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Sammendrag  
Denne rapporten har belyst beslutningsprosesser og beslutningsgrunnlaget knyttet til 
endringer i systemet for nasjonale prøver i norsk grunnskole.  
Kapittel 2 gir en kort oversikt over regjeringens beslutning og Kunnskapsdepartementet og 
Utdanningsdirektoratets pågående arbeid med endringer i prøvesystemet. Det slås fast at 
endringsforslagene regjeringen annonserte 16. februar 2021 kom svært overraskende på 
fagmiljøene og skolenes organisasjoner. Rapporten Prøver i fagfornyelsen, som 
Utdanningsdirektoratet hadde publisert et drøyt halvår tidligere (1. juli 2020) hadde fått lite 
oppmerksomhet, men var kjent i fagmiljøene som arbeider med nasjonale prøver. 
Kapittel 3 sammenfatter kunnskapsgrunnlaget for reformarbeidet, med særlig vekt på 
rapporten Prøver i fagfornyelsen men også forutgående interne rapporter som 
Utdanningsdirektoratet baserte denne rapporten på. Videre presenteres 
Utdanningsdirektoratets siste rapport av 12. april 2021 med anbefalinger om veivalg for 
videreutvikling av prøvefeltet.  
Kapittel 4 belyser stortingsbehandlingen av to representantforslag knyttet til nasjonale 
prøver: Representantforslag om tillitsreform i skolen som ble fremmet av Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som ble behandlet våren 2018 og representantforslag 
om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver ble fremmet av Senterpartiet 6. 
februar 2020. Gjennom disse sakene har utdanningssektorens organisasjoner gitt klart uttrykk 
for at det er behov for en gjennomgang av Nasjonal kvalitetsvurderingssystem (NKVS) som 
nasjonale prøver er en del av. Flertallets vedtak om å utrede dette har ikke blitt fulgt opp av 
regjeringen. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti utgjorde mindretallet som stemte for å 
gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver. Samlet har disse to stortingsbehandlingene lagt press 
på regjeringen, og forslaget om endringer av nasjonale prøver kan blant annet forstås i lys av 
disse sakene.  
Kapittel 5 belyser hvordan saksbehandlingen av endringer i systemet for nasjonale prøver 
representerer et brudd med nordiske tradisjoner for utredningsarbeid generelt og i 
vurderingsfeltet spesielt. Da man utredet eksamensordningen i Norge i 2018-2019 hadde man 
også begrenset med tid tilgjengelig til å utrede, men man la likevel opp til en åpen og 
involverende prosess der skolenes organisasjoner og fagmiljøene deltok i utarbeidelsen av 
kunnskapsgrunnlag og anbefalinger. Prosessen med å reformere systemet for nasjonale prøver 
i Norge har ikke vært kjennetegnet av en slik åpenhet, snarere har både fagmiljøene og 
fagorganisasjonene blitt overrasket over de nye forslagene.  
Med bakgrunn i mangelfull involvering kan man ikke forvente at de foreslåtte endringene vil 
ha legitimitet i sektoren. Lærerorganisasjonene vil med tyngde kunne anføre at de ikke har 
blitt skikkelig involvert i saksbehandlingen. Fagmiljøene som er sentrale i å utarbeide prøvene 
må man anta at har blitt involvert gjennom de ulike møtearenaene knyttet til prøvearbeidet, 
men måten man har kommet fram til en beslutning på kan heller ikke være betryggende for 
dem. Gjennom stortingsbehandlingen våren 2020 ga flere sentrale forskere uttrykk for at en 
større evaluering og utredning av prøvesystemet var velkomment. Kunnskapsdepartementet 
har imidlertid lagt en svært lukket utredningsprosess ledet av Utdanningsdirektoratet til grunn 
for sine beslutninger.  
Reformprosessen som er valgt styrker ikke legitimiteten til nasjonale prøver i sektoren. Det er 
grunnlag for å reise spørsmål ved om faglige spørsmål er godt nok fundert og hvordan man 
