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Vurdering for læring, ikke for 
 rangering
Rødt er mot karakterer som vurderingsverktøy. Karaktersystemene som brukes i norsk utdan-
ning i dag, bærer preg av at de først og fremst brukes til å rangere elever, ikke til å dokumentere 
oppnådde ferdigheter.

Den vanligste bruken av vitnemål fra grunnskole og videregående skole, er at gjennomsnittska-
rakteren brukes til å søke inntak på neste utdanningsnivå. Et karaktersnitt sier lite om en elevs 
faktiske ferdigheter og kompetanse i de enkelte fagene. To elever som begge har 3,5 i snitt fra 
ungdomsskolen kan ha svært ulike styrker og svakheter, men av skolesystemet anses de for å 
være like.

Når det er snittkarakterer som blir den viktige verdien, ikke kunnskapene som ligger bak, betyr 
det også at elever jobber for å oppnå gitte karakterverdier – ikke kunnskaper og ferdigheter. Det 
blir logisk å pugge intensivt til enkeltprøver og å velge sikre veier til gode karakterer istedenfor 
å være søkende og utprøvende. Spørsmålet «Får vi dette på eksamen?», blir en måte å finne ut 
hva som skal prioriteres av oppgaver, ikke om kunnskapen er viktig seinere. Det blir også lagt 
kunstig høy vekt på det som kan testes og måles.

Karaktersystemet vårt premierer de som «følger oppskriften», og for noen blir juksing på prøver 
og eksamener en del av oppskriften for å oppnå de rette karakterene. Det er relativt lett å jukse 
seg til en god eksamenskarakter, det er langt vanskeligere å jukse seg til faktiske ferdigheter og 
kunnskaper.

Det sier selv at dette vurderingssystemet favoriserer de som er gode til å ta eksamener. Vi 
kjenner alle noen som tar så voldsomme eksamensnerver at de sjelden får vist det de kan, og 
vi kjenner alle noen som lett og ledig kommer seg gjennom de fleste eksamenssituasjoner. Tatt i 
betraktning at ferdigheten «å kunne ta eksamen» ikke etterspørres noe annet sted enn i utdan-
ningssystemet, er det underlig at denne ferdigheten skal være så høyt prioritert.

Rødt mener ikke at alt er helsvart i vurderingssystemene som brukes i dag. Innen yrkesfagene 
har vi systemet med fagprøver som er grundige og omfattende prøver på nettopp de faktiske 
kunnskapene og ferdighetene man forventer at en med fagbrev skal ha. Det er også gjort man-
ge og omfattende erfaringer med bruk av mappevurderinger på ulike nivåer i skolesystemet. 
Med mappevurderinger kan elevene få vist fram hva de har lært på en helt annen måte enn 
gjennom en eksamen eller en standpunktkarakter som baserer seg på en serie av prøver gjen-
nom året.

Rødt mener at skoleeksamen som sluttvurdering i grunnskolen og videregående skole skal av-
skaffes, at karakterer fjernes og at dagens vurderingssystem må endres grunnleggende. Vi sier 
imidlertid ikke at dette er enkelt. Elever har vent seg til å jobbe for karakterer istedenfor kunn-
skap, lærere har vent seg til å tenke på fagområder som deler av en karakter og utdanningssys-
temet som helhet bygger på at vi alle sorteres etter karaktersnitt.

Rødt vil jobbe for å få på plass flere tiltak for å sette i gang prosessen med å endre vurderings-
systemet. Disse tiltakene er blant annet:



Fjerning av skoleeksamen som en del av sluttvurderingen i grunnskolen og 
på videregående skole
Hovedformålet med eksamen i dag er å sammenligne vurderingsnivå og karaktersetting nasjo-
nalt. Dette kan man oppnå gjennom utvalgsprøver. At elevene skal «lære seg å ta eksamen» blir 
et mindre viktig mål når man jobber for å fjerne eksamen som vurderingsform på alle nivåer.

Økonomisk støtte til ungdomsskoler som vil gjennomføre forsøk med karak-
terfrie vurderingssystemet
For å finne nye vurderingssystemer, må vi prøve oss fram. Vi trenger skoler, lærere og elever som 
er villige til å gå foran og prøve nye utveier. Disse skolene må få støtte sånn at forsøkene kan 
følges av forskning og erfaringene kan gi grunnlag for nye arbeidsmetoder.

Omfattende forsøk med mappevurdering i både grunnskolen og videregå-
ende skole
Mappevurdering er en vurderingsform som krever at lærerne har mer tid til vurderingsarbeidet 
sammen med elevene. Dette er enklere å gjennomføre når det er færre elever i hver klasse. Det 
kan også gjøres der det er store klasser, men da må lærerne få arbeidstidsordninger som er 
tilpasset vurderingsformene.

Rødt vil at det settes i gang forsøk som har som mål å finne ut om mappevurdering kan brukes 
som utgangspunkt for å bygge opp et vurderingssystem hvor dokumentasjon av ferdigheter og 
kunnskaper står i sentrum.

Støtte til forsøk med ulike vurderingsformer på ulike nivåer i skolesystemet
For å bygge opp et nytt vurderingssystem trenger vi kunnskap og erfaringer med ulike vurde-
ringsformer. Rødt vil sette av egne øremerkede midler sånn at skoler som vil gjøre forsøk med 
ulike vurderingsformer kan søke om støtte til opplæring, veiledning, gjennomføring og rapporte-
ring.
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