Helt nye Grip teksten
Norsk for Vg1–Vg3

Grip teksten Vg1–Vg3 er et
nyskrevet læremiddel til fagfornyelsen og det nye norskfaget.
Grip teksten gir elevene:
• kulturhistorie og språklige emner med
interessante linjer til vår egen tid
• tydelig sammenheng mellom øving av de
grunnleggende ferdighetene og fagstoffet

Skrivesenterets forslag
til ny norskeksamen

• helhetlig og systematisk skriveopplæring
• rikt tekstutvalg med vekt på danning,
relevans og engasjement
• variert utvalg av oppgaver, skriverammer
og modelltekster som støtter og motiverer
elever med ulike forutsetninger
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midten av februar i år publiserte Utdanningsdirektoratet forslag til nye oppgave-typer for
norskeksamen etter LK20. Forslagene har vakt
stort engasjement. Mens mange lærere via
QuestBack har gitt tilbakemelding på at oppgavene er
gode, har det offentlige ordskiftet vært preget av bekymring. Vi på Skrivesenteret, som har i oppdrag å bistå
Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å lage ny eksamen, har forståelse for at nye og uprøvde oppgavetyper
kan virke fremmede. Vi ønsker at lærere og elever skal
være trygge på at kommende eksamener ivaretar Fagfornyelsen, og vi ønsker velkommen de innspillene vi har
mottatt fra elever, lærere og gjennom debattartikler.
I denne teksten skal vi presentere noen av utgangs-
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punktene bak forslagene våre. Vi skal også si noe om de
av forslagene våre som kanskje har fått mest oppmerksomhet, nemlig innføring av flere oppgaver og analytisk
vurdering. Vi skal også si noe om to temaer som har blitt
debattert: sensorsprik på eksamen, og eksamens innvirkning på opplæringen, som er kjent som «washback».

Oppdraget fra Udir og
Skrivesenterets prosess

I oppdraget fra Utdanningsdirektoratet til Skrivesenteret
fremgår hva senteret skal legge vekt på i arbeidet med å
utvikle forslag til ny eksamen. Blant annet fastslår oppdragsbrevet at senteret skal forholde seg til følgende
punkter:
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•

•
•

•

•

•

Oppdraget går ut på å bistå i arbeidet med å lage sentralt gitt eksamen i norsk (både hovedmål og sidemål) for 10. trinn og Vg3, samt arbeidet med
støttemateriell for eksamen. Det samme gjelder for
Vg2 yrkesfag dersom eksamen blir sentralt gitt.
Eksamen skal være i tråd med nye læreplaner og ta
hensyn til de endringene som ligger i ny læreplan.
Det er forventet at oppdragstaker tar i bruk psykometriske metoder1 for å sikre reliabilitet og validitet i
eksamen.
Eksamen i norsk og tilhørende dokumenter må samsvare med «Rammeverk for eksamen» og følge eventuelle retningslinjer for oppgaveutvikling som blir
utarbeidet.
Eksamensoppgavene skal måle kandidatenes kompetanse i hovedmål og sidemål slik den kommer til
uttrykk i kompetansemålene i det nye læreplanverket (LK20) for norsk etter 10. trinn og vg3 på studieforberedende utdanningsprogram, slik at eksamen
blir valid. For vg2 yrkesfag skal eksamen måle kompetansen i norsk hovedmål.
Eksamen skal være reliabel og valid. Oppdragstaker
må finne løsninger som sikrer psykometriske egenskaper ved eksamen.

