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■ KRONIKK I forrige uke hadde Trønder-Avisa på 
trykk en kronikk som omhandlet de 
nasjonale prøvene. Vi setter pris på 
at temaet er satt på dagsorden, og 
at det også forsøksvis settes inn i en 
utdanningspolitisk sammenheng. 
Det er nemlig slik det må være.

Hva er nasjonale prøver og hva måler 
de? De nasjonale prøvene ble innført 
i 2004. De måler elevenes grunnleg-
gende ferdigheter i lesing og reg-
ning på femte, åttende og niende 
trinn, og ferdighetene i engelsk i 
deler av faget på femte og åttende 
trinn. De grunnleggende ferdighe-
tene ligger som en forutsetning for 
måloppnåelse i alle fag. De nasjona-
le prøvene er således knyttet direkte 
opp mot nasjonal læreplan. Landets 
skoler konkretiserer og lager sine 
egne lokale planer med utgangs-
punkt i den nasjonale læreplanen 
(Kunnskapsløftet). Det er gjerne 
med utgangspunkt i den lokale pla-
nen elevene vurderes. Hva de ulike 
skolene vurderer som vesentlig i 
hvert enkelt fag, og benytter som 
vurderingsgrunnlag, kan derfor 
være forskjellig. De nasjonale prø-
vene er like for alle – og det er også 
den sentrale læreplanen. Tre slike 
«kontrollpunkt» i løpet av 10 år i 
grunnskolen vil derfor være en vik-
tig støtte både for elever, foreldre, 
lærere, skolens ledelse, skoleeier og 
de nasjonale utdanningsmyndighe-
tene.

Formålet med nasjonale prøver er å 
vurdere i hvilken grad skolen lyk-
kes med å utvikle elevenes ferdig-
heter i lesing og regning, og i deler 
av faget engelsk. Resultatene skal 
brukes av skoler og skoleeiere som 
grunnlag for kvalitetsutvikling i 
opplæringen. Skoler og skoleeiere 
kan slik overvåke utviklingen av 
elevenes ferdigheter i egen kom-
mune, eller på egen skole, over tid. 
Da kan man bedre målrette tiltak 
ut fra hva man vet, og ikke det man 
tror. Blant annet var det i den tidlige 
fasen av nasjonale prøver i lesing 
flere skoler som avdekket at elevene 
lett kunne svare på spørsmål der 
svarene kunne leses direkte fra tek-
sten. Mange strevde imidlertid med 
å kunne «lese mellom linjene». Å 
kunne trekke logiske slutninger ut 
fra flere opplysninger i en tekst, ses 
på som en sentral leseferdighet. Fle-
re skoler oppdaget at dette i for liten 
grad ble vektlagt i leseopplæringa, 
og kunne nå gjøre endringer i sin 
leseopplæring. Dette handler ikke 
om å «drille» elever til en nasjonal 
prøve, men å gjøre forbedringer i 
opplæringen på grunnlag av kunn-
skaper om tilstanden.

De nasjonale prøvene er en del av elev-
enes underveisvurdering. I vurde-
ringsforskriften står det at elevene 
skal få både underveisvurdering og 
sluttvurdering. Sluttvurdering kom-
mer, som det ligger i ordet, til slutt, 
og i form av eksamen og standpunkt 
som avslutning på opplæringen i fag 
på 10. trinn. All annen vurdering 
fra første årstrinn er underveisvur-
dering. Denne vurderingen har til 
hensikt å fremme elevenes læring 
og bidra til best mulig tilpasset opp-

læring. Det er tre prinsipper som 
gjelder: Eleven skal få vite hva som 
er målene i faget, vite sitt faglige 
ståsted/sin kompetanse og få råd 
om hvordan han/hun skal få økt sin 
kompetanse. 

