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The mirror is a powerful tool because it forces you to deal with yourself on a deeper level.
Conceptually, paintings are like mirrors. They're an expression from the artist: «This is how I
view the world - I'm presenting it to you.»
Mickalene Thomas (oktober, 2012)
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Sammendrag
Hensikten med denne studien er å se nærmere på tre læreres forståelse av begrepet kreative
tekster, og vurdering av kreative tekster. Med utgangspunkt i teori og tidligere forskning om
kreativitet og kreative tekster i norskfaget i dag, samt teori knyttet til generelle områder
innenfor vurdering, har jeg forsøkt å svare på følgende problemstilling: Hvordan vurderer tre
lærere på tre forskjellige videregående skoler elevenes kreative tekster?
I denne studien har jeg fått innsikt i hvordan mine informanter oppfatter begrepet kreative
tekster og egen vurderingspraksis av slike tekster, samt hvordan dette sammenfaller med
vurderingen de selv har utført med deres elevbesvarelser. Tre semistrukturerte individuelle
intervju ble foretatt i etterkant av innsendingen av tre sett med vurderte elevbesvarelser, slik
at utdypende spørsmål om vurderingspraksis også kunne knyttes til reelle tekster som lærerne
selv hadde vurdert.
Gjennom kategoriske innholdsanalyser av informantutsagn og vurderte elevbesvarelser, har
jeg kommet frem til tre hovedfunn. Mitt første hovedfunn er at det er vanskelig for mine
informanter å definere og vurdere kreative tekster. Det andre hovedfunnet er at de sentralgitte
vurderingskriteriene for kreative tekster ikke følges slavisk av mine informanter, og at
vurderingskriteriene i ulik grad må brytes opp i mindre deler ved kreative
vurderingssituasjoner. Mitt siste hovedfunn er at mine informanters forståelse av kreative
tekster og en av Utdanningsdirektoratets definisjoner av kreative tekster som jeg har tatt
utgangspunkt i, er avvikende.
Basert på mitt utvalgte datamateriale i studien, kan jeg ikke konkludere med at
vurderingspraksisene knyttet til kreative tekster, utarter seg til enhver tid på samme måte for
mine informanter. Det jeg imidlertid ser, er at alle informantene belyser utfordringer ved
kompleksiteten av begrepet kreativ tekst, og med dette også at bredden i blant annet
definisjonen og vurderingskriterier kan føre til ulike tolkninger av både forståelse og
vurdering av kreative tekster.
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1 Innledning
Norskfaget har vært preget av mange endringer opp gjennom årene. Særlig siden 1980-tallet
ble grunnleggende problematikk forsøkt «forklart», «begrunnet», «perspektivisert»,
«argumentert» og «legitimert» (Smidt, 2009, s. 34). De tidligere læreplanene i norskfaget
skulle slik bli forbedret og «didaktisert» i henhold til samfunnets utvikling og de kravene som
mennesker stilte til samfunnet. I dag, hevder Magne Rogne (2008) at norskfaget stort sett har
utviklet seg positivt og i takt med samfunnet vi lever i. Han mener særlig at et forstørret
tekstfokus i faget har bidratt i stor grad til de forandringene som har inntruffet dagens
læreplan i norsk.
I løpet av de seneste årene har særlig fokuset på kreative tekster blitt betraktelig mer synlig.
Ved revideringen av Kunnskapsløftet 2006 i 2013, står nemlig kreative tekster som et
kompetansemål etter 10.trinn og etter vg3. Men hva er det kreative tekster egentlig
inneholder? Og hvordan vurderer enkelte lærere slike tekster? I det følgende vil jeg begrunne
studiens bakgrunn og dens norskdidaktiske relevans, fremlegge problemstilling og
forskningsspørsmål som studiens undersøkelse baserer seg på og gå nærmere inn på
oppgavens avgrensninger og oppbygging.

1.1 Studiens bakgrunn og norskdidaktisk relevans
Min personlige motivasjon for denne oppgaven er først og fremst knyttet til egen interesse for
diskusjonen rundt kreative tekster, og for å mer innsikt i hvordan ulike vurderingspraksiser
utføres og reflekteres over, i henhold til begrepet. Da jeg skulle velge tema for oppgaven, falt
det naturlig å velge et tema som engasjerte meg og som i det framtidige kan hjelpe min egen
forståelse av kreative tekster og vurderingspraksis. Jeg fant det derfor interessant å se
nærmere på hva kreative tekster betyr for andre lærere, og hvordan de selv vurderer kreative
tekster.
Studien som blir presentert i denne oppgaven, har sitt utgangspunkt i norskdidaktikken.
Ettersom kreative tekster som begrep er relativt nytt som kompetansemål i norskfaget, er det
lite forskning på kreative tekster som fenomen. Ikke minst er vurderingen av slike tekster
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viktig å trekke frem i lyset, ettersom vurderingspraksiser, slik vi også ser i denne oppgaven,
kan være ulike hos hver lærer. Med dette håper jeg at undersøkelsen i denne oppgaven kan
bidra til å belyse områder i norskfaget som kan virke problematiske, og som videre kan bidra
til å klargjøre hva kreative tekster faktisk oppfattes som, og hvordan slike tekster kan
vurderes.

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål
Studiens hensikt er å se nærmere på hvordan tre forskjellige lærere forstår begrepet kreative
tekster, for å slik se nærmere på hvordan de vurderer elevers kreative besvarelser.
Problemstillingen lyder derfor som følger:
Hvordan vurderer tre lærere på tre forskjellige videregående skoler elevenes kreative
tekster?
Problemstillingen knyttes opp til en kvalitativ undersøkelse, som skal belyse hvordan lærerne
forteller om egen vurderingspraksis. Ettersom kreative tekster for mange er et relativt nytt
begrep, så jeg det som nødvendig å trekke frem hvordan lærerne generelt forstod kreative
tekster. Deres påstander ble dermed forsøkt analysert opp mot elevbesvarelser som de selv
har vurdert, da dette kunne indikere forskjeller i hva som ble sagt og hva som faktisk ble gjort
i vurderingsprosessen. For å undersøke dette har jeg tatt utgangspunkt i tre
forskningsspørsmål:
1. Hvordan forstås kreative tekster av lærerne?
2. Hvilke vurderingsmetoder brukte lærerne da de skulle vurdere, og hvorfor?
3. Hvilke fordeler og ulemper ser lærerne ved vurdering av kreative tekster?
Både problemstillingen og mine forskningsspørsmål er utarbeidet for å gå i dybden på tre
utvalgte læreres forståelse og vurderingspraksis. Hensikten med å besvare spørsmålene som
er fremstilt, er å undersøke hvordan kreative tekster i norskfaget kan arbeides med, samt
belyse ulike vurderingspraksiser knyttet til kreative tekster. Fremleggelsen av datamaterialet i
oppgaven kan også føre til at andre lærere får økt innsikt i alternative måter å arbeide med
vurdering av kreative tekster.
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1.3 Oppgavens oppbygging og avgrensninger
Denne oppgaven er strukturert inn i seks overordnede kapitler, hvor hvert kapittel tar for seg
viktige områder i forhold til min problemstilling, forskningsspørsmål og undersøkelse.
Ettersom vurdering som tema er omfattende, måtte jeg avgrense og velge ut ulike elementer
som er relevante til vurdering av kreative tekster og i tråd med min problemstilling og
forskningsspørsmål. Neste kapittel vil derfor ta for seg teoretiske betraktninger som først vil
knyttes opp mot kreative tekster, og senere om enkelte inndelinger i vurdering generelt. Jeg
gjør i kapittelet først rede for hva kreativitet er, hvordan utviklingen fra «kreativ skriving» til
kompetansemålet «kreative tekster» har skjedd, og hva kreative tekster er for norskfaget i
dag. I neste delkapittel blir vurdering for læring sett nærmere på, særlig i tråd med
sosiokulturell læringsteori. Videre trekker jeg også inn summativ og formativ vurdering,
prinsipper for god vurderingspraksis og muntlig og skriftlig respons. Avslutningsvis i
kapittelet legges det kort frem hvilken tidligere empiri det finnes om vurdering av kreative
tekster.
Kapittel 3 vil ta utgangspunkt i den metodiske tilnærmingen til selve studien. Her kommer
hensikten med metodevalgene mine først frem, etterfulgt av en fremleggelse av utvalget som
er med i undersøkelsen. Jeg vil videre kort presentere informantenes bakgrunn, i tillegg til en
beskrivelse av skrivesituasjonen og vurderingskonteksten til de vurderte kreative
elevbesvarelsene. Også en gjennomgang av intervjuene og innsamling av elevbesvarelser blir
lagt frem. Til sist er også gyldighet og pålitelighet i studien redegjort for, samt
forskningsetiske forhold.
Kapittel 4 tar for seg to kategoriske innholdsanalyser; én for informantutsagn og én for
vurderte elevbesvarelser. Gjennom kategoriseringer av begreper som er relevante til
problemstilling og forskningsspørsmål, og som har bakgrunn i de teoretiske betraktningene
fra kapittel 2, er datamateriale systematisk og kategorisk fremlagt til videre diskusjon.
Studiens hovedfunn vil avslutningsvis i kapittel 4 fremlegges, og diskuteres videre i kapittel
5. Sistnevnte kapittel vil også koble datamateriale opp mot det som allerede finnes av teori og
empiri, som fremlagt i kapittel 2.
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I det sjette kapittelet retter vi fokuset mot studiens konklusjon, som skal besvare
problemstillingen. Videre er også didaktiske implikasjoner i studien viktig å belyse og
reflektere over. Avslutningsvis vil jeg legge frem et par forslag til videre forskning på feltet,
som igjen kan underbygge denne undersøkelsens hovedfunn og implikasjoner.
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2 Teoretiske betraktninger
2.1 Kreative tekster
I det følgende skal jeg se nærmere på definisjonen av kreative tekster, utviklingen fra kreativ
skriving fra 1980-tallet til i kreative tekster i dag, og hvilken betydning kreative tekster har i
den sentralgitte læringsplanen for norsk. De teoretiske betraktningene som presenteres
nedenfor vil danne et grunnlag for diskusjonen som vil fremlegges opp mot oppgavens egne
hovedfunn i kapittel 5.

2.1.1 Hva er kreativitet?
«Alle mennesker er født kreative» hevder Leif-Runar Forsth (1991, s. 13). Men hva betyr
denne påstanden? Det er ikke gitt at begrepet «kreativitet» betyr det samme for alle
mennesker. Særlig innenfor psykologien er forskernes meninger delte. Enkelte forskere har
tidligere kategorisert fenomenet som den bestemte graden av respons man får etter at en
observasjon av en «kreativ handling» er utført. Andre har ment at kreativitet nødvendigvis
må identifiseres med spesifikke egenskaper for enten kreative personer, produkter eller
tankeprosesser (Amabile, 1996, s. 19). En tredjepart, hevder Teresa M. Amabile (1996, s.
19), har ikke engang villet definere kreativitet, nettopp på grunn av dens manglende
generaliserbarhet. Men til tross for at det finnes hundrevis av definisjoner av kreativitet, er
det nødvendig for oss å skape en kontekst for denne oppgavens bruk av begrepet.
Vi starter med betydningen av selve begrepet kreativitet. Etymologisk sett stammer ordet
kreativitet fra det senlatinske creativus, som senere ble konfundert i latin ved avledningen
creare. Bokmålsordboken oversetter ordet direkte til «skapende evne, idérikdom», men
denne oversettelsen er ikke uproblematisk (Språkrådet, 2018). For hva betyr det egentlig å
skape noe? Og hvordan skaper vi? Teoretisk sett blir nyskaping referert til tenkning som fører
til innovasjon og nyttighet for noe eller noen. Praktisk sett vil det oppstå mange utfordringer
eller problemer på veien til det nye og kreative resultatet (Forsth, 1991, s. 12). For å utdype
hva som menes med denne definisjonen av kreativitet, la oss først se på kreativitet i tenkning
og etterhvert også kreativitet i handling.
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Studier innenfor psykologi og utdanning viser til to kontrasterende tradisjoner om kreativitet i
tenkning. Særlig én tradisjon snakker om konvergerende kognitivisme som tilsvarer at et
problem kan besvares med kun én løsning. I denne retningen minsker man gjerne muligheter
for unødvendige digresjoner i løsningen, og man har klare kriterier og mål man er bundet til å
følge. Utdanningsforskningen har i stor grad benyttet seg av denne retningen, som gjerne blir
sett på som et sidestykke til psykologiens divergerende tenkning (hvor det problemfritt finnes
mange alternative løsninger på et problem) (Guilford, 1967). The Association of American
Colleges and Universities (referert i Maki 2010, s. 241, mine uthevinger) har likeledes, etter
inspirasjon av Joy P. Guilfords omfattende undersøkelser på 1950-tallet, definert kreativ
tenkning på denne måten:
Creative thinking is both the capacity to combine or synthesize existing ideas, images, or
expertise in original ways and the experience of thinking, reacting, and working in an
imaginative way characterized by a high degree of innovation, divergent thinking, and risk
taking.

En annen definisjon av kreativ tenkning lyder slik:
Creativity is about the quality of originality that leads to new ways of seeing and novel ideas.
It is a thinking process associated with imagination, insight, invention, innovation,
ingenuity, intuition, inspiration and illumination. However, creativity is not just about
novelty: for an idea to be truly creative, it must be appropriate and useful (Henry, 1991, s. 4,
mine uthevinger).

Begge definisjoner har tatt med det som virker å være det mest essensielle i kreativitet; at det
originale står i fokus og at løsningen på en oppgave er passende i henhold til kontekst og
virkelighet (Barron, referert i Amabile, 1996, s. 21). Dette til tross for at de uthevede
begrepene har behov for å konkretiseres ytterligere. Det fremlegges i sitatene grovt sett at
kreativitet er en kombinasjon av realitet og fantasi, med hensikt om å utfordre samtidens
tenkning. Forsth (1991, s. 19) hevder likevel at barn i større grad tyr til divergent tenkning;
mer fantasi uten betydningsfull vurderingsevne, og at det hos voksne mennesker virker å
være motsatt. Fantasi blir slik sett på som en ferdighet som implementeres i startfasen, men
som erstattes av kritisk fornuft senere i livsløpet.
Andre forskere innen psykologi og utdanning har vært preget av et ambivalent forhold til
kreativ tenkning. Amabile (1966, s. 33–35), i likhet med Guilford (1950), deler funksjonen av
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kreativitet inn i to hoveddefinisjoner; «a consensual definition og creativity» og «a
conceptual definition of creativity». Førstnevnte baserer seg på en algoritmisk tilnærming til
begrepet. Enten er man kreativ eller så er man det ikke. Den konseptuelle definisjonen
derimot, handler om en heuristisk tilnærming til kreativitet. Heuristikk blir her definert som
læren om hvordan man erverver og oppbevarer kunnskap, med en hensikt om å kunne
gjenerindre det innlærte for å løse annen problematikk man møter senere. Amabile (1996, s.
35) skriver: «A product or response will be judged as creative to the extent that (a) it is both a
novel and appropriate, useful, correct or valuable response to the task at hand, and (b) the
task is heuristic rather than algorithmic». Begge definisjoner blir anvendt og applaudert av
Amabile, men hun understreker at skillet mellom kategoriene er diffust. Så hvordan kan vi
dele kreativitet inn i den ene kategorien eller den andre?
Amabile hevder at de som skal vurdere en kreativ tankegang, må enten ha en ipsativ eller en
normativ holdning til stoffet som presenteres. Det vil si at man nødvendigvis må danne
antagelser eller ha nødvendig informasjon om personen eller objektet for å kunne vite om det
kreative belyser en algoritmisk eller en heuristisk tenkning. Amabile (1996, s. 36) forklarer
hvordan vurderingskriteriene for kreativ utfoldelse fungerer, slik:
By including the algorithmic-heuristic dimension, the conceptual definition seems to rely on
ipsative criteria. That is, if the task is heuristic for the individual in question, then novel and
appropriate solutions generated by that individual can be considered creative. In contrast, the
consensual definition appears to rely on normative criteria; in that definition, no mention is
made of the observers’ awareness of the creator’s knowledge.

Utdanningsforskningen som vi i dag praktiserer, virker å være i tråd med Amabile sine
fremstillinger av kreativ tenkning (Guilford, 1967). Utdanningspsykologen Lev S. Vygotskij
sine konstruktivistiske synspunkter om reproduksjon av tidligere kunnskap minner om både
en algoritmisk og heuristisk tilnærming til kreativitet. Vygotskij (referert i Bråten, 2012, s.
24) hevder at menneskelige handlinger styres av sinnets mobilitet til å skape nye
konstruksjoner i det ytre liv. Ikke bare hevder han at det er snakk om innovative
konstruksjoner i den ytre verden, slik mennesket i de siste tiårene har brukt sin kreativitet til å
utvikle teknologiske duppeditter, men også som en konstruksjon av et emosjonelt og
intellektuelt indre (Vygotskij, referert i Bråten, 2012, s. 24).
Det indre bestemmer handlinger, og dette deles igjen inn i to handlingskategorier. Vygostskij
understreker først og fremst snakk om den reproduserende handlingen; en handling som
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bygger på tidligere inntrykk som igjen videreføres inn i nye og ukjente situasjoner
(Vygotskij, 1978, s. 22). Ved å stadig reprodusere kunnskap, vil vår hjerne kontinuerlig bli
stimulert og påvirket av miljøet rundt oss, og også legge til den informasjonen og inntrykkene
som forekom i en spesiell hendelse. Slik vil hjernen fortsette å suge til seg kunnskap om
verden, men dog, uten den nyskapningen som Vygotskij (1995, s. 13) hevder skjer i det han
kaller den kombinatoriske eller kreative virksomheten. Fantasien som i svært liten grad får
utspill i den førstnevnte kategorien, blomstrer i denne. Selv om Vygotskij kategoriserte
handlingsformene i to grupper, finnes det en sammenheng mellom kategoriene. Den mer
primitive reproduserende handlingen må nødvendigvis kultiveres og medieres for å utvikle
seg videre (Bråten, 2012, s. 25). Eksempelvis må barn utsettes for sosiale og kulturelle
situasjoner for å kunne utvikle sine kreative evner. Slik kan hendelsene mate barnets hjerne
med informasjon og de psykologiske prosessene hos hvert barn vil i større og større grad
internaliseres og kultiveres (Bråten, 2012, s. 24).
Menneskets mentale virksomhet er nødvendigvis kreativt i alle situasjoner, hevder Forsth
(1991, s. 21). Helt siden barndommen av har vi brukt våre kognitive evner til å løse haugevis
av utfordringer. Vi lærer å tenke «utenfor boksen» fra tidlig alder, slik at vi kan utvikle våre
kognitive problemløsninger og tankesett senere i livet. Slik utvikler man tanker, slik at man
bedre kan anvende enkelte kreative ideer inn i andre kontekster. Samtidig mener Forsth
(1991, s. 19) at kreative problemløsninger både kan øke våre divergente og konvergente
tanker; «Du får en kraftigere motor og sterkere bremser, eller sagt på en annen måte: mer
frihet samtidig med bedre muligheter til styring».

2.1.2 Kreative tekster – et historisk bakteppe
For å kunne si noe om kreative tekster i skolen i dag, er det nødvendig å se bakover på
endringer som har ført til kreative teksters plassering i revideringen av Kunnskapsløftet 2006
(heretter referert til som LK06) i 2013. Norsk skrivepedagogikk i dag står som et resultat av
mange endringer i løpet av kort tid. Dette gjør at en komplett oversikt over alle kreative deler
og metoder opp gjennom skolehistorien, er vanskelig å fremstille. Derfor vil jeg i det
følgende ha et fokus på hvordan kreative tekster har blitt til. Med hovedvekt på ordet
«kreativ», skal jeg fremstille hvor stor betydning ordet har hatt for den norske skolen opp
gjennom historien. Vi skal, med utgangspunkt i Jon Smidts artikkel «Kreative tekster?» fra
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2015, på en kort tidsreise fra «kreativ skriving» på 1980-tallet og fram til kreative tekster som
et kompetansemål i 2013.
Det mye omtalte begrepet «kreative tekster», ble et kompetansemål som for første gang
dukket opp i den reviderte norskplanen fra 2013. «Kreativ skriving» derimot har en lengre
historie (Smidt, 2015, s. 20). Sjangerformalisme og strenge krav som regjerte
språkundervisningen helt siden 1930-tallet i mange deler av verden, befant seg i strid med
nye og oppsiktsvekkende former for tenkning 30 år senere (Smidt, 2015, s. 20). I England blir
eksempelvis en ekspressiv prosessorientert skrivepedagogikk et oppgjør mot såkalte
sjangerskoler mellom 1960 og 1970, og den voldsomt stive og tilfeldige vurderingsformen
blir etterhvert erstattet med en mykere type vurderingen som lå i prosessorientert metode
(Lane & Kemp, 1967; Maybury, 1976, referert i Smidt, 2015, s. 20). Norge blir også påvirket
av «creative writing» fra England, så vel som USA, og den norske oversettelsen «kreativ
skriving» blir for første gang introdusert i Anders Mehlums bok Skapende ord. Kreativ
skriving i grunnskolen (1982) (Smidt, 2015, s. 21). Prosessorientert skriving ble også innført
i norske klasserom på 80-tallet. I Norge ble derimot skrivepedagogikken ikke fullt så fri som
i England. Tilløpet til dette skjedde da den prosessorienterte skrivepedagogikken marsjerte
inn, på samme tid som sterke sjangerkrav i eksamensoppgaver fremtrådte (Hertzberg &
Dysthe, 2012, s. 67). I tillegg hadde også norsklærere allerede lagt mye arbeid i planlegging
av bortlæringen av skrivestrategier og kunnskaper om sjangre til elever, og likeledes forsøkte
å gi den enkelte elev «en personlig stemme» i deres tekster (Smidt 2015, s. 21). Til tross for
at den individualiserte friskrivingen og den personlige stemme ble godt mottatt i mange deler
av verden, viser Cope & Kalantiz og Berge m.fl. (referert i Hertzberg og Dysthe, 2012, s. 67)
at elever har behov for mer arbeid med samfunnets etablerte sjangre. KAL-prosjektet (Berge
et al., 2005) understreker denne nødvendigheten i Norge ytterligere tolv år senere (Berge et
al., 2005).
Siden ekspressiv prosessorientert skriving i stor grad bygget på friskriving og formålstjenlige
oppgaver for elevene, ble denne formen for skrivepedagogikk kritisert av norskdidaktiker
Laila Aase (1988, s. 38). Hun hevdet at problematikken som lå til grunne i denne nyankomne
tilnærmingen til skriving og vurdering, ikke kunne være i samråd med skolens interesser.
Kognitiv modenhet gjennom «kulturelle mål» skulle komme av å produsere tekster med
emosjonelle og intellektuelle argumenter, og hvor fokuset på skriving ikke skulle være et
identitetsprosjekt for den enkelte elev (Aase, 1988, s. 28; Hertzberg & Dysthe, 2012, s. 66).
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Som en videre konsekvens av undersøkelser utført på slutten av 80-tallet i USA og Norge, får
retorikken fra og med 90-tallet en innvirkning på den prosessorienterte metoden i Norge
(Heath, 1988; Freedman & Pringle, 1988; KAL-studie, referert i Berge, 2005). Denne
pedagogiske tilnærmingen tok utgangspunkt i en prosessorientert skriving, hvor elever måtte
arbeide for å bevisstgjøre og redegjøre for sine valg og argumenter i sine sakpregede tekster,
slik at de på denne måten utvikler sine kognitive ferdigheter (Hertzberg & Dysthe, 2012, s.
67). Lærere og elever tok i bruk arbeid med tekster i tre faser; førskriving (Pre-Writing),
skriving (After-Writing) og omskriving (Re-Writing) (Rohman, referert i Dysthe, 1993, s. 42;
Witte, referert i Hoel, 2007, s. 66). Fasene representerer viktigheten av skriving som et
verktøy som skal fremme refleksjon og læring (Hertzberg & Dysthe, 2012, s. 59). Richard
Andrews metaanalyse (referert i Hertzberg & Dysthe, 2012, s. 59) applauderer slik en
prosessorientert modell kombinert med kognitiv trening og eksplisitte forklaringer, og hevder
en sammensmeltning av disse kan gi gode forutsetninger for bra argumentasjonsundervisning
og -oppfølging. Prosessorientert skriving er, ifølge Hertzberg & Dysthe (2012, s. 68), blitt en
konvensjonell norm hos norskfagets lærere, og betydningen av kreative tekster, hevder de
selv at virker å vokse i takt med denne utviklingen.

2.1.3 Hva er en kreativ tekst i norskfaget i dag?
I Læreplanverkets overordnede del for skaperglede, engasjement og utforskertrang (2017, s.
7) heter det at: «Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet». Hvordan denne
påstanden kan overføres til praksis i klasserommet, må nødvendigvis utdypes nærmere.
Ettersom det biologisk sett ligger i menneskets natur å være nysgjerrig og oppriktig
interessert i innovative tanker, er skolen i dag bundet til løfte frem elevenes kreative evner og
få de til å uttrykkes på forståelig måte (Læreplanverket, 2017, s. 7). Videre heter det også at
«elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på
ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål» (Læreplanverket, 2017, s. 8).
Aktivitetene elevene blir bedt om å gjøre, må dermed samsvare med tilrettelegging og
differensiering til hver enkelt gruppe eller klasse, slik at norskfaget kan anvendes som en
aktuell instans i elevers individuelle kognitive utvikling. Norsklærere tilpasser og
differensierer, og forsøker å få elever til å tenke selvstendig, men samtidig også
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resonnerende, argumenterende, fortellende og kreativt gjennom hele utdanningsløpet. Disse
kompetansemålene presenteres i utdraget nedenfor:
Skriftlig kommunikasjon (kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende
utdanningsprogram)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• skrive kreative, informative og resonnerende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger og
retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (Udir,
2013a)

Utviklingen som har fått kreative tekster til å bli et kompetansemål i den siste
læreplanrevisjonen, kan ha gjort at det er blitt vanskeligere å definere hva kreative tekster
skal kategoriseres som. Er det snakk om kreativ skriving som en sjanger, en teksttype eller en
skrivemåte? Forskere (Blikstad-Balas, 2015, s. 30; Smidt 2015) virker å være i tvil om hva
kreative tekster kan benevnes som, men anvender selv teksttype og skrivemåte. En skrivemåte
vil tilsvare en forfatters særegne stil og ordlegging. Derfor er det også tenkelig at kreative
tekster kan passe inn under denne kategorien. Werlich (referert i Breivega & Johansen, 2016,
s. 51) omtaler teksttyper som en tekstidealisering forankret i teoretiske betraktninger. Med
andre ord skriver Kjersti R. Breivega og Sunniva P. Johansen (2016, s. 51) det slik:
Grovt skissert vil dette seie at for oss er teksttypar grunnleggjande måtar å organisere tekst på
som å beskrive (deskriptiv teksttype), fortelje (narrativ teksttype), forklare (ekspositiv
teksttype), grunngje synspunkt (argumentativ teksttype) og instruere (instruktiv teksttype).

Kreative tekster som teksttype og som kategori vil derimot ikke holde vann dersom vi tar
utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet (heretter referert til som Udir) sin definisjon av
grunnleggende skriveferdigheter i norsk (2013a, s. 5). Udir nevner begrepet teksttype kun én
gang i definisjonen, uten noe nærmere utdypelse, og viser først og fremst til at det å kunne
anvende sjangere i norskfaget på en hensiktsmessig måte er det som gjør seg gjeldende ved
elevers skriftlige uttrykk:
Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte.
Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk
norskfaglige begreper [...] (Udir, 2013a, s. 5)

Sjangre i dag sammenfattes av et pragmatisk perspektiv, men det finnes ikke mye enighet om
hva begrepet faktisk inneholder (Berge & Ledin, 2001, s. 4; Andersen, Mose & Norheim,
2012, s. 58). Jan Svennevig (2009, s. 249) definerer det på denne måten: «Sjangeren skapes
av visse normer og konvensjoner for hvordan tekster skal utformes, og dermed også for
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hvordan de leses og forstås (også kalt sjangerkrav)». Ettersom sjangre krever konvensjoner
som omhandler tekstens form, vil dette binde kreative tekster til spesifikke regler som gjelder
blant annet komposisjon og virkemidler. Ettersom teksttypebegrepet har fokus på tekstens
funksjon, altså formål og effekt, vil det i tråd med Breivega og Johansens (2016, s. 51)
fremleggelse av ulike teksttyper, være hensiktsmessig å omtale kreative tekster som en
sekkebetegnelse for ulike teksttyper, i tillegg til skrivemåte, gjennomgående i oppgaven.
Dette kommer også frem i eksamensveiledningen fra 2017 for norskfaget etter vg3. Særlig
blir fortellende, reflekterende og underholdene tekster benevnt som kreative teksttyper her:
Kreative tekster: I noen langsvarsoppgaver skal elevene skrive en kreativ tekst. Dette er ikke
én teksttype, men et samlebegrep som omfatter både fortellende, reflekterende og
underholdende tekster. Disse oppgavene er mer åpne for individuelle løsninger enn de
tidligere essay-, novelle- og kåserioppgavene (Eksamensveiledning, 2017, Udirs utheving, se
vedlegg 5).

Forsker Marte Blikstad-Balas (2015, s. 30) opplever at likevel at kreative tekster som begrep
er problematisk ettersom det i den nye eksamensformen ikke forekommer eksplisitte krav om
ulike sjangre. Blikstad-Balas mener i tillegg at kreativitet ikke er noe som kun innbefattes hos
kreative tekster, men som gjerne også forekommer i ulik grad i andre typer tekster. Dette er i
stor grad sammenfallende med eksamensveiledningen i norskfaget fra 2017 (se vedlegg 5).
Så hvordan kan man definere kreative tekster?
Definisjonen nedenfor ble gitt på en forberedelsesdag før eksamen på vg3 i 2013. Her
forklares kreative tekster som et kompetansemål på lik linje med informative, resonnerende
tekster, tolkninger og analyser. Det inngår ikke lengre i læreplanen at sjangre som «kåseri»,
«novelle» eller «essay» skal være definert som selvstendige sjangre. Særlig de tre nevnte
teksttypene hadde som formål å bli overført direkte som ulike samfunnssjangre, men er nå
blitt forvist til sekkebetegnelsen kreative tekster (Smidt, 2015, s. 19).
Vg3, forberedelse til skriftlig eksamen
Fra 10. trinn til Vg3 ligger skriving av kreative tekster inne i kompetansemålene. En kreativ
tekst er ikke en teksttype, men en skrivemåte der den som skriver viser kreativitet og originalitet
når det gjelder innhold, innfallsvinkler, språklige og/eller litterære virkemidler. Gjennom
opplæringa møter elevene mange kreative tekster i ulike sjangere som de kan lære og la seg
inspirere av. Mot slutten av opplæringsløpet må de også bli kjent med hva det vil si å skrive en
kreativ tekst til eksamen. (...). Det er nyttig for elevene å utvikle bevissthet omkring valg av
ulike innfallsvinkler, perspektiver og språklig kreativitet i egen skriving, og hvilke kriterier som
ligger til grunn for vurdering av kreative tekster. (...). (Udir, 2015a).
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Kreative tekster per dags dato har som mål å utvide elevers skrivekompetanse ved større
åpenhet og kreativitet, og å frigi elevene fra å skrive rene faktatekster. Originalitet og
selvstendighet i kreative tekster er viktige faktorer som evalueres ved en vurderingssituasjon,
og dermed også noe som er vurdert som viktige for ferdighetsutviklingen til den enkelte
eleven (Udir, 2015). Særlig i de siste par årene har elever blitt bedt om å skrive kreative
tekster i vurderingssituasjonen i norsk skriftlig til eksamen på vg3, uten noe sjangerkrav
tilstede i oppgavesettet. Kreative tekster brukes i dag gjerne som et samlebegrep for flere
ulike teksttyper særlig innenfor skjønnlitteratur, som blant annet er kåseri, essay, dikt og
novelle.

2.2 Vurdering
Denne delen av teorikapittelet vil ta for seg vurderingsaspektet ved problemstillingen min.
Ulike områder som skal dekke forskning av vurdering generelt, som vurdering for læring i lys
av sosiokulturell læringsteori, ulike former for vurderingstilnærminger, prinsipper for god
vurderingspraksis, og respons, vil direkte sammenbindes med hvordan kreative tekster
vurderes i min egen undersøkelse, og vil derfor også veie tungt i diskusjonskapittelet.

2.2.1 Vurdering for læring og sosiokulturell læringsteori
Den sosiokulturelle læringsteorien, hevder Olga Dysthe (2001, s. 33) redegjør for en
læringsprosess som er bygget på interaksjon mellom lærer og elev, hvor begge parter er
deltagende og i samspill med hverandre. Gjennom mediering, som Dysthe kaller for
redskaper for læring, dannes det en kobling mellom aktørene og omgivelsene rundt. Ofte
omtales redskapet språk som en av de viktigste elementene, da den sosiokulturelle
læringsteorien nettopp tar for seg sosiale samhandlinger i «kulturelle» omgivelser (Dysthe,
2001, s. 33; Ottesen, 2009, s. 114)
Gjennom operasjonalisering av læreplaner og strukturerte mål vil en norsklærer kunne hjelpe
eleven på vei med det psykologen Jerome Bruner (1986) kaller for scaffolding, eller på norsk
stillasbygging (Hopfenbeck, 2014, s. 96). Stillasbygging i pedagogisk skriftlig sammenheng
kan ses på som en relativt lik prosess som husbygging. For å kunne sette i gang og
videreutvikle konstruksjonen, vil man ha behov for et stillas for å nå nye høyder. Etterhvert
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som man fjerner stillaset, vil husets vegger og tak stå klare til videre utbrodering og
dekorasjon. Likeledes er tekstproduksjon en relativt lik prosess. Bruners teori bunner ut i en
sosial prosess, hvor interaksjon foregår i et asymmetrisk forhold mellom den kompetente og
den som lærer (Bruner, 1986). Å produsere en tekst vil dermed være noe man kan foretrekke
og anbefale å gjøre sammen med en som er kompetent til å lære bort skriveteknikker og som
også gir konstruktive tilbakemeldinger på utkastene skribenten etterhvert gjør seg ferdig med.
Sosialkonstruktivisten Lev Vygotskij (1995, s. 231) definerte et prinsipp som kan ses i
sammenheng med Bruners begrep om stillasbygging. Prinsippet ble kalt for
forklaringsprinsippet, og tok utgangspunkt i at individuell bevissthet utviklet seg gjennom
relasjonsbygging (Vygotskij, 1995, s. 231; Hopfenbeck, 2014, s. 96). Prinsippet får slik en
signifikant rolle i Vygotskijs utviklingspsykologi. Det kan også spinne videre på teorien om
den proksimale utviklingssone. Gjennom formidling av kunnskap og erfaringer kan elever
påvirkes til å tenke på en tilnærmet lik måte som sin lærer, og slik utfordre de komfortable
grensene med ny og uberørt kunnskap og problematikk (Vygostkij, 1995, s. 231; Mead, 1934,
s. 47–48). Sinnets eksistens blir altså stadig påvirket av miljøet rundt det. Vygotskijs
proksimale utviklingsteori baserer seg dermed på hva et menneske med «lavere mentale
funksjoner» (elever), kan oppnå ved hjelp av støtte og respons fra en med «høyere mentale
funksjoner» (lærere) (Vygostskij, 1995, s. 232).
Dersom elever får den hjelpen de trenger for å utvide sin proksimale utviklingssone
(Vygotskij, 1995), kan det være mulig for eleven å utvikle og raffinere skriveferdighetene.
Vygotskij bruker her Arnold Gesells genetiske lov om utvikling, som hevder at «all utvikling
i nåtiden bygger på utvikling i fortiden» (Gesell, referert i Vygotskij, 1982, s. 119). Dette
betyr at den komplekse kognitive utviklingen til et menneske trenger en basis – et fundament
for læring for å utvikle et kausalt kjedekompleks (Vygotskij, 1995, s. 121). Kjedekomplekset
tilsvarer denne sammensetningen: uten X kan vi ikke få Y. Ser vi på teorien med pedagogiske
briller, blir den proksimale utviklingssonen et sted hvor lærer og elev «møtes», og hvor
kunnskap og logikk fra lærer forsøkes å læres inn av eleven. Implisitt vil naturligvis denne
kunnskapsoverføringen variere i kvalitet. Dersom lærer ikke er forberedt på et svar, kan et
oppstå ujevn kontinuitet i dialogen som kan medføre misforståelser eller i verste fall, total
ignoranse fra eleven. Det er slik tenkelig at eleven kanskje ikke er klar for «å tilegne seg
voksne strukturer» (Kozulin, 1982, s. 239). Vi skal se nærmere på hvordan læreres støtte
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underveis i en vurderingsprosess, kan hjelpe eleven til å få mer læringsutbytte av noe hen
selv har produsert, i det følgende avsnittet.

2.2.2 Summativ og formativ vurdering
Den sosiokulturelle læringsteorien legger til rette for vurdering for læring (VfL). Vurdering
for læring blir i pedagogisk sammenheng betraktet som vurdering som skal bidra til å fremme
læring (Udir, 2013b). Roar Engh (2010, s. 18, hans utheving) skriver:
Vurdering for læring: En tretrinnsprosess der man samler inn dokumentasjon på elevens
nåværende kompetanse, deretter klargjør hva som er målet med det som skal læres, for til slutt
å avgjøre hva som videre bør gjøres for å få en bedre måloppnåelse.

Videre nevner Engh også at vurdering for læring også kan kalles for formativ vurdering.
Engh (2017, s. 28) forklarer at formativ vurdering tar utgangspunkt i elevenes læringsprosess,
hvor bevisstgjørelse av det som kan gjøres bedre, øker læringsutbytte. Formativ vurdering
legger også til rette for at prosessvurdering er mulig, ettersom læreren til stadighet må være
en støtte og en faglig kompetent person som elevene kan søke hjelp hos. Videre forklarer
Engh (2017, s. 29) at en tallkarakter alene gir fullstendig oversikt over hvilket kunnskapsnivå
elevene fremstiller, og derfor vil ikke karakterer stille like sterkt som tilbakemeldinger og
framovermeldinger gjennom en formativ vurdering.
Som et motstykke til vurdering for læring og formativ vurdering, kommer vurdering av
læring, også kalt summativ vurdering. Den summative vurderingen tar utgangspunkt i
kartlegging av elevers kompetanse her og nå, og har i mindre grad fokus på læring som en
prosess. Engh (2017, s. 29, hans utheving) beskriver det slik: «Summativ vurdering:
Vurderingsformer som utelukkende har til hensikt å kartlegge elevens nåværende
kompetanse, hva eleven har lært til nå». Tidligere har det vært en skolsk norm å bare bruke
summativ vurdering med hensikt om å måle kompetanser uten å ta hensyn til ytre forhold,
slik som blant annet elevenes innsats, deres forutsetninger eller undervisning (Engh, 2017, s.
28). Engh (2017, s. 28) fremmer likeledes at alle prøver i dag skal også ha en formativ
hensikt, som igjen fremtrer i lys av tilbakemeldinger og klare mål for fremtidens arbeid med
ulike kunnskapsområder.

2.2.3 Prinsipper for god vurderingspraksis
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Ettersom vurderingspraksis avhenger av den enkelte lærer, er det hensiktsmessig å kort
presentere fire punkter som beskriver hvordan en god vurderingspraksis for
læringsfremmende vurdering burde foregå. Udir (2015b) fremlegger punktene slik:
1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på
arbeidet eller prestasjonen.
3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere
eget arbeid og utvikling.

Første punkt omhandler elevenes kjennskap til læringsmål og forventninger knyttet til
vurderingskriterier. Elevene skal være bevisste i sin læringsprosess på hvor de befinner seg i
sin læring, hvor de er på vei og hva som burde gjøres for at de skal nå sine individuelle mål.
Udir (2015c) påpeker at baklengs planlegging er et fenomen som kan en læringsfremmende
rolle ved planlegging av undervisning og vurdering. Baklengs planlegging går ut på at
kompetansemålene som elevene skal sitte igjen med etter en endt arbeidsprosess, er det som
er utgangspunktet for selve opplæringen av et bestemt tema.
Punkt to og tre tar utgangspunkt i at konstruktive og tilbakemeldinger skal klargjøre hva
eleven har gjort i en vurderingssituasjon og hva som burde arbeides videre med fram mot
neste vurderingssituasjon. Udir (2016) beskriver også kjennetegn på konstruktiv og faglig
respons, med referanse til Siv M. Gamlems doktoravhandling (2014, s. 40). Udir (2016)
trekker frem hennes punkter slik: 1) Tar utgangspunkt i mål for oppgave og kriterier, 2) tar
utgangspunkt i prestasjon, mestring og forståelse, 3) gir informasjon som kan utvikle arbeidet
og læringsprosessen, 4) gir hjelp til spesifikke problem, 5) fører til refleksjon og innsats, og
6) brukes og fører til utvikling.
Til sist er det poengtert at elever skal involveres i egenvurdering, at de skal vurdere
individuell faglig utvikling og egen kompetanse. Det er viktig å løfte frem selvregulert læring
ved å bevisstgjøre elevene på den faglige progresjonen de gjør, slik at de også kan «utvikle
egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning» (Udir, 2015d). På denne måten kan
elevene også vurdere egen og andres kompetanse, ideelt sett med fastlagte vurderingskriterier
som elevene kan følge. Likevel er det også påpekt av Black m.fl. (2006) at egenvurdering er
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en krevende prosedyre som tvinger elevene til å ta et metaperspektiv på eget læringsutbytte
og læringsaktivitet.

