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Sammendrag 

Per i dag er det lite av skoleforskningen som spesielt har rettet seg mot norsk på yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Denne masteroppgaven er et forsøk på å belyse tendenser i 

oppgavesettene fra de ulike fylkene til lokalt gitt eksamen i faget NOR1206, fra våren 2015. 

At en eksamen er lokalt gitt vil si at oppgavesettet laget i hvert fylke, i stedet for sentralt hos 

Utdanningsdirektoratet. Dette medfører at det hvert år produseres 19 forskjellige eksamener i 

faget NOR1206. Målet med oppgaven min er å besvare spørsmålet: " Hvilke likheter og 

forskjeller finnes det i på tvers av oppgavesettene i lokalt gitt skriftlig eksamen i NOR1206 fra 

våren 2015?". For å finne ut av dette gjennomfører jeg en komparativ dokumentanalyse av de 

19 oppgavesettene, i tillegg til at jeg legger frem en dypere analyse av eksamenene til Oslo, 

Troms og Buskerud. De lokalt gitte eksamenene sammenliknes også med de sentralgitte 

eksamenene i norsk på 10. trinn og vg3, fra samme året. I analysen kommer det frem tydelige 

skiller mellom de ulike eksamenene, blant annet representert ved svært varierende faglig nivå 

på oppgavene. Videre blir eksamenene sett i lys av krav om reliabilitet; hvorvidt eksamenene 

prøver de kompetansene de skal på en tilstrekkelig måte. 

Funnene mine viser at det er relativt store forskjeller mellom de ulike eksamenene, og at disse 

arter seg i alt fra tilgjengelig tid på eksamensdagen og forventet omfang på besvarelsene, til 

hva slags tekster og kompetanser som etterspørres i de ulike oppgavesettene. Sammenliknet 

med sentralt gitt eksamen for grunnskolen og vg3 er det også forskjeller i faglig nivå på 

oppgavene. En god eksamen må være reliabel. Det vil si at oppgavene må ha validitet i 

forhold til læreplanmålene som skal prøves. Perfekt validitet kan i dette tilfellet se ut som et 

uoppnåelig ideal, og mulige grunner til at det er slik drøftes i slutten av denne oppgaven. 
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Forord 

"Jeg er ikke skrudd sammen for denne typen arbeid", er en tanke som har summet i bakhodet 

gjennom hele prosessen med denne oppgaven. Desto større er gleden derfor når jeg nå leverer 

masteroppgaven min, etter fem år på lektorprogrammet. Jeg trodde det ville bli krevende å 

skrive en masteroppgave. Jeg trodde rett. 

Takk til familie og venner som har vært med og støttet meg gjennom mange lange dager med 

lesing, skriving og tidvis frustrasjon. Dere har holdt ut med meg, på tross av at jeg lot skjegget 

og håret vokse fritt til jeg var ferdig. Spesielt takk til min veileder, Tove Stjern Frønes, for 

innspillene jeg fikk i løpet av arbeidet. Det var godt å vite at det i mørke stunder i hvert fall 

var én av oss som hadde troen på at dette ville komme i havn. 

Nå er tiden inne. Skjegget er tatt, og håret er klippet. Jeg er klar til å returnere til 

sivilisasjonen nå.  
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1 Innledning 

Den norske skolen står overfor mange utfordringer, kanskje spesielt innenfor yrkesfaglige 

utdanningsprogram i videregående skole. Det er lite overraskende for lærere og skoleforskere 

å høre om frafall, og faglig svake elever i denne relativt store gruppen. Blant annet fordi 

frafallsproblematikken har vært fremtredende i lang tid. Vi ser dette reflektert i ulike 

initiativer fra Utdanningsdirektoratet og politikere, der målet er å øke gjennomføringsraten på 

yrkesfaglige utdanningsprogram. Problematikken fører til både politisk debatt og bekymring 

blant profesjonelle, som til daglig har med yrkesfagelever å gjøre. Forklaringen på hvorfor det 

har blitt slik er kompleks. Det er ofte fellesfagene som gjøres til syndebukken i denne 

sammenhengen. Med ujevne mellomrom luftes spørsmålet om hvorfor disse fagene må være 

like for alle, uavhengig av studieprogram. Fellesfagenes legitimitet på yrkesfaglige 

utdanningsprogram utfordres. Kjernen i denne debatten kan sies å være læreplanen. Både den 

generelle og i hvert enkelt fag. 

Norskfaget nyter en særstilling i den norske skolen som et av de største fagene. Dette kommer 

til uttrykk blant annet gjennom det faktum at elever får flere standpunktkarakterer i dette 

faget: Både muntlig, skriftlig hovedmål og skriftlig sidemål vurderes med karakter. Samtidig 

er også norskfaget preget av en svært stor faglig bredde. Dette kommer blant annet til uttrykk 

for elever på yrkesfag, som vil ta påbygning til generell studiekompetanse. Etter to år har 

elever på studieforberedende linje hatt 225 timer norsk, sammenliknet med 112 timer på 

yrkesfag. Dette gjør påbygningsåret for yrkesfagelever svært utfordrende. I tredjeklasse må 

disse elevene ha 281 timer i norsk for å dekke læreplanmålene for både vg2 og vg3. 

Denne oppgavens formål er å analysere oppgavesettene elevene i ulike fylker får, i 

forbindelse med lokalt gitt eksamen i skriftlig norsk på yrkesfag vg2, også betegnet med 

fagkoden NOR1206. En lokalt gitt eksamen er utarbeidet av en eksamensnemnd i hvert fylke. 

Dette medfører at hver lokalt gitte eksamen nasjonalt inneholder 19 forskjellige oppgavesett. 

Sentralt gitte eksamener utarbeides av en eksamensnemnd i Utdanningsdirektoratet, og 

samme oppgavesett gis til alle fylkene. Analysen min i denne oppgaven skal gi et bilde av 

hvilke likheter og forskjeller det er mellom oppgavesettene i de 19 fylkene, og dermed kaste 

lys over et ellers lite utforsket område innenfor den norske skolen. 
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1.1 Oppgavens relevans 

Den fremste årsaken til at fagområdet denne oppgaven tar for seg er relevant for norsk skole, 

er det faktum at vi vet såpass lite om lokalgitt eksamen i norsk på yrkesfag. Det finnes noen 

rapporter som omhandler norskeksamen: For eksempel studiene gjennomført i forbindelse 

med KAL-prosjektet i Ungdommers skrivekompetanse (Berge, Evensen, Hertzberg, & Vagle 

(red.), 2005). Studiene undersøkte elevtekster fra avgangseksamen i norsk, i perioden 1998-

2001. Et annet relevant prosjekt er Normprosjektet (2012-2016). Gjennom samarbeid med 

lærere over hele landet ble det utviklet forventningsnormer. Det vil si beskrivelser av hva som 

rimelig kan forventes av elevers skriving etter fire og sju års opplæring (Skrivesenteret). 

Utviklingen av forventningsnormene førte videre til en intervensjonsstudie der de ble brukt 

som grunnlag for undervisning og vurdering i skriveopplæringa i flere fag. 

"Eksamensoppgaver i norsk etter 13 år" (Bach, 2015) er en artikkel publisert i forbindelse 

med Normprosjektet. Der diskuteres blant annet hva som regnes som en norskfaglig oppgave, 

basert på sensorerfaringer fra sentralt gitt eksamen i norsk skriftlig. Disse studiene går 

grundig til verks på henholdsvis eksamen i norsk på grunnskolen og avgangseksamen i norsk 

på vg3. 

Disse studiene tar imidlertid ikke for seg eksamen på yrkesfaglige utdanningsprogram. Den 

forskningen som er gjort hva gjelder skriving i yrkesfaglige utdanningsprogram, tar ikke i stor 

grad for seg eksamensformen slik yrkesfagelever møter den; som lokalt gitt eksamen. Dette er 

uheldig, fordi eksamen har en såpass stor betydning for elevene som blir trukket ut til 

eksamen, og fordi ordningen er kostbar for samfunnet. Vi kan ikke si at det er en god eller 

dårlig ordning, fordi vi ikke vet nok om den. Min oppgave er et forsøk på å bidra til innsikt i 

ordningen. Blant annet setter jeg de lokalt gitte oppgavesettene opp mot sentralgitte 

eksamener, som elevene må igjennom i 10.-klasse og på vg3. Et annet viktig aspekt ved å 

studere eksamensordningen i NOR1206 nærmere, er det norskdidaktiske perspektivet. På 

tross av at kun få elever relativt sett blir trukket ut, er eksamen å oppfatte som en egen 

tekstkultur i skolen. Ettersom vurderingen av eksamensbesvarelser får en plass på vitnemålet, 

vil eksamen nødvendigvis forme hvordan elever blir undervist i faget. 

En masteroppgave fra NTNU har et liknende fokusområde som min oppgave (Nilsen, 2015). I 

Nilsens masteroppgave sammenliknes oppgavene i tre eksamenssett utformet av Nord-

Trøndelag fylkeskommune, i forbindelse med eksamen i norsk skriftlig våren 2014, hvorav to 
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var såkalte "FYR-eksamener". Hun tar sikte på å analysere oppgavene i lys av læreplanen som 

konstrukt for norskfaglig kompetanse. Nilsen finner at yrkesrettet skriving i norskfaget 

medfører noen didaktiske utfordringer. 

I min oppgave vil jeg gjøre noe av det samme, men fokusere på et større utvalg og mer 

generelle trekk ved oppgavesettene, som utgjør skillelinjer mellom de 19 lokalt gitte 

eksamenene. Det er viktig å påpeke at analysen i min oppgave først og fremst har et 

deskriptivt formål: Å belyse hva som kjennetegner lokalgitte eksamener i faget NOR1206, og 

hvilke forskjeller som finnes på tvers av de ulike fylkenes oppgavesett. Hovedmålet er å løfte 

frem i lyset en del av den norske skolen som har fått relativt lite oppmerksomhet innen 

skoleforskningen. 

1.2 Problemstilling 

Denne oppgavens hovedproblemstilling lyder som følger: 

Hvilke likheter og forskjeller finnes det på tvers av oppgavesettene i lokalt gitt skriftlig 

eksamen i NOR1206 fra våren 2015? 

For å belyse dette har jeg formulert tre konkretiserende forskningsspørsmål: 

- Hva skiller de ulike fylkenes oppgavesett fra hverandre? 

- Hvilke læreplanmål gis spesiell vekt i de ulike fylkene? 

- Hvilket norskfaglig nivå ligger oppgavene i materialet på, sammenliknet med sentralt 

gitte eksamener for grunnskolen og vg3? 

Formålet med problemstillingen er å undersøke lokalt gitt eksamen i norsk på yrkesfaglige 

utdanningsprogram i lys av følgende perspektiv: 

- Norskfagets posisjon som fellesfag på yrkesrettede utdanningsprogram. 

- Eksamen som skriftlig vurderingssituasjon. 

- Forholdet mellom norsk på yrkesfag og norsk på studieforberedende 

utdanningsprogram, med tanke på spenninger i overgangen fra grunnskolen til 

videregående opplæring på yrkesfag. 
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På veien frem til generell studiekompetanse må alle elever i Norge gjennomføre to 

obligatoriske skriftlige eksamener i norsk. Den første ved avslutningen av grunnskolen, og 

den andre ved avslutningen av vg3. Det er også mulig for elever å trekkes ut til eksamen både 

på vg1 og vg2. Det forventes, naturlig nok, vesentlig mer av en elev ved avgangseksamen på 

videregående sammenliknet med avgangseksamen på grunnskolen. Elevers literacy, og evne 

til å anvende anerkjente skriftlige virkemidler, skal ha utviklet seg i løpet av den videregående 

opplæringen. Dersom denne påstanden stemmer, vil det vise seg forskjeller mellom 

oppgavesettene elevene møter i 10. klasse og på vg3. På samme måte som på vg3, er skriftlig 

eksamen på vg2 yrkesfag basert på en læreplan for et høyere nivå enn grunnskolen. Derfor 

bør vi kunne se refleksjoner av dette også i oppgavesettene som ligger til grunn for denne 

oppgavens problemstilling. Det må nevnes at situasjonen for mange elever på yrkesfaglige 

utdanningsprogram tilsier at de ikke skal gjennomgå avsluttende eksamen i norsk skriftlig, 

fordi de blir lærlinger etter to år på programmet. Dette har mange implikasjoner for 

norskopplæringen, deriblant at man på yrkesfag har tilsvarende antall timer i norsk over to år, 

som elever på studieforberedende utdanningsprogram har på ett. På tross av at NOR1206 er et 

trekkfag, bør ikke dette ha noen innvirkning på den stegvise faglige progresjonen. For å 

undersøke om dette stemmer, vil oppgavesettene i datamaterialet sammenliknes med samme 

års eksamener for grunnskolen og vg3. 

Det er to distinkte perspektiver på norskfaget som gjør seg gjeldende i diskusjoner om norsk 

på yrkesfag. Disse er perspektivet på norsk som danningsfag, og som redskapsfag. Det er 

vanskelig å diskutere for eksempel yrkesretting av norskfaget uten å snakke om disse 

perspektivene. I min undersøkelse vil jeg derfor forsøke å ta hensyn til dette både når jeg 

analyserer materialet, og når jeg drøfter funnene. Jeg vil også drøfte didaktiske implikasjoner 

for norsklæreres undervisningspraksis på yrkesfaglige utdanningsprogram, dersom det er et 

mål å yrkesrette faget. 

Oppgaven er disponert slik: I kapittel 2 legger jeg frem teori og begreper som jeg har funnet 

relevant i arbeidet med undersøkelsen. Kapittel 3 er denne oppgavens metodekapittel. Her 

presenterer jeg mine metodevalg, og perspektivene jeg går inn i analysen med. Dette er 

spesielt med tanke på validitet og analysemetoden. I kapittel 4 presenterer jeg analysen, og 

funnene mine. Analysen har to nivåer, der det første er generelle trekk på tvers av hele 

materialet, og det andre er et dypdykk i tre av de 19 eksamenene. Til slutt i dette kapitlet 

sammenlikner jeg også funnene mine med sentralt gitte eksamener for grunnskolen og vg3. I 
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kapittel 5 drøfter jeg funnene mine i lys av tidligere forskning på eksamen. I tillegg 

kommenterer jeg hvilken relevans mine funn kan ha for norskfaget på yrkesfaglige 

utdanningsprogram med tanke på FYR-prosjektets formål og intensjoner. 
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2 Teori og sentrale begreper 

I dette kapitlet vil jeg presentere teori som jeg finner relevant for temaet i oppgaven, og 

analysen jeg skal gjennomføre. I stor grad dreier dette seg om å belyse perspektiv på skriving 

og skrivekultur i skolen. Det er også relevant å presentere teori om vurdering og grunnlaget 

for vurdering både av og for læring i forbindelse med den norske skolen. I tillegg ønsker jeg å 

gi et bilde av situasjonen på yrkesfaglige utdanningsprogrammer slik den er i dag med tanke 

på norskfagets plass. Konkret betyr dette at følgende områder står sentralt: Skriving som 

grunnleggende ferdighet, læreplanmål, tekstkulturer og vurdering i tillegg til yrkesretting av 

norskfaget på yrkesfaglige utdanningsprogram. Jeg anser også at leseferdigheter har en 

innvirkning på elevenes evne til å besvare eksamensoppgavene. 

2.1 Læreplanen i norsk 

Dagens læreplan er basert på Kunnskapsløftet LK06. Norskfagets læreplan etter LK06 er 

svært annerledes enn for eksempel læreplanen for videregående under R94. I den tidligere 

læreplanen finner vi krav om at elevene skal beherske spesifikke sjangre og ha kunnskap om 

navngitte forfattere fra de ulike litterære periodene (Kyrkje-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1993). Den nye læreplanen detaljstyrer i vesentlig mindre grad. 

Kompetansemålene er ordnet under hovedområdene "muntlig kommunikasjon", "skriftlig 

kommunikasjon" og "språk, litteratur og kultur". Denne inndelingen gjelder for samtlige 

årstrinn. Læreplanen ble revidert i 2013. I norskfaget betød revisjonen at sjangerbenevninger 

som artikkel, essay og kåseri ikke lenger brukes, og er erstattet av teksttyper. Disse inkluderer 

blant annet informative, argumenterende og fortellende tekster (Breivega & Johansen, 2016). 

Breivega og Johansen diskuterer det de i revisjonen av læreplanen kaller for "en dreining bort 

fra sjanger, til teksttyper i skriveopplæringa". I utgangspunktet finner de at 

Utdanningsdirektoratets bruk av begrepet teksttype i læreplanen, gjør dets betydning til 

forveksling likt sjanger (2016, s. 52). Revisjonen LK13 gjør imidlertid "teksttyper" til et 

overordnet begrep i skriveopplæringen, og toner ned "sjanger". Dette får konsekvenser for 

utformingen av eksamensoppgaver: I stedet for å bli bedt om å skrive ei novelle, et kåseri 

eller et brev, bes om å skrive "en kreativ tekst". Sjangerbegrepet er likevel ikke borte, da det 

fortsatt er en del av formuleringen i sju av læreplanmålene i norsk (2016, s. 52). Etter 
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revisjonen forstår Breivega og Johansen sjangerbegrepet i læreplanen som formmessige 

uttrykk som best oppfyller en teksttypes eksplisitte formål (2016, s. 54). 

I en rapport publisert i forbindelse med evalueringen av Kunnskapsløftet, blir reformens 

åpning for læreres metodefrihet understreket. "De nye læreplanene nødvendiggjør en 

desentralisering som gir skolen, skoleledere og lærere et tydelig ansvar for å konkretisere de 

nasjonale målene og iverksette tiltak som kan bidra til å realisere dem" (Møller, Ottesen, & 

Hertzberg, 2010, s. 5). I norskfagets læreplan nevnes mange ferdighetsområder elevene skal 

beherske ved fullført utdanning. Målene er generelle i formuleringen. For eksempel er et av 

læreplanmålene i norsk etter vg1 studieforberedende, og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, 

at elevene skal kunne "tilpasse språk og uttrykksformer til ulike skrivesituasjoner i skole, 

samfunn og arbeidsliv". Dette har svært mange ulike implikasjoner, som ikke spesifiseres i 

læreplanen for øvrig. Det er med andre ord opp til lærere selv å gjøre didaktiske valg for at 

elevenes undervisning, og vurderingen av deres ferdigheter, har dekning i læreplanmålene. 

Sagt med andre ord, er det læreren som er den viktigste aktøren for å realisere målene i 

læreplanen (Sanderg & Aasen, 2008). 

Det er enighet blant forskere om at store deler av LK06 er utarbeidet med et sosiokulturelt 

læringsperspektiv (Hellne-Halvorsen, 2014), (Hopfenbeck, 2014), (Berge, 2012). 

Etableringen av grunnleggende ferdigheter frigjort fra fag har mange funksjoner. Deriblant 

signaliserer den at grunnleggende ferdigheter ikke kun skal læres i de fagene som tradisjonelt 

knyttes til disse. 

2.2 Literacy 

Literacy er på norsk en noe flyktig størrelse i norsk skoleforskning. Dels fordi det er vanskelig 

å finne en dekkende definisjon av hva begrepet innebærer, og dels fordi ingen av forsøkene på 

å finne en norsk oversettelse har fått særlig gjennomslag. "Begrepet grunnleggende 

ferdigheter i Kunnskapsløftet kan dessuten forstås som en oversettelse av den engelske 

betegnelsen, men literacy rommer mye mer enn et smalt definert ferdighetsbegrep" (Fjørtoft, 

2014, s. 71). Selv om begrepet er vanskelig å oversette på en måte som fullstendig gjenspeiler 

det engelske ordets betydning, kan vi likevel si at "grunnleggende ferdigheter" dekker et 

sentralt aspekt. De grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet representerer den 
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tekstkompetansen som vurderes som nødvendig for meningsfull deltakelse i samfunnets ulike 

tekstkulturer (Berge, 2012), (Utdanningsdirektoratet, 2012). 

Fjørtoft viser til Unescos definisjon av begrepet: Literacy er evnen til å identifisere, forstå, 

skape, kommunisere og regne, gjennom tekst i ulike kontekster. Literacy fordrer livslang 

læring som gir individer muligheten til å oppnå sine mål, utvikle kunnskap og delta i 

samfunnet på lokalt og nasjonalt nivå (Fjørtoft, 2014, s. 72). Her beskrives literacy, med 

andre ord, som noe hvert individ kan tilegne seg, og som et sett med normer for meningsfull 

deltakelse i samfunnet. 

Norskfaget er på mange måter sentralt med tanke på literacy. I løpet av de første årene i 

grunnskolen fokuseres undervisningen på at elevene skal tilegne seg ferdigheter i å bruke 

språket til ulike formål. På denne måten kan de senere oppnå literacy innenfor mange ulike 

fagfelt. Hvert fagfelt kan sies å ha en egen literacy, eller tekstkultur: For eksempel forventes 

det av litteraturvitere at de må kjenne til en rekke innflytelsesrike litterære verk fra Norge, og 

at de behersker fagspråk knyttet til analyse av litteratur. Et mer generelt eksempel er 

forventningen i samfunnet om at alle må beherske et sett samfunssjangre, som å  delta i en 

debatt, fylle inn selvangivelsen, skrive referat fra et møte i borettslaget eller søke jobb. 

Literacybegrepet kan også tilpasses norskdidaktikk på yrkesfag, blant annet ved å definere 

ulike former for yrkesfaglig literacy. Eksempelvis kan vi si at yrkesfaglig literacy for en elev 

på tømrerfaget inkluderer blant annet kunnskap i å lese og produsere plantegninger, skriving 

av rapporter og bestillinger. Mange av tekstene eleven på tømrerfaget må forholde seg til er 

unike for dette fagfeltet. Samtidig har en elev på restaurant- og matfaget et sett med unike 

tekster som skiller seg markant fra tømrerfaget. Samtidig som elever på yrkesfaglige 

utdanningsprogram må utvikle literacy i fagspesifikke sjangre, må vi huske på at også konkret 

norskfaglig literacy skal utvikles ifølge læreplanen. 

2.3 Hva er skriving? 

Skriving og lesing har fulgt mennesker i årtusener. Helt tilbake til sivilisasjonens vugge i 

Mesopotamia finner vi spor av skriftlig mediering (Tignor, et al., 2014). Vi skriver for å 

kommunisere, og i et samfunn som preges av mye tekst er det en svært viktig del av skolen. 

Utdanningen skal gi elevene de verktøy som trengs for å kommunisere skriftlig; beherskelse 

av språket som medium for kommunikasjon, evne til å fortolke tekst og finmotoriske 
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ferdigheter til å forme bokstaver. Skriving er definert som en av fem grunnleggende 

ferdigheter. Utdanningsdirektoratet har gjort tilgjengelig et rammeverk for grunnleggende 

ferdigheter, som presenterer ferdighetsområder og kjennetegn på mestring i de ulike 

ferdighetene (Utdanningsdirektoratet, 2012). En del av hensikten med rammeverket er å 

konkretisere hvordan de grunnleggende ferdighetene spiller inn i utdanningen av elever i alle 

fag, slik at alle lærere gjøres ansvarlige i arbeidet med digitale ferdigheter, muntlighet, lesing, 

regning og skriving. I dette dokumentet defineres skriving som et verktøy for å kunne ytre seg 

"forståelig og hensiktsmessig i kommunikasjon med andre", samt for å "utvikle egne tanker 

og egen læring" (s. 14). 

 

Figur 1: De fire ulike ferdighetsområdene i å kunne skrive, slik de er definert av Utdanningsdirektoratet. 

Videre i rammeverket for grunnleggende ferdigheter defineres også nivåer av mestring 

ytterligere (Utdanningsdirektoratet, 2012, s. 15). Nivåene kan forstås som 

progresjonsindikatorer, hva elevene i samarbeid med læreren kan jobbe mot for å øke 

elevenes kompetanse innen skriving. Ferdighetsområdet planlegge og bearbeide handler om 

elevenes evne til å aktivt anvende skrivestrategier. Enkle strategier er å bruke notater og enkle 

kilder som grunnlag for skrivingen. Høyere mestringsnivå kjennetegnes ved at elevene bruker 

kilder effektivt og korrekt, og at de benytter seg bevisst av ulike skrivestrategier tilpasset 

situasjonen. Til slutt nevnes egenrevisjon som et viktig kjennetegn på høy mestring. Under 

det å utforme tekster er det grunnleggende nivået å kunne lydrett skriving for hånd og på 

tastatur, og å sette sammen tekster med flere modaliteter. Høyere nivåer i dette 

ferdighetsområdet er at elevene er i stand til å utforme tekster med relevant språk i forhold til 
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faget og formålet med teksten. Ferdighetsområdet å kommunisere peker på elevenes evne til å 

uttrykke sine egne meninger på det grunnleggende nivå, med en progresjon til at elevene 

evner å bygge kritiske argumentasjonsrekker. 

Til slutt i Utdanningsdirektoratets utgreiing om skriving står det om ferdighetsområdet å 

reflektere og vurdere. Her vektlegges på det grunnleggende nivået elevenes evne til å uttrykke 

personlige erfaringer i tekster. På høyere nivåer kan elevene reflektere over egen læring i 

arbeid med faglige tekster. For eksempel kan elever med høyt refleksjonsnivå kunne greie ut 

om hva de har lært i arbeidet med et prosjekt når de skriver refleksjonsnotat. Dermed bruker 

de skrivingen som et middel for å øke egen kunnskap på en måte elever med lavere 

refleksjonsnivå har vanskelig for å gjøre. 

Ferdighetsområdene i skriving har en rekke implikasjoner for skriveundervisning og 

vurdering av skriving. Dette kan ha ulike uttrykk i ulike fag; naturfaglæreren vil sannsynligvis 

vektlegge utforming og refleksjon i arbeid med forsøksrapporter, og historielæreren vil 

vektlegge planleggingen og bruken av kilder i arbeid med en artikkel. På tross av at skriving 

har blitt en grunnleggende ferdighet, har ikke norskfaget mistet bredden i hva skriving betyr i 

faget. Snarere åpner dette for tverrfaglige vurderinger i varierende kapasitet. 

2.4 Skrivehjulet 

Under arbeidet med de første nasjonale prøvene ble skrivehjulet utviklet som en modell for å 

forklare ulike aspekt ved skriving (Fasting & Thygesen, 2007), (Berge, 2005b). "Modellen 

framstiller relasjonen mellom prosesser på makro- og mikronivå, representert ved 

skrivehandlinger, skrivekompetanser, og innkodingskompetanser" (Fasting & Thygesen, 

2007, s. 295). Skrivehjulets formål er å fungere som en didaktisk modell for skrivingens 

mange fasetter. Siden den først ble utviklet har den endret seg noe, blant annet ved at hjulets 

nivåer nå kalles "formål" og "skrivehandlinger". Modellen deles også inn etter hvorvidt 

fokuset er på funksjonelle sider ved skriving, eller semiotiske medieringsressurser (Nasjonalt 

senter for skriveopplæring og skriveforskning, 2013). 
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Figur 2: Skrivehjulet, med fokus på funksjonelle sider ved skriving, basert på den nåværende modellen til 

Skrivesenteret (Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, 2013). 

De funksjonelle sidene ved skriving handler om kommunikasjon på makronivå; formålet med 

skrivingen. I modellen korresponderer de ulike formålene med de skrivehandlingene som er 

mest vanlig å benytte seg av for å oppnå disse. Skrivehandlingene han imidlertid benyttes til 

flere ulike formål. 
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Figur 3: Skrivehjulet, med fokus på semiotiske medieringsressurser, basert på den nåværende modellen til 

Skrivesenteret (Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, 2013). 

Den delen av modellen som fremhever semiotiske medieringsressurser beskriver 

kommunikasjonskompetanse på mikronivå. Grunnlaget for å kunne utføre skrivehandlinger 

knyttes til å beherske modaliteter, tekststruktur, grammatikk og ordtilfang i tillegg til manuell 

skriving (Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, 2013). 

Vi kan bruke skrivehjulet som analyseverktøy i møte med skriveoppgaver. I den delen der 

funksjonelle sider ved skriving er vektlagt, er formålet med skrivingen løst tilknyttet de ulike 

skrivehandlingene. Ut ifra hva slags tekst en oppgave ber om, kan vi finne ut hvilke 

skrivehandlinger som best egner seg til å svare på oppgaven. Skrivehjulet modellerer 

grunnleggende elementer ved skriving. Med modellen kan vi analysere hvilke 

skrivehandlinger og formål som inngår i en tekst. For eksempel vet vi at et debattinnlegg ofte 

er tekster med formål om å beskrive et problem, presentere refleksjoner rundt det, og til slutt å 

påvirke leseren. 

De semiotiske medieringsressursene som er viktige i forbindelse med min undersøkelse, er 

"tekststruktur" og "grammatikk og ordtilfang". Når jeg analyserer oppgavene i materialet vil 
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jeg kommentere nivået som forventes av elevene med tanke på disse kategoriene. Dette kan i 

materialet komme til uttrykk i formkrav, eller krav til bruk av fagbegreper i besvarelsen. Bruk 

av andre modaliteter enn skrift er uvanlig i norskeksamener, og derfor vil ikke dette området 

av modellen som handler om "modaliteter" vektlegges i mitt arbeid. Området "manuell 

skriving" handler i stor grad om motoriske ferdigheter. Om dette holder det å si at elevene i en 

eksamenssituasjon forventes å være i stand til å bruke et tastatur for å skrive, ettersom 

eksamen gjennomføres og leveres digitalt. 

Denne modellen har vært med å forme læreplanen og skriveprøven slik den ser ut i dag. I 

denne oppgavens analysedel vil skrivehjulet benyttes for å tolke hva oppgavene krever av 

elevene. Elever som går i møte med en skriftlig eksamen i norsk, må beherske en rekke 

kommunikative kompetanser for å forstå hva en enkelt oppgave ber om, og siden kunne avgi 

et godt svar på den. 

2.5 Lesing i forbindelse med eksamen 

Det er ingen tvil om at en skriftlig eksamen fordrer ikke bare skriveferdigheter, men også 

leseferdigheter. Elevene er avhengig av å forstå mest mulig av all tekst i et oppgavesett på 

eksamen for å danne seg et bilde av en rekke aspekt ved eksamenen. For at elevene på best 

mulig måte skal kunne besvare eksamensoppgavene, kreves svar på følgende spørsmål: Hva 

er de praktiske rammene for dagen? Hvordan måles min kompetanse? Hva er det oppgaven 

ber meg om å gjøre? Hva bør jeg bruke mest tid på? En kan argumentere for at disse 

spørsmålene svarer seg naturlig for sterke elever. Svarene på disse spørsmålene avgjør til en 

viss grad om elevens besvarelse er i tråd med det oppgavene ber om. En elevs leseforståelse er 

altså sentral i gjennomføringen av en skriftlig eksamen. 

Det er i seg selv et mål å utforme ordlyden i en eksamensoppgave, og resten av 

oppgavesettets tekst for øvrig, på en så lettfattelig måte som mulig. Et anekdotisk, men 

treffende eksempel er setningen "Jammen jeg skjønte ikke oppgaven", fra fortvilte elever etter 

et dårlig prøveresultat. Astrid Roe beskriver lesing som en interaktiv prosess: 

Lesing er en interaktiv prosess som innebærer at leseren samhandler med teksten. 

Dette betyr at leserens personlige erfaringer, både som leser og som menneske, er med på å 

skape mening, noe som igjen medfører at en og samme tekst kan oppfattes på forskjellig måte 

av ulike personer (Roe, 2010, s. 71). 
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En mulig forklaring på elevenes frustrasjon i situasjonen jeg beskrev tidligere, er at elevene 

ikke enda behersker den skrivekompetansen som vurderingssituasjonen spør etter. Samtidig, 

dersom flere av elevene sier de ikke forsto, kan dette være en invitasjon til å undersøke om 

utfordringen også kan knyttes til lesing av oppgaveteksten. 

En annen grunn til at elever ikke forstår det de leser, kan være at de har lav bevissthet 

omkring egen leseprosess – eller for å si det på en enkel måte – at de ikke konsentrerer seg 

om det de holder på med når de leser. De som ikke bevisst overvåker sin egen leseprosess, vil 

heller ikke kunne registrere at de eventuelt ikke forstå (Roe, 2010, s. 71). 

