingsområder og ferdigheter de mener er viktigst ved muntlige fremføringer i 

norskfaget. 

4.2.1 Hovedtendens 

Hovedfunnet i denne analysekategorien var at elevene opplever at lærerne er mest opptatt av å 

vurdere det faglige innholdet i de muntlige fremføringene, og flere av elevene synes også at 

dette er rimelig. Noen elever, særlig på skole Nord, etterlyser imidlertid mer fokus og 

vurdering på selve fremføringen eller «actio»/ «memoria»-momentet. De er i den forbindelse 

særlig opptatt av stemme- og manusbruk som viktige aspekter ved muntlige fremføringer. De 

er imidlertid noe uenig i om hvilken av disse aspektene som bør være det viktigste 

vurderingsområdet, ved siden av det faglige innholdet. Elevene viser ingen kjennskap til 

andre vurderingsområder enn “innhold”, “kroppsspråk”, “manus” og “blikkontakt”; og de 

vektlegger vurderingsområder knyttet til “action” og “memoria” aspektet ved muntlige 

fremføringer. 

4.2.2 Vurderingsområder 

På skole Nord er de to elevene samstemte i at de primært blir vurdert etter det faglige 

innholdet, og at de selv mener at dette er rimelig. Per uttaler for eksempel at «Jeg synes det 

viktigste er å kunne innholdet av fremføringen sånn at du ikke står der målløs, hva er det jeg 

skal ha fremføring om? Eh (.) Jeg syntes at vurderingen burde vektlegge innholdet, at vi har 

innholdet på plass». Her sier Per at innholdet i fremføringen har høyest prioritering. Han 

nevner implisitt også «memoria»- aspektet ved muntlige fremføringer, som omhandler det å 

huske hva man skal si og ikke bruke manus. Thomas på samme skole er enig i dette og sier: 

«Jeg syntes det er viktig at du virkelig forstår det du eh har presentasjon om. Eh (.) og det 

syntes også veldig godt hvis du virkelig forstår det du har presentasjon om og at du ikke leser 

av manus». Begge elevene på skole Nord gir uttrykk for at «memoria»-aspektet er det som 

bør vektlegges etter innholdet i muntlige fremføringer og de oppfatter at læreren praktiserer 

dette. Dette kommer til uttrykk når Per sier: 



44 

 

Men det som kanskje ikke er så viktig, men som jeg pleier å gå etter er å prøve å ikke

 ha manus for det pleier å gi en ganske stor oppover i karakter fra å ha manus til å ikke

 ha manus. Så først er det å ha bra innhold så er det å ikke ha manus. Men noen

 ganger pleier vi å få lov til å ha stikkord, men det er best hvis vi ikke har manus i det

 hele tatt. 

På skole Nord oppfatter elevene at læreren først og fremst legger vekt på det faglige innholdet 

i de muntlige fremføringene. De viser også til i utsagnet over at læreren vektlegger hvorvidt 

de bruker manus under fremføringene. Elevene på skole Nord forteller at de syntes dette er 

rimelig, og elevene trekker frem «memoria»- aspektet ved muntlighet som det som vektlegges 

nest mest.  

På skole Øst sier elevene i tråd med elevene på skole Nord at det faglige innholdet vektlegges 

mest under muntlige fremføringer i norsk. Elevene opplever at læreren primært vektlegger det 

faglige innholdet og Frida viser dette ved at hun på spørsmål om hva de føler de blir vurdert 

etter svarer: «Mhm (.) eh er jo mest på innholdet, og det syntes jeg er bra, for det er jo det 

viktigste». Frida opplever altså at læreren vektlegger det faglige innholdet, og på 

oppfølgingsspørsmålet om hva hun mente var det viktigste svarte hun: «Innholdet er jo det 

som er det viktigste, sånn at du får vite om du har skjønt noe eller ikke (.) så det er jo først 

innhold».  

Elevene på skole Øst hevder i tråd med det den andre skolen at innholdet vektlegges mest. 

Derimot er det forskjeller i hva elevene på skole Nord og Øst mener bør vektlegges nest mest. 

Elevene på skole Nord mener «memoria»- aspektet ved muntlighet vektlegges nest mest, og 

dette står i motsetning til hva elevene på skole Øst mener. Videre utaler Petter på skole Øst at 

innholdet vektlegges mest «og kanskje litt om hvordan kroppsspråket vårt er (.) om vi ser 

rundt oss og sånn» og denne uttalelsen står i motsetning til det elevene på skole Nord hevder. 

Elevene på skole Øst mener altså at «actio»- aspektet ved de muntlige fremføringene burde 

veie nest tyngst, i motsetning til skole Nord som hevder aspekter ved «memoria» burde 

vektlegges nest tyngst. 

Når det omhandler analysekategori 2 virker det til å være enighet blant elevene om at det 

faglige innholdet er det som lærerne primært vektlegger i vurderingen. Elevene er enige i 

denne prioriteringen, men de har forskjellige inntrykk av hva som vektlegges etter innholdet i 

fremføringene. 
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Selv om innholdsmomentet var det alle elevene påpekte var det viktigste, omtalte også 

elevene andre aspekter ved muntlige fremføringer, men disse var først og fremst tilknyttet 

selve fremføringssituasjonen, representert gjennom de retoriske arbeidsfasene «memoria» og 

«actio». I intervjuene ble ingen andre momenter enn «innhold», «kroppsspråk», «blikkontakt» 

og «manus» nevnt. Ingen elever nevner vurderingsområder som for eksempel «disposisjon», 

«struktur» eller «publikumsrollen». Dette kan vise samme tendens som ved elevenes begrep 

om muntlighet, nemlig at elevene ikke har noe felles fagspråk knyttet til vurdering av 

muntlige fremføringer. 

For å oppsummere funnene i analysekategori 2 kan vi trekke frem at alle elevene mener at 

innholdet er det viktigste som blir vurdert av læreren, og at det er innholdsmomentet de selv 

mener teller mest i muntlige vurderingssitusjoner. Videre hevder elevene på skole Nord at det 

er bruk av manus under muntlige fremføringer som teller nest mest. På skole Øst er det 

derimot kroppsspråket som elevene mener er det viktigste momentet etter innholdsmomentet.    

4.3 Analysekategori 3 – Nytteverdien av lærernes 

vurderinger av muntlige fremføringer i norsk 

Analysekategori 3 omhandler om elevene føler at den vurderingen og de tilbakemeldingene 

de får av læreren på muntlige fremføringer i norsk er nyttige. Kategorien tar også for seg 

hvorfor elevene mener at den vurderingen de får er nyttig og om den peker forover 

(fremovermeldinger) eller bakover (tilbakemeldinger). Den omhandler også om elevene 

bruker tilbakemeldingene og fremovermeldingene i arbeidet frem mot nye fremføringer. 

4.3.1 Hovedtendens 

Hovedtendensen er at alle elevene på skole Nord og Øst opplever at de har fått 

tilbakemeldinger på muntlige fremføringer i form av feedback på hva de mestrer. Alle elevene 

er opptatt av at de i større grad ønsker tilbakemelding på hva de kunne gjort bedre på 

muntlige fremføringer. Det er derimot forskjellig fra elev til elev om de forstår 

tilbakemeldingene de får, og i hvilken grad de bruker, og finner tilbakemeldingene nyttige i 

forberedelsene til senere fremføringer i norsk.  

4.3.2 Fremovermeldinger og tilbakemeldinger 
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Alle elevene gir uttrykk for at de er fornøyde med vurderingene de får fra læreren sin og at de 

både får vite hva som var bra med presentasjonen, samt hva de kunne ha gjort annerledes. På 

skole Nord forteller Thomas: «Jeg syntes det er veldig fint når læreren forklarer hvorfor de 

forskjellige tingene er bra og dårlig». Thomas forteller at de vurderingene de pleier å få på 

muntlige fremføringer både inneholder tilbakemeldinger om hva som var bra (feedback) og 

fremovermeldinger om hva som kunne gjøres bedre neste gang. Per på sin side sier at: Jeg 

følte at tilbakemeldingene ikke hjalp så mye når jeg vet hva jeg gjør feil, men ikke får tips til 

hvordan jeg kan endre det». Han forteller altså at han får fremovermeldinger, men at han ikke 

finner noen nytteverdi i fremovermeldinger som ikke gir klare forslag til hvordan han kan 

endre det.  

Begge elevene på skole Nord får både fremovermelding og tilbakemeldinger på muntlig 

arbeid, men spesielt Per ønsker flere fremovermeldinger. Under intervjuet valgte jeg å stille et 

oppfølgingsspørsmål om hvorvidt elevene, hvis de fikk velge, ønsket tilbakemeldinger kun på 

det de hadde gjort bra, eller kun det de kunne forbedret seg på. Til dette spørsmålet svarte Per 

på skole Nord: 

 Da vil jeg helst ha på at jeg gjorde dårlig for da kan jeg eh (.) jeg vil mye heller se hva

 jeg kan gjøre bedre. For det jeg da gjorde bra trenger jeg ikke å få ros for. Hvis jeg

 bare får vite hva jeg gjør bra så kan jeg ikke forbedre noe. Og da blir det like bra eller

 like dårlig neste gang. 