har lagt vekt på bekymringer og spørsmål fra de berørte aktørene (elever, lærere, skoleledere, 
kommuner). 
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1 Innledning 
Denne rapporten belyser beslutningsprosesser og beslutningsgrunnlaget knyttet til endringer i 
systemet for nasjonale prøver i norsk grunnskole. Bakgrunnen for rapporten er at Manifest 
analyse har ønsket å få belyst erfaringene med nasjonale prøver i norsk grunnopplæring og 
drøfte mulige endringer i gjennomføringen av prøvesystemet som kan forebygge faren for at 
skoleeiere, skoleledere eller lærere lar strev etter resultater og prestisje på kort sikt 
overskygge faglige hensyn til elevenes læring og mestring på lang sikt.  
Bakenforliggende er at flere fagforeninger (blant annet Utdanningsforbundet og Skolenes 
landsforbund) har tatt til orde for omfattende endringer i systemet for nasjonale prøver, og at 
flere politiske partier (Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti) har tatt til orde for omlegging 
av opplegget for de nasjonale prøvene. Konkret har det blitt foreslått at nasjonale prøver 
gjennomføres som utvalgsprøver.  
I forbindelse med innfasingen av de nye læreplanene Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) 
har det også blitt drøftet endringer i prøvesystemet. Utdanningsdirektoratet og 
Kunnskapsdepartementet har drøftet mulige endringer av prøvesystemet med partene 
(lærerorganisasjonene og skoleeiere) gjennom drøftingsarenaer knyttet til innfasingen av 
fagfornyelsen. Dette er gjort som ledd i det ordinære arbeidet med nye læreplaner og 
tilhørende prøveordninger, og som svar på representantforslag fremmet i Stortinget.  
1. juli 2020 publiserte Utdanningsdirektoratet notatet Prøver i fagfornyelsen – hvilke behov 
skal prøvene dekke? (Utdanningsdirektoratet, 1.7.2020)1. Muligens som følge av 
koronasituasjonen fikk notatet liten oppmerksomhet. Det har likevel vist seg at notatet har 
blitt sterkt vektlagt i Kunnskapsdepartementets politiske behandling av tilpasninger man anser 
som hensiktsmessig at gjøres i prøvesystemet som følge av fagfornyelsen og som svar på 
kritikk som er rettet mot nasjonale prøver. 
Arbeidet med å få oversikt over de faglige vurderingene Utdanningsdirektoratet og 
Kunnskapsdepartementet har gjort har vært vanskelig. I Norge som i våre nordiske naboland 
er det vanlig praksis å opprette ekspertutvalg eller offentlige utredningsutvalg som får i 
oppgave å utrede omfattende endringer. Dette sikrer både en bred faglig belysning av 
problemstillingene og gode arenaer for at berørte parter får ta del i politikkutformingen. I 
arbeidet med å gjøre endringer av prøvesystemet har Kunnskapsdepartementet i stedet valgt å 
basere seg på interne utredninger utarbeidet av fagmyndigheten som har ansvar for 
prøvesystemet. Partene har tilsynelatende kun blitt konsolidert gjennom medvirkningsareaner 
knyttet til implementeringen av de nye læreplanene.  
Allerede innledningsvis i utredningsarbeidet ble man klar over at både den politiske 
(regjeringen og Kunnskapsdepartementet) og forvaltningsmessige (Utdanningsdirektoratet) 
styringen av prøvefeltet var kommet langt i arbeidet med å ta beslutninger om ny innretning 
på systemet med nasjonale prøver. Disse endringene kan ses i sammenheng med 
endringsprosesser som følger Fagfornyelsen som ledet fram til det nye læreplanverket 
Kunnskapsløftet 2020. Videre kan det ses i sammenheng med forslag fra opposisjonspartier 
på Stortinget og tilhørende høringsprosesser.  
16. februar 2021 annonserte regjeringen ny politikk på systemet for nasjonale prøver. Denne 
beslutningen kom overraskende på mange fagmiljøer og ga nye premisser for 