Det er spesielt to momenter i Roes diskusjon vi skal ta med oss til denne oppgavens 

analysedel: Det første er at lesing og leseforståelse er sentrale i gjennomføringen av en 

skriftlig eksamen. Det andre er at tekstene elevene møter i oppgavesettet bør være på et 

passende norskfaglig nivå, i henhold det som kan forventes av elevene ved utgangen av vg2 

yrkesfag. Dersom det er samsvar, vil elevene ha lettere for å vite hva en oppgave ber om, og 

hva som bør fokuseres på i besvarelsen. Dersom oppgaveteksten og øvrig tekst presenteres 

ryddig, og språket som brukes er konsist og tydelig, er risikoen for dårlig prestasjon grunnet 

misforståelse av oppgaven betydelig redusert. 

2.6 Vurdering i skolen 

Den norske skolens vurderingspraksis reguleres og har hjemmel i forskrift til 

Opplæringslovas kapittel 3. Som lærer på ungdomsskole og videregående plikter man å gi en 

sluttvurdering basert på elevenes demonstrerte kompetanse i faget, i henhold til 

læreplanmålene. Samtidig plikter man å underveis vise elevene hvordan de ligger an. 

Underveisvurdering er en stor del av lærerens praksis. Gjennom å jevnlig prøve elevene i 

ulike læreplanmål, kan læreren danne seg et bilde av elevenes nåværende kompetanse og 

progresjon i faget. Samtidig danner dette grunnlaget for standpunktvurdering i faget ved dets 

avslutning. Elevene kan på sin side også danne seg et bilde av egen kompetanse og 

progresjon, og i samarbeid med læreren utarbeide strategier for å oppnå høyere kompetanse. 

I tillegg til at elever i norsk skole vurderes i hvert enkelt fag av lærere som ser deres 

progresjon over tid, fastsetter også regelverket at elever skal gjennomgå eksamen. Her skal 

utenforstående fagpersoner fungere som sensorer, som skal kartlegge og vurdere elevenes 

fagkompetanse (Bach, 2015). Eksaminering har svært mange former: På tiende trinn i 

grunnskolen skal samtlige elever gjennom en skriftlig og en muntlig eksamen, der elevene 
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trekkes ut til fag. På videregående skal alle elever for å få generell studiekompetanse 

gjennomgå skriftlig eksamen i norsk på vg3, samtidig som elevene hvert år kan trekkes ut til 

skriftlige og muntlige eksamener i tillegg til den obligatoriske norskeksamenen. Elever på 

yrkesfag eller programfag må i tillegg gjennomføre praktisk eksamen i programfag. 

2.6.1 Vurdering for læring og vurdering av læring 

Begrepet vurdering for læring er på mange måter selvforklarende. Hovedformålet er 

at vurderingen skal føre til at den lærende øker sin forståelse og kunnskap. Man vurderer ikke 

for å gi karakter, rangere en elev i forhold til en annen elev, eller for å finne ut hva klassens 

gjennomsnittskår er i religion. Læreren vurderer for å kunne bruke kunnskapen til å lære 

eleven mer (Hopfenbeck, 2014, s. 72). 

Vurdering for læring, eller formativ vurdering, har ikke direkte forbindelse til prosjektets 

datamateriale. Likevel er det verdt å nevne, for å styrke ulike perspektiv på former for 

vurdering i skolen. Samtidig har vurdering for læring fått såpass stor plass i skolen i dag at vi 

må ta hensyn til hva dette begrepet innebærer også i møtet med avsluttende vurdering. Vi 

skiller mellom vurdering slik den foregår underveis, og ved avslutningen av et fag eller ved 

eksamen. Dette er et ledd i forståelsen av underveisvurdering som et pedagogisk verktøy, og 

gir oss begrepene formativ og summativ vurdering, eller vurdering for læring og vurdering av 

læring. 

En undervisningspraksis med fokus på vurdering for læring åpner for didaktiske grep som 

øker interaksjon mellom lærer og elev. Hopfenbeck viser til Utdanningsdirektoratets prosjekt 

Bedre vurderingspraksis og Vurdering for læring, fra henholdsvis 2007-2009 og 2010-2014 

som toneangivende for ideer om vurdering for læring i Norge (s. 74). Satsingsprosjektet 

Vurdering for læring kom som en reaksjon på rapporten fra pilotprosjektet Bedre 

vurderingspraksis. Under pilotprosjektet ble deltakende skoler og akademikere satt til å 

arbeide med kjennetegn for måloppnåelse som en del av vurderingspraksisen. 

Kjennetegn for måloppnåelse er også sentralt i summativ vurdering. Dette samsvarer med en 

forståelse av at det ikke er formen på, men snarere bruken av vurderingen som avgjør 

hvorvidt den er formativ eller summativ. Den formative vurderingen hører til under arbeid 

med den proksimale utviklingssonen. Vygotskys utviklingsteori presenterer et perspektiv der 

barnets utvikling ikke kan ses som isolert til nåværende nivå (Bråten & Thurmann-Moe, 

1998). Den proksimale utviklingssonen er et oppnåelig nivå av læring innen rekkevidde ved 
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hjelp av interaksjon, både internt mellom elevene, og mellom elevene og læreren. Hopfenbeck 

forteller at elever som ble intervjuet i forbindelse med prosjektet Vurdering for læring kunne 

gjengi hvordan læreren la opp undervisningen, og hvordan vurderingssystemet fungerte, 

uavhengig av faglig kompetanse (2014, ss. 90-95). Videre påpeker hun at flere skoler arbeidet 

med nivådifferensiering av oppgaver og prøver. Dette hadde positiv effekt på motivasjon: 

Elever fikk selv ansvar for å velge oppgaver de opplevde at de behersket. Baksiden av dette er 

at svake elever tenderer til å velge oppgaver på lavere faglig nivå konsekvent. Det blir 

vanskelig å utfordre disse til å strekke seg mot et høyere faglig nivå. En annen utfordring er at 

elever som ønsker å prestere velger oppgaver som er over deres evne ved nåværende 

tidspunkt, i frykt for å få dårligere karakter i faget dersom de ikke alltid velger de vanskeligste 

oppgavene. 

Dersom vi ønsker oss et bevisst forhold til vurdering, bør vi kjenne til hvordan 

lærernes undervisning og elevenes læringsmiljø har direkte betydning for 

vurderingspraksisene, og hvordan valg av prøver og oppgaveformat påvirker elevenes valg av 

læringsstrategier når de skal løse oppgaver (Hopfenbeck, 2014, ss. 95-96). 

Det er liten tvil om at det har blitt lagt vekt på vurderingspraksis i dagens læreplan. 

Hopfenbeck peker på en rekke elementer som sammen utgjør et komplekst læringsmiljø for 

elevene. Elevenes valg av løsningsstrategier i møte med oppgaver i et fag formes av lærerens 

undervisning og vurderingspraksis. Valgene læreren gjør med tanke på oppgavedesign vil 

over tid påvirke hvordan elevene går frem i arbeidet med å svare på oppgavene. 

I en skole som legger stor vekt på formativ vurdering kan summativ vurdering by på 

utfordringer, spesielt med tanke på at det er denne vurderingsformen som brukes under en 

eksamen.  Elevene får gjennom år på skolen trening i å gjenkjenne kjennetegn for 

måloppnåelse, og blir ofte forberedt på hvilke læreplanmål som er mest aktuelle i en nært 

forestående vurderingssituasjon. Den samme muligheten har elevene bare i begrenset grad når 

de står overfor eksamen. På tross av at ingen eksamensoppgaver klarer å måle hele bredden av 

læreplanen for et fag, vil den likevel ha som mål å teste elevens kompetanse i så mye som 

mulig. Fordi det i en eksamenssituasjon ikke er faglærer som vurderer elevene, er de prisgitt 

sensors definisjoner av måloppnåelse. I så måte fyller arbeid med retningslinjer for vurdering 

en viktig rolle i å skape et jevnt og rettferdig utgangspunkt for vurdering av eksamener. 
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Figur 4: Modell med oversikt over kjeden av faktorer som påvirker lærerens undervisningspraksis og elevers 

valg av løsningsstrategier i møte med eksamensoppgaver. 

Figuren over er min modell, og illustrerer sammenhengen mellom vurderings- og 

undervisningspraksis. Styringsdokumentene, som her inkluderer alle dokumenter som har 

implikasjoner for didaktisk praksis, legger føringer for lærerens arbeid. I tillegg utarbeides 

eksamen i faget på bakgrunn av styringsdokumentene. Læreren skal vurdere elevenes 

kompetanse ved å sette en standpunktkarakter, basert på læreplanmålene, til hver enkelt elev 

ved kursets slutt. Læreren må også forberede elevene på en eventuell eksamen. Derfor 

påvirker også sluttvurderingen lærerens undervisningspraksis, prøver og oppgaveformat. Til 

slutt påvirker lærerens undervisning og vurderingspraksis elevenes valg av løsningsstrategier i 

møte med oppgaver. Jeg støtter meg til Bach sin beskrivelse av norskeksamen for å forsvare 

at denne modellen har en viss gyldighet: 

Fordi oppgavene når så mange, gir de signaler om hva som er viktig i faget. 

Obligatorisk sentralt gitt eksamen i norsk er en stadfesting av fagets posisjon og en 

stadfesting av skriving som en avgjørende kompetanse for at et menneske skal kunne delta i et 

avansert samfunns demokratiske prosesser (Bach, 2015, s. 30). 

Modellen viser at dersom læreren ikke har et bevisst forhold til styringsdokumentene og sin 

egen vurderingspraksis, er det vanskeligere for elever å velge de rette strategiene for å løse 

sluttvurderingsoppgaver. Det holder imidlertid ikke at lærerens undervisning og 

vurderingspraksis påvirkes av styringsdokumentene. Elevene må også bevisstgjøres for at de 

skal kunne gjenkjenne en vurderingssituasjon, for så å velge en passende strategi for å løse 

oppgaven. I norskfagets skriftlige eksamen betyr dette at elevene må bli klar over nivået som 
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forventes innenfor relevante lese- og skriveferdigheter. De må også være kjent med 

tekstkulturen i skriftlig eksamen. Dersom elevene er bevisste på skrivesituasjonen de er i, og 

hvordan deres kompetanse blir målt, er sannsynligheten stor for at de også gjør gode valg i 

sine besvarelser. Elevene framstilles som passive i påvirkningskjeden. Dette er ikke 

nødvendigvis helt korrekt, ettersom elever har en viss påvirkning på flere av elementene som 

nevnes. For eksempel vil en eksamensoppgave som svært mange elever misforstod brukes til 

å utarbeide oppgaver som er lettere å forstå. Elever kan også påvirke en lærers 

undervisningspraksis, avhengig av flere faktorer, som blant annet sosialt miljø i klassen og 

gjennomsnittlig faglig nivå. Likevel vil jeg argumentere for at modellen peker på det 

viktigste; at styringsdokumentene veier tyngst i utformingen av eksamen. 

2.6.2 Eksamen som skriftlig vurderingssituasjon 

Når vi snakker om norskeksamen følger det en rekke konnotasjoner til hva en norskeksamen 

innebærer. Bach understreker at det er sterkt ønskelig å oppnå pålitelighet i oppgavedesignet 

til norskeksamen på vg3. Det vil si at det må være en gjensidig enighet og forståelse om 

hvilke skrivekompetanser som skal vurderes, og hva som vektlegges i vurderingen av en 

besvarelse (Bach, 2015). 

Alle tekster kan forstås som del av en tekstkultur. Også eksamen kan derfor anses å være en 

unik tekstkultur (Berge, 2005a). Tekster kan grupperes inn i makrokategorier, for eksempel 

etter tekstens formål eller sjanger. Hadde vi spurt elever på ungdomstrinnet for ti år siden ville 

vi sannsynligvis fått høre at tekster enten er skjønnlitterære eller sakprosa. Begrepene har i 

dag endret seg noe, til å hete kreative tekster og saktekster. Målet med grupperingene forblir 

de samme: Ved å ha oversikt over en rekke trekk som definerer tekster i den ene eller den 

andre retningen kan elevene lettere forstå hva som forventes dersom en oppgave ber en om å 

skrive en jobbsøknad eller et kåseri. Tekster kan også skilles på mer snevre nivåer innenfor 

makronivåene, gjennom å definere sjangertrekk. I forbindelse med eksamen stiller Berge 

spørsmålet: "Hva er avgangsprøvas begrepsvaliditet? Det vil si hva slags forståelse av 

skriving og tekst legges det i grunnen opp til gjennom prøvekonstruksjonen?" (2005a, s. 18). 

Dette spørsmålet vil jeg også stille vedrørende denne oppgavens datamateriale. 

Berge viser videre til at mange av KAL-studiene "peker i retning av at de tekstkulturelle 

rammebetingelsene er forholdsvis vide, og at det er en konsekvens av et systematisk 

utviklingsarbeid som har tatt tid" (2005a, s. 18). Følgene av dette er blant annet at elever og 
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sensorer har en forståelse av at en oppgave kan løses på forskjellige måter innenfor prøvens 

rammer. Denne fleksibiliteten blir trukket frem som mulig årsak til at en del av tekstmaterialet 

i KAL hadde såkalte "risikotrekk" (2005a, ss. 18-19), (Anderson & Hertzberg, 2005).  

Også ethvert fags eksamen kan sies å være en egen tekstkultur, med særskilte regler for hva 

som kjennetegner en god tekst. Dette gjelder både på tvers av fag så vel som på tvers av 

årstrinn innenfor hvert fag. Et banalt, men treffende eksempel på fagnivå er å sammenlikne 

eksamen i norsk hovedmål og engelsk. Ved første øyekast er de to ganske like, med noen 

åpenbare unntak: For eksempel er det et tydelig krav om hvilket språk som skal benyttes i 

besvarelsen i de to eksamenene for at teksten skal regnes som gyldig. Likevel er det mye som 

forener de to Begge presenterer konstruerte skrivesituasjoner som tidvis forsøker å mime 

autentiske skrivesituasjoner. Det vil si at en oppgave kontekstualiseres ved at eleven for 

eksempel bes om å skrive en jobbsøknad, eller svare på et leserinnlegg. Begge eksamenene 

har typisk oppgavesett bestående av en kort- og en langsvarsdel. Likevel er det forskjeller i 

hvordan besvarelsene vurderes. Der engelskeksamen legger mer vekt på korrekt ortografi og 

setningsbygning, kan norskeksamen vektlegge innhold og struktur. 

Når elevene møter til eksamen i NOR1206, har de en forventning om hvordan oppgavesettet 

vil se ut. Denne er basert på hvordan læreren har forberedt dem på eksamensformen. De vil 

trolig sammen med læreren, eller en eksamensvakt, gjennomgå informasjonsdelen før 

eksamenstiden starter. Deretter har de fire eller fem timer til å skrive og levere sine 

besvarelser. Tekstene som blir produsert på denne tiden, har som grunnleggende formål å vise 

elevenes fagkompetanse, selv om selve oppgavene kan føre til at disse ser svært forskjellige 

ut fra fylke til fylke, og fra elev til elev. 

En eksamen må ha konstruktvaliditet: Oppgavene elevene får må prøve elevene i 

læreplanmålene som er aktuelle for elevenes klassetrinn. Mange faktorer spiller inn i 

vurderingen av en eksamens konstruktvaliditet. Tilgjengelig tid, ordlyden i oppgavene, 

forventet omfang og lesemengde er eksempler på faktorer som påvirker en eksamens validitet. 

Ytre faktorer kan også påvirke en eksamenssituasjons validitet: Arbeidsforhold i 

eksamenslokalet, forstyrrende hendelser og tekniske feil kan bidra til å påvirke 

eksamensbesvarelser. I vurderingen av besvarelser kan også sensorbias påvirke eksamenens 

validitet. Dette perspektivet på eksamen som skriftlig vurderingssituasjon tas med i analysen. 
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Dersom norskeksamen skal være en reliabel pekepinn på elevers kompetanse, må vi også 

kunne definere hva som er gode skriveoppgaver. Bach presenterer sensorerfaringer fra arbeid 

med norskeksamen på vg3, og påpeker at mange sensorer kritiserte to oppgaver i eksamen for 

norsk hovedmål fra 2012 for å mangle faglighet (Bach, 2015, s. 34). Kritikken gikk blant 

annet på oppgavenes "vage formulering". Svært mange av besvarelsene var preget av 

personlige erfaringer og meninger, uten henvisning til relevante faglige eksempler. Mange av 

sensorene mente oppgavene ikke krevde nevneverdig norskfaglig kompetanse. I 2014 møtte 

oppgave 1 og 4 i eksamen for norsk hovedmål kritikk fordi de ble beskrevet av sensorene som 

"samfunnsorienterte" fremfor rettet mot å legge til rette for å prøve læreplanmålene (Bach, 

2015, s. 36). Bach viser videre til at undersøkelse viste at et signifikant antall sensorer ikke 

opplevde oppgavesettet for eksamen i norsk hovedmål 2014 som tilstrekkelig. Dette er et 

interessant moment med tanke på at samme type undersøkelser ikke er blitt gjort på lokalt gitt 

eksamen: Det er stor sannsynlighet for at vi ville sett liknende resultater, men da over hele 19 

forskjellige oppgavesett. Dette ville bety at oppgaver som sensorene ville vurdert som gode til 

formålet, ikke ville gjelde for elevene som ikke tok eksamen i det fylket. 

 

2.7 Skriving på yrkesfag 

Dersom sentralt gitt eksamen i norsk er en stadfesting av fagets posisjon, som Bach skriver, er 

lokalt gitt eksamen i norsk et uttrykk for det samme. Norskfaget står sterkt også i yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Skillet mellom fellesfag og programfag i yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer reiser en rekke utfordringer. Den første og mest åpenbare er at 

programfagene ofte anses å kreve mindre av elevene med tanke på grunnleggende ferdigheter. 

Utviklingen av skriveferdigheten kan se ut som den overlates til fellesfaglærere. En grunn til 

dette kan være at fellesfagene har røtter i vitenskapelige fag. Yrkesfagene anses å være 

"praktisk orienterte", og fellesfagene "teoretisk orienterte". Ellen Beate Hellne-Halvorsen 

avdekker varierende grader av slike holdninger i avhandlingen Skrivepraksiser i yrkesfaglige 

utdanningsprogram (2014). 

Med innføringen av LK06 og konseptet grunnleggende ferdigheter kom også retningslinjer 

for hva de grunnleggende ferdighetene betød for hvert fag, i et forsøk på å oppfordre til en 

praksisendring blant annet hos yrkesfaglærere. 
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For å realisere intensjonene til LK06 betinges et samarbeid på tvers av fag. Det er 

særlig knyttet til grunnleggende ferdigheter og yrkesretting av fellesfagene. Dette utfordrer de 

to lærergruppene, fellesfaglærere og yrkesfaglærere, til å åpne faggrenser mot hverandres 

fagområder (Hellne-Halvorsen, 2014, s. 57). 

Det er verdt å merke seg at elever på yrkesfaglige utdanningsprogram samlet over to år har 

112 timer norsk. Dette tilsvarer ett år med norsk på studieforberedende linje. Riktignok er det 

egne læreplanmål for norsk på studieforberedende linje vg2, som fører til høyere 

kompetansekrav, men til sammenlikning er antall timer yrkesfagelever får i norsk fortsatt 

svært få. 

For norskfaget har samarbeid med yrkesfag lett for å resultere i at fellesfaget får yrkesretning 

(Hellne-Halvorsen, 2014, ss. 57-61). Dette kan skje i alle delene av læreplanen for norsk. 

Eksempelvis kan både muntlige og skriftlige oppgaver få yrkesfaglig tematikk for å tilpasse 

fellesfaget noe til det yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Vi kan tenke oss følgende 

skriftlige oppgave i norsk på elektrofaglinjen: 

Forklar hvordan et PLS-system fungerer, og hva det kan brukes til. Bruk fagterminologi. 

Denne oppgaven knytter seg sterkt til elektrofaget gjennom oppgavens tematikk og krav om 

fagspråk. Den vil kreve at læreren, i tillegg til å vurdere elevenes kommunikasjonsferdigheter 

i norsk, kan tilstrekkelig mye om det oppgaven spør om, til å vite når elevene presenterer 

korrekt informasjon. Det positive ved dette er at elevene får øvelse i to fag samtidig, og det er 

mulig å gjennomføre tverrfaglige vurderingsprosjekter. I tillegg er det positivt dersom elevene 

opplever skriveoppgavene som relevante. Dette kan være gode verktøy for å variere 

undervisnings- og vurderingsmetodene i faget. Samtidig er det et svært begrenset antall timer 

norsk elevene har de to første årene på yrkesfag. Å bruke tid på å yrkesrette norskfaget kan 

derfor stjele nødvendig tid fra deler av norskfaget som ikke lett lar seg tilpasse yrkesfaglig 

tematikk eller relevans, og kan dermed undergrave legitimiteten til et felles norskfag for alle 

elever. 

2.7.1 Yrkesretting i norskfaget – danning og redskap 

Frafall er et utbredt problem i videregående opplæring. Ulike initiativer fra myndighetene har 

blitt satt i gang for å forsøke å få bukt med dette, og øke antallet på de som gjennomfører 

videregående opplæring. Et av disse prosjektene er FYR-prosjektet (Utdanningsdirektoratet, 
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2014). Prosjektet startet som et tiltak i prosjektet Ny GIV, som varte fra 2010-2013 og hadde 

som mål å styrke samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune i oppfølging av svakt 

presterende elever, forsterke samarbeidet mellom fylkeskommunen og NAV ungdom som har 

falt utenfor skole- og arbeidsliv, og å etablere felles mål for bedre gjennomføring av 

videregående opplæring (Høines (red.), Frønsedal, & Eftedal, 2016). Prosjektets formål ble 

videreført i "Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring", som varer ut 2016. 

FYR-prosjektets formål er å forbedre yrkesrettingen av fellesfag på yrkesfaglige 

utdanningsprogram (Utdanningsdirektoratet, 2014). Begrunnelsen for dette lyder slik: 

Det at fellesfagene blir mer yrkesrettede vil bedre sammenheng i utdanningen og bidra 

til økt motivasjon og gjennomføring hos elevene. Prosjektet skal sikre at elever i de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, 

engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres skolehverdag og er yrkesrettet mot 

fremtidig arbeidsliv (Utdanningsdirektoratet, 2014). 

FYR-prosjektet kan anses som et signal fra Utdanningsdirektoratet om at norsk på yrkesfag 

bør dreies mot et redskapsperspektiv fremfor danning. Dette er ikke det samme som å si at det 

oppfordres til å neglisjere danningsaspektet i norskfaget. Likevel vil et yrkesrettet norskfag, 

slik yrkesretting beskrives i FYR-prosjektet, føre til et fokus på redskap fremfor danning. En 

kan på den andre siden argumentere for at arbeid med en yrkesfaglig literacy også kan kalles 

danning. "Relevans defineres som å bruke fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og 

fagterminologi i opplæringen som har relevans for yrkesutøvelse og voksenliv" 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Dersom vi legger til grunn danningsaspektet i norskfaget slik 

som det defineres av Bach (2015), kan vi påstå at yrkesretting i norskfaget ikke nødvendigvis 

er synonymt med et overveiende fokus på norsk som redskapsfag fremfor som danningsfag. 

Ett av FYR-prosjektets hovedanliggender er å utvikle og distribuere læringsressurser. 

Prosjektet har opprettet et nettsted som fungerer som et forum der fellesfaglærere på 

yrkesfaglige utdanningsprogram kan publisere forslag til yrkesrettede undervisningsopplegg, 

oppgaver og prosjekter (Høines (red.), Frønsedal, & Eftedal, 2016). 

Yrkesretting i norskfaget kan tolkes på ulike måter. Det er svært varierende meninger blant 

fagpersoner som arbeider med yrkesfagelever, om hva som er det rette for å tilpasse 

undervisningen til utdanningsprogrammet. For enkelhets skyld kan vi dele inn i to 

grunnholdninger. På den ene siden finnes de som ikke anser yrkesretting som nødvendig i 

norskfaget: Dersom norskfagets læreplanmål er like for elever på studiespesialiserende og på 
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yrkesrettede utdanningsprogram, hvilket også er tilfelle, bør elevene ha en noenlunde lik 

tilnærming til faget. Den andre tilnærmingen til norskfaget på yrkesrettede 

utdanningsprogram er denne: Ettersom elever i yrkesrettede utdanningsprogrammer statistisk 

sett presterer dårlig i fellesfag, må norskfaget tilpasses. For at elevene skal få bruk for det de 

lærer i norskfaget, må det bli yrkesrettet, og fokusere på å utvikle redskaper som er 

nødvendige i møte med samfunnet. 

Norskfaget er potensielt et av de mest omfattende fagene i norsk skole. Elever undervises i alt 

fra språk, morfologi og kommunikasjon, til litteratur, analyse og kultur. Berge peker på 

norskfaget som instrumentelt for retorisk dannelse, som i sin tur forbereder elevene på å bli 

aktive deltakere i et demokratisk samfunn (Berge, 2012). 

 

Det norske demokratiet er et samfunn som krever mange og ofte komplekse skriftlige 

og muntlige ferdigheter. Når det gjelder skriving, må skolen komme disse kravene i møte 

gjennom å trene elevene systematisk i mange ulike teksttyper. Bredden i teksttypene skolen 

bør og må jobbe med, er samtidig problematisk å prøve i en sentralt gitt eksamen der 

forventningen om reliabel, summativ vurdering av 50 000 elevsvar er et hovedanliggende 

(Bach, 2015, s. 30). 

Reliabel summativ vurdering må være et mål for lokalt gitt eksamen i like stor grad som 

sentralt gitt eksamen, av de samme grunnene som Bach nevner. Utfordringen med å prøve 

bredden i teksttypene i norskfaget er også til stede i norskeksamen på yrkesfag. En av 

årsakene til at det er slik kan ligge i måten skriftlig eksamen i norsk legges opp på. Malen for 

eksamensdesignet legger opp til at elevene skal besvare en kort- og en langsvarsoppgave. Selv 

om oppgavesettet reflekterer bredden av teksttyper i norskfaget, begrenses elevenes 

besvarelse av det faktum at elevene må velge hvilke oppgaver de skal besvare, og derfor også 

hvilke teksttyper som gjør seg gjeldende. Slik eksamensformen er i dag, kan altså ikke 

bredden av teksttyper prøves. Samtidig kan likevel bredden av relevante læreplanmål prøves. 

Hellne-Halvorsen skriver i sin avhandling om, blant annet, samarbeidet mellom 

yrkesfaglærere og fellesfaglærere. Avhandlingen baseres på en studie av skrivepraksiser i tre 

forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag, Design og håndverk og 

Teknikk og industriell produksjon. "Både yrkesfaglærere og norsklærere dokumenterer med 

sine meningsytringer og undervisningspraksiser samstemte faktorer som trekker i retning av 

et fagligbasert meningsfellesskap" (2014, s. 338). Funnene viser ifølge Hellne-Halvorsen at 
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kunnskapslagring er den dominante skrivehandlingen i fagopplæringen på Helse- og 

oppvekstfag, mens metaperspektiv på kunnskapen vektlegges på Design og håndverk og 

Teknikk og industriell produksjon. Både yrkesfaglærere og norsklærere praktiserer 

"strukturerte skriveoppgaver og skrivemønstre i fagskrivingen" (s. 239). Det vil si at lærernes 

skrivepraksis avhenger av utdanningsprogrammet. Både norsklærere og yrkesfaglærere legger 

didaktisk til rette for opplæring i skriving knyttet til det aktuelle utdanningsprogrammet. På 

bakgrunn av Hellne-Halvorsens avhandling er det tydelig at skriving i norskfaget påvirkes av 

utdanningsprogram. Om dette kommer til uttrykk i form av en yrkesfaglig orientert 

skrivepraksis i samspillet mellom norsklærere og programfaglærere, er det grunn til å tro at 

samme fenomen til en viss grad påvirker samspillet faglærere imellom også på andre 

utdanningsprogram. Eksempelvis er det ikke umulig at vi ved å gjennomføre en liknende 

studie, avdekker unike skrivepraksiser innenfor utdanningsprogrammene Medier- og 

kommunikasjon, og Musikk, dans og drama. 
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3 Metode 

Denne oppgaven baserer seg på kvalitativ samfunnsvitenskapelige metode. I dette kapitlet vil 

jeg presentere deler av forskningstradisjonen som er relevant for denne oppgaven. Samtidig 

skal jeg beskrive og forsvare mine metodiske valg. 

3.1 Samfunnsvitenskapelig metode 

Vitenskap er en svært bred betegnelse. Den omfatter både virkelighetsforståelsen vår, og 

verktøyene vi anvender for å oppnå forståelse. Vi forstår verden basert på konseptualisering 

av ideer: Ord som demokrati, hastighet og oksidasjon representerer ideer som former vår 

kunnskap og vårt forhold til verden (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 11). 

Det finnes svært mange retninger innen vitenskap. Denne oppgaven handler om skolen, og 

faller dermed inn under skoleforskning, en del av samfunnsvitenskapen. For kort å begrunne 

dette kan vi forstå skolen som et samfunnsrelatert fenomen: Det er et resultat av menneskers 

interaksjon at kunnskapen mellom individer kan utvides. Skolen er en videreføring av 

fenomenet opplæring av barn: I stedet for at det kun er foreldrene som har ansvaret for 

opplæring av barn, har samfunnet valgt ut en rekke ideer som det er ønskelig at alle forstår og 

forholder seg til. Den primære sosialiseringen vil alltid skje i hjemmet, men med skolen får 

barn en mer samfunnsstyrt sekundær sosialisering (Hurrelmann, 1989). 

Vi skiller mellom hverdagskunnskap og forskning. Hverdagskunnskap kan forstås som et 

individs teoretisering av hverdagserfaringer. For eksempel vil skoleelever trekke slutninger 

om skolen basert på sin egen erfaring med den (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 

27). Disse slutningene kan være svært forskjellige fra et individ til et annet, fordi de ikke deler 

samme erfaringer. Johannesen, Tufte og Christoffersen (2010) sier videre at vi har å gjøre 

med to verdener: Den lille, som omfatter individet og dets erfaringer, og den store, som 

omfatter erfaringene fra alle individer. Denne modellen er ikke absolutt, da det ikke er mulig å 

kartlegge samtlige erfaringer hos samtlige individer. Likevel er den en god måte å forklare 

utfordringer knyttet til kunnskap på ulike plan i samfunnsvitenskapen. 

For å besvare problemstillingen min har jeg valgt å benytte meg av dokumentanalyse. De 19 

eksamenene utgjør materialet, og analysen er delt inn i to hovednivåer: Det første nivået skal 

vise generelle tendenser på tvers av oppgavesettene, og det andre nivået er en mer omfattende 
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analyse av tre eksamener. Den første delen av analysen gjennomføres ved å vurdere 

dokumentene ut ifra deskriptive kategorier, som så fortolkes. Den andre delen av analysen 

gjennomføres med grunnlag i de samme kategoriene, men med tydeligere fokus på å 

analysere oppgavene. Til slutt sammenliknes funnene med de sentralt gitte eksamenene. 

3.2 Validitet 

 Som forsker ønsker man å oppnå validitet, å få sine funn og tolkning av disse vurdert som 

troverdige og på det grunnlaget bli innlemmet som en del av forskningsfeltet. Validitet kan 

forstås som gyldighet i forskningen, og omfatter alle deler av en studie (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2011). 

Som mennesker har vi alle en tendens til å overgeneralisere og trekke forhastede beslutninger 

basert på selektive inntrykk (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010). Dette kan få 

uheldige følger for hvordan forskningsresultater påvirker både vår lille og store verden. For 

eksempel kan måten en sak vinkles på i media føre til at en hel befolkning trekker gale 

konklusjoner (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, ss. 28-29). 

Et eksempel, som like mye kan anses som en brannfakkel i skolevesenet, er Norges reaksjon 

på de første PISA-resultatene. Enkelte mener at PISA-resultatene ble brukt som et påskudd 

for omfattende reformer, som relativt raskt ble laget og implementert: 13 år senere finnes det 

de som stiller spørsmålet om situasjonen virkelig var så ille som politikere og media fikk det 

til å se ut. Dette betyr ikke nødvendigvis at PISA-resultatene gir et feilaktig bilde av 

situasjonen i norsk skole, men at vi ikke kan være helt sikre på at testene målte det de skulle 

måle av kompetanse. Berge kommenterer blant annet at Kristin Clemet støtte på utfordringer i 

det hun ikke klarte å overbevise andre om hennes tolkning av resultatene (Skriving som 

grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve - ideologi og strategier, 2005b). Det ligger i 

samfunnsvitenskapens natur at det er vanskelig å isolere alle variabler en ønsker å teste. 