Elevene Thomas og Per på skole Nord får altså både tilbakemeldinger og fremovermeldinger i 

vurderingen av muntlige fremføringer. Til sammenligning forteller elevene på skole Øst at de 

også opplever å få vurderinger som inneholder både tilbakemeldinger og fremovermeldinger 

på muntlige fremføringer. Frida forteller at: «Jeg syntes egentlig vi får bra tilbakemeldinger 

som sier hva vi må gjøre bedre sånn at vi lærer mer». Elevene på skole Øst får også 

fremovermeldinger og tilbakemeldinger, men til sammenligning med skole Nord forteller 

elevene på skole Øst at de i større grad ser på fremovermeldingene for å lære mer og at de 

brukes aktivt for å fremme læring. Petter sier for eksempel at: «Det er veldig bra å få 

tilbakemeldinger som du kan bruke til noe da, sånn at du vet hva du må bli bedre på». På 

spørsmålet om hva elevene ville valgt mellom tilbakemeldinger eller fremovermeldinger 

svarte også elevene på skole Øst at de hadde valgt å kun motta fremovermeldinger. Hanne 

sier: «Da hadde jeg bare ville hatt hva jeg kan gjøre bedre, for jeg trenger jo ikke å høre at 

jeg er flink, (.) eh, man vil jo vite hva man kan gjøre bedre». Elevene på skole Øst sitt svar på 
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spørsmålet samsvarer med elevene på skole Nord. Alle elevene på skole Nord og Sør får 

fremovermeldinger i vurderingen, men de ønsker et større fokus på konkrete forbedringer i 

fremovermeldinger som igjen kan bidra til utvikling og læring.  

4.3.3 Forståelsen av lærerens tilbakemeldinger 

Når det gjelder i hvilken grad elevene forstår tilbakemeldingene de får fra læreren er det store 

forskjeller mellom elevene på skole Nord og Øst. Det virker subjektivt hvilken form for 

tilbakemelding elevene foretrekker og forstår, men de er tydelige på at de liker muntlige 

tilbakemeldinger ansikt til ansikt slik at de kan spørre læreren om begrunnelsen for en 

karakter og oppklare eventuelle misforståelser i tilbakemeldingene. På skole Nord har 

hverken Per eller Thomas noen foretrukne måter å få tilbakemeldinger på, men de forteller at 

de ofte får muntlige tilbakemeldinger fra læreren. Per trekker frem et eksempel:  

Jeg syntes hvert fall at den beste var i norsk og underveis i presentasjonen så sier

 læreren hva vi har dårlig og bra på og da hadde vi presentasjonen kun foran læreren

 og da får vi underveis melding på hva vi gjorde bra og hva vi gjorde dårlig. 

Per forteller her om en muntlig fremføring han hadde der læreren stoppet han under 

fremføringen for å gi tilbakemeldinger. Per forteller videre at stoppene i fremføringen 

forstyrret flyten i presentasjonen, men at han forstod fremovermeldingene bedre og kunne 

korrigere seg underveis i fremføringen. Altså ønsket Per på skole Nord muntlige 

tilbakemeldinger underveis i fremføringen, mens Thomas hevdet han forstod alle 

tilbakemeldingene han får. 

Ønsket om dialogiske tilbakemeldinger på muntlige fremføringer finner vi også hos elevene 

på skole Øst. Hanne sier at: «Det var litt vanskelig å forstå da, men når hun sa det så skjønte 

jeg hva hun (Læreren) mente». Frida og Hanne forteller at de begge har fått vurderinger som 

de hadde spørsmål til og de fant det nyttig at læreren var tilstede for å oppklare eventuelle 

misforståelser eller feiloppfatninger ved vurderingen.   

4.3.4 Bruk av tilbakemeldinger 

Alle elevene i studien virket opptatte av at de ønsker tilbakemeldinger på hva de kunne ha 

gjort bedre på muntlige fremføringer og konkrete fremovermeldinger om hva de må gjøre for 
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å bli bedre. På både skole Nord og Sør forteller elevene at det settes av tid i timen til å se og 

gjennomgå vurderingen de får på de muntlige fremføringene, og eksempelvis på skole Nord 

forteller Per at:  

Ja, det pleier vi faktisk å gjøre. Det får vi beskjed om av læreren å gjøre. Se på de

 tilbakemeldingene vi fikk på siste fremføring og se på dem og se hva du gjorde dårlig

 og hva du gjorde bra og forbedre til neste gang. Dette pleier vi å få beskjed om. 

Per forteller her at elevene på skole Nord får tid i timene til å se på tilbakemeldingene de får 

på muntlige fremføringer og muntlig arbeid og at de får beskjed av læreren om å gjøre dette. 

Thomas bekrefter dette under intervjuet og gir uttrykk for at han liker å få tid til å se på 

vurderingen og spørre læreren om ting han fant uklart ved vurderingen. 

Den samme tendensen finner vi på skole Øst. Her forteller Petter at: «Vi pleier jo å se på de i 

timene når vi får tilbake karakteren da (.) eh jeg liker det i hvert fall». Hanne og Frida 

forteller at de også liker dette da de ellers ikke hadde brukt så mye tid på å se på vurderingen. 

Elevene på skole Nord og Øst forteller at de får tid i timene til å se på vurderingene i timene 

når de får tilbake vurderingen. Når det gjelder hvordan hver enkelt elev bruker 

tilbakemeldingene er det store ulikheter i hvordan elevene bruker de tilbakemeldingene og 

fremovermeldingene de får og hvilken nytteverdi den har. 

Elevene på skole Nord forteller i forlengelse av dette at de bruker god tid på vurderingen når 

de får den. De ser også på vurderingene i samlet klasse før de skal sette i gang med et nytt 

prosjekt. Begge guttene syntes dette er nyttig ved at de i større grad blir minnet på hva de må 

forbedre. Samtidig som elevene på skole Nord finner vurderingene nyttige etterlyser Per 

grundigere arbeid med fremovermeldingene på muntlige fremføringer:  

Jeg tenker kanskje sånn at vi etter å ha fått tilbakemeldingene så kan vi se på de og

 gjøre det en gang til sånn at vi får trent på det vi var dårlige på. Så kan vi kanskje bli

 delt opp i grupper etter hva man gjorde det dårlig på og trene sammen med de andre.

 Så også å jobbe individuelt med det du kan gjøre bedre, men også få hjelp av de andre

 i klassen. 

Det bruker altså tid på tilbakemeldingene på skole Nord, men elevene etterlyser grundig 

arbeid med vurderingen slik at de får brukt den til videre utvikling og læring.  
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Noe av det samme mønsteret finner vi på Øst der Frida sier at hun ikke gjør noe spesielt med 

tilbakemeldingene hun mottar. Videre forteller Petter at han ikke pleier å se mer på 

tilbakemeldingene etter at han mottok de i timen. Hanne derimot sier: «Jeg pleier å gå 

igjennom det læreren sa jeg måtte gjøre bedre sist før jeg skal fremføre igjen, eh (.) og for 

meg funker det skikkelig bra for jeg pleier å få høyere karakter da». Hanne forteller at hun har 

stor nytte av å se på tilbakemeldingene før hun skal ha en ny fremføring. Hannes uttalelser 

samsvarer godt med uttalelsene til Per på skole Nord. Jentene på skole Øst forteller at de 

finner det nyttig å se på tilbakemeldingen fra sist fremføring før de skal ha en ny siden det 

gjør det bevisste på hva som kan forbedres. Samtidig som uttalelsene til Per, Hanne og Frida 

sammenfaller er det ulikt sammenlignet med Thomas og Petter. Disse guttene ser ikke på 

tilbakemeldingene etter at de er jobbet med i timen, og de forteller ikke noe om nytteverdien 

av vurderingen. Dette viser at det er store forskjeller i hvordan elevene bruker vurderingen de 

får og hvilken nytte de ser i tilbakemeldingene.  

For å oppsummere funnene i analysekategori 3 mottar alle elevene tilbakemeldinger og 

fremovermeldinger, men noen elever ønsker et større fokus på fremovermeldinger som 

inneholder konkrete forslag til hva elevene kan gjøre for å utvikle seg videre. Elevene i 

undersøkelsen forstår stort sett de tilbakemeldingene de får fra læreren, og enkelte elever 

fremhever at de ønsker dialogiske tilbakemeldinger der de kan få oppklart eventuelle 

misforståelser. I neste kapittel vil jeg diskutere hovedfunnene i undersøkelsen opp mot teori 

og tidligere forskning.  
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5 Diskusjon 

Denne undersøkelsens problemstilling er «Hva oppfatter elever på 9.trinn som 

vurderingsgrunnlaget for muntlige fremføringer i norsk, og i hvilken grad oppfatter de 

lærerens respons som nyttig?». I dette kapitlet vil jeg med utgangspunkt i tidligere forskning 

og teori diskutere undersøkelsens hovedfunn for å svare på problemstillingen. Kapitlet er 

strukturert etter forskingsspørsmålene og består av tre delkapitler. 