 

1 https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/prover-i-fagfornyelsen/  
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utredningsarbeidet. Det ble da viktig å få brakt på det rene hva som var grunnlaget for disse 
beslutningene. Dette arbeidet har vist seg å være vanskelig. 
Det har i to omganger blitt begjært innsyn i korrespondanse mellom Utdanningsdirektoratet 
og Kunnskapsdepartementet for å få tilgang på beslutningsgrunnlaget. Innsynsbegjæring ble 
foretrukket for å få oversikt over saksbehandling til Utdanningsdirektoratet og KD, men det 
har ikke lyktes å få noe særlig mer oversikt over avveiningene.  
Kunnskapsdepartementet og statsråd Guri Melby har vist til Utdanningsdirektoratets rapport 
av 1. juli 2020. I mai 2021 ble det rettet en henvendelse til Utdanningsdirektoratet for å få 
tilgang på deres siste anbefalinger til Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet 
opplyste om at de nå hadde gjort deres «Plan for videreutvikling av prøvefeltet – anbefalinger 
om veivalg» ut på nettsidene2. Denne var datert 12. april.  
Det var tydelig at Utdanningsdirektoratet nå hadde lagt seg på en mer åpen linje med hensyn 
til endringsforslagene, noe som kan forstås i lys av hvor ukjent både partene i skolesektoren 
og fagmiljøene hadde vært med de pågående prosessene.   
Med hensyn til innsynsbegjæringer som er gjort så må det tas forbehold om at manglende 
avdekking av dokumentasjon på saksbehandling kan skyldes annen benevnelse i rapporter og 
brev enn «nasjonale prøver».  
Denne rapporten var planlagt å være med omfattende og drøfte mulige endringer i 
prøvesystemet, men som følge av at det fra Kunnskapsdepartementet og 
Utdanningsdirektoratets side pågikk et omfattende arbeid med å foreslå endringer i 
prøvesystemet ble det klart at det ikke var et egnet tidspunkt for en slik drøftende rapport. 
Rapporten ble derfor avgrenset til å gi oversikt over eksisterende kunnskapsgrunnlag og å 
belyse den pågående prosessen med å foreslå endringer i prøvesystemet, og peke på behovet 
for grundigere utredning som grunnlag for reformer i prøvesystemet. 
 

 

Rapportens struktur: 
Kapittel 2 gir en kort oversikt over regjeringens beslutning om endringer i prøvesystemet.  

Kapittel 3 sammenfatter kunnskapsgrunnlaget for reformarbeidet.  
Kapittel 4 belyser stortingsbehandlingen av representantforslag knyttet til nasjonale prøver.  

Kapittel 5 belyser brudd med nordiske tradisjoner for utredningsarbeid i vurderingsfeltet.  
 

  
 

 
2 https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/plan-for-videreutvikling-av-provefeltet/  
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2 Regjeringens beslutning om endringer av nasjonale prøver 
16. februar 2021 publiserte Kunnskapsdepartementet en pressemelding om at «Regjeringen 
vil endre dagens nasjonale prøver og innføre en ny type "progresjonsprøve"»3. 
Kunnskapsminister Guri Melby begrunnet beslutningen med at «De nye læreplanene, som vi 
innførte i høst, er den største endringen av innholdet i skolen siden Kunnskapsløftet. Når vi 
endrer innholdet, må vi også fornye de verktøyene og ressursene vi bruker til å utvikle 
kvaliteten i skolen».  
I pressemeldingen ble det vist til at nasjonale prøver som gjennomføres i lesing, regning og 
engelsk på 5, 8. og 9. trinn i dag har to formål: 

- Å	 gi	 styringsinformasjon	 til	 skoler	 og	 skolemyndigheter,	 som	 bruker	 resultatene	 til	 å	 utvikle	 kvaliteten	 på	
opplæringen.	
- Å	gi	informasjon	om	elevene	som	lærer	kan	støtte	seg	på	i	underveisvurderingen	av	enkeltelever.	