Forskningsresultater er et svært mektig redskap i samfunnet. Derfor er det også svært viktig, 

ikke bare at data har god faglig tyngde, men også at de blir tolket korrekt. For å sikre så 

pålitelige konklusjoner som mulig, er vi avhengig av å oppnå validitet i forskningen. Vi kan 

ikke anse data som virkelighet, men snarere en målbar størrelse basert på observasjoner av 

virkeligheten (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010). 
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Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode har iboende utfordringer knyttet til validitet: Det er 

umulig for en forsker å tolke data i samfunnsvitenskapelige prosjekter helt uten bias. 

Objektivitet er et ideal som er svært vanskelig å oppnå. I naturvitenskapelig forskning er 

denne utfordringen også til stede, men ikke i like stor grad dersom variablene som undersøkes 

kan isoleres. Samfunnsvitenskapelig forskning har ofte problemer med å isolere variablene 

som måles tilstrekkelig for at en skal kunne etablere kausalforhold i empirisk data, og 

forskerens bias vil derfor alltid spille en rolle i tolkningen av data. Nedenfor er en illustrasjon 

av de to punktene der forskerens subjektivitet påvirker prosessen: 

 

Figur 5: Seleksjon i forskningsprosessen (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 39). 

Denne modellen, slik den er fremstilt av Johannesen, Tufte og Christoffersen, dekker 

forskerbias i observasjon og tolkning av analysen. Likevel vil jeg argumentere for at 

analysemetode også påvirkes av seleksjon. Innsamlede data kan ofte analyseres på forskjellige 

måter, som bringer fokus til deler av materialet som vurderes som relevant, samtidig som 

andre deler mer eller mindre forkastes. På bakgrunn av dette kan forskerbias påvirke i alle 

ledd av en studie. 

I samfunnsvitenskapelig forskning er det også viktig å stille spørsmål ved datas pålitelighet. 

Dersom data ikke er pålitelig, kan vi ikke stole på at konklusjonene vi trekker basert på våre 

data er korrekt. I forskningen kalles pålitelighet gjerne reliabilitet, avledet av det engelske 

ordet reliability (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010). Reliabilitet, og hvordan min 

undersøkelse står i forhold til det, kommenteres nærmere under. 

3.3 Ulike former for validitet 

Det finnes mange former for validitet. Den tradisjonelle definisjonen for validitet var at 

instrumenter faktisk var i stand til å måle det de skulle måle. Validitet arter seg forskjellig 

innenfor kvantitativ og kvalitativ forskning. Cohen, Manion og Morrison beskriver fem 

sentrale former for validitet (2011, ss. 183-184): 
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Deskriptiv validitet dreier seg om å forsøke å gi en så objektivt saklig redegjørelse av 

forskningssubjektet som mulig. Dette kommer til uttrykk for eksempel i gjengivelsen av et 

hendelsesforløp i klasseromsobservasjon. Ved hjelp av videoopptak kan en forsker redegjøre 

for et hendelsesforløp med stor grad av objektivitet. I andre tilfeller kan det være vanskeligere 

å oppnå deskriptiv validitet, men det vil alltid stå og falle på samsvaret mellom datamaterialet 

og gjengivelsen av det. I denne oppgaven kan et eksempel på behov for deskriptiv validitet 

være utvalget jeg har gjort. Er utvalget representativt for det jeg ønsker å undersøke? 

Tolkningsvaliditet er hvorvidt undersøkelsen fanger opp intensjon, tolkninger og meninger 

som eksisterer i datamaterialet. Dette er spesielt fremtredende i undersøkelser der intervju 

eller spørreundersøkelser er tatt i bruk. Ettersom kommunikasjon mellom mennesker alltid 

avhenger av aktørenes evne til å kode og avkode budskap, er det mulig at forskeren feiltolker 

informanten. Dette kan også skje i dokumentanalyse eller observasjon, ved at forskeren går 

glipp av eller feiltolker den tilgjengelige informasjonen. For å arbeide mot tolkningsvaliditet 

kan forskeren få innspill fra en tredjepart eller utarbeide kontrollspørsmål for å vurdere ulike 

måter å tolke data på. Å fortolke funnene i min undersøkelse kan ofte være utfordrende. Dette 

er blant annet fordi det kan være svært ulike oppfatninger av hva som burde vektlegges i 

operasjonaliseringen av analysekriteriene. Likevel prøver jeg å oppnå en viss 

tolkningsvaliditet ved å presentere ulike måter å tolke funnene mine på i oppsummeringen. 

Teoretisk validitet er forskerens presentasjon av relevant teori som grunnlag for 

undersøkelsen. Dersom en tredjepart vurderer teorien som presenteres i forbindelse med en 

undersøkelse som relevant for tolkningen av data, eller drøftingen av resultatene, har 

undersøkelsen teoretisk validitet. Teoretisk validitet handler både om grunnlaget for 

metodevalg og teori knyttet spesielt til fagfeltet. I denne oppgaven forsøker jeg å oppnå 

teoretisk validitet ved å trekke frem norskdidaktiske begreper, og forskning som omhandler 

skriving, og eksamensforskning. 

Generaliserbarhet handler om undersøkelsesresultaters mulighet til å gi en forståelse av 

liknende datasett internt i ulike grupper, fagfelt, samfunn, situasjoner eller omstendigheter. 

Generaliserbarhet kan ofte være et tema preget av stor uenighet, ettersom man må forsøke å 

definere hva som er et representativt utvalg i den aktuelle undersøkelsen. Min undersøkelse 

har ikke et stort nok datamateriale for å gi et resultat som er generaliserbart utover utvalget, 

som er eksamenene i NOR1206, fra våren 2015. I kvalitativ forskning er generaliserbarhet 



31 

 

ofte svært vanskelig å oppnå, og vi opererer derfor ofte heller med begrepet "overførbarhet". 

Dette kommer jeg tilbake til senere. 

3.4 Validitet i kvalitative forskningsmetoder 

Denne oppgavens analyse baserer seg på materiale som vanskelig lar seg reduseres til enkelt 

kvantifiserbare variabler. For å svare på forskningsspørsmålene er det vanskelig å finne en 

god kvantitativ tilnærming til materialet. Jeg ønsker gjennom analysen å kunne forklare de 

forskjeller og likheter som er å finne i materialet på en så dekkende måte som mulig. 

Johannesen, Tufte og Christoffersen (2010, ss. 229-232) sier at god kvalitet i kvalitative 

undersøkelser kjennetegnes ved fire hovedpunkter: Pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og 

bekreftbarhet: "Forskeren kan styrke påliteligheten ved å gi leseren en inngående beskrivelse 

av konteksten – gjerne i form av en casebeskrivelse – og en åpen og detaljert framstilling av 

fremgangsmåten for hele forskningsprosessen" (s. 230). For å på best mulig måte sikre at 

denne oppgaven bevarer sin validitet vil jeg forsøke å adressere disse aspektene der de gjør 

seg gjeldende. 

3.4.1 Pålitelighet 

"Reliabilitet knytter seg til undersøkelsens data: hvilke data som brukes, hvordan de samles 

inn, og hvordan de bearbeides" (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 229). Åpenhet 

er viktig for å oppnå reliabilitet i en undersøkelse. Dersom det er mulig for andre å få tilgang 

til datamaterialet, og å gjennomgå analyseprosessen for å etterprøve resultatene vil en 

undersøkelse anses som mer pålitelig. I mitt tilfelle står og faller påliteligheten i 

undersøkelsen på hvorvidt jeg klarer å formidle arbeidsprosessen med å kategorisere 

innholdet i datamaterialet på en måte som gjør det mulig for leseren å følge mitt rasjonale. 

Ettersom datamaterialet består av eksamener som allerede er produsert er det mulig for andre 

å få tilgang til nøyaktig samme materiale som jeg arbeider med. 

Pålitelighet og validitet er tett forbundet, spesielt i en undersøkelse basert på 

dokumentanalyse. En utfordring knyttet til reliabilitet i dokumentanalyse er at dokumentene 

kan, og ofte er ment for andre formål enn forskning. Derfor må dokumentenes gyldighet som 

relevante for analysen etableres (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 572). 

Forskningsspørsmålene i denne oppgaven bekrefter gyldigheten av det utvalgte materialet. 
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Mange forskere vet allerede hva de ser etter i materialet, og hva analysekategoriene vil være. 

Dette kan medføre at undersøkelsen vris mot forskerens agenda, fremfor at funnene og 

tolkningen forblir objektive (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 573). En potensiell 

fallgruve i denne oppgaven blir på bakgrunn av dette at jeg som forsker går inn i 

undersøkelsen med en rekke fordommer. Noen av disse er bevisste og eksplisitte, hvilket 

kommer til uttrykk i motivasjonen for å gjennomføre undersøkelsen i utgangspunktet. 

Samtidig er det sannsynligvis også underliggende motiver jeg ikke nødvendigvis har et 

bevisst forhold til som farger min tolkning av datamaterialet. Ingen forskning er fullstendig 

objektiv, men i forsøket på å unngå subjektivitet har jeg måttet kartlegge mine holdninger til 

norsk på yrkesfag, eksamensformen og læreplanen. På denne måten er det lettere for meg å 

identifisere når min bias påvirker min tolkning av datamaterialet i for stor grad til å bevare en 

pålitelig analyse. Samtidig fungerer i mitt tilfelle også samarbeid med veileder som en 

modererende faktor som kan øke påliteligheten i undersøkelsen. 

3.4.2 Troverdighet 

I kvantitativ forskning er det mulig å oppnå stor grad av objektivitet, dersom eksterne 

måleinstrumenter som brukes i innsamlingen av data vurderes som valide. Kvalitativ 

forskning vil aldri helt være fritt for bias fordi forskeren "blir instrumentet" i forskningen 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2011).  

Johannesen, Tufte og Christoffersen betegner troverdighet som begrepsvaliditet (2010, s. 

230). Ifølge disse handler begrepsvaliditet om "relasjonen mellom det generelle fenomenet 

som skal undersøkes, og de konkrete dataene" (2010, s. 70). For å konkretisere hvordan et 

fenomen skal undersøkes må det skje en operasjonalisering, eller konkretisering fra det 

generelle fenomenet, til begreper for målbare avgrensede aspekt ved datamaterialet (2010, s. 

63). Man oppnår begrepsvaliditet når man kan påvise at operasjonaliseringene som anvendes i 

en undersøkelse måler det de skal måle. Et annet aspekt ved troverdigheten i denne oppgaven 

er de konklusjonene jeg som forsker trekker ut av analysen jeg har gjort, og hvorvidt min 

undersøkelse faktisk har besvart forskningsspørsmålene på en god måte. 

For å oppnå begrepsvaliditet forsøker jeg å kategorisere og isolere deler av eksamenene med 

så tydelige rammer som det lar seg gjøre. Ved å sette konkrete datapunkter inn i tabeller kan 

jeg vise tendenser på tvers av de ulike eksamenene. For å synliggjøre likheter og forskjeller i 

eksamenene må et sett med kriterier konstrueres. Et eksempel på en av operasjonaliseringene 
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jeg har gjort er kriterier tilknyttet begrepet "tilgjengelig vurderingsinformasjon". For å 

vurdere om en eksamen har mye eller lite tilgjengelig vurderingsinformasjon tas det hensyn til 

hvorvidt elevene får tilgang til relevante læreplanmål, kommentarer til oppgavene og om det 

finnes ytterligere informasjon tilgjengelig, for eksempel i form av en tabell med kjennetegn på 

måloppnåelse. I en overordnet tabell presenteres min vurdering av alle eksamenene med tanke 

på blant annet tilgjengelig vurderingsinformasjon. Videre forklares og forsvares min 

vurdering i en konkretisering av hva som fører til at en eksamen vurderes til å ha mye, og en 

annen til å ha lite tilgjengelig vurderingsinformasjon. 

Johannesen, Tufte og Christoffersen nevner metodetriangulering, formidling av resultater til 

informanter for å bekrefte resultatene, eller å la kompetente tredjeparter analysere samme 

datamateriale som måter å styrke troverdigheten på (2010, s. 230). Metodetriangulering vil si 

å bruke to eller flere metoder for å bekrefte funnene. I min undersøkelse kunne troverdigheten 

ha blitt styrket dersom jeg for eksempel gjennomførte intervjuer med de som produserte de 

lokalgitte eksamenene for å bekrefte intensjonene bak oppgavene. Dessverre hadde det også 

ført til såpass mye mer arbeid at oppgaven ikke ville blitt ferdig i tide. Et grep jeg imidlertid 

har tatt, er å sammenlikne de lokalgitte eksamenene med sentralgitte eksamener, for å gi en 

pekepinn på nivået tidligere og senere i skolegangen. Ved å publisere både analysen og 

resultatene er det mulig for andre aktører å vurdere troverdigheten i undersøkelsen. 

3.4.3 Overførbarhet 

I kvalitativ forskning snakker vi ikke om generalisering, ettersom det assosieres med 

kvantitative studier. Det er svært vanskelig å kunne trekke generaliserende konklusjoner i 

kvalitativ forskning fordi utvalget ofte er for lite, og mengden og variasjonen i data er for stor. 

Likevel er det mulig å overføre kunnskap fra en studie til tilsvarende fenomener, situasjoner 

eller populasjoner (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 231). 

En foreløpig vurdering av denne oppgavens mulige overførbarhet er at analysens resultater 

kan gi oss en pekepinn på hvilke tendenser vi kan forvente å se dersom vi analyserer de lokalt 

gitte eksamenene i norsk på yrkesfag fra andre år nærliggende året denne oppgavens 

dokumentmateriale gjaldt for. Langt fram eller tilbake i tid vil eksamenene sannsynligvis se 

annerledes ut på grunn av gjeldende læreplaner og generelle tendenser i oppgavedesign for 

eksamen. Derfor vurderer jeg at resultatene som foreligger i denne oppgaven har begrenset, 

men like fullt valid overførbarhet til lokalt gitt eksamen et par år bakover i tid. Forandringer i 
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læreplanen og retningslinjer for eksamensdesign kan imidlertid føre til store forandringer, og 

derfor andre tendenser på tvers av fylkene. Fordi slike forandringer ofte tar tid, er min 

presumpsjon at denne oppgaven har overførbarhet også noen år fram i tid. 

3.4.4 Bekreftbarhet 

"Det er forventet at kvalitative forskere bringer et unikt perspektiv inn i de studiene de 

gjennomfører, men det er viktig at funnene er et resultat av forskningen og ikke et resultat av 

forskerens subjektive holdninger. Bekreftbarhet skal sikre dette" (Johannessen, Tufte, & 

Christoffersen, 2010, s. 232). Bekreftbarhet omfatter to hovedområder: Muligheten til å 

gjennomføre tilsvarende undersøkelser som bekrefter resultatene, og forskerens beskrivelse av 

og åpenhet rundt alle beslutninger i forskningsprosessen. Bekreftbarhet betyr også at 

forskeren må forsøke å forholde seg objektivt til forskningen, og å forsøke å identifisere 

mulige fordommer som leder til bias. Dersom forskeren kan påpeke og kommentere deler av 

undersøkelsen som potensielt er influert av fordommer, og videre drøfte andre mulige 

tolkninger av resultatet øker dette muligheten for bekreftbarhet. 

Fordi denne oppgaven dreier seg om dokumentanalyse av eksamener, er det viktig å gi en 

tydelig beskrivelse av analysekriteriene slik at min konstruksjon av datamaterialet kan gjentas 

av andre. Noen utfordringer dukker opp i operasjonaliseringen av noen av disse kriteriene, 

ettersom forskerens skjønn må spille inn i vurderingen av disse fordi de er vanskelige å 

kondensere den tilgjengelige informasjonen til lettfattelige størrelser. Som eksempel vil jeg 

trekke frem kriteriet "spredning i oppgaver". Spredning i oppgavesettene er et viktig og 

identifiserbart punkt i analysen av eksamenene. Å operasjonalisere dette, på en måte som gjør 

empiriske data knyttet til denne undersøkelsen lett anvendelige i denne undersøkelsen, er 

vanskelig uten å gå såpass dypt inn i kriteriet at det tar opp en uproporsjonalt stor del av 

undersøkelsen. 

I tillegg vil vurderingen av hva som er en god og dårlig, lett eller vanskelig oppgave til en viss 

grad være subjektivt: Det er gjort mange forsøk på å danne objektive forståelser av hva som 

skiller gode og dårlige oppgaver fra hverandre (Bach, 2015), (Berge, Evensen, Hertzberg, & 

Vagle (red.), 2005). Likevel er det vanskelig å unngå subjektivitet, selv når to forskere 

benytter seg av samme teoretiske rammeverk for å vurdere kvaliteten på ulike skriveoppgaver. 
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3.5 Dokumentanalyse 

Dokumentanalysen er svært vanlig i samfunnsvitenskapelig forskning, og er ofte brukt 

sammen med andre forskningsmetoder. Metoden formes av mange hensyn. Blant annet etter 

hva slags dokumenter som skal analyseres. 

Dokumentanalysen kan brukes innenfor et bredt spekter av undersøkelsesområder. Det 

gjelder f. eks. policyanalyser, institusjonelle analyser, nettverksanalyser, genealogiske 

analyser, narrative metoder og diskursanalyser. Dokumentanalyse kan brukes til å avdekke f. 

eks. prosesser, som fastsettelsen av en politisk eller en mediemessig dagsorden, utviklinger i 

normer og praksiser innenfor og blant organisasjoner, etablering av og forandring i nettverk, 

etablering av og forandring i maktrelasjoner og teknikker til maktutøvelse, utviklinger i 

etniske og nasjonale identiteter og stabilitet og forandring i den mening aktører tillegger 

sosiale og politiske fenomener (Lynggaard, 2010, s. 153). 

Lynggaard tegner et bilde av en metode som åpner for stor variasjon fra et prosjekt til et 

annet: Det er nesten nødvendig å ha en form for dokumentanalyse med i et 

forskningsprosjekt, enten det er begrunnelsen for forskningsspørsmålet, tidligere 

forskningsresultater en må forholde seg til, eller en del av datamaterialet. Fordi dokumenter 

forekommer i det meste av empiriske undersøkelser, sier Lynggaard at dokumentanalyse lett 

kan bli trivialisert: "Eksplisitte og systematiske, metodiske overveielser om dokumentanalyse 

er ofte fraværende i empiriske undersøkelser" (s. 154). 

Videre definerer Lyngaard tre ulike kategorier for dokumenter: Primære dokumenter er et 

dokument som sirkuleres i en lukket krets med nærhet til det dokumentet refererer til, være 

det seg en begivenhet eller en situasjon. Eksempler på primærdokumenter er møtereferat og 

personlige brev. Disse representerer svært forskjellige typer av kommunikasjon, men 

prinsippet er det samme; få aktører og relativ nærhet til dokumentets anliggende. Tilgangen til 

disse dokumentene er for utenforstående ofte begrenset. Sekundære dokumenter defineres 

som offentlig tilgjengelige dokumenter som lovtekster, avisartikler eller 

virksomhetsrapporter. Disse dokumentene har ikke restriktiv tilgang for personer utenfor 

målgruppen. Et tertiært dokument er et offentlig tilgjengelig dokument som er produsert etter 

begivenheten eller situasjonen det refererer til. Eksempler på tertiære dokumenter er 

tidsskriftartikler og akademiske tekster. Disse kjennetegnes ved at begivenheten eller 

situasjonen som refereres behandles analytisk. Disse distinksjonene er imidlertid ikke 

urokkelige (Lynggaard, 2010, ss. 154-156). Lynggaard påpeker også metodiske utfordringer 

knyttet til bruk av dokumenter i empirisk analyse: "Etter hvilke kriterier samler vi inn 
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dokumentmaterialet vårt? Hvordan får vi tilgang til relevant dokumentmateriale? Hvordan 

gjennomfører vi en systematisk analyse av dokumenter?" (Lynggaard, 2010, s. 154). Disse 

spørsmålene forsøker jeg å svare på i neste kapittel. 

3.6  Materialet 

Det første spørsmålet Lynggaard stiller i forbindelse med dokumenter i empirisk analyse 

dreier seg om hvilke kriterier materialet samles inn etter. I utvalget av dokumenter har jeg 

anvendt "snøballmetoden": "Framgangsmåten er å forfølge innbyrdes referanser mellom 

dokumenter, Analytikeren bør begynne med å peke ut et enkelt "moderdokument", eller 

kanskje en håndfull "moderdokumenter" som dekker en viss tidshorisont av interesse" 

(Lynggaard, 2010, s. 158). 

I en komparativ undersøkelse av eksamensoppgaver i norsk skriftlig på vg2 yrkesfag, er det 

naturlig at vi har å gjøre med svært tydelige kriterier for hva som regnes som relevante 

dokumenter. Dokumentene som er gjenstand for analyse i denne oppgaven er eksamenene fra 

samtlige fylker i NOR1206 våren 2015. De har til felles at alle er produsert for samme 

fagkode, samme halvår og etter samme retningslinjer i den forstand at oppgavene skal måle 

elevenes ferdigheter slik de skisseres i læreplanen. Hensikten med å inkludere alle 19 er å få 

så god oversikt som mulig over eksamenssettenes forskjeller og likheter. Fra hele materialet 

er det utvalgt enkelte oppgavesett som er representative for tendenser blant de 19 fylkene. 

Ytterligere to eksamener, den for 10. klasse og den for vg3, ble også hentet inn for å kunne 

sammenlikne oppgavene fra disse med det øvrige materialet. Moderdokumentene er de 19 

eksamenene i NOR1206 for våren 2015, og øvrige relevante dokumenter er å finne i de 

relevante paragrafene i Opplæringslova, eksamenene for 10. klasse og vg3 i tillegg til 

læreplanen. En kan argumentere for at styringsdokumentene for eksamen, altså lovteksten og 

læreplanen, er mer naturlige å definere som moderdokumenter. Det ville imidlertid 

undergrave denne oppgavens problemstilling å ikke ta utgangspunkt i eksamenene. 

Å få tilgang til relevant dokumentmateriale var ikke vanskelig: Dokumentene ble samlet inn 

gjennom å kontakte relevante myndigheter i de ulike fylkene, ofte representert ved fylkets 

eksamenskontor. Jeg fikk eksamenene per e-post. Settene oppbevares både digitalt og i 

utskrevet format. Ettersom dokumentene ikke inneholder sensitiv informasjon anses det ikke 

som relevant å ta hensyn til personvern i behandlingen av dokumentmaterialet. Materialet blir 
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i oppgaven brukt til å analysere generelle og spesielle aspekt ved eksamenssettene som er 

interessante for besvarelsen av forskningsspørsmålene. I analysen vil jeg kartlegge 

oppgavetypene, formelle krav stilt til elevene, mengden og kvaliteten på informasjon relatert 

til vurderingen. Samtidig vil jeg undersøke forholdet mellom oppgavene og læreplanen, og 

tegn til spenninger mellom rollen til norskfaget som danningsfag og som redskapsfag. 

"Norskfaglig" som begrep operasjonaliseres i denne sammenheng som oppgaver som i svært 

liten grad kan anses å være relevante for eventuelle yrkessituasjoner, og settes dermed i 

kontrast til "yrkesrettet". Samlet sett representerer materialet som danner grunnlaget for 

analysen i denne oppgaven tendenser i utformingen av lokalgitt eksamen i NOR1206 av 2015. 

"Hvordan analysen av de innsamlede dokumentene bør gjøres, er først og fremst avhengig av 

undersøkelsesspørsmålet. […] Som regel vil selve undersøkelsesprosessen i praksis være en 

kombinasjon av de to ytterpunktene hypotetisk-deduktive og analytisk-induktive 

undersøkelsesmetoder" (Lynggaard, 2010, ss. 163-164). Analysen som presenteres i denne 

oppgaven ligger nærmere en hypotetisk-deduktiv analyse enn en analytisk-induktiv analyse 

fordi det er innholdet i dokumentene som er gjenstand for undersøkelse. Analysen blir 

gjennomført på bakgrunn av forhåndsdefinerte variabler.  
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4 Tendenser i materialet 

I dette kapitlet skal jeg presentere min analyse av materialet, og resultatene av den. Analysen 

vil gjennomføres, som tidligere nevnt, på to nivåer: Det første vil omfatte de generelle 

trekkene på tvers av fylkene. Der vil jeg kartlegge eksamenenes kvaliteter, og gjennom 

eksempler fra materialet peke på likheter og forskjeller. Det andre nivået vil være en detaljert 

analyse av tre case, som hver er vurdert som representative for en eller flere tendenser på tvers 

av fylkene. Samtidig vil unike tilfeller bli fremhevet og kommentert der det er relevant. For 

enkelhets skyld vil egennavnet til fylket eksamenen tilhører bli brukt i stedet for 

"eksamenen". Ettersom kriteriene brukes til å analysere eksamenene i forhold til hverandre, er 

nivådelingen av kriteriene internt relaterte. Det vil si at for eksempel tilgjengelig 

vurderingsinformasjon i en eksamen kan vurderes til mye eller lite, men kun sammenliknet 

med andre eksamener i materialet. Ved ikke å sette uavhengige mål for nivådeling av 

kriteriene risikerer jeg å skade overførbarheten i undersøkelsen. Jeg ønsker imidlertid å 

forsvare dette valget med at jeg ved å måle kriteriene på denne måten holder meg trofast til 

forskningsspørsmålene. 

De tre eksamenene som blir gjenstand for grundigere analyse blir i slutten av dette kapitlet 

sammenliknet med sentralt gitt eksamen for 10. trinn, og for vg3 studieforberedende 

utdanningsprogram. Hensikten med dette er å undersøke de lokalt gitte eksamenene i lys av 

sentralt gitte eksamener med tanke på oppgavetekst, vurderingsinformasjon og faglig nivå. 

Eksempler fra det øvrige materialet vil trekkes fram der det er relevant. 

4.1 Formalia – oppsettet av eksamensdokumentene 

På tross av at det ikke finnes noen sentrale retningslinjer for utformingen av de lokalgitte 

eksamenssettene, følger samtlige fylker et formelt oppsett som i relativt liten grad varierer: 

Alle settene har en forside med informasjon om fagkode og hvilket semester eksamen gjelder 

for. I noen tilfeller er det også gitt plass til å spesifisere skole. Det dukker opp store forskjeller 

i innhold, men felles for alle er at de gir en oversikt over antall vedlegg, antall deler i eksamen 

og antall timer eksamen varer. 

De 19 settene deler også samme oppbygging av oppgavesettet: Det første eleven skal gjøre er 

å gjennomgå en kortsvarsdel som består av et utvalg oppgaver. Elevene skal svare på en eller 
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flere av et utvalg oppgaver med en kort tekst. Oppgavene er ofte internt relaterte, og handler 

om leseforståelse. Felles for kortsvarsdelene er at den anbefalte lengden eleven blir gitt er om 

lag 250 ord, med noe variasjon fra 200-300 ord som anbefalt lengde. Kortsvarsdelen kan også 

være kun én oppgave som må besvares, altså at eleven ikke har noen alternativer. Etter 

kortsvarsoppgavene skal eleven i de fleste settene begynne på langsvarsoppgaven, der én av et 

utvalg oppgaver skal besvares. Besvarelsen på langsvarsoppgaven skal typisk ha en lengde 

mellom 400-1000 ord avhengig av hvilket sett det er snakk om. Akershus og Vest-Agder har i 

tillegg en yrkesrettet del som skal besvares imellom kort- og langsvarsoppgavene. Denne 

utføres litt forskjellig i de to fylkene og skal kommenteres ytterligere senere. I begge tilfellene 

blir ingen anbefalt lengde spesifisert, men det står at denne delen ikke vil ha like stor 

betydning for vurderingen som langsvarsoppgaven. 

4.1.1 Relevante læreplanmål for skriftlig eksamen i NOR1206 

Skriftlig eksamen i norsk er en vurderingssituasjon der bredden av en elevs kompetanse skal 

prøves. Om ikke det er et mål i seg selv å måle så mange læreplanmål som mulig, bør en 

eksamen likevel dekke et bredt spekter av norskfaglige kompetanser. Jeg har identifisert ni 

kompetansemål som markerer seg på tvers av eksamenene i materialet: 
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Tabell 1: Læreplanmål for norsk etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram, og vg2 yrkesfaglige 

utdanningsprogram, som i min oppgave er vurdert som sentrale for eksamen i NOR1206. 

Fagområde Kompetansemål 

Muntlig kommunikasjon - bruke kunnskap om retoriske appellformer i 

presentasjoner* 

Skriftlig kommunikasjon - lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur 

og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra 

samisk, og reflektere over innhold, form og formål 

- skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset 

eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike 

eksempeltekster 

- tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i 

skole, samfunn og arbeidsliv 

- gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive 

egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål 

Språk, litteratur og kultur - beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av 

representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale 

sammenhenger 

- drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i 

et utvalg samtidstekster 

- gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og 

forklare hvilken funksjon de har 

- tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og 

formål i sammensatte tekster 

*Dette læreplanmålet er tatt med av tre grunner. Den første er at retoriske virkemidler kan benyttes også i skrevet 

tekst, og den andre er at enkelte oppgaver konstruerer en setting der elevene skal skrive en tekst som er ment for 

muntlig fremføring. Den siste grunnen er at elevene i enkelte oppgaver blir bedt om å benytte seg av begreper fra 

retorikken i besvarelsen. 

Fordi læreplanmålene er konstruktet for kompetanse som elever skal måles etter, er det 

interessant å undersøke hvilke kompetansemål som er i fokus i de 19 eksamenene. 

Kompetansemålene i læreplanen er for vg1 delt inn i "muntlig kommunikasjon", "skriftlig 

kommunikasjon" og "språk, litteratur og kultur". Målene som faller under kategorien muntlig 

kommunikasjon krever svært generøse tolkninger for å være relevante i denne analysen. 

Riktignok finnes det eksempler på oppgaver som uten tvil dekker mål som faller under 

muntlig kommunikasjon: Nord-Trøndelags oppgave 1B lyder: Skriv manus til en muntlig 

presentasjon som du kan fremføre for 10. klassingene. En kan argumentere for at målene som 

har med muntlig kommunikasjon å gjøre ikke skal tas hensyn til i vurderingen av elevens 

besvarelse. Samtidig er det vanskelig å se for seg at eleven kan skrive et manus ment for 
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muntlig presentasjon uten å ta i bruk kompetanse som dekker nettopp denne delen av 

læreplanen. I Retorikk i skolen (Bakken, 2009) finner vi et rammeverk for retorisk analyse av 

skriftlige og sammensatte tekster. En rekke norskfaglige kompetanser kan prøves i en retorisk 

analyse: Identifikasjon av tekstens retoriske situasjon, hva som er forfatterens budskap og 

hvilket publikum teksten rettes mot, og hvilke retoriske virkemidler som brukes er eksempler 

på norskfaglig metakunnskap. I tillegg kan en retorisk analyse vitne om elevenes evne til å 

forstå innholdet i en tekst, for så å vurdere det på en saklig måte. Utvalget av læreplanmål i 

tabell 1 representerer de målene som får mest oppmerksomhet under skriftlig eksamen i 

NOR1206. 

4.1.2 Overlapp av kriterier 

Analysens kriterier, selv om de omtales isolert, må også vurderes helhetlig. Alle kriteriene har 

interne forbindelser med hverandre på ulike plan, og dette må tas hensyn til i analysen av 

settene. Jeg vil her forsøke å forklare forholdet mellom noen av kriteriene, og hvordan de kan 

spille inn på hverandre, i et forsøk på å få en helhetlig forståelse av en eksamens 

konstruktvaliditet. For eksempel er forholdet mellom antall oppgaver og spredning svært 

interessant. Tabell 2, som presenteres nedenfor, viser at det ikke er tegn til noen universell 

korrelasjon mellom "antall oppgaver" og "spredning": Altså at flere oppgaver betyr større 

spredning. I stedet ser vi for eksempel at Troms har svært få oppgaver totalt, med én 

kortsvarsoppgave og kun tre langsvarsoppgaver å velge mellom. Likevel har Troms stor 

spredning i oppgavene. Tilgjengelig tid, forventet omfang av besvarelsen og lesemengde er et 

annet eksempel på interne relasjoner mellom kriterier. 

4.2 Sammenligning av de 19 eksamenene 

Analysen av de 19 dokumentene er gjort etter følgende kriterier: "Tilgjengelig 

vurderingsinformasjon", "antall oppgaver", "tilgjengelig tid på eksamensdagen", 

"lesemengde", "spredning i oppgavene" og "grad av yrkesretting". Disse gruppene danner 

grunnlaget for analysen gjennom å fremheve noen oppgavesett som kan være representative 

for flere i hver kategori. På denne måten kan også bredden i materialet komme til sin rett uten 

at det er nødvendig å gå i dybden på alle de 19 oppgavesettene. Kriteriene vil bli nøyere 

beskrevet i påfølgende underkapitler. 
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Tabell 2: Oversikt over de ulike eksamenenes grav tilgjengelig vurderingsinformasjon, antall oppgaver totalt 

samt hvor mange oppgaver som tilhører kort- og langsvarsdelen, eksamineringstid i antall timer, lesemengde, 

spredning i oppgavetyper samt grad av yrkesretting. 