1. Hva legger elever på 9. trinn i begrepet muntlig kompetanse og hvilke muntlige 

vurderingssituasjoner har elevene erfaringer med? 

2. Hva slags vurderingsområder oppfatter elever at læreren er opptatt av i vurderingen av 

muntlige fremføringer i norsk? 

3. I hvilken grad oppfatter elevene lærernes respons på muntlige fremføringer i norsk som 

nyttig? 

5.1 Hva legger elever på 9. trinn i begrepet muntlig 

kompetanse og hvilke vurderingssituasjoner har 

elevene erfaringer med? 

I dette delkapittelet vil jeg diskutere det første forskningsspørsmålet og funnene i 

undersøkelsen. Jeg vil starte med å diskutere funnet om at elever virker usikre på hvilke 

ferdigheter som inngår i muntlig kompetanse før jeg diskuterer funnet om forekomsten av 

muntlige fremføringer i norsk i de undersøkte klassene. Videre vil jeg diskutere betydningen 

av trening i ulike muntlige sjangre og dets betydning for elevene. 

I undersøkelsen kom det fram at elevene først og fremst knyttet den muntlige ferdigheten «å 

tale» om muntlige ferdigheter, eller nærmere bestemt det «å snakke». Elevene bruker i liten 

grad fagbegreper knyttet opp til muntlig kompetanse, og dette kom frem ved at elevene brukte 

hverdagslige ord som for eksempel «Å snakke» istedenfor «å tale», og «de ordene du bruker» 

istedenfor «ordforråd». Funnene i denne undersøkelsen viser altså at elevene ikke har noen 

klar og felles oppfattelse av hvilke ferdigheter muntlighet innebærer. De har heller ikke noe 

klart fagspråk knyttet til muntlig kompetanse. 
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Lytting er en ferdighet som inngår i begrepet muntlig kompetanse, og to elever nevner denne 

kompetansen implisitt i intervjuene ved å si at alle må få mulighet til å si det de ønsker, og at 

man må følge med når andre snakker. Elevene i denne undersøkelse knytter først og fremst 

ferdigheten «å lytte» til den muntlige sjangeren «diskusjon», og de gir ingen indikasjoner på 

at de kobler lytting til sjangeren «muntlige fremføringer». På dette punktet sammenfaller 

mine resultater med tidligere forskning som eksempelvis prosjektet Arbeid med muntlige 

ferdigheter. Lytting som muntlig ferdighet kan kobles opp mot publikumsrollen ved muntlige 

fremføringer, men det kommer frem i Arbeid med muntlig ferdigheter at elevene ikke er klar 

over dette (Penne & Hertzberg, 2008, s. 21).  Elevene i min undersøkelse er heller ikke 

bevisste over at «å lytte» er en muntlig ferdighet som kan kobles til muntlige fremføringer og 

dette sammenfaller i stor grad med resultatene i Arbeid med muntlige ferdigheter. Det skorter 

altså på arbeidet med publikumsrollen i arbeidet med muntlige fremføringer og i flere studier 

kommer ferdigheten «å lytte» primært frem gjennom lærerens beskjeder til elevene om å være 

stille og ikke forstyrre den som fremfører (Penne & Hertzberg, 2008, s. 20). Det å få beskjed 

om å være stille når andre fremfører virker til å være en lite effektiv måte å trene ferdigheten 

«å lytte» på og resultatene kan skyve oss mot at elevene må bevisstgjøres på at det «å lytte» er 

en muntlig ferdighet på lik linje som «å tale».    

Elevene beskriver i min undersøkelse at de muntlige kompetansene er «å snakke» og «å 

lytte», mens utdanningsdirektoratet inkluderer betydelig flere ferdigheter i den muntlige 

kompetansen. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2017) kjennetegnes muntlighet som 

grunnleggende ferdighet ved at elevene både skal forstå og vurdere, utforme, kommunisere, 

samt reflektere og vurdere ulike aspekter ved ferdighetene «å tale» og «å lytte». Siden elevene 

kun nevner «å snakke» eksplisitt og «å lytte» implisitt kan vi se at det er stor avstand mellom 

hva Utdanningsdirektoratet forbinder med muntlighet, og hva elevene forbinder med 

muntlighet. Dette viser at elevene må inkluderes og gjøres bevisste på hva muntlighet faktisk 

innebærer. Det handler ikke kun om «å snakke» eller «å lytte», men å se sammenhenger og 

bruke språket til å utforske, delta, vurdere og reflektere. Dette kan igjen illustrere problemet 

ved at elevene ikke er bevisste over de ulike aspektene og ferdighetene som inngår i den 

muntlige kompetansen.  

I forlengelse av dette vil det også være relevant å nevne Haber & Lindgards (2001) 

forskningsresultater som viste at studenter og lærere ikke har et felles fagspråk rundt 

muntlighet, og dette fører til at hverken undervisningen eller tilbakemeldingene mellom 
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studenter og lærere ble fruktbare. Mine resultater samsvarer i stor grad med både Penne & 

Hertzberg (2008) og Haber & Lindgard (2001) sine resultater, og dette kan dytte oss i retning 

av at vi som lærere må skape et felles fagspråk med elevene slik at alle har den samme 

oppfatningen av hva muntlig kompetanse innebærer.  

Norskfaget har hovedansvaret for å utvikle den grunnleggende ferdigheten muntlighet, og 

hvis norsklærerne skal klare å utvikle muntlighet som grunnleggende ferdighet hevder Penne 

og Hertzberg at utvalget av muntlige aktiviteter må utvides, og at lærerne må legge til rette for 

undervisning i forskjellige muntlige sjangre (Penne & Hertzberg, 2008, s. 24). I min 

undersøkelse fant jeg ut at de forskjellige klassene hadde ulike metoder for å trene muntlighet. 

Under intervjuene fortalte elevene at de hadde vært innom de muntlige sjangrene: Strukturert 

diskusjon, ustrukturert diskusjon, muntlige fremføringer og fagsamtaler. Alle elevene var 

kjent med muntlige fremføringer og to av tre klasser arbeidet strukturert med muntlige 

fremføringer i norsk.  

Videre viser min undersøkelse at forekomsten av muntlige fremføringer og undervisning i 

muntlighet i norsk varierte fra skole til skole. På skole Sør hadde ikke elevene hatt noen 

spesiell undervisning i form av muntlige fremføringer, mens elevene på skole Nord og Øst 

hadde hatt flere muntlige fremføringer på ungdomstrinnet. Dette funnet kan utfordre 

Svenkerud, Hertzberg og Pennes (2012) forskningsresultater som viste at muntlige 

fremføringer var den klart vanligste måten å undervise i muntlighet. Både Arbeid med 

muntlige ferdigheter (Penne og Hertzberg, 2008), og Svenkerud et al. (2012) fant at det var 

muntlige fremføringer som tok klart mest av undervisningstiden i muntlighet. I Svenkerud et 

al. (2012) fant forskerne ut at 20% av undervisningstiden ble viet til arbeid med muntlighet i 

norsktimene. Når de kun så på arbeid med muntlige ferdigheter ble 84% av tiden av 

muntlighetsundervisningen brukt på det forskerne kategoriserte som “fremføringer og 

verksted”. Verksted betegnes som forberedelse til fremføringer i studien. Altså var nesten all 

undervisning i muntlighet knyttet til sjangeren muntlige fremføringer, og forberedelser til 

disse. En av tre klasser i min undersøkelse har ikke hatt noen fremføringer på ungdomstrinnet, 

mens de to andre klassene hadde hatt flere. Dette samsvarer til en viss grad med tidligere 

forskning, og jeg finner det overraskende at en klasse ikke har hatt noen muntlige 

fremføringer hittil på ungdomstrinnet. I forlengelse av dette kan det diskuteres om lærere har 

begynt å gå bort fra at undervisningen i muntlighet primært skal dreie seg om muntlige 

fremføringer, til i større grad inkludere undervisning i flere muntlige sjangre. Dette kan 
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skyldes den metodefrie læreplanen der lærere har stor frihet til å selv utvikle 

undervisningsopplegg og årsplaner. Dette kan føre til at elevene undervises i ulike sjangre på 

ulik tid. Her vil jeg også presisere at jeg ikke har informasjon om elevene på skole Sør skal ha 

undervisning i form av muntlige fremføringer senere på ungdomstrinnet. 

Selv om læreplanen er metodefri og inneholder åpne kompetansemål står det også eksplisitt at 

elevene skal «presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier» (Utdanningsdirektoratet, 2013b). Altså 

skal elevene undervises i muntlige fremføringer. Læreplanen sier også at elevene skal 

«vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013b). Ut fra dette og tidligere forskning finner jeg det 

overraskende at en av tre klasser som er inkludert i undersøkelsen ikke hadde hatt noen 

muntlige fremføringer i norsk hittil på ungdomstrinnet.  