Elevene lærer ikke mer av å ta en na-
sjonal prøve. Det som er avgjørende 
er hvordan den enkelte lærer følger 
opp i etterkant av prøven. Prøven 
vil kunne gi lærer kunnskap som 
kan brukes i underveisvurdering. 
Den vil både si noe om det eleven 
kan og hva han/hun ikke behersker 
på prøvetidspunktet. Dette er viktig 
informasjon både til elev og foreldre. 
Da blir oppdraget klart. Lærere har 
gode kunnskaper om hvilke strategi-
er eleven må ta i bruk for å forbedre 
seg. I tillegg har Utdanningsdirekto-
ratet utviklet gode verktøy som kan 
brukes for å få hjelp til å analysere 
prøveresultat, og også hva som er 
gode tiltak i hvert enkelt tilfelle.

Vi må ikke overdrive betydningen av 
nasjonale prøver. Fossan skriver i 
sin kronikk følgende: «I realiteten 
testes elevenes totale kunnskap, 

ferdigheter og intellektuelle nivå. 
De avdekker elevenes intelligens og 
grad av modning – og stimuleringen 
i heim og sosialt miljø». De nasjo-
nale prøvene måler ikke mer enn 
det som opplyses at de skal måle; 
grunnleggende ferdigheter i lesing 
og regning og elevens ferdigheter 
i engelskfaget. Vi vet at skolens 
oppgave og mandat er mye større 
enn dette, og ikke alt i skolens 
oppdrag er av en slik karakter at 
det kan måles. I opplæringslovens 
formålsparagraf  står blant annet 
«Elevane og lærlingene skal utvikle 
kunnskap, dugleik og holdninger 
for å kunne mestre liva sine og for å 
kunne delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet. Dei skal få utfolde ska-
perglede, engasjement og utforskar-
trong». Skaperglede, engasjement 
og utforskertrang vil ikke måles i 
en nasjonal prøve. Vi vet likevel at 
dette er betydningsfulle ingredien-
ser i læring og motivasjon. Skolens 
fremste oppgave ligger i å gi elevene 
en slik ballast at de kan mestre liv-
ene sine, og kunne delta i arbeid og 
fellesskap i samfunnet. Denne bal-
lasten består blant annet av et bredt 

spekter av kompetanser som er 
angitt i læreplanen. Måling av noen 
av ferdighetene som inngår i disse 
kompetansene kan være en indika-
tor på om vi er på rett vei mot målet 
for hver enkelt elev og for samfun-
net. Det skal vi nemlig være!

Vi har resultater på nasjonale prøver 
gjennom flere år, og kan slik følge 
utviklingen både på den enkelte 
skole, kommune og i fylket som hel-
het. Fylkets gjennomsnittlige score 
har over år ligget på, eller under 
landsgjennomsnittet. Det er ingen 
grunn til å tro at nordtrønderske 
elever har et mindre potensial 
innenfor de grunnleggende ferdig-
hetene enn resten av landet. Re-
sultatene viser imidlertid at det er 
stor forskjell mellom kommuner, og 
også mellom skoler i en og samme 
kommune. Skoleeier og skoleleder 
bør bruke den muligheten som lig-
ger i å ha kunnskap om tilstanden 
i sin kommune, eller på sin skole, 
til å sette inn tiltak for å heve de 
grunnleggende ferdighetene til alle 
elever. Det tjener nemlig både en-
kelteleven og samfunnet på. 

Må ikke 
overdrive 
betydningen 
av nasjonale 
prøver. ØKER SELVTILLITEN: Det er viktig at barna får mulighet til å fordype seg i en aktivitet over et lengre tidsrom, og at den voksne stimu-

lerer til undring og resonnement. Hva fant du ut nå? Hva skjer hvis? Hvordan vet du det? er gode spørsmål i barnehagen. I tillegg må 
den voksne være en god rollemodell ved selv å spre glede innenfor det matematiske området. Barn får økt selvtillit ved at de klarer 
å løse oppgaver, skriver kronikøren. FOTO: SCANSTOCKPHOTO
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