Fylke 
Vurderingsinformasjon 

Antall 
oppgaver 

Tid (Timer) Lesemengde Spredning Yrkesretting 

Akershus Mye 9 (3+2+4)* 5 Mye Stor Mye 

Aust-Agder Mye 7 (2+5) 5 Lite Noe Noe 

Buskerud Mye 7 (3+4) 5 Mye Stor Lite 

Finnmark Lite 5 (2+3) 4 Lite Stor Mye 

Hedmark Lite 7 (1+6) 5 Lite Stor Noe 

Hordaland Lite 5 (1+4) 4 Lite Liten Noe 

Møre og Romsdal Mye 4 (1+3) 5 Lite Noe Noe 

Nordland Lite 5 (1+4) 4 Mye Noe Noe 

Nord-Trøndelag Lite 6 (2+4) 4 Lite Stor Mye 

Oppland Lite 6 (2+4) 5 Mye Noe Lite 

Oslo Mye 9 (5+4) 5(+15 min)** Mye Stor Mye 

Rogaland Lite 8 (4+4) 5 Lite Liten Noe 

Sogn og Fjordane Lite 5 (1+4) 5 Lite Liten Noe 

Sør-Trøndelag Lite 5 (2+3) 4 Mye Stor Mye 

Telemark Lite 6 (2+4) 5 Mye Stor Noe 

Troms Lite 4 (1+3) 4 Lite Stor Mye*** 

Vest-Agder Lite 7 (1+1+5)* 5 Mye Stor Mye 

Vestfold Lite 9 (4+5) 4 Mye Stor Noe 

Østfold Lite 5 (1+4) 5 Mye Noe Ingen 

*Disse eksamenene har tre deler, der én er spesielt dedikert til yrkesretting. 

**Denne eksamenen gir elevene 15 minutter til å ferdigstille besvarelsen før levering ved slutten av 

eksamineringstiden. 

***Troms har unike oppgaver for fem ulike utdanningsprogrammer i del 1 av eksamen. Oppgavene er tematisert 

spesielt for hvert program. 

Denne tabellen gir en generell oversikt over kriteriene settene analyseres etter, og er her for å 

gi et overblikk over alle eksamenene. "Vurderingsinformasjon" er vurdert til mye eller lite 

sammenliknet på tvers av oppgavesettene. De som har mye tilgjengelig 

vurderingsinformasjon, kjennetegnes best ved at de gir mer detaljert informasjon, om blant 

annet kjennetegn for måloppnåelse, enn hva andre gjør. De som har blitt vurdert til å ha lite 

vurderingsinformasjon må ikke tolkes som at de nødvendigvis mangler noe, samtlige 

eksamener har litt informasjon om hvordan besvarelsen vil bli vurdert. Imidlertid 

kjennetegnes disse ved å begrense seg til generelle oversikter over relevante kompetansemål 

og veiledende kommentarer til de enkelte oppgavene. Snarere tolker jeg mengden tilgjengelig 

informasjon hos de som har mye som tilleggsinformasjon da det mest nødvendige ser ut til å 

være veiledende kommentarer. Dette er også tilfelle i de sentralgitte eksamenene. 
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"Antall oppgaver" er ført inn med totalt antall etterfulgt av fordelingen av oppgavene i 

rekkefølgen kortsvar, yrkesrettet (der dette gjelder), langsvar. Det er interessant å merke seg 

at så mange som åtte fylker (Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Sogn og 

Fjordane, Telemark, Troms og Østfold) har kun én kortsvarsoppgave og ellers relativt få 

langsvarsoppgaver å velge mellom. 

4.2.1 Spredning i oppgavene 

En forutsetning for en god eksamen forstår jeg som at oppgavene legger til rette for at elevene 

kan vise bredden av sin akkumulerte tekstkompetanse i faget. "Spredning i oppgavene" er 

ment å reflektere i hvilken grad eksamenen kan sies å legge til rette for at eleven kan vise 

denne kompetansen. Under dette menes både variasjon i hva slags tekster elevene blir bedt 

om å skrive, til hvor mange kompetansemål oppgavesettet i sin helhet kan sies å dekke. 

Kriteriet måles i tre nivåer; stor, noe og liten spredning. 

Tabell 3: Kjennetegn på eksamener som har liten, noe eller stor spredning i oppgavene (min operasjonalisering). 

Liten spredning Oppgavene åpner for at eleven i sin besvarelse kan vise 

kompetanse gjennom et begrenset antall skrivehandlinger. 

Oppgavene likner hverandre. 

Noe spredning Oppgavene åpner for at eleven kan dekke mange 

læreplanmål i sin besvarelse. Oppgavene er varierte med 

tanke på tematisering, sjanger og formål. 

Stor spredning Oppgavene legger til rette for at eleven kan dekke et bredt 

utvalg av læreplanmålene som er relevante for skriftlig 

eksamen gjennom tydelig varierte oppgaver. 

Langsvarsoppgavene preges av at de åpner for bred 

kompetansedemonstrasjon. 

 

For å ytterligere konkretisere hva som kjennetegner de ulike nivåene skal jeg trekke frem to 

eksempel. Hedmark har blitt vurdert til å ha noe spredning i oppgavene. Samtlige elever må 

skrive en søknad som svar på en vedlagt jobbannonse som kortsvarsoppgave. I langsvarsdelen 

har elevene 6 forskjellige oppgaver å velge imellom. De krever ulike skriveferdigheter av 

elevene med tanke på tekstkompetanse, og det er variasjon i skrivehandlinger og teksttyper 

som det legges til rette for. Likevel er de enkelte oppgavene såpass snevre at det ikke lett lar 

seg gjøre for elevene å demonstrere bredden av sine skriveferdigheter. Hordaland har blitt 

vurdert til å ha liten spredning i oppgavene. En av årsakene til dette er at tre av oppgavene, 

kortsvarsoppgaven og to av langsvarsoppgavene, handler om samme vedlegg og har relativt 
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like oppgavebeskrivelser. Vedlegget er en sammensatt tekst, og selv om de ulike oppgavene 

ber om ulike typer tekster og formål, er tematikk og sjanger såpass nærliggende at dersom en 

elev velger en av de to langsvarsoppgavene som har med dette vedlegget å gjøre, risikerer 

elevene å få vist svært lite av sin kompetanse. I tillegg fører dette til at relativt få læreplanmål 

får betydning for vurderingen av oppgavebesvarelsene. 

Distinksjonene mellom de tre nivåene av spredning i oppgavesettet er ikke like åpenbare i alle 

eksamenene, og i mange tilfeller er forskjellene små. Den viktigste faktoren for spredning i 

oppgavesettet er elevenes mulighet til å demonstrere bred tekstkompetanse i så mange av 

eksamenens tilgjengelige oppgaver som mulig. Det er verdt å merke seg at det ikke er noen 

automatikk i forståelsen av stor spredning som bedre enn liten spredning: En eksamen med 

stor spredning i oppgavene kan resultere i at besvarelsene blir vanskeligere å vurdere, dersom 

de gir elevene større tolkningsrom. Sagt med andre ord kan eksamener med mindre grad av 

spredning i oppgavene oppleves som tydeligere målrettet for summativ vurdering. Også 

eksamener som har liten spredning gir elevene et visst rom til å tolke oppgaveteksten selv. 

Muligheten er derfor stor for at besvarelsene vil se svært forskjellige ut også i eksamener som 

her har blitt vurdert til å ha liten spredning. 

I forbindelse med spredning i oppgavene kan det også være interessant å undersøke hvilke 

skrivekompetanser som etterspørres. Under følger en figur som viser forekomsten av 

skrivehjulets skrivehandlinger i kort- og langsvarsoppgavene: 

 

Figur 6: Fordeling av skrivehandlinger på tvers av alle oppgavene i materialet. 
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I figuren over vises fordelingen av skrivehandlinger på tvers av alle oppgavene i materialet. 

En stor del av oppgavene innbyr til en blanding av ulike skrivehandlinger. Derfor kan én 

oppgave føre til to, eller til og med poeng i figuren. Oftest ser vi en kombinasjon av "å 

reflektere" og "å beskrive". Oppgaver der de to kombineres er gjerne tolknings- og 

analyseoppgaver av ulike slag. Av de totalt 119 oppgavene fordrer 35,79% skrivehandlingen 

"å beskrive", og 28,97% "å reflektere". 64,77% av oppgavene inneholder én, eller begge 

skrivehandlingene. Riktignok forekommer disse skrivehandlingene også i kombinasjon med 

de andre, men kombinasjonen "å reflektere" og "å beskrive" er overveiende. 

Det er selvfølgelig ikke alltid rigide skillelinjer mellom skrivehandlingene som oppgavene ber 

elevene om å benytte seg av. For eksempel er "å samhandle" alltid en viktig del av 

besvarelsen. Alle tekster henvender seg til en mottaker, og å tilpasse språket deretter kan 

defineres som "å samhandle". Det er vanskelig å trekke ut meningsfull empiri med en for bred 

definisjon av skrivehandlinger i oppgavene. Oppgavene som innbyr til skrivehandlingen "å 

samhandle" har som oftest en tydelig mottaker, og er i mitt materiale ofte en yrkesrettet 

oppgave: Disse veksler gjerne mellom å være en yrkesfaglig rapport, eller at elevene bes 

produsere en tekst som skal rettes mot elever i grunnskolen. Her kommer altså også 

hovedvekten av oppgavene der "å overbevise" vektlegges. Jevnt over ser vi at 

skrivehandlingene "å samhandle", "å se for seg" og "å overbevise" forekommer omtrent én 

gang i snitt per oppgavesett. "Å utforske" forekommer ingen ganger i mitt materiale. Dette er 

fordi jeg har vurdert denne skrivehandlingens formål til å være å skrive for å lære, hvilket 

ikke passer inn i en eksamenssituasjon. Oppgaver der skrivehandlingen under en annen 

definisjon kunne havnet under "å utforske", har jeg valgt å registrere den som "å reflektere". 

4.2.2 Tilgjengelig vurderingsinformasjon 

Med "tilgjengelig vurderingsinformasjon" menes all informasjon eleven kan finne i 

eksamenen om hvordan deres besvarelser vil bli vurdert. Både mengden informasjon så vel 

som kvaliteten skal tas hensyn til under dette. Det kan argumenteres for at dette punktet er 

blant de som spriker mest på tvers av fylkene. 
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Tabell 4: Oversikt over grad av tilgjengelig vurderingsinformasjon i hvert fylke, samt tilstedeværelsen i 

oppgavesettene av informasjon om måloppnåelse angitt ved karakternivå, tabelloversikt med kjennetegn på 

måloppnåelse, kommentarer til oppgavene samt eksplisitte kompetansemål som direkte påvirker vurderingen av 

eksamen. 

Fylke Vurderingsinformasjon 
Måloppnåelse angitt 

ved karakternivå 
Kjennetegn på 
måloppnåelse 

Kommentarer til 
oppgavene 

Kompetansemål 

Akershus Mye Ja Ja Ja Nei 

Aust-Agder Mye Ja Nei Nei Nei 

Buskerud Mye Ja Ja Ja Nei 

Finnmark Lite Nei Nei Ja Ja 

Hedmark Lite Nei Ja Ja Nei 

Hordaland Lite Nei Nei Ja Ja 

Møre og Romsdal Mye Ja Ja Ja Nei 

Nordland Lite Nei Nei Ja Nei 

Nord-Trøndelag Lite Ja* Nei Ja Ja* 

Oppland Lite Nei Nei Ja Nei 

Oslo Mye Ja Ja Ja Nei 

Rogaland Lite Nei Nei Nei Ja 

Sogn og Fjordane Lite Nei Nei Ja Nei 

Sør-Trøndelag Lite Nei Nei Ja Ja 

Telemark Lite Nei Nei Ja Ja 

Troms Lite Nei Nei Ja Ja 

Vest-Agder Lite Nei Nei Nei Nei 

*Informasjonen finnes ikke i selve eksamenen, men refereres til som eksternt tilgjengelig. 

Mengden vurderingsinformasjon er her vurdert etter hva som er å finne i selve 

eksamensdokumentet. I enkelte tilfeller er det spesifisert i eksamenen at det finnes eksterne 

kilder til informasjon om vurderingen av besvarelsene. Riktignok gjelder dette sannsynligvis 

samtlige sett, ettersom elever i disse dager har tilgang til internett under gjennomføringen av 

eksamen. Det ville vært merkelig om ikke det forelå en lenke med tilgang til for eksempel 

læreplanen i den elektroniske eksamensmodulen. Likevel er det slik at det kun er eksplisitt 

uttrykt at det finnes tilgjengelig informasjon eksternt der dette står i tabellen. Nord-

Trøndelags tabelloversikt med kjennetegn for måloppnåelse har jeg ikke hatt anledning til å 

vurdere da denne ikke følger med selve oppgavesettet. Av tabellen fremgår det at det er stor 

intern variasjon mellom sett som er vurdert til å ha mye, og sett som er vurdert til å ha lite 

tilgjengelig vurderingsinformasjon. 
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Fem av settene inneholder tabeller som viser "kjennetegn på måloppnåelse". Disse skjemaene 

kan forstås som at læreplanmålene brytes ned til mindre, lettere forståelige elementer som 

skal gjøre det enklere for eleven å forstå hvordan besvarelsen vil bli vurdert. Slike skjema er 

vanlige i undervisningspraksis i forbindelse med vurdering for læring, og mange elever i disse 

fylkene vil sannsynligvis kjenne igjen dette fra tidligere arbeid i faget. 

4.2.3 Antall oppgaver 

Samlet har de lokalgitte eksamenene 42 kortsvarsoppgaver og 77 langsvarsoppgaver. Både 

kort- og langsvarsoppgaver varierer i hva de måler av kompetanse hos eleven. Her regnes 

både totalt antall tilgjengelige oppgaver samt hvor mange oppgaver eleven er forventet å 

besvare i et sett. Stort sett ser det ut til at eleven forventes å besvare omtrent like mange 

oppgaver i samtlige fylker. Størrelsen på oppgavebesvarelsen varierer imidlertid, slik vi skal 

se nedenfor, i tabell 5. 

4.2.4 Tilgjengelig tid på eksamensdagen 

Dette kriteriet vil i analysen knyttes til antall oppgaver og lesemengde for å vurdere størrelsen 

på oppgavesettet: Et forsøk på å skjelne hvorvidt eksamenssettene er "lette" eller "vanskelige" 

for eleven å gi gode besvarelser på med tanke på arbeidsmengde. Alle settene er enten 

beregnet til fire eller fem timers arbeidstid for eleven, med unntak av Oslo som i tillegg gir 

eleven 15 minutter til ferdigstillelse av sine besvarelser etter fem timer. 

7 av de 19 settene gir eleven fire timer til å svare på eksamensoppgavene. Felles for disse er, 

slik vi ser i tabell 4, at settene har lite vurderingsinformasjon og generelt liten lesemengde. 

Antall oppgaver i disse settene varierer stort. 
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Tabell 5: Antall timer elevene har til å besvare eksamensoppgavene, med tilnærmet forventet antall ord per 

besvarelse i de ulike fylkene. 

Tid / Besvarelsesstørrelse 4 5 

Ca. 600 ord 
Finnmark, Troms, 

Vestfold 

Hedmark, Møre og 
Romsdal, Sogn og 
Fjordane, Østfold 

Ca. 700 ord Sør-Trøndelag Aust-Agder 

Ca. 800 ord Hordaland, Nordland  Oppland, Telemark 

900-1000 ord Nord-Trøndelag Akershus, Oslo, Rogaland 

Uspesifisert*   Buskerud, Vest-Agder 

*Disse eksamenene gir ingen indikasjon på anbefalt antall ord i besvarelsen, hverken i lang- eller 

kortsvarsoppgavene. 

Tabellen gir et innblikk i forventet antall ord per besvarelse i de ulike fylkene. Gruppen med 

ca. 600 ord er den klart største, med 7 fylker. Nord-Trøndelag skiller seg ut som den eneste 

eksamenen som krever en besvarelse på mellom 900-1000 ord, skrevet på kun 4 timer. 

Kategorien "uspesifisert" inneholder to fylker; Buskerud og Vest-Agder. Senere i oppgaven 

skal jeg analysere Buskerud nærmere. Da skal jeg anslå på hvor stor besvarelse denne 

eksamenen legger opp til. 

Den anbefalte lengden på besvarelsene reflekterer oppgavedesignernes vurdering av hva som 

er tilstrekkelig grunnlag for en reliabel vurdering av elevenes kompetanse. Med dette i 

tankene viser tabellen over at det er nokså ulike oppfatninger av hva som regnes som 

tilstrekkelig lengde på besvarelsen i de ulike fylkene. 

4.2.5 Lesemengde 

En stor del av oppgavene i eksamenssettene, primært langsvarsoppgaver, forutsetter at eleven 

leser en vedlagt tekst. Under dette kriteriet deles settene inn etter hvor mye eleven forventes å 

lese, samt hvor krevende en oppgave er basert på hva som skal leses og hvilken informasjon 

eleven skal trekke ut av teksten og benytte i sin besvarelse. 

I tillegg til dette inneholder dette kriteriet på et noe dypere plan også øvrig tekst eleven kan 

eller må forholde seg til i arbeidet med å besvare eksamensoppgavene, for eksempel regnes 

derfor også øvrig tekst under dette, selv om det er tekst eleven ikke strengt talt må lese for å 

gjennomføre eksamen. Dette er for å ta hensyn til at forståelsen av oppgavene og arbitrær 

informasjon rundt eksamen også kan spille en rolle for elevens karakter like mye som 

forståelsen av en vedlagt tekst tilhørende en oppgave. Eksempelvis kan en elev ved å la være 
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å lese gjennom kjennetegnene for måloppnåelse gå glipp av sentrale vurderingsområder og 

formalia, hvilket vil ha negativt utslag på helhetsvurderingen på tross av kvalitet i innhold. En 

kan argumentere for at innhold er viktigere enn formalia, men dersom det gjøres et poeng av å 

holde seg til et sett formelle kriterier, kan en ikke se bort ifra dette om man ønsker en enhetlig 

vurderingspraksis. 

 

Figur 7: Visuell fremstilling av fordelingen av antall vedlagte tekster i oppgavesettene. 

Figuren over er en visuell fremstilling av antall vedlagte tekster, slik de fordeler seg i 

materialet. Medianen for fordelingen er 3, og gjennomsnittet 3,73 tekster per eksamen. 

Flertallet av oppgavesettene har 3 vedlagte tekster. Oslo og Troms utmerker seg som utliggere 

i figuren. Denne figuren gir et overblikk over mengden tekst elevene møter i de ulike fylkene. 

Herunder må det nevnes at også sammensatte tekster er talt med. På tross av at oppgavesett 

har mange vedlagte tekster, kan elevene i de fleste tilfeller slippe unna med å lese kun et fåtall 

av disse. Denne figuren viser ikke omfanget av de vedlagte tekstene, men reflekterer likevel 

tekstmengden godt. De fleste vedleggene tar opp hele eller deler av én side. Tekster som går 

over mer enn to sider er et svært sjeldent syn i materialet. 

4.2.6 Yrkesretting 

De 19 har enten ingen, lite, noe eller mye yrkesretting. Gradene er vurdert etter hvorvidt en 

kan finne tematikk, sjangre eller relevans spesielt for yrkeslivet i oppgavene. Østfold skiller 

seg ut i denne kategorien som den eneste eksamenen som er vurdert til å ikke være yrkesrettet 
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i det hele tatt. Grad av yrkesretting er en noe flyktig størrelse å forholde seg til, ettersom 

eksamener av svært ulike grunner vurderes til å ha enten mye eller lite av det. 

Ut ifra de 19 eksamenene å dømme er det varierende grad av oppmerksomhet viet til 

yrkesretting av oppgavene. Yrkesrettingen tar også svært ulik form der dette har blitt gjort, 

hvilket tyder på at vi har å gjøre med svært løse definisjoner av hva det vil si å gjøre oppgaver 

relevant for yrkesfaglige formål. Primært er det to kategorier for yrkesrettede oppgaver: 

Tematisk yrkesretting og tekstlig yrkesretting. Begge de følgende oppgavetekstene er hentet 

fra Finnmark, og illustrerer denne forskjellen: 

Finnmark 1b: 

Det har vært arbeidsuhell ved arbeidsplassen du har vært utplassert på. Skriv en rapport til 

ledelsen der du informerer om hendelsen. 

Finnmark 2a: 

Skriv en tekst der du prøver å overbevise elever på yrkesfaglige programområder om at de 

bør fullføre yrkesfagutdanninga si og ta et fagbrev. 

De to oppgavene er forskjellige på mange måter, men fokuset her vil først og fremst være på 

hvordan vi kan forstå ulike former for yrkesretting. I oppgave 1b møter elevene en tekstlig 

yrkesretting. De blir presentert for en tilnærmet autentisk tenkt situasjon, og deretter bedt om 

å skrive en tekst i den sjangeren som korresponderer til situasjonsbehovet. Ordlyden i 

oppgaven spesifiserer kun overfladisk hva som er situasjonen, men definerer likevel alt eleven 

trenger å vite; nemlig sjanger, formål og hvem som er mottaker. Eleven forventes å kjenne til 

formkravene til en rapport av denne typen. 

En relevant sjanger for oppgave 2a blir ikke presentert like tydelig som i 1b. Formål og 

mottaker er imidlertid svært tydelig. Oppgave 2a kan ses på som tematisk yrkesrettet fordi 

den ber elevene skrive innenfor tematikken yrkesfag uten at det kreves en yrkesfaglig sjanger. 

Tema i oppgave 2a kunne vært noe helt annet, uten at det i nevneverdig grad påvirker teksten 

vi kan forvente oss å få til besvarelse. Likevel har tematisk yrkesretting en mulighet til å pirke 

borti flere av elevenes interesse for sitt yrkesfag, og som følge av det motivere til skriving på 

en måte en oppgave med et annet tema kanskje ikke kan. Forskjellen på tekstlig og tematisk 

yrkesretting kan med dette sies å handle om to forskjellige ting i en eksamenssammenheng. 
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Tekstlig yrkesretting handler om ytre motivasjon, de konkrete sjangrene og 

skrivekunnskapene som er relevante innenfor et gitt yrkesfagområde, og søker å måle en elevs 

forståelse av disse. Tematisk yrkesretting søker først og fremst å dra nytte av elevenes indre 

motivasjon når de skal besvare eksamensoppgavene. 

Det er altså slik at yrkesretting arter seg forskjellig i ulike deler av dokumentmaterialet. 

Utover de forskjellene jeg definerte over, kan yrkesretting av oppgaver også defineres på 

følgende måte: En yrkesrettet oppgave gir eleven mulighet til å anvende sine erfaringer fra 

programfaget i besvarelsen av norskeksamen. Dette åpner for at selv oppgaver som ikke 

eksplisitt er yrkesrettet, likevel åpner opp for tilpasning av norskfaget til yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Hvor stor plass yrkesretting bør ha i norskfaget, og dets eksamen, 

oppleves i materialet som gjenstand for ulike tolkninger. 

Et annet aspekt ved yrkesretting i oppgavene er forholdet mellom danning og redskap. Det er 

ingen automatikk i at yrkesrettede oppgaver dreies vekk fra danningsaspektet i norskfaget, 

men det er likevel en tendens i materialet at yrkesrettede oppgaver har en viss dragning mot 

norsk som redskapsfag. For å få et eksplisitt bilde av forskjellen mellom de to kan vi se på 

følgende to oppgaver: 

Buskerud 1a: 

Gi en litterær analyse av diktet "Vår Herres klinkekule" skrevet av Erik Bye. 

Akershus 2a: 

Ta utgangspunkt i din kunnskap fra HMS-undervisningen og skriv en fyldig rapport fra en 

ulykke som kunne ha skjedd i en av yrkesfagtimene dine. Mottager er rektor. Husk å få med 

forslag til hvordan man kan unngå lignende ulykker i framtida. 

Oppgavene er svært ulike på mange plan, men for anledningen er det nettopp forskjellen på en 

antatt nytteverdi i et senere yrkesliv som definerer tydeligst hva disse to oppgavene handler 

om: Buskerud 1a er en oppgave som lett kan havne under paraplyen "skolsk", preget av 

danningsaspektet ved norskfaget. Akershus 2a er på sin side tydelig yrkesrettet, både i 

tematisering og skrivehandlingen eleven blir bedt om å bruke. Oppgaven har et 

redskapsperspektiv fordi eleven prøves i en yrkesspesifikk sjanger. Denne oppgaven ville en 

ikke funnet i oppgavesettet til en elev på et studieforberedende utdanningsprogram. 
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5 Et dypdykk i tre eksamener 

Hver eksamen i materialet har særegenheter som det hadde vært interessant å se nærmere på, 

men på grunn av denne oppgavens rammer har jeg forsøkt å unngå en dybdeanalyse av 

samtlige eksamener. På tross av særegenhetene finnes det også tilstrekkelig med fellestrekk til 

å kunne peke på tendenser i materialet. Jeg har derfor valgt ut tre eksamener for en dypere 

analyse: Oslo, Troms og Buskerud. Sammen dekker de en stor del av fellestrekkene en finner 

blant de forskjellige eksamenene, og de representerer hver sin gruppe på enkelte områder. De 

tre vil først bli gjennomgått, før de sidestilles i en sammenlikning av måten eksamenene er 

bygget opp på. Lesemengde, oppgavetyper, spredning og yrkesretting er sentrale områder som 

vil bli gjennomgått. Det mest sentrale i den følgende analysen er oppgavene: Ordlyd, hva 

slags tekster elevene blir bedt om å skrive og hvordan eleven blir bedt om å forholde seg til 

eventuelle vedlegg er alle viktige områder jeg vil forsøke å belyse. 

5.1 Oslo 

Oppgavesettet til Oslo er å finne i vedlegg 1. Jeg har valgt å presentere min analyse av Oslos 

eksamen for å vise et eksempel på oppgavesettene som skiller seg ut ved at de gjør mye for å 

veilede eleven: De har en høy grad av yrkesretting samtidig som de likner sentralgitte 

eksamenssett. Det er store likheter mellom settene til Oslo, Akershus og Møre og Romsdal. 

Oslo har varierte oppgaver, og mye informasjon om vurderingen tilgjengelig for elevene. 

Dette innbyr til å måle et bredt spekter av kompetansemålene som er relevante for en skriftlig 

eksamen. Ved første øyekast preges Oslos sett av å virke forseggjort blant annet gjennom en 

gjennomgående grafisk profil samt det faktum at det med sine 18 sider er det klart største i 

datamaterialet, og likner på mange måter en sentralgitt eksamen i utformingen. Eleven møter i 

eksamenen en svært detaljert oversikt over kjennetegn for måloppnåelse, et variert sett med 

oppgaver og tilhørende tekster i form av vedlegg. Oslos kortsvarsoppgaver bærer preg av 

forsøk på yrkesretting, og har derfor ingen egen yrkesrettet del i samme form som Akershus 

og Vest-Agder, selv om disse settene er svært like ellers. Dette vil utforskes nærmere under 

analysen av oppgavene i Oslo. Mer enn noe annet er eksamenen fra Oslo interessant fordi den 

gir skinn av å være den mest detaljerte både med tanke på vurderingsinformasjon og variasjon 

i oppgavene. 
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Elevene får i Oslo fem timer pluss ytterligere ett kvarter til å ferdigstille sin besvarelse før 

levering. Dette er unikt i materialet. Dette kan være en levning fra håndskrivingens tid, men 

kan også ha blitt beholdt for bedre å etterlikne eksamenssituasjoner senere i livet. På lik linje 

med at man får en kort stund på å fullføre formelle deler av besvarelsen for hånd, som for 

eksempel sidetall og kandidatnummer, kan dette overføres til digital tekstbehandling ved at 

eleven bes om å fylle inn nødvendig informasjon i topptekst og bunntekst, og å sette opp sin 

besvarelse på en oversiktlig måte. Eleven blir i informasjonsdelen av eksamenen presentert 

for en rekke slike formelle krav, og den ekstra tiden på slutten kan være for å minne eleven på 

disse. Ettersom det formelle må være i orden hos elever i de andre fylkene også vil denne 

ekstra tiden se urettferdig ut, men den medfører også en høyere forventning om at nettopp det 

formelle ved besvarelsen skal være riktig. 

5.1.1 Vurderingsinformasjon 

Oslo er et av settene som i vurderingsinformasjonen gir eleven en tabell med oversikt over 

kjennetegn på måloppnåelse.  Tabellen er å finne i sin helhet i vedlegg 1. Tabellen deler 

måloppnåelse på tre nivåer, som korresponderer med karakterene 2, 3-4, og 5-6. Kategoriene 

for kjennetegnene er: "Helhetsinntrykk", som denoterer besvarelsens kommunikative 

kvaliteter. "Oppbygging og innhold", som handler om besvarelsens struktur og tematiske 

sammenheng i tillegg til kildebruk. "Språk", som handler om morfologi, leksikon og syntaks. 

Forklarende kommentarer følger med til alle oppgavene. Disse kommentarene gir elevene 

informasjon om hva som blir spesielt vektlagt i de forskjellige oppgavene. Det er imidlertid 

ganske stor variasjon i hvilket detaljnivå kommentarene går inn på. 

Denne eksamenen inneholder totalt ni oppgaver hvorav eleven må besvare seks; fem i 

kortsvarsdelen og én av de fire valgfrie i langssvarsdelen. Under følger en analyse av alle 

oppgavene i eksamenen, med mål om å vise hvilke læreplanmål eksamenen kan sies å dekke, 

samt hvilke skrivehandlinger som etterspørres og hva slags kompetanse eleven trenger for å 

løse oppgaven. 

5.1.2 Kortsvarsoppgaver 

Denne delen av eksamenen inneholder fem oppgaver som alle skal besvares. Disse oppgavene 

har ingen ytterligere kommentarer for å veilede eleven. De fire første er alle relatert til 
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vedlegget "Du som søker jobb for første gang", som elevene bes om å lese før de svarer på 

disse spørsmålene knyttet til teksten: 

1. Hva handler teksten om? Skriv et kort sammendrag. 

2. Når er det større muligheter for å få jobb, og hvorfor tror du det er slik? 

3. Hvor er det lurt å lete etter jobb hvis du liker å arbeide med mennesker? 

4. Hva mener du er viktigst å få frem i jobbsøknaden din, og hvorfor? 

I oppgave 1 skal elevenes tekst være beskrivende, og faller i skrivehjulet under kategorien 

"kunnskapsorganisering og lagring". Ettersom denne er den første av fire nært relaterte 

oppgaver, kan vi regne med at det ikke forventes at elevene skal bruke mye tid på dette. Et 

bakenforliggende motiv for å inkludere denne oppgaven i settet kan være at den vil gi selv 

svakt presterende elever muligheten til å demonstrere grunnleggende skriveferdigheter, men 

mest av alt gjengivelse av informasjon. Neste oppgave ber elevene om å skrive en 

reflekterende og til en viss grad utforskende tekst. Denne oppgavens tekst er noe vag. Eleven 

blir oppfordret til å reflektere rundt når det er lettere å få jobb, og foreslå mulige forklaringer 

for hvorfor det er slik. Sannsynligvis er dette en leseforståelsesoppgave, og eleven må 

egentlig referere til eksempler i den vedlagte teksten. Det er mulig at dette ikke kommuniseres 

godt nok. Ettersom kommentarene ellers i eksamenen er ganske tydelige, kan mangelen på en 

presisering av at det er viktig å vise til eksempler i teksten gjøre at elevene ikke får med seg 

dette. I oppgave 3 blir eleven igjen bedt om å vise til eksempler fra teksten. Måten spørsmålet 

stilles på henviser imidlertid ikke til at det er viktig å referere til teksten. Til slutt skal eleven 

selv reflektere over viktige elementer i jobbsøknaden, og gjennom begrunnelse overbevise 

den implisitte mottakeren om at elevens vurderinger er korrekte. 