En grunn til at en stor andel av undervisningstiden i muntlighet vies til sjangeren «muntlige 

fremføringer» forklarer lærere fra forskningsprosjektet FIRE med eksamensformen i norsk 

muntlig (Hertzberg, 2012, s. 38). På eksamen skal eleven holde et lite foredrag i form av en 

muntlig fremføring om et bestemt tema, og «ut fra oppgaven skal eleven forberede en 

presentasjon som skal være utgangspunkt for fagsamtalen» (Utdanningsdirektoratet, 2019b). 

Elevene skal altså ha en muntlig fremføring før de skal gjennom en fagsamtale. Den planlagte 

fremføringen tar halve eksamenstiden og danner grunnlaget for fagsamtalen. Dette betyr at 

fremføringen er særdeles viktig for utfallet av eksamen. Ved en slik eksamensform og 

eksamens betydning for eleven, vil det kunne være en stor fordel for elevene å ha vært innom 

sjangeren muntlige fremføringer før eksamen slik at de kan beherske denne sjangeren.  

Fraværet av muntlige fremføringer kan ha store konsekvenser for elevene. Innledningsvis 

nevnte jeg at elevene får tre karakterer i norsk der alle veier like tungt. Ved eksamen i norsk 

muntlig vil også eleven få en ekstra karakter på vitnemålet som teller når elevene søker seg til 

ulike linjer på videregående, eller elever på videregående søker høyere utdanning. Hvis en 

elev da ikke har hatt trening i sjangeren muntlige fremføringer kan det slå negativt ut på 

eksamen og eleven kan få en karakter som avgjør om man fortsatt kan søke seg inn på de 

skolene, og linjene elevene ønsker. Dette taler stort for at det må arbeides systematisk og 

målrettet med muntlige fremføringer slik at elevene tilegner seg de ferdighetene som gjør at 

de mestrer eksamensformen.   
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Elevenes uttalelser kombinert med at elevene ikke har noe klart fagspråk tilknyttet muntlighet 

belyser problemet om at elevene egentlig ikke vet hva begrepet muntlighet innebærer. Det 

samme viser den kvalitative studien til Svenkerud (2013) der det viser seg at elevene får liten 

undervisning i muntlighet, og sjangeren muntlige fremføringer dominerer. De muntlige 

fremføringene blir også sett på som en elevaktiv og fri arbeidsform der elevene i studien ser 

på arbeid med muntlig ferdigheter i direkte tilknytting til selve fremføringen. Studien viser at 

elevene «har få eksempler på hva de har lært, og få svar på hva de trenger kunnskap om» 

(Svenkerud, 2013, s. s. 13). Dette samsvarer med funnene i min undersøkelse der elevene 

mangler et felles fagspråk om hva muntlig kompetanse innebærer.  

Jeg vil senere i oppgaven diskutere vurderingsteori opp mot funnene i analysekategori 3, men 

det vil også være relevant å redegjøre for noe av vurderingsteorien for å belyse funnene gjort i 

analysekategori 1. En god vurderingspraksis kjennetegnes ved at elevene får; kriterier og mål, 

tilbakemeldinger, fremovermeldinger og egenvurderinger. (Utdanningsdirektoratet, 2015). 

Her finner jeg det første punktet: kriterier om mål særdeles relevant. Elevene skal vite hva 

som forventer av dem og hva de skal lære.  

Elevene i denne undersøkelsen viser liten kjennskap til muntlighetsbegrepet og hva det 

innebærer. En god vurderingspraksis innebærer at elevene skal vite hva de skal lære. Denne 

undersøkelsen viser at elevene ikke vet hva som ligger i begrepet muntlighet, og spørsmålet 

som reises er om det er mulig å ha en god vurderingspraksis i norsk muntlig når kriteriet om 

at elevene skal vite hva de skal lære ikke blir oppfylt? Forskningen til Haber og Lindgard 

(2001) viste at lærere ikke har et felles fagspråk rundt temaet muntlig kompetanse og dette 

blir problematisk for vurderingen av muntlighet. Det er rimelig å anta at når lærerne ikke har 

noe felles fagspråk rundt muntlighet, så har heller ikke elevene det og kommunikasjonen 

mellom lærer og elev blir svekket. 

For å klargjøre hva muntlighet innebærer og utvikle muntlige ferdigheter foreslår blant annet 

Penne (1999), Jers (2011) og Bakken (2014) å se til retorikken. Retorikk kan som nevnt 

tidligere defineres som intensjonell muntlighet (Svennevig et al, 2012, s. 68). Både Penne 

(1999) og Bakken (2014) hevder at systematisk arbeid med retorikk i norsk kan bidra til at 

elevene i større grad vet hva muntlighet innebærer. I læreplanene for 10. trinn er det totalt ett 

kompetansemål som eksplisitt nevner retorikk, men dette er plassert under hovedområdet 

«Språk, litteratur og kultur» og ikke under muntlig kommunikasjon (Utdanningsdirektoratet, 

2013b). På Vg3 er det totalt to kompetansemål som eksplisitt nevner retorikk og disse finner 
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vi under hovedområdene «Muntlig kommunikasjon» og «Språk, litteratur og kultur». 

Forskjellen mellom kompetansemålene for 10. trinn og Vg3 er hvordan retorikken skal 

brukes. På 10. trinn skal man kunne gjenkjenne retoriske appellformer, mens man på Vg3 skal 

kunne bruke de aktivt (Utdanningsdirektoratet, 2013c). 

Det er altså forskjeller fra ungdomsskolen til videregående i form av antall kompetansemål 

som omhandler retorikk, hvilket hovedområde de tilhører, og hvordan retorikken skal brukes. 

Etter 10. trinn skal elevene kunne gjenkjenne retoriske appellformer, mens de på 

videregående skal kunne bruke de. Dette i seg selv er ikke overraskende da elevene tilegner 

seg flere og mer komplekse kompetanser underveis i utdanningsløpet, men spørsmålet som 

reises her er om man kan inkludere mer undervisning i retorikk på ungdomstrinnet for å 

forbedre deres muntlige kompetanse på ungdomstrinnet. 

Det fremste argumentet for at retorikken kan heve ungdomsskoleelevers muntlige kompetanse 

er at undervisning i retorikk bevisstgjør elevene på de fem arbeidsfasene der de må ta bevisste 

valg underveis i prosessen (Bakken, 2014, s. 124). Dette kan føre til en større forståelse av 

begrepet muntlig kompetanse da elevene blir bevisste over hva de skal lære. På den andre 

siden er retorikk et komplisert tema som krever gode ferdigheter å beherske. Det innebærer at 

elevene på ungdomstrinnet trenger mye, samt god undervisning i retorikk for å beherske de 

komplekse ferdigheter som retorikken krever. Det problematiske med dette er tiden man har 

til rådighet i undervisningen. Elevene skal gjennom mange kompetansemål og faglige temaer. 

Det vil derfor være utfordrende å gi elevene mer undervisning i retorikk når det går på 

bekostning av fagets andre innholdsmomenter, og FIRE viser at lærere ofte velger bort arbeid 

med de grunnleggende ferdighetene når det går på bekostning av faget (Hertzberg, 2012, s. 

40).  

Innføringen av LK06 inkluderte muntlighet som grunnleggende ferdighet og 

språkkompetansene lesing, skriving og muntlighet ble i stor grad assosiert med norskfaget 

(Hertzberg, 2012, s. 41). Innføringen av grunnleggende ferdigheter la grunnlaget for mye av 

forskningen på feltet, ved at man ønsket å se hvordan implementeringen hadde gått, og om det 

ble arbeidet strukturert med de grunnleggende ferdighetene. Man fant ut at det var lite 

systematisk arbeid med de forskjellige ferdighetene og lærerne var skeptiske til å undervise i 

ferdighetene hvis det gikk ut over faget (Hertzberg, 2012, s. 40). Dette kan igjen illustrere det 

kjente problemet i klasserommet, nemlig tid. Læreplanene i LK06 har et bredt spekter av 
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kompetansemål som man skal bli undervist i, og mange hevder at antall kompetansemål 

hindrer dybdelæring og god undervisning i fag (Skolenes landsforbund, 2019). 

De grunnleggende ferdighetene tas som tidligere nevnt med videre i den nye læreplanen i 

norsk. Selv om de nye læreplanene per dags dato ikke er vedtatt har Utdanningsdirektoratet 

kommet med uttalelser om de endringene som kommer (Utdanningsdirektoratet, 2019c). 

Blant annet blir det færre kompetansemål i de nye læreplanene i norsk og dette kan bidra til at 

lærere i større grad kan gå dypere inn i undervisningen av den grunnleggende ferdigheten 

muntlighet. Dette kan kanskje gi mulighet for å gi elevene mye og god undervisning i 

retorikk, og dette kan igjen føre til at elevene i større grad enn nå vet hva begrepet muntlig 

kompetanse innebærer.  