2.2.4 Respons
Respons i denne oppgaven vil være knyttet til både skriftlige og muntlige tilbakemeldinger
og framovermeldinger. Engh (2017, s. 105) beskriver tilbakemeldinger som det som «peker
bakover på det elevene har prestert, og framovermeldinger som peker framover mot målet og
de prestasjoner vi kan forvente». Black m.fl. (2003) påpeker at tilbakemeldinger og
framovermeldinger nødvendigvis må peke elevene i visse retninger, for at elevene skal få
læringsutbytte. Det er på en side vitalt at elevene har konkrete avgrensede læringsmål som de
kan arbeide med, dersom de skal arbeide målrettet med å finne kun én løsning på en oppgave.
På en annen side hevder forskerne at åpne læringsmål fører til at elever får større muligheter
til å uttrykke seg på sin egen individuelle måte, hvor flere løsninger på et svar også kan være
hensiktsmessig. I begge arbeidsmetoder er det viktig å fremstille god respons.
Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) belyste at lærere i stor grad fremstilte elevenes feil og
mangler ved vurderingssituasjoner, istedenfor å fremme de mer positive elementene i deres
produkt. Selv om tilbakemeldinger både kan belyse det som er godt og mindre godt, er det
viktig at lærere bygger opp konstruktive tilbakemeldinger og framovermeldinger, slik at
kommentarene ikke hemmer elevenes læringsutbytte (Engh, 2017, s. 105).
Det er også viktig å belyse hvordan skriftlig respons og muntlig respons legger frem i teorien.
Ettersom mange lærere i skolen bruker tilbakemeldinger som et redskap i egen
vurderingspraksis, er det viktig å se nærmere på hvilken effekt dette faktisk kan ha (Engh,
2017, s. 106). Som tidligere nevnt må det gis konstruktive tilbakemeldinger og
framovermeldinger, men i tillegg er det også viktig å trekke frem mengden kommentarer
elevene får tilbake. Kommentarer er essensielt for elevene å forstå, slik at de kan bruke dem
videre (Kronholm-Cederberg, 2009; Kvithyld & Aasen, 2011). Engh (2017, s. 106) mener det
ikke alltid er formålstjenlig for elevene å lese lange skriftlige kommentarer på et arbeid som
regnes som avsluttet – gjerne med en karakter som avrunding. Muntlig respons derimot har
ofte mer effekt enn skriftlig respons (Alexander, 2000, referert i Engh, 2017, s. 108). Dette
ettersom tilbakemeldinger og framovermeldinger utspiller seg i en dialogisk interaksjon
mellom lærer og elev, som åpner opp for en større forståelse av læringsprosessen til eleven,
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som igjen kan ytre sine meninger og stille spørsmål på et mer individuelt plan (Engh 2017, s.
108). Samtale om skriftlige tekster gjennom arbeidsprosessen, kan medføre et økt felles
metaspråk som kan gjøre at elevene også forstår tilbakemeldingene bedre (Kringstad &
Lorentzen, 2014; Rijlaarsdam et al., 2008; Dysthe & Hertzberg, 2009).

2.3 Tidligere forskning på vurdering av kreative tekster
Kreative tekster et relativt nytt begrep i norskfaget. Derfor finnes det lite forskning på hva
dette kompetansemålet faktisk innebærer, noe som Jon Smith (2015) og Marte Blikstad-Balas
(2015) i aller høyeste grad belyser og problematiserer. Masteroppgaven til Klara M. M. Luth
Hansen og Linea Tangen (2016) derimot, analyserer to (gode) kreative tekster som ble
vurdert til høyeste måloppnåelse. De tidligere studentene tok opp forskningsspørsmål som
knyttet seg til det rent tekstlige, men som ikke tok opp vurdering som et aspekt ved tekstene.
Særlig ettersom tema for oppgaven er vurdering av kreative tekster, finnes det dermed ikke
noe tidligere empirisk forskning som kan danne en grobunn for nettopp denne undersøkelsen.
Dette gjør at det blir desto mer interessant at vurdering av kreative tekster blir tatt opp i denne
masteroppgaven.
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3 Metode
3.1 Forskningsdesign
Et forskningsdesign beskriver hvordan en undersøkelse, enten den er kvalitativt eller
kvantitativt forankret, blir utført. Formålet med studien og gjennomføringen av
undersøkelsen må sammenkobles og være raffinert nok til at oppgaven ikke har store hull og
mangler. Mitt forskningsdesign blir beskrevet nedenfor i tabell 1.1.. Her fremstilles en
oversikt over tematikk, metodevalg, utvalgskriterier, samlet datamateriale og valgt
analysemetode. Inndelingene er kort blitt presentert og forklart i tabellen. Årsaken til at jeg
har valgt å starte kapittelet med en slik inndeling, er fordi jeg vil at mine lesere skal få en
innsikt i de overordnede områdene jeg berører i metodekapittelet, før jeg går i dybden på dem
senere. Den overordnede disposisjonen for metodekapittelet har jeg valgt å belyse slik:
Tabell 1. Forskningsdesign
Tema

Læreres forståelse av kreative tekster og de
vurderingspraksiser som de benytter.

Metode

Kvalitativ metode med semistrukturerte
lærerintervjuer og dokumentanalyse av
elevtekster med lærervurdering.

Utvalg

Tre norsklærere på tre ulike videregående
skoler i tre ulike fylker.
Tre kreative elevtekster fra hver av lærernes
klasser. Ni tekster til sammen.

Datamateriale

Transkripsjoner av tre semistrukturerte
intervjuer.
Vurderte elevbesvarelser med kommentarer,
samt andre relevant vedlegg

Analyse

Kvalitativ kategorisk innholdsanalyse av
intervjuutsagn og kvalitativ kategorisk
innholdsanalyse av elevbesvarelser med
kommentarer
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3.2 Bakgrunn for valg av metode
Dette kapittelet inngår som en redegjørelse for hvilke metoder som er blitt brukt i
masteroppgavens undersøkelse, og hvorfor nettopp metodene som er anvendt er relevant for
problemstillingen. Ettersom kreative tekster som nevnt tidligere, først ble lansert som et
kompetansemål i norskfaget først i 2013, finnes det svært lite forskning på området som
gjelder vurdering av kreative tekster. Dette ble også en motivator og et interessepunkt for
meg personlig. Dermed ble det formulert en problemstilling som lyder slik: Hvordan
vurderer tre lærere på tre forskjellige videregående skoler elevenes kreative tekster?
Ettersom problemstilling styrer hvilken metode som burde anvendes i den gjeldende
undersøkelsen, er det vesentlig hvordan man formulerer spørsmålet dersom det finnes et
ønske om å se på et spesielt område (Maxwell, 2013, s. 3). De metodene jeg har sett på som
gunstige i forhold til problemstilling, er semistrukturerte intervju (med lydopptak) og
dokumentanalyse av vurderte elevbesvarelser, i form av vurderte elevbesvarelser med
kommentarer. Både elevbesvarelsene og intervjuene vil besvare den første delen av
problemstillingen, som tar utgangspunkt i lærernes erfaringer med kreative tekster. Gjennom
en analyse av intervjuobjektenes utsagn, får vi innsyn i hva lærerne eksplisitt legger i
begrepet kreative tekster, og gjennom analyse av elevbesvarelser, blir vi i større grad kjent
med hvordan kreativitet vurderes av den enkelte lærer. Hvorfor lærene velger å vurdere
tekstene slik de gjør, kommer derimot kun fram i intervjuene, da det ikke er mulig å finne
sammenhenger mellom problemstillingens andre del og vurderte elevbesvarelser. Både
intervjuer og elevbesvarelser understreker likevel hverandres gyldighet og troverdighet i
oppgaven (se delkapittel 3.6). Denne oppgaven får dermed et kvalitativt forskningsdesign,
noe som betyr at jeg som forsker er interessert i å gå i dybden på vurdering og forståelse av
kreative tekster (Maxwell, 2013, s. 185). I tillegg skal dette være en kunnskapsproduserende
prosess, hvor forsker tvinger informanten til å tenke annerledes enn før (Kvale & Brinkmann,
2015, s. 118). Årsaken til at oppgaven ikke har kvantitativ metodetilnærming, er fordi
funnene i undersøkelsen ikke direkte kan overføres til andre læreres praksis på grunn av
størrelsen på utvalget, i tillegg til at jeg ville gå i dybden på intervjuutsagn og vurderte
elevbesvarelser (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 137). Spørsmål som videre kan begrunnes ved
kvantitative data vil nødvendigvis kunne fremheve andre typer funn ved analyser, men i
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denne oppgaven er hovedsakelig de utvalgte lærernes erfaringer med vurdering av kreative
tekster det jeg vil se nærmere på. Det ettersom kreative tekster er relativt nytt og forståelsen
av vurderingen av slike tekster kan virke særegen for den individuelle læreren, og dermed
fravikende fra en annen lærers oppfatning av praksisen.
Dersom vi heller fokuserer på hvordan hver enkelt lærer arbeider med sine elever og med
vurdering av kreative tekster, kan vi begynne å danne et fundament som viser hvilke
vurderingsprinsipper og -metoder som er blitt anvendt når tema berøres i det enkelte
klasserom. Dermed kan vi på sikt kartlegge hva som kan være utfordrende og vanskelig for
lærere som arbeider med kreative tekster og vurdering knyttet til kreative tekster i dag. Slik
kan vi videre arbeide med å finne løsninger som kan skape forståelse for fenomenet og
effektivisere arbeidet med kreative tekster.

3.3 Utvalg
Forskningen på vurdering av kreative tekster i denne oppgaven er utført gjennom en induktiv
undersøkelse på tre ulike videregående skoler med tre lærere med forskjellig
utdanningsbakgrunn, så vel som oppfatninger og erfaringer med vurdering av kreative
tekster. Med «induktiv undersøkelse» menes det her at tidligere forskning og empiri ligger
som en basis for videre kategorisering og analyse av relevante begreper i oppgaven. Fordi
datamaterialet i denne oppgaven er omfattende, har det vært viktig nettopp å systematisere av
lærernes personlige forståelse, erfaringer og ulike vurderingspraksiser kategorisk. I kapittel 4
vil jeg utbrodere hva kategorisering i sin helhet er, samt hvilke mønstre som senere
synliggjøres i mitt datamateriale.
Lærerne som er med i undersøkelsen er spredt på vg1 og vg2 på ulike videregående skoler.
Hver enkelt informant har individuelle synspunkter og erfaringer med vurdering av kreative
tekster, og oppgaven vil dermed forsøke å belyse hvordan hver enkelt informant forstår
kreative tekster, og hvordan deres vurderingspraksis når det gjelder kreative tekster, er. På
bakgrunn av at kreative tekster blir nevnt som kompetansemål etter 10.trinn, og også etter
vg3, virker det i teorien som om det arbeides mye med kreative tekster i de gjeldende
årstrinnene.
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3.3.1 Utvalgskriterier for informanter og for elevbesvarelser
Kriteriene som er blitt anvendt i utvalget, er i hovedsak disse: at lærerne som underviser i
norskfaget er kompetente til å undervise på videregående, at de hver har en klasse som skrev
kreative tekster i løpet av høst 2017, og at de til slutt også har vurdert tekstene etter
vurderingskriterier som de selv eller andre har laget. Utvalgskriteriene har vært felles og
essensielle for de neste stegene i undersøkelsen; altså innsamling av elevbesvarelser og
gjennomføringen av intervjuene.
Det er også viktig å påpeke at undersøkelsens informanter på et mer individuelt nivå, ble
underveis i intervjuet bedt om å fortelle om sin særegne bakgrunn. Kriteriene som jeg valgte
å trekke frem var alder, kjønn, arbeidserfaring og erfaring med kreative tekster, i tillegg hver
lærers vurdering av disse. Dette særlig ettersom vurderingspraksis varierer fra lærer til lærer,
og fordi bakgrunnsinformasjon kan belyse hvorfor hver informant gjør som de gjør i sine
vurderingsmetoder. Informantene var også spredt utover et større geografisk område. Hele tre
fylker på Østlandet ble representert i undersøkelsen. Dette var et bevisst valg jeg foretok,
ettersom spredning i geografi også kan påvirke lærernes vurderingspraksis, alt etter hva de
respektive skolene ønsker å fremme og vektlegge.
Når det gjelder de innsendte elevbesvarelsene er utvalget av tekster omfangsrikt. Jeg har i
denne oppgaven valgt å studere nærmere vurderingspraksisen som forekommer i ni tekster til
sammen, tre tekster fordelt på hver informant. Kriteriene som tekstene ble valgt ut fra var
først og fremst at elevbesvarelsene ble ansett og vurdert som kreative tekster av hver enkelt
lærer. Gjennom ulike kompetansenivå (lav, middels og høy) kunne jeg se hva lærerne faktisk
gjorde underveis i vurderingen av de enkelte tekstene, og hva lærerne anså som gode eller
mindre gode kreative tekster. Slik ble også både underveis- og sluttkommentarer vesentlige
for utdyping av vurderingsresultatene. Derfor ble det siste kriteriet at elevbesvarelsene hadde
blitt vurdert og forankret i vurderingskriterier som læreren selv eller andre hadde formulert.

3.3.2 Størrelse på utvalget
Antallet norsklærere i oppgaven er som tidligere nevnt, satt til tre informanter. Steinar Kvale
og Svend Brinkmann (2015, s. 148) hevder det er formålet med undersøkelsen som er
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avgjørende for hvor mange informanter man skal ha i undersøkelsen. Årsaken til at jeg valgte
å fokusere på kun tre norsklærere, og ikke flere, var på grunn av oppgavens kvalitative
tilnærmingsmetode. Det er ikke mulig å generalisere mine funn ettersom de står for
individuelle vurderingspraksiser på ulike skoler. Jeg ville gå dypere inn i lærernes erfaringer,
og etterhvert også se om jeg fant nøkkelinformasjon som forekommer underveis i
intervjuene, til å stemme overens med vurderingene og metodene de har brukt i det innsendte
datamaterialet. På grunn av omfanget av datamaterialet, har jeg derfor måttet begrense meg
til få informanter.
Elevbesvarelsene utgjør tre tekster per lærer. Jacobsen (2005, s. 183) hevder at flere kilder
(helst flere enn to) kan balansere hverandre, men også fremkalle ulikheter i undersøkelser.
Han skriver videre at det er nødvendig å se nærmere på hvilken grad besvarelsene forplikter
seg til hverandre. Alle elevbesvarelsene i denne undersøkelsen er individuelt vurdert, basert
på hvor mye kreativitet og originalitet som skinner gjennom i de enkelte besvarelsene. Det
blir dermed viktig i denne oppgaven å se nærmere på hva informantene mener en kreativ
tekst er, hvordan informantene har vurdert de kreative tekstene, og hvilke momenter som er
blitt vektlagt i vurderingen. Dette for å se om det finnes forskjeller og likheter ved
vurderingsmetoden som er blitt anvendt ved vurderingen av de kreative tekstene. Samtidig er
det også viktig å studere hvordan lærer har forholdt seg til egne vurderingskriterier og skjema. Dette kan også medføre at enkelte momenter i en besvarelse belyses i større grad enn
i en annen.

3.3.3 Rekruttering av informanter
Når sant skal sies, så har det vært en stor utfordring å finne norsklærere som ønsket å bidra i
undersøkelsen, som igjen er forståelig i noen grad. Et bestemt tekstmateriale var nødt til å
være tilgjengelig for innsending, og naturligvis spilte også tidsperspektivet til hver enkelt
lærer en rolle. Hver enkelt lærer som ble kontaktet i forbindelse med undersøkelsen, har fått
tilsendt en e-post om undersøkelsen med overordnet informasjon til orientering (se vedlegg
2). Rekrutteringen var tilfeldig, ettersom slike e-poster ble sendt ut til 15 skoler, til et x antall
lærere. De som etterhvert ønsket å bidra, fikk tilsendt mer informasjon i form av et skriv,
hvor også rettighetene deres i undersøkelsen ble belyst (se vedlegg 3). Her er det viktig å
bemerke at objektenes informasjonsdeling har blitt behandlet i henhold til føravtalte
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retningslinjer til Norsk senter for forskningsdata (se vedlegg 1), hvor denne enigheten også
eksplisitt understreket viktigheten av anonymisert databruk.

3.3.4 Presentasjon av informanter
Informantene i denne undersøkelsen vil etter retningslinjer og før-avtaler med NSD ikke bli
introdusert og omtalt ved navn. Jeg velger derfor å presentere dem som informant 1,
informant 2 og informant 3. Dette er også det jeg vil omtale dem som i resten av oppgaven.
Tekstmaterialet som er knyttet til hver enkelt lærer vil bli omtalt som tekst A, B eller C. Når
jeg videre skal se nærmere på likhet- og ulikhetstrekk i de ulike tekstene, vil bokstavene falle
inn under tallene – eksempelvis 1A eller 3C. Det tilsvarer tekst A fra informant 1, og tekst C
fra informant 3.
Ettersom vi nå skal ta for oss hver informant, er det viktig å understreke at informantene mine
er tre forskjellige norsklærere, med ulike utgangspunkt og som benytter ulike metoder. Den
metoden som fungerer for den enkelte lærer og for det enkelte klasserom, kan være like
«riktig utført» som en annen lærers metoder. I det følgende vil informantenes egne utsagn om
deres bakgrunn bli trukket frem.
3.3.4.1 Informant 1
Informant 1 presenterer seg som en mann på 26 år, som nylig er ferdigutdannet lektor i
samfunnsfag og norsk. Han har et halvt år med jobberfaring totalt sett, i tillegg til arbeid som
ble utført i praksisperioder på lektorprogrammet. Informanten hevder selv han har lite
erfaring med vurdering av kreative tekster, til tross for at han fikk mulighet til å vurdere et
par slike tekster i løpet av sin praksisperiode og ved et par vurderingssituasjoner med
klassene han nå arbeider med.
Informanten arbeider for øyeblikket med to klasser i norsk på vg2, og mener nivåforskjellene
mellom klassene er enorme. Klassen som tilsynelatende skårer høyere enn den andre på ulike
vurderingssituasjoner, er en såkalt realfagsklasse og det er denne klassen informanten har
hentet sine elevbesvarelser fra. I en slik klasse forteller informanten at det er særdeles viktig
for elevene å prestere godt, og at det kontinuerlig ligger et konkurranseinstinkt latent i
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klasserommet. På lik linje med realfagene, er også norskfaget et omfattende fag, som også
blir tatt på alvor av elevene.
Fagdagen hvor informantens klasse blant annet kunne skrive kreative besvarelser, ble basert
på fem timer med sammenhengende skriving. Ingen eksplisitt undervisning av kreative
tekster er dog blitt utført i klassen før fagdagen satte i gang, men informanten presiserer at
klassen tidligere med andre lærere har arbeidet med ulike sjangre innenfor det som
kategoriseres som kreative tekster. Informanten hevder at han også har gitt elevene mulighet
til å skrive kreativt ved andre skrivesituasjoner. Når det gjelder vurderingsmetoder,
informerer informanten i intervjuene om at underveis- og sluttkommentarer blir mye brukt i
hans vurderingspraksis, som både tilbakemeldinger og framovermeldinger. Elevene får også
mulighet til å ta uklarheter og spørsmål opp individuelt med lærer etter utlevering av vurderte
tekster.
3.3.4.2 Informant 2
Informant 2 er en kvinne på 32 år, som har arbeidet på samme videregående skole i ni år.
Hun er ferdigutdannet lektor, hvorpå hun har norsk og engelsk som fag. I norsk har hun en
gruppe på studiespesialiserende linje på vg3. Ifølge informanten har gruppen et tydelig
heterogent kompetansenivå, noe som vil si at det er et par elever som utmerker seg særlig, i
positiv forstand, når en oppgave skal besvares kreativt.
Informanten forteller i intervjuet at hun har en del erfaring med kreative tekster fra tidligere.
Ved flere heldagsprøver blir kreative tekster et alternativ elevene kan velge, men hun
opplever at de færreste tar opp kreativ skriving i en slik vurderingssituasjon. Fram til nå har
informanten erfart at modenhet og en genuin interesse for oppgavens tema er fundamentalt
dersom en kreativ besvarelse skal skrives godt. Hun nevner videre at hun har hatt eksplisitt
sjangerundervisning med klassen før de innsamlede tekstene ble skrevet. Modelltekster av
ulike teksttyper er blitt introdusert og arbeidet videre med, og også kreative besvarelser fra
hennes tidligere elever har blitt tatt med som inspirasjon før elevene selv skal skrive egne
kreative tekster.
Videre hevder hun også at vurdering av kreative tekster er noe hun har gjort tidligere, og er
kjent med. Hun forklarer nærmere at hun i løpet av de ni årene som lærer har raffinert sine
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egne vurderingsmetoder, gjennom å kartlegge hva som passer henne og klassen hennes best.
Til tross for at hun hevder at hun har en del erfaring med vurdering av kreative tekster, sier
hun i intervjuet at: «det kanskje (har) blitt vanskeligere å vurdere kreative tekster nå enn
tidligere» og mener det kan henge sammen med elevers frihet til å velge mellom ulike
sjangrer i en kreativ oppgave.
Hun sier hun startet sin vurderingspraksis med å ta utgangspunkt i den pedagogiske
læringsstrategien «two stars and a wish». I denne vurderingsmetoden blir to
innholdsmomenter som er gode i en tekst løftet opp og belyst, samtidig som et ønske eller
forbedringspunkt konkretiseres. Forbedringspunktet må være realistisk for eleven å arbeide
videre med (Engh, 2017, s. 117). Hun forteller i intervjuet at hun i dag skriver kortere
kommentarer underveis i den løpende teksten, og at hun i høyeste grad baserer sin
vurderingspraksis av skriftlige tekster på vurderingsskjema, supplert med fargekoder (se
avsnitt 3.4.1.2.2). Et slikt vurderingsskjema illustrerer hvilke innholdsmomenter som teksten
behersker godt (grønn), middels bra (gul) og svakt (rød). Disse vurderingsskjemaene blir
utlevert med karakterer som gir en samlet vurdering av elevbesvarelsen. Informanten
understreker likevel at hun etter vurderte tentamentekster, foretar individuelle elevsamtaler
slik at hun kan gi muntlige tilbakemeldinger og framovermeldinger. Slik hevder informanten
at hun bedre kan nå frem til elevene. Hun begrunner det med at elever lærer best av å snakke
om teksten, og at store og lange tilbakemeldinger på papir kan virke lukkende og
demotiverende for elevene å arbeide med.
3.3.4.3 Informant 3
Informant 3 er 38 år gammel kvinne som er utdannet lektor med opprykk. Hun har
mellomfag i litteraturvitenskap, hovedfag i nordisk språk og litteratur, og grunnfag i historie.
Informanten forteller at hun har en arbeidserfaring fra en annen videregående skole, og har
også tidligere arbeidet som universitetslektor. Hun skriver for øyeblikket også læremidler, og
har tidligere også vært lærerspesialist i hennes respektive fylke. Hun har arbeidet som lærer i
13 år. For øyeblikket arbeider hun med to klasser på vg2; en klasse på studiespesialiserende
og en på musikk, dans og drama-linjen. Sistnevnte er den klassen som jeg har fått hennes sett
av elevbesvarelser fra, og som hun informerer meg om i intervjuet, har et betraktelig høyere
karaktersnitt enn klassen på studiespesialiserende linje. Dette, mener hun, er på bakgrunn av
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at elevene har et høyere karaktersnitt for å komme inn på linjen og fordi elevene genuint
interesserer seg for linjens hovedområder.
I informantens klasserom står formativ vurdering og prosessorientert skriving sterkt, ifølge
henne selv. Ettersom skolen hun arbeider på, er med på prosjektet med én karakter i norsk,
får elevene halvårskarakterer og helårsvurderinger basert på hva som har foregått både i
norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig i undervisningsåret. Hun mener elever ikke
er disponible for å revidere en tekst etter at karakteren for vurderingssituasjonen er fastslått.
Informanten har derfor benyttet seg av prosessorienterte metoder i skriveundervisning og ved
vurderingssituasjoner. Informanten hevder hun har mye arbeidserfaring og mye kjennskap til
vurdering av kreative tekster. Hun hevder hun helt siden hun ble lærer har undervist i kreative
sjangre, men at det ofte er vanskelig å vurdere tekstene, fordi elever har en tendens til å ta
kommentarer veldig personlig.

3.4 Datamateriale
Et grunnleggende spørsmål i en kvalitativ undersøkelse som denne, er hva et dokument i det
hele tatt er. Dag Ingvar Jacobsen (2005, s.163) hevder et nedskrevet dokument er et språk
som forteller om spesifikke kontekster og tidspunkter. Jacobsen (2005, s. 164) påstår også at
kildegransking eksempelvis kan anvendes i kvalitative studier når man blant annet har som
formål om 1) å se nærmere på hvordan noen har oppfattet en situasjon, og 2) hvordan
menneskers korrelasjon mellom utsagn og handlinger faktisk er. I denne undersøkelsen er det
nettopp disse to punktene som skal belyses ved å trekke inn elevbesvarelser og intervju.
Ettersom begge defineres som tekstmaterialer på ulike måter – elevbesvarelser som
innsamlet, forskningsmessig upåvirket skrivesituasjon vurdert av lærer, og transkriberte
intervju med innsyn i lærernes erfaringer med kreative tekster, vil de analyseres først og
fremt separat og senere i korrelasjon med hverandre. Dette for å se på sammenhengen
mellom de ulike datasettene.
Analyser av dokumenter kan dog være svært forskjellige, særlig ettersom undersøkelsens
problemstilling styrer hvordan dokumenter bør gjennomgås og analyseres (Lynggaard, 2012,
s. 162). Analysen i denne undersøkelsen vil som Jacobsen (2005, s. 166) hevder, være
intensiv, ettersom formålet er å kun se på et par informanters erfaringer med vurdering av
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kreative tekster. Analysen som jeg vil foreta i neste kapittel, vil basere seg på hver informant
sine sett av tekster, samt informantenes egne utsagn, og vil derfor være en systematisk
utredning av empirisk dokumentasjon. Helt konkret vil analysen være en innholdsanalyse,
hvor kategorisering av data er nødvendig for å finne sammenheng mellom intervjuer og
elevbesvarelser (Jacobsen, 2005, s. 193). I det følgende vil derfor en redegjørelse for
bakgrunnen til datamaterialet bli gitt. Ettersom analysen først og fremst vil belyses i kapittel
4, vil kategoriene som analysen skal basere seg på, fremlegges i delkapittel 4.1.

3.4.1 Elevbesvarelser
Som tidligere nevnt i avsnitt 3.3.2., er antallet elevbesvarelser i denne undersøkelsen
avgrenset til tre tekster per lærer. Det vil si at jeg har tre sett med elevbesvarelser fra hver
lærers klasse, som igjen utgjør ni tekster til sammen. Jeg vil nedenfor elaborere hvordan
innsamlingen av elevbesvarelsene har foregått, og også hvilke andre vedlegg som ble sendt
inn til forsker fra hver informant, i tillegg til selve besvarelsene. Jeg vil også presentere de
ulike oppgavene som ble gitt ved de tre ulike skrivesituasjonene, i tillegg til å kort redegjøre
for vurderingskontekstene til hver skrivesituasjon.
3.4.1.1 Innsamling av elevbesvarelser og andre vedlegg
Kennet Lynggard (2012, s. 157) mener at det mest spesielle elementet med dokumentanalyser
er at forsker ikke påvirker produksjonen av en tekst. Særlig i denne oppgavens undersøkelse
blir dette gjeldende for elevbesvarelsene og den senere vurderingen av dem. Hverken
informantene eller elever hadde som nevnt, i løpet av høsten 2017 ikke kjennskap til at
besvarelsene og vurderingen av disse skulle analyseres videre i en kvalitativ studie. Dette kan
bidra til at undersøkelsen blir mer autentisk, gyldig og troverdig. Dette vil jeg belyse videre i
3.6.1 og 3.6.3, hvor jeg tar for meg indre validitet og reliabilitet.
I informasjonsskrivet som alle informantene fikk i rekrutteringsprosessen, ble det eksplisitt
nevnt at besvarelsene og relevante vedlegg, slik som vurderingskriterier og -skjema, måtte
sendes inn før intervjuene fant sted. Dette for at jeg som forsker kunne se nærmere på hver
enkelt tekst, og i de kommende intervjuene også spørre informantene om vurderingspraksisen
som ble benyttet ved vurdering av de kreative tekstene. Det var også et krav at tekstene måtte
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anonymiseres før innsending, slik at personsensitive data om elevene ikke forekom i det
innsendte tekstmaterialet.
Tekstmaterialet fra hver informant bestod i utgangspunktet av alt fra tre til fem elevskrevne
tekster. Fordi antallet tekster ble ujevnt fordelt på informantene, og fordi jeg ville ha med de
større nivåforskjellene og teksttypene som fremkom i de ulike besvarelsene, avgrenset jeg
tekstomfanget til tre tekster per informant. Dette for å videre kunne analysere likheter og
forskjeller i tekstene på en ryddig måte. Informantene ble også bedt om å sende inn selve
oppgaven elevene skulle besvare, vedlegg knyttet til oppgavene, vurderingskriterier og
eventuelle vurderingsskjema de hadde brukt. Informant 3 sendte i tillegg inn to PowerPointvedlegg som belyste hva elevene hadde arbeidet med før skrivesituasjonen deres satt i gang,
samt også tips til elevene som kunne forbedre deres kreative tekster i bearbeidingsprosessen.
Også et anonymisert refleksjonsnotat fra hver elev skrevet etter førsteutkastet, ble tatt med i
innsendingen fra informant 3, hvor notatets formål var å øke metarefleksjon hos elevene.
3.4.1.2 Skrivesituasjoner og vurderingskontekster
Hvert sett med elevbesvarelser fra hver informants klasse, baserer seg på ulike
skrivesituasjoner og oppgaver. Det er allerede redegjort for hva informantene sendte inn av
dokumenter i tillegg til de elevskrevne kreative tekstene, men det er videre viktig å belyse
bakgrunn og kontekst for tekstene, slik at vurderingsmetodene kan forstås bedre i den senere
analysen av tekstene individuelt, men også ved informantenes utsagn i intervjuene. Det jeg
vil fokusere på i de neste tre avsnittene er hvilken skrivesituasjon elevene befant seg i og
hvor lang tid de fikk på å besvare oppgavene. De kreative oppgavene vil deretter presenteres
og det vil også bemerkes om det var flere skrivemåter enn bare kreativ skriving som kunne
velges. Det vil videre være viktig å trekke inn om noe undervisning av kreative teksttyper har
inngått før skrivesituasjonen fant sted. Også andre innsendte vedlegg vil bli mer helhetlig
presentert, og vurderingsmetoder som informantene har valgt å bruke, vil innledes som
avsluttende moment i beskrivelsene nedenfor.
3.4.1.2.1 Beskrivelse av skrivesituasjon og vurderingskontekst for 1A-C
Elevene som skulle skrive en kreativ tekst i informant 1 sin realfagsklasse, hadde en
skrivedag som tilsvarte fem timer sammenhengende. Oppgavesettet inviterte til to
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analyseoppgaver og en oppgave med kreativ skriving. Elevene skulle kun besvare en i løpet
av fagdagen. Alle oppgavene var langsvarsoppgaver, og den kreative så slik ut:
Oppgave 2
Kildetekster: Petter Dass: «Du skal ikke bedrive hor», side 345 i Grip teksten.
«Cooley high 2018» (utdrag) av JaannyBravo X Broman, vedlegg 1
Oppgave:
Kildetekstene er fra svært ulike tider og kontekster. Skriv en kreativ tekst der du
reflekterer rundt de forskjellene i seksualmoral som tekstene formidler.
Kommentar:
Denne oppgaven er mulig å besvare på ulike vis med ulike innfallsvinkler. Det skal
komme klart fram at du bruker kildetekstene. For å kunne svare på oppgaven bør du
ha kunnskap om den kulturhistoriske og litteraturhistoriske sammenhengen som
kildetekstene ble til i.
Informant 1 nevner i intervjuet at ingen eksplisitt undervisning av kreative tekster ble utført
før skrivesituasjonen fant sted. Som nevnt tidligere i avsnitt 3.3.4.1., har elevene tidligere hatt
lærere som har gått gjennom ulike teksttyper som inngår i samlebegrepet kreative tekster,
men informanten er usikker på hvilke som det er blitt arbeidet med.
Andre vedlegg som informanten sendte til meg før intervjuet med informant 1 ble
gjennomført, var vedleggene til de gitte oppgavene ved skrivesituasjonen, i tillegg til
vurderingskriterier for høy måloppnåelse (for alle oppgaver i oppgavesettet). Informanten
nevner i intervjuet at kun kriterier for høy måloppnåelse ble gitt ut før skrivesituasjonen, og
at disse ble formulert utfra Udirs eksamensveiledning fra 2017 for vg3 (se vedlegg 5). Dette
belyses nærmere i avsnitt 4.1.1.3.1. Vurderingskriteriene for høy måloppnåelse ved
vurderingssituasjonen så slik ut, og det var disse som stod for vurderingsgrunnlaget til den
enkelte elev:
For å få høy måloppnåelse må du
•
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svare utfyllende og relevant på oppgaven

•

vise god forståelse og bruk av de vedlagte tekstene

•

ha gode formuleringer og et nyansert ordforråd

•

ha hensiktsmessig struktur og god sammenheng i teksten

•

ha god sammenbinding mellom setninger og avsnitt

•

ha gjennomgående korrekt ortografi og tegnsetting

•

markere sitater og vise til eventuelle kilder ryddig og nøyaktig

•

ha med relevante momenter og/eller eksempler, med god bredde

•

gjøre greie for faglige emner på en presis måte

•

argumentere saklig, på en overbevisende måte

•

har klare resonnementer og vise evne til å drøfte et emne saklig og nyansert

•

har poengterte oppsummeringer eller konklusjoner

•

viser meget god evne til refleksjon rundt fagstoffet

De opplistede kriteriene gjaldt for alle oppgavetyper som ble presentert, men slik det
fremkommer i 4.1.1.3.1, er det særlig «ha hensiktsmessig struktur og god sammenheng i
teksten», samt «ha med relevante momenter og/eller eksempler, med god bredde» som
vektlegges av informanten i intervjuet.
3.4.1.2.2 Beskrivelse av skrivesituasjon og vurderingskontekst for 2A-C
Elevtekstene til informant 2 ble i likhet med informant 1 sine elevbesvarelser, produsert i en
tentamenssituasjon høsten 2017, som varte i fem timer sammenhengende. Elevene kunne
velge mellom flere oppgavetyper i løpet av den gitte tiden, som også inkluderte kreative
tekster. Disse var tradisjonelle tolkninger, resonnerende og argumenterende oppgavetyper.
Oppgavene for de kreative tekstene var langsvarsoppgaver, og lød slik:
Oppgave 1: Langsvarsoppgave
Vedlegg:
«Det haster!» av Lise Myhre, tegneseriestripe
Skriv en kreativ tekst der du utforsker konflikten i den vedlagte
tegneseriestripen.
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Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger, men det
skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker eksempler fra
tekstvedlegget. Du kan vise kreativitet i de innfallsvinklene og
perspektivene du velger, og i måten du bruker språket på.
Oppgave 2: Langsvarsoppgave
Vedlegg:
VG-artikkelen «Å hoppe etter ruccola» (05.01.2015)
FB-leserinnlegget «Utidig ordbruk» (16.01.2015)
Skriv en kreativ tekst om språk og identitet basert på de to vedleggene om
språkbruk i dag.
Kommentar: Denne oppgaven åpner for flere mulige løsninger –
både når det gjelder innhold og sjanger. Du skal bruke
kunnskapen din om hvordan språk og identitet henger sammen.
Dine eksempler vil vise evne til selvstendig refleksjon omkring
dagens språkbruk.
I forkant av skrivesituasjonen, hadde elevene ikke hatt eksplisitt sjangerundervisning om
kreative teksttyper, men sett kreative modelltekster på storskjerm i klasserommet. Slik kunne
elevene få visualisert hvordan en kreativ tekst kunne se ut. Informanten oppgir også i
intervjuet at å visualisere slike tekster kan for mange elever virke skremmende, ettersom
nivået på slike modelltekster gjerne er høyt og annerledes enn hva de selv er vant til å skrive.
Andre innsendte dokumenter fra informant 2 var naturlig nok oppgavevedleggene som
elevene skulle skrive sine besvarelser utfra, i tillegg til vurderingsskjemaer med fargekoder
og karakterer for hver tekst. Underveis-kommentarer i margen på tekstene ble skrevet, men
tilbake- og framovermeldinger i denne vurderingssituasjonen ble gitt i en dialog mellom
lærer og den enkelte elev i en økt i etterkant av skrivesituasjonen. Ettersom informanten
hevder elevene ikke nødvendigvis sitter og gransker lange tilbakemeldinger etter utlevering
av vurdert tekst, synes informanten at fargeskjemaer med fargene rød, gul og grønn sier noe
om hvordan vurderingen er foretatt, og at avkrysning på ulike innholdsmoment i
vurderingskriteriene er avgjørende for hvilken karakter settes. Informanten har satt kryss der
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hun mener elevenes kompetanse ligger i deres individuelle tekst. Vurderingsskjema
fremstilles i sin helhet i tabell 2.
Tabell 2. Mal for vurderingsskjema, informant 2
VURDERING: Kreative tekster
JA (5-6)

DELVIS (3-4)

NEI (1-2)

Innhold på høyt faglig nivå?
Egnet sjanger?
Svarer på oppgaven?
God struktur i teksten og inndeling i ryddige
avsnitt?
Korrekt kildebruk (referanser og kildeliste)?
Korrekt språkbruk (bokmål)?
Karakter: __
Det grønne feltet beskriver om de ulike innholdsmomentene i vurderingskriteriene klarte å
oppnå høyest mulig skår, altså karakterer 5-6. Den gule kolonnen beskriver måloppnåelse for
karakterer 3-4 og det røde feltet markerer lav måloppnåelse, som tilsvarer karakterer 1-2.
Kompetansen som elevene viste i 1A-C er mulig å karakterisere som besvarelser med høy og
middels måloppnåelse, da karakterer viser at tekst 1A og 1C oppnådde høyest skår på
karakterskalaen (6), og at 1B viste en middels måloppnåelse (4+).
3.4.1.2.3 Beskrivelse av skrivesituasjon og vurderingskontekst for 3A-C
Besvarelsene til informant 3 og hennes musikk, dans og drama-elever, tar som nevnt tidligere
utgangspunkt i prosessorientert skriving. Selve skrivingen av de kreative tekstene ble gjort i
en dobbeløkt i norsktimene deres som på denne skolen tilsvarte sammenhengende fire timer.
Informanten har tilrettelagt undervisningen med en førskrivingsfase hvor forberedelser
direkte ble knyttet til den kreative skrivesituasjonen. Elevene hadde i ukene før skrivingen av
de kreative tekstene arbeidet med den norrøne Soga om Gunnlaug Ormstunge kombinert med
et seks minutters videoklipp fra sesong fire til den populære ungdomsserien til NRK kalt
«Skam». Arbeidet i undervisningen ble først delt inn i nærlesing av sagaen, hvor informanten
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underveis la opp til både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver som elevene skulle
arbeide med fram til vurderingssituasjonen. Elevene fikk mye hjelp av lærer dersom noe var
uklart eller var vanskelig. Begrunnelsen for at nærlesing ble brukt som en arbeidsmetode her,
hevder informanten var på grunn av elevenes senere tolkningsarbeid med andre tekster. Her
ble de opplært til å bruke den informasjonen som er tilgjengelig i tekstene, til å utarbeide sine
egne tolkningsevner. Særlig symbolikk og kjærlighetstematikken ble et fokus i sagaen.
Kombinert med blant annet en av sangene fra «Skam»-seriens videoklipp, ble refleksjonen
rundt tematikken og sammenligningene av de to mediene innlemmet som en start på en
kreativ og målrettet arbeidsprosess.
I undervisningsoppleggene som ble innsendt til meg før intervjuet fant sted, blir
førskrivingsoppgaver arbeidet med i klassen. Informanten introduserer i den første
PowerPoint-opplegget det hun og samarbeidspartneren hennes har kalt for hjerneskriving og
hjerteskriving. Begrepenes anvendelse blir slik definert av lærerne i et vedlegg som forklarer
hvilke førskrivingsoppgaver elevene arbeidet med før selve skrivesituasjonen:
Hjerteskriving:
Bruk egne erfaringer, tanker og opplevelser. Bruk den kreative delen av deg selv, bruk
virkemidler når du skriver, nå skal du bevege leseren din sine følelser.
Hjerneskriving:
Bruk kilder og kunnskap, referer til hva andre har sagt og ment. Bruk den analytiske
og saklige delen av deg selv, nå skal du belære leseren din.
De fem førskrivingsoppgavene som ble nevnt nedenfor denne definisjonen i vedlegget, ble
brukt til å øve opp elevenes kreative ferdigheter før en av disse kreative oppgavene kunne
besvares i skriveøktene:

Oppgave 1: Ære og skam
Slår du opp i Store norske leksikon kan du lese dette:
Begreper om ære (og skam) står gjerne sterkt i tradisjonelle samfunn der familie og
klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale enheter,
som rettsvesen og politi, er mindre utviklet. Det enkelte individ og den enkelte familie
må i stor grad selv hevde og forsvare sin materielle og sosiale posisjon, om
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nødvendig med fysisk makt. Dette har til ulike tider og på ulike steder ført til skikker
som duell, blodhevn og æresdrap.
Skriv et essay der du utforsker begrepene ære og skam med utgangspunkt i Soga om
Gunlaug Ormstunge, SKAM (sesong 4) og egne erfaringer og tanker.