For å utvikle ny eksamen i norsk som oppfyller alle disse
kravene i oppdraget, gjennomførte vi følgende prosess:
Først utviklet vi testkonstrukt, det vil si definisjoner av
norskfaglig kompetanse slik den er mulig å måle på en
standardisert fem timer lang skriftlig eksamen. Som det
fremgår av punkt to fra bestillingen til Udir, har læreplanen vært sentral i dette arbeidet. Disse testkonstruktene
– for henholdsvis 10. trinn og vg2yf – sendte vi deretter
på høring til flere instanser, blant annet til en referansegruppe med norskdidaktiske forskere og nåværende
eksamensnemnder. Basert på testkonstruktet utviklet
vi så oppgaver som vi deretter prøvde ut på elever. Elever
og lærere ga oss tilbakemeldinger, og vi kunne bruke
utprøvingen som grunnlag for å revidere forslagene
våre. Når denne artikkelen er på trykk, har vi gjennomført store piloteringer for 10. trinns- og vg2yf-eksamenen. Vi er dessuten i gang med å lage vurderingskriterier
til forskjellige oppgavetyper. Prosessen med å utvikle ny
eksamen for vg3 har ikke kommet like langt, men
arbeidsgangen kommer til å være tilsvarende som for 10.
trinn og vg2yf. Lærere og ansatte ved Skrivesenteret er i
gang med å utvikle oppgaver, og eksempeloppgaver for
vg3 publiseres til høsten. Vg3-oppgaver skal piloteres i to
runder, og dette gjør vi for å få en åpen og god prosess
der elever og lærere fra hele landet kan hjelpe oss med å
utvikle så gode oppgaver som mulig.

Nye oppgavetyper, flere oppgaver og
analytisk vurdering

Ifølge testkonstruktet for 10. trinn og vg2yf skal eksa-

men inneholde oppgavetyper relatert til henholdsvis
tekstresepsjon og tekstproduksjon. Elever skal få
anledning til å lese og skrive norskfaglig relevante tekster. Lesingen og skrivingen skal ta utgangspunkt i forskjellige formål, og tekstene som elever leser og skriver,
skal være forankret i norskfaglig kunnskapsinnhold og/
eller sjangre/teksttyper.
I arbeidet med pilotering av nye oppgaver har
elever prøvd ut sett med fire oppgaver. To viktige grunner til økt antall oppgaver er at det gir eleven anledning til å vise mest mulig av kompetansen sin, og at vi
øker sannsynligheten for at et eksamensresultat faktisk er mulig å tolke som et uttrykk for en elevs norskfaglige kompetanse.
Forslaget med flere oppgaver har møtt noe motstand, særlig fra lærere som uttrykker bekymring for at
flere oppgaver vil oppleves som stressende for elever.
Piloteringene våre så langt tyder på at de fleste elevene
har godt nok med tid, men dette skal vi ytterligere pilotere med større elevutvalg. En annen innvending som
er blitt luftet, er at det er unødvendig med flere oppgaver fordi én eller muligens to komplekse oppgaver kan
være vel så gode for at eleven skal få vist bredden i sin
kompetanse. Det er lett å skjønne tankegangen bak
dette siste, men et slikt system er laget for den lille
andelen elever som behersker alle sider av norskfaget
nøyaktig like godt. For en elev som presterer jevnt godt
og kan håndtere alle faglige oppgaver med like stor
kyndighet, vil flere og uavhengige oppgaver ikke være
nødvendig. For elever med mer sammensatt faglig
kompetanse vil flere og uavhengige oppgaver innebære
flere muligheter til å lykkes; løpet vil ikke være kjørt
fordi man ikke klarer en av oppgavene veldig godt.
Skrivesenteret skal foruten oppgaver også levere
forslag til nye vurderingskriterier. Vi har valgt å følge
anbefalingen i «Rammeverk for eksamen» gjennom å
utvikle et system som bygger på analytisk vurdering.
Analytisk vurdering betyr at sensor skal gi hver
oppgavebesvarelse ett resultat per vurderingsområde i
stedet for å gi ett samlet resultat for alle vurderingsområder og oppgaver. For sensorer vil forskjellen bli minimal, fordi dagens system allerede legger opp til
vurdering innenfor vurderingsområder.
Figuren nedenfor er fra eksamensveiledningen for
eksamen på 10. trinn våren 2019. Som det fremgår av
figuren, ble det forventet av sensor å ta stilling til flere
vurderingsområder, blant annet innhold og kildebruk,
oppbygging og språk og stil. Med dagens system vurderer sensor en besvarelse på alle disse områdene og setter en felles skår for alle områdene. Med det nye
systemet for sensur skal sensor levere en skår per vurderingsområde. Slik unngår vi at det blir opp til den
enkelte sensoren å vekte skårene på de ulike vurderingsområdene når de slås sammen til én skår – og til én
eksamenskarakter. Vi håper at vårt system, ved siden
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av rettferdig vekting, også kan innebære at elever kan
få detaljert informasjon om hvordan besvarelsen er
blitt skåret innenfor ulike vurderingsområder. Dessuten håper vi at et nytt system vil føre til økt bruk av hele
karakterskalaen. Våren 2019 fikk 2,5 % av elevene
karakteren 6 i norsk hovedmål. I norsk sidemål fikk 1,1
% den samme karakteren.2 Vi kan spørre oss om disse
tallene er reelle indikasjoner på kompetanse eller
utslag av en for streng vekting.