Kunnskapsdepartementet slår fast at «disse formålene har vist seg vanskelig å forene» og 
viser til at de har fått «et faglig råd fra Utdanningsdirektoratet om at kvaliteten på prøvene vil 
bli bedre hvis de deles opp i to ulike prøver med hvert sitt tydelige formål». 

Retningen som pekes ut for de nye prøvene er som følger: 
De nye nasjonale prøvene: Prøver som skal brukes til å gi informasjon til skoleleder, 
skoleeier og nasjonale myndigheter. Det vil være mulig å sammenlikne resultatene på tvers av 
skoler, kommuner og årskull. Da er det viktig at prøvene gjennomføres under så like 
forutsetninger som mulig. Nasjonale prøver skal fremdeles gi informasjon på individnivå. 

Progresjonsprøver: I tillegg skal de andre prøvetypene vi har i dag (kartleggingsprøver, og 
karakter og læringsstøttende prøver) erstattes av en ny form for "progresjonsprøve". Prøven 
skal gi informasjon om elevenes faglige utvikling og være støtte til underveisvurdering, og 
krever at oppgavene gir mest mulig informasjon om elevene i den enkelte klasse. 
Informasjonen skal brukes til å gi bedre læring og tilpasse undervisningen til elevens faglige 
ståsted. 

Endringene ble begrunnet med at man skal få bedre informasjon om elevenes ferdigheter og 
læring, slik at kvaliteten i opplæringen kan bli bedre. Det ble også vektlagt at prøvene skal 
legge bedre til rette for at elevene opplever motivasjon og mestring. Det legges ikke opp til at 
det skal bli flere obligatoriske prøver enn i dag, og det ble tatt forbehold om at navnet på 
«progresjonsprøver» kan bli endret. Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag «å se utviklingen 
av prøvefeltet i sammenheng med hvordan vi kan legge bedre til rette for kvalitetsutvikling i 
skolen», og å involvere partene i sektoren i dette arbeidet. 
Det faglige råd fra Utdanningsdirektoratet som Kunnskapsdepartementet la til grunn må antas 
å først og fremst være rapporten Prøver i fagfornyelsen, som Utdanningsdirektoratet 
publiserte 1. juli 2020. Rapporten hadde fått liten oppmerksomhet, men var kjent i 
fagmiljøene som arbeider med nasjonale prøver. Bakgrunnen for rapporten var et oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet datert 18. juni 2018 om å utarbeide en helhetlig plan for prøvefeltet. 
Behovet ble begrunnet i et «behov for å tydeliggjøre formål med de ulike prøvetypene og 
informasjon om at det er stor variasjon i skole-Norge i opplevelsen av nytte og bruk av dagens 
prøver» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s. 4). Denne utredningen kan også ses i sammenheng 
med implementeringen av nye læreplaner, Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen). 
 

 
3 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-endre-nasjonale-prover/id2834882/  
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3 Kunnskapsgrunnlag for endringsforslag 
I Utdanningsdirektoratets (1.7.2020) rapport vises det blant annet til to større nylige rapporter 
som de har lagt vekt på. Dette er en «Kvalitetsgjennomgang prøvefeltet» fra 2017 og en 
litteraturgjennomgang på det norske prøvefeltet av 2020 (Utdanningsdirektoratet februar 
2020).  

3.1 Kvalitetsgjennomgang prøvefeltet (Utdanningsdirektoratet 2017) 

Dette er en 48 siders powerpointpresentasjon som sammenfatter brukerinnsikt i fra ulike 
brukertyper. Det trekkes opp et skille mellom den tradisjonelle skolen og den fremoverlente 
skolen, den tradisjonelle læreren, den nysgjerrige læreren og den negative læreren.  
 

