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Forskningsprosjektet «Evalueringstekst»

Den stadig stigende interessen for 

• kvalitet i utdanningssektoren

• å dokumentere og evaluere kvalitet

• skolenes og barnehagenes tekster

• ”Evalueringstekster”: heterogent knippe av sjangrer og teksttyper som inngår i 

en sosial praksis knytta til evalueringsarbeid i utdanningssektoren

Forskningsgruppa Utdanningstekst på Universitetet i Agder 

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/utdanningstekst


Utdanningskvalitet som sakprosa: 
Evalueringstekster 



Hva, hvordan, hvorfor?

• Det gjensidige forholdet mellom tekster og kontekster

• Deskriptiv (og kritisk) interesse for evalueringsarbeidets sakprosa



Delprosjekter

• Anne Løvland, UiA: Avgangsprøva i norsk gjennom 50 år

• Elise Seip Tønnessen og Gro-Renée Rambø, UiA: «Ukeplaner» som sjanger og 

vurderingspraksis

• Tom Flaten og Magnhild Vollan, UiA: «Ukeprøva» som teksttype

• Nils Rune Birkeland, UiA: Vurdering for læring

• Gunhild Kvåle, UiA: Diskursanalyse av språkobservasjonsskjemaet TRAS

• Jeppe Bundsgaard, DPU, Aarhus Universitet: Nasjonale lesetester i Danmark

• Per Ledin, Södertörns högskola, Stockholm: Førskolens nye og 

kvalitetssikrende språk



Evalueringsteksters kontekst



Evalueringsteksters kontekst

Norman Fairclough (1992): «teknologisering av diskurser»



TRAS-skjemaet

TRAS-skjemaets multimodale  
henvendelser om å gå inn i ulike typer 
sosiale relasjoner



Ukeprøven som teksttype

Magnhild Vollan

NOLES, 2. februar 2018



Tre ukeprøver
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En liten skolekompis til sønnen vår hvisker i øret til 

pappaen sin hver torsdag kveld at han dør i magen fordi 

han skal uketestes i morgen.

Gunhild Nohre-Walldén (2013) 
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Ukeprøve

o fredagsprøve

o målprøve, målsjekk, måltest

o ukas test, ukeplanprøve, ukesjekk, ukeslutt, ukesluttprøve

o vekeprøve, vekesjekk, vekeslutt, vekesluttprøve

13



Materiale og metode

Tekstanalyse: 

Karakteristiske trekk ved ukeprøven som teksttype

o form

o innhold

o funksjon

Drøfting i skoleperspektiv

Drøfting i samfunnsperspektiv
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42 ukeprøver
[17 ukeplaner]



Heilhetsperspektiv på ukeprøvene

Fire innholdskomponenter

o Tre faste

o Én fri

Tre ukeprøvetyper

o Den minimalistiske ukeprøven

o Den komplekse ukeprøven

o Den utvida ukeprøven
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Fagperspektiv på ukeprøvene
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Norsk (på 40 av 42 ukeprøver)

Orddiktat

Grammatikkoppgaver

Forklaring av (fag)ord og faste uttrykk

Tekstrelaterte spørsmål
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Matematikk (på 34 av 42 ukeprøver)

Addisjons-, subtraksjons-, divisjons- og multiplikasjonsoppgaver

Geometrioppgaver

Oppgaver knytta til koordinatsystemet, søylediagram mm.

Begrepsorienterte oppgaver 

Tekstoppgaver
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Engelsk (på 30 av 42 ukeprøver)

Gloseprøve

Skriveoppgaver

Grammatikkoppgaver

Samfunnsrelaterte oppgaver
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Naturfag (på ni av 42 ukeprøver)

Ordforklaringsoppgaver

Faktaspørsmål

Begrepsrelaterte oppgaver

Forklaringsoppgaver
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Samfunnsfag (på ni av 42 ukeprøver)

Faktaspørsmål
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KRLE (på seks av 42 ukeprøver)

Faktaspørsmål
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Ukeprøven som del av skolens vurderingsarbeid

Faglige temaer (på alle ukeprøver)

o mange lukka faktaspørsmål med tydelig kontrollfunksjon

Psykososiale temaer (på noen ukeprøver)

o spørsmål om elevenes skolehverdag (trivsel, venner) og om 

elevenes vurdering av egen læring og arbeidsinnsats

Dokumentasjon til elevene, lærerne og de foresatte
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Men hva er den egentlige verdien?

I styringssystemet i Oslo-skolen 

fungerer de standardiserte 

prøvene, og for eksempel 

ukeprøver hver fredag, som 

sluttvurderinger (summativ 

vurdering).

Simon Malkenes (2015)

o vurdering av læring?

o vurdering for læring?

o vurdering som læring?

Harry Torrance (2007)
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Ukeprøven som del av samfunnsdebatten om skolen

o Hvilket kunnskapssyn er ukeprøven som teksttype uttrykk for?

o Hvilke forventninger har vi til en god skole? 

o Hvilke kunnskaper, ferdigheter og innsikter ønsker vi at 

elevene skal tilegne seg og utvikle i grunnskolen?

o Er ukeprøven et formålstjenlig verktøy i en god skole?
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