5.2 Hva slags vurderingsområder oppfatter elever at 

læreren er opptatt av i vurderingen av muntlige 

fremføringer i norsk? 

I dette delkapittelet vil jeg diskutere det andre forskningsspørsmålet. Jeg vil starte med å 

diskutere hva elever stort sett oppfatter at de blir vurdert etter under muntlige prestasjoner, og 

hvordan lærere kan skape en vurderingspraksis der man vurderer flere områder ved 

muntlighet. 

Et av mine hovedfunn var at elevene opplever at læreren i stor grad vektlegger faglig innhold 

som vurderingsområde på muntlige fremføringer i norsk, noe de for øvrig også er enige i at 

bør spille en sentral rolle. Det at innholdet er det læreren vektlegger samsvarer i stor grad med 

funnene i doktorgradsavhandlingen til Anne Løvland. I sitt prosjekt fant hun ut at elevene 

sjeldent ble vurdert etter «Actio»-perspektivet, eller andre momenter enn det faglige innholdet 

under muntlige fremføringer (Penne & Hertzberg, 2008, s. 86). Det samme fant Hertzberg i 

sitt delprosjekt Arbeid med muntlige ferdigheter (Penne & Hertzberg, 2008, s. 19). De 

tilbakemeldingene læreren ga på muntlige fremføringer var ofte generelle og på personnivået. 

De tilbakemeldingen som ble gitt omfattet også i størst grad det faglige innholdet i 

fremføringene, og den spesifikke vurderingen som elevene har krav på etter forskriften til 

opplæringsloven §3-2 forekom sjelden (Forskrift til Opplæringslova, 2009b, §3-2). Til en viss 

grad samsvarer dette med funnene i min undersøkelse. Elevene oppfatter at de oftest blir 
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vurdert etter det faglige innholdet i fremføringene, og elevene selv oppfatter 

innholdsmomentet som viktigst i vurderingen.  

Dette kommer tydelig frem ved at alle elevene i min undersøkelse sa at innholdet var det de 

pleide å bli vurdert etter, og at det var innholdet de la ned mest arbeid i. Samtidig fortalte 

elevene om andre områder ved muntlighet de ble vurdert etter og disse områdene var 

kroppsspråk og stemmebruk. Dette sammenfaller med noen av funnene i studien til 

Svenkerud et al. (2013) der elevene legger vekt på «actio» - og «memoria» aspektet ved de 

muntlige fremføringene og de er opptatt av å fremstå som sikre talere som er uavhengige av 

manus. Likevel er det forskjeller fra Svenkeruds studie og min egen undersøkelse ved at 

innholdsmomentet nedprioriteres i forhold til selve fremførelsen. 

Hovedutfordringen ved at elevene stort sett blir vurdert etter innhold i de muntlige 

fremføringene er at selve «muntligheten» kan forsvinne. Ved å kun legge vekt på innhold i 

muntlige fremføring står man i fare for å «glemme» selve muntligheten i vurderingen. På 

bakgrunn av dette kan man argumentere for at lærere i større grad bør lage vurderingskriterier 

med utgangspunkt i flere av de ferdighetene Utdanningsdirektoratet inkluderer i muntlig 

kompetanse og kompetansemålene under «muntlig kommunikasjon». Elevene skal blant annet 

vurdere, reflektere, forstå og kommunisere. For at elevene skal bli vurdert etter de 

ferdighetene som inngår i muntlighet og aktuelle læreplanmål kan ikke bare det faglige 

innholdet fra andre hovedområder i læreplanen ligge til grunn for vurderingen av muntlige 

fremføringer. 

Det var spesielt to argumenter lærerne i studien Arbeid med muntlige ferdigheter brukte når 

de omtalte sin vurdering av de muntlige fremføringene. Det første argumentet dreide seg først 

og fremst om at elevene befant seg i en sårbar situasjon (Penne & Hertzberg, 2008, s. 86). 

Dette støttes av andre studier på muntlighet som viser at mange elever sliter med 

talevegringer i klassen (Svennevig et al., 2012, s. 70). Den sårbare situasjonen som elevene 

befant seg i under muntlige fremføringer gjorde at lærerne ikke ga elevene tilbakemeldinger i 

plenum, men kom med støttende kommentarer på personnivået etter fremføringen. 

Det er selvsagt forståelig at man som lærer støtter opp elevene når de er i en sårbar situasjon, 

men Svenkerud et al. (2012) hevder at ved å komme med tilbakemeldinger eller ros på 

personnivået unngår man store deler av vurderingen. Spørsmålet det bringer med seg er om 

man skal unnlate å vurdere, eller om vurderingen skal skje i hemmelighet etter endt arbeid? 
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Begge disse spørsmålene kan ha negativ innvirkning på elevenes læring og motivasjon. 

Vurdering har tre formål der den både skal dokumentere utdanningen til hver enkelt elev, 

fremme læring hos eleven og holde skolen ansvarlig for sin virksomhet (Fjørtoft, 2009, s. 41).  

Om vurderingen kun foregår på personnivå og omhandler innholdet vil to av vurderingens tre 

formål bortfalle. For det første vil det å unnlate å vurdere elevenes arbeid være direkte ulovlig 

etter opplæringsloven og formålet om å dokumentere elevens utdanning frafaller (Forskrift til 

Opplæringslova, 2009a, §3-1). For det andre vil vurderinger i «hemmelighet» i første omgang 

bli meget tidkrevende da man som lærer må vurdere alt etter at de muntlige fremføringene er 

gjennomført. Det vil være liten tid til å gi gode dialogiske tilbakemeldinger og 

fremovermeldinger på arbeidet hvis det blir gjort i «hemmelighet», og eleven vil ikke få 

læringsfremmende vurdering underveis i arbeidet. På denne måten vil formålet om at 

vurderingen skal fremme læring falle bort.  

Som tidligere nevnt kan god og mye undervisning i retorikk bevisstgjøre elevene på hva som 

inngår i muntlig kompetanse, men god undervisning i retorikk kan også gi lærerne et verktøy 

til å gi en vurdering som omfatter flere vurderingselementer enn kun det faglige innholdet. 

Bakken (2014) gjør rede for en metode der elevene blir innlært i retorikk og han presenterer 

de muligheter dette gir lærerne i vurderingsarbeidet med muntlige fremføringer. Han foreslår 

å legge til rette for prosjektarbeid der elevene først får god innføring i retorikkens teorier, 

blant annet de fem arbeidsfasene inventio, disposito, elocutio, memoria og actio (Bakken, 

2014, s.122). Det er også viktig at elevene får tid til å gjennomføre planene på en grundig 

måte. Bakken legger vekt på at sannsynligheten for at elevene vil gjøre dette på egent initiativ 

er liten, og at læreren må legge til rette og oppfordre til detaljert og grundig arbeid. Læreren 

må her gi elevene god nok tid til arbeidet, samt instruksjoner for hvordan elevene skal løse 

oppgaven. Det er i tillegg viktig at læreren tar med planleggingen som et eget punkt i 

vurderingen av den muntlige fremføringen. På denne måten kan læreren få større innsikt i 

elevenes prosess og det gir mulighet for å inkludere alle de fem arbeidsfasene. Det betyr at 

læreren vurderer innholdet, komposisjonen, stilen, memoreringen og fremføringen (Bakken, 

2014, s. 124). Bakken hevder også at elevene burde få muligheten til å vise at de har gjort 

bevisste valg underveis i prosessen, og at dette blir en del av vurderingen til læreren. For å gi 

læreren innblikk i elevenes prosess og valg foreslår Bakken at elevene enten skriver logg, 

eller har en samtale med læreren etter prosjektets slutt (Bakken, 2014, s. 124). Det vil også i 

arbeid med muntlighet være viktig at elevene får fullført arbeidet.  
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Ved å gjennomføre slike prosjekter blir elevene vurdert ut fra et bredere spekter av muntlige 

kompetanser og en slik vurderingspraksis vil i større grad omhandle flere av ferdighetene som 

inngår i muntlig kompetanse. Ved slike prosjekter vil også elevene få en større bevissthet 

rundt muntlighet og utvikle et bredere begrepsapparat, samt flere ferdigheter.  

5.3 I hvilken grad oppfatter elevene lærernes 

respons på muntlige fremføringer i norsk som 

nyttig? 

I det siste delkapittelet vil jeg diskutere funnene i det tredje forskningsspørsmålet som 

omhandler i hvilken grad elevene finner lærerens respons nyttig. Videre vil jeg diskutere 

lærerens respons på muntlige fremføringer og hvordan man kan gå frem for å utvikle en bedre 

vurderingspraksis for elevene.  

I undersøkelsen fant jeg ut at elevene mottok både tilbakemeldinger og fremovermeldinger på 

muntlige fremføringer i norsk. Elevene fremhevet at de ønsket flere konkrete 

fremovermeldinger underveis i arbeidet, som igjen kan hjelpe de videre i arbeidet. 