Utdanningsdirektoratet (1.7.2020) sammenfatter selv funnene slik: 
- Brukerne	har	høy	tillit	til	prøvene,	men	formålet	bør	rendyrkes:	Lærere	opplever	at	prøvene	viser	en	standard	for	

hvor	 elevene	 bør	 ligge,	 og	 at	 prøveresultatene	 gir	 bekreftelse	 på	 egen	 vurdering.	 Formålet	 med	
kartleggingsprøvene	misforstås	av	en	del,	noe	som	gir	lærer	og	skole	galt	inntrykk	av	nivået	på	elevmassen.		

- Lærerne	 savner	 bedre	 verktøy	 for	 å	måle	 progresjon:	 Lærere	 og	 skoler	 har	 få	 eller	 ingen	 verktøy	 for	 å	 følge	
elevenes	faglige	progresjon,	og	etterspør	prøver	som	bygger	på	hverandre,	der	resultatene	kan	sammenlignes	
og	ses	opp	mot	læreplanene.		

- Opplevd	nytte	av	prøvene	avhenger	av	skolens	ledelse:	Lærernes	opplevde	verdi	og	nytte	av	prøvene	avhenger	
sterkt	av	skoleledelsens	fokus	på,	og	vilje	til,	å	sette	rammer	for	oppfølging	av	resultatene.		

- One	size	doesn’t	fit	all:	Det	er	behov	for	større	tilpasning	i	kartleggings-	og	vurderingsverktøyene.	Elevene	med	
lav	 måloppnåelse	 sitter	 igjen	 med	 en	 tapsfølelse,	 mens	 det	 er	 vanskelig	 å	 identifisere	 elever	 med	 stort	
læringspotensial.	Adaptive	tilnærminger	tiltrekker	interesse.		

- Prøvene	måler	ikke	alltid	det	de	skal	måle:	Ord,	begreper,	tekstmengde	og	oppgaver	i	prøvene	fører	i	en	del	tilfeller	
til	at	elevens	språkferdigheter,	ordforråd,	leseferdigheter	eller	kulturelle	bakgrunn	hindrer	eleven	i	å	forstå	
hva	oppgaven	spør	etter.	Flere	er	usikre	på	reglementet	for	fritaksvedtak.		

- Eksamen	(som	redskap	for	underveisvurdering)	styrer	på	ungdomstrinnet	og	i	vgo:	Lærerne	opplever	at	prøvene	
ikke	støtter	opp	om	deres	undervisning	som	forbereder		

 

3.2 En litteraturgjennomgang på det norske prøvefeltet (Utdanningsdirektoratet 
februar 2020) 

Litteraturgjennomgangen ble gjennomført av Gunstein Egeberg og Ove E. Hatlevik. De 
beskriver arbeidet med litteraturgjennomgangen slik:  

I løpet av 15 år har det vi kjenner som «prøvefeltet» utviklet seg fra et uferdig og lite robust 
område til et mer modent felt der vi i dag kjenner bedre til mange av forholdene som prøvene 
berører. Denne rapporten er et forsøkt på å identifisere og kategorisere publikasjoner som 
oppfyller ett av følgende kriterier: Publikasjoner om prøvene som styringsverktøy, 
publikasjoner om bruk av prøvene for å forbedre praksis, og prøvenes funksjon i 
politikkutforming og til andre policyformål.  