Oppgave 2: Frihet til å velge selv
Slår du opp i Store norske leksikon, kan du lese dette:
Frihet, en tilstand av suverenitet eller selvstyre for et individ, en gruppe individer,
eller et politisk system. Frihet er med andre ord det motsatte av å være hindret,
kontrollert, tvunget eller hersket over.
Skriv et essay om frihet (og/eller mangel på frihet) med utgangspunkt i Soga om
Gunnlaug Ormstunge, SKAM sesong 4 og egne erfaringer og tanker.
Også vurderingskriteriene var en del av det som ble gitt ut ved oppgaveutdelingen på
skrivedagen. De lød slik:
Hva forventer jeg av deg i en slik tekst (gjelder begge oppgavene), vurderingskriterier:
•

At du kombinerer hjerte- og hjerneskriving, altså at du skriver både for å bevege og
belære leseren din

•

At du trekker inn både Soga om Gunnlaug Ormstunge og SKAM sesong 4 i teksten

•

At du viser kunnskap om konteksten tekstene er produsert i

•

At du forsøker å reflektere, undre og filosofere over tematikken heller enn å komme
fram til endelige svar

•

At du har en tydelig rød tråd i teksten din som gir den struktur

•

At språket ditt er formelt, presist og velutviklet, men at du likevel prøver å bruke
språklige virkemidler for å få fram poengene dine

Informant 3 påstår hun liker å arbeide formativt med produksjon av tekster, slik at elevene
kan forbedre utkastene sine fram mot karaktersettingen og halvårsvurderingene. Ifølge henne
selv, brukte hun etter utlevering av de vurderte førsteutkastene av elevbesvarelsene, et
refleksjonsnotat som skulle besvares av elevene skriftlig og individuelt. Refleksjonsnotatene
ble også en del av det innsendte datamaterialet som jeg fikk til nærmere analyse. De åpne
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spørsmålene som skulle få elevene til å tenke over egen tekst var nært knyttet til deres
erfaringer med egne «kreative valg». Oppsettet på notatet så slik ut:

Jeg jobber videre med essayet mitt. Navn: _____________
1. Les nøye gjennom din egen tekst og se hva læreren har kommentert.
2. Har du noen spørsmål til lærerens kommentarer? Skriv dem ned her.
3. Prøv å sette ord på de kreative valgene du tok i førsteutkastet. Bli enig med
deg selv om hvilket valg du må forsterke og bruke mer gjennomført i
andreutkastet ditt. Skriv ned tankene dine.
4. Hva er det du prøver å formidle i teksten din? Kommer dette tydelig nok fram
i førsteutkastet?
5. Hva sitter en leser igjen med av faglig kunnskap etter å ha lest gjennom
essayet ditt slik det er nå?
6. Hvilke kilder bør du bruke for å forsterke det faglige i andreutkastet ditt? Hva
må du sette deg mer inn i for å kunne skrive et faglig sterkt essay?
7. Les gjennom førsteutkastet ditt på nytt og vurder din egen språkføring. Hvor
og hvordan kan du få et enda mer levende språk i andreutkastet ditt?
Både vurderingskriteriene og elevenes individuelle refleksjonsnotat vil ses nærmere på i
sammenheng med elevbesvarelsene i avsnitt 4.1.2.2.3.
3.4.1.3 Presentasjon av utvalgte elevbesvarelser
Elevbesvarelsene i denne undersøkelsen er som nevnt blitt innsendt på bakgrunn av
informanters egne utvalg fra sine klasser. Elevbesvarelsene til informant 1 og informant 3 var
i utgangspunktet fordelt på fem kreative tekster, men som begrunnet tidligere i avsnitt
3.4.1.1, tok jeg utgangspunkt i de tre mest interessante besvarelsene fra informantene i
forhold til min kategoriske innholdsanalyse som jeg går i dybden på, i kapittel 4. Det vil si at
det falt meg mest naturlig å velge ut de tre besvarelsene fra informant 1 som viste størst
forskjell i kreativ skriving ved karakterfordeling, og hva elevbesvarelsene ble presentert som.
Det fremkommer også forskjeller i alle settene med elevbesvarelser, og det er dette jeg vil
belyse her ved å trekke inn hva slags typer kreative tekster som ble sendt inn i forkant av
intervjuene.
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De tre oppgavesettene, slik vi har sett i de tre siste avsnittene, har ulike utgangspunkt, og har
blitt vurdert på ulike måter av de tre informantene. I tabellene nedenfor vises det oversikter
over hvilke teksttyper, sjangre eller skrivemåter som de tre informantene hevder deres sett
med besvarelser kan blitt omtalt som i de nedskrevne kommentarene:
Tabell 3. Elevbesvarelse 1A-C
Elevbesvarelse:

Omtalt i kommentarer som:

Karakter:

1A

Resonnerende tekst

4+

1B

Essay

5+

1C

Artikkel

3

Tabell 4. Elevbesvarelse 2A-C
Elevbesvarelse:

Omtalt i kommentarer som:

Karakter:

2A

Ukjent

6

2B

Dikt

4+

2C

Ukjent

6

Tabell 5. Elevbesvarelse 3A-C
Elevbesvarelse:

Omtalt i kommentarer som:

Karakter:

3A

Artikkel

Ukjent

3B

Ukjent

Ukjent

3C

«Tanketekst»

Ukjent

Tabellene er kun ment som en oversikt i dette kapittelet, men skal nøyere analyseres
gjennomgående i avsnitt 4.1.2. «Ukjent» beskrives i den midterste kolonnen som en
teksttype, sjanger eller skrivemåte som ikke eksplisitt omtales i kommentarene til
besvarelsene. Dette vil også ses nærmere på i neste kapittel. Informant 3 sin karakterfordeling
derimot, er umulig å si noe om i denne undersøkelsen, ettersom elevtekstene ikke ble
vurderte med karakterer ved vurderingen av besvarelsenes førsteutkast.

3.4.2 Intervju
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Et kvalitativt forskningsintervju er en samtale som gjerne utspiller seg ansikt til ansikt
mellom to eller flere parter, som har som hensikt å kartlegge hvordan det subjektive
intervjuobjektet opplever et bestemt tema, og hvordan hen uttrykket det utfra egne meninger
og forståelse (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 20; Jacobsen, 2005, s. 142). Intervjuformene kan
være mange, som gjerne blir gruppert inn i disse formene; fokusgruppeintervju, narrative
intervju, datastøttede intervju, diskursive intervju, faktuelle intervju, begrepsintervju og
konfronterende intervju (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 178-189). Ettersom intervjuform
velges utfra hvilket tema og kunnskap som skal belyses, falt det i min undersøkelse naturlig å
anvende en intervjuform som ligger svært tett på et begrepsintervju. Et begrepsintervju
belyser hvilke oppfatninger informantene har om viktige begreper, her definert som blant
annet «kreativitet», «originalitet» og «kreative tekster» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 180).
Innholdet i disse begrepene kan dermed direkte knyttes til den første delen i min
problemstilling, hvor lærernes egne syn på kreative tekster skal belyses. I tillegg er
begrepsintervjuer også anlagt for at andre konkrete spørsmål blir forbundet med for eksempel
kommentarer i elevbesvarelser, som igjen kan gi presise utgreiinger om hvorfor en tekst er
blitt vurdert slik den er blitt vurdert (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 181). Slik flettes også
andre del av min problemstilling inn i intervjuet som metode.
Ettersom denne undersøkelsen tar i utgangspunkt at informantenes erfaring med vurdering av
kreative tekster fremstilles, var også struktur et viktig punkt å klargjøre før undersøkelsen
startet. Slik det fremkommer i avsnitt 3.4.2 baserte jeg intervjuene på en intervjuguide som
disponerte viktige intervjuspørsmål. Ettersom jeg ville ha en dynamisk og fruktbar samtale
med informantene mine, avviker spørsmålene i noen grad fra intervju til intervju (se avsnitt
3.4.2). Dette viste seg at skapte en bedre flyt og dynamikk i intervjuene. Det innsendte
tekstmaterialet var særegent for hver informant, og derfor ble også spørsmålene om
vurderingspraksis i forhold til elevbesvarelsene, stilt utfra hva hver enkelt besvarelse viste.
Det vil si at struktureringsgraden i intervjuene mine var middels sterk, men at intervjuguiden
nærmest ble brukt som en huskeliste for meg som forsker (Jacobsen, 2005, s. 145). Videre vil
jeg elaborere hvorfor jeg valgte å bruke semistrukturerte intervju med informantene i
oppgaven, og hvordan intervjuene ble lagt opp.
3.4.2.1 Semistrukturerte intervju med tre lærere

50

Årsaken til at valget falt på semistrukturerte intervju og ikke andre typer intervju, slik som
strukturerte intervju (hvor hensikten kun er å stille informant ferdigformulerte spørsmål og
slavisk følge de til punkt og prikke i intervjuet), var mest på grunn av intervjuformens
noenlunde befriende mulighet til å stille spørsmål som kan bidra til å utdype svar fra
informanter i større grad (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 162). En annen årsak til at denne
intervjuformen ble valgt, var på bakgrunn av at jeg ikke visste hva jeg lette etter i mine funn.
Det å ikke være slavisk bundet av intervjuguiden, gjorde at jeg i større grad fikk spurt mine
informanter om utdypninger på svarene de kom med. Jeg ville ikke innskrenke spørsmålene i
intervjuene, og slik fikk jeg muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål og spinne videre på
hva informantene allerede hadde uttalt underveis i intervjuene. Det er også viktig å være åpen
for ulike forståelser og fortolkninger, og det mener jeg at jeg har gjort ved å ta hensyn til
informantene.
Heller ikke ustrukturerte intervju mener jeg er gunstig i en slik undersøkelse, da de mest
fruktbare spørsmålene i denne undersøkelsen har vist seg å være de som på forhånd er
formulert på en forståelig og granskende måte. Semistrukturerte intervju som ser ut som en
temafokusert samtale er hva jeg mente passet best for undersøkelsen, da det etter egen
erfaring virket å skape trygghet rundt intervjusituasjonen. Eksempelvis nevnte to av mine
informanter at de ikke visste hvilke spørsmål de gikk til da de skulle intervjues. De
kommenterte likevel i etterkant at samtalen var satt opp som en helt vanlig samtale, som igjen
kan ha påvirket svarene deres i positiv retning.
Gjennom semistrukturerte intervju vil lærernes egne erfaringer og måter å arbeide med
vurdering av kreative tekster på, skinne gjennom. Semistrukturerte intervju tillater at hele to
intervjuguider blir utarbeidet; en med tematisk struktur og et mer formelt teoretisk språk,
mens det i den andre intervjuguiden fremstilles spørsmål som bærer preg av både det
tematiske aspektet og av den dynamiske interaksjonen mellom intervjuer og informanten
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 163). I den sistnevnte intervjuguiden blir det hverdagslige
språk anvendt i større grad enn i den teoretisk forankrede intervjuguiden. Denne oppgaven
tok for seg begge typer i en og samme intervjuguide; spørsmål kunne både være teoretiske
(hva-spørsmål) og dynamisk pregede spørsmål (hvordan-spørsmål). Spørsmålene ble skrevet
inn i intervjuguiden etter hva et tenkt intervju kunne ta opp i en logisk og rasjonell
rekkefølge. Også dybde-spørsmålet hvorfor ble hyppig anvendt for å sikre at særlig
vurderingspraksisens intensjon kom frem. Med dette følte jeg ikke det var nødvendig å følge
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intervjuguiden slavisk i en semistrukturert intervjuform som denne, som igjen resulterte i at
intervjuene ble mer levende (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 163; Cohen, Manion & Morrison,
2011, s. 380).
3.4.2.2 Intervjuguide
«En intervjuguide er et manuskript som strukturerer intervjuforløpet mer eller mindre
stramt», hevder Kvale og Brinkmann (2015, s. 162). Utarbeidelsen av intervjuguiden tok
utgangspunkt i problemstillingen og mine forskningsspørsmål. Disse spørsmålene lyder slik:
4. Hvordan forstås kreative tekster av lærerne?
5. Hvilke vurderingsmetoder brukte lærerne da de skulle vurdere, og hvorfor?
6. Hvilke fordeler og ulemper ser lærerne ved vurdering av kreative tekster?
De tre forskningsspørsmålene er hovedområder som mine funn skal gi svar på i analyse- og
diskusjonskapittelet. Intervjuguiden min ble delt inn i ulike tematiske kategorier som
beskriver hvilket fokus intervjuer og informant har i en tidsbegrenset periode, før det fører
videre til neste bolk. 30 nedskrevne spørsmål ble delt inn i denne tematiske inndelingen:
generelt om informanten, informantens egne tanker om kreative tekster, erfaring med
vurdering av kreative tekster, kontekst rundt skrivesituasjon, vurderingskriterier,
kommentarer i elevenes kreative tekster, feedback og vurderingsmetoder, generelt om
vurderingsprosessen og egenevaluering av vurderingsprosessen (se vedlegg 3). Slik virker
intervjuguiden mer ryddig, men som tidligere nevnt, kan temaene og spørsmålene overskride
i hverandre underveis i det semistrukturerte intervjuet. Antallet spørsmål avhenger også av
informasjonen som informantene kommer med, da svarene i en semistrukturert intervjuform
ikke nødvendigvis besvarer kun nedfelte intervjuspørsmål fra intervjuguiden, men også blant
annet oppfølgingsspørsmål.
Samtalen mellom intervjuer og informant kan gjennom en semistrukturert intervjuguide virke
i større grad betryggende. Den uanstrengte rekkefølgen på spørsmålene åpner mer opp for
troverdighet og avslappethet i samtalen, hvor den interpersonlige relasjonen kan forsterkes
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 162-163). Udirs definisjon (se avsnitt 2.1.1) av kreative tekster
ble eksempelvis vist fram til informantene etter at de selv hadde ytret egne meninger kring
kreative teksters innhold og betydning. Jeg ville ikke vise informantene definisjonen før de
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selv hadde uttalt seg, da deres egne upåvirkede meninger rundt kreative tekster skulle frem i
lyset. Etter fremvisningen av Udirs definisjon åpnet alle informantene seg opp for å diskutere
videre diskusjonen på en reflekterende måte, særlig med tilknytning til deres egne utsagn.
Slik Kvale og Brinkmann (2015, s. 166) hevder, må også intervjuspørsmålene tilrettelegges
for den enkelte informant, slik at det ikke hindrer en dynamisk samtale hvor formålet er å
fremme kunnskapsproduksjon. Teoretikerne belyser også at informantens doxa
(virkelighetsforståelse) og episteme (fornuftserkjennelse) må balanseres dersom et sokratisk
avhør ikke er ønskelig i den gitte intervjusituasjonen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 56).
Dermed må spørsmålene nødvendigvis være komponert slik at kunnskapen drives ut på en
fruktbar måte for undersøkelsen. I likhet med arbeidet gjort underveis og etter en pilotering
(se avsnitt 3.4.2.3) av intervjuet med en medstudent, fikk jeg også anledning til å se nærmere
på hvert enkelt intervju med mine informanter, og slik konkretisere intervjuspørsmålene enda
mer. Særlig ble spørsmålene som omhandlet elevbesvarelsene, individuelt konstruert med
tanke på de særegne trekkene som forekom i de enkelte tekstene. Innsikten i egen
intervjupraksis ble dermed reflektert over, og det ble tydelig hvilke intervjuspørsmål det var
som fungerte godt og hvilke som fungerte mindre godt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 207).
Derfor ble spørsmålene som fungerte mindre godt, ytterligere presisert. Det gjorde meg også
mer trygg på min rolle som forsker.
For å unngå at «velkontrollert kunnskap», slik Kvale og Brinkmann (2015, s. 200) beskriver
det, leder intervjuene i en bestemt retning, ble det i større grad stilt åpne spørsmål til
informantene i løpet av intervjuene. Dette for at intervjuobjektene kunne ha et større spekter
av svaralternativer tilgjengelig, og for at de videre kunne utdype sine meninger rundt tema.
Tross dette, ble likevel også et par ledende spørsmål intensjonelt stilt i løpet av intervjuene.
Et par ledende spørsmål har som fordel å kontrollere kunnskapen som kommer frem i
intervjuene, og slik styrke reliabilitet i undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201).
Hva reliabilitet, samt også hva validitet er, vil bli redegjort i delkapittel 3.6. Informanter i
denne undersøkelsen ble direkte spurt om hvordan de vurderer ulike elevtekster, som igjen
kan gjenspeile hva som faktisk ble gjort i tekstene. Gjennom å stille ledende spørsmål om
elevbesvarelsene i intervjuene, kom det frem et par interessante funn som jeg senere skal
beskrive i analyse- og drøftingskapittelet.
3.4.2.3 Pilotering av intervju
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For å kvalitetssikre intervjuguidens spørsmål og oppsett, valgte jeg å foreta en pilotering av
intervjuet (Creswell, 2014, s. 161). Intervjuet ble gjennomført med en medstudent som også
har kompetanse til å svare på spørsmålene om vurdering av kreative tekster. Intervjuet ble
også tatt opp med diktafon, slik at jeg videre kunne lytte til intervjuet og arbeide med mine
utfordringer. Min medstudents tilbakemeldinger på pilotintervjuet ble notert, og gjorde meg i
større grad bevisst på oppstarten og avrundingen av selve intervjuet, mitt kroppsspråk, og min
respons på det som ble sagt. Tilbakemeldingene som han i etterkant kom med, tok jeg til meg
som konstruktive, og justerte det videre etter hva jeg anså som «passende» for
intervjupraksisen min.
3.4.2.4 Gjennomføring av intervju
Intervjuene med informant 1 og 3 ble utført på et grupperom på Universitetet i Oslo, mens jeg
møtte informant 2 på et lukket værelse på hennes respektive skole. Alle intervjuobjektene
hadde fått informasjonsbrev før intervjuet fant sted, og det innsamlede tekstmaterialet fra
hver lærer hadde jeg fått sett nærmere på i ca. uke i forkant av hvert intervju. Intervjuene fant
sted mellom slutten av desember 2017 og slutten av februar 2018. Informantene ble først
informert gjennom en brifing av oppgavens hensikt og mål, og videre ble de forklart hva
lydopptaket ville brukes til (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 160). Intervjuguiden ble også
nevnt i form av de ulike tematiske kategoriene vi sammen skulle se nærmere på, og jeg
opplyste informantene til sist i innledningen om at kommentarer og avklaringsspørsmål
underveis i intervjuet var velkommen i samtalen.
Intervjuene ble som nevnt tatt opp med diktafon. Jacobsen (2005, s. 148) mener det på en
rekke områder kan være bra med lydopptak fra det enkelte intervjuet. «Intervjuet flyter
lettere», hevder Jacobsen, og belyser videre viktigheten av eksakte utsagn man får fra
informanter. Man behøver ikke å skrive seg halvt ihjel med en vanlig blyant, men kan heller
fokusere på øyenkontakt mens samtalen utspiller seg, og være mer bevisst på kroppsspråket
man utgir for informanten. I tillegg er naturligvis muligheten for å høre gjennom lydopptaket
så mange ganger det er ønskelig, en stor fordel. Slik kan undersøkelsens validitet og
reliabilitet veie tyngre (Jacobsen, 2005, s. 148). Det er likevel ikke bare fordeler ved
lydopptak. Først og fremst er det et teknologisk apparat som når som helst kan få tekniske
problemer. Men den største ulempen med slike opptak, er at man kan kjenne på et sosialt og
54

kontekstuelt skifte som omformer hvordan man oppfører seg når lydopptaket settes på
«record» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 117). I løpet av intervjuene fant jeg det gunstig å føre
notater direkte inn i intervjuguiden, nettopp for å kunne sikre meg nøkkelinformasjon
informantene kom med, og for å senere kunne lettere orientere meg i lydopptaket.
Intervjuene ble også rundet av og fulgt opp med en debrifing. Det gikk ut på at informantene
ble spurt om de eventuelt hadde spørsmål til undersøkelsen eller til intervjuet, i tillegg til en
anmodning om å kommentere erfaringen av å bli stilt spørsmål man kanskje ikke har tenkt
mye på før intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 161). Denne invitasjonen ble tatt godt
imot av informantene, og gjorde at intervjuene fikk en ordentlig og avrundet avslutning.
3.4.2.5 Transkripsjon av intervjuer
Å transkribere intervjuer vil si å registrere og transformere data «fra en muntlig diskurs til
skriftlig diskurs» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 204-205). Det vil si at den ferdige
transkripsjonen av et intervju i stor grad ikke klarer å omfavne det sosiale og helhetlige
samspillet som utspiller seg i intervjuet. Ord, pauser og tonefall er naturlig nok med i
transkripsjonen av intervjuene, men tar ikke i betraktning aktørenes kroppsspråk og
gestikulering som forekom underveis i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205). Derfor
valgte jeg å skrive notater dersom informantene reagerte på utsagn eller spørsmål underveis i
intervjuet. Fordi intervjuene var semistrukturerte og krevde en del interaksjon fra min side
også, ble derimot notatene underveis i intervjuene minimale. Det var særlig i etterkant av
intervjuene at notatskriving ble mulig, hvor både stemning, kroppsspråk og refleksjoner ble
notert for hvert intervju. Notatene som ble skrevet ble direkte ført inn i de ulike
transkripsjonene, til riktig tid i intervjuene.
Den ferdige transkripsjonen av et intervju kan på en annen side også virke språklig kronglete
i sin skriftlige form. I en samtale oppstår gjerne forvirring og usammenhengende tale (Kvale
& Brinkmann, 2015, s. 213-214). Det er dermed viktig å fremstille informantenes uttalelser i
«korrekt» skriftlig form, slik at informantenes ordrette muntlige språk blir så
sammenhengende som mulig, uten at ytringens mening blir forandret. Slik blir informasjonen
fra intervjuene det Jacobsen (2005, s. 189) kaller asynkron informasjon. Det vil si at
innholdet i intervjuene er fremstilt uavhengig av informanter og at ytringene er tilgjengelige
for forsker til enhver tid etter undersøkelsens slutt.
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For å få oversikt over alle detaljer i de tre intervjuene, ble transkripsjonen utført av meg som
forsker. Når det gjelder hvilke transkripsjonsnøkler som ble brukt, anvendte jeg
selvkonstruerte kodingsnøkler, som fremstilt i tabell 1.3. Kodingsnøklene har jeg formulert
etter å ha tidligere betraktet kodingsnøkler som har vært for omfattende og kompliserte for
min type analyse. Siden min undersøkelse kommer til å fremstilles i en innholdsanalyse, og
ikke en diskursanalyse for eksempel, har det ikke vist seg å være nødvendig for meg å ha et
mye mer detaljrikt sett med kodingsnøkler enn dette:
Tabell 6. Transkripsjonsnøkler for intervjuer
()

Uidentifiserbar tale

(ord)

Usikker transkripsjon

ORD

Høyere volum enn omliggende tale

´Ord

Vektlegger dette ordet sterkt

Ord-

Avbrutt ord eller setning

-ord

Opptak etter avbrudd

#

Lengre pause

(( ))

Kommentar, for eksempel om ikke-verbale
handlinger, latter

,

Små pauser i setningsflyten

3.5 Forskerrollen
Til tross for at kvalitative studier tar forsker med ned i dybden på et ønsket tema, finnes det
en rekke utfordringer som man må ha hensyn til gjennomgående i undersøkelsen. Essensen i
delkapittelet dras mot hvilke forventninger, verdier og bakgrunn man tar med seg inn i
undersøkelsen som forsker, og hvordan man utover dette kan bidra til at validitet og
reliabilitet i oppgaven forsterkes eller svekkes.

3.5.1 Forforståelse
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På lik linje med fleste andre mennesker, bærer jeg med meg en ryggsekk fylt med
forventninger til ulike situasjoner og perspektiver som jeg opp gjennom årene har tilegnet
meg. I de siste årene har særlig lektorprogrammet farget mitt syn på undervisning og
vurdering, og bidratt til en økt forståelse av hva som skjer bak kulissene i en
vurderingsprosess. Gjennom ulike praksisperioder og etterhvert også i arbeid som lærervikar,
har det vært mange inntrykk som har preget og formet hvordan mitt syn på
vurderingspraksiser er i dag. Min forforståelse dannes slik på bakgrunn av egen kompetanse
innenfor vurdering og av kreative tekster. Denne forforståelsen av oppgavens tema kan blant
annet åpne opp for at jeg forstår den nye kunnskapen som er blitt produsert på et dypere nivå
enn en person som har en annen bakgrunn enn meg. Forforståelsen kan likevel by på
utfordringer. Det er også mulig at jeg som forsker allerede har mine formeninger og
antagelser om hva informantene faktisk belyser i sine utsagn. Jeg som forsker må stille meg
objektivt og kritisk til den kunnskapen som blir diskutert frem, særlig ettersom funn i
intervjuene kan avvike i noen grad fra elevtekstene. I den forstand jeg som forsker kun
belyser hva jeg mener er «viktige» funn i undersøkelsen, kan det medføre at jeg ikke tar
andre interessante funn som forekommer både i intervjuene og i elevbesvarelsene, med i
betraktning. Jeg går nærmere inn på problematikken med utvalg av funn i avsnitt 3.7.1.
På en annen side, er det viktig å vie oppmerksomhet til det helhetlige i oppgaven. Harald
Grimen og Nils Gilje (2013, s. 148) hevder at forforståelse avler ny forståelse, og er
nødvendig dersom vi blant annet skal se nærmere på enkeltmenneskers erfaringer med ulike
fenomen. Slik kommer det hermeneutiske perspektivet frem, og belyser viktigheten av at
elementer i en helhet må deles opp i ulike komponenter, for at man kan tilføre ny kunnskap
inn i det senere helhetlige bildet (Grimen & Gilje, 2013, s. 148). Dette gjøres ved at min egen
forforståelse belyses og bevisstgjøres for leserne, slik at funnene i oppgaven gir et helhetlig
bilde av undersøkelsens formål.
Når det gjelder intervjuer, er det fundamentalt at intervjuene i minst mulig grad bærer preg av
påvirkning fra forsker til informant. Forskeren er tross alt sitt viktigste instrument i et
intervju, og det vil dermed være essensielt at forsker forbeholder seg så nøytralt som mulig i
samtalen med sine informanter (Creswell, 2014, s. 185). Det gjelder å stille upartiske
spørsmål til intervjuobjektet, slik at informanten driver frem sine fulle meninger kring tema
(Creswell, 2014, s. 187). For det er nemlig slik at det foreligger et asymmetrisk forhold
mellom intervjuer og informant i en intervjusituasjon (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 52).
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Eksempelvis kan forskers egne synspunkter rundt tema påvirke informantene til å unngå å
svare ærlig på spørsmål som blir stilt, eller det kan hende informantens egne meninger blir
overstyrt eller undertrykt dersom forsker utøver sine tanker om tema.
Siden tekstmaterialet ble innsendt til forsker av hver lærer etter at vurderingsprosessen var
gjennomført, ble de innsamlede besvarelsene i aller største grad ikke påvirket av
undersøkelsens hensikt om å se nærmere på vurderingen av de kreative elevbesvarelsene. I
neste kapittel vil analysen ta for seg en mer subjektiv tilnærming til datamaterialet, hvor
fortolkning og vurdering blir en gjennomgående nødvendighet dersom en diskusjon skal føres
i kapittel 5.

3.6 Gyldighet og pålitelighet i studien
Som nevnt i avsnitt 3.4.2, spiller reliabilitet og validitet en stor rolle i kvalitative
undersøkelser som denne, men også i kvantitative undersøkelser. Begrepene oversettes best
på norsk som gyldighet for validitet og pålitelighet for reliabilitet. Validitetsbegrepet blir
igjen delt inn i to deler; indre validitet og ytre validitet (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s.
184). Jeg vil gå nærmere inn på hva de enkelte begrepene står for i avsnitt 3.6.1 og 3.6.2.
Enkelte forskere vil derimot argumentere for at begrepene «gyldighet» og «pålitelighet» er
upresise for kvalitativ forskning, siden de bygger på kvantitative matematiske prinsipper
(Maxwell, 2013, s. 122). Indre gyldighet er derfor blitt foreslått erstattet med bekreftbarhet,
ekstern gyldighet med overførbarhet, og pålitelighet med troverdighet. Debatten er
interessant, men dessverre altfor tid- og plasskrevende for å gå dypere inn i her. Derfor har
jeg valgt å ta utgangspunkt i de til nå forskningsmessige godkjente begrepene gyldighet og
pålitelighet i min kvalitative forskningsstudie.
Det er også verdt å nevne at begrepene validitet og reliabilitet blir knyttet til kvalitetssikring
av et prosjekt, hvor målet er å ha høy validitet og høy reliabilitet. Både validitet og reliabilitet
har som hensikt å redusere problemer som kan fremtre og skade et prosjekts gyldighet og
pålitelighet i dens undersøkelse (Jacobsen, 2005, s. 213).
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Problematisering av validitet og reliabilitet tas opp etter hva Jacobsen (2005, s. 167) benevner
som risikotrekk ved både intervju og dokumentundersøkelse:
Individuelt intervju
Intervjuers tilstedeværelse skaper spesielle resultater. Konteksteffekt – dvs. at stedet der
intervjuer foretas, samt de relasjoner som oppstår i gruppen, kan skape spesielle resultater.
Dokumentundersøkelse
Tilgang til dokumenter. Hvordan passer dokumentenes bruk av data til problemstillingen? Har
vi kontroll over mulige feilkilder? Kan vi stole på de kildene data kommer fra?

Disse spørsmålene vil utdypes og nærmere relateres til mitt prosjekt i 3.6.1., 3.6.2. og 3.6.3.

3.6.1 Indre validitet
Jacobsen (2005, s. 214) hevder at indre validitet bygger på om prosjektets resultater er så
nært knyttet til virkeligheten som overhodet mulig. Han nevner med dette at den indre
validiteten kan problematiseres ved å stille dette kritiske spørsmålet til etterretning: «Har jeg
fått tak i det jeg ønsket å få tak i?». Spørsmålet vil slik pålegge testing av gyldigheten i
prosjektet. Gjennom kontroll av undersøkelsen i samråd med resultater, og ved kritisk
gjennomgang av prosjektets hovedfunn, vil den indre validiteten i større grad kunne sikres
(Jacobsen, 2005, s. 214). Tidligere i kapittelet har valg og begrunnelser for mine
metodetilnærminger blitt fremstilt. I det følgende vil jeg derfor legge frem hvor gyldige mine
hovedfunn faktisk er, og belyse hvordan prosjektets gyldighet kan ha blitt påvirket av ulike
deler i prosessen.
Joseph A. Maxwell (2013, s. 124) beskriver særlig to validitetstrusler. Dette er problematikk
som kan knyttes til hvor gyldig prosjektet faktisk er. Den første trusselen omtaler han som
researcher bias, partiskhet og skjevhet i resultater, og den andre som reactivity. Sistnevnte
defineres som forskers påvirkning på informantene og konteksten i undersøkelsen. Det er
dermed her viktig å bemerke at jeg, som tidligere nevnt i avsnitt 3.5.1, har en forforståelse
som kan påvirke valg som er knyttet til mitt datamateriale. Ettersom jeg selv har valgt ut
hvilke deler av materialet jeg ville analysere videre i forhold til problemstilling og
forskningsspørsmål, så kan det ha oppstått skjevhet i hva det er jeg har lagt vekt på. Maxwell
(2013, s. 125) påstår at det er viktig å være bevisst på at egne holdninger i minst mulig grad
påvirker datamaterialet, og at potensielle trusler kan svekke validitet i oppgavens hovedfunn.
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Ved rekruttering av informanter, ble det som tidligere nevnt at jeg sendte ut e-poster for å
sikre at undersøkelsen kunne bli utført. Disse svarene, i tillegg til teoretiske betraktninger om
kreative tekster og den manglende empirien på vurdering av kreative tekster, kan ha hatt
innflytelse på min forforståelse og forventninger jeg hadde til resultatene i denne oppgaven.
Jacobsen (2005, s. 215) hevder at man kan bruke tester som validerer gyldighet ved å for
eksempel å kontrollere fagfolk opp mot hverandre, og opp mot tidligere teori og forskning.
Ettersom denne undersøkelsen legger vekt på informanters forståelse av kreative tekster på
den ene siden, er resultatene svært subjektivt forankret. Ved utspørring av spørsmålet som ber
informantene om å definere hva kreative tekster er for dem, får vi med en gang et innsyn i
erfaringene lærerne har gjort ved skrivesituasjoner som omhandler slike typer tekster. Svaret
på spørsmålet er bevisst etterspurt før fremvisningen av Udirs definisjon på kreative tekster.
Dette ettersom jeg ikke ville føre informantene inn i allerede forankrete definisjoner av
kreative tekster. Mitt formål var heller å se nærmere på hva som faktisk ble fortalt. Dermed er
begrepsvaliditet et viktig punkt å trekke inn her, ettersom det belyser forholdet mellom det
som blir sagt og det som blir gjort (Kleven, 2014). Om lærerne snakket sant eller ikke, kan
man likevel ikke si med sikkerhet (Jacobsen, 2005, s. 217). Spørsmålet om deres egen
forståelse av kreative tekster, kan også bli oppfattet som svært direkte, som igjen kunne
trigge informantene til å også vri litt på sannheten. Også det faktumet at intervjusituasjonene
bygger på et asymmetrisk maktforhold, kan i tillegg gjøre at informantene belyser de de tror
at jeg som forsker vil høre. Samtidig ble det for informantene forklart både i e-poster og ved
brifingen før intervjuene, at all informasjon ville behandles konfidensielt. I tillegg ville all
personsensitiv data anonymiseres i masteroppgaven. Dette kan ha bidratt til at informantene
følte seg mer trygge underveis i intervjuene, og dermed fortalt deres sannhet kring tema.
Ettersom jeg også ville se nærmere på informantenes vurderingspraksiser når det gjelder
kreative tekster, og siden intervjuutsagnene alene ikke fremmer høy validitet, fant jeg det
gunstig å også trekke inn de vurderte elevbesvarelsene som tilsvarte hva lærerne faktisk
hadde vurdert og hvordan. Et av utvalgskriteriene var som tidligere nevnt, at elevene skal ha
skrevet sin tekst i løpet av høsten 2017, og at besvarelsene var ferdigvurdert innen jeg fikk
tekstene innsamlet. Hensikten var å ikke påvirke lærernes vurderingsmetoder i løpet av
perioden de vurderte tekstene. Slik kunne lærerne arbeide på sin egen måte uten å måtte tenke
på undersøkelsen før det var nødvendig. Ettersom norsklærerne ikke var klar over at
vurderingen av kreative tekster skulle analyseres videre i en masteroppgave før jeg tok
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kontakt med lærerne, så har heller ikke fokuset på kreative tekster vært sterkere enn
«normalt». Det vil si at lærerne ikke har blitt bedt om å ha eksplisitt sjangerundervisning for
sin klasse om hver teksttype som inngår i kreative tekster, eller at en hel skrivesituasjon
dreiet seg kun om å skrive kreativt. Oppgavene var også opp til hver lærer å velge ut. Jeg har
derfor tre forskjellige datasett fra hver informant. Til tross for forskjeller i oppgaver og
undervisning, kategoriseres likevel alle kreative besvarelser enten som essay, dikt, novelle
eller noe jeg har valgt å kalle for sjangeroverskridende tekster i masteroppgaven. Det siste
utvalgskriteriet som også var sentralt for tekstmaterialet var også innsending av
vurderingskriterier og/eller vurderingsskjema som vurderingene ble styrt av. Alt av innsendt
materiale vil belyse hva som faktisk ble vurdert i forhold til informantenes egne forståelse av
kreative tekster og vurderingspraksisen knyttet til samlebegrepet. Ettersom det innsendte
dokumentene ble sendt inn av den enkelte lærer, er det heller ikke sikkert at alt som var
relevant, eller «godt nok», ble sendt inn.
Alt tatt i betraktning, er det nødvendig å se hvilke sammenhenger og avvik det finnes mellom
informantutsagn og vurderte elevbesvarelser, for igjen å kunne presentere hva lærerne legger
i begrepet kreative tekster, og hvilke vurderingspraksiser som forekommer. Både
informantutsagn og de vurderte elevbesvarelsene vil enten underbygge hverandre eller ikke,
og kan dermed øke validiteten i undersøkelsens hovedfunn.

3.6.2 Ytre validitet
Ytre validitet omhandler resultatenes gyldighet i andre kontekster, altså om funnene er
gyldige nok til å kunne ha en overføringsverdi til andre personer eller situasjoner (Kleven,
2014). Ettersom oppgaven bygger på en kvalitativ undersøkelse hvor tre læreres egne
erfaringer og forståelse av kreative tekster og vurderingen av disse, er det foretatt en
triangulering av data, hvor hensikten med tilnærmingen er å se nærmere på både
informantutsagn og vurderte elevbesvarelser (Creswell, 2014, s. 201; Jacobsen, 2005, s. 229).
Slik kunne jeg lettere finne skjevheter eller en balanse mellom det som ble ytret i intervjuene
og det som ble synlig ved nærmere analyse av de vurderte elevbesvarelsene. Jeg så det mer
hensiktsmessig å se utdypende på de fenomener som ble lagt frem av informantene, enn å
generalisere funn for en større gruppe mennesker eller situasjoner. Utvalget som er tatt med i
undersøkelsen, er på mange måter variert, men også snevert. Tre informanter fra tre ulike
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skoler, lokalisert i hele tre fylker, gjør at funnene i undersøkelsen kun blir representative for
undersøkelsens informanter. På en annen side kan må gjennom å trekke frem informantenes
forståelse og arbeid med kreative tekster, gi mer innsyn for andre i hvordan begrepet forstås
og vurderes av kompetente norsklærere. Slik kan andre faglærere også bruke undersøkelsens
funn til å utvide sine perspektiver og arbeidsmåter med kreative tekster.
Overførbarhet og generalisering er ikke noe som eksplisitt kan utføres ved en ren kvalitativ
oppgave som denne. I kapittel 5 og 6 belyses det nærmere hvordan det kan diskuteres frem
didaktiske implikasjoner dersom ulike forståelser og vurderingspraksiser av kreative tekster
fremstilles. Dette er noe som muligens kan gi en liten grad av overføringsverdi til andre
personer eller situasjoner, ettersom funnene vil ses i sammenheng med tidligere teoretiske
betraktninger og empiri av tema.