De fire første oppgavene gir alle elever muligheten til å demonstrere evne til å skrive tekster 

med ulike formål. Riktignok på et lavt norskfaglig nivå. For svakt presterende elever vil dette 

imidlertid kunne være positivt på to måter: Å bli loset igjennom denne første delen kan hjelpe 

elever som har vanskelig for å komme i gang med skrivingen. I tillegg får eleven en slags 

mental oppvarming i å skrive en tekst med det formålet oppgaven krever, selv om den er 

marginal. Til sammen gir elevens besvarelse på de fire første oppgavene en indikasjon på 

tekstforståelse og evne til å tilpasse formål i egne tekster. 

Den siste kortsvarsoppgaven lyder som følger: 
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Velg én av de vedlagte jobbannonsene (vedlegg 2-4). Skriv enn jobbsøknad, og begrunn 

hvorfor du passer til akkurat denne jobben. Du trenger ikke å bruke virkelige opplysninger 

om deg selv. Bruk et oppdiktet navn i søknaden. Skriv ca 250 ord. 

Denne oppgaven setter eleven i en så autentisk situasjon som det er mulig å få i en 

eksamenssituasjon, samtidig som den helt klart ikke kan mime en virkelig jobbsøknad. 

Oppgaven inviterer elevene til selv å velge hvilken annonse de vil svare på, hvilket kan 

appellere til ulike interesser hos ulike elever. Det er tre oppdiktede annonser. Den første er for 

en stilling som butikkmedarbeider i en skobutikk, den andre er for en stilling om 

barnehageassistent, og den tredje er for en stilling som sommerhjelp på IKEA. Illusjonen av 

skrivesituasjonens autentisitet sprekker så snart det er snakk om personopplysninger: 

Ettersom besvarelsen skal være anonym, legger dette begrensninger på hvor ærlige elevene 

kan være. Dette forsterker det faktum at vi har å gjøre med en nokså snever sjanger, med 

formål å teste elevenes grunnleggende beherskelse av skriveferdigheter. Det er vanskelig å 

vite om intensjonen ved å gi elevene valg mellom flere annonser er å gjøre oppgaven relevant 

for yrkesfagelever som snart skal søke jobb selv. Elevene må likevel forholde seg til 

skrivesituasjonen, noe som kan undergrave følelsen av autentisitet i besvarelsen elevene gir. 

Denne oppgaven er noe mer omfattende enn de forrige, ettersom den ber elevene om å skrive 

omtrent 250 ord. Besvarelsen skal være en overbevisende, samhandlende tekst der eleven skal 

formidle informasjon om seg selv, og gjennom det påvirke den implisitte mottakeren til å 

ansette seg. 

Kortsvarsoppgavene i denne eksamenen måler følgende læreplanmål: 

- tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og 

arbeidsliv. 

- gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål. 

En kan stille spørsmål ved validiteten i å vurdere såpass korte svar som de første fire 

oppgavene legger opp til. Sensors grunnlag for vurdering kan bli for tynt til å gi en reliabel 

vurdering. Samtidig er det verdt å merke seg at kortsvarsdelen i denne eksamenen nettopp på 

grunn av de fire ekstra småoppgavene samlet sett er blant de største i analysematerialet. De 

første fire oppgavene kan imidlertid ikke sies å kreve svært mye av eleven, ettersom eleven 

ikke blir bedt om å demonstrere noe mer enn grunnleggende skriveferdigheter. Den siste 
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oppgaven krever imidlertid kjennskap til jobbsøknad som tekst, og eleven må gjøre valg med 

tanke på språkbruk, struktur og relevant informasjon for å svare på oppgaven. 

5.1.3 Langsvarsoppgaver 

I del 2 av eksamen skal eleven, ikke overraskende, besvare én av fire oppgaver. Anbefalt 

lengde er mellom 600 og 800 ord. Dette er blant de lengre langsvarsoppgavene i materialet, 

og kan på mange måter forsvare at eleven har fem timer på å skrive. Til hver av de ulike 

oppgavene følger det en kommentar som ytterligere forklarer oppgaven og veileder eleven 

idet den skal skrive sin besvarelse. 

Tabell 6: Langsvarsoppgaver i Oslo, med tilhørende kommentarer. 

Oppgavetekst Kommentar 

Oppgave 1 

Tolk teksten "Glir forbi". (Sangtekst av Jaa9 & 

OnklP) 

Du skal skrive om innholdet i og formen på teksten. 

For å vise høy kompetanse må du gjøre rede for 

språklige virkemidler, gi eksempler fra teksten og 

forklare hvorfor de er brukt. 

Oppgave 2 

Skriv en argumenterende tekst der du tar stilling til 

påstanden om at unge har dårlig arbeidsmoral. 

I denne oppgaven skal du vise at du kan legge fram 

saklige og troverdige argumenter. Du skal skrive en 

tekst der du bruker vedlegget. For å vise høy 

kompetanse må du vise at du kan se saken fra flere 

sider. 

Oppgave 3 

Er engelsk språk en trussel mot eller en berikelse av 

norsk arbeidsliv? Skriv en resonnerende tekst der du 

reflekterer over den økende bruken av engelsk i norsk 

arbeidsliv. 

Oppgaven legger til rette for at du skal vise din 

kunnskap om språk og språkutvikling. Du kan bruke 

ett eller flere vedlegg, men det er ikke et krav. For å 

vise høy kompetanse må du vise at du kan bruke 

fagbegreper, og at du kan se saken fra flere sider. 

Oppgave 4 

Skriv en kreativ tekst med tittelen Ungdomsfabrikken. 

Oppgaven åpner for ulike løsninger. Du kan for 

eksempel forme svaret ditt som en fortelling, en 

novelle eller et brev. For å vise høy kompetanse må du 

vise at du kan bruke språklige virkemidler som passer 

til formålet med teksten din. Du kan hente inspirasjon 

fra tekstvedleggene, men det er ikke et krav. 

 

Oppgave 1 er effektivt en kamuflert diktanalyseoppgave. Eleven skal beskrive sangteksten i 

en analyse, og reflektere rundt dens mening. Formålet med teksten er først og fremst 

kunnskapsorganisering. Det er også innslag av påvirkning til stede i en tolkningsoppgave, 

fordi elevene blir bedt om å begrunne sine tolkninger. Oppgaven tester elevens forståelse av 

og evne til å strukturere tekster, og bredden i elevens ordforråd i møte med en norskfaglig 
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oppgave. Kommentaren til oppgaven leder eleven langt på vei i hva som kreves for å levere 

en god besvarelse. Samtidig bør det understrekes at eleven ikke gis hint om konkrete begreper 

og virkemidler som kan være verdifulle i oppgaven. Følgende læreplanmål prøves i denne 

oppgaven: 

- lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål 

og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål. 

- skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, 

etter mønster av ulike eksempeltekster. 

- tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og 

arbeidsliv. 

- gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon 

de har 

Sterke elever vil også kunne dekke læreplanmålet "- tolke og vurdere sammenhengen mellom 

innhold, form og formål i sammensatte tekster" dersom vedkommende kommenterer at 

sangteksten er ment å oppleves auditivt, og peker på samspillet mellom modalitet og mening. 

Oppgaveteksten er klar på hva som forventes av eleven, og den krever norskfaglig 

kompetanse i diktanalyse. 

Oppgave 2 vektlegger læreplanmålene om språk, kultur og litteratur, samt målet om å kunne 

skrive argumenterende tekster: Oppgaven åpner opp for en argumenterende tekst der aktiv 

bruk av vedlegget vektlegges. Oppgaven legger ikke føringer for hva eleven skal mene om 

påstanden som fremmes i vedlegget. Eleven belønnes dersom den kan demonstrere høyt 

refleksjonsnivå i besvarelsen. Norskfaglige kompetanser som kreves er kunnskap om 

argumenterende tekster, kjennskap til kriterier for saklighet og evne til å distansere seg fra et 

tema for å belyse flere sider av en sak. 

Også oppgave 3 vektlegger læreplanmålene vedrørende språk, litteratur og kultur. 

Begrepsforståelse løftes frem som et av de viktigste elementene i en besvarelse på denne 

oppgaven. Oppgaven legger til rette for at eleven skal beskrive, utforske, overbevise og 

reflektere. Oppgave 4 er den eneste i Oslos oppgavesett som åpner for en kreativ tekst. Denne 

oppgaven bærer preg av at den er svært åpen, og at eleven har tilnærmet frie tøyler i sin 

besvarelse. I kommentaren foreslås riktignok sjangrene novelle eller brev, men i prinsippet 

kan eleven skrive et dikt som besvarelse på oppgaven, så lenge den har et bevisst forhold til 

språklige virkemidler. Denne oppgaven gir eleven mulighet til enten å vise en svært bred eller 
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svært smal del av sine ferdigheter i norskfaget, avhengig av dens forståelse og beherskelse av 

resonnerende tekster. Kommentaren til oppgaven tydeliggjør at de norskfaglige kompetansene 

som vektlegges er kunnskap om språkutvikling, kildebruk og relevante fagbegrep. 

Oppgave 4 åpner for at eleven kan skrive en kreativ tekst. I kommentaren til oppgaven 

understrekes det at selv om eleven står relativt fritt til å velge tekstens sjanger og innhold, må 

relevante norskfaglige kompetanser komme tydelig frem i besvarelsen. Mange av oppgavene 

som ber om en kreativ tekst er i mitt materiale svært vage, både i tematikk og hvordan elevene 

best kan svare på oppgaven. Denne oppgavens kommentar tydeliggjør relevante norskfaglige 

kompetanser. Jeg har valgt å formulere disse slik: Oppgaven legger vekt på at elevene klarer 

"å forme teksten etter kjente mønstre, og tilpasse språket deretter", og "å benytte seg av 

vedlagte tekster som inspirasjonskilde". Sammenliknet med andre oppgaver der svaret skal 

være en kreativ tekst, dekker denne læreplanmålene bedre. Senere skal vi se på Buskeruds 

"kreativ tekst"-oppgaver, som står i kontrast til denne. 

5.1.4 Yrkesretting 

Oslo har ingen oppgaver som eksplisitt oppfordrer elevene til å anvende programfagspesifikk 

terminologi eller skrive yrkesfaglige tekster. Likevel er det tydelige forsøk på å gi oppgavene 

yrkesfaglig relevans, blant annet ved at kortsvarsoppgavene alle handler om arbeidsmarkedet 

og jobbsøknad. Oslo har høy grad av yrkesretting, men den kommer til uttrykk ved 

tematiseringen av oppgavene snarere enn i hva slags teksttyper som dukker opp. De tre første 

langsvarsoppgavene har tre ulike innfallsvinkler mot yrkesretting: Oppgave 1 ser ut til å 

forsøke å appellere til populærkultur blant unge for å vekke interesse hos yrkesfagelever. 

Artisten OnklP går igjen i materialet: Oppland, Sør-Trøndelag, Telemark og Østfold har alle 

svært like oppgaver tilknyttet sangen "Styggen på ryggen", hvilket er påfallende i et utvalg 

lokalt gitte eksamener. I så måte skiller Oslo seg ut blant flokken som tyr til OnklP ved å 

velge en annen sang. Med forbehold om at jeg kan ta fullstendig feil, drister jeg meg til å si at 

det kan se ut som om rapmusikk anses blant oppgavedesignerne for å være relevant for 

elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Den hyppige forekomsten av OnklP sin sangtekst 

i materialet kan også ha vært forårsaket av at sangen var svært fremtredende i 

populærkulturen da eksamensnemndene laget oppgavesettene. I tillegg til at fremtredende 

tekster i samfunnet tidvis finner veien inn i et oppgavesett til eksamen, kan jeg heller ikke 

utelukke at eksamensnemnder i de ulike fylkene har samarbeidet om deler av oppgavesettene. 
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Enkelte oppgaver, som ovennevnte analyseoppgaver tilknyttet "Styggen på ryggen", vitner 

om dette. Samtidig er tilsynelatende like oppgaver fortsatt svært ulikt presentert og 

kommentert i ulike fylker. 

Oppgave 2 og 3 har tematisk dreining mot arbeidslivet. Elevene blir satt i en for unge kjent 

situasjon når de i oppgave 2 må ta stilling til påstanden om at unge har dårlig arbeidsmoral: 

Ungdommer har blitt beskyldt for å være en tapt generasjon helt siden antikkens Hellas. 

Oppgavens tema gjøres relevant for yrkesfagelever fordi de er på vei ut i arbeidslivet, i og 

med at de fleste elevene som fullfører to skoleår på yrkesfaglige utdanningsprogram skal gå ut 

i lære ved en bedrift. Den skal appellere til elevenes verdensbilde og på den måten spille på en 

indre motivasjon til å avkrefte eller bekrefte påstanden. 

Oppgave 3 appellerer også til elevenes personlige erfaringer med oppgavens tematikk. 

Avhengig av hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram elevene går på, blir fagspråket i 

varierende grad påvirket av innflytelse fra engelsk. Med stor sannsynlighet er denne 

tematikken blitt adressert både i norskundervisningen og i programfagundervisningen. Elever 

kan med fordel i denne oppgaven vise til fagterminologi med påvirkning fra engelsk som 

finnes i programfagene de går på. 

5.1.5 Lesemengde 

Oslo er en av eksamenene som krever at elevene leser en god del. Settet har sju vedlegg, som 

alle har mye tekst sammenliknet med andre eksamener. Til kortsvarsoppgavene må elevene 

lese en to sider lang tekst om å søke jobb for første gang for å svare på de fire første 

spørsmålene, og deretter tre jobbannonser for å kunne svare på oppgave 5 i kortsvarsdelen. 

Det er riktignok slik at elevene slipper unna med å skumlese jobbannonsene, og elever som 

har strategier for å hente ut relevant informasjon fra en tekst vil ikke trenge å bruke lang tid på 

den første teksten. Likevel er mengden tekst nok til at Oslo hører til under gruppen eksamener 

med stor lesemengde. Oppgavesettet er vedlagt i sin helhet på slutten av oppgaven min. 

5.2 Troms 

Oppgavesettet til Troms er å finne i vedlegg 2. Dette oppgavesettet er representativt for 

settene som har få oppgaver å velge mellom. Samtidig som det er få oppgaver, er oppgavene 

ganske forskjellige fra hverandre. Troms har bare fire timer tilgjengelig tid på eksamen. Den 
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kortere tiden kombineres med at det forventes kortere besvarelser av elevene her enn i andre 

fylker. Helsearbeiderfagets variant av denne eksamenen er vedlagt. 

5.2.1 Vurderingsinformasjon 

På informasjonssiden i eksamenen får elevene følgende veiledning for hvordan oppgaven blir 

vurdert: 

Når du løser oppgaven må du beskrive de forutsetningene du tar og begrunne disse. 

Bredde- og dybdekunnskaper innenfor de områdene som er relevante for oppgaven viser du 

ved å: Presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter og forslag til løsning på 

oppgaven. Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for oppgavens 

problemstillinger. Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige valg. Mestre 

relevante grunnleggende ferdigheter. Bruke eksempler der det er relevant. Bruke 

fagterminologi og eventuelle hjelpemiddel og vedlegg på en hensiktsmessig og etterrettelig 

måte.* 

*Teksten er satt opp punktvis. Se vedlegg 2. 

Dette, sammen med kommentarer til oppgavene er det elevene får av vurderingsinformasjon. I 

denne innledende delen ser vi at man i Troms har lagt stor vekt på refleksjon rundt faglige 

valg. Punktenes plassering nederst på siden kan gjøre det lett for elevene å overse denne 

veiledningen før de begynner på oppgaven. Den gir tilstrekkelig med informasjon om hva 

som kjennetegner en god besvarelse dersom elevene klarer å konkretisere hvilke grep som er 

hensiktsmessige å ta i arbeidet med besvarelsen. Sammenliknet med andre eksamener, 

spesielt de med tabeller over kjennetegn på måloppnåelse, er imidlertid vurderings-

veiledningen til Troms nokså vag i språket. 

Troms har totalt fire oppgaver, hvorav én er kortsvar og tre er alternativer til langsvar. Denne 

eksamenen har en unik måte å yrkesrette oppgavene på: Kortsvarsoppgaven har variasjoner 

spesielt laget til hver av fylkets tilgjengelige yrkesfaglige linjer. 

5.2.2 Kortsvarsoppgaver 

Eksamenen har én obligatorisk kortsvarsoppgave, med fem varianter for ulike yrkesretninger. 

Ingen av oppgavene er spesielt omfattende, men de reflekterer til en viss grad forskjeller 

mellom fagspesifikke tekskompetanser for de ulike yrkesfagene. Likevel bør disse oppgavene 
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prøve noenlunde de samme norskfaglige kompetansene for å forsvare dette valget i 

oppgavedesignet i lys av eksamenens reliabilitet. 

Tabell 7: Kortsvarsoppgavene i Troms, med tilhørende kommentarer. 

Oppgavetekst Kommentar 

Kokk og servitør 

Det er skreimiljø her nord. Skriv en tekst der du tar for 

deg behandling av fisken fra den kommer til kjøkkenet 

til den blir servert som egen rett. Teksten skal være ca. 

200 ord. 

Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst, uten 

punkter. Overskrift finner du selv. Teksten bør ha god 

struktur, med innledning, hoveddel og avslutning.* 

Helseservicefag 

Skriv en tekst på ca. 200 ord der du gjør rede for 

hvilke egenskaper en person som skal jobbe i 

helseserviceyrkene bør ha. 

Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst, uten 

punkter. Overskrift finner du selv. Teksten bør ha god 

struktur, med innledning, hoveddel og avslutning.* 

Industriteknologi 

Skriv en tekst på ca. 200 ord som forklarer hvordan du 

klargjør, stiller inn, betjener og overvåker en 

produksjonsmaskin fra ditt programområde. 

Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst, uten 

punkter. Overskrift finner du selv. Teksten bør ha god 

struktur, med innledning, hoveddel og avslutning. 

Bruk et presist språk med fagbegrep. 

Klima-, energi- og miljøteknikk 

Skriv en tekst på ca. 200 ord der du beskriver hvordan 

du går frem når du skal planlegge, utføre og 

dokumentere bytte av servantbatteri. 

Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst, uten 

punkter. Overskrift finner du selv. Teksten bør ha god 

struktur, med innledning, hoveddel og avslutning. 

Bruk et presist språk med fagbegrep. 

Byggteknikk 

Skriv en tekst på ca. 200 ord der du viser til konkrete 

erfaringer du har gjort deg i forbindelse med helse, 

miljø og sikkerhet. 

Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst, uten 

punkter. Overskrift finner du selv. Teksten bør ha god 

struktur, med innledning, hoveddel og avslutning. 

Bruk et presist språk med fagbegrep. 

*De to første oppgavenes kommentarer har ikke med tips om å bruke fagbegrep i besvarelsen. 

Oppgaven for kokk og servitør ber elevene beskrive et handlingsforløp. Det gis ingen 

ytterligere presisering for hvilke norskfaglige kompetanser som er relevante for løsningen av 

denne oppgaven, annet enn grunnleggende ferdigheter i tekstoppbygging. Formålet med 

teksten elevene bes om å produsere er kunnskapsorganisering. De andre oppgavene åpner for 

ganske like tekster, med unntak av saksinnholdet. Derfor har oppgavene en viss intern 

reliabilitet i og med at samme tekstkompetanser måles. Intern reliabilitet er imidlertid ikke 

synonymt med oppgavenes reliabilitet som konstrukt for summativ vurdering. 

Oppgaven til elever på byggteknikk skiller seg ut blant kortsvarsoppgavene. Den er, 

sammenliknet med de andre, svært vag. De andre oppgavene er noe tydeligere på hva 
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besvarelsen skal inneholde, mens denne åpner for at elevene kan bruke personlige erfaringer i 

besvarelsen. Selv om elevene adresseres direkte, som aktørene i prosessene elevene blir bedt 

om å beskrive, bes det fortsatt om objektivt korrekte beskrivelser i oppgavene for de øvrige 

yrkesfagene. 

Samtlige oppgaver krever at besvarelsen skal være på ca. 200 ord. En kan forvente 

besvarelser på mellom 170-230 ord på grunn av dette. Et viktig spørsmål å stille seg når 

elever på ulike utdanningsprogram får forskjellige kortsvarsoppgaver er om det er forskjeller i 

hvor vanskelige oppgavene er å løse, spesielt med tanke på hvor lang besvarelsen skal være. 

Intensjonen bak å gi unike oppgaver til ulike yrkesfag er utvilsomt god. Dessverre ser det ut 

til at oppgavene ikke måler norskfaglig kompetanse på en tilfredsstillende måte for å være en 

del av en summativ vurdering av norskfaglig kompetanse på vg2. Forbindelsen mellom 

læreplanmålene og oppgavene er svak. Det åpnes ikke for nevneverdige former for refleksjon 

eller skrivekompetanse ut over de svært grunnleggende. At bruk av fagbegrep betones i 

kommentarene til de tre siste oppgavene er positivt, men ikke nok til å gi signifikant faglig 

tyngde. 

5.2.3 Langsvarsoppgaver 

Selv om elevene får forskjellig kortsvarsoppgave basert på utdanningsprogram, er 

langsvarsoppgavene like. Langsvarsoppgavene har vesentlig mer utfyllende kommentarer enn 

kortsvarsoppgavene. Som i samtlige andre fylker, består den andre delen av eksamenen av en 

langsvarsoppgave der elevene skal besvare en av et utvalg oppgaver. For tilfellet er det tre 

forskjellige oppgaver: 
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Tabell 8: Langsvarsoppgavene i Troms, med tilhørende kommentarer. 

Oppgavetekst Kommentar 

Oppgave A 

Skriv en tekst om eget fagområde som skal publiseres 

i ei skoleavis for ungdomsskolen. Lag overskrift selv. 

I besvarelsen bør du bruke kjennetegn på teksttypen 

du har valgt. Du velger selv om du skal informere 

og/eller underholde mottakeren. Du bør få frem hva 

yrket ditt innebærer. Du bør se på positive og negative 

sider ved yrket, fortelle om utdanningsvei, ta for deg 

hva som kreves av personlige egenskaper ved yrket 

ditt. Besvarelsen din må ha en tydelig struktur og ha 

en god sammenheng. Rettskriving, tegnsetting og 

setningsbygning vil telle med i vurderingen. 

Oppgave B 

Se den vedlagte annonsen fra Flyktningehjelpen. 

Annonsen sto i A-magasinet 15.08.2009. 

Tolk/analyser annonsen fra Flyktningehjelpen. Lag 

overskrift selv. 

Du skal skrive om både tekst og bilde. Du skal si noe 

om formål, argumenter og virkemidler. Vurder i 

hvilken grad annonsen når fram til målgruppa. 

Besvarelsen din må ha en tydelig struktur og ha en 

god sammenheng. Rettskriving, tegnsetting og 

setningsbygning vil telle med i vurderingen. 

Oppgave C 

Les utdraget fra Edin Kadribegovics bok «Jeg var et 

barn, det var krig». Se Vedlegg. 

Skriv en kreativ tekst om kulturmøter og 

kulturkonflikter med utgangspunkt i det forfatteren 

skriver. Lag overskrift selv. 

Du velger selv hvilken type tekst du vil skrive. Det 

kan for eksempel være: En tekst som forteller 

historien til denne flyktningen. En tekst der du 

reflekterer over kulturmøter, slik de kommer fram i 

tekstvedlegget. Du må vise at du behersker sjangeren 

du velger. 

Besvarelsen må ha en tydelig struktur og ha en god 

sammenheng. Rettskriving, tegnsetting og 

setningsbygning vil telle med i vurderingen. 

 

Oppgave A gir elevene valgmuligheter med tanke på teksttype og formål. Samtidig legges det 

føringer for skrivesituasjonen og innholdet. Rammen for teksten er at den skal publiseres i en 

skoleavis for ungdomsskolen. Dette etablerer hva slags tekstkultur oppgaven opererer med. 

Det åpnes for informering, refleksjon og drøfting. I denne oppgaven har elevene mulighet til å 

demonstrere et bredt spekter av norskfaglige kompetanser, og den har derfor relativt høy grad 

av reliabilitet. 

I oppgave B skal elevene analysere en annonse. I denne oppgaven kan elevene demonstrere 

tekstforståelse, begrepsapparat for analyse av sammensatte tekster og evne til å analysere og 

vurdere språklige virkemidler. Eleven blir bedt om å beskrive annonsens formål, argumenter 

og virkemidler. Derfor prøves også leseforståelse og fortolkningsevne i denne oppgaven. Det 

står at annonsen er vedlagt i oppgavesettet. Dette er imidlertid ikke tilfelle i noen av de fem 

dokumentene jeg fikk tilsendt. Antakeligvis ble annonsen delt ut separat. 
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I oppgave C skal elevene skrive en kreativ tekst med utgangspunkt i en vedlagt tekst. Denne 

oppgaven knytter seg til læreplanmålene om språk, kultur og litteratur. Teksttype er valgfritt 

innenfor en ramme som fastsettes i kommentaren til oppgaven. At elevene behersker den 

valgte sjangeren er det eneste norskfaglige kriteriet som gis. Sjangerbeherskelse er imidlertid 

sammensatt, og kan reflektere mange ulike kompetanser. 

5.2.4 Yrkesretting 

Troms er vurdert til å ha mye yrkesretting mest på grunn av designet av kortsvaroppgavene. 

Det som er spesielt med oppgavesettet, er måten dette har blitt vektlagt. Elever på ulike 

utdanningsprogram får egne sett, der de andres kortsvarsoppgaver ikke er inkludert. Det 

aktuelle yrkesfaget benevnes på forsiden av oppgavesettet. Eksamenens kortsvarsoppgaver 

har tydelig tematisk yrkesretting, men ikke i noen innflytelsesrik grad med tanke på hvilke 

kompetanser oppgavene skal måle, med unntak av krav om fagbegreper i tre av oppgavene. 

Dersom en ser bort ifra yrkesrettingen i disse oppgavene, har de svært liten relevans eller 

faglig tyngde. I dette tilfellet ser det derfor ut til at forsøket på yrkesretting har fått et uheldig 

utfall.  Langsvarsoppgave A er imidlertid et eksempel på det jeg mener er en god yrkesrettet 

oppgave, fordi den bevarer fokus på norskfaglig kompetanse samtidig som den krever 

metakunnskap om elevens eget programfag. 

5.2.5 Lesemengde 

Denne eksamenen har totalt fire og en halv side som elevene må lese. Den har to vedlegg, 

hvorav ett er en sammensatt tekst. Utfordringen for elevene i Troms er ikke å få lest igjennom 

vedleggene, men snarere å trekke ut den viktige informasjonen i oppgavetekstene og 

kommentarene til disse. I informasjonsdelen får elevene en kort vurderingsveiledning som 

punktvis beskriver hva som kreves av elevene gjennom å presentere deler av læreplanmål. 

Kommentarene har sterkt varierende innhold, og veksler mellom å gi veiledning om formalia 

på detaljnivå, til vage kjennetegn på godt innhold. Det er ikke noen gjennomgående enhetlig 

språkdrakt i eksamenen. For eksempel er punktene i kommentaren til oppgave 2A vekselvis 

fullstendige og ufullstendige setninger, oppgaveteksten til kortsvarsoppgaven for elever på 

kokk- og servitørlinja åpner med den muntliglydende setningen "Det er skreimiljø her nord". 

Også i vurderingsveiledningen finner vi et noe rotete språk: "Når du løser oppgaven må du 

beskrive de forutsetningene du tar og begrunne disse". Denne setningen forklares ikke 
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ytterligere, og bærer i lys av oppgavene elevene får liten relevans for hvordan besvarelsen 

egentlig skal utformes. 

5.3 Buskerud 

Oppgavesettet til Buskerud er å finne i vedlegg 3. Buskerud er valgt fordi denne eksamenen, 

som tidligere nevnt, skiller seg ut som svært "skolsk": Det er lite som tyder på at man har 

forsøkt med yrkesretting i denne eksamenen, foruten tematikken i en av alternativene til 

kortsvarsoppgave. Derfor ligner denne mest på eksamen slik den ser ut for ungdomsskolen og 

vg3. Spesielt interessant i dette tilfellet er det å undersøke om oppgavene ligner mer på det 

elevene møtte i ungdomsskolen eller avgangseksamen i norsk på videregående. I denne 

eksamenen har elevene fem timer på å produsere og levere besvarelsen. På lik linje med 

eksamen i grunnskolen, er alle oppgavene knyttet opp mot et tema. Denne eksamenens tema 

er "klima og miljø". Oppgavesettet i sin helhet er vedlagt. 

5.3.1 Vurderingsinformasjon 

Eksamenen gir elevene god tilgang på vurderingsinformasjon. Det står ikke hvilke 

læreplanmål som har spesiell vekt på vurderingen, men et skjema med kjennetegn på 

måloppnåelse er vedlagt i oppgavesettet. 

Det har allerede blitt nevnt flere ganger at Buskerud er svært danningsorientert. Sett i kontrast 

med for eksempel Troms, som på sin side er mer redskapsorientert, er oppgavene i denne 

eksamenen lette å kjenne igjen fra norskeksamen også utenfor yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Buskerud har totalt 7 oppgaver: 3 kortsvarsoppgaver og 4 

langsvarsoppgaver. Tre av oppgavene har sammensatte tekster som utgangspunkt. Det er 

verdt å merke seg at ikke alle oppgavene i denne eksamenen har kommentarer. 

5.3.2 Kortsvarsoppgaver 

Tidligere nevnte jeg at Buskerud ikke indikerer noen anbefalt lengde på besvarelsene. Det 

stemmer ikke helt, ettersom oppgavene deles opp i en kort- og en langsvarsdel. Likevel er den 

tydeligste beskjeden elevene får lite spesifikk. De får kun beskjed om at det anbefales at de 

bruker mer tid på del 2 enn på del 1. 
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I denne eksamenen er det tre kortsvarsoppgaver å velge mellom. Utover at 

kortsvarsoppgavene vektes mindre enn langsvaroppgavene, spesifiseres det ikke hvor mye tid 

og plass elevene bør vie til denne delen av eksamensbesvarelsen. 

Tabell 9: Kortsvarsoppgavene i Buskerud, med tilhørende kommentarer. 

Oppgavetekst Kommentar 

1a 

Gi en litterær analyse av diktet "Vår Herres 

klinkekule" skrevet av Erik Bye. Se side 5 i 

oppgaveheftet. 

I analysen bør du: 

Presentere diktet, gjøre rede for innholdet i diktet og 

hvordan det er komponert, vise med eksempler og 

vurdere virkemidler i diktet, gjøre rede for budskap og 

skrive ned tankene dine rundt det som er tema og 

budskap i diktet. 

1b 

Værmeldingen for fremtiden viser at vi vil få et mer 

ekstremt vær med høyere temperaturer og mer nedbør. 

Skriv et debattinnlegg om hvordan klimaendringer kan 

påvirke ditt yrke og din fremtidige jobbsituasjon.  

[Ingen kommentar.] 

1c 

Gi en analyse av annonsen fra Grønnpunkt.no, hentet 

fra deres holdningskampanje i 2014. Se side 6 i 

oppgaveheftet. 

I analysen bør du: 

Presentere annonsen, gjøre rede for hvem som er 

sender og målgruppe, vise med eksempler og vurdere 

virkemidler i annonsen, gjøre rede for annonsens 

budskap og vurdere annonsen. 

 

Oppgave 1a er en diktanalyseoppgave, og føringene for hva som er nødvendig i besvarelsen 

er ganske detaljerte. Det oppfordres til personlig tolkning av diktets tema og budskap, men det 

legges vekt på objektiv redegjørelse for diktets komposisjon og innhold, samt identifikasjon 

av språklige virkemidler som er benyttet. Fordi dette er en kortsvarsoppgave, har elevene 

begrenset mulighet for å vise høyt kompetansenivå: Det er svært begrenset plass til de ulike 

delene av teksten som kommentaren anbefaler elevene å ha med. Likevel er denne oppgaven 

dekkende, dersom en ser den i forhold til læreplanmålene. Den dekker mål om leseforståelse, 

metakunnskap om tekster, og evne til å velge ut momenter i en tekst til presentasjon og 

drøfting. Den største utfordringen med denne oppgaven for eleven er å strukturere besvarelsen 

godt. Fordi det er såpass begrenset plass til svaret, må også kun de viktigste elementene i 

analysen av diktet tas med. 
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Oppgave 1b har en introduksjonstekst som skaper en kontekst for oppgaven. Det er imidlertid 

ingen vedlagt tekst som omhandler akkurat dette temaet. Denne oppgaven ber eleven om å 

skrive et debattinnlegg, altså en saktekst med stor innholdsmessig frihet. De eneste føringene 

utover sjanger, er tematikken "klimaendringer i forhold til fremtidig arbeidsliv". Implisitt i 

oppgaven er et krav om saklighet, og argumentasjon. Det er ingen tilhørende kommentar til 

denne oppgaven. Dette kan ha mange effekter på den som leser oppgaveteksten. På den ene 

siden kan oppgaven se enklere ut enn oppgave 1a, dersom vi går ut ifra at det ikke var behov 

for noen ytterligere forklaring av oppgaveteksten. Likevel kan oppgaven også oppleves som 

vanskeligere, fordi det gis mindre veiledning i hvordan besvarelsen bør se ut. Eleven må selv 

kjenne til debattinnlegget som en del av tekstkulturen for å kunne skrive en god tekst. 