Undersøkelsen viste også at elevene ønsket dialogiske tilbakemeldinger der de kan stille 

spørsmål til læreren og oppklare eventuelle misforståelser ved vurderingene de mottar. 

Gode vurderinger kjennetegnes ved at de svarer på spørsmålene: Hvor er jeg? Hvor skal jeg? 

Og hvordan kommer jeg meg dit? (Hattie & Timperley, 2007, s. 86). Videre må 

tilbakemeldingene bli gitt i prosess for at de skal virke nyttige for elevene, og Gamlem viser 

til at elever finner tilbakemeldinger nyttige når de «er gitt tidsriktig (at den brukes videre, 

eller her og nå)» (Gamlem, 2015, s. 113). Funnene i min undersøkelse bekrefter teoriene som 

tar utgangspunkt i Hattie & Timperleys forskning. Elevene ønsker å vite hvor de er, hva som 

er målet og hvordan de kommer seg dit. Selv om elevene oppfatter at læreren svarer på disse 

spørsmålene i vurderingen etterlyser elevene i min undersøkelse grundigere svar på 

spørsmålet om hvordan man skal nå målet.  

 «Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til 

eleven» (Forskrift til Opplæringslova, 2009b, §3-2). Vurderingen elevene får skal fremme 

læring underveis og for at elevene skal få nyttige tilbakemeldinger er det viktig at elevene 

forstår vurderingen de mottar. Når en elev ikke forstår lærerens vurdering kan 
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tilbakemeldingene miste sin betydning og tilbakemeldingen vil fremstå som killerfeedback 

som ødelegger elevens motivasjon og vilje til læring (Fjørtoft, 2009, s. 45).  

Under vurderingssituasjoner gir ofte lærere tilbakemeldinger som består av utfyllende 

kommentarer som inneholder både tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Likevel oppleves 

det ofte at læreren kommenterer for mye (Dysthe, 2008, s. 22). Som nevnt i teorikapittelet 

kjennetegnes gode vurderingspraksiser ved at elevene kjenner til hva som forventes av dem, 

tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet, fremovermeldinger som gir råd om 

veien videre, samt at elevene blir involvert i vurderingssituasjoner (Utdanningsdirektoratet, 

2015). Det er klart at man som lærer bør støtte elevene i sårbare situasjoner, og den sårbare 

situasjonen elevene befinner seg i under- og etter muntlige fremføringer stiller krav til måten 

læreren gir tilbakemeldinger på. Dette fordi elevene trenger å føle seg akseptert, trygg og 

velkommen for at læring skal finne sted (Smith, 2009, s. 26). Det å gi gode dialogiske 

tilbakemeldinger setter krav til læreren som klasseleder og relasjonsbygger. En lærers 

relasjonskompetanse handler mye om profesjonalitet. Å være en profesjonell lærer inkluderer 

å ta ansvar for egen adferd og kommunikasjon, slik at det fungerer til elevenes beste (Drugli, 

2012, s. 45). Har man en god relasjon til elevene vil tilbakemeldingene kunne bli tilpasset 

hver enkelt elev og elevene vil i større grad forstå vurderingen og finne den nyttig. Når det 

gjelder vurdering av muntlige fremføringer vil det også være positivt om læreren har klart å 

skape et godt læringsmiljø der elevene også har gode relasjoner til hverandre.  

Som tidligere nevnt er lærerens respons på muntlige fremføringer ofte på personnivå. 

Responsen fra medelever er også på personnivå, men den er først og fremst knyttet til applaus 

eller positive/negative utrop (Penne & Hertzberg, 2008, s. 21). Graden av applaus etter 

muntlige fremføringer vises å bygge på elevens posisjon og sosiale status i klassen. Elever 

med svak posisjon i klassehierarkiet vil her få mindre applaus enn populære elever uavhengig 

av fremføringens kvalitet. Ved å bygge gode relasjoner mellom elever og skape et godt 

læringsmiljø kan læreren bidra til at flere elever får en positiv opplevelse ved muntlige 

fremføringer. I min undersøkelse kan man se at læreren på skole Nord prøver å gjennomføre 

muntlige fremføringer i mindre grupper slik at elevene føler seg tryggere enn ved å fremføre 

foran hele klassen.  

Ifølge Utdanningsdirektoratet (2015) kjennetegnes en god vurderingspraksis av at elevene 

også er delaktige i vurderingsprosessen ved å vurdere eget – og andres arbeid. Ved å 

inkludere og bevisstgjøre elevene på ferdighetene «å lytte» og «å vurdere» som muntlige 
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ferdigheter kan også dette bidra til god vurdering elevene imellom. På denne måten vil 

elevene kunne bli mer bevisste på hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingen, men 

det er viktig at det blir jobbet systematisk med for å skape en god vurderingskultur i klassen 

som alle involverte kan dra nytte av (Dysthe, 2008, s. 22).  

I min undersøkelse har alle elevene forskjellige svar på om de forstår tilbakemeldingene de 

får fra læreren. Noen elever syntes at en kombinasjon mellom skriftlige og muntlige 

tilbakemeldinger er best, mens noen av elevene mener at muntlige, dialogiske 

tilbakemeldinger er nyttigst. Dette fordi elevene kan stille spørsmål og oppklare eventuelle 

misforståelser i vurderingen. Disse dialogiske tilbakemeldingene har klare fellestrekk med 

tilbakemeldinger av type D, og tilbakemeldinger av type D er de tilbakemeldingene som 

Gamlem i sin doktorgradsavhandling fant at elever hevder de finner mest nyttig (Gamlem, 

2015, s. 117). Disse tilbakemeldingene kjennetegnes ved at de er dialogiske og rettet mot det 

faglige ved vurderingen. Det faglige ved vurderingen vil her være tilbakemeldinger på 

oppgave og prosessnivået. Eleven er en aktiv mottaker og det er mye verbal interaksjon 

mellom elevene og læreren. Vurderingsteorien samsvarer i stor grad med det elevene i min 

undersøkelse sier, og det vil derfor være fruktbart å gi elever dialogiske tilbakemeldinger. 

Dette støttes også av funnene i Gamlem & Smiths (2013) studie der elever fremhever at 

positive tilbakemeldinger må omhandle det faglige ved vurderingen.    

Som tidligere nevnt kan misforståelser eller uklarheter gjøre at tilbakemeldingene mister sin 

verdi. Hvis en elev ikke forstår tilbakemeldingene som blir gitt kan feedbacken bli til 

killerfeedback. Ved killerfeedback kan eleven miste motivasjonen og vurderingen vil ikke 

bidra til utvikling. Smith (2009) hevder at det essensielle for samspillet mellom vurdering og 

elevers motivasjon for skolearbeid er kommunikasjonen mellom lærer og elev. I sammenheng 

med vurderinger av muntlige fremføringer må da kommunikasjonen mellom lærer og elev 

være god for at tilbakemeldingene skal bli fruktbare og motivere til videre utvikling. Dette 

betyr at vurderingen må være individuelt tilpasset hver enkelt elev (Smith, 2009, s. 32). 

Dysthe (2008) viser til flere studier der det kommer frem at lærere kommenterer for mye på 

elevenes arbeid. Dette går spesielt ut over de svake elevene som burde få færre ting å fokusere 

på og utvikle seg mot. Altså må lærere prioritere å skape gode relasjoner til elevene sine slik 

at dialogen mellom lærer og elev er god. Dette kan føre til at lærere gir tilpassede 

tilbakemeldinger til hver elev slik at elevene både forstår de og finner de nyttige.  
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Videre viser funnene i min undersøkelse at elevene i stor grad ønsker fremovermeldinger på 

arbeidet sitt. Altså tilbakemeldinger som svarer på spørsmålet, hvordan skal jeg komme meg 

dit? Dysthe (2008) hevder også at det er dette spørsmålet som er mest utfordrende for lærere å 

svare på. Dette kan ha noe å gjøre med det manglende språket rundt muntlighetsbegrepet, og 

uten en felles forståelse av fagspråket kan tilbakemeldingene miste sin verdi ved at elevene 

ikke forstår hva de må gjøre for å forbedre seg (Svennevig et al., 2012, s. 71).   

Mange lærere finner det utfordrende å gi elever konkrete ting de må arbeide med for å utvikle 

seg. Elever får vurderinger på hva de har gjort bra og hva de må jobbe videre med, men det er 

mange som ikke vet hvordan man skal gjøre det. Dette gjør at norsklærere bør ha god 

kjennskap til arbeidsmetoder de kan foreslå for elevene. Disse bør være individuelt tilpasset 

elevenes faglige nivå. Det er også mange som ikke bruker kommentarene de får, hvis de ikke 

blir fulgt opp av læreren (Dysthe, 2008, s. 22). 

