
 

 
 

 
 
Høringsinnspill om representantforslag 65 S om å omgjøre nasjonale prøver i 
grunnskolen til utvalgsprøver. 
 
 
Skolenes landsforbund vil med dette gi sin støtte til dette forslaget. 
Hvorfor?  
I vårt prinsipp- og handlingsprogram står det blant annet at; 
 

Nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering avvikles. 
 
Vi har i mange år vært svært kritiske til tester som fører til en mulighet for å rangere 
skoler, kommuner og fylkeskommuner opp mot hverandre for å henge ut de som skårer 
best og lavt. Dagene før slike tall legges ut, er skoler og dens lærere livredde for å 
havne blant taperne på en slik liste. Spesielt når man samtidig vet at konsekvensene av 
slike publiseringer ikke bare rører ved lærere, men også svært mange elever. 
Dette blir heller ikke enklere for noen når nye, foreslåtte inntaksmodeller bidrar til et 
enda større skille mellom de «flinke» elevene og «taperne». 
 
Nasjonale prøver i grunnskolen må først og fremst være et verktøy for lærere som står i 
den daglige undervisningen, og ikke forsknings- og mediemat for oppslagshungrige folk. 
Det fortjener verken elever og lærere.  
 
Ved å gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver, så dreier man retningen for HVEM disse 
prøvene er ment å være for. 
 
I en rapport fra 2016, som tankesmien Agenda publiserte, som heter «Kan kvalitet i 
skolen måles?», så drøftes også kritikken om nasjonale prøver, og stiller spørsmål om 
hvem disse er laget for. Det som måles er i stor grad tilpasset fagmiljøer som forsker på 
slike resultater, selv om lærere også kan anvende resultatene fra slike prøver i sitt 
arbeid. 
 
https://tankesmienagenda.no/uploads/documents/post/Perspektivnotat-Kan-skolens-
kvalitet-m%C3%A5les-Ola-Rydje.compressed.pdf 
 
I en av våre kronikker som ble trykket i Dagsavisen 5. november 2019 – (skrevet av 
forbundssekretær Bodil Gullseth), satte vi nettopp søkelyset på den psykiske 
belastningen nasjonale prøver påfører spesielt elever, men også lærere, foresatte og 
rektorer. 
 
https://www.dagsavisen.no/debatt/nasjonale-prover-pa-psyken-los-1.1612734 
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Vi har stor grad av tillit til at lærerne er i stand til å anvende tilegnet kartlegging gjennom 
nasjonale prøver til det beste for elevenes faglige utvikling. Den samme grad av tillit 
oppleves dessverre ikke fra flere overordnede nivåer. 
 
Derfor oppleves praksisen slik den er i dag, ved å gjøre alle resultater tilgjengelige for 
hvem som vil, svært tillitskrenkende. Det oppleves tillitskrenkende fordi publisering av 
slike rangeringer i medier aldri sier noe om den jobben som legges ned i hver enkelt 
elev. Lærere på skoler som rangeres lavt, føler veldig på at de ikke er gode nok i jobben 
sin. 
 
På Udir sine sider kan man lese: «Det er ikke meningen at elevene skal øve på de 
nasjonale prøvene, men det er lurt å forberede dem på oppgavetypene de vil få.» 
 
Skolenes landsforbund mener at dette er med på å skape et urimelig press på både 
elever og lærere, og en forventing om at disse skal prestere godt. Mest fordi det synes å 
være viktigst for skolene å ikke komme langt ned på «verstinglista», som igjen gjør noe 
med omdømmet for skolene. Derfor vet vi at lærere blir tvunget til å bruke til dels mye 
tid på å la elevene øve til nasjonale prøver. Og med all respekt for hva politikere og 
andre tenker, tror jeg ikke at det er det som er målet. Og siden det IKKE er det, så da 
må man gjøre noe med det. 
 
Ved å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver, gjenopprettes ikke bare 
noe av den tilliten lærerne har behov for å ha i sitt arbeid, men det vil også dreie fokuset 
over selve opplæringen til elevene, og den forskjelligheten de representerer. Politikere 
må i enda større grad lytte til den som «vet hvor skoen trykker», som er lærerne som 
møter disse elevene hver eneste dag.  
 
Lærerne må få slippe å trøste elever som føler på skyld etter dårlige skoleresultater.  
Og lærerne trenger også å få tilbakemeldinger om at den jobben de gjør hver dag, 
faktisk er av ypperste av kvalitet. 
 
Så er det jo slik at i en «fight», så vinner noen og noen taper. Kjære politikere! La 
ikke skolen bli en slik «kamparena».  
 
Dette gjøres helt klart best ved å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til 
utvalgsprøver. 
 
 
Chris Gøran Holstad - 2. nestleder 
Bodil Gullseth - forbundssekretær 


