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                                                                                                          Oslo, 25.5.2013 
 
Utdanningsdirektoratet 
 
Høring – forslag om endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk. 
 
Norsk Lektorlag viser til høringsbrev fra 26.2.2013. 
 
Norsk Lektorlag støtter direktoratets forslag om å endre eksamensordningen for fremmedspråk 
nivå I i videregående opplæring fra en femtimers skriftlig eksamen til en kombinert skriftlig- 
muntlig eksamen på totalt tre timer. Denne eksamensformen hadde man i R94, og den fungerte 
bra. Ved en slik eksamen får elevene en utfordring de lettere kan mestre da denne 
eksamensformen er sammensatt av ulike komponenter og har en kortere tidsramme. Norsk 
Lektorlag er enig med direktoratet når det fremheves at elevenes lave språklige kompetansenivå 
gjør en femtimers skriftlig eksamen i faget mer akademisk enn kravene i læreplanen tilsier. 
 
I den skriftlige delen av eksamen foreslås alle hjelpemidler tillatt.  For elever med et lavt 
kompetansenivå i faget kan hjelpemidler være mer til bry enn hjelp. Man må ha visse 
ferdigheter i faget for å kunne dra nytte av alle hjelpemidler. På nivå I vil det være tilstrekkelig å 
bruke ordbok. Nødvendig materiale for å løse oppgavene kan heller legges ved 
eksamensoppgaven. Norsk Lektorlag mener også at det er vanskeligere å lage gode 
eksamensoppgaver for fag på lavere nivå når alle hjelpemidler skal være tillatt. Elevene har, 
som direktoratet påpeker, et relativt lavt språklig kompetansenivå, og en eksamensform uten 
bruk av mange og ukontrollerbare hjelpemidler, fungerer bedre når elevene skal vise 
basisferdigheter i faget. Norsk Lektorlag foreslår at alle hjelpemidler ikke skal være tillatt. 
 
Når det gjelder sensur i denne eksamensordningen, skal den gjennomføres lokalt. Norsk 
Lektorlag forutsetter at fylkeskommunen oppnevner eksterne sensorer, slik ordningen er i dag 
når det gjelder muntlig eksamen. Norsk Lektorlag forutsetter også at det etableres en nasjonal 
standard for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen, og at det stilles formelle krav som 
sikrer eksterne og kompetente sensorer. 
 
Norsk Lektorlag forutsetter dessuten at endringen ikke vil føre til økonomiske belastninger for 
den enkelte skole.  
 
Vennlig hilsen   
 
Gro Elisabeth Paulsen (sign) 
Leder 
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