3.6.3 Reliabilitet
Reliabilitet handler om undersøkelsens pålitelighet. Det vil si at resultatene som forekommer
av undersøkelsen, må være etterprøvbare (Creswell, 2014, s. 203). Det er derfor viktig å være
oppmerksom på at åpenhet og eksplisitte begrunnelser for mine metodevalg må forekomme,
slik at undersøkelsens pålitelighet også kan øke (Jacobsen, 2005, s. 371). I det foregående er
det derfor blitt redegjort for undersøkelsens bakgrunn og gjennomføring. Jeg har blant annet
tydeliggjort hvordan og hvorfor metodevalget mitt ble utført, utbrodert hvilket og hvor stort
utvalg undersøkelsen har, og beskrevet kontekster knyttet til både intervjuer og
skrivesituasjonene for de kreative besvarelsene. Ved å fremlegge metodevalg og resultater, i
tillegg til vedlegg for intervjuguide (se vedlegg 4) vil leseren få et mer helhetlig bilde av
undersøkelsen og også få mulighet til å selv vurdere påliteligheten i prosjektet. På bakgrunn
av at både intervjuene og elevbesvarelsene er kontektstavhengige, blir det likevel utfordrende
å se resultater i sammenheng med andre studier knyttet opp mot samme tema (Jacobsen,
2005, s. 230). Siden jeg selv er med i prosjektet i rollen som intervjuer i de semistrukturerte
intervjuene, vil det derfor muligens også være en utfordring for andre forskere å komme til
samme funn som det legges til rette for i denne undersøkelsen, selv om utførelsen gjøres på
samme måte (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 200). For at resultatene skal være
etterprøvbare, må nødvendigvis jeg som forsker forsøke å bringe frem gjennomsiktighet og
tydelighet i undersøkelsen.
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3.7 Forskningsetiske forhold
Gjennom hele forløpet til forskningsprosjektet, har jeg som forsker måttet ta etiske og
moralske valg i behandlingen av data (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 97). En av
betraktningene som må nevnes i dette avsnittet, omhandler først og fremst konfidensialitet.
Begrepet knyttes til en føravtale mellom forsker og informant, om behandlingen av data, som
igjen gjerne er personsensitiv. Av hensyn til NSDs retningslinjer for personvern (se vedlegg
1), er alt sensitivt materiale som kan røpe identiteten til mine informanter, ikke tatt med i
oppgaven. Videre har alle informantene som har bidratt til utformingen av denne
avhandlingen blitt anonymiserte, likeså av hensyn til deres personvern (Kvale & Brinkmann,
2015, s. 106). Alder og kjønn er tatt med, i tillegg til utdanningsbakgrunn, da disse
komponentene ikke avslører identiteten til informantene. Til sist er det også relevant å se
hvor lang jobberfaring de enkelte har, i tillegg til hva de oppfatter som gunstig
vurderingspraksis både generelt sett og når det gjelder kreative teksters vurdering.
De tre norsklærerne fikk i oppstartsfasen av undersøkelsen et informasjonsbrev hvor studiens
mål og hensikt ble belyst, i tillegg til informantenes rettigheter (jfr. vedlegg 1). Gjennom
utfyllende samtaler med de tre lærerne på ulike arenaer, er det gitt samtykke fra hver lærer til
å sende et visst antall besvarelser skrevet av elever fra deres egen klasse til meg for videre
analyse. Dette, i tillegg til oppgavetekst, oppgavevedlegg, vurderingsskjema, og andre
hensiktsmessige dokumenter som kan gi et mer helhetlig bilde av vurderingsprosessen.
Lærerne fikk først og fremst informasjon om undersøkelsen gjennom korrespondanse via epost. Dette fikk faglærerne vite gjennom informasjonsskrivet som ble sendt ut skriftlig, og
muntlig rett før intervju (se vedlegg 3). Elevbesvarelsene som jeg fikk innsendt ble også
sendt inn elektronisk av hver lærer, men alle tre sett med besvarelser fra informantene ble i
henhold til NSDs retningslinjer blitt anonymisert før innsending (se vedlegg 1). Elevene fikk,
på lik linje med lærerne, mulighet til å reservere seg fra prosjektet. Den eneste forskjellen var
at jeg som forsker ikke fikk møte elevene, og derav ble informasjonen gitt til elevene fra
deres respektive lærer.
Samtykkeerklæringene, i både skriftlig (via e-post) og muntlig form (før intervjuer), tilsvarer
det Marzano (referert i Kvale & Brinkmann, 2015, s. 104) hevder: «(Begrepet informert
63

samtykke) baserer seg primært på prinsippet om individuell autonomi og dernest på
prinsippet om å gjøre godt». Dette vil si at jeg som forsker også må vise min respekt for de
ulike informantene, ved å fremstille de på en god måte i oppgaven. Dette gjelder også
elevenes kreative besvarelser, særlig ettersom jeg kun vil kartlegge hvilken forståelse
informantene mine har av begrepet «kreative tekster» og hvordan de velger å vurdere slike
besvarelser. Det har også vært et viktig punkt for meg å ikke omtale informantene mine på en
krenkende eller kritisk måte. Lærerne deler i denne undersøkelsen sine egne forståelser og
betraktninger, noe som bør forvaltes med omhu (se også avsnitt 3.4.2.5).
Videre behandling av datamaterialet til undersøkelsen vil være lagret på egen harddisk fram
til 31.08.2018, uten tilgang for andre enn forsker og veileder. Dersom det finnes interesse for
å videreføre forskningen rundt vurdering av kreative tekster fram til nevnt dato, er det ikke
nødvendig å innhente nytt samtykke fra informanter som er med i denne undersøkelsen.
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4 Analyse
4.1 Analyse av datamateriale
Vi må eklektisk til verks når vi nå skal analysere det innsamlede datamaterialet i denne
oppgaven. Gjennom hermeneutiske overveielser, vil denne oppgavens tematikk, formål,
metodevalg, samt eksisterende teori og empiri rundt kreative tekster, etterhvert bli forsøkt
etterprøvd og validert. Vi må først og fremst fragmentere den overordnede tematikken i
mindre komponenter, for å kunne sette disse inn i en ny relasjon til hverandre, slik at vi kan
oppnå et nytt perspektiv på et objekts helhet (Grimen & Gilje, 2013, s. 153; Dey, referert i
Jacobsen, 2005, s. 211). Slik blir det lettere for leseren å forstå enkeltdelene i analysen, før
hovedfunnene presenteres. Ved å blant annet se tilbake på Udirs definisjon av kreative
tekster, kan vi nå fokusere på hva ulike lærere med forskjellige forutsetninger og erfaringer,
har til felles når det gjelder kreative teksters vurderinger.
I delkapittel 3.3. ble det nevnt at både intervjuer og elevbesvarelser vil bli analysert ved hjelp
av en kategorisk innholdsanalyse. I denne analysemetoden vil utvalgte tematiske kategorier
presentere data fra undersøkelsen på en konkret og ryddig måte, slik at en sammenligning av
innsamlet data blir mulig (Jacobsen, 2005, s. 193). Analysekategoriene ble formulert i
henhold til problemstillingen og mine tre forskningsspørsmål (se 3.3.2.2). Hovedkategoriene
er dermed kreative tekster og vurdering av kreative tekster. Underkategorier av disse vil
videre presenteres og utbroderes i avsnitt 4.1.1. og 4.1.2.
At kategoriene ligger tett opp mot problemstilling og forskningsspørsmål, styrker
kategorienes validitet og relevans i oppgaven, slik Jacobsen (2005, s. 194) hevder.
Hovedkategorier og underkategorier er formulert med tanke på de tematiske inndelingene
som ble foretatt i intervjuguiden (se vedlegg 4). I tillegg utgjorde det foregående kapittelets
teoretiske og empiriske innhold om kreative tekster og vurdering av kreative tekster, en
påvirkning på den kategoriske utvelgelsen, da de ligger som et bakteppe for hele oppgaven.
Det forsterker dermed kategorienes validitet ytterligere (Jacobsen, 2005, s. 194).
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Ettersom hovedkategoriene er vide og må brytes ned i en analyse som denne, er det
nødvendig å definere underkategorier som kan indikere eksakte tale- og handlingsmønstre
som forekommer i intervjuene og i elevbesvarelsene. Dey (referert i Jacobsen, 2005, s. 211)
fremlegger at undersøkere har en tendens til å vektlegge enkelte områder fra datamaterialet
fra andre områder, ettersom datamaterialet inneholder mye informasjon. Det er dermed viktig
å være selektiv i utvalget av informasjon som kan introduseres i oppgaven, slik at man med
forsiktighet kan trekke frem noen hovedfunn uten at undersøkelsen har store hull og mangler.
Det er også dette jeg har forsøkt å gjøre i min presentasjon av datamaterialet. Ved å overlappe
noen av mine underkategorier i analysen av de transkriberte intervjuene med
underkategoriene i analysen av elevbesvarelsene, mener jeg at jeg har dannet et grunnlag for
å se helheten gjennom dens likheter og ulikheter.
Underveis vil kategoriene først forklares, før informantutsagn og elevbesvarelser blir trukket
inn i oppgaven. For strukturens skyld vil også en liten oppsummering være gunstig å ha med
etter hver kategoripresentasjon, ettersom datamaterialet er stort og intrikat.

4.1.1 Analyse av intervju
I introduksjonen til metodekapittelet, nevnte jeg kort at intervjuet som metode skulle besvare
både hva de tre lærerne hevder kreative tekster er, og hvorfor de velger å vurdere tekstene
slik de har gjort i denne vurderingssitasjonen. Ettersom hovedkategoriene blir for vide å
undersøke i sin helhet, følte jeg at de måtte avgrenses til et par fokusområder som kunne si
noe om både første og andre del av problemstillingen. Jeg har derfor valgt å tematisere mine
underkategorier for intervjuanalysen slik:
•

informanters forståelse av kreative tekster,

•

summativ og formativ vurderingspraksis og

•

muntlig og skriftlig respons.

Førstnevnte punkt er direkte knyttet til erfaringer lærerne har, samt hva kreative tekster
oppfattes som. Både summativ og formativ vurderingspraksis og muntlige og skriftlige
tilbakemeldinger er koblet til andre del av problemstillingen, hvor informantenes
vurderingspraksis blir belyst. Punkt to og tre kan derfor virke sammenfallende for det utrente
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øyet siden de begge faller inn under samme hovedkategori. Jeg vil derfor presentere og
forklare nærmere hva jeg har tenkt at hver kategori vil ta for seg, før jeg viser til eksplisitte
utsagn som informantene kom med underveis i intervjuene.
Spørsmålene som er relevante for hver kategori, og som informantene ble stilt i løpet av
intervjuene, vil også presenteres i hver kategoris introduksjon. Det er likevel viktig å nevne
her at informantenes utsagn i de semistrukturerte intervjuene i noen tilfeller er blitt fortalt i
andre deler av intervjuet også, til tross for at de berører samme kategori. Jeg har derfor valgt
å heller se hermeneutisk på intervjuene, og har også valgt ut informantutsagn svært
systematisk utfra relevans til de skisserte innholdsanalysekategoriene for de tre intervjuene.
Hovedspørsmål i hver kategori vil presenteres ved innledningene til hver kategori, men på
grunn av intervjuenes samtaleflyt, vil de besvares i ulik rekkefølge. Oppsummeringene etter
hver skildra kategori bidrar til at det blir lettere for leseren å se helheten i hovedfunnene
etterhvert.
4.1.1.1. Kategori 1: Informantenes forståelse av kreative tekster
Informantenes forståelse av kreative tekster vil ta utgangspunkt i direkte utsagn om erfaringer
informantene har rundt selve begrepet kreative tekster. Det er verdt å nevne at jeg i
intervjuene gikk besluttsomt inn for å få frem informantenes tanker rundt begrepet, før jeg
viste informantene en utvalgt definisjon av kreative tekster fra Udirs nettside (2015a).
Dermed ble det diskutert frem hva som eventuelt kunne mistolkes i den viste definisjonen, og
om informantenes forståelse skilte seg fra Udirs fremleggelse av kreative tekster. I tillegg ble
informantenes tanker rundt elevenes forståelse til kreative tekster reflektert over, som igjen er
relevant for å understreke lærernes bevissthet om elevers kompetanse rundt tema.
Hovedspørsmålene som skulle danne et bilde av informantenes forståelse av kreative tekster
var disse:
•

Hva legger du i begrepet «kreative tekster»?

•

Er du kjent med definisjonen av kreative tekster som Udir har lagt ut på sin nettside?
(Forsker presenterer en av Udirs definisjoner til informant)

•

Vil du si du er for eller imot utviklingen som kreative tekster har hatt, særlig med
tanke på at enkelte sjangre i dag blir definert som teksttyper?
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•

Ifølge deg selv og elevene du har vurdert i kreativ skriving, vil du si elevene dine
forstår hvordan en kreativ tekst skal se ut, eller hva en slik tekst er i det hele tatt?

4.1.1.1.1 Informant 1
Oppfattelsen av kreative tekster for informant 1 ble ytret på denne måten:
Informant: Kreative tekster står jo i kontrast til sakprosa. Altså det handler om å bruke språket
på en annerledes måte enn når man skriver faglige tekster. Det handler om å ha en friere form,
og det handler om å ha personlige refleksjoner. Kunne sette ord på tankestrømmer, erfaringer.
Det er noe som er mer knyttet til skriverens livsverden, og kanskje mer knyttet til det
personlige. Altså du har tekster som essay, kåseri, dikt. Men du kan også ikke knytte det til
det personlige; skrive helt ut ifra fantasien, altså skjønnlitteratur.
Intervjuer: Ja, mhm.
Informant: Det er altså det jeg legger i et sånt kreativt tekstbegrep. Men det handler om å
bruke språket kreativt, og på andre måter enn man kanskje er vant til i skolen generelt. (...).
Kreativt språk er i hovedsak bruk av litterære virkemidler. Det kan jo være ganske mye. Det
kan være ting som, ja du har eksempel med en elev her (elevbesvarelse A) som nesten bruker
en barokk bruk av virkemidler, som er tydelig inspirert av Dorothe Engelbretsdotter. Det er et
veldig godt eksempel på kreativt språk. Denne eleven bruker mye metaforer og
sammenligninger i teksten sin. Det er jo også et godt eksempel på kreativt språk. Så sånne
typer bruk av litterære virkemidler, er det jeg leter etter i språket.

Her belyses kreative tekster som noe særegent og individuelt, hvor kreativt språk er det
essensielle i en skrivesituasjon. Informanten nevner også de ulike teksttypene som også
redegjøres for i kapittel 2, og det virker som om han plasserer kreative tekster i midten av en
litterær akse hvor den ene enden presenterer vill skjønnlitteratur og den andre hard sakprosa.
Informanten utdyper videre kreative teksters betydning ved å si:
Informant: (...) Det er veldig lett å be elevene skrive et eventyr, men å be de skrive en kreativ
tekst, da blir de med en gang mer forvirret.

Etter presentasjon ved opplesning av Udirs definisjon av kreative tekster, diskuterer
informanten videre hva han reagerer på i definisjonen:
Informant: Jeg skjønner hvor Udir vil hen med definisjonen. Og hvilken type tekst de ønsker
seg. Men hvis jeg var en elev, og jeg skulle lese den definisjonen, så er det litt
ugjennomtrengelig. Det er lite konkret hva Udir mener med en kreativ tekst. Elever skjønner
nok begreper som "litterære virkemidler", eller "kreativ bruk av språket", men å si at det ikke
er en teksttype, men en skrivemåte. Der tror jeg at man mister mange. Så dette er kanskje litt
mer for lærere enn elever.
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Informanten hevder han først forstår hva Udir mener med definisjonen av kreative tekster,
men fremlegger samtidig at det er «litt ugjennomtrengelig» dersom dette fremlegges for
elever. Han trekker også frem at litterære virkemidler og kreativ bruk av språket er noe
elevene forstår hva er. Informanten belyser i større grad at hvordan kreative tekster omtales
som i definisjonen, er noe som kan virke utfordrende for de fleste elever.
Videre reflekterer informanten hvordan han ville ha konkretisert innholdet i Udirs definisjon:
Informant: Jeg tror at man bør lære elever å skrive kreative tekster. Som på en måte er et lite
paradoks. Det å opplære noen, eller trene noen i kreativitet, vil jo i og for seg selv, begrense
kreativiteten. Som igjen kan bli vanskelig. 'Men, hvis elevene skal kunne skrive sånne typer
tekster, og etterhvert bli mer fri og selvstendig, så tror jeg det er viktig å bruke modelltekster i
begynnelsen. Muligens også konkrete eksempler på hvordan man kan starte en tekst. Hvordan
tekstoppbygging, konkrete eksempler på kreative sjangere, muligens også skriverammer,
brukes. Det begrenser jo elevenes frihet, i hvert fall hvis man skal begynne å opplære elevene
helt i starten, til å skrive kreative tekster. Jeg tror at min klasse kanskje trenger å leke mer
med sjangerne, når de får mindre frihet. For det kan være veldig vanskelig å starte fra intet.

Informanten belyser i utsagnet et paradoks som oppstår dersom man vil lære opp elever til å
skrive kreativt. På en side, hevder han at man burde ta i bruk modelltekster og konkrete
eksempler som illustrerer hvordan en kreativ tekst kan se ut i oppstartsfasen av den kreative
skriveopplæringen. Ved å se nærmere på ulike kreative «sjangre», de kreative tekstenes
oppbygging, og eventuelt også skriverammer, indikerer informanten at disse
fremgangsmåtene kan legge føringer for elevenes egne produksjon av kreative tekster. På en
annen side påstår han at en slik fremvisning av ulike kreative tekster også kan øke sjansene
for at elevenes selvstendighet og originalitet i en kreativ tekst, blir begrenset. Informanten
belyser videre hvordan tidligere omtalte sjangre var mer konkrete og håndfaste. Han
understreker også sine påstander ved å trekke inn personlige erfaringer fra da han selv var en
vgs-elev, og kaster dermed lys over hvordan sjangrene har endret seg over tid:
Informant: For meg som lærer, vil jeg si at det er en trygghet i sjangre som kåseri, essay, dikt
og eventyr. Det er mer konkret å forholde seg til. Jeg tror det også er mindre forvirrende for
elevene. Det er også lettere å vurdere i forhold til sjangertrekk. Så jeg er kanskje litt skeptisk
til den måten som brukes nå, for det er forvirrende, og det er et litt "ullent" begrep. (...) Jeg
husker da jeg selv var elev. Sjangere da var veldig mye mer konkrete, og hadde en standard
oppbygging, og de var enklere å forholde seg til. Nå, særlig når det gjelder kreative tekster, så
flyter sjangrene. Og det kan både være forvirrende for deg som lærer, og elever. Altså, hvor
går grensen mellom et essay og et kåseri? Jeg tror også elevene synes det er litt forvirrende,
for de er veldig vant med å skrive fagartikler, kort-tekster og kortsvar. Så når de skriver
kreativt, så får de mange sjangertrekk fra fagtekstsjangeren da. Selv om språket blir noe løsere
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og ikke fullt så rigid, så, så tror jeg det er en del forvirring. Selv om man jobber med kreativ
tekst på forhånd.

Slik jeg fortolker utsagnet til informanten, så virker hans egen produksjon av kreative tekster
som elev i skolen å være fravikende i noen grad fra elevers kreative skriving i dag. Han
hevder det i større grad var tryggere å ha håndfaste sjangre i skolen, ettersom de var enklere å
forholde seg til ved egen tekstproduksjon. I dag, hevder han, at definisjonen av kreative
tekster ikke er helt bastant, nettopp fordi han i utsagnet for eksempel problematiserer hvor
grensen mellom kåseri og essay. Dermed hevder han at det også blir forvirrende for elever å
forstå hva som er en kreativ tekst i det hele tatt er. På tross av dette, har informanten likevel
gjort seg noen tanker rundt dagens elevers erfaring av kreative teksters oppbygging og språk.
Det belyser han på denne måten:
Intervjuer: Ifølge deg selv og elevene du har vurdert i kreativ skriving, vil du si at elevene
dine forstår hvordan en kreativ tekst skal se ut, eller i det hele tatt hva det går ut på?
Informant: Noen av de treffer sjangeren – om ikke perfekt, så nokså godt. Så noen av de har
absolutt en bevissthet om hva en kreativ tekst innebærer. Noen av de skriver veldig
artikkelnært, og egentlig gjør en analyse i stedet for å skrive en kreativ tekst. Så det er veldig,
veldig varierende mellom elevene om de forstår sjangeren eller ikke.
Intervjuer: Mesteparten av elevene, hvor er det de ligger da? Altså forstår deInformant: - det deler seg litt i to, kanskje. Muligens en liten overvekt i de som ikke har helt
taket i sjangeren.

I utsagnet omtaler informanten i hvilken grad han tror elevene forstår hva kreative tekster er,
men omtaler selv teksttypene innenfor samlebegrepet kreative tekster, som sjangre. Til tross
for dette hevder informanten også at «en liten overvekt» av elevene ikke har full kontroll på
teksttypene innenfor kreative tekster, har han en mistanke om hvorfor elevene som valgte å
skrive kreativt på skrivedagen, skrev kreative tekster:
Informant: (...) Men, men, det var overraskende mange som valgte å skrive kreativt. Og det
tror jeg kanskje har noe å gjøre med at oppgaven tok utgangspunkt i noe som en (russesang)
på skolen, altså noe elevene kunne relatere seg til.

På en annen side, virket de som om de sterkeste elevene i klassen hans, styrte unna de
kreative oppgavelydene:
Intervjuer: Hvorfor tror du de resterende elevene som ikke skrev kreativt, valgte en av de
andre oppgavene istedenfor?
Informant: -det er kanskje litt anekdotisk. Men mange av de sterkeste elevene, valgte bort
kreativ tekst. Det er kanskje fordi de har erfaring med det fra før av, og at de har opplevd at de
lettere kan vise kunnskaper og gjøre det godt, når de skriver en sjanger de har kontroll over,
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og behersker mer. Så det er mulig de innehar en slags sånn metabevissthet om vurdering og
hvordan de vurderes.

4.1.1.1.2 Informant 2
Informant 2 utdyper hva hun mener kreative tekster er, slik:
Informant: Kreative tekster? Sånn personlig sett tenker jeg at det er tekster som skiller seg
veldig ut i bunken av stiler man får inn. Fordi de fleste tekster vi får inn, er jo resonnerende,
argumenterende, og reflekterende. Hvis noen da har valgt å skrive en kreativ tekst, så tenker
jeg i utgangspunktet når jeg skal begynne å rette at «her er det noe litt annerledes». Og det er
noen ganger at jeg blir skuffet over at det ikke er så annerledes ved teksten, at det var et helt
ordinært essay eller noe sånt. Men hvis elev virkelig glitrer til, så er jo en kreativ tekst noe
som virkelig er annerledes fra andre sjangere. Enten det er at sjangerne kan ha blitt blandet
sammen, eller det er språket som har blitt brukt på en litt annerledes måte.

Informanten hevder kreative tekster er noe som er «annerledes» fra andre tekster, eller
«tekster som skiller seg ut», og nevner at kreative tekster også kan være sjangeroverskridende
tekster. Videre hevder hun at kreative tekster også kan ha en spesiell språklig føring. Ved å
stille henne et underspørsmål som angikk hva hun selv mener er annerledes med kreative
tekster, forteller hun dette:
Informant: - Ja, det går jo på språket og sjangeren, som skiller seg litt fra, andre tekster og
andre sjangere da. Så det er jo å bruke språket på en litt ny måte, også er det det lille ekstra,
som er vanskelig å sette fingeren på – x-faktoren. Hvis det skal være en skikkelig bra kreativ
tekst – altså alle kan være kreative og prøve seg på en novelle, men bare at det skal lykkes, så
må det jo være det lille ekstra som ingen andre har.
Intervjuer: Ja.
Informant: Men det begrepet «kreativt»... Mye kan jo være kreativt. Så det er en vanskelig
tekstsjanger, egentlig.

I utsagnet påstår informanten eksplisitt at et uventet element, som hun beskriver som en «xfaktor», eller «det lille ekstra», avgjør om en elevbesvarelse er en kreativ tekst. Hun belyser
videre at kreativitet i tekster er vanskelig å vurdere. Etter fremvisningen av Udirs definisjon
på kreative tekster, drøfter hun hva som kan mistolkes ved definisjonen, og hva som skiller
kreative tekster fra andre typer tekster. Hun forteller:
Informant: Jeg tror de fleste lærere tenker at det er nettopp det originale som det er annerledes
når det gjelder innhold og språk i sjangeren. Men det er jo fullt mulig at vi tolker det litt
forskjellig; hva er originalt innhold? Hva er originalt språkbruk? Fordi det å bruke virkemidler
i seg selv, det trenger ikke være så veldig kreativt eller originalt. Fordi det forventer vi jo
egentlig på vg3. At de klarer å bruke litterære virkemidler, språklige virkemidler ut ifra
oppgaven. Men det er jo dét; hvis de klarer å bruke, flette inn metaforer, eller
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sammenligninger eller hva det nå er, på en helt annen måte, kanskje på et helt annet felt enn
hvor man vanligvis pleier å bruke det. Da er det jo noe som skiller seg ut. Så det er sånn jeg
tenker at kreativitet i tekster fremvises. Det går jo på innholdsmessig hva man skriver om, og
måten man bruker språket på. Og at man setter opp teksten på for eksempel, avsnitt, struktur,
og man kan gjøre, løse det på veldig annerledes måte da. For eksempel kan man besvare en
kreativ oppgave i form av dikt.

Informanten belyser her at «det originale» i en tekst er lik den unike x-faktoren som hun
tidligere omtalte. Samtidig stiller informanten seg kritisk til definisjonen, og stiller spørsmål
ved hva begrepet «originalitet» egentlig betyr, både når det gjelder innhold og språk. Når det
gjelder både det innholdsmessige og det språklige, legger informanten vekt på at kreative
tekster på begge områder må vise noe som er originalt og annerledes. Hun belyser også det
strukturelle aspektet ved en kreativ tekst, og eksemplifiserer originalitet og annerledeshet ved
å fortelle om en tidligere vurdert kreativ besvarelse, som tok form som et dikt.
Annerledesheten beskriver hun med at det først og fremst ikke er mange som velger å skrive
dikt ved vurderingssituasjoner, men heller andre teksttyper eller skrivemåter. I tillegg fikk
også det vurderte diktet to betydninger, alt etter hvilken leseretning leseren leste det i:
Informant: Et dikt er et dikt, men det kan også gjøres annerledes. Vi har eksempel for noen år
tilbake, her på skolen, hvor en elev besvarte oppgaven sin i form av et dikt når det var en
kreativ oppgave som skulle besvares. "Skriv en kreativ tekst" stod det på arket. Og det ble
besvart som et dikt. Dette diktet var sånn at man leste det ovenfra og ned, og så skulle man
snu og lese diktet nedenifra og opp etterpå. Og da ga det jo plutselig en helt annen betydning
– en helt annen mening. Bare det å velge diktsjangeren er jo litt annerledes i en stilbunke.
Intervjuer: Ja. Det er det jo.
Informant: Og når det i tillegg er sånn at man skal, eller snu leseretning; da har man virkelig
truffet på det kreative da.

Videre blir informantens ytringer rundt elevenes forståelse av kreative tekster, fremstilt på
denne måten:
Intervjuer: Ifølge deg selv, og elevene dine du har vurdert kreativt skriving. Vil du si at
elevene dine forstår hvordan en kreativ tekst skal se ut? Eller hva en slik tekst er, i det hele
tatt?
Informant: Ja, det tror jeg at de forstår. For vi har gått gjennom ulike sjangre ganske mange
ganger, med eksempler på storskjerm. Hvordan sånne tekster kan se ut. For eksempel dikt jeg
nevnte skulle lese, først ovenfra og ned, så nedenfra og opp. Det har vi jo tatt oppe på
storskjerm. Og det kan jo være det å vise frem veldig sånne kreative tekster også skremmer
noen fra å velge den oppgaven. For de ser hvordan andre har løst det før, og ser at dette er
kanskje ikke noe for meg. Og så styrer de unna den kreative. Men det er jo litt synd også, hvis
elevene kunne fått til noe bra der. Men jeg tipper det er litt sånn at man enten liker den typen
oppgaven eller ikke. De som er glad i noveller, dikt; leke med sjangere, de velger også
kanskje å skrive kreativt. Mens de som vil gå for det litt mer «safe» alternativet, de styrer
unna den kreative.
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I dette utsagnet kommer det frem at informanten tidligere har valgt å vise elevene noen
skrevne kreative modelltekster for å vise hvordan kreative tekster kan se ut, gjennom
fremvisning av ulike sjangere, slik som dikt. Hun hevder også at dette kan avgjøre om en elev
velger å skrive kreativt eller ikke. Hun begrunner videre også at enkelte faktorer kan føre til
at elevene velger kreativ skriving, på tross av dens komplekse natur:
Informant: Hvorfor kreative oppgaver ble valgt? Det var vel antageligvis litt fristende med de
vedleggene, som var litt morsomme. For her har vi sånne ord og uttrykk som man blander
sammen da, og det kan man fort skrive litt sånn morsomt ut av. Så, tipper det var vedleggene
som fristet litt på det. Også var det kanskje, her var det en tegneserie å ta utgangspunkt i. Her
var det kanskje det at elevene liker de kreative sjangerne (og foran). Og det er da mulig at de
tenker at hvis det kommer en kreativ oppgave, så tar jeg den. For det at det er jeg god til.
Intervjuer: Hvis jeg forstår deg rett nå; du tror du at det er de spesielt interesserte elevene som
skriver kreative tekster?
Informant: Ja, jeg tror det.
Intervjuer: Ja. Tror du at elevene trenger en viss kognitiv modenhet for å skrive kreative
tekster da?
Informant: Ja. Det er ikke hvem som helst som kan skrive kreative tekster. Det at man må
være ganske bevandra i for eksempel språklige og litterære virkemidler, er en forutsetning for
at man skal kunne begynne å leke med det. Hvis man ikke er så veldig godt bevandra i de
temaene fra før, og ikke kan så mye om virkemidler, da er det ikke så lett å være kreativ i
bruken av virkemidler. Så en må ha en ganske høy kompetanse innenfor, ikke bare
virkemidler, men også oppsett av tekst og sjangerlære, for å kunne leke litt med det da. Så
velger man kreativ tekst og får det til, så er man jo på et høyt nivå.

4.1.1.1.3. Informant 3
Informant 3 sin tilnærming til kreative tekster er bygget på prosessorientert skriving, noe hun
også tar opp i egen oppfatning av kreative tekster:
Informant: For meg så handler kreativ skriving om at du tar et kreativt valg som gjør at
leseren må stusse litt, at du utfordrer leseren til å se på fagstoffet som han leser på en litt ny
måte. Og at du inviterer leseren inn i en tankerekke eller en måte å se verden på, som man
kanskje ikke umiddelbart hadde selv da. Det tenker jeg at er en kjerne i å være kreativ, da.
(...). Kreative tekster i norskfaget, er jo sånne tekster som vi forholder oss veldig til gjennom
undervisningsåret, og som vi jobber mot til eksamen i vg3, og kreative tekster til eksamen er
jo det som er en blanding av essay-og kåserisjangeren. Så det vi gjør, er jo at vi når vi
underviser i kreative tekster, så sier vi at det viktigste de gjør, er å lære seg å ta utgangspunkt i
vedlegg, for det er det alltid til eksamen, og at de må ta noen kreative valg. Og så prøver vi
vise de hva ulike kreativitets-innfallsvinkler kan være, og det er jo litt av dette som jeg har
prøvd å vise med disse førskrivingsaktivitetene, at de må ta et valg, og at det valget har en
sammenheng med det tekstvedlegget som er utgangspunkt for oppgaven.

73

Informanten belyser kreative tekster i tråd med kreative valg, som igjen beskriver hvordan
leseren inkluderes i tankerekken til tekstens forfatter. Også denne informanten trekker frem
«det nye» og noe som er annerledes. For informanten virker kreative tekster også i den
videregående skolen bare å være sjangeroverskridende tekster, og at man her kun berører de
tidligere kalte sjangrene, essay og kåseri. Senere understreker hun dette ved å besvare
spørsmålet om utviklingen som kreative tekster har hatt, særlig med tanke på teksttypene:
Informant: Jeg synes at det er fint at det virker som om de nye læreplanene plasserer
novelleskriving og sånn type kreativ skriving på ungdomsskole, men jeg synes at det er veldig
fint at de har – i hermetegn – slått sammen kåseri og essay i videregående. (...). Så det er klart,
at selv om vi kaller det kreative teksttyper og sånn her, så betyr ikke det at vi ikke kan bruke
begrepet essay; det gjør vi jo i klasserommet, og vi bruker jo også begrepet kåseri. Vi lærer
elevene opp til å vite hva slags busser de kan hoppe på for å komme til målet. At det finnes et
sett med virkemidler og valg som er mer kåserende enn de er essayistiske og at de vet litt om
forskjellene der.

Til tross for at «en blanding av kåseri og essay» er det som i forrige avsnitt karakteriseres
som kreative tekster, behandles essay og kåseri også som to separate teksttyper her. Det
virker som om de tidligere omtalte sjangrene blir brukt som verktøy for å aktivere og anvende
tidligere kunnskaper hos elevene, slik at sjangeroverskridende tekster kan skrives.
Etter fremvisning av Udirs definisjon av kreative tekster, legger informanten til dette:
Informant: - For det som jeg hvert fall vil diskutere frem, i forhold til tema, så er det å skrive
en god resonnerende tekst, noe som handler om å være original. Og at det finnes mye
kreativitet også i en god fagartikkel, og at man kanskje underkjenner kreativitetsbiten i den
andre typen skrivingen. Det er jo det som jeg synes er vanskelig når jeg er sensor – at noen
kanskje blir dømt for «at det er klisjé», og «at det lite originalt», men, de er jo 19 år til
eksamen. Jeg synes man ikke skal være for streng; det er originalt nok for de, tenker jeg. Jeg
mener det viktigste for elevene er at de velger, og tar noen aktive valg som er synlige for oss
lesere at de har tatt; så får det heller være at det er litt klisjé. For det handler om at de har
valgt ut fra de forutsetningene de har, og den opparbeida leserlengden som de har da.

I utsagnet hevder informanten at kreativitet ikke nødvendigvis burde bare være forbeholdt
kreativ skriving, men også andre skrivemåter – slik som resonnerende tekster. Hun nevner
også at elevene får mulighet til å ta «aktive valg» i produksjonen av egne kreative tekster.
Videre påstår hun at elevene ikke nødvendigvis må være på et skyhøyt nivå når de skriver
kreativt, men at det viktigste ved vurdering av kreative tekster, er å se om eleven har valgt å
ta tekstlige valg som for dem er originalt nok. Det virker dermed som om det er viktig å se på
originalitet i samråd med aldersadekvat modenhet. Her fortolker jeg modenhet som knyttet til
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alder, ettersom de kreative tekstene er produsert, slik informanten sier, med deres egne
forutsetninger og evne til å tenke originalt – til tross for «kort» leserlengde som de har hatt til
nå. Hun forteller videre at det finnes en forskjell fra dramaklassen hennes og andre
studiespesialiserende klasser hun har hatt, ved å understreke den genuine interessen for
norskfaget som elevene tydeliggjør mer i den førstnevnte klassen:
Informant: Hos oss (i dramaklassen) er det ofte flinkere elever, som er genuint mye mer glad i
norskfaget, enn det er på studiespesialiserende linje. De har et helt annet forhold til tekst og
litteratur; de liker å lese, og de er vant til å sette seg inn i karakterene i bøkene. De har et
annet forhold til faget da. Så de har nok en mye større indre motivasjon for å jobbe med det.
Så jeg er ikke så streng med- eller jeg er nok strengere i studiespesialiserende klasser. Jeg lar
de ikke få velge så mye selv ved skrivesituasjoner, for eksempel. Da er det mer sånn; enten
skal du levere inn, ‘ellers (!). Mens det i dramaklassen er mer sånn at det ligger en indre
motivasjon, interesse for faget og jeg vet liksom at de er en litt annen type elever. (...). Og den
interessen dreper man hvis man er sånn: "Du SKAL levere et andreutkast". Jeg tror det er mer
det at man som lærer og fagperson er der for å støtte de i den fasen som de faktisk er i, som er
viktigere for de og den faglige utviklingen, og at de beholder en slags glød i faget, enn at jeg
blir den læreren som etter å ha teppebombet de med råd som de kanskje ikke forstår, står der
med en pisk og sier "Du SKAL forholde deg til disse rådene og levere inn en ny tekst", når de
egentlig er ferdig med den. Så jeg tror at jeg bevarer mer en slags glød for faget, med å være
den støttende underveis-fagpersonen, mer enn den # strenge i etterkant.

Her beskriver informanten at kreative tekster kan passe bedre for en viss elevtype. Ettersom
hennes klasse er en musikk, dans og drama-klasse, virker det som om faller det mer naturlig
for elevene å uttrykke seg mer kreativt, og at arbeidet de gjør i norskfaget er lystbetont.
Informanten utdyper videre hvilke tekster som karakteriseres som kreative, og hvilken
tilnærming til kreative tekster som hun har brukt i undervisningen:
Informant: (...). Jeg har jo vært sensor i haugevis av år, og jeg ser jo da at de kreative tekstene
enten er veldig gode, eller fryktelig dårlige. Og det handler ofte om at de som skriver i vei,
plaprer i vei, som om det er en dagbok; tror at det er kreativ skriving. Egentlig er dette de som
bare skriver en artikkel med en litt muntlig tone. Så jeg er på en måte veldig opptatt av at de
må forstå hva kreativitet er, og at de valgene de tar, må gjennomføres konsekvent gjennom
teksten. Det er på en måte derfor vi har delt det opp i bevege og belære; hjerte- og
hjerneskriving. Det skal være en subjektiv stemme i teksten, men du skal også vise deg som
en fagperson. At du kan ikke komme inn fra gaten, og bare skrive norsk hovedmålseksamen
fordi at du er litt kreativ. Det skal også være en faglighet i den kreative teksten, så slik nærmer
vi oss essay-sjangeren, som er den vi rendyrker mest som kreativ sjanger for elevene våre, og
som vi arbeider mye med i undervisningen på vg2, fordi da henger det nøye sammen med
Montaigne og essay-sjangeren som vokser frem, som vi da har om i litteraturhistorien.

Informanten viser mye til hva som foregår i undervisningen med klassen, og trekker frem
begreper som er konstruert av informanten og hennes samarbeidspartner, nettopp for arbeidet
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med kreative tekster. Begrepene «hjerne- og hjerteskriving» (også kalt bevege og belære, se
3.4.1.2.3) fremstilles som to hovedkriterier som elevene må innfri underveis i teksten, for at
teksten kan omtales og vurderes som kreativ. Videre belyser også informanten at de legger
særlig vekt på essayet i vg2, og omtaler teksttypen som nærmest en representativ teksttype
for kreative tekster. Til tross for dette, hevder informanten likevel at elevenes forståelse av
kreative tekster kan være vanskelig å si noe om:
Intervjuer: Ifølge deg selv, og de elevene du har vurdert her; vil du si at elevene dine forstår
hva en kreativ tekst er?
Informant: Njaa, midt på treet ((latter)). Jeg tror de skjønner det, det gjør de jo. Jeg tror de
synes det er litt vanskelig. Jeg tror de er litt sånn; "ja, men hva da for et valg da; hva er det jeg
skal velge?". Så gir jeg de noen tips om hva de kan velge, men da spør de: "men hva skal jeg
gjøre med det da?". Også må du liksom flette det inn, for de skjønner jo ikke; de synes jo det
er vanskelig. Og det er derfor fordi jeg har vært litt tøff med elevene mine, slik at de skjønner
at de ikke bare kan skrive i vei, og tenke at «så lenge jeg er litt muntlig og litt ungdommelig i
tonen, så blir teksten kreativ»; for det er det ikke. Jeg tror noen synes det er vanskelig, mens
andre synes det er fint.

Selv om noen elever virker å ha noen utfordringer knyttet til produksjon av kreative tekster,
hevder også informanten at noen «syns det er fint». Hun forklarer dette ved å trekke inn
genuin interesse for ulike kreative aktiviteter, i tillegg til elevers ferdigheter, som triggere for
å skrive kreative tekster:
Informant: (...). Jeg er jo litt motstander av at norsklærere skal si at du ikke skal skrive
kreative tekster på eksamen, for det er jo mange som sier det; «du skal ikke velge det, fordi
det er så avhengig av sensors smak». Sånne uttalelser synes jeg er horrible, og de undergraver
egen faglighet. Men det er jo klart at noen har mer talent for kreativ skriving, men det er jo
ikke noe man ikke kan lære elevene opp til. Jeg underviser jo på dramalinjen, så jeg har jo
mange elever som er veldig kreative. De skriver ellers mye av kreativ sjanger, så de skriver jo
monologer til dramaundervisningen sin, de skriver jo om tekster og bearbeider manus. De kan
en del sånn kreativ skriving da. Og de velger ofte kreativ skriving på eksamen også da.
Uansett hva vi sier til de, så gjør de det.
Intervjuer: Så det er spesielt for dramalinjen?
Informant: Mhm, de velger ofte kreativ skriving i vurderingssituasjoner.