I oppgave 1c skal elevene analysere en sammensatt tekst. Det åpnes for retorisk analyse, men 

dette sies ikke eksplisitt i kommentaren. Også i denne oppgaven gir kommentaren tydelige 

rammer for hva teksten bør inneholde. Tyngden ligger på elevenes evne til å identifisere og 

forstå bruken av virkemidler i en sammensatt tekst. I tillegg må elevene på samme måte som i 

oppgave 1a vurdere hvilke elementer som er viktige å ha med i analysen, ettersom det er 

begrenset med plass til besvarelsen. Forskjellen i relevante fagbegreper for denne oppgaven 

og oppgave 1a, kan gjøre denne oppgaven noe mer utfordrende fra et norskfaglig ståsted: Det 

er mulig det ikke er blitt viet like mye tid til analyse av sammensatte tekster som til analyse av 

mer tradisjonelle norskfaglige tekster. 

5.3.3 Langsvarsoppgaver 

Buskerud har fire forskjellige langsvarsoppgaver. Oppgavene 2b og 2d har ingen tilknyttede 

kommentarer. Elevene blir, som i kortsvarsoppgavene, ikke gitt noen anbefaling på hvor lang 

besvarelsen skal være. 
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Tabell 10: Langsvarsoppgavene i Buskerud, med tilhørende kommentarer. 

Oppgavetekst Kommentar 

2a 

Les tegneserien Zelda, på s. 7 i oppgaveheftet. 

Skriv en kreativ tekst om hvordan du kan skape 

engasjement for miljøsaker. 

 

En kreativ tekst kan for eksempel være en novelle, 

fortelling, dagbok, brev, kåseri. 

2b 

Les teksten "Luftforurensning" på side 7 i 

oppgaveheftet. 

Luftforurensning er med på å utløse og forverre 

sykdommer som blant annet astma, allergier og 

lungekreft. I teksten på s. 7 kan du lese om de 

viktigste kildene til luftforurensning i byene. 

Skriv en tekst der du drøfter ulike tiltak for å få ned 

luftforurensningen. 

[Ingen kommentar.] 

2c 

Du har strandet på en øde øy. Hvordan skal du klare 

deg, og hva vil du trenge? Skriv en kreativ tekst. 

En kreativ tekst kan for eksempel være en novelle, 

fortelling, dagbok, brev, kåseri. 

2d 

Les debattinnlegget "Vi har ikke flere jordkloder på 

lager" på s. 8 i oppgaveheftet. Skriv en tekst der du 

drøfter hvordan vi skal klare å overlevere jorda til 

neste generasjon i bedre stand enn da vi "lånte" den. 

[Ingen kommentar.] 

 

Oppgave 2a er innbyr til en kreativ tekst. Det gis lite eksplisitt veiledning i kommentaren til 

oppgaven utover mulige sjangre eleven kan ta sikte på. Tematikken i besvarelsen er gitt. 

Ettersom eleven først blir bedt om å lese en vedlagt tekst, kan vi anta at det også forventes at 

besvarelsen bør referere elementer fra denne. Det typiske for oppgaver der den primære 

skrivehandlingen er "å se for seg", er at de gir elevene frihet til å velge blant mange sjangre. I 

materialet er nesten hver oppgave som ber om "en kreativ tekst" svært åpen. En måte å tolke 

dette på er selvfølgelig at dette er for å ikke holde tilbake kreativiteten: Det kan tross alt høres 

ut som en motsigelse å ha tydelig definerte rammer for en kreativ tekst. I tillegg er friheten i 

valg av sjanger en mulighet for elevene til å arbeide innenfor den sjangeren, og de 

kompetansene de behersker best. 
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Oppgave 2b ber elevene om å skrive en drøftende tekst. Skrivehandlingene som kan benyttes 

her er primært "å beskrive", og "å reflektere". Elevene kan imidlertid velge å forme 

besvarelsen også som en argumenterende tekst, med formål om å påvirke. Oppgaveteksten gir 

elevene en situasjon å forholde seg til. Det er ingen kommentar til oppgaven. Dette er ikke 

nødvendigvis en alvorlig mangel, ettersom elevene blir gitt et tydelig premiss for oppgaven i 

oppgaveteksten. Likevel bidrar dette til en ubalanse i oppgavesettet, der noen oppgaver 

"trenger" forklarende kommentarer, og andre ikke gjør det. 

Oppgave 2c setter elevene i den fiktive situasjonen at de er strandet på en øde øy, og blir på 

bakgrunn av dette bedt om å skrive en kreativ tekst. To modererende faktorer, hvordan de skal 

klare seg, og hva de trenger i situasjonen, blir også gitt. "Å se for seg" er den dominerende 

skrivehandlingen i denne oppgaven, men eleven står friere enn i oppgave 2a til å selv definere 

formålet med teksten. Denne oppgaven innbyr i større grad enn 2a til å skrive en fortellende 

tekst. Dette er riktignok ikke eksplisitt uttalt i oppgavetekstene, men kan leses ut ifra 

premissene de to oppgavene gir. Dessuten ville det være et merkelig valg å lage to nærmest 

identiske oppgaver, dersom de begge fordrer samme sjangre som ideelle i besvarelsen. 

Oppgave 2d legger opp til at eleven skriver en reflekterende tekst, men også til at besvarelsen 

bør inneholde argumentasjon. Fordi det ikke spesifiseres at det skal være en saktekst, er det 

mulig å mistolke oppgaven: Hvis elevene ikke er oppmerksomme på at det spesifiseres når det 

er tillat å skrive en kreativ tekst, kan de finne på å gjøre det her. For oss som betrakter 

oppgaveteksten utenfor eksamenssituasjonen er det ganske lett å skjønne at oppgaven mest 

sannsynlig etterspør en tekst i retning et debattinnlegg eller et essay. Den åpner for at elevene 

kan vise evne til å resonnere, reflektere, argumentere og presentere saklig informasjon. Dette 

forutsetter imidlertid at elevene forstår hva slags tekst det lønner seg å skrive. 

Buskerud er en av de ytterst få eksamenene der elevene har to langsvarsoppgaver der 

besvarelsen skal være en kreativ tekst. De to oppgavene er noe forskjellige i hvilke føringer 

som legges, selv om begge er svært åpne. Oppgave 2a gir elevene et tydelig formål med 

skrivingen; å skape engasjement rundt miljøsaker. Utover dette står imidlertid eleven fritt. 

Likevel kan vi anta at denne oppgaven vinkles noe mot sjangrene brev, dagbok og kåseri. 

Med andre ord, sjangre der en del av tekstens formål er å påvirke leseren. 

Ellers er det verdt å merke seg at det er ganske stor forskjell på kort- og langsvarsoppgavene i 

Buskerud. Langsvarsoppgavene markerer seg som meget vage sammenliknet med 
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kortsvarsoppgavene. Det er naturlig at langsvarsoppgavene vil være noe mer krevende å løse, 

men både Troms og Oslos langsvarsoppgaver er markant tydeligere. En del av årsaken til 

dette er forskjellen i hvordan oppgavesettene tar i bruk kommentarer til oppgavene. 

5.3.4 Lesemengde 

Oppgavesettet har totalt ni sider som elevene må lese. Fire av sidene inneholder de fem 

vedlagte tekstene, hvorav to er multimodale. Språket er nøytralt og konsist i oppgavetekstene 

og de tilhørende kommentarene. Det er imidlertid påfallende lite informasjon å oppdrive i 

kommentarene, totalt sett. I kortsvarsdelen ser kommentarene noenlunde like ut som i mange 

andre sett. De fyller sin funksjon ved å konkretisere elementer i analysene som bør vektlegges 

i besvarelsen. Langsvarsoppgavene 2a og 2c har samme tekst, som ikke tilfører mye 

informasjon om hvordan besvarelsen bør se ut, utover å peke på mulige sjangre. 

Hvorfor er det slik at så mange oppgaver i dette settet ikke har kommentarer til 

oppgaveteksten? Det er to forklaringer jeg vil foreslå. Begge medfører en antakelse av 

eksamensnemndas holdning til oppgavedesignet: Den første er at eksamensnemnda som står 

bak oppgavesettet anser oppgavetekstene som konkrete nok. Derfor trengs ikke noen 

konkretisering. Den andre er at kommentarene anses som modererende i den forstand at de 

gjør en oppgave lettere å løse. Dette kan imidlertid bare gjelde for kortsvarsoppgavene, 

ettersom det knapt kan ses på som god hjelp å få en liste over sjangre som faller under 

kategorien "kreative tekster". Utover dette bør vi også undersøke hvorvidt kommentarer er 

nødvendige i de oppgavene der det ikke er noen. I oppgave 2b angis en vedlagt tekst som 

oppgaven knytter seg til, samt hva slags teksttype besvarelsen skal være. Oppgave 1a lyder 

"gi en litterær analyse (…)". Er det slik at vi ikke kan forvente at elevene vet hva dette 

innebærer? Er vi nødt til å friske opp elevenes fagbegreper i møte med en analyseoppgave? 

Måten kommentarene er strukturert på i dette oppgavesettet peker mot en slik holdning. I min 

analyse av fordelingen av skrivehandlinger i materialet (figur 6), sa jeg at jeg identifiserte 

majoriteten av oppgavene som en kombinasjon av "å reflektere" og "å beskrive". 
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5.4 Oppsummering av funn 

De tre eksamenene jeg har gjennomgått har kvaliteter som er representative for ulike 

tendenser i materialet. Den viktigste forskjellen mellom de tre er hvor ulikt norskfaglig nivå 

det ser ut til å være i oppgavene elevene møter. Formuleringene i de forskjellige eksamenene 

forteller oss at det forventes ulik grad av leseforståelse og kunnskap om sjanger og fagspråk. 

Dette kommer tydeligst frem i kommentarene til oppgavene. I Oslo er kommentarene nokså 

detaljerte, og de har et tydelig fagspråk. Kommentarene til både Troms og Buskerud står i 

kontrast til Oslo, ved at de er vage i formuleringene, og at de gir banale tips. For eksempel får 

elevene kun forslag på hva slags sjangre som tilhører kategorien "kreative tekster" i Buskerud, 

og i Troms presiseres det at elevene må tenke på "rettskriving og tegnsetting" i besvarelsen. 

Både Oslo og Troms har yrkesrettede oppgaver. Oslo har mest tematisk yrkesretting, og 

dermed kreves ikke nevneverdig yrkesfaglig kompetanse i besvarelsen av oppgavene. I Troms 

må elevene imidlertid aktivt bruke kunnskap om sitt yrkesfag i besvarelsen av eksamen. Min 

vurdering av Troms sine kortsvarsoppgaver er imidlertid at de har et svært lavt norskfaglig 

nivå, og derfor ikke fungerer godt som eksamensoppgaver. 

Det er også forskjellig antall tekster vedlagt i de tre eksamenene. Oslo har sju vedlagte 

tekster, Buskerud fem og Troms to. Kun ett av vedleggene i Troms er i selve oppgavesettet. 

Her ser vi en betydelig forskjell i eksamenenes forventning til elevene. Oslo og Buskerud har 

flere oppgaver tilknyttet vedlagte tekster, som prøver elevenes leseforståelse og evne til å 

tilpasse egne besvarelser basert på disse tekstene. Dette gjøres i enkelte oppgaver i Troms 

også, men utvalget av tekster er sterkt redusert. 

5.5 Sammenlikning med sentralt gitte eksamener i 

10. klasse og på vg3 

Enkelte av kriteriene for analysen av de 19 lokalt gitte eksamenene er ikke direkte 

operasjonaliserbare for de sentralt gitte eksamenene. Det mest åpenbare kriteriet som derfor 

utelates er grad av yrkesretting. I tillegg må antall timer til å besvare eksamensoppgavene og 

tilgjengelig vurderingsinformasjon ses i lys av at de sentralt gitte eksamenene skal vurdere 

tekstkompetanse ut ifra andre læreplanmål, og på et annet faglig nivå enn de 19 lokalt gitte 

eksamenene. Disse to eksamenene skal ikke analyseres som en del av undersøkelsens sentrale 
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dokumentmateriale, men brukes til å ytterligere fortolke det. Under følger en kort beskrivelse 

av de to sentralt gitte eksamenene, samt oversikt over oppgavene som gis i disse. 

5.5.1 Sentralt gitt eksamen for 10. trinn 

Grunnskolens norskeksamen våren 2015 har "sult" som overgripende tema. Elevene får i 

sentralt gitt eksamen utdelt forberedelsesmateriell i forkant av eksamen, bestående av en 

samling tekster med tilknytning til eksamens tema. Utover dette har eksamenen ett vedlegg i 

tillegg til forberedelsesmateriellet. Elevene har fem timer til rådighet, og har tilgang på 

eksamensveiledning med kjennetegn for måloppnåelse for sentralt gitt skriftlig eksamen. 

Eksamen består av to deler, der del A har to oppgaver som begge skal besvares, og del B har 

tre oppgaver hvorav en skal besvares. Det spesifiseres at eleven selv må fordele arbeidstiden 

på de to delene, men ikke at en del tillegges større vekt enn den andre i vurderingen. Omfang 

blir heller ikke nevnt. Oppgavene har ikke tilhørende kommentarer slik som oppgavene vi 

finner i de 19, og i sentralt gitt eksamen vg3. Omfanget på besvarelsen oppgis ikke. Det er 

ingen læreplanmål eller tabeller for kjennetegn på måloppnåelse i selve settet, men det 

henvises til utdanningsdirektoratets nettsider. 
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Tabell 11: Eksamensoppgavene i settet sentralt gitt eksamen for 10. trinn våren 2015. 

Del A Del B 

A1: 

Studer vedlegget, bloggen på side 9. Sara er ny 

blogger og hun ønsker råd om hva hun bør gjøre for at 

bloggen hennes skal bli bedre. Skriv en 

sammenhengende tekst der du gir henne respons på: 

hvordan de estetiske virkemidlene (for eksempel 

layout, valg av bilder, skrifttype og farger) fungerer i 

bloggen hennes, om språket er godt og passer til det 

hun skriver om i bloggen, og om det er tatt hensyn til 

personvern og kildehenvisninger. 

A2: 

I forberedelsesmateriellet har du lest to veldig korte 

tekster (twitternoveller) av Frode Grytten. 

Twitternoveller forteller en historie ved å bruke 

maksimalt 140 tegn. 

Skriv en svært kort tekst som forteller en historie. 

Temaet skal være "sult", i konkret eller overført 

betydning. 

B1: 

Mange unge i dag forbinder det å lykkes med å bli 

kjent i media. "Vise for gærne jinter" beskriver enkle 

gleder i livet. Liverpool-manager Brendan Rodgers 

peker på at kjendisstatus og høy lønn kan få deg til å 

miste sulten på suksess. 

Du er ofte innom et nettsted der det er mange oppslag 

om kjendiser og suksess. Du skal skrive et innlegg der 

formålet er å få de som leser eller besøker siden til å 

reflektere over hva det vil si å lykkes i livet. Lag en 

overskrift som passer til innholdet i teksten din. 

B2: 

I forberedelsesmateriellet har du lest om det å være 

mett, på ulike måter, i ulike sammenhenger. 

Du har blitt bedt om å lage et innslag til 

avslutningsfesten for 10. trinn, der foreldre og lærere 

er til stede. Skriv en tekst som handler om å være 

stappmett, i én eller flere betydninger av ordet. Lag en 

overskrift som fenger. 

B3: 

Høsten 2015 er det 125 år siden Hamsun skrev 

romanen Sult. I denne anledningen skal Hamsuns 

forlag gi ut en tekstsamling med tittelen Sult 2015. 

Forlaget har utlyst en skrivekonkurranse og vil 

publisere de beste tekstene som kommer inn. Skriv 

ditt bidrag til konkurransen. Velg selv hva slags type 

tekst du vil skrive, og lag en tittel som passer til 

bidraget ditt. 

 

Kortsvarsoppgavene i dette oppgavesettet gir elevene mulighet til å vise kompetanse innen 

både saktekster og kreative tekster. Jeg forstår dette som et forsøk på å dekke de ulike delene 

av læreplanen så godt som mulig. Begge oppgavene er svært tydelig beskrevet, og forutsetter 

at elevene har lest forberedelsesmaterialet. A1 har et tydelig fokus på "å beskrive", "å 

samhandle" og "å reflektere": Elevene bes om å skrive en tekst som rettes mot en eksplisitt 

mottaker. Formålet er å gi respons basert på teksten som refereres i oppgaven. Elevenes 

forståelse av metakunnskap prøves også i denne oppgaven. Oppgave A2 er på sin side et 
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interessant innblikk i sjanger: Her defineres "twitternovella" som en fortellende tekst på 

maksimalt 140 tegn, og ber elevene så om å skrive en "svært kort" fortellende tekst. Den 

primære skrivehandlingen her er "å se for seg", men det interessante i denne oppgaven er 

hvorvidt elevene plukker opp formkravet til "twitternovella". Elever som klarer å pakke inn 

relevante virkemidler i en så kort tekst demonstrerer høy faglig kompetanse innen kreative 

tekster. På den andre siden kan besvarelsene bli for korte til at sensor kan vektlegge 

vurderingen av oppgaven i nevneverdig grad. 

Langsvarsoppgavene gir elevene mulighet til å velge mellom en resonnerende tekst i form av 

et innlegg på nett i oppgave B1, en retorisk appell i oppgave B2, og en tilnærmet valgfri tekst 

i oppgave B3. Alle oppgavene skaper situasjoner teksten skal passe inn i. De åpner for 

besvarelser som kan dekke et relativt bredt utvalg av læreplanmål. Oppgave B3 er spesielt 

åpen: Elevene får kun beskjed om at teksten skal være et bidrag i en skrivekonkurranse, og at 

tema skal være "sult". Etter dette står eleven fritt til å skrive hva som helst. Elevene kan derfor 

skrive innenfor den sjangeren de behersker best, og på den måten demonstrere sitt høyeste 

nivå av norskfaglig kompetanse. Dette er forutsatt at elevene er klar over sine egne styrker og 

svakheter i faget. 

Etter å ha sett på disse oppgavene, er det på tide å trekke frem igjen de lokalt gitte 

eksamenene. Det er liten tvil om at det norskfaglige nivået i oppgavesettet til eksamen for 

grunnskolen er vesentlig høyere enn oppgavesettene i materialet, som Troms, Finnmark og 

Buskerud. Enkelte av eksamenene i NOR1206 har oppgaver som tyder på at det forventes et 

høyere nivå av norskfaglig kompetanse, men det er ikke representativt for hele materialet. På 

tross av at oppgavene i materialet stort sett har forklarende kommentarer, er det lettere å forstå 

hva oppgavene i eksamen for grunnskolen. Dette er dels på grunn av at hver oppgave 

konsekvent kontekstualiseres, og dels fordi oppgavetekstene konsekvent gir detaljerte 

instrukser til elevene. Det at elevene på grunnskolen har et forberedelsesmateriale med et 

utvalg forskjellige tekster, fører til at eksamensnemnda har større handlingsrom i utformingen 

av oppgavene. Oppgavene i eksamen for grunnskolen kan derfor i større grad knyttes opp mot 

læreplanmålene som handler om leseforståelse, og aktiv bruk av andres tekster i egen 

besvarelse. 
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5.5.2 Sentralt gitt eksamen for vg3 

Denne eksamenen består av en kortsvarsdel med en oppgave som må besvares, og en 

langsvarsdel med fire oppgaver hvorav en skal besvares. Korsvarsoppgaven skal være på 

cirka 250 ord. Elevene har fem timer til rådighet. Oppgavesettet har syv vedlegg, fordelt over 

åtte sider. 

Tabell 12: Kortsvarsoppgave med kommentar i settet sentralt gitt eksamen for vg3 studieforberedende 

utdanningsprogram våren 2015. 

Oppgavetekst Kommentar 

Kortsvarsoppgave: 

Vedlegg: Utdrag dra Soga om Gisle Sursson, side 8. 

Skriv en informativ tekst der du forklarer hvorfor den 

vedlagte teksten er typisk for sagalitteraturen. Bruk 

konkrete eksempler fra tekstvedlegget. 

Du skal vise gjennom eksempler at du har kunnskap 

om form og innhold i norrøn litteratur. Bruk relevant 

fagspråk. 

 

Kortsvarsoppgaven har sterk tilknytning til hovedområdene "skriftlig kommunikasjon", og 

"språk, kultur og litteratur" i læreplanen. Denne oppgaven likner en analyseoppgave, med 

formål om å påvise kildetekstens tilhørighet innenfor sagalitteraturen. Skrivehandlingene 

denne oppgaven åpner for er "å beskrive", "å reflektere" og "å overbevise". Det viktigste i 

denne oppgaven er at elevene klarer å vise til relevante eksempler fra teksten, for å gi validitet 

til påstanden at teksten er "typisk for sagalitteraturen". Det er interessant at eleven ikke bes 

om å se etter trekk i teksten som er atypiske for slike tekster. En mulig forklaring på dette kan 

imidlertid være at dette ville gjøre oppgaven for omfattende til å være en kortsvarsoppgave. 

Likevel ville en besvarelse som viste til både typiske og atypiske trekk ved kildeteksten, vært 

på et høyere norskfaglig nivå. 
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Tabell 13: Langsvarsoppgavene med kommentarer i settet sentralt gitt eksamen for vg3 studieforberedende 

utdanningsprogram våren 2015. 

Oppgavetekst Kommentar 

Oppgave 1: 

Vedlegg: Arnulf Øverland: "Fri sprogutvikling", side 

10-11. 

Arnulf Øverland hadde en sentral posisjon i 

språkdebatten på midten av 1900-tallet. Den vedlagte 

teksten er et innlegg i debatten om samnorsk. 

Gjør greie for noen av synspunktene i teksten, og 

forklar kort den språkhistoriske sammenhengen. Drøft 

deretter denne påstanden fra teksten: 

"Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg 

hverken hindre eller påskynde." 

Oppgaven er todelt. Du skal vise at du forstår 

Øverlands tekst og har kunnskaper om språkdebatten 

på hans tid. I den siste delen skal du vise at du har 

kunnskaper om språkutvikling. Du kan trekke inn 

eksempler du kjenner fra både fortid og nåtid. 

 

Oppgave 2: 

Vedlegg: Tarjei Vesaas: "Kvart menneske er ei øy", 

side 9, John Donne: "Intet menneske er en øy", side 9. 

Ta utgangspunkt i de to tekstvedleggene, og skriv en 

kreativ tekst der du reflekterer over tematikken i 

tekstene. Lag overskrift selv. 

Denne oppgaven åpner for ulike løsninger, men det 

skal komme tydelig fram i svaret ditt at du tar 

utgangspunkt i vedleggene. Du kan vise kreativitet 

gjennom de innfallsvinklene og perspektivene du 

velger, og gjennom bruken av språklige virkemidler. 

Oppgave 3: 

Vedlegg: Erna Osland: "Mikke Mus", side 12-13. 

Tolk novella. 

 

Du skal skrive om både form og innhold. Du skal 

gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, 

og begrunne dine egne tanker om teksten. Bruk 

relevant fagspråk. 

Oppgave 4: 

Vedlegg: "Barnebrud", side 14-15. 

Denne sammensatte teksten er de tre første sidene av 

et kampanjemagasin fra bistandsorganisasjonen Plan 

Norge. Magasinet ble sendt i posten til medlemmene 

av organisasjonen og var vedlegg i Dagbladet 

20.09.2914. 

Analyser utdraget. Bruk begreper fra retorikken. 

Vurder til slutt hvor godt du mener kampanjen 

fungerer etter formålet. 

Oppgaven er todelt. I den første delen skal du 

analysere både tekster og bilder og samspillet mellom 

dem. I den andre delen skal du begrunne vurderingene 

dine og bruke konkrete eksempler fra teksten. 
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Oppgavene i langsvarsdelen er varierte. Alle oppgavene tar utgangspunkt i en vedlagt tekst, 

uavhengig av hva slags tekst elevene blir bedt om å skrive. Oppgavene fordeler seg slik: 1 ber 

om en informativ tekst, der elevene må presentere synspunkter som kommer frem i 

kildeteksten. I tillegg skal elevene drøfte en påstand i lys av disse synspunktene. Elevene må 

altså bruke momenter fra sin egen tekst til å formulere diskusjonspunkter senere i besvarelsen. 

Det er et tydelig krav om metakunnskap i from av relevante fagbegreper. Oppgave 2 ber 

elevene om å skrive en kreativ tekst. Rammene for denne oppgaven er tydeligere enn 

rammene i mange av de lokalgitte eksamenenes oppgaver, der besvarelsen skal være en 

kreativ tekst. Det fortelles ikke, hverken i oppgaveteksten eller kommentaren, hvilke sjangre 

som tilhører kreative tekster. Oppgavens kommentar presiserer at elevenes bruk av språklige 

virkemidler er sentral med tanke på å vise norskfaglig kompetanse. Kildetekstene har 

kontrastive titler, som kan gi elevene inspirasjon i valg av språklige virkemidler i besvarelsen. 

Oppgave 3 er en analyseoppgave. Oppgaveteksten lyder "tolk novella", men i kommentaren 

presiseres det at det ikke holder å fortelle om sin egen personlige tolkning. Elevene skal bruke 

fagspråk til å kommentere form og innhold, og begrunne egne tanker om teksten. Oppgave 4 

ber elevene om å analysere en sammensatt tekst. Denne oppgaven er ganske omfattende, 

ettersom elevene både skal analysere vedlegget som sammensatt tekst, i tillegg til å gjøre en 

retorisk analyse av det. 

Kortsvarsoppgaven i denne eksamenen er på et ganske annet nivå enn det vi ser i mange av 

kortsvarsoppgavene i undersøkelsesmaterialet. På tross av at oppgaven er kort, er det svært 

klare krav til innholdet i besvarelsen. Oppgaven preges av at det forventes at elevene 

behersker tekstanalyse, og behersker relevante fagbegreper. Sammenliknet med for eksempel 

kortsvarsoppgaven til Oslo, er graden av leseforståelse som prøves i denne oppgaven på et 

markant høyere nivå. Dette er forventet, men ikke nødvendigvis at forskjellen skulle være 

såpass stor. Langsvarsoppgavene fordrer også at elevene er på et høyere faglig nivå enn i vg2. 

Den store forskjellen mellom denne eksamenen og materialet er bredden og kompleksiteten i 

oppgavene. Fordi oppgavetekstene og kommentarene jevnt over er mer omfattende, er det 

tydeligere hvordan hver oppgave bør besvares. Ingen av eksamenene i undersøkelses-

materialet har samme nivå av forklaring og presisering av oppgavene. Disse oppgavene er 

ikke for vanskelige for at de skulle kunne vært i de lokalt gitte eksamenene. Hva vi kan 

forvente av elevene på de forskjellige trinnene måtte selvfølgelig tas hensyn til. Likevel er 

disse oppgavene mer dekkende enn mange av oppgavene i undersøkelsesmaterialet. 
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5.5.3 Forskjeller og likheter mellom de 19, og de sentralt gitte 

eksamenene 

Det er, som forventet, tydelige forskjeller mellom de to sentralgitte eksamenene med tanke på 

faglig nivå. Et fremtredende eksempel er språket som brukes i oppgavetekstene: 10. 

trinnselevene blir i hver oppgave blir ledet inn i en nærmest narrativ tilnærming til oppgaven. 

Oppgavetekstene konstruerer "autentiske" situasjoner for elevene for å lede dem inn i arbeidet 

med besvarelsen. Oppgavene til vg3-elevene preges av faglig saklighet, og konsise 

beskrivelser av hva som forventes av elevene. Det er interessant at oppgavene på 10. trinn 

ikke har tilhørende kommentarer slik som oppgavene på vg3 har. Konkretiseringen av hva 

oppgavene på 10. trinn innebærer, har blitt bakt inn i den narrative språkdrakten. 

De sentralt gitte eksamenene brukes ikke her som et absolutt ideal for hvordan en eksamen 

bør se ut. Tidligere har jeg trukket frem forskning som tyder på at oppgaver i sentralt gitte 

eksamener kritiseres for å ikke fungere godt som konstrukt for vurdering av norskfaglig 

kompetanse (Bach, 2015). På bakgrunn av min presentasjon av eksamenene i Oslo, Troms og 

Buskerud, vil jeg påstå at det forventede norskfaglige nivået, samt kompleksiteten i 

oppgavene, er betydelig høyere i den sentralgitte eksamenen for vg3. I tillegg er det 

påfallende at oppgavesettet til den sentralgitte eksamenen i grunnskolen også er mer avansert 

enn de lokalgitte i materialet. Størsteparten av oppgavesettene i materialet kan sies å være 

mindre avanserte enn de sentralgitte eksamenene. Fra vg2 til vg3 er ikke dette noen 

brannfakkel. At det ser ut til at forventningene til elevene er lavere på vg2 enn på 

grunnskolen, er imidlertid ganske interessant. 
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6 Oppsummering og drøfting 

I dette kapitlet vil jeg gjennomgå hovedpunktene av undersøkelsen, og kommentere mine 

funn i lys av den teori og forskning jeg la frem tidligere i denne oppgaven. 

6.1 En helhetlig eksamenspraksis 

Det er svært mange aspekt ved eksamensavviklingen som må tas hensyn til når man skal 

vurdere elever på likt grunnlag over hele landet. Sentralgitte eksamener gir like oppgaver til 

samtlige elever, men vurderes av et svært sammensatt sensorkorps. Nye retningslinjer og 

arbeid med bevisstgjøring rundt vurderingspraksis, blant annet knyttet til nasjonale prøver, 

bidrar til å utjevne forskjellene mellom sensorer når det gjelder hva som er en god og en 

dårlig besvarelse. Det er vanskelig å definere konkrete kjennetegn på måloppnåelse uten å 

bevege seg mot å bli et sterkt overstyrende system. Den norske lærerstanden har tradisjonelt 

ikke vært spesielt åpne for rigiditet i retningslinjene for praksis. Samtidig er det liten tvil om 

at intensjonen med eksaminering er å gi en nøytral, og reliabel vurdering av elevenes 

kompetanse i faget. 

Lokalt gitt eksamen er gjenstand for samme kriterier som sentralt gitt eksamen når det gjelder 

formålet med skrivesituasjonen. En eksamen må være en reliabel summativ vurdering av 

elevenes kompetanse i faget. Dette fører til krav om konstruktvaliditet i de enkelte oppgavene 

som er del av eksamenen. En oppgaves gyldighet, eller egnethet, for bruk i en summativ 

vurderingssituasjon påvirkes av faktorer som hvilke og hvor mange læreplanmål som prøves, 

om oppgaven er lettfattelig, hvilke skrivehandlinger det legges til rette for og omfanget av 

oppgaven i lys av elevenes tilgjengelige tid på eksamen. Sentralt og lokalt gitt eksamen skiller 

seg fra hverandre i og med at lokalt gitte eksamener designes og produseres i hvert fylke, 

hvilket fører til forskjeller i oppgavesettene. Elever som teknisk sett har samme eksamen, men 

går på skole i forskjellige fylker, har ulike forutsetninger for å prestere på eksamen i 

NOR1206 fordi ikke alle eksamenssett måler de samme kompetansene. Dersom enhetlig 

vurdering av elevenes skrivekompetanse over hele landet er et mål, er praksisen med lokalt 

gitt eksamen en mulig trussel mot reliabilitet i vurderingen: Elever i Finnmark og elever i 

Akershus møter to svært forskjellige oppgavesett, og blir gitt forskjellig mengde 

vurderingsinformasjon. Kravene til besvarelsene i de to fylkene må modereres av tilgjengelig 

tid.  I Akershus varer eksamen i fem timer, og i Finnmark varer den i fire. Samtidig så vi i 
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analysen at elevene i Akershus forventes å skrive 400 ord mer enn elevene i Finnmark, med 

kun én time ekstra til rådighet. Besvarelsene i Akershus blir i snitt nesten dobbelt så lange 

som i Finnmark hvis elevene holder seg rundt den anbefalt lengden som signaliseres. 

