Vurdering og læring
NTNU og Program for lærerutdanning skal nå forske på vurdering i skolen. Det er positivt at
skolen blir gjenstand for seriøs forskning. Et av målene med prosjektet bør være å si noe
konkret om hvilken type vurdering som gir best læringsutbytte. Den etter hvert svært så
omfangsrike skoleforskningen er veldig opptatt av alt vi kan putte inn i skolen, men vi hører
for lite om hva som kommer ut.
Lærere og lektorer i både ungdomsskole og videregående legger i dag ned en betydelig
arbeidsinnsats i vurderingsarbeidet. Stort sett holder dette arbeidet høy faglig kvalitet. Det er
ikke slik i dag at elever som får dårlige karakterer gjør det utelukkende på grunn av dårlig
vurdering. Det er heller ikke slik at de elevene som skårer høyt, gjør det på tross av
vurderingen.
Sør-Trøndelag Lektorlag mener som folk flest at til syvende og sist er det arbeidsinnsatsen
som er avgjørende for hvor mye man lærer.
Sør-Trøndelag Lektorlag tror at en bedre vurderingskultur først og fremst er avhengig av
bedre ekstern sluttvurdering. En svak læringskultur har kunnet utvikle seg over mange år
fordi sluttvurderingen har vært forsømt. Skolen trenger klarere, nasjonale vurderingskriterier.
Mange elever opplever at gode karakterer fra ungdomstrinnet ikke holder mål i møtet med
kravene i videregående opplæring. Dette svekker elevenes tillit til skolesystemet, noen
oppfatter det som om de er holdt for narr med urealistisk gode karakterer på ungdomsskolen,
mens andre oppfatter at videregående skole stiller overraskende og urimelige krav. Det er
derfor meget positivt at Kunnskapsdepartementet nå vil ha frivillige kartleggingsprøver for 9.
og 10. trinn slik at elevenes overgang fra ungdomstrinnet til videregående skole blir best
mulig.
Når det gjelder eksamensordningene er tiden overmoden for at eksamen igjen blir en test på
hva elevene faktisk har lært. Hjelpemidlene må bort. De vanskeliggjør både vurderingen og
svekker også elevens arbeidsinnsats gjennom skoleåret.
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