4.1.1.1.4 Oppsummering
Informantenes forståelse av kreative tekster, slik den fremstilles i de utvalgte utsagnene,
virker på enkelte områder å være både like og ulike. Informantene belyser på hver sin måte
egne definisjoner av kreative tekster, og diskuterer samlebegrepet kreative tekster deretter,
men ved nærmere ettersyn, belyser alle tre informanter at personlige refleksjoner og
originalitet er det som er essensielt. Alle informanter fremhever også at de synes at kreative
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tekster som samlebegrep for ulike teksttyper er vanskelig å forholde seg til, særlig når Udirs
definisjon skal diskuteres. Likevel er informantene samstemmige når det gjelder hva kreative
tekster rent språklig, skal betegnes som. Informantene bruker «sjanger» om alle typer
kreative teksttyper, noe som også er viktig å ta videre med i analysen.
4.1.1.2 Kategori 2: Muntlig og skriftlig respons
I denne kategorien vil jeg belyse hvordan informantene hevder de responderte på
elevbesvarelsene i vurderingsprosessen, og hvorfor de kommenterte som de gjorde. Dette
særlig med vekt på tilbakemeldinger og framovermeldinger, som ble fremstilt enten i muntlig
eller skriftlig form. Jeg skal her forsøke å se nærmere på hvordan informantene selv mener de
vurderer i denne spesifikke vurderingssituasjonen. Hovedspørsmålene fra intervjuguiden,
som jeg mente var hensiktsmessige for å se nærmere på muntlig og skriftlig respons, var
disse:
•

Følte du at du kommenterte tekstene utdypende da du vurderte elevbesvarelsene?

•

Fikk elevene mulighet til å spørre om kommentarene knyttet til besvarelsene de skrev,
etter at de vurderte tekstene ble utlevert til elevene?

Spørsmålene og svarene som ble knyttet til de enkelte elevbesvarelsene, vil fremstilles i sin
helhet i avsnittene som handler sammenheng og avvik mellom informantutsagn og
elevbesvarelser (se 4.1.2.1.1, 4.1.2.2.1 og 4.1.2.3.1), etter hvilket vurderingsområde som ble
vektlagt under vurderingsprosessen av tekstene.
4.1.1.2.1 Informant 1
Informant 1 sine erfaringer med respons på kreative elevbesvarelser, fremstilles som dette:
Informant: Selv om jeg har gitt tilbakemeldinger på kreative tekster før, har jeg ikke vurdert
kreative tekster med reelle karakterer før, kun godkjent/ikke godkjent, eller måloppnåelse. Så
det er ekstremt vanskelig. Og i hvilken grad man skal gripe inn i, på en måte elevens
personlige refleksjoner, og deres meninger, og deres ideer, ja, om russesanger som de har et
mer personlig forhold til enn meg da. Så det blir mye at man ser litt på # skrivemåter, bruk av
språklige bilder, struktur, hvordan teksten er bygget opp. Men det blir veldig vanskelig å gi
konkrete tilbakemeldinger på personlige refleksjoner som viser høyere måloppnåelse. Det blir
for meg veldig vanskelig å forholde meg til. Det er kanskje den teksttypen i norskfaget som
jeg har vurdert minst, så derfor var det veldig nytt og krevende å vurdere. (...). Og så det er
veldig seige oppgaver å vurdere. Til nå har de skrevet mange kreative kortsvar, som er mye
raskere å vurdere. Nå er det en større tekstmengde, og mer ting å ta tak i. Jeg opplever også at
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de andre type oppgavene som elevene har produsert, under denne fagdagen, har vært lettere å
vurdere.

Utsagnet som informanten kommer med, tar utgangspunkt i hans egne refleksjoner rundt
vurderingen knyttet til kreative tekster. Han nevner at han synes en slik vurderingsprosess er
krevende, ettersom han tidligere i svært liten grad har vurdert kreative tekster, og fordi
elevenes personlige meninger og refleksjoner skal vurderes. I tillegg virker det som om
tekstmengden også blir noe omfattende for informanten, da han hevder at «det er mer ting å
ta tak i» ved kreative langsvarsoppgaver, ettersom de er mer personlig knyttet til elevene.
Hvorfor informanten løfter dette opp i lyset, kan være kongruerende med hans tidligere
nevnte synspunkt på vurdering av kreative tekster.
Den skriftlige responsen som elevene til informant 1 fikk, i form av både tilbakemeldinger og
framovermeldinger, blir slik belyst av informanten:
Informant: Når det gjelder forbedringspunkter, så gir jeg # kommentarer i kulepunkt. Det ser
kanskje litt mye ut for elevene, mens jeg ser hva de har gjort bra i løpende tekst. Der er det
også flere ting jeg kommenterer der. Kan kanskje se litt skeivt fordelt ut i de ulike
besvarelsene, men jeg synes det er veldig viktig å få særlig forbedringspunktene veldig
konkrete, sånn at de vet hva de skal gjøre. Om jeg alltid er like flink til å si noe positivt, som
jeg ønsker de skal forbedre, det varierer litt. Men jeg prøver.

Her forteller informanten om hans metode å skrive forbedringspunkter, som virker å være
påvirket av kompetansen som elevene viser i besvarelsene sine. Selv om det virker noen
ganger å være få forbedringspunkter, påstår informanten at han likevel forsøker å skrive så
presise framovermeldinger som mulig. Videre forteller informanten om hvordan han gir
tilbakemeldinger på kreative tekster:
Informant: Jeg fokuserer på helt andre ting enn hva andre norsklærere gjør. Visse ting synes
jeg er viktig, og har jeg satt noe elevene skal få til godt, og da er jeg kanskje ekstra streng på
det, mens andre lærere er ikke fullt like strenge som det. For eksempel er visse lærere på
kontoret er mye strengere på ortografi, enn det jeg er. Selvfølgelig skal elevene skrive korrekt,
men jeg er mer opptatt av den faglige forståelsen og den faglige dybden i svarene, sammen
med litteraturhistorie. Så jeg trekker ikke veldig mye for ortografi. Sånne eksempler er det
mange av. Så man fokuserer på forskjellige ting, og, og derfor blir ikke vurderingene for
kreativ skriving alltid like.

Han tillegger også dette:
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Informant: Elever etterspør i stor grad konkrete tilbakemeldinger. Altså presist hva de skal
forbedre til neste gang. Også helst direkte i teksten. Jeg har hatt samtaler med elever om det i
klassen, og det er det de etterspør i størst mulig grad. Så det er det også det jeg gjør.

I begge utsagn fremmer informanten hva han legger vekt på når han skriver tilbakemeldinger
i kreative tekster. Han forteller at han ikke legger stor vekt på ortografi, i forhold til andre
lærere på skolen hans. I tillegg virker det som om hans fremleggelse av kommentarer er
ujevnt fordelt når kreative tekster skal vurderes. Dette ettersom han hevder at man burde
vektlegge forskjellige momenter i de enkelte kreative besvarelsene, nettopp fordi elever
skriver individuelt i en skrivesituasjon. Likevel virker det som om informanten har en dialog
med sine elever, da ifølge han, de etterspør så konkrete tilbakemeldinger som mulig på
vurderte tekster. Dette er også noe han påstår at han gjør.
Når det gjelder muntlig respons, forteller informanten at han ikke enda hadde hatt mulighet til
å levere ut tekstene til elevene, men at han ved tidligere produksjon av kreative kortsvar, har
hatt samtaler enkeltvis med sine elever om besvarelsene de skrev da:
Intervjuer: Har du hatt noen samtaler med elevene dine for å se om tilbakemeldingene er
forståelsesfulle nok for elevene?
Informant: Ja, det har jeg! Det gjorde jeg da de hadde kortsvar. Der gikk jeg gjennom med de
aller fleste elevene i klassen, og gikk gjennom vurderingen, og da også tilbakemeldingene de
fikk på tekstene.
Intervjuer: Men det var ikke i denne vurderingen?
Informant: Ikke i denne. Denne vurderingen har de ikke fått tilbake enda, så jeg har ikke fått
muligheten til å gå rundt enkeltvis enda.
Intervjuer: Å nei?
Informant: Det får det over jul. Så dette er en, de hadde denne for et par uker siden. Så har de
også hatt en fagdag i sidemål. Pluss en til muntlig vurdering.

For å få mer informasjon rundt fremgangsmåten rundt de tidligere individuelle samtalene,
kom det frem at han også vil overføre den samme dialogformen ved utlevering av
elevbesvarelsene som er med i undersøkelsen:
Intervjuer: De fikk altså muligheten til å spørre om du kunne forklare hvis det var noe som
var uklart i tilbakemeldingene?
Informant: Ja, det gjorde de absolutt. Og de gjør det – mange av de gjør det automatisk. Så da
gjorde vi det. Så lenge så jeg har tid; er ikke alltid jeg har tid, men så lenge jeg har tid, så
prøver jeg å gå gjennom vurderingskriteriene knyttet til oppgaven, eller mine kommentarer
med de, for å se om det sitter. Jeg går også gjennom, som regel, felles ting i plenum som
mange gjør feil. Så sånne ting går jeg også gjennom, hvis jeg ser at det er et mønster som går
igjen. Også går jeg rundt til de forskjellige elevene mens de jobber med oppgavene og ser hva
som jobbes med.
Intervjuer: Går du rundt til hver eneste elev, eller er det litt mer tilfeldig-
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Informant: - Det gjorde jeg med hvert fall med kortsvaret i hovedmål, men ikke i sidemål. Og
jeg kommer nok til å gjøre det med de kreative tekstene også.

Informantutsagnet beskriver at det er stor sannsynlighet for at en dialog om tilbakemeldinger
og framovermeldinger mellom informanten og elevene hans etter utlevering av besvarelsene
fra denne undersøkelsen, dersom det viser seg at elevene har behov for oppklaringer av
kommentarer og at det tidsmessig lar seg utføre. Informanten forteller også at
vurderingskriteriene som ble gitt sammen med oppgaven elevene skulle besvare, gjentas ved
utlevering av elevbesvarelsene. Dersom informanten også ser tydelige og sammenfallende
mønstre fra elevenes «feil» i tekstene, påstår han at han forklarer manglene i plenum og at
han senere har samtaler med de elevene som har behov for å diskutere den individuelle
vurderingen av sine besvarelser.
4.1.1.2.2 Informant 2
Informant 2 legger frem sine meninger kring respons på kreative tekster slik:
Intervjuer: Synes du det er vanskelig å gi tilbake respons på kreative tekster?
Informant: Ja, det kan være vanskelig. Og det er gjerne besvarelsene som ligger der midt i
sjiktet; det er de som er vanskelige å si noe om og vurdere. Det synes jeg hvert fall.

Utsagnet belyser informanten at responsgiving er utfordrende og elaborerer videre hva hun
syns er problematisk ved å gi kommentarer på kreative tekster:
Informant: Det å skille en for eksempel, karakter 5 fra 6, og hva som skal til; det er noen
ganger vanskelig. Er det 5, 5+ eller er det 6? Og det samme gjelder jo i nedre del av skalaen
også. Er det nok til å bestå i det hele tatt, eller er det ikke noe kreativt her egentlig? Så det er
alltid vanskelig å skrive noen tilbakemeldinger og ende opp på en karakter. Men de
besvarelsene som jeg har sendt til deg, som fikk 6; de synes jeg ikke var så vanskelig å
vurdere og gi tilbakemelding på, for der var et noen som hadde truffet veldig både på innhold,
sjangeren og kreativt språkbruk. Så når alt stemmer, så ser du det ganske lett. Men det er litt
verre med de som ligger og vipper mellom 4 og 5, eller mellom 2 og 3. Så det er vanskelig det
der.

Respons virker i utsagnet å være vanskelig å skrive, alt etter hvilket kompetansenivå eleven
viser i teksten. Karakterer virker også å være av stor betydning for informanten, ettersom hun
hevder det er «lettere» å vurdere tekster som ligger på karakteren 6, slik som besvarelse 2A
og 2C, og mer utfordrende å gi tilbakemeldinger og karakter både på tekster som har vist
lavere måloppnåelse og tekster som vipper mellom to karakterer, slik som tekst 2B. Videre
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insinuerer informanten at momentene kreative tekster blir vurdert utfra, er basert på innhold,
om tekster har truffet «sjangeren», og om eleven benytter seg av et rikt og kreativt språkbruk.
Videre belyses hvordan skriftlige tilbakemeldinger er blitt gitt ved vurderingen av
elevbesvarelsene. Informanten forteller:
Intervjuer: Ja, jeg har jo ikke sett de tilbakemeldingene som er skrevet med penn, Informant: - NeiIntervjuer: -men har du skrevet en oppsummerende tilbakemelding på hver besvarelse?
Informant: Nei, det er det skjemaet de får som belyser hva som er bra og mindre bra, som
igjen på en måte er hele oppsummeringen av vurderingen. Mens de underveiskommentarene
er skrevet i margen da. Det ble vanskelig for meg å få tilbake og sende deg besvarelsene med
underveiskommentarer etter utlevering, men jeg skrev jo at: "her har du en fin metafor", og
diverse sånne tilbakemeldinger underveis. Og oppsummeringen, er jo beskrevet i
vurderingsskjemaet som jeg har brukt. Så det er på en måte kortformen med fargekoder, mens
hovedrettingene er litt sånn mer innimellom selve teksten, og de har jo ikke du da.

Underveiskommentarer som ble skrevet i elevbesvarelsen, er som nevnt tidligere i
beskrivelsen av informantens vurderingspraksis, men som etter utlevering av tekster, ikke
vært tilgjengelig for meg å se nærmere på. Likevel påstår informanten at hun har gitt
underveiskommentarer på besvarelsene, og at hun i tillegg bruker kodeapparatet med farger
som indikerer hvilke områder eleven skårer lavt, middels eller høyt på (se tabell 2 i avsnitt
3.4.1.2.2). Ettersom skriftlige kommentarer i liten grad ble formulert i versjonen av
elevbesvarelsene som jeg fikk innsendt, forklarer informanten nærmere at hun i dag legger
mer vekt på samtaler med elever i etterkant av større vurderingssituasjoner, enn skriftlige
tilbakemeldinger, som hun gjorde mye av før:
Informant: Ja, det skjemaet her har jeg jo ikke alltid brukt. Det er faktisk kun de siste årene.
Så de første årene jeg jobbet, så var det mer av den "skrive en tilbakemelding til hver elev"
som jeg brukte. Det merket jeg at tok veldig mye tid, særlig når man skal sitte og skrive
omtrent en A4-side til hver elev. Også er det kanskje ikke det eleven er mest opptatt av når de
får tilbake teksten sin. Det er ikke det første man er opptatt av når man får tilbake en tekst, det
å sitte og granske mange, lange tilbakemeldinger. For det første, ser elevene rett på
karakteren. Også vil de ha det enkelt og kjapt forklart. Hva som er riktig, og hva som er galt.
Og da gikk jeg over til disse skjemaene istedenfor. Det fungerer mye bedre, synes jeg.
Intervjuer: Ja, ok. Så du føler deg mer trygg med dette skjemaet?
Informant: Ja, både med tanke på at det er enkelt for meg å se hva de skårer bra på, og hva de
skårer lavt på. Men det er jo ganske enkelt for elevene også å se det selv da. Istedenfor å bla
seg gjennom en mange tunge tilbakemeldinger, så får de sånne små kommentarer underveis,
vurderingsskjema med karakter og muntlig kommentar etterpå.

Informanten belyser her en stor grad av egenrefleksjon knyttet til egne generelle
vurderingspraksis. Hun beskriver at omfattende tilbakemeldinger ikke nødvendigvis har en
effekt på elevenes læring for forståelse av egen tekst, og at de er mer opptatt av
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vurderingsgrunnlaget for karakterene de har fått på sine besvarelser. Informanten hevder også
at vurderingsskjemaer (med fargekoder) er mer lettfattelige for elevene og mindre
tidskrevende å fylle ut enn de tilbakemeldingene hun har skrevet ved andre tidligere
vurderingssituasjoner. Hun forteller også at hun gir muntlige tilbakemeldinger og
framovermeldinger i etterkant av større vurderingssituasjoner, slik som ved denne
tentamenssituasjonen:
Informant: (...). Til tentamen så tar vi gjerne en litt lenger samtale med en og en ut på gangen.
Er det litt en kortere tekst, hvor de bare har skrevet kort, under en side, så hender det at jeg
bare går rundt i klassen og hører om det er noen spørsmål; eller at de kan komme opp til
kateteret, de som har noen spørsmål om sin retting. Så det er ikke alltid at vi tar den ut på
gangen og bruker veldig masse tid. Så det er litt sånn forskjellig, men vi gjør det alltid med
tentamensoppgavene da.

Videre forklarer hun hvordan en slik dialog foregår:
Informant: Samtalen starter med at eleven tar med seg sin tekst, som hun eller han har sittet
litt og sett på etter at de har fått tilbake karakteren sin og rettingene. Eleven tar den med ut på
gangen, og så sitter vi og går gjennom fra start til slutt. Særlig der hvor det er kommentert da.
Vi sitter ikke og leser hele teksten. Men vi går gjennom der det er rettet på noe, eller påpeker
noe som er bra, også ser vi på det vurderingsskjemaet også - og det er jo litt for å gjøre dem
oppmerksom på at kanskje veldig mye lå på den grønne delen av skjemaet. Elevene kommer
også gjerne med spørsmål om det er noe som er uklart. Men at akkurat språket lå for eksempel
på rød. Så det er jo også litt for å bevisstgjøre på at neste gang, så har du alt på plass, bortsett
fra språkbruken. At du må passe mer på tegnsetting, eller du må passe mer på staving av ord.
Så det her er jo også ment som en sånn, framovermelding av hva man skal gjøre neste gang.
Intervjuer: Så da ber du eksplisitt eleven om å se nærmere på det?
Informant: Ja, og det er jo ut ifra fargeskjemaet.
Intervjuer: Gjelder dette alle typer tekster som elevene skriver i en tentamenssituasjon?
Informant: Ja, det gjør det. Og så bruker jeg også samme vurderingsskjemaer til ulike sjangre,
men vurderingskriteriene er selvfølgelig da tilpasset til hver sjanger. Kreative tekster blir jo
ikke vurdert som blogg-innlegg eller argumenterende tekst, og vurderingsskjema blir jo da
tilpasset de sjangrene som går innenfor kreative tekster.

Det virker som om informanten bruker oppsettet til vurderingsskjema ved de fleste
vurderinger av tentamensbesvarelser, og hun hevder likeledes at kriteriene blir formulert og
tilpasset til de enkelte skrivemåtene. Skjemaene brukes som en framovermelding på hva som
kan bli gjort bedre, ettersom gule og røde kolonner i vurderingsskjema indikerer hva som kan
bli gjort bedre.
Selve vurderingen av de tre kreative elevbesvarelsene, ble ikke, ifølge informanten, diskutert
med andre faglærere. Hun forklarer også at det er vanlig å konsultere andre lærere dersom
man er i tvil om man har vanskelige tekster å vurdere:
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Informant: Jeg har ikke konsultert andre lærere når det gjelder akkurat med vurderingen av
disse tre tekstene her, nei. Det har jeg ikke.
Intervjuer: Men ved andreInformant: -Men ved andre vurderingssituasjoner så hender det ganske ofte at vi må gå inn til
naborommet og spørre; "Hva synes du? Er det en karakter 3 eller 4?". Og som regel så lander
vi på et svar vi er enige om da. Ja. Vi har jo også arrangert her på lærerværelset, for bare
norskseksjonen, sånne egne kryssrettingskvelder. Hvor man tar med seg sånne stiler man er
usikre på, så kan man, kan man noen andre til å se på det. (...). Vi bytter stiler og setter en
karakter. Og hvis vi ender veldig langt fra hverandre, så må vi jo sette oss ned og se på: "Ja,
men hvorfor har du vurdert det slik? Jeg mener jo at det skal skåre høyt her, men lavt der".
Også møtes vi gjerne på halvveien og blir enige. Så det er en form for teamarbeid det her, ja.
Selv om man i utgangspunktet sitter alene og retter.

4.1.1.2.3 Informant 3
Informant 3 vurderer på bakgrunn av prosessorientert skriving av kreative tekster, og slik det
er nevnt i kapittel 2, er tilbakemeldinger en stor del av en slik arbeidsmetode. Viktigheten av
konkret skriftlig respons i norskfaget kommer også frem i informant 3 sine utsagn:
Informant: (...) Ser vi på debatten som sier at norskfaget er et overfylt fag, og at det er
læreplanene sine feil, og at norsklærere jobber seg ihjel; jeg mener at det ikke er læreplanens
skyld. Jeg mener det er lærernes skyld. Det er vi som fyller fagene for fulle, og det er vi som
legger ting til, og ikke tar ting ut. Og nå legger vi opp til så mye skriveopplæring på forhånd,
så må vi ta ut noe. Det mener jeg at er da, blant annet den veldig detaljerte rettingen. Og så
mener jeg også at når man har færre karakterer, så må man ha færre vurderingssituasjoner,
som vi jo har da. Før har vi hatt 2 vurderingssituasjoner per karakter, det vil si at man har 6
vurderinger i halvåret, for å kunne sette hovedmål, sidemål og muntlig; nå har vi 3
vurderinger til sammen. 1 i hovedmål, 1 i sidemål og 1 i muntlig, for da å kunne sette denne
helhetskompetansen. Så vi har da faktisk valgt å tørre å ta bort noe av det vi gjorde før.
Elevene mine får jo mye mindre detaljerte tilbakemeldinger enn hva mine elever gjorde før,
men jeg tror ikke at de lærer noe mindre av den grunn.
Intervjuer: Du tror det funker bra?
Informant: Ja, altså forskning viser jo også at det er skrivestøtten underveis når elevene er i
skriveprosessen, er mye mer verdifull enn det elevene gjør etterpå. For da er elvene lukket for
tilbakemelding. Da er de «waaay past» den teksten, slik at de er ikke, ikke på samme måte,
mottakelige for min respons. Og da tenker jeg: «hvem er det da jeg skriver denne responsen
for? Er det for min egen samvittighet, eller er det for at de eldre lærerne skal kunne si; «ja, det
er sånn du skal gjøre det? Eller er det for eleven?» Og jeg jobber jo for eleven, og hvis eleven
ikke lærer av det, så dropper jeg å gjøre det. Jeg synes også at det er en viktig del av jobben
min som lærer å ivareta hele mennesket, og som lærer på skolen, så trenger du ikke å ha vært
mange timer i et klasserom for å se at det er vurderingspresset som de her ungdommene
opplever, er jo heeelt ´KOKO, og de er så stressa, og de er så frynsete. Derfor har jeg besluttet
at den eneste karakteren som de får av meg, er den de får til jul. Eller midtveisvurderende. Å
behandle norsk som et avgangsfag i fra første termin i førsteklasse, er tull. Så vi har da, våget
liksom å ikke, å kunne sette da en femmer for eksempel, selv om du vet dette er basert på
muntlig, og kanskje bare en sjanger, og ikke at du føler at du må ha helheten på alle
vurderingene. At det er noe med å # synliggjøre for eleven at dette er en prosess; du skal ikke
ha en avsluttende karakter av meg får om 3 år, og da må vi ikke piske de, som om det man
setter til jul er det som skal stå der.
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Informanten virker å være svært selvreflektert og har klare meninger på hvordan vurdering
skjer i hennes klasserom. Tilbakemeldingene skal fungere som en støtte i arbeidsprosessen,
til tross for at hun hevder at den skriftlige responsen er betraktelig mindre detaljorientert enn
hva den tidligere har vært. Karakterer skal dermed ikke ta hovedfokuset, for målet med
prosessorientert skriving, virker å ligge i arbeidsinnsatsen og dedikasjonen til elevene. Hun
forklarer nærmere hvordan hennes tilbakemeldingspraksis foregår, slik:
Intervjuer: Nå har du jo skrevet tilbakemeldinger på tekstene - og de er ganske langeInformant: -DET er mye kortere enn hva jeg har pleid, ja ((latter)). Men det som jeg gjør nå,
som jeg ikke gjorde like mye av før, det er at jeg lar være å kommentere mange ting i
tekstene. Og så er det mange ting jeg tar felles i klasserommet. I tillegg - jeg sendte jo med
egen-refleksjonsnotater som elevene skrev etter utlevering av de «vurderte» tekstene. Ellers
skriver de også alltid i prosess, og de får alltid veiledning når de er i klasserommet. Så jeg
snakker jo med de underveis, mens de skriver. Jeg tenker at når man fyller på med mye mer
med støtte underveis, så må man også kutte et sted, så jeg har da kuttet tilbake på
tilbakemeldinger på tekst.

Utsagnet beskriver forholdet informanten har til tilbakemeldinger på elevbesvarelser. En av
punktene informanten trekker frem, er refleksjonsnotatet som ble beskrevet i 3.4.1.2.3, som
virker å være en del av tilbakemeldingspraksisen. Videre utdyper hun også at hun plukker ut
noen elementer som har vist seg å være utfordrende for en del elever i klassen hennes, som
hun ta opp i plenum. Hun forteller også at elevene hennes alltid skriver prosessorientert og at
de alltid kan få veiledning på tekstene når de er i klasserommet med henne. Selv om hun
hevder hun ikke kommenterer tekstene så utdypende som hun gjorde før, påstår hun at hun
kompenserer ved å gi elevene mye støtte underveis i skriveprosessen, slik at hun alltid er i
dialog med dem. Hun utbroderer videre hvordan vektleggingen av tilbakemeldinger i kreative
tekster er blitt redusert, og mer fokusert på denne måten:
Intervjuer: Så når du sier at du fokuserer mindre på enkelte ting. Hva er det det innebærer?
Informant: ´Nei, det varierer jo fra gang til gang. Denne gangen her skulle jeg ha hovedfokus
på at de klarte å veksle mellom hjerte- og hjerneskriving, men jeg ikke var så veldig opptatt
av for eksempel å gi kommentarer på hvor flinke de hadde vært til å ta inn konteksten i
besvarelsen. Det tok vi mer i plenum, og da gjorde jeg det mer sånn at jeg hadde noen sånne
settinger eller sitater fra tekstene som jeg tok utgangspunkt i, og spurte hvordan de kunne
forbedres og sånne ting da. Så jeg tenker litt sånn at jeg hvert fall i de to siste årene, så
opplever jeg selv at det har skjedd en utvikling i måten jeg legger opp skriveundervisningen i
klasserommet på, og at jeg har flyttet mer av tiden til, eller mer av skriveopplæringen til
forarbeid. Vi er blitt tydeligere på førskrivingen at de må øve på hva de skal gjøre når de skal
skrive, også bruker jeg virkelig - #jeg prøver være litt flink til det, og ikke være den
samvittighetsfulle norsklæreren som sitter med rettebunker i vinterferien og sånn. Det vil jeg
ikke være.
Intervjuer: Ja, det tar jo veldig lang tid-
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Informant: -ja, også lærer elevene ikke av det på samme måte.

Informanten belyser at tilbakemeldingene som gis til elevenes, differerer ved vurdering av
elevbesvarelser. Hun nevner at hovedfokuset har ligget på hjerne- og hjerteskriving, og at
innholdsmomenter som eksempelvis tar opp oppgavens kontekst, ikke nødvendigvis blir
kommentert. Hun hevder at hun via felles dialog i klasserommet tar opp enkelte sitater eller
settinger, og at hun har bedt elevene om å reflektere rundt forbedringspotensialet i utsagnet
eller utdraget ved egenvurdering. Slik fremholder hun at klassen i stor grad arbeider med
forarbeidet i skriveprosessen, og at de ikke bruker mye tid på arbeid med lange skriftlige
tilbakemeldinger.
Videre forklarer informanten hvorvidt hun syns kreative tekster er vanskelig å vurdere,
hvorpå hun i tillegg forklarer hvordan tilbakemeldinger på slike tekster kan ha en effekt på
elevenes selvfølelse:
Intervjuer: Synes du det er vanskelig å vurdere kreative tekster? Da mener jeg ikke bare
essay, men heller også kåseri, novelle og dikt – hele pakken. Hvilken av de synes du er
vanskeligst å vurdere?
Informant: Jeg har ikke #. Jeg har jo vurdert kåseri og, altså, jeg har aldri vurdert et dikt.
Noveller har vi jo skrevet litt av. # Jeg synes det er vanskelig å vurdere det, fordi det ikke er
sånn – ikke at det er vanskelig å finne hvilken karakter jeg ville gitt, eller tilbakemelding, men
jeg synes det er vanskelig at elevene tar det veldig personlig. Mye mer enn de gjør med en
fagartikkel.
Intervjuer: Kan jeg spørre deg om hvorfor du tror at det er sånn?
Informant: Nei, det er jo veldig tydelig når vi har gitt tilbakemeldinger. De føler jo at de
investerer mye mer av seg selv i tekstene. I motsetning til den faglige fagartikkel, hvor
elevene opplever i mye større grad at du vurderer ´innholdet. Mens når de skriver novelle, så
opplever du i mye større grad at du vurderer elevene. For eksempel at de knytter seg mye mer
til besvarelsen, og når det er så tydelig at en subjektiv fortellerstemme kommer frem, når de
har dikt og sånne ting. Vi har jo veldig ofte hatt noveller på vg1 og da er de ikke alltid heller
like modne. De har skrevet mange fortellinger på ungdomsskolen, og mange av de har fått
gode karakterer på det; også kommer de her, og jeg prøver å lære de ulike sjangertrekk om
noveller, så skriver de bare klassisk fortelling likevel. Så er det kanskje en fortelling med
utgangspunkt i noe de har opplevd selv. Og når vurderingen så kommer, er en 3er for lite. Jeg
synes det er litt sårt da. Så det er lettere jo mer man har jobbet på forhånd med førskrivingsaktiviteter, som de da skal ta med seg videre inn i skrivingen av teksten som skal vurderes.
For da er det lettere å si; «husker du at du måtte velge hva slags type stat du skulle ha, eller
hvilken synsvinkel?» eller «husker du at vi sa det skulle være en blanding mellom dialog og
skildring? Selv om du ikke synes det var naturlig, så burde det være med».

Gjennom muntlig veiledning underveis i skriveprosessen, som informanten her forteller hun
arbeider aktivt med, blir dette også en form for muntlig respons på teksten. Gjennom
veiledning virker elevene å få konstruktive og behjelpelige svar på deres spørsmål om
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tekstene, og vil slik få en umiddelbar respons på teksten. Det er viktig å bemerke at
informanten likevel syns det er tøft å se at enkelte elever tar tilbakemeldinger og karakterer
svært personlig. Informanten nevner også at en subjektiv stemme i større grad kommer frem i
en kreativ tekst, og at hun slik føler at hun vurderer elevene, og ikke teksten som de har
produsert. Ettersom hun fremlegger at hun anvender førskrivingsaktiviteter, presiserer hun
også at det er lettere for henne å hjelpe elevene videre dersom noe skulle mangle i tekstene
deres.
Etter at vurderingen av det første utkastet av elevbesvarelser, forteller informanten om de
muntlige tilbakemeldingene med klassen:
Intervjuer: Tok du deg tid til å ta en samtale med hver enkelt, sånn underveis etter at du haInformant: - Ikke etter! Jeg delte ut tekstene, og de jobbet med de i 90 minutt. Og når de satt
og skrev de refleksjonsnotatene, så hadde de fått teksten utlevert på forhånd. Og da svarte jeg
på alle de spørsmålene som de hadde. Disse elevene er ganske ivrige på å stille spørsmål, så
det at # si at jeg snakket med litt over halvparten, ca. 60 prosent av klassen om de
spørsmålene de hadde da. Og da var det både spørsmål til tilbakemeldingene mine, og
hvordan de kunne gjøre teksten bedre, og såntIntervjuer: - var det, var det i dialog på deres initiativInformant: - jaja, da rekker de opp hånden. Så går jeg rundt. Også går jeg rundt og så «passer»
på at de skriver inn de tingene som blir sagt, og så videre.

Her fremstilles det at både framovermeldinger og tilbakemeldinger er en del av responsen
som blir gitt ved tekstproduksjon i denne dramaklassen. Både muntlig og skriftlig angis det
hva som kan være problematisk ved besvarelsene, men også hva som kan bli enda bedre i et
senere utkast.
4.1.1.2.4 Oppsummering
Når det gjelder hvordan både skriftlig og muntlig respons fremstilles av informantene, vil jeg
tørre å påstå at enkelte deler av de tre informantenes vurderingspraksis er sammenfallende.
For det første bruker alle tre informanter både skriftlige tilbakemeldinger og
framovermeldinger i varierende grad ved større vurderingssituasjoner. Kommentarer i
løpende tekst hevder alle tre at de benytter seg av, mens informant 1 og informant 3, til
forskjell fra informant 2, skriver også i stor grad større, men også relevante sluttkommentarer
i denne vurderingsprosessen. Muntlig respons virker også å være et felles element i de ulike
utsagnene, hvor både muntlige tilbakemeldinger og framovermeldinger på besvarelsene, gjør
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at elevene også kan be om begrunnelser og stille spørsmål som de eventuelt har om sine
vurderte tekster.
4.1.1.3 Kategori 3: Formativ og summativ vurdering
I summativ og formativ vurderingspraksis vil lærernes utsagn definere hvilken tilnærming de
mener selv har anvendt i denne spesifikke vurderingssituasjonen, og hvordan de har utført
vurderingen. Særlig vil vurderingskriterier veie tungt her. Hovedspørsmålene som kategorien
har tatt utgangspunkt i, lyder som følger:
•

Hvilke vurderingskriterier har du brukt i denne vurderingssituasjonen da du skulle
vurdere elevenes kreative besvarelser?

•

Fikk elevene innsyn i vurderingskriteriene før skrivesituasjonen fant sted?

•

Har dere arbeidet videre med tekstene etter utlevering av de vurderte tekstene?

4.1.1.3.1 Informant 1
Informant 1 sier følgende om bruk av vurderingskriterier:
Informant: Jeg pleier å ta utgangspunkt i vurderingskriterier som elevene kommer til å få på
eksamen. Det er, og den praksisen har jeg også, opplever jeg også som normalen på min
skole. Jeg tilpasser det til oppgaven, og jeg konkretiserer de veldig ofte. Kravet om at elevene
må "ha en hensiktsmessig struktur"; det kan være litt lite konkret for mange elever. Men jeg
pleier å bruke de samme vurderingskriteriene i ulike sjangre, men jeg gjør de mer konkrete og
tilpasset.

Eksamensveiledningen for vg3 ble som nevnt i avsnitt 3.4.1.2.1., brukt som utgangspunkt for
de formulerte vurderingskriteriene i denne skrivesituasjonen. Gjennom å konkretisere og
tilpasse vurderingskriterier, kan ulike teksttyper, ifølge informanten, bli vurdert på
forskjellige måter. Samtidig hevder han også at de samme vurderingskriteriene blir brukt i
ulike sjangre. Under presenteres hva som menes med de ulike innholdsmomentene i
vurderingskriteriene til informant 1, som ble tatt utgangspunkt i ved skrivesituasjonen, med
særlig fokus på kreative tekster:
Informant: #. «En hensiktsmessig struktur» for eksempel, vil jo i oppgaven være en god
innledning, en god avslutning, og at man har en hoveddel, der man har, diskutert forskjellige
momenter fra teksten. I kreative tekster så er det annerledes. Da handler det mer om hvordan
man bygger opp avsnittene sine. Hvor lett det er å lese for leseren, og så videre. Relevante
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momenter i akkurat denne teksten her, handler om hvordan man bruker kildeteksten her, om
man trekker inn eksempler derfra. Og hvilke ting man tar ut av kildeteksten og reflekterer
over. Og «god bredde», i de andre tekstene, handler om forståelse av renessansen og
barokken. Og det er det delvis også i de kreative tekstene, at man må ha med kunnskaper om
de litteraturhistoriske periodene.

I utsagnet rettes det særlig oppmerksomhet rundt strukturen og «(god) bredde» i tekstene, da
det gjelder både oppgavene som inviterte til kreativ skriving og tekstanalyse. Lesbarhet og
kildebruk virker også å være viktige tyngdepunkt i vurderingskriteriene, hvor førstnevnte
forteller om hvor leselig en tekst er for en tenkt leser, og kildebruk om referering og
henvisning til oppgavens vedlegg. I tillegg blir også kontekstualisering av de
litteraturhistoriske periodene tatt med. Informanten hevder likevel at kreative tekster bygges
opp annerledes, men nevner ikke i intervjuet hvordan dette eksplisitt gjøres.
Vurderingskriteriene som informant sendte inn i tillegg til elevbesvarelsene og oppgavene
som skulle besvares, var kun vurderingskriterier med høy måloppnåelse, og ikke
vurderingskriterier som også belyste middels og lav kompetanse. Vurderingskriteriene for
høy måloppnåelse var de eneste som ble gitt ut til elevene før skrivesituasjonen, og
informantens utvalg av ble begrunnet slik:
Informant: Listen av vurderingskriteriene fikk jeg av en kollega som hadde formulert felles
kriterier for alle klasser som skulle skrive denne dagen. Den var for høy måloppnåelse i
norskfaget. Middels og lav måloppnåelse ble ikke formulert til denne vurderingssituasjonen,
men vi gikk gjennom de før skrivedagen og da tok jeg utgangspunkt i høy måloppnåelse og så
ga jeg eksempler. "Gjør du ikke dette, så er det middels, og gjør du ingen av delene, er du på
lav måloppnåelse».

Informanten forteller i utsagnet at vurderingskriteriene ikke var formulerte av han, men av en
av hans kollegaer. Vurderingskriteriene er da ifølge han, gjeldende for alle klasser på vg2 på
denne skolen. Videre belyses om tekstene skal arbeides ved en senere anledning, som igjen
gir en indikasjon på om vurderingen er formativ eller summativ.
Intervjuer: Skal dere arbeide noe videre med tekstene, i samråd med vurderingskriterier og
tilbakemeldinger, etter utlevering av de vurderte besvarelsene?
Informant: Jeg tenker vi gjør det etter jul. Mulig at vi får tid til det første time etter jul; da skal
de gjøre elevundersøkelsen, så det er ikke sikkert at det blir tid til det, men like etter jul skal
vi gå gjennom denne vurderingen, og sannsynligvis også en vurdering i sidemål. Da skal vi
jobbe med disse tekstene, og slik se nærmere på vurderingskriterier, og også
tilbakemeldinger.

Han hevder videre hvilken betydning en revidering av tekstene har for elevene:
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Intervjuer: Hvorfor tror du det er hensiktsmessig å prate om selve vurderingen? Altså, etter at
elevene har fått den vurderte teksten utdelt?
Informant: Jeg liker hvert fall å gi kommentarer som gjør at de kan forbedre seg til neste
gang. Altså ikke noe spesifikt som: «ja, du skjønte ikke hva dualisme-begrepet i barokken
betyr». Det blir fort veldig spesifikt, og det er ikke noe hjelper deg videre til neste tekst, eller
til neste vurderingssituasjon. Så jeg er opptatt av de generelle tingene, ting de kan forbedre til
neste gang, som hjelper de videre, og som de kan jobbe med, og som de gleder seg til å jobbe
med, fra et faglig perspektiv.

Informanten viser her tendenser til at dette er en formativ vurderingsprosess, hvor han påstår
at et etterarbeid med besvarelsene i stor grad er sannsynlig. Han hevder også at dersom det er
mulig å legge av tid til å revidere tekstene, at det finnes en reell mulighet for at disse kreative
tekstene blir arbeidet videre med etter utlevering. Vurderingssituasjonen heller dermed mer
mot en summativ vurderingstilnærming, ettersom karakterer på mange måter avrunder
skriveprosessen. Informanten påstår likevel at revidering kan være hjelpsomt for elevene,
særlig med tanke på konstruktive og gode tilbakemeldinger, og har dermed et ønske om å
sette av tid til videre arbeid med de vurderte besvarelsene. I utsagnet nedenfor understreker
informanten selv at han ser både at det finnes formativ og summativ vurdering i denne
vurderingssituasjonen:
Informant: Norsk er jo et fag som man lærer seg over tid. Så for en vg2-klasse er jo denne
terminen bare øving. Det er ikke en karakter som blir stående. Selvfølgelig må man
opparbeide visse kunnskaper som man kan få brukt senere, og som er viktig i forståelsen av
ulike temaer som kommer senere. # Og som muligens kommer på eksamen. Men når det
gjelder karakterene nå, så er det bare øving. Det er formativ vurdering.
Intervjuer: Formativ vurdering, ja. Vil du si det er en ren formativ vurdering?
Informant: Det blir jo gitt en tallkarakter, så, om det er ren formativ vurdering, det er det nok
ikke. Og den teller jo på terminkarakteren deres, så det er jo elementer av summativ vurdering
i den. Og elevene sier også at: «denne terminen, dette året, så fokuserer jeg på fagene mine
som er avgangsfag også. Fysikk, R2, sånne typer fag, som de jobber veldig med».

4.1.1.3.2 Informant 2
Informant 2 legger frem hvordan hennes vurderingskriterier ble utformet, på denne måten:
Informant: Læreplanen er den som er utgangspunktet for alt vi gjør. Så vi ser jo hele tiden på
målene som står der, og utarbeider opplegget ut ifra det. Og vurderingen også, vi bruker jo
kriteriene fra skriftlig eksamen til vg3. Så det gjelder enten det er som tekster som dette her,
kreative, eller, uansett hvilke tekster det er, så bruker vi jo de overordnede nasjonale målene,
sånn som læreplanen og kriteriene. Også bryter vi det litt ned da. Sånn som denne oppgaven
her, med de tekstene du har fått tilsendt. Da er det jo gjort sånn at de kriteriene som er tatt

89

med, er jo basert på de kriteriene til eksamen. Men gjort litt enklere da. Ja. Så det er ikke alle
punktene som er med, men de er flettet inn der på et eller annet vis.
Intervjuer: Hvordan da?
Informant: -Ja, det blir litt mer sånn større, vide kategorier i stedet for alle de spesifikke
punktene som står i eksamenskriteriene da.