Min undersøkelse finner bevis for at det er store forskjeller i hvordan elevene bruker de 

tilbakemeldingene de mottar. Under intervjuene forteller elevene at de bruker tid i timene til å 

se gjennom tilbakemeldingene de får fra læreren, men at de stort sett gjør dette når de får 

tilbake vurderingen. Etter de har sett på tilbakemeldingene i timen forteller noen elever at de 

legger vurderingen bort for å ikke se på den igjen. De elevene i undersøkelsen som forteller at 

de har størst nytteverdi av vurderingene er elevene som forteller at de ser gjennom 

vurderingen fra forrige fremføring før de skal ha en ny. Dette gjør de individuelt utenom 

skoletiden.  

Elevene som finner tilbakemeldingene nyttige er de som bruker tid på å arbeide med 

vurderingen på eget initiativ. Med dette kan man vurdere om det vil være bedre å arbeide med 

tilbakemeldinger i skoletiden slik at flest mulig elever aktivt bruker tilbakemeldingene. Hvis 

en elevs resultat blir presentert som en karakter eller summativ vurdering uten noen 

viderebehandling på individuelt nivå fra elev og lærer vil vurderingen kunne ha en negativ 

effekt på elevens læring (Smith, 2009, s. 29-30).  

Hvis man ønsker å gi fruktbare tilbakemeldinger på muntlige fremføringer må man svare på 

spørsmålene hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan kommer jeg med dit? (Hattie & Timperley, 

2007, s. 86). Videre må det gis flere fremovermeldinger under arbeidsprosessen slik at de får 

benyttet seg av vurderingen. Vurderingen må gis på riktig tid, og elevene mener at riktig tid er 

når vurderingen blir gitt slik at de kan bruke vurderingen til å forbedre arbeidet eller aktivt 
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bruke de videre i læringsprosessen (Gamlem, 2015, s. 113). Igjen kan det være potensiale i å 

undervise i retorikk, og gi elevene god tid til å jobbe med muntlige ferdigheter slik Bakken 

(2014) foreslår. Ved å gi elevene god tid kan man som lærer gi vurderinger mens elevene er i 

prosess, samt gi elevene tid til å fullføre arbeidene. Det gir også lærerne mulighet til å gi gode 

tilbakemeldinger og fremovermeldinger ved at prosjektene foregår over tid og læreren kan 

vurdere og gi tilbakemeldinger underveis i prosjektet. Svenkerud (2013) viser til at elever 

ikke får nok veiledning av læreren underveis i arbeidsprosessen med muntlige fremføringer. 

Den veiledningen de får er oftest knyttet til administrative, tekniske og praktiske oppgaver, og 

det er sjelden elevene får muntlig-faglig veiledning (Svenkerud, 2013). Ved å gi elevene god 

tid og undervisning vil man også kunne få ferdige produkt som viser flere sider ved elevenes 

kompetanse. 

Halvferdige arbeid er demotiverende for elevene og det kan vitne om at veilednings- og 

vurderingsarbeidet ikke fungerer. Lærere bruker mye tid på å kommentere og rette elevarbeid, 

og det er viktig å sikre at elevene faktisk lærer om hvordan de kan bruke tilbakemeldingene 

de får for å bli bedre (Dysthe, 2008, s. 22).  
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6 Avsluttende kapitel 

6.1 Hovedfunn og konklusjon 

For å konkludere kan vi se at elevene i denne undersøkelsen ikke har noe felles fagspråk 

omkring muntlighet, og at muntlighet er et uklart begrep for elevene. Tidligere forskning 

utført av Haber & Lindgard (2001) viser at dette også gjelder lærere. Med dette kan vi se at 

man må skape en felles forståelse med elevene om hva muntlighetsbegrepet rommer og 

hvordan man skal trene på det. Blant annet hevder både Penne (1999) og Bakken (2014) at 

retorikken er løsningen på problemene rundt norsk muntlig. Ved å undervise i retorikk vil 

elevene få større innsikt i muntlighetsbegrepet og de blir tvunget til å ta bevisste valg 

underveis i arbeidet med muntlighet. Svenkerud (2013) foreslår på sin side en annen løsning 

på problemet ved at lærere må undervise i et bredere utvalg av muntlige arbeidsformer.  

Begge disse løsningene kan bidra til at elevene blir bevisste på hva muntlig kompetanse 

innebærer. Som tidligere nevnt i oppgaven skal de nye læreplanene iverksettes gradvis fra 

2020, og det vil bli interessant å se om færre kompetansemål i læreplanen gir mer tid til arbeid 

med muntlighet og retorikk. Den nye læreplanen i norsk skal fortsette å være metodefri, noe 

som kan gi lærere stor frihet i valg av undervisningsmetoder. Ved å vektlegge undervisning i 

retorikk eller et større utvalg av muntlige aktiviteter kan man som lærer bevisstgjøre elevene 

omkring muntlighet og øke deres muntlige kompetanse.   

Undersøkelsen kan antyde at fremføringer forekommer sjeldnere enn tidligere ettersom en 

klasse ikke hatt noen fremføringer på ungdomstrinnet, men på grunn av undersøkelsens 

metode og utvalg er det intet annet enn et innblikk i åtte elevers forståelse av undervisningen 

og vurderingen av muntlige fremføringer i norsk. Likevel kan undersøkelsens resultater hinte 

til at utviklingen går mot at flere ulike sjangre inkluderes i undervisningen av muntlighet ved 

at elevene i undersøkelsen forteller at de har vært innom flere forskjellige sjangre. 

Videre viser denne, og andre studier at lærere stort sett vurderer innholdet i de muntlige 

fremføringene. Dette er problematisk ettersom muntlig kompetanse rommer mer enn kun å 

kunne det faglige innholdet. Ved å implementere retorikk også i ungdomsskolen kan elevene i 

større grad bevisstgjøres over to ting. For det første vil elevene få et bedre innblikk i hva 

muntlighet innebærer. For det andre vil god og grundig undervisning i retorikk kunne gi 
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lærere muligheten til å vurdere elevenes prosess og gi tilbakemeldinger underveis som kan 

hjelpe elevenes utvikling. 

Hvis norsklærere skal kunne øke elevens læringsutbytte og gi elevene gode tilbakemeldinger 

forutsetter dette at man i første omgang må skape et felles fagspråk rundt muntlighet. For det 

andre er det viktig å gi gode dialogiske tilbakemeldinger på muntlige fremføringer som 

elevene finner nyttige og relevante for sin utvikling. Lærere må skape et godt klassemiljø der 

elevene blir møtt med respekt og forståelse både hos lærere og medelever. Dette kan bidra til 

at færre elever verger seg for å tale i klassen, og det kan føre til en vurderingspraksis der 

elevene er delaktige i vurderingen.  

Når det gjelder elevers forståelse av lærerens vurderingspraksis og om vurderingen de får er 

nyttig forteller elevene at de ønsker flere fremovermeldinger som kan gi dem informasjon om 

hvordan de kan forbedre og utvikle seg. Elevene i denne undersøkelsen gir uttrykk for at de 

forstår lærerens tilbakemelding, men at de ønsker dialogiske tilbakemeldinger der de kan 

stille spørsmål og oppklare eventuelle misforståelser ved vurderingen. 

6.2 Didaktiske implikasjoner 

Norskfaget har et særlig ansvar for den grunnleggende ferdigheten muntlighet. De didaktiske 

implikasjonene som undersøkelsens resultater belyser, handler i stor grad om klargjøring av 

hva muntlighet innebærer og de utfordringene et uklart språk bringer. 

De didaktiske implikasjonene dette medfører kan illustreres gjennom arbeidet med 

muntlighet. Lærere forteller at arbeidet med de grunnleggende ferdighetene ofte blir satt til 

side hvis det går utover det faglige, men de nye læreplanene kan gi rom for mer arbeid med 

muntlighet i norske klasserom. Det vil derfor bli interessant å se om arbeidet med 

grunnleggende ferdigheter vil endres når de nye læreplanene iverksettes fra 2020.  

Videre kan vi anta at muntlighet vil få en stor rolle i det nye norskfaget ettersom det blir 

innført et kjerneelement som direkte omhandler muntlighet. Kjerneelementet «muntlig 

kommunikasjon» nevner eksplisitt ulike muntlige sjangre elevene skal undervises i, men jeg 

ønsker å fremheve at «Elevene skal få oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig» 

(Kunnskapsdepartementet, 2018). 
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Det har som tidligere nevnt vært lite og fragmentert forskning på muntlighet i skolen, men 

noe av det som derimot har blitt presentert i noen studier omhandler elevers talevegring. Det 

vises at det er mange elever som sliter med å prestere noe muntlig og at dette knyttes opp mot 

responsen de får fra medelever gjennom applaus og oppmerksomhet (Penne & Hertzberg, 

2008, s. 70).  

Dette poengterer viktigheten av en god relasjon mellom lærere og elever, samt mellom elever. 

