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Innspill i forbindelse med representantforslag om å 

utvikle alternative sluttvurderingsformer til dagens 

eksamen i ungdomsskole og videregående opplæring 
Dokument 8:207 S (2021-2022) 

 
Skolelederforbundet takker for muligheten for å komme med innspill til 
representantforslaget fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Grete 
Wold og Freddy André Øvstegård om at det utvikles alternative sluttvurderingsformer 
til dagens eksamen i ungdomsskole og videregående opplæring. 
 
Dok 8:207 S, inneholder to forslag: 
1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å gi fylker som ønsker 
det, mulighet til å gjennomføre lokale prøveordninger med alternative 
sluttvurderingsformer i ungdomsskole og videregående opplæring, og å utlyse midler 
til å gjennomføre følgeforskning av slike forsøk. 
2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med Utdanningsdirektoratets utredning av 
vurderinger i skolen komme tilbake til Stortinget på egnet vis innen våren 2023 med 
en omtale av alternative sluttvurderingsformer. 
 
I forbindelse med vår høringsuttalelse til Meld. St. 21 (2020–2021) 
Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden, bemerket vi at det er 
et paradoks at dersom elever gjør det dårlig på eksamen fordi de er uheldig å bli målt 
på det de har minst kompetanse i, fordi de takler stress dårlig eller har en dårlig dag. 
Dette vil kunne få store konsekvenser for om elever i videregående skole blir 
kvalifisert for neste nivå og får vitnemål. Derfor mener vi sluttvurderingssystemet bør 
legge sterkere vekt på elevens helhetlige kompetanse.  
 
Skolelederforbundet er ikke enig i den usvikelige troen på at elevene trenger en form 
for ytre motivasjon. Vi mener vi trenger et større fokus på variasjoner i 
vurderingssituasjonene som grunnlag for elevens standpunktkarakter. Vi er av den 
oppfatning at elevene lar seg motivere av god opplæring og variasjon i vurderingene 
hvor den enkelte får vist sine ulike styrker og utviklingsmuligheter. Det er derfor viktig 
at det helhetlige vurderingssystemet i større grad gjenspeiler relevante 
vurderingssituasjoner som elevene kommer til å ha nytte av i sitt fremtidige skole-, 
arbeids- og samfunnsliv. 
 
I forbindelse med Eksamensgruppas arbeid, ble det åpnet for å gjennomføre 
prøveordninger i ungdomsskolen, eksempelvis i forbindelse med trekkordningen. 
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Skolelederforbundet er positiv til å utvide muligheten for lokale prøveordninger med 
tilhørende følgeforskning også på videregående nivå. Men det er viktig å ikke 
forhaste seg. Skolelederforbundet støtter Eksamensgruppas vurdering om at nye 
behov og endringer i eksamen vil kreve nye diskusjoner om hva formålet med 
eksamen skal være i framtida. Det er derfor nødvendig å se sluttvurderingssystemet i 
sammenheng med den allerede vedtatte Fullføringsreformen og med den varslede 
helhetlige ungdomsskolereformen, som er nedfelt i Hurdalsplattformen og som i 
første instans ble behandlet i Stortinget 8.februar 2022. I tillegg er det nedsatt et 
offentlig utvalg – Opptaksutvalget for høyere utdanning, hvor det er tillyst et 
innspillsmøte 28. april 2022. I tillegg er LK20 – Fagfornyelsen, snart implementert 
med endringer av læreplaner i samtlige fag, som både krever endringer i tenkning om 
underveisvurdering og sluttvurdering. Det er viktig å se alle disse prosessene i 
sammenheng for å sikre helhet og kvalitet i sluttvurderingssystemet. 
 
Eksamensgruppa har drøftet veivalg for framtidas sluttvurdering i sin sluttrapport. 
Dette arbeidet videreføres nå i regi av Utdanningsdirektoratet. I denne sammenheng 
vil vi understreke betydningen av sammenheng og helhet. Det er nylig nedsatt et 
utvalg med et mandat som har kvalitetsutvikling og vurdering som sitt oppdrag. 
Skolelederforbundet vil peke på betydningen av en helhetlig sammenheng mellom 
denne gruppens arbeid, Utdanningsdirektoratets arbeid med oppføling av 
eksamensgruppens rapport, samt realiseringen av fullføringsreformen. Vi er opptatt 
at sluttvurderingen og vurderinger av denne har et helhetlig framtidsperspektiv som 
tar innover seg LK 20 og dennes grunnleggende verdier og læreplaner. Dagens 
sluttvurderingssystem er etter vår vurdering ikke i takt med disse. 
 

 
Med vennlig hilsen, 

 

Stig Johannessen 
Forbundsleder /s/, 
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