Sensorsprik

Våren 2021 ble det publisert en rapport om sensorsamsvar i 40 eksamensfag, deriblant norsk (Björnsson &
Skar, 2021). Rapporten var trist lesing fordi den bekreftet et fravær av tolkingsfellesskap blant norsklærere.
Selv om undersøkelsen baserte seg på karakterforslag
medbrakt av sensor til fellessensuren, viste det store
spriket sensorer imellom at de tenderer å vurdere kvaliteten til elevbesvarelser svært ulikt. I debatten etter
rapporten har flere forklaringer til det store spriket blitt
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Avslutning

– En annen forklaring på sensorspriket er at det er umulig å oppnå
høy samstemmighet i vurdering av
komplekse elevbesvarelser.
presentert. Den første forklaringen, som vi ikke har
grunnlag for å vite om stemmer, er at spriket ikke er
sprik; spriket mellom sensorer skyldes ifølge denne forklaringsmodellen at sensorer tar med seg «forhandlingskort» til fellessensuren. Dette skulle innebære at
sensor setter lavere eller høyere karakter enn hva han
eller hun mener er rettferdig, for å så kunne bruke
avstanden mellom den foreslåtte og den riktige karakteren i en forhandling med medsensor. Utgangspunktet for en slik forklaring er at sensorer ikke regner med å
være enige med sensormakker, og at enighet ikke skal
oppnås ved kvalifiserte tekstdiskusjoner, men ved
hjelp av forhandling hvor valutaen er eksamenskarakterer. Vurdering i par skulle så innebære en «forhandling», at sensorer lar makker «vinne» i et tilfelle, for å så
kunne «vinne» selv i det neste.
En annen forklaring på sensorspriket er at det er
umulig å oppnå høy samstemmighet i vurdering av
komplekse elevbesvarelser. I et brev til Utdanningsdirektoratet og til Skrivesenteret skriver LNU at «innenfor et hermeneutisk vurderingsparadigme er variasjon
og uenighet både forventet og akseptert. Vi ser at det er
denne vurderingspraksisen som er i spill når ny eksamen ser ut til å bygge på et annet rasjonale, der
tolkningsvariasjon/-rom i større grad blir sett på som en
trussel heller enn en ressurs i vurderingsarbeidet». Oss
bekjent har få forskere tatt til orde for et hermeneutisk
vurderingsparadigme. I en mye sitert artikkel tar
Borgström og Ledin (2014) avstand fra en slik tilnærming, som de kaller en ytterlighetsposisjon. Grunnen er
at en kapitulasjon fra kravet om samstemmighet underminerer en prøves legitimitet ved å være en trussel mot
likeverdighet. Vi tror at få elever oppfatter det som en
ressurs at eksamensresultatet er avhengig av hvilket
sensorpar besvarelsen sendes til.
I likhet med Borgström og Ledin (2014) tar vi til
orde for det som de kaller «tekstkulturell rasjonalitet».
Enkelt uttrykt innebærer det vurderingskriterier som
er forankret i læreres oppfattelse av hva som kjennetegner kvalitet og vurdering innenfor et system hvor alle
sensorer drar i samme retning. Målsettingen er at eksa-

mensresultatet i minst mulig grad skal være et uttrykk
for sensorsprik, og i størst mulig grad et uttrykk for
elevens norskfaglige kompetanse.
Skrivesenteret kan ikke løse utfordringen med
manglende tolkningsfelleskap. Men vi kan lage kriterier som lærere oppfatter som gode, og vi kan sterkt
anbefale at alle som skal sensurere norskeksamen, får
solid opplæring i vurderingsverktøyene. Forskning på
området har vist at slik opplæring bidrar til å øke samsvar (for eksempel Skar et al., 2017).