I utsagnet fremstilles det at informanten bruker eksamensveiledningen og den nasjonale
læreplanen for norskfaget når hun generelt sett utarbeider vurderingskriterier. Hun nevner
også at hun bruker ulike kriterier fra eksamensveiledningen til å formulere kriterier tilpasset
ulike oppgavetyper. De kreative besvarelsene blir videre belyst her, og hun nevner at
kriteriene er blitt formulert enklere, antagelig slik at elevene kan lettere forstå hva som skal
eller har blitt lagt vekt på ved en kreativ vurderingssituasjon. Hun forklarer nærmere hvilke
kriterier hun brukte ved denne spesifikke vurderingssituasjonen, slik:
Informant: (...). Det vurderingsskjemaet med fargekoder som du fikk tilsendt, er jo
vurderingskriterier som egentlig kokt ned til 6 spørsmål. (...). Et spørsmål omhandler
innholdet, altså hva slags nivå besvarelsen er på. Og det går jo på om man fletter inn
fagbegreper og så videre. Sjanger er jo et eget punkt. Om man svarer på oppgaven, det går jo
også på punktene til Udir, på under relevans. God struktur, altså oppgavens inndeling, er et
punkt. Kildebruk og språkbruk, sett under ett da. Så det er jo egentlig den Udir-listen som er
utgangspunktet.

Kriteriene som informanten hevder hun har brukt, hevder har en sterk tilknytning til Udirs
eksamensveiledning, og at særlig de kreative tekstene blir vurdert på basis av seks
overordnede vurderingskriterier som også er nevnt i veiledningsdokumentet for eksamen etter
vg3. Innhold, sjanger, relevans, struktur, i tillegg til kildebruk og språkbruk er det som blir
nevnt at de kreative besvarelsene har blitt vurdert ut fra. Etter utspørring om hvordan hun
legger vekt på de ulike kriteriene i vurderingsprosessen, svarer hun:
Informant: Åh, det er vanskelig. Det er nesten sånn som elevene spør: "hva er viktigst å ha
med?". Jeg føler at alt er like viktig. Men jeg vil vel kanskje også si når det gjelder de kreative
tekstene, at hvis innholdet er på et høyt nivå i den kreative biten, da har man jo klart å være
original da; i språket, og i virkemidlene, og i innholdet. Så innholdet er jo viktig der. Egnet
sjanger er jo også ganske vesentlig på kreative tekster. At man har en sjanger som er egnet til
å være kreativ, og som svarer på oppgaven. Så egentlig henger de 3 første kriteriene sammen.
At innholdet, sjanger, og det at man svarer på oppgaven, at det er på plass. Men det er klart at
det er vanskelig å si at det er ikke er viktig med struktur, eller kildebruken. For alt er jo viktig!
Men akkurat for de kreative tekstene, så er det jo innholdet, språkbruken og sjangeren som er
veldig vesentlig å få på plass.

Informanten legger i utsagnet hennes først frem at alle seks kriterier er like essensielle for å
kunne si noe om hvilken kompetanse elevene viser i en kreativ besvarelse. Hun retter likevel
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videre et fokus på et originalt innhold, og at det originale også bør være gjeldende for
elevenes språk og utvalgt bruk av virkemidler. Egnet sjanger blir også tatt med her, og kobles
opp mot innhold og relevans. Hun resonnerer seg videre fram til at også struktur og kildebruk
er viktige kriterier, men trekker avslutningsvis frem at de tre avgjørende vurderingskriteriene
er innholdet, språkbruken og sjanger. I neste utsagn kommenterer informanten hvor mye
innsyn elevene på forhånd fikk i vurderingskriteriene før selve skrivesituasjonen:
Informant: Elevene fikk ikke utdelt vurderingskriteriene før skrivesituasjonen, men vi har hatt
de oppe på storskjerm mange ganger. Og det er fordi de er relevante å ta opp fra gang til gang.
Disse kategoriene her, med språk, kilder, struktur; de vet liksom om alle disse 6 kriteriene
som kommer hver eneste gang når de skal produsere slike tekster. Så de har sett det på
forhånd mange ganger på storskjerm, også får de jo også skjemaer utdelt etter hver tekst de
har skrevet. Så de vet jo at det er den samme som kommer hver gang.

Her fremkommer det at elevene ved arbeid med kreative tekster, får innsyn i
vurderingskriterier som danner vurderingsgrunnlaget på storskjerm i plenum. Kriteriene som
fremvises i fellesskap, virker også å være nært knyttet til vurderingsskjemaene og at elevene
sannsynligvis vet hva som vektlegges ved hver vurderingssituasjon av kreative tekster.
Informanten forklarer videre hvordan kriteriene i vurderingsskjemaet er blitt kvalitetssikret:
Informant: Jeg har ikke samarbeidet med noen om akkurat dette spesifikke skjemaet, men vi
deler jo stadig vekk noe materiale knyttet til undervisning og vurdering, med kolleger. Og jeg
vet det er flere som bruker lignende typer skjemaer som de jeg bruker, av oss norsklærerne på
skolen. Men kvalitetssjekken ligger egentlig i utgangspunkt i at spørsmålene tar utgangspunkt
i kriterieskjemaet for eksamen. Så det er de samme kriteriene som de kommer til å møte til
eksamen også, bare at her er det brutt ned til litt mer vide spørsmål da. Som igjen favner mye.

Informanten forteller i dette utsagnet at kvalitetssjekken på vurderingsskjemaet kun ligger på
Udirs kriterier for kreative tekster, men at hun og hennes kolleger likevel deler på
undervisnings- og vurderingsmaterialer med kolleger. Ettersom andre lærere også bruker
skjemaer i sin vurderingspraksis i norsk, vil jeg bemerke at det også kan være mulig å se på
delingen som en kvalitetssjekk. Hun kaster videre lys over at de nevnte seks
vurderingskriteriene som regel er ganske vide. Hun forklarer nærmere om hvilke formeninger
hun har gjort seg om kriterienes betydning i utsagnet nedenfor:
Intervjuer: Er det vanskeligere eller lettere da å definere hvilke punkter elevene skårer bra
eller mindre bra på, siden du sier at kriteriene favner mye?
Informant: Nei, jeg synes det blir mye enklere når man bruker sånne kriterieskjemaer i
forhold til det å bare sitte og skrive tilbakemeldinger, hvor man kan skrive om alt. Om
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tegnsetting og alt det andre. Jeg synes det er mye mer ryddig for både meg, og for eleven, å se
"hva treffer du på", og "hva er det du mangler litt på".

Selv om informanten hevder her at det er enklere å bruke skjemaer istedenfor skriftlige
kommentarer i vurderingsprosessen, virker det som om det i dette utsagnet er en smule
paradoksalt at kriteriene i vurderingsskjemaene som omtales som «vide spørsmål» i forrige
utsagn, er veldig divergerende fra «vanlige» skriftlige kommentarer. Informanten hevder
likevel at det som gjør vurderingsprosessen enklere, er at det for henne og elevene er mer
oversiktlig og mer ryddig med avkrysning på ulike kompetansemål.
Spørsmålet som omhandlet etterarbeid med utleverte tekster, ble også frembragt i intervjuet
med informanten:
Intervjuer: Har dere arbeidet noe videre med tekstene etter utlevering da?
Informant: Ja, det vi ofte gjør, før de får de tilbake, er at jeg gjerne leser opp noen eksempler
fra stilbunken som kan fungere som modelltekster for resten av klassen. Og det er bare hvis
noen har svart veldig bra på de enkelte oppgavene. Og når de får det tilbake da, så jobber vi
med det på den måten at de selv sitter og ser på sin egen tekst med rettinger, så tar jeg med
meg en og en ut på gangen. Så sitter vi og ser på de mer konkrete rettingene da. For i selve
teksten så står det jo tilbakemeldinger som er skrevet med penn. Så det er bare på det
retteskjemaet at det er gjort sånn, i skjematisk form. Mens i selve teksten, står jo de gode
gamle kommentarene.

Informanten fremmer at besvarelser som har vist høy måloppnåelse, kan bli trukket frem og
lest høyt i klasserommet, og at disse også kan få en status som modelltekster i klassen. Hun
elaborer videre at elevene får tid til å se over kommentarer som er skrevet underveis i teksten
samt utfylte vurderingsskjemaer, og at hun videre har individuelle samtaler med hver elev.
4.1.1.3.3 Informant 3
Informant 3 forklarer først og fremst hvordan hennes vurderingskriterier ble laget, og dermed
også hva som inngår i kravene til kreative tekster:
Intervjuer: Hvem laget kriteriene?
Informant: Det var meg og samarbeidspartneren min.
Intervjuer: Ble de kvalitetssikret av noen andre enn dere to?
Informant: Nei.
Intervjuer: Hvorfor brukte dere nettopp disse vurderingskriteriene, og ikke noen andre
kriterier?
Informant: Nei, vi tenkte at det var nok at det var essensen vi tok for oss. At de kombinerte
hjerte- og hjerneskriving og beveging og belæring, og at de formelle greiene skulle trekke opp
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de to elementene i tekstene. Disse elementene skal vise kunnskap om konteksten, og at forsøk
om å reflektere og filosofere handler mye om det kreative, innholdsmessige i et essay, eller i
en annen type kreativ tekst. Det vil si at elevene skal gjøre det fremfor å komme frem til et
endelig svar, og at de har en tydelig rød tråd som gir struktur, men at det bør ha ført til at man
også kan ta noen avstikkere eller flere i teksten. Det handler om formen til en kreativ tekst, og
at den er grunnleggende i at språket kommuniserer med leseren. Så da tenkte jeg at det var
nok kriterier til en kreativ tekst.

Her forklarer informanten at hun og samarbeidspartneren hennes har hatt hovedfokus på to
overordnede elementer ved vurderingen av kreative tekster, altså; hjerne- og hjerteskriving –
også tidligere omtalt som «bevege» og «belære». Hun utdyper at kunnskap om kontekst, og
refleksjon og filosofering anses som kreative innholdsmomenter i et essay eller en annen
kreativ teksttype, og at det er dette som må komme frem i de kreative elevbesvarelsene.
Videre blir det også nevnt at elevene må ha en sammenbindende struktur, hvor grensen til en
viss grad kan tøyes på bakgrunn av det kreative aspektet. Kommunikasjon mellom forfatter
og leser står som et siste medbragte kriterium.
Ved spørsmål om hvorfor nettopp disse kriteriene ble valgt, begrunner hun:
Informant: Vi har jo droppet de store vurderingskriterieskjemaene. På skolen hos oss så hadde
vi jo kriteriene som er de samme som inngår til norsk hovedmålseksamen. Vi hadde sånne til
alt. De var da delt på nivå, og så videre. Men det vi erfarte da, var at oppgavene vi ga til
elevene, VAR så store, og at det ER så mye å holde fokus på, at de blir helt galne ((latter)). Så
vi har da valgt å droppe disse kriteriene, tenkte at vi bare kan formulere det om som en slags
relativ kort liste med hva vi forventer. Og da er jo det disse greiene med at vi selvfølgelig
presenterer og bruker disse eksamensveiledningene. Men det gjør vi mer av når elevene går i
tredjeklasse. Inntil da forsøker vi på en måte å bryte ned kriteriene, før vi setter i gang med
planleggingen av perioden. Og dette mener jeg funker bra.

Det fremkommer av utsagnet at informanten og andre lærere ved hennes skole tidligere har
anvendt eksamensveiledningen som en base for vurderingskriterier i ulike
vurderingssituasjoner før eksamen i vg3. Ettersom kriteriene virket mer uforståelige for
elevene enn anvendbare, har både hun og andre lærere brutt ned de store kriteriene til mindre
og mer lettfattelige vurderingskriterier til «vanlige» skrivesituasjoner, noe som hun sier har
vært mer hensiktsmessig. Dette virker også å være gjeldende for kreative tekster. Videre
informerer hun om det er noen av kriteriene hun har lagt mer vekt på enn andre:
Informant: Det viktigste er at de på en måte har tatt et kreativt valg som gjenspeiler både
hjerne- og hjerteskriving. Jeg har ikke en vekting på hva som er viktigst innenfor disse, men
det er kanskje ikke så nødvendig når de heller ikke får en karakter med en gang. Og da,
trekker jeg jo heller mer frem de tingene som da jeg ser er det tydeligste x-punktet. Hvis noen
ikke har noe kunnskap om det de produserte, så er jo det viktigere å kommentere enn kanskje
at hjerte- og hjerneskrivingen sitter helt.
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Intervjuer: Så du tar vektingen av kriteriene litt på hva som kommer frem i tekstene?
Informant: Jaja, tar det litt som det passer ((latter)).

Informanter belyser her at det kreative valget er noe som står sterkt i vurderingen av kreative
tekster, men at kriteriene ifølge henne, ikke nødvendigvis trenger å vektlegges på forhånd.
«x-punktet», det jeg fortolker som det området i en besvarelse som noe som ytterligere kan
forbedres, kommer frem i varierende grad og i ulik form i elevbesvarelsene, og det er dette
informanten hevder hun vektlegger mest.
Hun forklarer videre at hun har vist frem vurderingskriteriene til elevene før
skrivesituasjonen:
Intervjuer: (...) Ga du ut vurderingskriteriene før skriveprosessen startet?
Informant: Ja, før den dobbeltøkten hvor de faktisk skrev. Ja, ja. Så det blir ikke gitt ut sånn
før vi gjorde alt dette her (viser til annet innsamlet tekstmateriale, som undervisningsopplegg
og førskrivingsoppgaver).

Hun viser også til at elevene underveis kunne når som helst i prosessen be om utdypelse eller
kommentarer på vurderingskriteriene som ble gitt før selve skrivesituasjonen:
Intervjuer: (...). # Fikk elevene muligheten til å be om utdypelser av kriteriene som ble brukt
til vurderingen av besvarelsene deres?
Informant: Jaja. De kan spørre om alt mulig. Altså dette er ikke en vurdering hvor de skal bli
testet – det er jeg ikke opptatt av. Så de kan spørre om hva de vil underveis, og de har jo også
en time på å samarbeide med andre og, før de setter i gang med skrivingen. Og vi har også
hatt en time hvor de kan lese hverandres tekster og gi hverandre tilbakemeldinger underveis
og sånne ting som er knyttet til vurderingskriteriene.

I utsagnet fremstiller informanten at hun i liten grad har til hensikt å teste elevenes
kunnskapsnivå ved vurderingssituasjoner. Ettersom hun også nevner at elevene også
samarbeider med hverandre og at de har mulighet til å spørre henne om «alt mulig», virker
det å være innforstått for informanten at elevene vil stille spørsmål om vurderingskriteriene
som er brukes i skrivesituasjonen, dersom noe er uklart for dem. Videre forklarer hun at hun
vil at elevene engasjerer seg i hverandres tekster ofte:
Informant: Vi forsøker å lære elevene opp til det man kommer ganske langt alene, men at man
kommer SYKT mye lengre sammen med noen andre. Jeg og kollegaene mine er veldig åpne
på at vi heller ikke har laget alt av undervisningsmateriale og så videre på egenhånd. Om jeg
har ikke laget alt av det jeg bruker i klassen, så er det kanskje noe mine kollegaer har gjort.
Det blir uansett bra fordi vi er flere som jobber med ting sammen. Det er viktig at elevene
skal lære seg dette; at de blir bedre av å lære med andre, og dele det de kan med andre.
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Utsagnet fremmer at informantens erfaringer med samarbeid med andre lærere, har hjulpet
henne med å produsere og bruke andre sine ideer til hennes klasses fordel. Ettersom hun
mener det er positivt, så vil hun også at elevene benytter seg av denne metoden fordi det kan
fremme læring i større grad. Informanten belyser nedenfor at de også alltid arbeider
prosessorientert ved skriftlige vurderingssituasjoner, så mulighetene for elevene til å vurdere
hverandres tekster kan være mange. Hun forteller:
Informant: Vi jobber jo alltid i prosess, så ja, elevene har jobbet med tekstene ved flere
anledninger. De skrev i uke 39, også var det høstferie. Så var jeg veldig sen med å gi
tilbakemelding på første utkast, så jeg tror jeg kommenterte de i slutten av oktober,
begynnelsen av november. Og så fikk de de tilbake med kommentarer. Og hvis de ville
bearbeide den, så måtte de levere den inn i januar. Og da ble bearbeidingen i klasserommet
gjerne sånn at vi ga de litt hjelp, ved å "vise hva som skjer når du skriver musikk med ord", på
en måte. Også ga vi de et tips til mer levende språk i kreative tekster. For vi har sånn at vi må
sette terminkarakter i midten av januar. Og jeg sa at jeg ikke kom til å se på en eneste ting i
juleferien, og at de kan levere til og med den 3. eller 4. januar eller noe sånn, for det er den
uken jeg skulle bruke på å sette karakter. Og hvis noen av elevene ikke leverte, så satt jeg
karakter på bakgrunn av det de hadde levert. Og nå var det vel sånn kanskje - si at det var 10
elever som leverte bearbeidet tekst, og de hadde gjort det mye bedre altså.
Intervjuer: Hvor mange er dere i klassen da?
Informant: 30.
Intervjuer: Mhm.
Informant: Og det synes jeg er helt greit. Hvis de vil få tilbakemelding, eller hvis de vil
skrive, så gjør vi det. Hvis de som ikke ønsker å gå inn i teksten en gang til, så er jo det et
valg de tar.

Her belyses det at elevenes kreative besvarelser ble arbeidet med over to måneder. Etter
utlevering av besvarelsene med kommentarer, hevder informanten at hun videre ga tips og
råd om hva som kunne hjelpe elevene bedre, som igjen gjenspeiles i
undervisningsoppleggene som hun også sendte inn. I en av hennes to PowerPointpresentasjoner, som hun har valgt å kalle for «Om andreutkast av essay», trekker hun fram
den røde tråden i teksten, som hun tidligere også har nevnt er koblet til struktureringen av
teksten, i tillegg til skriveøvelser som ble knyttet til temaene «frihet/ære/skam». Begrepene
ble dermed fulgt opp av øvelser knyttet til menneskers sanser, og elevene fikk dermed
modellert hvordan dette kunne gjøres. Også språkføring nevnes i utsagnet. Dette modelleres
også i undervisningsopplegget, likeledes som et par tips for et mer levende språk.
Informanten peker på disse punktene i opplegget og hevder at dette som kan hjelpe den
kreative skrivingen:
•

Varier setningslengden du bruker
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•

Varier ord du bruker, både i starten av setninger, og midt i setninger. Bruk
synonymordboka!

•

Bruk sansene dine og beskriv lukter, følelser, lyder...

•

Bruk språklige virkemidler

•

«Show, don´t tell»

4.1.1.3.4 Oppsummering
Utsagnene til informantene som fremstilt i kategorien «formativ og summativ vurdering» er
vanskelige å kategorisere som enten formativ vurdering eller summativ vurdering. Alle
informanter virker å benytte seg av både formative og summative tilnærminger. Informant 1
hevder selv at han både er formativ ved responsgiving, og summativ ved karaktersettingen.
Det samme belyses hos informant 2. Informant 3 derimot ser ut til å anvende formativ
tilnærming i stor grad, men samtidig litt summativ også, ettersom det skriftlige arbeidet med
tekstene skulle utgjøre en forskjell i halvårsvurderingen. Alle informanter belyser også både
direkte og indirekte at dersom karakterer settes, så symboliserer det en avslutning på et tema,
eller et arbeid med en skrivemåte. Likevel er det mulig at kreative tekster arbeides med
videre ved senere anledninger, ettersom alle tre informanter påstår at de arbeider målrettet
mot eksamen (se kategori 1).

4.1.2 Analyse av vurderingsmetoder vist i elevbesvarelser
Dette avsnittet vil forsøke å få leseren til å forstå hvordan kreativitet og vurderingspraksisen
knyttet til skrivemåten faktisk vises i elevbesvarelsene. På bakgrunn av omfanget av
elevbesvarelser og fordi begge deler av min problemstilling også her vil belyses, vil jeg i det
følgende presentere informantenes tekster felles, og på best mulig måte trekke inn det som
forekommer av disse kategoriene i de kreative besvarelsene:
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•

kreativitet i besvarelser,

•

summativ og formativ vurderingspraksis og

•

teksttyper.

Kreativitet i besvarelser vil legge vekt på hva lærerne har markert eller formulert som
kreativt, som vi nærmere vil se i kommentarer og andre vedlegg knyttet til den individuelle
vurderingen. Summativ og formativ vurdering vil ta utgangspunkt i vurderingsskjema for
besvarelsen, og sistnevnte vil si noe om hvilke typer tekster det er lærerne har gitt meg, og
om dette er mer åpne kategoriseringer av teksttyper eller om de er sjangerfestet. Ettersom
kategoriene i stor grad overskrider hverandre i de ulike tekstlige informantsettene, vil tre
tekster per informantsett behandles med kun det viktigste innholdet som er relevant for
problemstillingen, og dermed også de nevnte kategoriene for analysen av vurderingspraksiser
av kreative elevbesvarelser.
Innholdskategoriene vil dermed analyseres i forhold til hva informantene har uttalt om de
ulike kreative besvarelsene, i «sammenheng og avvik mellom intervju og elevbesvarelse
(X)A-C». Førstnevnte kategori for elevbesvarelsene, «kreativitet i besvarelser» vil kobles opp
mot intervjuenes første kategori som omhandlet «informantenes forståelse av kreative
tekster» og vil ta utgangspunkt i kommentarer og annet som kan knyttes til det som i
intervjuene blir nevnt som kreativt. Kategorien «summativ og formativ vurderingspraksis» vil
kobles opp mot kategorien «summativ og formativ vurderingspraksis» og «muntlig og
skriftlig respons» fra intervjuene, og koblingen mellom informantutsagn og elevbesvarelser
vil ses nærmere på om tekstene samsvarer med informantenes utsagn om tilbakemeldinger og
framovermeldinger, og eventuelt også vurderingsskjema. Den siste kategorien som
omhandler «teksttyper», vil på mange måter kunne knyttes opp mot «summativ og formativ
vurderingspraksis», i intervjuene, men også til kategorien «informantenes forståelse av
kreative tekster».
4.1.2.1 Informant 1, elevbesvarelse A-C
Elevbesvarelse 1A:
Både ulike teksttyper og formativ og summativ vurdering blir fremstilt i besvarelse 1A på
denne måten:
(Karakter:) 4+
Dette var bra:
Du har skrevet en interessant resonnerende tekst der du sammenligner de to tekstene med
tanke seksualmoral og kvinnesyn. Du svarer dermed på oppgaven. Jeg liker at
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refleksjonene og sammenligningene dine har en tydelig kritisk funksjon. Du bruker til
tider et veldig fint og kreativt språk, til tross for litt språklig krøll (se egne kommentarer).
Forbedring:
• Du må være litt mer presis og mer ydmyk i noen formuleringer, for eksempel når du sier
at vedlegget Du skal ikke bedrive hor utelukkende tilråder kvinner eller at 10% av gutter
«kommer til å være homofile».
• Du må også være litt mer presis i når du bruker fagbegreper, for eksempel
illustrere/alludere.
• Du kunne med fordel brukt flere konkrete eksempler fra tekstene.

Informanten hevder i sluttkommentaren til elevbesvarelse 1A at eleven skriver en
resonnerende tekst, og ikke en teksttype innenfor kreative tekster. Dermed blir dette ikke
ansett som en kreativ tekst av læreren. Likevel påstår informanten at eleven har svart på
oppgaven. Det er også kommentert at eleven delvis har anvendt et «veldig fint og kreativt
språk», selv om informanten også skriver at språket heller ikke er feilfritt. Informanten
skriver likevel at eleven svarer på oppgaven, men tar ikke opp det kreative aspektet i
forbedringslisten. Her fremstilles mer faktaorienterte og språklige punkter som elevene videre
kan arbeide med. Ettersom kommentarene i den løpende teksten er mange, er det ikke
hensiktsmessig å nevne de i sin helhet her. Det viktigste å bemerke i besvarelse 1A er at det
både finnes summative trekk i kommentarene, ved at karakteren 4+ står øverst, og formativ
vurdering. Dette særlig ved at læreren skriver flere kommentarer som retter fokuset mot hva
som kan jobbes videre med ved neste kreative vurderingssituasjon.
Det er også interessant å se at 17 av 30 kommentarer i den løpende teksten beskriver ren
ortografi og «språklig krøll», og at kun én kommentar viser tydelig til kreativitet i teksten.
Resten av kommentarene er fordelt på innholdsmessige og faktaorienterte tilbakemeldinger.
Den eneste kommentaren underveis i besvarelsen som har med kreativitet å gjøre, baserer seg
på disse setningene som eleven har skrevet:
Å være kåt blir omtalt som å være en hore i denne teksten, og en synd i tillegg. Å være kåt er i
virkelighet en naturlig og fundamental del av menneskeheten, så vel som i alle andre dyr. Det
å skamme kvinner for å kjenne på seksualiteten sin, er som å skamme et tre for å vokse frø, og
i bunn og grunn helt feil.
(Understreking markerer henvisning til kommentar)
Kommentar: Fin sammenligning og kreativ bruk av språket J

I den presenterte kommentaren beskriver informanten at den kreative bruken av språket i
teksten, som vil si det som er understreket og som også er den sammenligningen eleven gjør,
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er god. Nærmere begrunnelse av det som er «fint» er manglende, og hva som anses som
kreativt språk i blir i denne sammenhengen referert til sammenligningen som er gjort mellom
kvinners seksualitet og trærs evne til å vokse frø.
Elevbesvarelse 1B:
Elevbesvarelse 1B sin sluttkommentar ble nedfelt på denne måten:
(Karakter:) 5+
Dette var bra:
Du har skrevet et godt personlig essay der du resonnerer rundt seksualmoralen
formidlet av de to forskjellige tekstene. Du svarer dermed på oppgaven. Du er både
humoristisk og kritisk, dette er viktige virkemidler i kreative tekster. Spesielt bra er
måten du synliggjør og kritiserer at homofili ikke omtales i russelåta. Dette viser både
kritisk refleksjon og selvstendighet.
Forbedring:
• Det er litt språklig krøll, pass på titler og ordelingsfeil
• Jeg skulle gjerne sett litt mer bruk av språklige virkemidler og en løsere
struktur/form, vi skal snakke mer om kreativ tekst etter ferien.

I likhet med besvarelse 1A, har også tekst 1B både tilbakemeldinger og framovermeldinger.
Særlig vil også framovermeldingene her ses på som et trekk ved formativ vurdering, og
karakterer som et summativt element. Informanten har her vurdert elevbesvarelse 1B til å
være en god kreativ tekst, som tydelig har svart på oppgaven, med en klar hovedvekt på
teksttypen essay. Både virkemidler og innhold er betraktet som viktige momenter som
belyser det kreative i teksten og eleven har ifølge informanten klart å skrive kritisk, men
samtidig også humoristisk. Innholdet, hevder informanten viser også til selvstendighet. Til
tross for at tilbakemeldingene tydelig vektlegger at innhold og virkemidler er godt presentert,
blir det i det første forbedringspunktet referert til språket. Informanten omtaler ikke språket,
slik jeg fortolker det, i en kreativ retning, men heller generelt, da han velger å trekke frem
titler og ordelingsfeil i besvarelsen. Videre blir det også kastet lys over mer bruk av språklige
virkemidler, uten å nevne hvilke som kan trekkes inn, og mulige strukturelle forbedringer.
Også at en nøyere gjennomgang av kreative tekster skal arbeides videre med ved en senere
anledning. Dette mener jeg at også understreker det formative ved vurderingen i tekst 1B.
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Også det kreative i underveiskommentarene er viktig å se nærmere på i elevbesvarelsen.
Ettersom det kommer frem av den oppsummerende kommentaren at det språklige virker å
være mer utfordrende enn andre områder ved den kreative teksten, er det her kun tre (av ni)
kommentarer som kan defineres som «språklig krøll». Resten av kommentarene fordeler seg
på det innholdsmessige og det strukturelle ved teksten. Naturligvis vil ikke alle
kommentarene heller her fremvises i sin helhet, da de er mange. Når dette er sagt, er det
bemerkelsesverdig at informanten har formulert en kommentar som angår det strukturelle i
avslutningen til elevbesvarelsen, og ikke noe som angår kreativitet i teksten, på denne måten:
Kommentar: God oppsummering og sammenligning mellom de mest relevante likhetene og
forskjellene mellom synet på seksualitet i tekstene og tydelig sammenheng mellom avslutning
og overskrift. Bra!

Utfra egen fortolkning står denne kommentaren i strid med det som kommer frem i de
tidligere nevnte framovermeldingene, hvor struktur og form blir nevnt.
Elevbesvarelse 1C:
Vurderingen av besvarelse 1C oppsummeres i sluttkommentaren slik:
(Karakter:) 3
Dette var bra:
Du reflekterer personlig over seksualmoral med utgangspunkt i konkrete eksempler
fra kildetekstene slik som oppgaven spør om. Du svarer dermed på oppgaven.
Forbedring:
• Oppgaven ber om en kreativ tekst. Her bruker du samme form som et
kortsvar/artikkel, spesielt i innledningen. Dermed bommer du litt på sjangeren.
Teksten kan likevel minne om et kåseri. For å få dette bedre frem kunne du vist mer
kreativitet gjennom bruk av litterære virkemidler og en løsere struktur (vi snakker
nærmere om dette etter jul).
• Vis bedre kunnskaper om den kulturhistoriske konteksten kildetekstene ble skrevet i,
altså barokken og samtiden.
• Det er en del språklig krøll. Fokuser på tegnsetning i tillegg til å skrive kortere avsnitt
(se egne kommentarer). Jeg har ikke kommentert alt i teksten, men vær oppmerksom
på feil du gjentar.

Elevbesvarelse 1C viser i likhet med 1A og 1B at tilbakemeldinger og framovermeldinger er
en form for respons informanten har brukt i denne spesifikke vurderingssituasjonen. Dermed
vil også 1C falle inn under formativ vurdering, men på grunn av karakterfastsettelsen vil den
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også kunne anses som en summativ vurdering. Denne besvarelsen hadde ifølge informant 1
sine kommentarer, en del utfordringer, hvor kreativitet som begrep ikke står i sammenheng
med noe annet i den skriftlige tilbakemeldingen. Det er derimot beskrevet at eleven
«reflekterer personlig», noe også den foregående besvarelsen (1B) også gjør. Dette fortolker
jeg som at eleven har skrevet en kreativ tekst, men som ikke i lik grad som 1B innfrir de
kravene som et essay innehar.
Informanten skriver videre at eleven har «bommet litt på sjangeren», noe han belyser ved å si
at besvarelsen ligner mer strukturelt på et kortsvar/artikkel. I likhet med elevbesvarelse 1B,
får også denne eleven beskjed om at kreative tekster skal arbeides videre med senere i
undervisningsløpet. Likevel utdypes det ikke hva som menes med «litterære virkemidler og
en løses struktur» i selve sluttkommentaren. Det litteraturhistoriske innholdet blir også belyst
som et forbedringspunkt i besvarelsen, og det språklige blir også en utfordring som eleven,
ifølge informanten, burde se nærmere på.
Til tross for at informanten hevder han ikke har kommentert alt i teksten, er det svært mange
kommentarer som fremstilles. Av de 31 underveiskommentarene er 27 knyttet til ortografi og
språkføring, tre kommentarer til innhold, og to kommentarer til struktur og form. Igjen vil
ikke alle kunne fremstilles på grunn av deres omfang, men det er et par kommentarer som
utmerker seg i forhold til mine kategorier. Den første som er interessant å trekke frem, er
denne:
Kommentar: Oppgaven spør om en kreativ tekst, den tenger ikke å ha samme innledning
som et kortsvar. Det er bedre å ha en mer spennende eller tankevekkende start på teksten.

Kommentaren tar utgangspunkt i elevens oppbygging de tre første setningene i besvarelsen,
hvor eleven kort beskriver plasseringen de to oppgavevedleggene har i litteraturhistorien.
Informanten hevder innledningen dermed minner om et kortsvar, og påstår at et mer
spennende eller en tankevekkende innledning hadde passet bedre i en kreativ tekst. Videre er
også denne kommentaren interessant:
Kommentar: Dette er et veldig langt avsnitt. Det burde derfor deles opp for å gjøre teksten
mer oversiktlig og enklere å lese.

101

At en tekst er enkel å lese, vil jeg fortolke som en generell tilbakemelding på det strukturelle
ved teksten. Informanten fremmer med dette at et avsnitt ikke nødvendigvis må skrives på en
unik og original måte, men heller at fokuset må ligge på leseren.
4.1.2.1.1 Sammenheng og avvik mellom intervju og elevbesvarelse 1A-C
Informantens elevbesvarelser (1A-C) presenteres som kreative tekster med middels og høy
måloppnåelse. Tekstene viser tydelig også i større grad et sprik mellom hvordan elevene
mener en kreativ tekst ser ut, ettersom oppgaven eksplisitt ber om at elevene skriver kreativt.
Her forekommer det slik det også er nevnt i 3.4.1.3., en resonnerende tekst, et essay og noe
som minner om en artikkel. Graden av kreativitet blir også kommentert i de ulike
besvarelsene, i både tilbakemeldinger og framovermeldinger, men det virker som om
ortografi er det som er mest kommentert i alle tekstene i informanten 1 sitt sett. I intervjuet
med informanten blir det derimot fortalt at informanten ikke legger like mye vekt på ortografi
som det andre lærere ved hans respektive skole, gjør. Han hevder også at han i større grad
vektlegger personlige refleksjoner og et kreativt språk når han skal vurdere kreative tekster.
Særlig blir det kreative ved språket benevnt som «bruk av litterære virkemidler», hvor for
eksempel metaforer og sammenligninger er positive språklige virkemidler i kreative tekster.
Dette er noe som elevbesvarelse 1B klart viser. Elevbesvarelse 1A og 1C har i høyere grad
fått tildelt kommentarer som også belyser det innholdsmessige i besvarelsene og det
strukturelle.
Informanten har lagt til både kommentarer i den løpende teksten og sluttkommentarer i alle
tekstene, i tillegg til hvilken karakter den enkelte elev skal ha fått. Dette viser til både en
formativ og summativ vurderingstilnærming, som er kongruerende med hva informanten sier.
Ved å fortelle om at han er opptatt av å både skrive tilbakemeldinger og framovermeldinger, i
tillegg til å ha individuelle samtaler med enkelte elever i etterkant av utlevering av de
vurderte besvarelsene, viser at han er konsekvent med å forsøke å gi positiv respons på
tekstene, uansett nivå, og at han utfordrer elevene til å tenke mer på forbedringspotensialet,
som igjen kan føre til at neste vurderingssituasjon gjør elevene mer rustet til å svare enda
bedre.
4.1.2.2 Informant 2, elevbesvarelse A-C
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Ettersom informant 2 sitt sett med kreative besvarelser ikke ble sendt inn med individuelle
kommentarer (hverken underveis eller avslutningsvis), og fordi store deler av den gitte
responsen ble gitt i dialog med de enkelte elevene, så jeg det ikke hensiktsmessig å dele opp
elevbesvarelsene i separate deler. Det som forekommer av informantutsagn som belyser ulike
trekk ved elevbesvarelser vil videre trekkes inn i sammenheng og avvik mellom intervju og
elevbesvarelse 2A-C.
Elevbesvarelse 2A-C ble vurdert etter vurderingsskjemaet med fargekoder på denne måten:
Tabell 7. Utfylte vurderingsskjemaer med fargekoder
ELEV 2A: KARAKTER 6
BEGRUNNELSE/VURDERINGSKRITERIER
JA (5-6)
Innhold på høyt faglig nivå?

X

Egnet sjanger?

X

Svarer på oppgaven?

X

God struktur i teksten og inndeling i ryddige

X

DELVIS (3-4)

NEI (1-2)

DELVIS (3-4)

NEI (1-2)

avsnitt?
Korrekt kildebruk (referanser og kildeliste)?

X

Korrekt språkbruk (bokmål)?

X

ELEV 2B: KARAKTER 4+
BEGRUNNELSE/VURDERINGSKRITERIER
JA (5-6)
Innhold på høyt faglig nivå?

X
Et fint dikt,
men uten
avanserte
virkemidler.
Det er lite å
lese «mellom
linjene»

Egnet sjanger?

X
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Svarer på oppgaven?

X

God struktur i teksten og inndeling i ryddige

X

avsnitt?
Korrekt kildebruk (referanser og kildeliste)?
Korrekt språkbruk (bokmål)?

X
X

ELEV 2C: KARAKTER 6
BEGRUNNELSE/VURDERINGSKRITERIER:
JA (5-6)
Innhold på høyt faglig nivå?

X

Egnet sjanger?

X

Svarer på oppgaven?

X

God struktur i teksten og inndeling i ryddige

X

DELVIS (3-4)

NEI (1-2)

avsnitt?
Korrekt kildebruk (referanser og kildeliste)?

X

Korrekt språkbruk (bokmål)?

X

I tabellene ser vi at informant 2 har vurdert elevbesvarelsene i både middels og høy
måloppnåelse. Med unntak av besvarelse 2B sin eneste sluttkommentar som presenteres i den
gule «delvis»-raden, er det ingen andre kommentarer i vurderingsskjemaene for de ulike
besvarelsene. Kommentaren presenterer både positiv tilbakemelding på diktet i besvarelse
2B, men også hvorfor det innholdsmessige ligger på middels måloppnåelse (se kryss tekst
2B). Likevel er det mulig å fortolke hva som ifølge informanten, kan anses som en god
kreativ tekst. Vurderingskriteriene som er presentert i vurderingsskjemaene, viser til at
informanten vektlegger alle kriterier like mye i vurderingen av de kreative tekstene. I
elevbesvarelse 2B, fortolker jeg avkrysningen både på det gule feltet og det røde, som om at
informanten har gitt en mindre karakter for en litt svakere prestasjon på det innholdsmessige
og korrekt kildebruk. Alle vurderingskriteriene er blitt markert ved en «X» på de grønne
områdene i besvarelse 2A og 2C, og vil dermed illustrere hvordan elevene som skrev 2A og
2C fikk en høy karakter.
I avsnitt 3.4.1.3 beskrev jeg hvilke teksttyper (eller sjangre) som forekom i de ulike
besvarelsene. 2B er det eneste som omtales som et dikt av informanten, mens elevbesvarelse
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2A og 2C kan fortolkes utfra vurderingsskjema som gode kreative tekster, uten at teksttype er
blitt definert. Etter nærmere analyse av elevbesvarelse 2A og 2C, kan jeg med sikkerhet si at
dette er tekster som faller inn under kreative tekster. Elevbesvarelse 2A mener jeg er blitt
besvart som en novelle, dette mener jeg kan belyses ved dette narrative utdraget fra
elevbesvarelsen:
Han er ikke redd lenger. Vi sitter sammen om bord i toget på vei til endestasjonen og lytter til
hurtigtogstonen fra hjulene. Som stolper langs linjen flyr dagene bort.
«Unnskyld,» sier han og innser for første gang at hendene skjelver på grunn av kulden, ikke
på grunn av frykt. Han kjenner på følelser han ikke tok seg tid til å kjenne på, titter på
landskapet bak glassruten og legger merke til sine egne fotavtrykk i snøen. De går langt bort
og har trekanter med tynne striper inni. Han studerer mønsteret nøye og kjenner på en stolthet
- se, så langt han har gått. Og endelig ser han også de snøkledde grantrærne langs veien, den
hvite haren som hopper langs fotavtrykkene hans, og langt i det fjerne – solen som titter fram.
Ting han aldri så før.
Jeg tørker snøfnuggene av det røde kinnet, og jeg vet at han angrer på at han løp fra meg. Jeg
tok ham tross alt igjen, slik jeg tar igjen alle – for jeg er tiden, og tiden er meg.
Du kan ikke løpe fra tiden, men tiden kan løpe fra deg. Så legg deg til rette i gresset, lytt til
gresshoppegniss og kjenn på de myke regndråpene som treffer kinnet. Det haster ikke.