I tillegg har min analyse av materialet avdekket tegn på lite enhetlig oppgavedesign på tvers 

av fylker, med tanke på yrkesretting. De 19 har veldig varierende grad av yrkesretting, og 

måten yrkesrettingen foregår på bærer preg av ulike definisjoner på hva yrkesretting betyr i en 

norskfaglig sammenheng. 

Mine funn peker mot at lokalt gitt eksamen har vanskelig for å oppnå reliabilitet på tvers av 

oppgavesettene. Dersom det er utfordrende å oppnå et tolkningsfellesskap i arbeid med 

sentralt gitt eksamen, der alle forholder seg til ett oppgavesett, trenger jeg ikke bruke mye tid 

på å forklare at det ikke blir lettere av å øke antall ulike oppgavesett til 19. Den sentralt gitte 

eksamenen i norsk hovedmål på vg3 gjennomføres av titusener av elever, og vurderes av et 

enormt sensorkorps. Proporsjonalt er nedslagsfeltet for lokalt gitt eksamen i norsk på yrkesfag 

svært lite, spesielt fordi det er et trekkfag. Kravet til reliabilitet blir likevel stående, og basert 

på min analyse av de 19 oppgavesettene vil jeg si at det er grunn til å tro at like karakterer i 

forskjellige fylker ikke representerer samme nivå av norskfaglig kompetanse. En kan 

argumentere for at lokalt gitt eksamen kun trenger reliabilitet i lokal kontekst, og at hvert 

oppgavesett må vurderes uavhengig av de andre. Slik jeg forstår situasjonen, holder ikke dette 

argumentet vann: Dersom eksamenene skal måle norskfaglig kunnskap med grunnlag i 

læreplanmålene, er vi nødt til å se oppgavesettene i en større kontekst. Fordi det er snakk om 

samme fagkode, og det faktum at elevene får karakteren på eksamen skrevet i vitnemålet, må 

det være et mål å redusere variasjonen på tvers av fylker i lokalt gitte eksamener. Alt dette er 

sagt med forbehold om hva som jeg tidligere har definert som eksamens formål, og tidligere 

nevnte kjennetegn på godt oppgavedesign. 

6.1.1 Lokalt gitt eksamen i lys av sentralt gitt eksamen 

I materialet har jeg valgt å skille mellom grader av tilgjengelig informasjon om hva som blir 

vektlagt i vurderingen av eksamensbesvarelsene. Data viser at de fleste eksamenene forteller 

elevene hva som kjennetegner høy måloppnåelse i en eller annen grad. I stor grad er det de 

samme kriteriene som trekkes frem, men på ulike måter: Eksamener som Oslo, Akershus og 

Buskerud har tabelloversikter med kjennetegn på måloppnåelse svært konkretisert og 

lettfattelig. Troms står som et eksempel på en eksamen som også viser elevene hva som skal 
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til, men kun gjennom kommentarer med et språk som er vanskelig å fordøye og trekke 

konkret informasjon fra. 

I eksamenene jeg har gjennomgått kan vi kalle noen oppgaver for "lette" og andre for 

"vanskelige". Dette er ikke nødvendigvis styrt av kompetansekravene for å skrive en god 

besvarelse. En oppgave kan, uavhengig av norskfaglig nivå, være vanskelig å forstå eller å 

besvare. Da jeg begynte å gjennomgå de 19 eksamenene, reagerte jeg på måten 

kommentarene så ut til å gi i overkant mye veiledning for enkelte oppgaver. Kommentarenes 

primærfunksjon er å konkretisere for elevene hva oppgaven ber om, men for eksempel i 

kortsvarsdelen til Troms overlot oppgavetekstene og kommentarene svært lite for eleven å 

finne ut av. I de tilfellene der dette skjer, kan redusere de potensielle kompetansene en 

oppgave prøver, helst knyttet til metakunnskap og evne til å tilpasse skrivingen til situasjonen 

på egenhånd. Noen av oppgavene i materialet manglet kommentar, hvilket kan føre til en 

opplevelse av at den aktuelle oppgaven er lettere eller vanskeligere enn de andre. 

Oppgavesettene der fravær eller tilstedeværelse av kommentarer var konsekvent innenfor en 

del, vil oppleves som mer helhetlige og mindre forvirrende. Kommentarer til oppgavene kan 

gjøre behovet for muntlig hjelp fra faglærer til forståelse av hva oppgavene ber om, og 

minimere risiko for besvarelser som fullstendig bommer på hva oppgaven ber om. Dersom 

kommentarene skal fylle denne funksjonen, bør det imidlertid være konsekvens i hvordan de 

implementeres. 

6.2 Vurderingsinformasjon, tilgjengelig tid og 

spredning på tvers av oppgavesettene 

Et godt oppgavesett til eksamen må ha oppgaver som inviterer til demonstrasjon av 

norskfaglig kompetanse på høyt nivå. Å konstruere slike prøver er imidlertid vanskelig, slik vi 

ser av sensorerfaringene fra sentralt gitt eksamen som Bach viser til (2015). I mitt materiale 

finner vi også eksempler på oppgaver med svært ulikt norskfaglig nivå. Med dette menes det 

hvilke kompetanser som kreves for å besvare oppgaven, og i hvilken grad elevene får hjelp til 

besvarelsen gjennom kommentarene. Troms sine kortsvarsoppgaver har svært lavt norskfaglig 

nivå, og svært lite vil skille en dyktig elev fra en svak elev med unntak av ortografi og 

setningsoppbygging. Som øvingsoppgaver i timen eller som lekse hadde de kanskje fungert 

bedre, men som eksamensoppgaver fungerer de dårlig. Det finnes kortsvarsoppgaver i andre 

oppgavesett som relativt sett er mye bedre egnet for anledningen, for eksempel oppgave 1a i 
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Buskerud: Denne oppgaven gir eleven mulighet til å demonstrere norskfaglig kompetanse på 

det nivået eleven mestrer. Til og med svakere elever har muligheten til å fremvise bred 

kompetanse, fordi kommentaren gir tydelige tips til relevante fagbegrep. 

Kommentarene brukes veldig forskjellig på tvers av fylkene. To ekstremer representeres ved 

Troms og Buskerud. I Troms understrekes viktigheten av elementer som innledning, hoveddel 

og avslutning, samt rettskriving og tegnsetting, i besvarelsen. Vi bør kunne anta at elevene på 

vg2 forstår dette. Buskerud har til sammenlikning en tendens til å anta at elevene forstår de 

grunnleggende kravene ved en tekst. Dette er selvfølgelig med unntak av spesifiseringen av 

hva som er viktige elementer i en analyse, der kommentarene er relativt detaljerte. 

Sammenlikner vi disse to med kommentarene vi finner i Oslo, vil jeg argumentere for at 

sistnevnte bruker kommentarene markant bedre. Spesielt fordi elevene ikke bare får 

spesifisert hva oppgavene ber om, men også hva som kreves for å oppnå høy måloppnåelse. 

6.3 Behov for yrkesretting 

Forutsetningen for diskusjon om yrkesretting i norskfaget bunner ut i at elevene har et 

begrenset antall norsktimer i løpet av de to første årene på videregående. Dersom det 

fokuseres på yrkesretting, er det mulig dette fører til at deler av norskfaget ikke blir viet mye 

oppmerksomhet. Hvilke deler av norskfaget skal læreren nedprioritere i arbeid med 

yrkesretting? En naturlig tanke ville være at læreren gjør en vurdering av hvilke områder i 

faget som er mest formålstjenlige for utdanningen av yrkesfagelever, der det legges vekt på 

hvilke kompetanser som har direkte nytteverdi. Dette dreier norskfaget mot å bli et 

redskapsfag. Det er fullt mulig at et yrkesrettet norskfag med fokus på nytteverdien 

norskfaglige kompetanser har for arbeidslivet er en god vei å gå. Likevel fordrer dette et 

reformert norskfag, slik at ikke elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram skal vurderes etter 

samme læreplanmål som elever på studieforberedende utdanningsprogram. 

Tidligere i denne oppgaven trakk jeg frem spenninger i norskfaget knyttet til yrkesretting. 

Blant annet er det uenigheter om i hvilken grad norskfaget skal være mer et danningsfag eller 

et redskapsfag. De aller fleste vil nok argumentere for at det er nødvendig med både danning- 

og redskapsaspektet i norskfaget. Dette kan legitimeres gjennom læreplanmålene, som 

beskriver både krav om faglig kunnskap og om kommunikasjonsferdigheter hos elever med 

fullført kurs i norsk. Et spørsmål vi må tørre å stille oss i debatten om yrkesretting av 
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norskfaget er: Kan vi legge til rette for yrkesretting samtidig som norsk på yrkesfag beholder 

de samme læreplanmålene som vg1 studieforberedende? Et enkelt svar på dette spørsmålet 

finnes ikke per i dag. Elever fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer som ønsker å ta 

påbygning til generell studiekompetanse står allerede overfor en enorm utfordring. De må 

gjennom to års pensum i norsk på ett år, og å endre faget de har de første to årene på 

videregående ytterligere kan bidra til å hindre elever i å gjennomføre påbygningsåret: Gapet 

mellom den kompetansen elevene på yrkesfag da får, og den de trenger for å fullføre vg3 ville 

kanskje blitt for stort. 

I de lokalt gitte eksamenene i norsk skriftlig for vg2 yrkesfag er yrkesretting gjenstand for et 

bredt spekter av ulike tilnærminger. Dette gir utslag blant annet i at veldig mange av 

eksamenene har kortsvarsoppgaver der elevene blir bedt om å skrive en tekst tilknyttet 

yrkesfag. For eksempel går mange av oppgavene ut på å skrive HMS-rapporter. Viktigheten 

av yrkesretting i fellesfagene løftes frem i FYR-prosjektet. En konsekvens av sterkere fokus 

på dette bør være at det utarbeides rammeverk for yrkesfaglig norsk. Hvis ikke er det 

usannsynlig at de lokalt gitte eksamenene vil oppleves som enhetlige i forståelsen av 

norskfagets posisjon på yrkesfag: Slik situasjonen er i dag, er læreplanmålene det som prøves 

i lokalt gitt eksamen. 

Det er mulig å designe oppgaver som reliabelt kan måle deler av disse læreplanmålene helt 

uten yrkesretting av oppgavene dersom ikke dette blir et artikulert krav. Jeg vil imidlertid ikke 

uttale meg om hvorvidt det bør være et mål i seg selv å utarbeide slike retningslinjer for et 

mer yrkesrettet norskfag. Jeg ønsker kun å understreke at manglende retningslinjer for 

vurdering i et yrkesrettet norskfag kan undergrave validiteten i yrkesrettingsargumentet. I 

debatten rundt norskfaget på yrkesfaglige utdanningsprogram dukker det opp et spørsmål som 

også stilles om norskfaget generelt: Har norskfaget egenverdi? Dersom norskfaget har 

egenverdi og at rent norskfaglige kompetanser, som litteraturkunnskap, har legitimitet også i 

norsk på yrkesfag, bør dette reflekteres i eksamenen elevene får. Denne undersøkelsen viser at 

dette er tilfelle i noen av oppgavesettene, men ikke i alle. 

FYR-prosjektets intensjon er å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring, og et 

middel for å oppnå dette er å øke fellesfagenes relevans for yrkesfaglige utdanningsprogram 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Behovet for yrkesretting slik det legges frem i FYR-prosjektet 

leder til spørsmålet om det bør utvikles en egen læreplan særskilt for norsk på yrkesfag. Dette 

byr imidlertid på utfordringer når elever som har gått to år på yrkesfag ønsker å få generell 
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studiekompetanse. Norskfaget for elever som går påbygning til generell studiekompetanse har 

allerede svært mye å ta igjen, og en endring i læreplanmålene de første to årene risikerer å 

gjøre det enda vanskeligere å gjennomføre. FYR-prosjektets nettsted for læringsressurser er et 

viktig tiltak i arbeidet med yrkesretting av norskfaget. Dette fungerer som en nasjonal 

plattform for inspirasjon og innspill til hvordan en kan tilpasse norskfaget til de ulike 

programfagene. En synlig utfordring i de foreslåtte oppgavene er å bevare norskfaglig 

relevans. I denne undersøkelsen definerte jeg ulike former for yrkesretting, og fant at graden 

av norskfaglig relevans kan påvirkes av hvordan yrkesrettingen arter seg. Det må alltid være 

et mål for norsklæreren at hovedfokuset i en oppgave er av norskfaglig karakter, så lenge 

elevene skal vurderes etter læreplanen slik den ser ut i dag. 

6.4 Avsluttende kommentarer 

I begynnelsen av denne oppgaven stilte jeg spørsmålet: Hvilke likheter og forskjeller finnes 

det på tvers av oppgavesettene i lokalt gitt skriftlig eksamen i NOR1206 fra våren 2015? For å 

kunne svare på dette stilte jeg også tre forskningsspørsmål som la grunnlaget for en analyse 

av fylkenes lokalt gitte eksamener. I analysen trakk jeg frem generelle trekk ved materialet 

som helhet, og pekte på likheter og forskjeller med tanke på en rekke ulike analysekriterier. 

Funnene mine er som følger: Det er store forskjeller i eksamenene på tvers av fylkene, både 

når det gjelder norskfaglig nivå, lesemengde, spredning i oppgavene, tilgjengelig tid, 

tilgjengelig vurderingsinformasjon og besvarelsenes omfang. Vi ser tydelig påvirkning fra 

initiativ som FYR-prosjektet, i form av yrkesrettede oppgaver. Hva dette betyr i praksis i de 

ulike eksamenene varierer. Eksamensoppgavene reflekterer en intensjon om å prøve elevenes 

kompetanse i henhold til læreplanen. Med inspirasjon fra FYR-prosjektet prøver en del av 

oppgavene i materialet også yrkesrelevante skrivekompetanser. Derfor kan vi si at 

norskundervisningen på yrkesfaglige utdanningsprogram nødvendigvis har et preg av 

yrkesretting. Dette samsvarer med Hellne-Halvorsens funn vedrørende skrivepraksiser på 

yrkesfaglige utdanningsprogram (2014). På bakgrunn av at min undersøkelse ikke tar for seg 

eksamener fra flere år, er det ikke mulig å med mine funn alene peke ut noen tydelig retning 

for norsk på yrkesfag. Likevel kan vi i lys av Hellne-Halvorsens forskning, og sporene av 

FYR-prosjektets innflytelse i eksamenene, si at vi har å gjøre med et norskfag i endring. 

De lokalt gitte eksamenene i norsk på yrkesfaglige utdanningsprogram våren 2015 har mange 

ulikheter seg imellom. Dersom vi tillegger samme kriterier for at lokalt gitt eksamen skal 
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være en reliabel skriveprøve som sentralt gitt eksamen, har de 19 oppgavesettene en rekke 

utfordringer: Forskjellene er såpass store at karakterene elevene fikk i ett fylke ikke kan være 

representative for kompetansen til elevene som fikk tilsvarende karakter i et annet. Riktignok 

er dette også en utfordring dersom man sammenlikner to elevbesvarelser som svarte på 

samme oppgaver i samme sett, ettersom at ulike faktorer kan ha bidratt til samme 

vurderingsresultat. Likevel må det kunne være et mål at vi forsøker å prøve elevenes 

kompetanse så reliabelt som mulig, dersom eksamen skal ha legitimitet. Det hadde vært 

interessant å se en studie der lokalt gitt eksamen i norsk på yrkesfag undersøkes på samme 

måte som studien Bach (2015) refererer til. 

Samtidig som denne oppgaven ble levert inn, var det stort oppslag i media rundt skriftlig 

eksamen i norsk hovedmål for grunnskolen. Oppgavene møtte sterk kritikk fra elever og 

lærere. Kritikken gikk ut på at oppgavene var på et for høyt faglig nivå for 10. klassinger. 

Tematikken for denne eksamenen, "Ibsens arv. Å sette problemer under debatt" åpner 

utvilsomt for et høyt norskfaglig nivå. Jeg har dessverre ikke tid til å grundig gjennomgå og 

presentere oppgavene her, men ønsker likevel å kommentere de i lys av undersøkelsen jeg har 

gjort. Det norskfaglige nivået på denne eksamenen er svært høyt. Sammenliknet med alle de 

lokalt gitte eksamenene for vg2 våren 2015, er denne eksamenen både vanskeligere og mer 

omfattende. Det som imidlertid er interessant, er at oppgavene i denne eksamenen til og med 

kan sies å være vanskeligere enn de som finnes i oppgavesettet for vg3 studieforberedende 

våren 2015. En kan anta at eksamensnemnda som er ansvarlig for sentralt gitt eksamen for 

grunnskolen ønsker å heve det norskfaglige nivået i skolen. Dette ønsket kan de fleste i skolen 

samles om. Samtidig forteller dette om et manglende tolkningsfellesskap av læreplanmålene. I 

en debatt om hva vi kan forvente av elevene på ulike punkter i utdannelsen, må vi se ting i et 

større perspektiv: Hvis vi forventer et såpass høyt kompetansenivå i 10.-klasse, hva skal vi da 

forvente på videregående? Det blir spennende å se om mine funn kan lede andre til å 

undersøke dette nøyere. 

Min undersøkelse har relevans av mange grunner. Blant disse er det faktum at det ikke finnes 

noe overordnet kvalitetssikringsorgan for lokalt gitt eksamen. I den grad jeg er kvalifisert til å 

kvalitetskontrollere oppgavesett, må det sies at søkelyset, om ikke annet, er velplassert i 

denne oppgaven. Med formål om å belyse et ellers dunkelt felt i skoleforskningen, har jeg i 

denne oppgaven tatt for meg en norskeksamen som ikke har blitt viet mye oppmerksomhet. 

Til slutt ønsker jeg å presentere en konklusjon jeg har gjort meg i arbeidet med denne 
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undersøkelsen: Elevene som går opp til lokalt gitt eksamen i NOR1206 møter i de forskjellige 

fylkene, på bakgrunn av materialet, svært forskjellige oppgavesett. Dette er, slik jeg ser det, 

skadelig for prøvens reliabilitet. 
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Vedlegg 

Jeg har lagt ved tre oppgavesett: Oslo, Troms og Buskerud. Dette er de tre jeg presenterer mer 

detaljert enn de andre eksamenene i materialet. De er gjengitt her i sin helhet, med forside, 

informasjonsdel, oppgavedel og vedlegg. 



Lokalt gitt eksamen 2015 

Eksamen 

Norsk YF 21.5.2015 

NOR1206 16 

Vedlegg 1



Eksamensinformasjon

Skole 

Fagnavn Norsk yrkesfag Vg2 

Fagkode NOR1206 

Forberedelse Ingen forberedelse 

Oppmøte 

Eksamensramme Skriftlig eksamen: 5 timer + 15 minutter til å ferdigstille og levere 
besvarelsen 

Tillatte hjelpemidler under 

eksamen 

Oversettelsesprogrammer, Internett og andre verktøy som tillater 
kommunikasjon, er ikke tillatt under eksamen. Ut over dette er alle 
hjelpemidler tillatt. 

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 
korrekt måte. Du må oppgi forfatter og hele tittelen på både lærebøker og 
annen litteratur. 

Dersom du har med deg utskrift eller sitat fra nettsider, skal du oppgi hele 
adressen og nedlastingsdato. For eksempel slik: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Sosiale_medier (nedlastingsdato 19.05.15) 

Organisering av eksamen Individuell, skriftlig eksamen 

Informasjon om gjennomføring 

av eksamen 

Del én består av en tekst du skal lese. Du skal svare kort på alle 
spørsmålene, men bruke hele setninger. Det forventes et mer utfyllende 
svar på spørsmål 5. 

Del to inneholder langsvarsoppgaver. Du skal velge én av oppgavene. 
Besvarelsen bør være på 600–800 ord. Del to teller mest i vurderingen, så 
du bør bruke mest tid på denne delen. 

Informasjon om vurdering Eksamen vurderes etter de kriteriene som er oppgitt i eksamenssettet. 

Det legges mer vekt på del to enn del én i vurderingen. 

Andre praktiske opplysninger Bruk Calibri eller Times New Roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 
halvannen. 

Antall sider 16 

Vedlegg Vedlegg 1: ”Du som søker jobb for første gang”. Hentet fra 
ungdomsnettstedet Ung.no 
http://www.ung.no/arbeid/2551_Du_som_s%C3%B8ker_jobb_for_f%C3%
B8rste_gang.html (lastet ned 25.02.15) 



Vedlegg 2–4: Fiktive jobbannonser laget av Utdanningsetaten 

Vedlegg 5: ”Glir forbi” av Jaa9 og OnklP. Hentet fra albumet SELLOUT! – 
2009 

Vedlegg 6: ”Dagens unge har dårlig arbeidsmoral”. Hentet fra nettavisa 
E24 http://e24.no/jobb/unges-arbeidsmoral-til-besvaer/20300028 (lastet 
ned 25.02.15) 

Vedlegg 7: ” Slik fikk oljebransjen et norsk språk”. Hentet fra nettstedet 
forskning.no http://forskning.no/sprak-olje-og-gass/2013/05/slik-fikk-
oljebransjen-et-norsk-sprak (lastet ned 25.02.15) 



Kjennetegn på måloppnåelse 

Måloppnåelse/ 
kompetansenivå 

Karakteren 2 
uttrykker at eleven 
har lav kompetanse i 
faget. 

Karakteren 4 
uttrykker at eleven 
har god kompetanse 
i faget. 

Karakteren 3 
uttrykker at eleven 
har nokså god 
kompetanse i faget. 

Karakteren 6 
uttrykker at eleven 
har særdeles god 
kompetanse i faget. 

Karakteren 5 
uttrykker at eleven 
har meget god 
kompetanse i faget. 

Helhetsinntrykk Eleven kan til en 
viss grad 

• skrive en tekst som
kommuniserer med
leseren
• skrive en tekst som
er et relevant svar på
oppgaven

Eleven kan stort 
sett 

• skrive en tekst som
kommuniserer med
leseren
• skrive en tekst som
er et relevant svar på
oppgaven

Eleven kan 

• skrive en tekst som
kommuniserer med
leseren
• skrive en tekst som
er et relevant svar på
oppgaven

Oppbygging og 
innhold 

Eleven kan til en 
viss grad 

• skrive en tekst med
struktur
• skrive en tekst med
tematisk
sammenheng
• fortelle, beskrive,
informere og
argumentere
formålstjenlig i en
valgt sjanger
• skille mellom kilder
og egenprodusert
tekst

Eleven kan stort 
sett 

• skrive en tekst med
formålstjenlig
struktur
• skrive en tekst med
tematisk
sammenheng
• fortelle, beskrive,
informere og
argumentere
formålstjenlig i en
valgt sjanger
• markere sitater og
bruke kilder på en
ryddig måte

Eleven kan 

• skrive en tekst med
formålstjenlig
struktur
• skrive en tekst med
tematisk
sammenheng
• fortelle, beskrive,
informere og
argumentere
formålstjenlig i en
valgt sjanger
• markere sitater og
bruke kilder på en
ryddig og nøyaktig
måte

Språk Eleven kan til en 
viss grad 

• skrive tekster med
et språk som passer
til sjangeren
• bruke et enkelt
ordforråd
• bruke en enkel
setningsoppbygging
• bruke enkelte
språklige virkemidler
• mestre formverk,
rettskriving og
tegnsetting

Eleven kan stort 
sett 

• skrive tekster med
et språk som passer
til sjangeren
• bruke et variert
ordforråd
• bruke en enkel
setningsoppbygging
• variere
setningsoppbygging
og tekstbindingsord
• bruke noen
språklige virkemidler
• mestre formverk,
rettskriving og
tegnsetting

Eleven kan 

• skrive tekster med
et språk som passer
til sjangeren
• uttrykke seg presist
• bruke et nyansert
og variert ordforråd
• variere
setningsoppbygging
og tekstbindingsord
• bruke et bredt
register av språklige
virkemidler
• mestre formverk,
rettskriving og
tegnsetting



DEL 1 

Les teksten "Du som søker jobb for første gang” (vedlegg 1). Bruk teksten til å svare på spørsmålene 1–5 under. 
Svar med fullstendige setninger.  

1. Hva handler teksten om? Skriv et kort sammendrag.

2. Når er det større muligheter for å få jobb, og hvorfor tror du det er slik?

3. Hvor er det lurt å lete etter jobb hvis du liker å arbeide med mennesker?

4. Hva mener du er viktigst å få fram i jobbsøknaden din, og hvorfor?

5. Velg én av de vedlagte jobbannonsene (vedlegg 2–4). Skriv en jobbsøknad, og begrunn hvorfor du
passer til akkurat denne jobben. Du trenger ikke å bruke virkelige opplysninger om deg selv. Bruk et
oppdiktet navn i søknaden. Skriv ca. 250 ord.



DEL 2 

Du skal velge én av oppgavene under, og skrive en langsvarsoppgave på 600–800 ord. Skriv nummeret på 
oppgaven du velger, og lag overskrift selv. 

OPPGAVE 1 

Vedlegg 5: ”Glir forbi” av Jaa9 & OnklP 

Tolk teksten ”Glir forbi”.  

Kommentar: 

Du skal skrive om innholdet i og formen på teksten. For å vise høy kompetanse må du gjøre rede for språklige 
virkemidler, gi eksempler fra teksten og forklare hvorfor de er brukt.  

OPPGAVE 2 

Vedlegg 6: ”Dagens unge har dårlig arbeidsmoral” av Line Midtsjø 

Skriv en argumenterende tekst der du tar stilling til påstanden om at unge har dårlig arbeidsmoral. 

Kommentar: 

I denne oppgaven skal du vise at du kan legge fram saklige og troverdige argumenter. Du skal skrive en tekst 
der du bruker vedlegget. For å vise høy kompetanse må du vise at du kan se saken fra flere sider.   

OPPGAVE 3 

Vedlegg 7: ” Slik fikk oljebransjen et norsk språk” av Kim E. Andreassen 

Er engelsk språk en trussel mot eller en berikelse av norsk arbeidsliv? Skriv en resonnerende tekst der 
du reflekterer over den økende bruken av engelsk i norsk arbeidsliv. 

Kommentar: 

Oppgaven legger til rette for at du skal vise din kunnskap om språk og språkutvikling. Du kan bruke ett eller flere 
vedlegg, men det er ikke et krav. For å vise høy kompetanse må du vise at du kan bruke fagbegreper, og at du 
kan se saken fra flere sider. 

OPPGAVE 4 

Skriv en kreativ tekst med tittelen Ungdomsfabrikken 

Kommentar: 

Oppgaven åpner for ulike løsninger. Du kan for eksempel forme svaret ditt som en fortelling, en novelle eller et 
brev. For å vise høy kompetanse må du vise at du kan bruke språklige virkemidler som passer til formålet med 
teksten din. Du kan hente inspirasjon fra tekstvedleggene, men det er ikke et krav.  



VEDLEGG 1 

 Illustrasjon: colourbox.com 

Du som søker jobb for første gang 

På jakt etter deltidsjobb ved siden av skolen, eller kanskje sommerjobb eller en jobb i juleferien? Her er hjelp til 
deg som ikke har søkt jobb før. 

Start jobbjakten tidlig! 

Det er ikke lett å vite hvordan man skal gå fram for å finne sin første jobb. Uansett er det viktig at du begynner 
jakten tidlig. De mest populære sommerjobbene og deltidsjobbene forsvinner først. Spør alle du kjenner om de 
vet om noe sted der de trenger personer som kan jobbe. Kanskje vet naboen om noe, eller noen i familien din. 
Venner av deg kan ha sett at en bestemt bedrift leter etter deltidsansatte. Bruk kontaktnettet ditt! 

Det er også lurt å gå innom butikker og bedrifter du kan tenke deg å jobbe i. Ta med søknad og CV-en din. Kle 
deg ordentlig og gå alene, uten vennegjengen. Spør høflig om å få snakke med daglig leder eller den som er 
ansvarlig for ansettelser. Kanskje tar de i mot søknader for sommerjobb eller deltidsjobb. Vær også forberedt på 
at de kan spørre deg om et lite intervju der og da. Ikke alle stillinger lyses ut. Derfor er det viktig at du følger med 
rundt deg - spør, ring rundt og si ifra til folk du kjenner at du er på jobbjakt. 

Hva slags jobb vil du ha? 

Tenk gjennom hva du er interessert i. Arbeidsgiver ønsker motiverte ansatte. Det er for eksempel ikke så lurt å 
søke jobb i barnehage hvis du ikke liker barnegråt og møkkete klær. Men husk at du ikke kan regne med at den 
første jobben din er 'drømmejobben', så ikke still for høye krav. 

I en søknad er det viktig å få fram hva du kan bidra med: 

• Motivasjonen din for å søke jobb i AKKURAT DEN BEDRIFTEN er viktig. Hvorfor har du lyst til å jobbe
akkurat der? Dette må komme tydelig fram. Bedriften vil ha motiverte folk på jobb, så det er viktig at du
virkelig viser i søknaden at du kan bidra, og hvordan.

• Erfaringene dine fra utdanning, arbeidsuker på skolen, klubb/lag, hobbyer og liknende har lært deg mye
som du kan få bruk for i bedriften der du søker jobb. Selv om du kanskje ikke har så mye jobberfaring fra
før, ikke glem at også annen erfaring kan være relevant. Kanskje har du vært kaptein for fotballaget, sittet
i elevrådet på skolen eller passet småsøsken hjemme? Hva har du lært av dine tidligere erfaringer og
hvordan kan du bruke erfaringene dine i jobben som du søker? Dette må du tenke godt gjennom.



Hvilke jobber finnes?  

Hvis du er interessert i helse og omsorg så kan det være aktuelt å 
lete etter jobber på eldresenter, sykehjem og liknende. Ofte trenger 
de folk til ekstravakter eller nattevakter, særlig på sommeren og i 
julen når mange av de faste ansatte skal ha ferie. 

Hvis du er glad i å passe barn så kan det hende at noen i nabolaget 
ditt ønsker barnevakt av og til. Hvis du er litt eldre så finnes det 
jobber som assistent i barnehage, på aktivitetsskolen/SFO, som 
lærervikar på barneskolen eller som støttekontakt for barn eller 
ungdom. Om du driver med en idrett så trenger kanskje klubben din 
trenere til de yngre utøverne/lagene. Spiller du i korps eller synger i 
kor så går det an å spørre om å være instruktør for de yngre i 
korpset/koret. Ofte trenger også fritidsklubber deltidsansatte. Ikke 
vær redd for å spørre. Det verste som kan skje er jo at de sier nei. De 
fleste vil bli veldig glade for at du har lyst til å jobbe for dem, selv om 
de kanskje ikke har noe ledig akkurat nå. 

Selv om du er under 18 år så finnes det muligheter i både matbutikker, kiosker, klesbutikker, frisører, kafeer osv. 
Innen service og salg så søkes det ofte etter deltidsansatte og personer som kan jobbe på kvelder, i helger og 
ferier. Noen steder må man være over 18 år fordi man står i kassa, selger alkohol eller har låseansvar. Andre 
steder kan man få jobb selv om man er yngre. Arbeidsoppgaver er da ofte rydding i hyller, sortering av varer, 
hjelpe kunder og liknende. Før jul bør du også spørre på kjøpesenteret om de trenger noen til å betjene 
pakkedisk eller være ekstrahjelp i perioder med mange kunder. Sjekk også om den lokale campingplassen eller 
hytteutleia trenger folk til å stå i kiosken, plukke søppel eller gjøre rent i hytter. Mulighetene er mange! 

Vær kreativ! 

Er det vanskelig å finne jobb? Tenk gjennom alle muligheter som kan finnes. Kanskje noen vil ha hjelp til å male 
et hus eller hytta si i løpet av sommeren. Kanskje naboen skal på ferie i påsken og trenger noen til å passe 
hunden eller kanarifuglen mens de er borte. Kan det finnes noen som vil ha hjelp til å vaske leiligheten sin eller 
klippe plenen? Hvis du har en tante som jobber på kontor så kanskje de trenger en vikar der til å sortere post 
eller kopiere papirer. Bruk kreativiteten og vær aktiv i jobbjakten! Husk også på at det er sjelden man får 
'drømmejobben' med en gang, men hvis du gjør en god innsats på jobb, får gode erfaringer og attester som vil 
være en stor fordel når du søker på andre jobber senere. Med erfaring vil det åpne seg flere muligheter for deg 
etter hvert. Lykke til! 