«Washback»

Flere stemmer, særlig fra LNU, har uttrykt bekymring
for hvordan en ny eksamen vil påvirke norskopplæringen. Slik påvirkning dekkes av det prøvefaglige begrepet
«washback», som kan defineres som det å bedrive en
opplæring som ikke ville funnet sted dersom det ikke
fantes en prøve (Messick, 1996). I utdanningssystemer
hvor eksamen får ekstrem betydning, som i visse delstater i USA, har prøver vist seg å kunne føre til en uheldig
praksis, hvor elever får opplæring kun i det som dekkes
av standardiserte prøver (Nichols & Berliner, 2007).
I slike systemer kan elever for så vidt utvikle god kompetanse av det som prøven dekker, men prøven er ikke lenger en «stikkprøve» på elevens samlede kompetanse,
fordi elever ikke får opplæring i annet (Koretz, 2008).
Eksamen i Norge har stor betydning for elever, men
det har også standpunktvurdering. Oss bekjent finnes
ikke forskning på hvordan norskeksamen påvirker opplæringen. Isteden får vi ta til takke med anekdotiske
bevis, noe som gjør det vanskelig å konkludere på hvilken måte eksamen former opplæringen. Det er klart at
en eksamen med en ramme på fem timer aldri kan
inneholde alle aspekter av et fag. Det ligger utenfor vårt
mandat å evaluere eksamens eventuelle konsekvenser
for opplæringen, men vi tror og håper at norsklærere
ikke velger å begrense norskopplæring til en evigvarende eksamensforberedelse. Elever har rett til en
opplæring i tråd med hele norskplanen, ikke bare det
som prøves til eksamen.
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Skrivesenterets oppdrag er å lage forslag til en eksamen innenfor gitte rammer. Som vurderingsforskere
kunne vi iblant ønsket at rammene så litt annerledes
ut. Vi mener at det er feil at en elev ikke skal få vitnemål fordi eleven ikke står til eksamen. En god del forskning (f.eks. Brookhart et al., 2016) har vist at
standpunktvurderingen er mer sikker enn enkeltvurderinger som eksamen.
Samtidig har vi, med glede, tatt på oss oppgaven å
lage en best mulig eksamen innenfor det systemet som
rår. Vi vil gjennom hele prosjektperioden presentere
forslag for elever og lærere og invitere til diskusjon. Så
langt har litt mer enn 130 lærere gitt oss tilbakemelding
på oppgaveforslagene til 10.-trinnseksamen. Vi har fått
mange viktige innsikter fra disse tilbakemeldingene.
90 % av lærerne syns oppgavene er gode, men mange er
bekymret for antall oppgaver. Dette tar vi med oss,
sammen med erfaringer fra store piloteringer, når vi
fremover skal videreutvikle oppgaveforslagene våre.
Et sentralt punkt i oppdraget fra Utdanningsdirektoratet er å sikre at eksamen er valid. Ifølge det
store referanseverket på området dreier validitet seg
om «i hvilken utstrekning empiriske og teoretiske
undersøkelser støtter opp om hvordan elevresultat
skal tolkes og brukes» (American Educational Research
Association et al., 2014, s. 11). Vår målsetting er nettopp at et eksamensresultat skal kunne tolkes som et
uttrykk for norskfaglig kompetanse slik dette er bestemt
gjennom LK20. Dit kommer vi ved å pilotere eksamen og
ved å være i dialog med lærere som skal forberede elever
til eksamen og elever som skal gjennomføre eksamen.
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