Tekst 2C har jeg valgt å betrakte som en sjangeroverskidende tekst, hvor kåseri og essay er
blandet sammen i en besvarelse. Det mener jeg blir godt belyst i det humoristiske utdraget
nedenfor, som tar utgangspunkt i ordvalg og uttrykk i norsk:
Måten vi snakker og uttrykker oss på har endeløse muligheter. Med dialog som lerret og ord
som maling, finnes det utallige kunstverk gjennom tungebøyinger og
stemmebåndsvibrasjoner. Jeg må nesten bøye meg i hatten for de som mestrer ordtakets
kunst. Det er litt synd det med ordtak, for alt for mange av oss bruker dem feil, og da mister
ordtakene sjarmen ved seg. Selv Siv Jensen valgte heller å snu kjerringa enn å reise henne.
Lurer på hva hun hadde slengt hvis Hadia Tajik hadde gjort samme feil. Siv bryter jo tross alt
med norsk språklig kulturarv, det norske som må beskyttes mot innvandrerinnflytelsen.
Politikere er jo ikke den eneste som kaster seg ut i ordtakenes slagmark uten ammunisjon.
Men det er kanskje ikke så lett. Hvordan skal man vite at «saken er biff» ikke betyr at saken
er et kjøttstykke, men at den er bifalt, et ord fra den eldre byråkratiske sjargongen? Kanskje
det ikke er så farlig likevel hvor ordtakene kommer fra, så lenge vi kan bruke dem til å prøve
å fremstå som språklig oppegående. De færreste av oss bryr oss om at «hytt og pine» egentlig
er en meningsløs sammensetning av to andre ordtak, for det funker likevel. Ordlyden
fungerer, og alle vet hva det er snakk om. Vi har blitt for likegyldige til å bry oss om hvor et
middel kommer fra, bare så lenge middelet hjelper oss med å fremstå som kule.

Ettersom de kreative tekstene her eksplisitt blir vurdert i vurderingsskjema, er det mulig å
hevde at informanten har et summativt preg over denne vurderingssituasjonen. Dette ettersom
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både karakterer og vurderingsskjema viser til hvilken måloppnåelse som er oppnådd i
tekstene, uten noe særlig form for videre utdypinger av avkrysningene.
4.1.2.2.1 Sammenheng og avvik mellom intervju og elevbesvarelse 2A-C
Den eneste sluttkommentaren som er skriftlig nedfelt i vurderingsskjemaene forekommer
under kriteriet «innhold på faglig høyt nivå?». At informanten har valgt å skrive en
kommentar i vurderingsskjemaet, kan ses på som et unntak i vurderingspraksisen hennes.
Dette ettersom hun eksplisitt hevder i intervjuet at hun kun bruker vurderingsskjema som en
oppsummering for elevene, før hun har individuelle samtaler om underveiskommentarene
som hun har skrevet i margen på besvarelsene. Slik hjelper hun elevene med å forstå hva de
burde arbeide med ved neste kreative vurderingssituasjon (se 4.1.1.3.2). Dette kan anses som
en formativ arbeidsmetode med vurdering, ettersom skriftlige tilbakemeldinger utbroderes
muntlig i dialog med eleven, i tillegg til at videre arbeid kan kartlegges for eleven.
Informant 2 har tidligere i sine utsagn hevdet at hun vektlegger vurderingskriteriene likt.
Likevel sier hun også at særlig språket, virkemidlene, «sjangeren» og innholdet er det som
kjennetegner originalitet og annerledeshet. Videre er det viktig å trekke frem et nytt
informantutsagn som belyser hva som eksplisitt er vektlagt i vurderingen av tekst 2A-C. Hun
forteller:
Informant: Det er vanskelig å vurdere kreative elevbesvarelser. Sånn som på elev 2. For at her
var det en elev som hadde svart i form av et dikt. Som jo i seg selv er kreativt i seg selv, sånn
sjangermessig. Og noe av innholdet var også greit nok, i forhold til den tegneserien som var
utgangspunktet. Men det var veldig lite å lese mellom linjene her. Det var ikke veldig
avansert. Det var et veldig enkelt dikt, som man ikke trenger så veldig mange faglige
kunnskaper for å kunne svare på. Da er det vanskelig, for eleven har jo truffet på å være
kreativ, ved å svare med dikt som utgangspunkt for tegneserie. Så oppsettet og på en måte
hele rammen rundt, er kreativ. Og diktet i seg selv var jo på en måte helt greit. Eleven tok for
seg livet gjennom diktet. Men så er det dette med at det ikke er så veldig mange avanserte
virkemidler og språket er ikke på et veldig høyt nivå. For de to andre tekstene her, som jeg tok
med – de fikk jo toppkarakterer. Og da er det ikke så vanskelig å se at dette var virkelig bra.
Mens de som ligger litt mer rundt 3-4, det er de det er vanskelig å vurdere. For da kan de ha
truffet på mye av det kreative, mens så stopper det på noe annet. Og hva skal man da
vektlegge mest? Og her (2B) valgte jeg da å trekke eleven i karakter, fordi virkemidlene og
språkbruket var ikke på et veldig høyt nivå. Og da kan man ikke komme noe høyere enn 4.
Mens resten var jo veldig mye på plass, ja. Det er vanskelig å vurdere dette her!

Informantens utsagn viser til at tekst 2B var et «enkelt» dikt, og at det var lite å lese mellom
linjene – noe som også kommer frem av den eneste kommentaren i vurderingsskjemaet for
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besvarelsen. Det kreative derimot mener informanten, at eleven har klart å innfri. Dette særlig
med tanke på at valget om å skrive dikt i det hele tatt ved en tentamenssituasjon, er
annerledes. Dette blir også belyst tidligere i informantens intervjuutsagn. Videre hevder
informanten at virkemidlene og språket ikke tilsvarer en god nok måloppnåelse for å kunne
avkrysses på det grønne feltet i vurderingsskjemaet, og at hun dermed har trukket eleven i
karakter på grunn av det som jeg selv tidligere tolket ut fra vurderingsskjemaets fargekoder.
Besvarelse 2A og 2C derimot virker å ha vært ganske ukomplisert for informanten å vurdere,
da hun hevder det er tydelig hvordan tekstene viser kreativitet i ulike områder av
vurderingsskjemaet.
4.1.2.3 Informant 3, elevbesvarelse A-C
Elevbesvarelse 3A:
Elevbesvarelse 3A sin sluttkommentar lyder slik:
Kommentar: I denne teksten er det flere gode tanker og refleksjoner omkring ære og skam, og du
klarer å trekke linjer og paralleller mellom det norrøne og samtiden. Det er bra. Når du nå skal
bearbeide teksten din, vil jeg at du skal:
1) Slå deg mer løs! Teksten din minner mer om en litt oppmyket artikkel enn et essay. Spør
deg selv: hvilke kreative valg har jeg tatt her?
2) Kan du kanskje sitere/henvise mer direkte til scener i sagaen og SKAM?

Informant 3 viser tydelig her at både tilbakemeldinger og framovermeldinger i elevbesvarelse
3A skrives. I tilbakemeldingen trekker informanten frem flere aspekter ved teksten som hun
mener er gode, og det som kan forbedres i bearbeidingsprosessen, står nevnt som kulepunkt.
Dette, i tillegg til den manglende karakteren i teksten, markerer at hun arbeider med
prosessorientert skriving og formativ vurdering. Det første kulepunktet er noe som burde
sette i gang en metarefleksjon hos eleven om egen tekst. Informanten skriver at teksten
minner mer om en oppmyket artikkel og ikke et essay, og informanten ber eleven allerede her
tenke over hvilke kreative valg som er tatt i teksten.
Kommentarer underveis forekommer også i elevbesvarelsene. I besvarelse 3A retter
informanten ikke stor oppmerksomhet på detaljer, som ortografiske feil, men har nedfelt i alt
fem kommentarer som er fordelt på ortografi, og positive tilbakemeldinger til eleven.
Kommentarene ber ikke om utdyping eller begrunnelser, og det er kun én som skiller seg ut
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fra de andre kommentarene underveis i besvarelsen. Kommentaren forsøker å få eleven til å
tenke gjennom et valg hen har tatt, ved å skrive: «Hva skjer med teksten når du legger inn en
slik kommentar?». Dette istedenfor å konkretisere og skrive inn svaret på spørsmålet.
Ettersom informanten eksplisitt i sluttkommentaren ber om at eleven tenker gjennom hvilke
kreative valg hen har tatt underveis i skrivingen, legger hun samtidig opp til at aspektet burde
bli arbeidet med videre. Som nevnt tidligere i avsnitt 3.4.1.2.3, har informanten også lagt til
rette for at elevene videre skriver ned sine tanker i et refleksjonsnotat som er basert på noen
spørsmål med hensikt om å få elevene til å reflektere over hvordan og hvorfor førsteutkastet
er blitt skrevet slik det er blitt skrevet. Muligheten for å stille læreren spørsmål om både
kommentarene underveis i teksten og sluttkommentaren, åpnes opp i spørsmål 1. Dette bidrar
også til å fremme den formative vurderingstilnærmingen. De seks resterende spørsmålene i
dette refleksjonsnotatet er forankret i hjerte- og hjerneskriving, og også spørsmålene her har
som fokus å se nærmere på hva andreutkastet kan ha med av elementer. I 3A er alle syv
spørsmål besvart og utdypet av eleven. Informanten skriver eksplisitt om kreativitet i
tilbakemeldingen.
Elevbesvarelse 3B:
Sluttkommentaren i elevbesvarelse 3B, er blitt nedfelt på denne måten:
Kommentar: Du skriver reflektert og interessant! Du får fram noen nyanser i forhold til
foreldre/barn – særlig i Sanas tilfelle. Det er bra! Når du nå skal bearbeide teksten din, vil jeg
utfordre deg på dette:
1) Hvilke kreative valg ser vi i teksten din? Husk at essaysjangeren skal være en
veksling/blanding av hjerte- og hjerneskriving. Du skal både bevege og belære leseren
din.

I likhet med besvarelse 3A, har også 3B utgangspunkt i samme formative vurderingsform.
Gjennom både tilbakemeldinger og punktvise framovermeldinger beskriver informanten hva
som er godt og hva som er mindre godt i elevbesvarelsen. Besvarelse 3B har heller ikke en
fastsatt karakter som ligger som et avsluttende punkt ved vurderingen. I besvarelsen er det
særlig løftet frem at eleven skriver reflektert og interessant, noe som kan tyde på at dette er
en god kreativ tekst. Likevel blir framovermeldingene knyttet til bearbeidingsprosessen, og
informanten trekker her frem at de kreative valgene også i denne teksten må belyses i større
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grad. Man kan derfor hevde at hjerne- og hjerteskriving likevel må arbeides videre med i
denne teksten.
Det er viktig å bemerke at også denne besvarelsen ikke har mange kommentarer i den
løpende teksten som belyser ortografiske feil, eller at informanten ber elevene skrive et ord
istedenfor et annet. I tekst 3B fremstilles det totalt sett syv kommentarer, hvorav to av disse
er stilt som spørsmål til eleven. Ved å henvise til tittelen «Fyll verden med hvite duer» er det
blitt formulert et spørsmål som omhandler hvorvidt den metaforen utdypes nærmere i teksten.
Den andre kommentaren er knyttet til karakteren Helga (i Gunnlaug Ormstunge) og hennes
kvinnelige posisjon i den norrøne sagaen. Her er det innholdsmessige blitt kommentert, ved
at informanten spør om Helga viser en form for motstand til samfunnet. De to fremstilte
spørsmålene viser, i samråd med besvarelse 3A, at informanten vil at eleven skal reflektere
og tenke grundigere på teksten i et andreutkast. Også refleksjonsnotatet blir her vesentlig, og
eleven har istedenfor å stille et spørsmål til faglæreren i spørsmål 1, skrevet en kommentar
som belyser hvordan et kreativt valg i teksten er blitt tatt. Dersom dette er tatt i betraktning
etter bearbeidingsprosessen, er usikkert.
Teksttypen som ble skrevet i denne tekster, blir ikke nevnt i kommentarene, men etter
nærmere analysering av teksten, ligner besvarelsen et essay, men at hovedvekten ligger på det
informanten tidligere har omtalt som «hjerneskriving». Et subjektivt «jeg» styrer besvarelsen,
men det kreative aspektet fortolker jeg som utydelig i besvarelsen.
Elevbesvarelse 3C:
Den siste besvarelsen i informant 3 sitt sett med elevbesvarelser, har fått nedskrevet denne
avsluttende kommentaren (hennes uthevinger):
Kommentar: Du har mange interessante og relevante tanker og betraktninger her. Slik jeg leser
teksten din, er det en «tanketekst» der du har skrevet ned alt du kommer på der og da. Nå som du
skal bearbeide teksten, må du vise meg at du kan planlegge og disponere en tekst også. Tenk
gjennom:
1) Har du tatt noen bevisste og gjennomgående valg som viser at dette er en kreativ tekst?
Starter og slutter du teksten på samme måte? Bruker du et eksempel eller symbol
gjennomgående?
2) Få til en vekselvirkning av hjerteskriving og hjerneskriving. Du skal både bevege og
belære leseren din.
(Informant 3 sine uthevinger)

109

Besvarelse 3C er en tekst som ifølge informanten, har skrevet en såkalt «tanketekst». Selv om
dette ikke er svært forklarende, insinuerer informanten at tekster muligens ikke er
gjennomtenkt og disponert på en hensiktsmessig måte. Til tross for dette viser informanten til
at besvarelsen har relevant og interessant poeng. Ved nærmere innsyn i besvarelsen, vil jeg
tørre å påstå at dette er et forsøk på en kreativ tekst, hvor teksten anvender i mye større grad
en narrativ formidling av Gunnlaug Ormstunge. Eleven har også brukt spørsmål som et
virkemiddel i teksten, til tross for at spørsmålene innholdsmessig ikke helt når frem til
leseren. Dette kan belyses ved dette utdraget fra besvarelsen:
Hvorfor starter ikke folk bare meningsløse kamper bare for å dø og leve bedre i døden?
Valgte Ravn kanskje å tape holmgangen med vilje? Visste Ravn at han skulle dø men ville ta
med seg Gunnlaug i døden etter kampen så Gunnlaug ender opp i Hel?
Eller kanskje bare jeg tar feil og ære også har noe å si om du får komme til Valhall eller ikke.
Kanskje det er Gunnlaug som koser seg med Gudene og Ravn går rundt i Hel sin evige
labyrint. Blir kanskje en finere historie med bedre budskap om vi sier det sånn? Selv om ingen
av dem endte opp med Helga da.
Så var det også med ære og skam i sesong 4 av serien SKAM. Det eneste eksempelet jeg kan
komme på er når Sana legger ut private meldinger som skaper drama innafor buss gjengen
dems.

Begrepene som er understreket i sluttkommentaren, tør jeg påstå er viktige elementer som
informanten tydelig vektlegger som det videre arbeidet med kreative tekster som eleven må
jobbe med i andreutkastet sitt. Underveiskommentarene i besvarelsen viser til to ortografiske
feil i bruken av ordet «dems» (korrekt form: deres), og at besvarelsen har en litt vel
skolepreget start, hvor eleven har gjentatt selve oppgavelyden innledningsvis. Det er dermed
mulig å fortolke at vektleggingen som informanten gjør at sine vurderingskriterier, ligger
først og fremst på hjerne- og hjerteskriving, samt strukturelle og språklige virkemidler i
denne besvarelsen.
Refleksjonsnotatet er også preget av mange svar, men særlig er det første spørsmålet knyttet
til et svar som har et svært personlig preg, men muligens også et snev av ironi. Eleven svarer
på spørsmålet på denne måten: «I punkt 2 sier du at jeg må bevege og belære leseren. Men
føler du ikke at jeg har rørt deg? L».
4.1.2.3.1 Sammenheng og avvik mellom intervju og elevbesvarelse 3A-C
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Et gjennomgående fellestrekk for elevbesvarelse 3AC er at alle besvarelsene er blitt vurdert
på samme måte. Det vil si at det formative aspektet i stor grad bringes frem, da både
tilbakemeldinger og framovermeldinger underveis og i sluttkommentaren, kan bli ansett som
konstruktivt for det videre arbeidet med bearbeiding av 3A-C. Underveiskommentarene er
ikke mange i de nevnte besvarelsene, noe også informanten belyser i intervjuet. Hun har
tidligere hevdet at lange og store kommentarer og tilbakemeldinger ikke har vært
hensiktsmessige for elevene å få tilbake. Dette på grunn av at omfanget blir for mye. Likevel
kan vi se at informanten har skrevet relativt store sluttkommentarer i hver besvarelse – selv
om hun dog nevner i intervjuet at de tidligere har vært enda mer omfattende. Gjennom
kontinuerlig arbeid og for eksempel ved å bruke refleksjonsnotatene som elevene har besvart,
får også læreren innblikk i hvordan elevene betraktet sine egne tekster. Informanten har her
valgt ut spørsmål som får elevene til å tenke gjennom hvilke kreative valg som er blitt tatt, og
hva som kan gjøre andreutkastet enda bedre. Til tross for tekstene ikke har fått karakterer på
sine førsteutkast, er det likevel ikke bare den formative vurderingstilnærmingen som det
prosessorienterte arbeidet belyser. Informanten har tidligere nevnt i intervjuet at elevene
arbeider mot eksamen for vg3 og at karakterene (som også er preget av denne besvarelsens
vurdering), skal settes ved halvårsvurderingen i norskfaget. Dette kan man tolke som en
summativ vurdering på tross av alt det tydelige formative i arbeidsprosessen.
De kreative tilbakemeldingene og framoverovermeldingene i besvarelsene er tydelig preget
av hjerte- og hjerneskriving, og også det å bevege og belære leseren. Alle besvarelsene har
også fått kommentarer som omhandler det kreative valget. Det som indirekte er vektlagt i
besvarelsene, er det ukjente x-punktet, som informanten også beskriver i intervjuet. Dette går
ut på at hun aldri vektlegger alt, men heller det som forekommer som viktigst i en besvarelse.
Særlig ble det synlig i besvarelse 3C at eleven ikke hadde truffet på det som er hovedfokuset i
kreativ skriving i denne klassen. Derfor er det for eksempel markert at planlegging og
disponering av besvarelsen er et hovedpunkt i bearbeidingsprosessen. Vurderingskriteriene
blir ikke direkte referer til her, men de ligger som et bakteppe for all vurdering gjort av
informanten.
Teksttypen som informant 3 har arbeid med i større mengder i vg2, er essayet. I denne
vurderingssammenhengen virker det som om det først og fremst er begrepene «bevege» og
«belære», det som er hovedessensen i kreativ skriving. Informanten har ved flere anledninger
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henvist til essayet som en «sjanger», og det virker som om det er det begrepet hun velger å
bruke fremfor kreative tekster som et overordnet samlebegrep for ulike teksttyper.

4.2 Hovedfunn
Avslutningsvis vil jeg sammenfatte dette kapittelet ved å kort oppsummere studiens
hovedfunn. Kategoriene som danner grunnlaget for mine hovedfunn, deles inn etter to
metodetilnærminger. De som ble beskrevet i den første delen av dette kapittelet, tok
utgangspunkt i informantintervjuene. Disse tre ble presentert som «informanters forståelse av
kreative tekster», «summativ og formativ vurderingspraksis» og «muntlig og skriftlig
respons». I den neste delen av kapittelet, skulle de vurderte elevbesvarelsene si noe om
kategoriene «kreativitet i besvarelser», summativ og formativ vurderingspraksis» og
«teksttyper». Alle seks kategorier overskrider hverandre i noen grad, slik vi til nå har sett i
analysen.

4.2.1 Funn 1
Basert på det som ble fremstilt i analysekapittelet og fortolket innenfor intervjukategorien
«informanters forståelse av kreative tekster» og kategorien «kreativitet i besvarelser» for
elevbesvarelsene, er mitt første funn at forståelsen av kreative tekster er ulik blant mine
informanter. De tre informantene har vist gjennom sine utsagn at egne preferanser og
oppfattelser av begrepet er det som styrer hvordan kreative tekster er blitt forstått av dem
selv. Dette første funnet viser derimot også at en klar definisjon av kreative tekster er
vanskelig å formulere. Det ikke finnes en direkte kobling mellom forståelse av kreative
tekster og alder og kjønn. Videre virker heller ikke forståelsen å være geografisk betinget, da
informantene arbeidet i tre forskjellige fylker i Norge. Ingen av informantene viste til noen
overordnede regionale fastsettelser av samlebegrepet kreative tekster. Det som tydelig styrte
forståelsen til informantene ble basert på egne holdninger til faget, og også hvor lenge de
enkelte informantene har arbeidet i skolen. Informant 1 hadde ingen arbeidserfaring fra før
av, men bruker mye av sin tid på å samarbeide og lære av mer erfarne lærere. Både informant
2 og informant 3 har hatt tid til å revurdere sine arbeidsmåter med kreative tekster, og har slik
sett hatt mer tid til å prosessere hva begrepet faktisk er, og hvordan det kan arbeides med.
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4.2.2 Funn 2
Undersøkelsens andre funn er basert på både intervjukategori og elevbesvarelsenes
innholdskategori som omhandlet «summativ og formativ vurdering». Det som er kommet
klart fram av mine informanter er at vurderingskriteriene som er sentralgitt av Udir, ikke
følges slavisk, men at den enkelte lærer har formulert sine egne vurderingskriterier og
vurderingsmetoder for arbeid med kreative tekster. Det er mye som er uklart i
eksamensveiledningen, ettersom kriteriene er vide, og som et resultat er informantenes
vurderingskriterier ikke helt i samråd med Udirs eksamensveiledning for vg3. Lærerne har
vist ulik vurderingspraksis og hevder definisjonene av kreative tekster er uklare og
vurderingskriteriene fra eksamensveiledningen tar Ettersom vurderingskriteriene forteller i
hvilken grad informantene benytter seg av det som forekommer i eksamensveiledningen, er
det på bakgrunn av ulike tilnærminger til faget, at informantene har anvendt eller forkastet
eksamensveiledningen ved mindre skrivesituasjoner enn ved eksamen. Likevel er det også
viktig å påpeke at alle informanter jobber framover mot eksamen i vg3, og at alle tre
informanter jobber både formativt og summativt med vurdering av kreative tekster.

4.2.3 Funn 3
Gjennom intervjukategorien «muntlig og skriftlig respons» og elevbesvarelsenes kategori
«teksttyper», fremstilles undersøkelsens tredje funn. Det går ut på at ikke finnes en
overenstemmelse med det informantene mine omtaler kreative tekster som, i forhold til hva
som beskrives i Udirs definisjon av kreative tekster. I Udirs definisjon er kreative tekster ikke
sjangrer, og ikke en teksttype, men en skrivemåte. Informantene har beskrevet både i
kommentarer i elevbesvarelsene og i sine intervjuutsagn at kreative tekster er sjangrer og
også at samlebegrepet er en teksttype. Det er slik mulig å tenke seg at definisjonen ikke er
tydelig nok klargjort i definisjonen som Udir fremlegger, og at informantene derfor ikke vet
hva for en type tekst det faktisk er vi snakker om, og at de heller fortsatt bruker begrepet
«sjanger» om ulike typer kreative tekster.
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5 Diskusjon
Problemstillingen i denne oppgaven lyder som følger: Hvordan vurderer tre lærere på tre
forskjellige videregående skoler elevenes kreative tekster? I det foregående analysekapittelet
ble det lagt fram både hva mine informanter forstår av begrepet kreative tekster, hva de sier at
de gjør ved kreative vurderingssituasjoner og hvordan de faktisk operasjonaliserer sin
vurderingspraksis med tanke på kreative tekster. I dette kapittelet skal jeg med bakgrunn i
min problemstilling og tidligere presenterte forskningsspørsmål, drøfte denne oppgavens tre
hovedfunn i sammenheng med de teoretiske betraktninger fra kapittel 2.
Det første forskningsspørsmålet lyder som følger: Hvordan forstås kreative tekster av
lærerne? Spørsmålet vil i det følgende besvares med en sammenkobling av tidligere fremlagt
teori om kreativitet og kreative tekster, samt hvordan informantene oppfatter kreative tekster,
og hvordan kreativitet er blitt vurdert i de kreative besvarelsene. Jeg vil først se nærmere på
Udirs definisjon av kreative tekster, og videre ta opp hva kreative tekster er for lærerne og
hvordan dette kommer frem i de vurderte elevbesvarelsene.. Det neste forskningsspørsmålet
som jeg vil diskutere er: Hvilke vurderingsmetoder brukte lærerne da de skulle vurdere, og
hvorfor? I denne delen av diskusjonskapittelet vil jeg legge frem hvordan informantene
belyser sin vurderingspraksis og hvordan de faktisk har vurdert de kreative elevbesvarelsene.
Eksamensveiledningen for vg3 (2017) vil tas i betraktning, særlig med hensikt om å se om de
sentralgitte vurderingskriteriene for kreative tekster er konvergerende eller divergerende med
informantenes individuelle vurderingskriterier. I det siste delkapittelet vil jeg drøfte mitt
tredje forskningsspørsmål, som vil videre kan fortelle noe om kreative teksters betydning for
norskfaget i dag: Hvilke fordeler og ulemper ser lærerne ved vurdering av kreative tekster?
Her vil jeg trekke frem hvordan lærernes oppfatninger og erfaringer med vurdering av
kreative tekster blir belyst i informantenes intervjuutsagn. Særlig vil jeg se nærmere på hvilke
fordeler og ulemper som kan forekomme i vurderingssituasjoner som omhandler kreative
tekster. Ved å ha hovedfokus på det som er blitt ytret i intervjuutsagnene, kan vi se
sammenhenger med hvordan hver enkelt lærer har arbeidet med vurderingen, og om det er
enkelte elementer som utmerker seg som avvikende i forhold til utsagnene.
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5.1 Udirs definisjon og informanters forståelse av
kreative tekster
Smidt (2015) setter spørsmålstegn ved hva begrepet kreativ tekst egentlig innebærer. Ved å
se nærmere på definisjonen av kreativ tekster som blir lagt frem av Udir, kan vi drøfte hva
som kan bli oppfattet som konkret og hva som kan problematiseres:
Vg3, forberedelse til skriftlig eksamen
Fra 10. trinn til Vg3 ligger skriving av kreative tekster inne i kompetansemålene. En kreativ
tekst er ikke en teksttype, men en skrivemåte der den som skriver viser kreativitet og originalitet
når det gjelder innhold, innfallsvinkler, språklige og/eller litterære virkemidler. Gjennom
opplæringa møter elevene mange kreative tekster i ulike sjangere som de kan lære og la seg
inspirere av. Mot slutten av opplæringsløpet må de også bli kjent med hva det vil si å skrive en
kreativ tekst til eksamen. (...). Det er nyttig for elevene å utvikle bevissthet omkring valg av
ulike innfallsvinkler, perspektiver og språklig kreativitet i egen skriving, og hvilke kriterier som
ligger til grunn for vurdering av kreative tekster. (...). (Udir, 2015a).

Udirs definisjon av kreative tekster tar først og fremst utgangspunkt i at kreative tekster skal
vise at elever i stor grad kan bruke kreative og originale trekk i utformingen av sine kreative
tekster (Udir, 2015a). Men hvordan kan en tekst betegnes som kreativ, og original nok?
Dersom vi ser tilbake på ordets betydning i en generell forstand, er begrepet «originalitet»
knyttet til nytekning og nyproduksjon (Forsth, 1991, s. 19). Forsth (1991, s. 12) fremmer at et
individ som skal arbeide kreativt i et prosjekt, må fremstille et originalt og selvskapt produkt,
som også er knyttet til nyttighet. Udirs definisjon av kreative tekster derimot, fremlegger
begrepet i en forklarende kontekst, men presiserer ikke utdypende hva originalitet eller
kreativitet er. Ettersom begge begreper nødvendigvis må knyttes opp mot kreative tekster
generelt og hva som er divergerende fra andre typer tekster, så kan denne definisjonen av
kreative tekster i noen grad også tolkes forskjellig. Dette viser de tre informantene i denne
undersøkelsen ved sine intervjuutsagn og ved det som er blitt analysert som kreativt i de ulike
settene med kreative elevbesvarelser.
De tre informantene fremstiller det originale aspektet ved egen fremleggelse av deres
forståelse knyttet til kreative tekster, selv om det ikke blir formulert på samme måte.
Informant 1 påstår i sine utsagn at kreative tekster er noe som handler om å bruke språket på
en annerledes måte, og at teksten gjerne knytter seg opp mot personlige erfaringer og
tankestrømmer. Informant 2, i likhet med informant 1, definerer kreative tekster som
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«annerledes», og belyser at kreative tekster for henne er noe som skiller seg ut ved en tydelig
«x-faktor» som hun også kaller for «det lille ekstra». Det kreative språket må også ha en
vesentlig rolle i produksjonen av kreative tekster, ifølge informant 2, og mener med dette at
elevene må bruke språket på en «ny» måte.
Definisjonen til Udir (2015a) fremstår for alle informantene som diskuterbar. Informant 1
trekker frem at han «skjønner hvor Udir vil hen», mens han like etter forteller at kreative
tekster er vanskelige å vurdere. Dette belyses i mindre grad hos informant 2 og 3, men særlig
informant 2 viser underveis i intervjuet til at kreative tekster er utfordrende å definere og
vurdere. Særlig informant 2 problematiserer videre at kreativitet kan innebære mye, og at
«det lille ekstra» som hun oppgir som en del av kreativ skriving, også kan kjennetegne andre
typer tekster. Blikstad-Balas (2015, s. 30) belyser også at kreativitet ikke nødvendigvis må
kobles til kreative tekster. Alle tekster bærer preg av ulik kreativitetsgrad i seg, i den forstand
at de belyser elevenes individuelle evne til å produsere nye tekster og selvstendighet.
Informant 3 sin forståelse av kreative tekster er i stor grad sammenfallende med ytringene til
informant 1 og 2, men hevder også at den «nye» måten å se tekstene på, gjenspeiles ved det å
ta kreative valg. Videre påstår informant 3 i et av sine utsagn at de kreative tekstene må være
originale nok for elevene selv, og at elevene også ikke kan forventes å skrive på et likt nivå
som lærerne deres. Hun forteller at originalitet er nødt til å ses i sammenheng med elevenes
egne fortolkninger av begrepet originalitet. Den kognitive modenheten som Aase (1988, s.
28) og Hertzberg og Dysthe (2012, s. 66) må nødvendigvis betraktes slik som noe som
påvirker vurderingssituasjonene i denne undersøkelsen, elever på lik linje med lærere. Til
tross for at «voksne strukturer» i mindre grad kan være synlige i de kreative besvarelsene til
elevene, må lærere ta i betraktning at elevene deres, slik som særlig informant 3 belyser i sine
intervjuutsagn, har hatt kortere «leselengde» i sine liv, til kontrast fra deres lærer med høyere
faglig kompetanse (Kozulin, 1982, s. 239; Bråten, 2012, s. 24). Begge parter må ha utviklet
aldersadekvate kognitive evner til å tenke på problemløsninger som er tilpasset elevenes
kognitive modenhet, ettersom det er deres kreative tekster som blir vurdert (Aase, 1988, s.
28; Hertzberg & Dysthe, 2012, s. 66). Lærere vil på tross av dette være preget av enten en
normativ eller ipsativ holdning til produktet som elevene produserer og fremstiller, alt etter
som hva deres individuelle aldersadekvate kunnskapsnivå tolererer (Amabile, 1996, s. 36).
Videre kan ikke kreative tekster, ifølge Udirs definisjon, omtales som en teksttype, men
heller som en skrivemåte som skal bringe kreativitet og originalitet frem i en kreativ
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besvarelse. Eksamensveiledningen fra 2017 (se vedlegg 5) omtaler derimot kreative tekster
som et samlebegrep for flere teksttyper, som igjen er fortellende, reflekterende, og
underholdende tekster. I definisjonen fremgår det også at de nevnte teksttypene åpner opp for
mer individuelle problemløsninger enn de tidligere sjangrene essay, novelle og kåseri (Udir,
2017).
Blikstad-Balas (2015, s. 30) og Smidt (2015) omtaler også kreative tekster som teksttyper og
en skrivemåte, mens informantene i denne undersøkelsen konsekvent underveis i intervjuene
omtaler kreative tekster som en sjanger. Særlig blir essay og kåseri benevnt av informant 1
og informant 3, som «sjangere» og som står som to typer kreative tekster. Videre
forekommer det også det jeg har valgt å omtale i denne oppgaven som sjangeroverskridende
tekster. Informant 3 er den læreren som bruker dette mest, og har selv valgt å definere kreativ
skriving ved hjelp av begrepene hjerteskriving og hjerneskriving. Gjennom både å belære
(hjerneskriving) og bevege (bevege), skal elevene kunne treffe begge teksttyper i informant 3
sitt klasserom.
Særlig informant 1 stiller seg kritisk til hva som skiller essay og kåseri fra hverandre, og
hevder slik at kreative tekster som samlebegrep er «ullent» og gjerne forvirrende for elevene.
Han viser også til at det for ham finnes trygghet i sjangere, hvor det allerede finnes føringer
på hvordan man kan skrive tekster. På en annen side er informant 2 åpen for at kreative
tekster kan blandes sammen, så lenge «det lille ekstra» kommer frem i besvarelsene. Likevel
hevder hun at graden av annerledeshet i kreative skrivesituasjoner ikke nødvendigvis er stor i
kreative tekster, og at hun finner det i noen grad skuffende dersom hun får inn «et vanlig
essay». Ved å se tilbake på tabell 3, 4 og 5 som viser til oversikten over de innsendte kreative
besvarelsene, ser vi at elevbesvarelse 1B (essay) blir vurdert som den eneste besvarelsen som
er en kreativ tekst. Dette til tross for at informant 1 har kommentert at alle besvarelser svarer
på oppgaven ved å trekke inn ulike gode momenter. Om momentene kan anses som kreative,
kan diskuteres (se sluttkommentarer i avsnitt 4.1.2.1, 4.1.2.2 og 4.1.2.3). Informant 2 sitt sett
med elevbesvarelser viser til to besvarelser (2A og 2C) med høyeste måloppnåelse (karakter
6). Disse er ikke definert i sluttkommentarer som kreative ettersom det i vurderingsskjema
kun refereres til fargekodene som igjen representerer hva elevene har skårte høyt, middels
eller lavt på. Tekstene ble derimot analysert videre av meg som forsker, hvor jeg tolket
besvarelse 2A som en novelle, og 2C som en sjangeroverskridende tekst, altså en blanding av
essay og kåseri. 2B derimot er definert av læreren som et dikt, og blir også fortalt om i
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intervjuutsagnene. Der forekom det at det «lille ekstra» ikke kom tydelig fram, men at dette
likevel var en kreativ tekst. I informant 3 sitt sett med besvarelser kom det frem at kun 3B,
etter nærmere analyse av meg som forsker, var den eneste tydelige kreative teksten. Ingen av
besvarelsene til informant 3 ble begrepsmessig definert av læreren som kreative tekster, men
som det i sluttkommentaren til alle besvarelsene ble fremstilt, fikk de tre elevene klar beskjed
om å se nærmere på hjerne- og hjerteskriving, samt tenke over hvilke kreative valg de hadde
gjort underveis i utformingen av tekstene sine. Hun trekker også inn i intervjuene at essayet
er det som defineres som en kreativ tekst i denne skrivesituasjonen.
Hva man omtaler kreative tekster som, kan dermed virke å være et forvirringspunkt for både
elever og lærere. Lærere fordi det er de som skal kunne føre undervisning knyttet til kreative
tekster, og forberede elevene på kreative skrivesituasjoner. Elever i den forstand at de skal
skrive kreative besvarelser uten konkrete retningslinjer for hva som er originalt og kreativt
nok for at en besvarelse skal kunne anses som en kreativ tekst. I tillegg blir elevene også
belært at en kreativ tekst er en sjanger, til tross for at alle eksplisitte sjangerkrav er utelatt fra
eksamensoppgaver ved oppgaver som ber om en kreativ besvarelse (Blikstad-Balas, 2015, s.
30). Slik informant 1 og informant 3 benevner, er ikke kreativitet noe som kan læres bort til
andre, ettersom det personlige og originale skal vektlegges i kreativ skriving. I tillegg nevner
begge informanter at originalitet og kreativitet kan begrenses dersom man slavisk følger
skriftlige maler for hvordan ulike teksttyper og sjangere skal se ut. Informant 1 nevner på sin
side at enkelte elever er mer rustet til å skrive kreative tekster, ved at de for eksempel «leker»
med sjangere i kreative skrivesituasjoner. Dette er også sammenfallende med informant 2 og
informant 3 sine utsagn, da modenhet, genuin interesse for tema i oppgaven og bevissthet
rundt kreative tekster, hevdes å være essensielle forutsetninger for god kreativ skriving.
Særlig bevissthet er beskrevet i Udirs definisjon (2015a) av kreative tekster. I denne
konteksten virker bevissthet å være knyttet til elevenes evne til å tenke selvstendig og kritisk.
Særlig i bearbeidingsprosessen med informant 3 sine elevtekster, ble også refleksjonsnotatene
brukt til å øke metarefleksjon rundt elevenes kreative tekster.
Ved kreative og originale trekk i innhold, innfallsvinkler, språklige og/eller litterære
virkemidler, skal elevene kunne være bevisste på selve skriveprosessen og hva som kreves
for å skrive en god kreativ tekst. Både informant 1 og informant 2 belyser i særlig grad
språklige virkemidler, og det strukturelle aspektet ved teksten kan få tekstene til å være mer
originale og annerledes. Udir nevner kort avslutningsvis i utdraget av definisjonen, at «valg
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av ulike innfallsvinkler, perspektiver og språklig kreativitet» er essensielt for å utvikle
bevissthet rundt kreative teksters skrivemåte, men utdyper derimot ikke hva innfallsvinkler,
perspektiver og språklig kreativitet er i kreative tekster. Dermed er det forståelsesfullt at
informantenes oppfatninger av kreative tekster i noen grad også er divergerende.

5.2 Udirs eksamensveiledning og informantenes
vurderingskriterier
Eksamensveiledninger skal kunne gi lærere og sensorer viktige retningslinjer for hvordan
tekster skal betraktes og vurderes. De skal i tillegg legge frem vurderingskriterier som er
relevante for hver oppgavetype som blir representert i ulike eksamenssituasjoner. I
eksamensveiledningen fra 2017, som rettes mot eksamen i vg2 og vg3, fremgår det at
kreative besvarelser må vurderes etter innhold i forhold til oppgavens tekstvedlegg, og at
besvarelsen er gjennomarbeidet (Udir, 2017). Dette blir i noen grad belyst i
vurderingskriteriene for kreative tekster som forekommer i det sentralgitte
vurderingsskjemaet nedenfor, særlig gjennom inndelingen av karakterer som igjen viser ulik
grad av måloppnåelse.
Tabell 8. Utdrag fra eksamensveiledning, kreative tekster
Karakter 2
Eksamenssvaret

Karakter 3 – 4
Eksamenssvaret

har en viss struktur og
sammenheng

har stort sett hensiktsmessig
struktur og god sammenheng

har med noen relevante moment har relevante moment og/eller
og/eller eksempel
eksempel
viser at eleven har valgt noen
innfallsvinkler til temaet
Kreative
tekster:

viser at eleven har valgt noen
virkemidler i utforminga av
teksten
reflekterer i noen grad

viser noe kreativitet i valg av
innfallsvinkler til temaet

har hensiktsmessig struktur og god
sammenheng
har relevante moment og/eller
eksempel, med god bredde
viser kreativitet i valg av innfallsvinkler til temaet

viser kreativitet og bruker
viser noe kreativitet i valg av
virkemiddel på en gjennomført
virkemidler i utforminga av teksten
må te i utforminga av teksten
reflekterer, utforsker, prøver ut
tanker

viser i noen grad til språ klig/
viser til og bruker språ klig/
kulturhistorisk kunnskap dersom kulturhistorisk kunnskap dersom
det er relevant
det er relevant
bruker vedlagte tekster på en
enkel må te

Karakter 5 – 6
Eksamenssvaret

bruker vedlagte tekster på en
selvstendig må te

reflekterer, utforsker og prøver ut
tanker på en selvstendig må te
viser til og reflekterer over
språ klig/ kulturhistorisk kunnskap
dersom det er relevant
bruker vedlagte tekster på en
kreativ og selvstendig må te
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Samlet
vurdering

Samlet sett viser elevsvaret lav
kompetanse i faget

Samlet sett viser elevsvaret nokså
god kompetanse i faget eller god
kompetanse i faget

Samlet sett viser elevsvaret
meget god kompetanse i faget
eller framifrå kompetanse i faget

Karakteren 1 uttrykker at svaret viser svært lav kompetanse i faget, eller at det som helhet faller utenom det som
blir spurt om i oppgaven.