For at klasserommet skal bli en trygg arena å utfolde seg på må det stilles høye krav til 

læreren som klasseleder og lærerens relasjonskompetanse. Det er viktig å skape en gode 

relasjoner, og dette er lærerens ansvar. Relasjonen mellom lærer og elev er asymmetrisk der 

læreren har mest makt gjennom sin yrkesrolle. Det er derfor alltid læreren som har ansvaret 

for å skape den gode relasjonen mellom lærer og elev (Drugli, 2012, s. 46). Norsk er et fag 

med mange undervisningstimer, og det gjør at norsklærne bør ha god tid med klassene. Dette 

gjør at norsklærne i stor grad kan påvirke klassemiljøet og skape gode relasjoner både mellom 

lærer- elev, og elev- elev. 

En annen utfordring ved funnene i denne undersøkelsen omhandler forekomsten av 

fremføringer i de undersøkte klassene. Undersøkelsen antyder en utvikling der muntlige 

fremføringer forekommer sjeldnere enn før og at undervisningen i muntlighet rommer flere 

sjangre. Dette kan ha stor betydning for elevene ved at man fortsatt har eksamensformen der 

elevene skal ha en muntlig fremføring som også legger grunnlaget for den påfølgende 

fagsamtalen. Ved eksamen vil det være viktig at elevene kjenner til muntlige fremføringer 

som sjanger og at de mestrer ulike aspekter ved fremføringene. Det vil også være viktig for 

elevene å få utviklet gode muntlige ferdigheter i skolen, for å senere kunne fungere i 

arbeidslivet og samfunnet ellers.  

6.3 Forslag til videre forskning 

Jeg innledet denne oppgaven med sitatet «Forskning om muntlige fremføringer i skolen er et 

lite og fragmentert felt» (Svennevig, Tønnesson, Svenkerud & Klette, 2012, s. 70). Jeg har 

gjennom dette prosjektet søkt etter informasjon som kan bidra til utvidet kunnskap om 

elevenes erfaringer og opplevelser av vurdering av muntlige presentasjoner i norskfaget. På 

grunn av tidsbegrensning og oppgavens omfang har jeg kun fått et lite innblikk i elevenes 

holdninger og tanker. Likevel vil det være interessant å øke omfanget på denne eller lignende 
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undersøkelser for å se om funnene gjort i denne undersøkelsen kan generaliseres til en større 

populasjon.  

For å utvide kunnskapen om muntlighet i klasserommet vil det være interessant å undersøke 

om situasjonen i dag er den samme som den var rett etter LK06 ble innført med tanke på 

muntlige aktiviteter i klasserommet. Er det fortsatt slik at det nesten utelukkende er muntlige 

fremføringer som preger treningen av muntlige ferdigheter? Eller har norsklærere begynt å 

variere undervisningen til å omhandle flere ulike muntlige sjangre? 

Hovedutfordringen er at forskningen på muntlige ferdigheter stort sett kobles opp mot 

innføringen av nye læreplaner og hvordan de nye læreplanene har blitt implementert. Det er 

derfor rimelig å anta at vi etterhvert får ny og oppdatert forskning på feltet som kan si mer om 

hvordan det arbeides med muntlighet. Inntil da bør norsklærere støtte seg på og se til den 

allerede eksisterende teorien og strebe etter å utvikle både undervisningen og vurderingen av 

muntlighet i klasserommet. 
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Vedlegg 1 – Informasjonsskriv og 

samtykkeskjema 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ” Elevers holdninger, tanker og refleksjoner om vurdering av muntlighet i norsk”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

elevers holdninger, tanker og refleksjoner rundt vurdering av muntlighet i norskfaget. I dette 

skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for 

deg. 

Formål 

Formålet med studien er å undersøke elevers holdninger, tanker og refleksjoner rundt 

vurdering av muntlighet i norskfaget. Vi ønsker å undersøke om det lærere tenker på som god 

vurdering av muntlighet samsvarer med det elevene mener er god vurdering av muntlighet. 

Prosjektet er en masterstudie, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet 

i Oslo. Utvalget til studien består av 12 elever fra fire forskjellige ungdomsskoler.   

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

De personene som deltar i studien er valgt på bakgrunn av at de går i 9. klasse på en 

ungdomsskole, har norskundervisning og at de ønsker å delta i studien. Totalt vil 12 elever på 

4 forskjellige ungdomsskoler delta i studien.   

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltagelse i studien innebærer at deltagerne deltar på et gruppeintervju sammen med 2 

medelever. Gruppeintervjuet tar ca. 30 minutter. Jeg vil ta lydopptak av intervjuene og bruke 
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en intervjuguide. Intervjuet vil bestå av spørsmål som «Hvilke forventninger har dere til de 

tilbakemeldingene dere får?» og «Hva tenker dere at muntlighet i norsk er?». 

Jeg vil ikke samle inn personopplysninger, men elevenes tanker, holdninger og refleksjoner 

rundt vurdering av muntlige ferdigheter i norsk. Opplysningene som behandles i studien vil 

bli anonymisert og de vil ikke være mulige å spore opp til den aktuelle eleven. 

Foreldre/foresatte kan få se intervjuguiden før intervjuet hvis det er ønskelig.   

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. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

Deltagelse i studien vil ikke påvirke ditt forhold til skolen eller lærere.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er bare 

jeg, Jørgen Fusdahl, og veileder Henriette Hogga Siljan, som vil ha tilgang til 

personopplysningene som blir samlet inn. Deltagerne i studien vil ikke kunne gjenkjennes i 

publikasjonen. 

Etter intervjuet vil jeg transkribere intervjuet og gi deltagerne hvert sitt tall. Det betyr at 

navnet på eleven vil bli erstattet med Elev 1, Elev 2, Elev 3 osv. 

Etter at lydopptaket av intervjuet er transkribert og anonymisert vil lydopptaket slettes.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Personopplysningene vil bli anonymisert og slettet etter at intervjuene er transkribert i februar 

2019. Prosjektet avsluttes juni 2019. 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 
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- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i 

dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Jørgen Fusdahl på 93443285 eller e-post: jafusdah@student.uv.uio.no eller veileder 

Henriette Hogga Siljan på e-post: h.h.siljan@ils..uio.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

Med vennlig hilsen 

Prosjektansvarlig    Student 

(Forsker/veileder) 

Henriette Hogga Siljan   Jørgen Fusdahl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

mailto:jafusdah@student.uv.uio.no
mailto:h.h.siljan@ils..uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Samtykkeerklæring   

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Elevers holdninger, tanker og 

refleksjoner om vurdering av muntlighet i norsk, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg 

samtykker til: 

 å delta i gruppeintervjuet  

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 30 Juni 

2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av forelder/foresatt, dato) 
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Vedlegg 2 – Intervjuguide 

Spørsmål om muntlighet 

• Hva tenker dere at muntlighet i norsk er? Hvordan trener dere muntlighet i 

norsktimene? 

o Hvilke ferdigheter tenker dere inngår i begrepet muntlighet? (Lytte, tale, 

samtale osv.) 

• Er det å trene på muntlighet viktig for dere? Hvorfor/ Hvorfor ikke?  

• En muntlig aktivitet de fleste elever er godt kjent med er muntlige fremføringer.  

o Har dere hatt noen muntlige fremføringer i norsk?  

o Pleier dere da å fremføre i par, individuelt eller på andre måter? 

• Hva synes dere er det viktigste å tenke på når man har en fremføring?  

Spørsmål om vurdering 

• Pleier dere å få tilbakemeldinger på muntlige fremføringer?  

o Pleier det å være fra læreren eller medelever? 

• Hvordan pleier dere å få tilbakemeldinger på den/de fremføringene dere har? 

(Individuell, som gruppe, muntlig, skriftlig?) 

o Pleier dere å få vurdering ut fra forhåndsutgitte vurderingskriterier? 

o Pleier dere å forberede dere i henhold til kriteriene? 

• Hva vektlegger dere i planleggingen før en fremføring? Innhold og struktur? 

o Øver dere på selve fremføringen? (Stemmebruk og kroppsspråk) 

• Før en fremføring, vet dere hva dere vil bli vurdert etter?  

o Føler dere at dere blir vurdert etter de kriteriene dere har fått?   
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• Hvilke forventninger har dere til de tilbakemeldingene dere får? 

• Hvordan likte dere best å få tilbakemelding på og hvorfor var den måten best? 

(Helklasse vs. individuelt, muntlig vs. skriftlig) 

• Hva liker dere at vurderingen vektlegger?  

o Vil dere helst vite hva dere fikk til eller det dere kan jobbe mer med?   

• Hva pleier dere å få tilbakemelding på etter fremføringer? (Innhold, struktur, 

stemmebruk, kroppsspråk) 

• Hva føler dere er det viktigste å bli vurdert etter?  

• Hvordan vil dere bruke tilbakemeldingene dere fikk på fremføringen? 

o Pleier dere å notere ned den tilbakemeldingen dere får? 

o Pleier dere å se på tilbakemeldingen dere fikk på forrige fremføring før dere 

skal ha en ny? 

 

 