Teksten og illustrasjonen er hentet fra nettjenesten Ung.no. Teksten er tilrettelagt av Utdanningsetaten. 

http://www.ung.no/arbeid/2551_Du_som_s%C3%B8ker_jobb_for_f%C3%B8rste_gang.html (lastet ned 
25.01.2015) 

Slik finner du ledige jobber:

• Let på nettsider som

www.nav.no og www.finn.no

• Sjekk annonser om ledige

stillinger i avisen

• Fortell alle du kjenner at du er på

jobbjakt

• Gå innom bedrifter du kan tenke

deg å jobbe hos

• Heng opp lapper i nærmiljøet om

at du leter etter jobb

• Se etter i butikkvinduer om det

søkes etter nye ansatte



 

 

VEDLEGG 2 (Annonsen er oppdiktet) 

Butikkmedarbeider søkes til Skohjørnet 

Som butikkmedarbeider søker vi deg som er smilende, positiv og serviceinnstilt, og som inspireres av å jobbe 
mot felles mål og resultater. Du er moden, ansvarsbevisst og fleksibel. Evnen til å takle et høyt arbeidstempo og 
at det skjer mye rundt deg, er svært viktig hos oss. 

Som butikkmedarbeider vil dine arbeidsoppgaver først og fremst være salg og kundeservice. Videre vil 
eksponering, lagerarbeid og vareoppakking også være sentrale gjøremål i hverdagen hos oss. 

Vi kan tilby et spennende og utviklende arbeidsmiljø med engasjerte og dedikerte mennesker! 

 

Vi ønsker av deg 

- at du er en glad og dyktig selger 

- at du inspireres av å jobbe mot butikkens salgsmål 

- at du er en teamplayer, lojal, punktlig og pålitelig 

- at du er en god representant for Skohjørnet 

 

Vi kan tilby 

- et spennende og utviklende arbeidsmiljø! 

- ordnede arbeidsforhold 

- hyggelige og dyktige medarbeidere 

- opplæring og oppfølging 

 

Stillingen er en deltidsstilling på 18 timer pr. uke. I tillegg vil du være en vi tilkaller ved behov, eksempelvis i 
høysesong og ved sykdom og i ferier. 

 

Vi ser fram til å høre fra deg! 

 

 

 

Søknad sendes til:  

Skohjørnet 

Handlegata 6 

0322 Sørbyen 

 

 



 

 

VEDLEGG 3 (Annonsen er oppdiktet) 

Barnehageassistenter søkes til Sprinkelen barnehage  

Har du erfaring eller et stort ønske om å arbeide med barn? 

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter barnehagelærere, fagarbeidere og barnehageassistenter, 
for korte og/eller lengre vikariater / faste stillinger. Jobben passer for studenter, fagutdannede og personer som 
ønsker eller har erfaring fra barnehagearbeid. 

Arbeidsoppgaver 

- aktivisering og stell av barn 0–6 år 

- oppfølging av rutiner i barnehagen 

- tilrettelegging for og gjennomføring av dagsplan 

 

Vi ønsker av deg 

- at du er punktlig og pålitelig 

- at du har erfaring eller et stort ønske om å jobbe med barn 

- at du er glad i barn 

- at du trives ute i all slags vær 

- at du er engasjert og tar initiativ der du trengs 

- at du tør å sette grenser 

- at du er leken og har godt humør 

- at du har gode kommunikasjonsevner 

- at du er lærevillig 

Vi kan tilby 

- en aktiv og variert arbeidsdag 

- mulighet til faglig og personlig utvikling 

- lønn etter tariff 

 

Vi ønsker primært personer som er fleksible, kan jobbe både deltid og 100 %, og som kan stille på kort varsel. 

Vi ser fram til å høre fra deg! 

 

Søknad sendes til: 

Sprinkelen barnehage 

Hageveien 64 

7766 Breiland 



VEDLEGG 4 (Annonsen er oppdiktet) 

LOGISTIKK, SALG, SERVICE OG IKEA FOOD TRENGER SOMMERHJELP 

Vil du ha det gøy i sommer, samtidig som du får masse erfaring og utviklingsmuligheter? På IKEA har vi en sterk 
bedriftskultur og levende verdier, vi er en sterk merkevare og en solid arbeidsgiver i ekspansjon. På IKEA får du 
kulturen fort under huden. Mye kan du lære underveis, men verdiene må stemme fra dag én. Begrep som 
fellesskap, entusiasme, respekt, ansvar og ydmykhet står sentralt. Har du disse verdiene, vil du trives på IKEA. 

Vi ønsker av deg 

- at du er en glad og smilende person

- at du inspireres av å jobbe mot bedriftens mål

- at du er en teamplayer, lojal, punktlig og pålitelig

Vi kan tilby 

- utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap med godt omdømme

- godt arbeidsmiljø

- sterk kultur

- mangfold

- lønn over tariff

- trygg arbeidsplass

På IKEA får du en svært variert hverdag. Du representerer IKEA i møte med kunden, og vil jobbe i en bedrift 
"alle" har et forhold til. Vi gir opplæring til alle, men har du relevant arbeidserfaring, vil dette være en fordel. 

Vi ser fram til å høre fra deg! 

Søknad sendes til: 

IKEA Tranberg 

Nedmyrane 36 

0384 Tranberg 



VEDLEGG 5 

Glir forbi 

Jaa9 & OnklP (fra albumet SELLOUT! – 2009) 

Før var jeg sjølsentrert og innadvendt 

For faen, jeg er fortsatt sjølsentrert og innadvendt 

Så ikke tro den vinden har vendt 

Jeg har bare roa ned og tatt det chill når ting har hendt 

Og plutselig så ser man verden gli forbi og ting er glemt 

Forsvinner hit og dit med hvert sitt talent 

Det virker som om alle har en plan for hvor de skal hen 

Og jeg er sju-og-tjue år og fortsatt like langt på vei 

Står enda stille til jeg finner meg noe interessant, og nei 

Jeg tro'kke på at dere tenker så langsiktig 

Valgte retning etter VG2 og gjorde valget riktig 

Nei, inntil videre sitter jeg her jeg sitter ass 

Skål til alle de som sitter fast 

Refreng: 

Du ser dem har hus, du ser dem har bil 

Du ser dem bare glir forbi 

Du kan se de har jobb og at de aldri har fri 

Du ser dem bare glir forbi 

Du ser dem har kids, du kan se dem ha et liv 

Du kan se dem bare glir forbi 

Du kan se de har alt det vi driter så i 

At vi lar dem bare gli  



 

 

Jeg bare sitter her og følger med på verden 

Er fem-og-tjue år, men føler meg som 16 

Åpner øya og får realiteten i fleisen 

Jeg burde vært oppe i toppen, e'kke halvveis opp i heisen 

Fortsatt gråe hår for mor og far 

Dem kan'kke tro jeg gjør det samme nå jeg gjorde da 

Kunne vært skolesmart, men jeg va'kke skoleglad 

I stedet tok jeg tak i noen saker som jeg gjorde bra 

Tja, jeg ender ikke opp som en av dem 

Kids og masse gjeld og Honda 91-modell 

Er bakerst i lokalet, ser på alle som blir gamle 

En ni til fem kommer ikke på tale 

 

Refreng  

 

For hverdagen er rolig om man selv er det 

Suksess, det er visst ingen garanti for velvære 

Skal også finne oss en vei å gå når vi får tid 

Men inntil da så ser vi heller verden bare gli forbi 

Utdannelse, det burde jeg tatt 

Mens du er ferdig med skolen, gammal og underbetalt 

Ey yo, det kunne vært smart og ta seg tid til å bare skli som vi 

Og sitte og smile og se på alle de som bare glir forbi 

Du ser dem har hus, du ser dem har bil 

 

Refreng 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEDLEGG 6 

Dagens unge har dårlig arbeidsmoral  
Nesten annenhver leder er misfornøyd med arbeidsmoralen til unge ansatte. Minst fornøyd er unge ledere selv. 
Hele 41 prosent av norske ledere mener unge ansatte har dårligere arbeidsmoral enn andre. 

18 prosent mener unge er late og bortskjemte. Samtidig mener flertallet av lederne, med 53 prosent, at det ikke 
er noen forskjell på unge og andre ansatte. Dette viser tall fra undersøkelsen i regi av Proffice, hvor over tusen 
norske ledere har deltatt. Med unge menes i denne sammenheng personer under 35 år. 

Unge mest kritiske til unges moral 
Mest kritisk til unges arbeidsmoral er faktisk unge ledere. I aldergruppen over 54 år svarer 35 prosent at det de 
mener unge ansatte sliter mest med å komme presis, holde tidsfrister og sykefravær. Blant ledere under 35 år 
mener derimot 49 prosent det samme. 

Unges arbeidskapasitet skuffer 
Minst fornøyd med unges arbeidskapasitet er også de yngre lederne, hvor 34 prosent mener den er lavere enn 
hos andre. Til sammenligning mener 28 prosent av lederne i snitt det samme, uavhengig av alder. Rundt 
halvparten, 54 prosent, av lederne mener det ikke er noen forskjell på unges vilje til å jobbe mye og effektivt, 
sammenlignet med andre ansatte. 

Unge er mer kresne og utålmodige 
Proffice som står bak undersøkelsen jobber med rekruttering og vikarer til firmaer som Telenor, Nortura og 
Visma. 

Har dere erfaringer som støtter lederne i denne undersøkelsen om at unge arbeidstakere har svakere 
arbeidsmoral og arbeidskapasitet? 

- Det er masse arbeidsomme unge i Norge, det tallene viser er kanskje en tendens om at noen unge kanskje er 
vel godt vant etter å ha vokst opp i økonomisk gode tider. Det vi konkret har erfart hos oss er at det kan være 
vanskelig å få unge til å ta enkelte oppdrag som kanskje ikke er umiddelbare drømmejobber, sier direktør Stein 
André Haugerud i Proffice. 

Han forteller at jobber som innebærer noe ubehag, som for eksempel lav eller varm temperatur gjerne må 
dekkes opp av utenlandsk arbeidskraft. Vi ser vel også en større rastløshet blant de unge. Hvis det er en jobb de 
synes er kjedelig kan de tenkes å hoppe av oppdraget litt raskere enn andre. Men, vi har ingen signifikante 
tilbakemeldinger på at de er late eller lignende, sier Haugerud videre. 

 

Mange fordommer 
Hvorvidt unge arbeidstakere er en problemgruppe, slik norske ledere peker på i denne undersøkelsen vil ikke 
NHO kommentere. 

- Det å vurdere en annen gruppes moral er veldig krevende, og det ønsker ikke NHO å gjøre. Slike saker er ofte 
preget av fordommer. Unges moral har man jo klaget over siden Sokrates sin tid, sier Ann-Torill Benonisen, 
spesialrådgiver i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) med arbeidsliv som sitt spesialfelt. 

NHO har jobbet med en avtale for å øke nærvær og inkludering på arbeidsplassen, noe som også betyr et 
holdningsskapende arbeid blant unge. 

 

Av Line Midtsjø 

Hentet fra nettavisen E24.no. Teksten er tilrettelagt av Utdanningsetaten. 

http://e24.no/jobb/unges-arbeidsmoral-til-besvaer/20300028 (lastet ned 25.01.2015) 



 

 

Vedlegg 7  

Slik fikk oljebransjen et norsk språk 

Av Kim E. Andreassen 

Takket være tidlig innsats fra språkforskere har vi et norsk oljespråk i dag. Da amerikanerne fant olje i Norge på 
1960-tallet, strømmet det på med amerikansk personell og amerikanske sjefer til Nordsjøen. De utenlandske 
fagfolkene tok med seg engelsk som sitt naturlige arbeidsspråk. 

Språkfolk, politikere og fagforbund ble etter hvert bekymret over at norske oljearbeidere gikk rundt og sa ord som 
kelly, rathole og blow-out. Dette ble ikke bare en utfordring for oljebransjen, men snart også et viktig arbeidsfelt 
for norske språkforskere. 

Det er takket være innsatsen til språkforskere fra Universitetet i Bergen (UiB) at oljearbeidere i dag bruker norske 
uttrykk på jobb. Da oljeindustrien vokste seg sterk utover på 1980-tallet, fikk en gruppe forskere nemlig i oppdrag 
å lage et eget norsk oljespråk. 

– Vi tok for oss alle ord og uttrykk som ble brukt til daglig. Navnet på alt fra den minste skrue og mutter til blow-
out skulle oversettes til norsk, sier professor Johan Myking. 

 

Farlig språk 

Ifølge Myking kom den første store oljespråkdebatten etter Bravo-utblåsningen i 1977. 

– Det oppsto en stor diskusjon i media om hva blow-out skulle hete. Debatten endte med termen ukontrollert 
utblåsning, som brukes den dag i dag, forteller han. 

Språkproblemet i Nordsjøen ble likevel ikke løst av ett nytt ord. I begynnelsen foregikk alt på engelsk og 
bekymringen for engelsk språkdominans økte i takt med oljeeventyrets utvikling. Engelsk ble ikke bare oppfattet 
som en trussel mot det norske språkets stilling. Det ble også ansett som en sikkerhetsrisiko. 

– Forskning viser at når kriser oppstår, så tyr man automatisk til sitt eget morsmål. Dersom man ikke har 
tilstrekkelig terminologi og fagspråk til å håndtere kriser er det klart snakk om en sikkerhetsrisiko, sier professor 
Øivin Andersen, som deltok i pionerarbeidet. 

 

Pionerarbeid 

I 1983 bestemte regjeringen og Statoil at arbeidsspråket på norsk sokkel skulle være norsk. Året etter fikk 
Myking og UiB-forskerne jobben med å lage en norsk oljeterminologi i forbindelse med det nye Statoilprosjektet 
Gullfaks A. 

Forskerne oversatte, systematiserte og strukturerte tusenvis av ord under prosjektet som fikk navnet Terminol. 
De produserte ordlister, håndbøker og startet arbeidet med den såkalte Gullfila – databasen Norsk Termbank 
(NOT) – som inneholder 10 000 ord. 

 

Norsk språksuksess 

Det omfattende terminologiarbeidet bidro til at oljearbeiderne begynte å bruke norske ord og uttrykk på jobb. De 
opplevde at kjente ord som utblåsingssikring, stigerør og fakkel fungerte like godt som de engelske ordene 
preventer, riser og flare. I dag finnes det ordlister, håndbøker og skilt både på norsk og engelsk. 

 



I rett tid 

At det norske oljespråket ble en realitet, handlet ifølge språkforskerne om å ta i bruk de rette ordene til rett tid. 

– Dersom man er ute med en gang og finner norske avløserord, så har man en sjanse for å lykkes. Dersom det
går for lang tid og engelsken fester seg er det for sent, sier Andersen.

– Samtidig er det ironisk at det mest typiske ordet i Norges nasjonalnæring er offshore, sier Myking.

Men det er kanskje ikke så rart at offshore overlevde det språklige fornorskningsprosjektet når alternativene var 
«havindustri» og «utaskjærs». Og det hjalp nok ikke akkurat på at NRKs såpeopera med Mia Gundersen og 
Kristoffer Joner ble kalt Offshore. 

Teksten er hentet fra nettstedet forskning.no. Teksten er tilrettelagt av Utdanningsetaten.  

http://forskning.no/sprak-olje-og-gass/2013/05/slik-fikk-oljebransjen-et-norsk-sprak (lastet ned 25.02.15)
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Eksamensordning Lokalt gitt skriftlig eksamen. 

Tid til forberedelse før 

eksamensdagen 

Ingen 

Eksamenstid på 

eksamensdagen 

4 timer 

Hjelpemidler KAlle hjelpemidler - bortsett fra internett og andre 

kommunikasjonsmidler 

Kilder – skriftlig eksamen På skriftlig eksamen skal alle kilder som blir brukt, oppgis 

på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Dersom 

du har med deg utskrift eller sitat fra nettsider, skal hele 

adressen og nedlastingsdato oppgis. På muntlig eksamen 

skal du kunne svare på spørsmål om kildene. 

Vurdering Vedlagte vurderingsveiledningen gir deg informasjon om 

hva som forventes av svaret ditt, og hva sensor vil 

vektlegge. Se under. 

Disse vedleggene er lagt ved 

oppgaveteksten 

 2 stk. 

 Vedlegg i oppgaven: «Jeg var et barn, det var

krig».

 Eget vedlegg: Annonse: Flykningehjelpen

Disse vedleggene skal leveres 

inn sammen med din 

besvarelse: 

0 

Andre opplysninger: Oppgavesettet har 5 tekstsider med forsiden 

VURDERINGSVEILEDNING FOR BESVARELSEN: 

 Når du løser oppgaven må du beskrive de forutsetningene du tar og begrunne disse.

 Bredde- og dybdekunnskaper innenfor de områdene som er relevante for oppgaven

viser du ved å:

o presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter og forslag til

løsning på oppgaven

o trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for oppgavens

problemstillinger

o gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige valg

o mestre relevante grunnleggende ferdigheter

o bruke eksempler der det er relevant

o bruke fagterminologi og eventuelle hjelpemiddel og vedlegg på en

hensiktsmessig og etterrettelig måte



EKSAMENSOPPGAVE 

OPPGAVE 1:  Kortsvarsoppgave 

Skriv en tekst på ca. 200 ord der du gjør rede for hvilke egenskaper en person som skal jobbe 

i helsearbeiderfaget bør ha.  

Oppgavekommentar 

Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst, uten punkter. Overskrift finner du selv. 

Teksten bør ha god struktur, med innledning, hoveddel og avslutning. 

OPPGAVE 2:   Langsvarsoppgave 

 NB! Du skal velge en (1) av oppgavene under. 

Oppgave A) 

Skriv en tekst om eget fagområde som skal publiseres i ei skoleavis for ungdomsskolen. Lag 

overskrift selv. 

Oppgavekommentar 

 I besvarelsen bør du bruke kjennetegn på teksttypen du har valgt

 Du velger selv om du skal informere og/eller underholde mottakeren

 Du bør få frem hva yrket ditt innebærer

 Du bør se på positive og negative sider ved yrket

 Fortelle om utdanningsvei

 Ta for deg hva som kreves av personlige egenskaper ved yrket ditt.

Besvarelsen din må ha en tydelig struktur og ha en god sammenheng. Rettskriving, tegnsetting 

og setningsbygning vil telle med i vurderingen.  

Oppgave B) 

Se den vedlagte annonsen fra Flyktninghjelpen. Annonsen sto i  A-magasinet 15.08.2009 

Tolk/analyser annonsen fra Flyktninghjelpen. Lag overskrift selv. 

Oppgavekommentar 

 Du skal skrive både om tekst og bilde

 Du skal si noe om formål, argumenter og virkemidler

 Vurder i hvilken grad annonsen når fram til målgruppa

Besvarelsen din må ha en tydelig struktur og ha en god sammenheng. Rettskriving, tegnsetting 

og setningsbygning vil telle med i vurderingen.  



 

 

 

Oppgave C) 
 Les utdraget fra Edin Kadribegovics bok «Jeg var et barn, det var krig». Se Vedlegg. 

  

Skriv en kreativ tekst om kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i det forfatteren 

skriver. Lag overskrift selv. 

 

 

Oppgavekommentar 

Du velger selv hvilken type tekst du vil skrive. Det kan for eksempel være: 

 En tekst som forteller historien til denne flyktningen.  

 En tekst der du reflekterer over kulturmøter, slik de kommer fram i tekstvedlegget.  

 Du må vise at du behersker den sjangeren du velger. 

Besvarelsen din må ha en tydelig struktur og ha en god sammenheng. Rettskriving, tegnsetting 

og setningsbygning vil telle med i vurderingen.  
 

 

LYKKE TIL MED EKSAMEN. 



Vedlegg 

 «Jeg var barn og det var krig», er tittelen på Edin Kadribegovics første bok. Den kom ut på 

pax forlag i 2012. Dette er et utdrag fra prologen, der han skriver om oppveksten sin i Bosnia-

Hercegovina, om flukten og om hvordan det var å komme til Norge.  

Vedlegg 2 Annonse fra flyktningehjelpen.   (neste side)

Vedlegg 2 Annonse fra flyktningehjelpen.  (neste side) 

En krig setter ufattelige spor etter seg. Og de varer i lang tid. Det er ikke bare det 

materielle som må bygges opp igjen, en langt mer komplisert jobb er å «reparere» 

ødelagte familier, forsøke å lege den mentale helsen til folk som har opplevd 

grusomheter, sørge for at barn som har mistet foreldrene sine, vise omsorg og gi verdig 

hjelp til barn og voksne som har blitt invalide. Når jeg drar tilbake til Bosnia-

Hercegovina, kjenner jeg hvordan den tunge sinnsstemningen hviler over byen og 

menneskene, men den er også til stede i oss, i flyktningene. 

Helt siden jeg kom til Norge, har jeg spurt meg selv om hvem jeg er i dette landet. Når 

jeg leser aviser og leser den politiske debatten, tenker jeg at nordmenn ikke har klart å ta 

inn over seg at vi flyktninger, asylsøkere og innvandrere ikke er en gruppe mennesker 

som ligner hverandre. Jeg er klar over at norske medier har spilt en stor rolle i å skape 

bestemte forestillinger om hva vi er, at disse fasttømrede forestillingene jeg føler jeg blir 

rammet inn av, kanskje kommer fra folks oppfatning av de mange avisoverskriftene og 

nyhetssendingene. Bakgrunnsstoffet som danner disse oppfatningene, er mangelfull. Vi 

består av et mangfold av helt ulike mennesker med svært forskjellige historier. Og det er 

ikke slik at de fleste innvandrere har kommet hit for å utnytte det norske 

velferdssystemet, uten selv å bidra med noe. Mange av oss har levd et godt liv i våre 

hjemland og blitt tvunget til å forlate det uten å vite hvordan forholdene i Norge var. 

Min historie handler ikke om å være i krigen, men om å dra fra den, leve ved siden av 

den, og likevel ha den med seg 
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Organisering av  
eksamensdagen: 

Eksamenstid 5 timer 

Praktiske opplysninger om 
eksamen: 

Det er to oppgaver. Begge oppgavene skal besvares. På hver av 
oppgavene kan du velge mellom tre eller flere alternativer. Du skal 
velge ett alternativ på hver av oppgavene. 
 
Du må selv fordele den tiden du har til disposisjon. Du bør bruke 
minst tid på oppgave 1 og mest tid på oppgave 2. 
 
I oppgave 1 skal du vise at du kan analysere en sangtekst, en 
reklameannonse eller skrive et debattinnlegg.  
 
I oppgave 2 skal du vise at du kan skrive kreativt eller greie ut om et 
tema. Minst én av oppgavene gir anledning til å skrive en 
skjønnlitterær tekst eller en sakprosatekst. I alle tekstene må det 
være samsvar mellom språk, oppbygging og innhold, og tekstene må 
si noe om temaet Kloden vår 
 

Tillatte hjelpemidler under 
eksamen: 

Alle kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på en slik måte at 
sensor kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatternavn og hele 
tittelen på både lærebøker og annen litteratur. Dersom du bruker 
avskrift eller sitat fra nettsider, skal hele adressen og 
nedlastningsdatoen oppgis. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig 
med www.wikipedia.no 
 
 
Internett, mobiltelefon eller andre verktøy som tillater 
kommunikasjon er ikke tillatt. 
 
Du må forholde deg til de bestemmelser som gis fra skolen. 

Vedlegg: Vurderingskriterier for eksamen 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.wikipedia.no/
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Oppgave 1 
 

Du skal bare svare på en av oppgavene, enten 1a, 1b eller 1c. 
 

 

 

1a 

   

Gi en litterær analyse av diktet «Vår Herres klinkekule» skrevet av Erik Bye. 

Se side 5 i oppgaveheftet. 

 

I analysen bør du:  

 

 presentere diktet 

 gjøre rede for innholdet i diktet og hvordan det er komponert 

 vise med eksempler og vurdere virkemidler i diktet  

 gjøre rede for tema og budskap 

 skrive ned tankene dine rundt det som er tema og budskap i diktet  

 

 

1b  

 

Værmeldingen for fremtiden viser at vi vil få et mer ekstremt vær med høyere temperaturer 

og mer nedbør.  

 

Skriv et debattinnlegg om hvordan klimaendringer kan påvirke ditt yrke og din fremtidige 

jobbsituasjon. 

 

 

1c  
 

Gi en analyse av annonsen fra Grønnpunkt.no, hentet fra deres holdningskampanje i 2014. 

Se side 6 i oppgaveheftet.   

 

I analysen bør du: 

 

 presentere annonsen 

 gjøre rede for hvem som er sender og målgruppe 

 vise med eksempler og vurdere virkemidler i annonsen  

 gjøre rede for annonsens budskap 

 vurdere annonsen 
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Oppgave 2 

Du skal bare svare på en av oppgavene, enten 2a, 2b, 2c eller 2d. 

 

Lag overskrift selv. 
 

 

2a 

Les tegneserien Zelda, på s. 7 i oppgaveheftet.  

Skriv en kreativ tekst om hvordan du kan skape engasjement for miljøsaker.  

 

En kreativ tekst kan for eksempel være en novelle, fortelling, dagbok, brev, kåseri. 

 

 

2b 

 

Les teksten «Luftforurensning» på side 7 i oppgaveheftet. 

 

Luftforurensning er med på å utløse og forverre sykdommer som blant annet astma, 

allergier og lungekreft. I teksten på s. 7 kan du lese om de viktigste kildene til 

luftforurensning i byene.  

 

Skriv en tekst der du drøfter ulike tiltak for å få ned luftforurensningen. 

  

 

 

2c      

Du har strandet på en øde øy. Hvordan skal du klare deg, og hva vil du trenge?  

Skriv en kreativ tekst.  

En kreativ tekst kan for eksempel være en novelle, fortelling, dagbok, brev, kåseri. 

 

 

2d   

Les debattinnlegget «Vi har ikke flere jordkloder på lager» på s. 8 i oppgaveheftet.  

 

Skriv en tekst der du drøfter hvordan vi skal klare å overlevere jorda til neste generasjon i 

bedre stand enn den var da vi «lånte» den. 
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Vår Herres klinkekule 

Jeg drømte at vår Herre var en pode med reven brok og skrubbsår på hver legg 

Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg 

Han klinket han var glad og det var sommer 

og solen tente lyn i farget glass. 

Og tusen kloder rislet fra han lommer, 

for i vår Herres lommer er det plass. 

Og klodene fikk danse, sveve, trille til glede for hans hjerte og hans syn. 

Så ble han distrahert, og glemte spillet 

En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn! 

Åh, for en dag å fange sommerfugler! Det vakreste av alt han hadde skapt. 

På marken lå Vårherres klinkekuler og følte seg alene og fortapt. 

Omsider kom han trett, som alle poder, 

når det er kveld og leken har vært sen. 

Han lå på kne og samlet sine kloder. 

Da så han at han hadde mistet en. 

“Den lille blå! Den minste av dem alle!” Han lette under gress og sten og hekk. 

“Og den som var så blank i solefallet!” 

Men mørket kom, og kulen den var vekk. 

Det var vår egen Jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt. 

Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke huske om han gråt. 

Og vi som av den lille jord en båren og tror at intet teller uten den, vi får drømme at Han 

leter mer i morgen 

.... og håpe at Han finner oss igjen. 

Erik Bye, Gammel er min fjord, (1974) 

Ordforklaringer:  
Pode: gutt 

Brok: bukse 

Båren: kommer fra 

Hutret: frøs 
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Kilde: Grøntpunkt.no.  Kampanje 2014 

 

Detalj fra annonsen: 
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Luftforurensing  

Et voksent menneske puster ca. 10.000 liter luft i løpet av et døgn. Luftkvalitet 

har derfor stor betydning for folks helse. I flere norske byer og tettsteder kan 

luftkvaliteten være dårligere enn det som er tillatt i henhold til 

forurensingsforskriften, og dårligere enn helsemyndighetenes anbefalinger. 

Det er flere forhold som påvirker mengden av luftforurensning, utslippsmengder 

fra ulike kilder, nærhet til forurensningskilder og lokale meteorologiske og 

klimatiske forhold. De viktigste kildene til luftforurensning er utslipp fra 

vegtrafikk, boligoppvarming og industri, samt utslipp fra skip i havn. Variasjoner 

i utslippsmengde fra de ulike forurensningskilder både over døgnet og året, samt 

variasjoner i lokale meteorologiske forhold, medfører at forurensningsnivået 

lokalt i byer og tettsteder kan variere mye. I Norge er det mest luftforurensning 

om vinteren. Dette skyldes blant annet at det da er høyest utslipp fra flere kilder, 

som vedfyring, bruk av piggdekk og eksosutslipp ved bruk av kald motor i 

kuldegrader.  

Kilde: www.luftkvalitet.no 

Zelda 

Zelda, av Lina Neidestam 

http://www.luftkvalitet.no/
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     Kilde: Aftenposten, Si:d, 19. mars 2015  
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Kjennetegn på måloppnåelse 
 
 

 Lav 

måloppnåelse: 

Karakter 2 

Middels 

måloppnåelse: 

Karakter 3-4  

Høy 

måloppnåelse: 

Karakter 5-6  

Oppbygging 

 

Disposisjon/komposisjon/ 

tekstorganisering. 

 

Teksten har en 

synlig struktur 

med forsøk på 

innledning og 

avslutning og 

punkter til 

hoveddel. 

 

Du har gjort 

forsøk på å bruke 

tekstgrunnlaget 

der dette kreves. 

 

 

 

Teksten har en 

synlig og stort 

sett 

hensiktsmessig 

struktur i forhold 

til teksttype. 

 

 

Du refererer til 

tekstgrunnlaget 

der dette kreves. 

 

Teksten har en 

tydelig og 

hensiktsmessig 

struktur i forhold 

til teksttype. 

 

 

 

Du refererer 

korrekt og hyppig 

til tekstgrunnlaget 

der dette kreves. 

Språk 

 

Ordforråd/tekstbinding 

 

Formverk/ortografi/ 

tegnsetting. 

 

Du bruker et 

enkelt ordforråd, 

og språk og stil er 

i noen grad 

tilpasset teksttype. 

 

 

 

 

 

 

 

Du skriver til en 

viss grad 

sammenhengende. 

 

 

 

 

Du mestrer til en 

viss grad ortografi 

og tegnsetting, og 

hovedformene i 

formverket. 

 

Du bruker et 

variert ordforråd 

tilpasset 

teksttype. Du 

behersker 

grunnleggende 

fagterminologi.  

 

 

 

 

 

Du skriver stort 

sett med god 

sammenheng og 

tekstbinding. 

 

 

 

Du mestrer stort 

sett ortografi og 

tegnsetting, og 

hovedformene i 

formverket. 

 

 

Du bruker et stort 

og variert 

ordforråd tilpasset 

teksttype. Du har 

en gjennomført 

bruk av 

fagterminologi og 

kan bruke 

fremmedord på 

en hensiktsmessig 

måte. 

 

Du skriver med 

god sammenheng, 

og teksten er 

preget av god og 

variert 

tekstbinding. 

 

Du mestrer 

ortografi og 

tegnsetting, og du 

mestrer 

formverket godt. 

 

Forståelse og tilnærming 

 Du viser en viss 

forståelse for hva 

oppgaven går ut 

på. 

 

Du svarer på 

oppgaven på en 

tilfredsstillende 

måte. 

 

Du svarer på 

oppgaven på en 

veldig god og 

utfyllende måte. 
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Du viser at du har 

meninger om 

emnet, men har få 

refleksjoner. 

 

 

Du kan i noen 

grad begrunne 

egne meninger 

om tekstene. 

 

Du viser at du 

har en del fine 

refleksjoner og 

en god del 

selvstendighet.  

Du tar stilling til 

spørsmål og 

verdier i tekster 

og delvis 

begrunner egen 

vurdering. 

Du viser god evne 

til refleksjon og 

selvstendighet. 

 

Du tar stilling til 

spørsmål og 

verdier i tekster 

på bakgrunn av 

en analyse, og 

begrunner egen 

vurdering. 

Hovedinntrykk   
Du skriver en 

tekst som 

kommuniserer og 

til en viss grad 

fungerer som en 

helhet. 

Du viser enkelte 

kunnskaper i 

faget, og bruker 

noen norskfaglige 

begreper på riktig 

måte. 

Du viser noe 

oversikt og 

forståelse for 

faget 

 

Du skriver en 

tekst som 

fungerer godt 

som en helhet. 

 

 

Du viser gode 

kunnskaper i 

faget, og bruker 

norskfaglige 

begreper på en 

korrekt måte. 

Du viser god 

oversikt og 

forståelse for 

faget. 

Du skriver en 

tekst som 

fungerer svært 

godt som en 

helhet. 

 

Du viser meget 

gode kunnskaper 

i faget, og bruker 

norskfaglige 

begreper på 

korrekt måte. 

Du viser meget 

god oversikt og 

forståelse for 

faget. 

 
 

 
 
 