(Udir, 2017)

Eksamensveiledningen, slik vi ser i tabell 8, legger frem totalt til syv vurderingskriterier som
fordelt på måloppnåelse og karakterer, forteller om en kreativ besvarelse viser lav (karakter
2), nokså god (karakter 3-4) eller meget god (karakter 5-6) kompetanse til samlet vurdering.
Slik vi har sett tidligere, oppfatter alle informanter at eksamensveiledningen kan virke mer
uforståelig for elever, Vurderingskriteriene som informantene brukte til sine kreative
vurderingssituasjoner har ulike tilnærminger til kriteriene som er fremstilt i
eksamensveiledningen. Særlig informant 1 og informant 2 forteller eksplisitt at
eksamensveiledningen er den de bruker som en mal når de skal formulere mer presise
vurderingskriterier som skal tilpasses skrivekonteksten. Informant 2 nevner også at hun
bryter ned vurderingskriterier til fordel for elevenes forståelse av de brukte kriteriene.
Informant 3 derimot, hevder hun tidligere har brukt vurderingskriteriene som fremstilt i
tidligere eksamensveiledninger, men at disse ble for utydelige og diffuse for elevene å forstå.
Derfor har informant 3 brukt egenformulerte kriterier ved den kreative vurderingssituasjonen.
Informant 1, besvarelse 1A-C
Informant 1 trekker frem at vurderingskriteriene som er brukt i ved vurderingen til fagdagen i
hans klasse, ble brukt for alle typene av oppgaver som ble fremstilt. Slik det forekommer i
avsnitt 3.4.1.2.1, ble også vurderingskriterier for kun høy måloppnåelse utlevert til elevene
før skrivingen fant sted, men uten noe nærmere presisering av hvilke av de 13 kriteriene som
de kreative besvarelsene skulle vurderes etter. I intervjuet belyser informanten at de kriteriene
som ble vektlagt mest underveis i vurdering av de kreative besvarelsene, var kriteriene «å ha
hensiktsmessig struktur og god sammenheng i teksten», samt «ha relevante momenter
og/eller eksempler, med god bredde». Særlig er dette sammenfallende med
eksamensveiledningens kriterier for høy måloppnåelse, da de to første kriteriene er formulert
på helt lik måte. Begrepene «hensiktsmessig» og «god bredde i teksten», er derimot ikke
presisert i vurderingskriteriene, eller i eksamensveiledningen. I analysen av besvarelse 1A-C
fremgikk det derimot at informanten i større grad underveis i tekstene hadde kommentert
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ortografi, til tross for at han hevder at han kommenterer ortografi i mye mindre grad enn
andre lærere ved hans respektive skole. Det virker dermed ikke som om informanten er klar
over hvor mye han faktisk kommenterer «språklig krøll». Hvorvidt dette spiller inn på selve
karakterene som elevene får tilbake, kan man dog ikke si med sikkerhet, selv om et av
vurderingskriteriene som står opplistet i vurderingskriteriene for høy måloppnåelse å «ha
gjennomgående korrekt ortografi og tegnsetting». Informanten forteller likevel at han har
valgt å vektlegge ulike momenter i de ulike kreative besvarelsene, og at dette medfører at
vurderingen ikke alltid blir lik. Ved å se nærmere på sluttkommentarene i besvarelse 1A og
1B, kommer det også frem at informanten har vurdert tekstene etter elevenes evne til
refleksjon og kritisk tenkning. Evnen til å reflektere omtales også som et kriterium i
eksamensveiledningen (Udir, 2017), og er dermed sammenfallende med informanten 1 sitt
vurderingskriterium «viser meget god evne til refleksjon rundt fagstoffet». Det kritiske
aspektet som blir kommentert, blir derimot ikke eksplisitt beskrevet i eksamensveiledningen.
Ettersom løsningen på en kreativ oppgave, slik Barron (referert i Amabile, 1996, s. 21)
hevder, må være uttrykt som en balanse mellom realitet og fantasi, kan man trekke inn at
kritisk tenkning i en oppgave kan medføre en reduksjon i oppdiktede formuleringer, samtidig
som det øker det faglige innholdets validitet.
Informant 2, besvarelse 2A-C
Informant 2 beskriver også, som nevnt tidligere, at hun har brukt eksamensveiledningen som
et utgangspunkt for formuleringen som vist vurderingskriteriene i vurderingsskjemaet
hennes. Slik vi ser i avsnitt 3.4.1.2.2, er kriteriene avgrenset til seks hovedområder som de
kreative besvarelsene skulle vurderes etter. Hun belyser i intervjuet at alle vurderingskriterier
i vurderingsskjemaet er «like viktige», men resonnerer seg fram til avslutningsvis at særlig
vurderingskriteriene som omhandler språk, struktur og innhold er viktig for vurdering av
kreative tekster. Innhold blir belyst med spørsmålet i vurderingsskjemaet slik: «Innhold på
høyt faglig nivå?», og det strukturelle med på denne måten: «God struktur i teksten og
inndeling i ryddige avsnitt?». Sistnevnte kriterium kan kobles opp mot
eksamensveiledningens første kriterium som belyser «hensiktsmessig struktur og (god)
sammenheng». Kriteriet om innhold kan derimot ses i sammenheng med flere
vurderingskriterier fra eksamensveiledningen. Blant annet er «har relevante moment/og eller
eksempel, (med god bredde)» et kriterium som belyser det innholdsmessige i en kreativ tekst,
ifølge eksamensveiledningen. Et annet kriterium som kan fremme det innholdsmessige i en
kreativ tekst, kommer frem som «viser kreativitet og bruker virkemiddel på en gjennomført
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måte i utforminga av teksten». Begge vurderingskriterier fra eksamensveiledningen kan ses i
lys av at informanten nevner metaforer og sammenligninger som språklige kreative
virkemidler, som igjen kan løfte innholdet i oppgaven ved å blant annet eksemplifisere faglig
kunnskap som noe «annerledes».
I likhet med eksamensveiledningen (2017) har informanten delt opp måloppnåelse i tre deler
som belyser høy (karakter 5-6), middels (karakter 3-4) og lav måloppnåelse (karakter 1-2).
Dette er også konvergerende med eksamensveiledningens karakterbeskrivelser (Forskrift til
opplæringsloven, §§3-3 og 4-3, referert i Udir, 2017, s. 6). Informanten bruker på en annen
side vurderingskriterier som er enklere formulert enn de som er innfelt i
eksamensveiledningen. Hun vektlegger også at vurderingsskjemaet brukes uavhengig av
teksttype, som ikke helt er i tråd med Udirs eksamensveiledning. Dette ettersom veiledningen
også fremstiller både informative, argumenterende og resonnerende tekster, og analyser,
tolkninger og sammenligninger, som igjen har tilpassede vurderingskriterier til hver gruppe
tekster (se vedlegg 5). Likevel hevder hun at hun har tilpasset vurderingskriteriene til de
teksttypene som inngår i kreative tekster. Ettersom informanten også nevner at hun syns det
er lettere å vurdere «gode» kreative tekster, blir det uklart hvordan kriteriene faktisk
vektlegges i selve vurderingsprosessen. Besvarelse 2A og 2C er blitt vurdert med høyeste
måloppnåelse, hvor alle kriterier er blitt vurdert med grønn fargekode, som vil si karakter 5-6.
Ettersom informanten også hevder at vurderingsskjema med karakter er det eneste skriftlige
oppsummeringen som elevene får utdelt på den kreative teksten, er det vanskelig å si noe som
hva informanten faktisk har vektlagt av vurderingskriterier, men det er tydelig at informanten
har hentet inspirasjon fra eksamensveiledningen da hun formulerte vurderingskriteriene til
skrivesituasjonen.
Informant 3, besvarelse 3A-C
Vurderingskriteriene som informant 3 benyttet seg av, er avgrenset til seks kriterier. Disse er
ikke knyttet til en inndeling etter ulik grad av måloppnåelse, i motsetning til informant 1 og
særlig informant 2. Ettersom informanten tidligere har nevnt at hun har brukt samme
vurderingskriterier fra tidligere eksamensveiledninger ved andre kreative
vurderingssituasjoner, er det interessant at hun i stor grad viker unna det hun har omtalt som
altfor «vide kriterier» som elevene ikke forstår. Slik det fremkommer i 3.4.1.2.3, ser vi at
informanten i aller største grad har komponert egne vurderingskriterier for denne spesifikke
skrivesituasjonen. Det vil si at ingen av vurderingskriteriene er formulert på samme måte som
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eksamensveiledningens vurderingskriterier, selv om kriteriene kan favne de samme
områdene. Særlig er det første kriteriet som er: «At du kombinerer hjerte- og hjerneskriving,
altså at du skriver både for å bevege og belære leseren din», noe som både belyses i høy grad
både i intervjuene og i elevbesvarelsene. Hjerteskriving og hjerneskriving er to elementer
som informanten og hennes samarbeidspartner i fellesskap har formulert, og som gjelder kun
for kreative tekster. Dette er nærmere blitt belyst i 3.4.1.2.3. I besvarelse 3A-C er fokuset på
hjerte- og hjerneskriving svært synlig, ettersom alle oppsummerende skriftlige
tilbakemeldinger tar utgangspunkt i dette kriteriet.
Vektleggingen av kriterier, hevder informanten er individuelt basert, og kommenteres på
basis av hva eleven trenger å arbeide videre med i bearbeidingsprosessen av sin kreative
tekst. Slik hun også nevner i intervjuet, er vurderingspraksisen hennes i denne situasjonen
knyttet til prosessorientert skriving, som igjen vil belyse at de kreative besvarelsene arbeides
med ved flere anledninger. Kriteriene som er punktvis oppført i avsnitt 3.4.1.2.3., ligger til
grunn for den samlede vurderingen som baserer seg på alt arbeid elevene gjør med sine
kreative tekster i førskrivingsfasen, skrivefasen og omskrivingsfasen (Rohman, referert i
Dysthe, 1992, s. 42; Witte, referert i Hoel, 2007, s. 59). Den prosessorienterte skrivemetoden
skal slik øke refleksjon og læring (Andrews, referert i Hertzberg & Dysthe, 2012, s. 59), noe
som også informanten legger stor vekt på i intervjuet. Hun hevder også at elevenes læring er
viktigere for henne enn å kun fastsette en karakter, for å slik avslutte et tema og starte på et
nytt. At refleksjon er et element som tas i betraktning ved prosessorientert skriving, danner et
sterkere grunnlag for hennes egne vurderingskriterier for kreative tekster, da begrepet også
forekommer i hennes vurderingskriterier – «At du forsøker å reflektere, undre og filosofere
over tematikken heller enn å komme fram til endelige svar» – og i blant annet
vurderingskriteriet «reflekterer, utforsker og prøver ut tanker på en selvstendig måte» i
eksamensveiledningen (se vedlegg 5). Videre blir det også nevnt i refleksjonsnotatet som
elevene skulle arbeide med etter utlevering av de kommenterte besvarelsene, at formål og
effekt i en kreativ tekst skal begrunnes ved dette spørsmålet (Breivega & Johansen, 2016, s.
51): «Hva er det du prøver å formidle i teksten din? Kommer dette tydelig nok fram i
førsteutkastet?». Ettersom teksttypebegrepet skal i stor grad skal ta for seg formidling av
budskap til leseren (Breivega & Johansen, 2016, s. 51), kan dette også føre til at elever får økt
selvrefleksjon kreative tekstene de skriver.
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5.3 Vurdering av kreative tekster - læringsfremmende
eller læringshemmende?
Slik vi har sett til nå, finnes det flere tilnærminger til både forståelse av kreative tekster og
praksiser knyttet til vurderingen av skrivemåten. I det følgende er det derfor viktig å belyse
hvordan ulike forståelser og vurderingspraksiser kan knyttes opp mot tidligere beskrevet teori
og empiri, som igjen kan belyse hvordan vurdering av kreative tekster både kan være
læringsfremmende eller læringshemmende for elever. Når vi nå skal se nærmere på fordeler
og ulemper som kan dukke opp i vurderingen av kreative tekster, det viktig å ta in mente at
diskusjonen kun gjelder mine tre informanter. Dermed kan ikke det som forekommer i det
følgende, direkte overføres til andre lærere og deres forståelse av og arbeid med kreative
tekster og vurderingspraksisen knyttet til skrivemåten. Det vil si at vurderingspraksisen til
informantene vil i større grad belyses gjennom måten respons blir gitt på av informantene,
om arbeidet med kreative tekster er hensiktsmessig i forhold til læringsutbytte, som igjen kan
ha en innvirkning på hvordan elever selv oppfatter kreative tekster, og hvordan de utvikler
sine ferdigheter etter endt arbeid med kreative tekster.
En fordel med kreative tekster er den større friheten elevene har til å skrive på sin særegne
skrivemåte. Elevene kan utfolde seg både på et personlig og faglig plan. Originalitet,
selvstendighet og kreativitet er noe alle de tre informantene også belyser som viktig for
kreative skriving gjennom sine informantutsagn, med ulike formuleringer. Dette samsvarer
også med Udirs definisjon av kreative tekster, til tross for at definisjonen ikke presiserer
begrepene kreativitet, originalitet eller selvstendighet. Det kan virke som om de tre lærerne
slik gjennom arbeidserfaring og med erfaring med vurdering av kreative tekster, har gjort seg
innforstått med hva som faktisk burde vektlegges i vurderingskriteriene til vurdering av
kreative tekster. Men hva er det som gjør at kreative tekster blir vurdert på forskjellige måter?
Informant 1 og 2 hevder likevel at kreative tekster er utfordrende å vurdere, og særlig hevder
informant 2 og 3 at de kreative besvarelsene enten er veldig gode eller veldig dårlige. Alle tre
informanter påstår i ulik grad at Udirs definisjon av kreative tekster på mange måter er diffus,
hvorpå informant 3 har selv valgt å definere kreative tekster til noe mer begripelig. Det blir
dermed diskuterbart om vurderingskriteriene i eksamensveiledningen fra Udir (2017), er for
vage til at lærere med lite erfaring kan bruke kriteriene i en kreativ vurderingssituasjon, eller
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om lærerne faktisk må bryte kriteriene helt ned, slik informant 3 gjorde, og formulere
elementer og konkrete vurderingskriterier som kan passe innenfor én spesifikk kreativ
vurderingssituasjon. Vurderingskriteriene som ble belyst og diskutert i det foregående avsnitt,
vil også påvirke hvordan en arbeidsprosess foregår. Dersom vurderingskriteriene til en
vurderingssituasjon er uklare, faller det også naturlig for elever, på lik linje med lærere, å ha
vanskeligheter med å forstå hva vurderingskriteriene innebærer.
Det er også tenkelig at selve inndelingen i teksttyper er forvirrende for både elever og lærere
generelt sett. Informantene beskriver gjerne hva de tenker at kreative tekster innebærer, med
formuleringer som innbefatter blant annet erfaringsnære hendelser. Det er likevel viktig å
bemerke at alle informantene omtaler kreative tekster som én sjanger eller flere sjangre.
Særlig informant 3 anvender «essay» om kreative tekster både i oppgaven og i intervjuene,
men har tidligere Årsaken til dette kan ikke sies med sikkerhet, men informant 1 benevner at
det finnes en trygghet i sjangere når man skal undervise og vise til konkrete tekstlige
eksempler på en teksttype. Enda en ulempe belyses slik i undervisningen av kreative tekster.
Ettersom samlebetegnelsen virker å være vanskelig å dele opp, har både informant 1 og 2
brukt modelltekster for å illustrere hvordan en kreativ tekst kan se ut. Informant 1 hevder
dette kan hjelpe elevene til å begynne å tenke kreativt og få elevene til å «leke med sjangre»
og utforske, men at det ikke kan brukes hyppig. Dette ettersom det ifølge informanten, kan
begrense originalitet og kreativitet i en vurderingssituasjon. I tillegg nevner han også, på lik
linje med informant 3, at det er svært utfordrende å lære noen opp i kreativitet. Dette har,
etter min egen mening, resultert i et stort gap mellom teksttyper som fortellende,
underholdende og reflekterende, og sjangre med spesifikke, konvensjonelle krav.
Det fremkommer i det foregående kapittelet at alle informanten belyser modenhet og genuin
interesse som viktige kognitive forutsetninger for å kunne besvare kreative oppgaver. Enkelte
elever er mer kognitivt modne og interesserte i litteratur eller tema som blir tatt opp, slik
informant 3 hevder at hennes dramaklasse er. Hun mener at elevene må få lov til å vise denne
kreativiteten, og at det er viktig å utfolde seg på en unik og personlig måte. I kreative tekster
betyr det også at det faglige aspektet må inkorporeres. Ved å skrive kreative tekster, fremmer
man de kreative tankestrømmene som ungdommer ofte innehar i større grad enn voksne
mennesker (Forsth, 1991, s. 19). Her kommer det altså mer divergent tenkning fram
(Guilford, 1967), som gjennom stillasbygging mellom lærer og elev, kan føre til en balanse
mellom kritisk tenkning og fantasi (Hopfenbeck, 2014, s. 96; Forsth, 1991, s. 19). Men
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hvordan skal en faglærer kunne vurdere kreative tekster dersom hen er mer kritisk enn
fantasifull?
Forskjeller i vurderinger skjer på bakgrunn av at all vurdering er subjektivt forankret.
Amabile (1996, s. 36) fremmer at den ipsative vurderingstilnærmingen bestemmer lærerens
antagelser og kjennskap til kreative tekster, før man ser nærmere på den kreative besvarelsen
som skal vurderes. Informantene som er med i denne undersøkelsen, vil dermed ikke kunne
ha en normativ tilnærming til vurdering, ettersom lærerne kjenner elevene og har innsikt i
skrivekompetansen deres, uansett teksttype eller sjanger (Amabile, 1996, s. 36). Dette vil jeg
fortolke som en fordel ettersom det på alt arbeid fram mot eksamen i vg3 bør i noen grad bli
veiledet og kommentert, slik at læringskurven blir brattere for elevene. Det vil derimot oppstå
en normativ tilnærming til besvarelsen ved eksamen på vg3, som vil si at ingen antagelser om
tekstenes eller elevenes bakgrunn vil være mulige å ta med i vurderingen til de kreative
besvarelsene. Noen felles vurderingsprinsipper skal dog være felles for alle lærere og
sensorer, slik Udir (2015b) fremlegger. Prinsippene forklarer hva lærere skal fokusere på i
vurderingsprosessen. Informantene vil i avslutningsvis drøftes opp mot den punktvise
fremstillingen av gode prinsipper for god vurderingspraksis.
Vygotskij (1995, s. 231; Mead, 1934, s. 47–48) sin teori om den proksimale utviklingssone,
kan i stor grad hjelpe læreren med å forstå hvordan elevene kan påvirkes til å tenke
konvergerende med sin faglærer. Gjennom konsekvent stillasbygging, kan lærer og elev i
dialog samtale om hvordan en spesifikk prosess utvikler seg, eller hvordan eleven skal nå nye
høyder (Bruner, referert i Hopfenbeck, 2014, s. 96; Dysthe, 2001, s. 33; Ottesen, 2009, s.
114). Slik det fremkommer også i analysen, bruker alle informanter respons; både
tilbakemeldinger og framovermeldinger på sin særegne måte. Informant 1 anvender på sin
måte, slik det fremstår i besvarelse 1A-C, en konsekvent bruk av både tilbakemeldinger som
forklarer hva som er positivt i den kreative teksten, og tar videre opp forbedringspunkter som
eleven kan jobbe med, fram til neste kreative vurderingssituasjon. Informant 2 belyser i sitt
fargekodeskjema kun én kommentar i besvarelse 2B, men forteller også i intervjuet at
muntlige dialoger med elevene etter utlevering av deres vurderte tekster ved større
skrivesituasjoner, er noe som er nødvendig for å kunne gi utdypende tilbakemeldinger og
framovermeldinger. Dette er også gjeldende for vurderingspraksisen til 3A-C, hvor muntlig
dialog ifølge informanten, skjer kontinuerlig underveis i den prosessorienterte skrivingen,
men særlig etter utlevering av førsteutkast.
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6 Avsluttende ord
Denne studien ble i begynnelsen et interessepunkt for meg ettersom jeg selv er en kommende
norsklærer som høyst sannsynlig skal undervise i og vurdere kreative tekster. Særlig ettersom
det ikke foreligger mye empiri og teori bak vurdering av kreative tekster, så jeg også på dette
som en motivasjon for å granske noe relativt ukjent og nytt i norskfaget. Jeg ville gå i dybden
på ulike vurderingsmetoder som kunne kartlegge hvordan tre lærere anså kreative tekster, og
hvordan de faktisk vurderte de kreative tekstene. Dette for å skape mer innsikt i hvordan
lærerne arbeider og forholder seg til sentralgitte dokument for norskfaget.
Problemstillingen ble belyst gjennom de teoretiske betraktningene som foreligger for
kreativitet, kreative tekster og vurdering. Slik kunne jeg begrunne metodevalgene mine og
belyse hvordan jeg valgte å bruke de tre semistrukturerte intervjuene og de til sammen ni
vurderte elevbesvarelsene for å finne interessante punkter i henhold til mitt valgte tema.
Videre kunne jeg analysere frem hovedfunn og drøfte dem opp mot den tidligere fremlagte
teorien, som også var hensikten til kapittel 5. I det følgende derimot, skal jeg presentere mitt
svar på problemstillingen, som også vil ses i tråd med funnene fra forskningsspørsmålene
mine. Videre vil jeg se nærmere på hva jeg anser som didaktiske implikasjoner som
undersøkelsen kan ha. Avslutningsvis vil jeg trekke frem mulig forskning som videre kan
belyse mitt prosjekt og hovedfunn, og som kan gi enda mer dybde i studien av forskjellige
vurderingspraksiser rundt kreative tekster.

6.1 Konklusjon
Basert på problemstillingen «Hvordan vurderer tre lærere på tre forskjellige videregående
skoler elevenes kreative tekster?» har jeg formulert tre forskningsspørsmål som har fulgt meg
gjennom undersøkelsen og som har blitt stadig mer interessant å utforske og analysere. Disse
er presentert som: «hvordan forstås kreative tekster av lærerne?», «hvilke vurderingsmetoder
brukte lærerne da de skulle vurdere, og hvorfor?», samt «hvilke fordeler og ulemper ser
lærerne ved vurdering av kreative tekster?».
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Kreative tekster, som nevnt tidligere i kapittel 2, kom som et kompetansemål etter
revideringen av LK06 i 2013. Som et pedagogisk anlegg, erfarer jeg rammene rundt den
kreative teksttypen, som nokså uklare for mange. Hvorvidt denne uklarheten henger sammen
med en uklar tilnærming til skrivemåte, eller manglende definisjon på kreative tekster som
teksttype, er uvisst. Trolig ligger en dypere sannhet i et konglomerat av begge. Lite induktiv
og deduktiv definerbar sjangerundervisning, til tross for viktigheten av kreative skrivemåter
til skriftlige eksamen på videregående trinn, er noe jeg har erfart i arbeidet med
informantbidragene. I lys av informantenes uttalelser, står det klart frem at kreative tekster
som skrivemåte og samlebegrep for lærere ikke har erstattet sjangerbegrepet.
Det er lite konvergens mellom lærernes definisjon av kreative tekster og Udirs definisjon
(2015a). Diversiteten i de ulike oppgavebunkene som ble presentert for meg fra disse
bidragsyterne, viser nettopp til at kreative tekster er et vanskelig kompetansemål å innfri,
ettersom begrepene som forekommer i eksamensveiledningen (Udir, 2017) ikke er tydelige
nok til å kunne forstå blant annet presise kreative innfallsvinkler, kreative perspektiver og
originalitet. Det blir dermed også et vanskelig emne å håndtere for svært mange elever.
Intervjuutsagnene viser ikke bare til utfordringene som elevene har til den kreative
skrivemåten, men også til læreres vansker med å lære bort kreativ skriving.
Kreativitet er vanskelig å lære bort, nettopp fordi det er oppfattet på ulike måter av
forskjellige mennesker. Å lære bort god original skriving, kreativitet og oppgavestruktur, mot
en kreativt rettet horisont, virker krevende for mange elever. Dette kan ses i lys av
informantenes bidrag av vurderte elevbesvarelser. Til tross for dette, belyser informantene at
undervisning i den kreative skrivemåten, er essensiell for at læringsutbyttet for de kreative
evnene hos elevene, kan øke. For å skape god læring rundt kreative tekster, har de ulike
informantene ulike innfallsvinkler knyttet opp mot vurderingskriterier. Informantene har vist
at de arbeider både summativt og formativt med sine sett med kreative besvarelsene.
Klassene jobber mot spesifikke mål, alle med karakterfastsettelser som, uavhengig av tiden
regnet med til å arbeide med teksten, avslutter et tema. Informant 3 derimot jobber i større
grad med formativ vurderingsmetode og prosessorientert skriving, ettersom hun i stor grad
ikke bruker karakterer underveis i semestrene, men summerer alle tre karakterer i norsk ved
halvårs- og helårsvurderingene. Informant 1 og 2 derimot, bruker karakterer til å avslutte
vurderingssituasjon for kreative tekster, men i likhet med informant 3, bruker alle muntlige
tilbakemeldinger og framovermeldinger ved utlevering av de kreative besvarelsene. Felles for
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alle lærerne også, er viktigheten av å samarbeide med andre i lærer-teamet med eksempelvis
utbrodering av vurderingsskjema eller opplegg knyttet til spesifikke vurderingssituasjoner.
Slik kan vurderingssituasjonene bli fruktbare og nyttige for elevene. Dette ikke bare for god
forberedelse til eksamen, men for å utfolde og utvikle elevenes artistiske og idéfulle kreative
ferdigheter, samt evne til å tenke kritisk, selvstendig og originalt.
Fordeler og ulemper ved vurdering av kreative tekster er mange, ifølge informantene.
Fordeler som kommer frem er at kreative tekster åpner opp for en friere måte å uttrykke seg
på, hvor også erfaringsnære og personlige vektinger bestemmes selv av eleven. En annen
fordel ved vurdering av kreative tekster er at arbeidet kan øke kritisk og selvstendig tenkning
hos elever, men også bidra til å få elevene til å reflektere og utforske ulike teksttyper innenfor
kreative tekster. I tillegg er det også er en fordel at vurdering av kreative tekster kan øke
divergerende tenkning og åpner dermed opp for at faglærer i stor grad kan støtte elevene
gjennom arbeidsprosessen. Ulempene derimot, vises tydelig ulike forståelser av kreative
tekster. Istedenfor en felles mal, med konkrete formuleringer som knytter seg opp mot mer
konsise vurderingskriterier enn i eksamensveiledningen fra 2017, er det også uvisst, ifølge
informantenes uttalelser, hvilke teksttyper som faktisk inngår i kreative tekster. Videre
fremmes modelltekster å være en fordel for informantene, men kan oppstå som et hinder for
opplæring i kreativitet, da modelltekster kan bemerkes som maler for hvordan kreative tekster
skal se ut.

6.2 Didaktiske implikasjoner
Hovedfunnene i min undersøkelse peker på implikasjoner for hvordan vurdering av kreative
tekster kan virke læringsfremmende eller læringshemmende.
Den første didaktiske implikasjonen retter jeg behovet for en felles forståelse for kreative
tekster. De uklare rammene som ligger til grunn for begrepet i dag, kan i noen grad være
vanskelig å forholde seg til for lærere med ulik bakgrunn, og ikke minst elever. Begrepene
som forekommer i Udirs definisjon av kreative tekster (se avsnitt 2.1.3), tar ikke opp hva
elevene eksplisitt skal gjøre eller hvordan de skal komme seg videre i opplæringsprosessen.
Informantene i denne undersøkelsen har vi sett at bruker respons som et pedagogisk verktøy
ved samtaler som omhandler elevenes kreative tekster. Ved å arbeide systematisk med å
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utvikle et felles metaspråk mellom lærere og elever, kan dette fungere som en støtte i
utviklingsprosessen til elevene og til forståelsen av kreative tekster.
Den andre implikasjonen knyttes opp mot vurderingskriteriene som Udir (2017) legger frem
for kreative tekster. Vurderingskriteriene er beskrevet av informantene i undersøkelsen som
«altfor store» (informant 3), og vil være nærmest umulig for elever å forstå seg på.
Informantene har alle brutt ned vurderingskriteriene som fremstår i eksamensveiledningen,
ettersom de måtte tilpasses til hver skrivesituasjon. Det som derimot fremkommer, er at
vurderingskriteriene som informantene selv kommer med, står i stil med de overordnede
eksamenskriteriene. Dermed blir det uklart, særlig for meg, hvordan mindre
vurderingssituasjoner enn eksamenssituasjoner, skal kunne vurderes på samme grunnlag. En
alternativ løsning er å samkjøre mindre og mer konkretiserte formuleringer for hver teksttype
i eksamensveiledningen, slik at kriterier for kreative tekster lettere kan forstås.
Som en didaktisk implikasjon, vil jeg si at vurderingen av kreative tekster står på svært tynne
teoretiske bein. I mitt forskningsarbeid har jeg erfart denne begrensede tilgjengeligheten til
relevante kilder på vurdering av kreative tekster, har gjort at mine informanter og mange av
besvarelsene, har ulike oppfatninger, erfaringer og praksiser knyttet til samlebegrepet
kreative tekster. Årsaken til at det mangler forskning, faller naturlig nok i stor grad på den
korte tiden som er gått fra 2013 til 2018. Jeg ønsker med dette at denne masteroppgaven skal
bidra til en økt bevissthet rundt den kreative skrivemåten som et nytt kompetansemål, og
rundt vurderingen av skrivemåten, noe den norske skolen sårt trenger.

6.3 Forslag til videre forskning
Til tross for at denne masteroppgaven har belyst flere områder som knyttes opp mot kreative
tekster, har den likevel ikke drøftet alle sider ved vurdering av kreative tekster. Disse kan
belyses i fremtidige masteroppgaver eller annen forskning, og er viktige innslag for
norskfagets videreutvikling. Særlig er det sentralt å legge vekt på hvordan forståelsen av
kreative tekster som teksttyper og som en skrivemåte, fremkommer i skoler i dag. Ettersom
vurdering av kreative tekster i denne oppgaven ble belyst ved å trekke inn tre informanters
forståelser og vurderingspraksis knyttet til kreative tekster, er feltet fortsatt nytt. Et forslag
går naturligvis på å se forskjeller og likheter med denne oppgavens hovedfunn og
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problematiseringer, slik at man kan vurdere om undersøkelsene kolliderer med hverandre,
eller om de faktisk kan samsvare i noen grad på enkelte områder. Ettersom hovedtyngden i
denne oppgaven ligger på tre informanters egne forståelser og vurderinger, er det i liten grad
sannsynlig at en annen undersøkelse vil fremme samme datamateriale, eller helt like
hovedfunn som fremstilles i denne oppgaven.
Et annet mulig forslag til videre forskning på vurdering av kreative tekster, kan basere seg på
forskning som forteller om hvordan eksamensveiledninger legger til rette for de ulike
teksttypene som inngår i kreative tekster, og hvordan de vurderes av en faglærer. Dette kan
også bidra til å fremme mer konkretisering rundt begreper knyttet til vurdering av kreative
tekster, og også løfte frem hvordan teksttypene som inngår i kreative tekster i dag, ikke
nødvendigvis kan omtales som sjangre lengre.
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Vedlegg
Vedlegg 1: NSD-godkjenning
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Vedlegg 2: Mail til informanter
Hei!
Jeg er en lektorstudent ved Universitetet i Oslo, og skal straks starte med en undersøkelse
knyttet til masteroppgaven min. Temaet mitt er vurdering av kreative tekster i norskfaget, og
mitt metodevalg har falt på intervjuer av lærere (med lydopptak) og tekstmateriale skrevet av
elever (med ulike ferdighetsnivåer). Besvarelsene og intervjuene vil analyseres i forhold til
hverandre, og diskuteres til relevante teorier om vurdering og kreative tekster. Min foreløpige
problemstilling lyder derfor som følger:
Hvordan vurderer 3 norsklærere elevers kreative tekster, og hvorfor velger lærerne å vurdere
tekstene slik de gjør?
Jeg vil med dette spørre deg om du har mulighet å hjelpe meg fram i prosjektet. Det jeg har
behov for å kunne undersøke temaet er:
•

En norsklærer fra en videregående skole som kan avse ca. én time til intervju om sine
vurderingspraksiser av kreative tekster

•

At hver elev per klasse (på VG3) har skrevet hver sin kreative tekst i løpet av høst
2017, som allerede er blitt vurdert av faglærer, med kommentarer. Disse må
anonymiseres før tekstmateriale gis til forsker

All detaljinformasjon vedr. det praktiske kan videre avtales med den enkelte lærer, da jeg
fullt ut forstår kompleksiteten av en lærers hverdag og timeplan. Dersom du ikke har
mulighet til å bidra i undersøkelsen, så hadde det vært til stor hjelp om du kan gi meg
kontaktinformasjon/videresende denne mailen til to-tre norsklærere fra deres skole! Håper på
positivt svar!
P.S.: Dersom du har noen spørsmål, må du gjerne sende meg en mail eller ta kontakt på tlf.:
*****358.
Med vennlig hilsen
Amina Talic
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv

Informasjonsskriv til informanter
Universitetet i Oslo, høst 2017 – vår 2018
Formålet med studien er å bli bedre kjent med ulike læreres praksis og vurdering av kreative
tekster i norskfaget, da dette virker å være utfordrende felt for lærere i dag. Problemstillingen
lyder derfor som følger: Hvordan vurderer tre lærere på tre forskjellige videregående skoler
elevenes kreative tekster? Universitetet i Oslo er ansvarlig for utredning og utvikling av
prosjektet, i samhandling med forsker.
Metoden som vil brukes i masteroppgaven er semistrukturerte intervju og elevskrevet
tekstmateriale. Opplysningene som vil tas med i oppgaven vil være knyttet til ulike
arbeidsmetoder og erfaringer av vurdering og/av kreative tekster. Intervjuet er lagt opp i
henhold til NSDs sikkerhetsmessige hensyn, noe som tilsier at personsensitiv informasjon fra
lærer kan bli tatt med i selve oppgaven, men at det da skal foreligge et eksplisitt
informasjonsskriv som gis til den enkelte informanten. Prosjektet legger til rette for at det er
frivillig å delta og at informantene kan trekke seg når som helst uten begrunnelse.
Personvernombudet minner likevel om at lærerne ikke kan omtale elever i identifiserbar form
av hensyn til taushetsplikten, så lenge det ikke er innhentet samtykke til dette. Elevene kan
også få mulighet til å reservere seg mot deltakelse i prosjektet. Tekstene deres vil da ikke bli
tatt med i oppgaven. Det er opp til hver lærer å informere elevene om prosjektet og
deltagelse.
Opplysningene vil behandles konfidensielt under prosjektets livsløp, og det er kun forsker
som vil ha tilgang til intervjuer og tekstmaterialet. Det innsamlede datamaterialet vil lagres
på egen harddisk, og vil ikke gjøres tilgjengelig for noen andre.
I den ferdige oppgaven vil personsensitiv informasjon ikke være en del av oppgaven, men
informantene i oppgaven vil kunne gjenkjenne seg basert på hvilke utsagn de kom med under
intervjuene.
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Dato for forventet prosjektslutt er 1. juni 2018. Data som samles inn, lagres videre ved
prosjektslutt (med personopplysninger) til 31.08.2018 for mulige oppfølgingsstudier. Dersom
det blir aktuelt med oppfølgingsstudier, vil informantene kontaktes på nytt og prosjektene vil
håndteres i tråd med gjeldende regelverk. NSD gjør også oppmerksom på at anonymiserte
datasett (datasett som ikke inneholder direkte/indirekte identifiserende opplysninger) kan
benyttes til forskning uten å innhente nye samtykker og/eller melde prosjektene.

Kontaktinformasjon:
Amina Talic

Vanja Røkkum Jahnsen

Prosjektleder for masteroppgave

Hovedveileder for masteroppgave

E-mail: a.talic@outlook.com

E-mail: v.r.jahnsen@ils.uio.no
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Vedlegg 4: Intervjuguide
Intervjuguide for masteravhandling 2017/18
Generelt om informanten:
•

Alder

•

Utdanningsbakgrunn

•

Arbeidserfaring

•

Erfaring med kreative tekster

Informantens egne tanker om kreative tekster:
1) Hva legger du i begrepet «kreative tekster»?
2) Er du kjent med definisjonen av kreative tekster som Udir har lagt ut på sin nettside?
(Forsker presenterer en av Udirs definisjoner til informant)
a. Føler du at denne definisjonen kan oppfattes på forskjellige måter av
norsklærere i dagens skole?
i. Hvis ja; på hvilken måte? Hva er det som virker uklart?
1. Hvordan ville du ytterligere ha konkretisert innholdet i
definisjonen?
3) Vil du si du er for eller imot utviklingen som kreative tekster har hatt, særlig med
tanke på at enkelte sjangre i dag blir definert som teksttyper?
Erfaringer av vurdering av kreative tekster:
4) Har du vurdert kreative tekster tidligere?
5) Synes du det er vanskelig å vurdere kreative tekster?
Om tekstmaterialet:
6) Hva slags type vurderingssituasjon befant elevene seg i da de skulle skrive sin
kreative tekst?
7) Hvor lang tid fikk de på å skrive den kreative teksten?
8) Hvor lang tid (ca.) brukte du på vurdering av hver enkelt tekst?
a. Var det noen som tok lengre tid enn andre?
9) Var det andre typer oppgaver elevene kunne velge mellom, bortsett fra kreativ tekst?
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a. Hvorfor tror du noen valgte å skrive kreativt? Evt. hvorfor andre valgte det
bort?
10) Ifølge deg selv og elevene du har vurdert i kreativ skriving, vil du si elevene dine
forstår hvordan en kreativ tekst skal se ut, eller hva en slik tekst er i det hele tatt?
a. Har du hatt eksplisitt undervisning om kreative tekster før skrivingen fant
sted?
i. Hvis ja; definerte du da hva kreative tekster er?
Om vurderingskriteriene som ble brukt i denne vurderingssituasjonen:
11) Hvilke vurderingskriterier har du brukt i denne vurderingssituasjonen da du skulle
vurdere elevenes kreative besvarelser?
12) I vurderingssituasjonen; Hvem laget kriteriene? Var det deg eller har du brukt noen
andre sine formuleringer?
i. Er vurderingskriteriene blitt kvalitetssikret av fagleder/andre
norsklærere/evt. andre før de ble tatt i bruk?
ii. Hvorfor brukte du nettopp disse kriteriene, og ikke andre?
iii. Var alle kriteriene ment for å dekke alle typer tekster (innenfor
kreative tekster)?
iv. Føler du at kriteriene kan presiseres enda mer, eller er de så konkrete
som de kan bli?
1. Ser du noe forbedringspotensial i kriteriene?
2. Tror du elever med både høy, middels og lav kompetanse
innenfor norskfaget kan tolke kriteriene på ulike måter?
13) Fikk elevene innsyn i vurderingskriteriene før skrivesituasjonen fant sted?
a. Gikk du gjennom disse med elevene? Fikk de muligheten til å be om en
utdypelse av begrepene som er blitt brukt?
b. Har elevene fått vite hvilke deler av vurderingskriteriene som det legges mest
vekt på i vurderingen?
14) Har dere arbeidet videre med tekstene etter utlevering av de vurderte tekstene?
i. Hadde du noen forventninger til at elevene evt. skulle jobbe mer med
tekstene/tilbakemeldingene?
ii. Hvorfor/hvorfor ikke?
Kommentarer og vurdering i elevenes kreative tekster:
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•

Spørre om kommentarer i løpende tekst og sluttkommentarer

•

Hvorfor besvarelsene ble vurdert slik de ble vurdert

•

Hvordan kreativitet belyses i besvarelsene

Feedback og vurderingsmetoder:
15) Syns du det er vanskelig å gi tilbakemeldinger på kreative tekster?
16) Tok du deg tid til å gi hver enkelt elev en oppfølgingsrunde/-samtale om den kreative
teksten de skrev, etter at de vurderte tekstene ble utlevert til elevene?
a. Hvordan? Individuelt eller i plenum?
Om selve vurderingsprosessen:
17) Er du ofte i tvil om hvilken karakter du skal gi til de enkelte elevene når det gjelder
vurdering av kreative tekster?
a. Arbeidet du alene med tekstene, eller ba du elevene vurdere hverandres
tekster?
18) Konsulterte du andre norsklærere i den forbindelse?
i. Hvis ja; hadde de andre formeninger om nivået eleven viste, eller var
dere enige om vurderingen?
ii. Pleier du å konsultere andre norsklærere i vurderingssituasjoner hvor
elevtekster skal vurderes og karaktersettes?
1. Hvor mange konsulterte du deg med i vurderingen av disse
kreative tekstene?
iii. Har du noensinne arbeidet med vurdering i team?
1. Har du arbeidet med kreative tekster i team?
2. Hva var enkelt å forholde seg til mens dere arbeidet i team?
3. Hva var utfordrende med denne metoden, og hvorfor?
Egenevaluering av hele prosessen:
19) Sist, men ikke minst; Føler du at noe kunne ha bli gjort bedre i denne
vurderingssituasjonen?
a. Hva føler du at du kunne ha gjort bedre i denne vurderingsprosessen?
i. Hvorfor?
b. Tror du elevene dine har lært noe av selve prosessen? Evt. hva?
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c. Har du lært noe av denne prosessen? Evt. hva?
d. Kommer du til å gjøre noe annerledes ved neste vurderingssituasjon? Evt.
hva?
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Vedlegg 5: Eksamensveiledning
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