Etter gjennomgang av et stort antall abstrakt fant vi at det var 81 tilgjengelige publikasjoner 
som oppfylte kriterier for inkludering. En gjennomgang av disse 81 publikasjonene viser at 
forskningsinteressen har vært nokså stabil siden starten, men med variasjoner mellom år. Det 
er nasjonale prøver som får mest oppmerksomhet med prøvene i lesing som de best 
undersøkte. Regning er også inkludert i en del arbeider. Andre prøvetyper og fag er mindre 
berørt. Selv om rammeverkene for prøvene og selve prøvekvaliteten er bedre nå, gjenstår det 
en del arbeid for å hjelpe lærere og skoler til å nyttiggjøre seg informasjonen som de ulike 
prøvene gir.  
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Rapporten er delt inn i tre bruksområder:  
1) Bruk	av	prøvene	i	skolen	for	å	forbedre	praksis		
2) Bruk	av	prøvene	som	styringsverktøy		
3) Prøvenes	funksjon	i	politikkutforming	og	til	andre	policyformål		

 

Arbeidet med litteraturgjennomgangen sammenfattes slik: 
Gjennom manuelle søk etter aktuelle publikasjoner og gjennomlesning av abstrakt satt vi igjen 
med 120 publikasjoner hvor vi ønsket å lese gjennom fulltekst. Vi forsøkte å hente inn digitale 
versjon av disse 120 publikasjonene for å lese de i fulltekst. Det var noen arbeider vi ikke fikk 
tilgang til digitalt, og disse valgte vi å utelate. Under gjennomlesning av fulltekst viste det seg 
at noen publikasjoner ikke dreide seg tilstrekkelig om de tre temaene for inkludering. Disse ble 
publikasjonene ble derfor ekskludert. Etter gjennomlesning gjenstod det 81 aktuelle 
publikasjoner som passer med kriterier for inkludering og ekskludering.  

De fleste publikasjonene har fokus på nasjonale prøver. Det er kun noen få publikasjoner som 
tar opp kartleggingsprøver eller læringsstøttende prøver. De nasjonale prøvene er 
obligatoriske, men det har også noen av kartleggingsprøvene vært. En forklaring på at 
nasjonale prøver er dominerende kan være at de har vært ganske stabile siden 2006, mens 
kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver har mer kommet og gått.  

I et flertall av publikasjonene (47 av 81 publikasjoner) er det samlet inn og analysert egne data 
for å belyse problemstillinger knyttet til prøver. Det er interessant at de nasjonale prøvene har 
skapt grunnlag for ytterligere forskning og utforming av spesifikke forskningsdesign. Et 
mindretall av publikasjonene (23 av 80 publikasjoner) baserer seg kun på gjenbruk av 
prøvedata.  

Når det gjelder de tre temaene, så er det ikke gjensidig utelukkende begreper og det kan være 
en viss overlapp. Gjennomgang viser at det er flere publikasjoner innen tema skolen som 
praksis (34 arbeider) sammenlignet med publikasjoner på tema som policy (19 arbeider) eller 
styring (17 arbeider). Det kan skyldes en interesse for å undersøke hvordan prøvene brukes av 
lærere i arbeid med skolefagene.  

Blant de 81 publikasjonene er det 37 fagfellevurderte arbeider og 29 mastergradsoppgaver. 
Det er litt flere mastergrader enn fagfellevurderte publikasjoner under tema skole som praksis 
(hhv. 17 og 12) og styring (hhv. 8 og 7), mens vi har plassert få mastergrader under tema som 
policy og fag/metode.  

 
Hovedfunn i litteraturgjennomgang sammenfattes slik: 

Det er flere publikasjoner (Allerup mfl., 2009, Blöemecke & Olsen, 2018; Skov, 2010) som 
knytter de nasjonale prøvene til NKVS (nasjonalt kvalitetsvurderingssystem). De nasjonale 
prøvene utgjør en liten del av NKVS. Publikasjonen viser hvordan prøvene kan ha ulike 
funksjoner for skolen. De nasjonale prøver kan legitimere fag (Henriksen mfl., 2018) og bidra 
til profesjonsforståelse hos lærere (Mausethagen, 2013), men samtidig utfordrer de nasjonale 
prøvene det desentraliserte ansvar som er gitt til skoler og lærerne (Berger, 2008; Eriksen, 
2011).  

Berger (2008) er opptatt av at prøvene har en dobbeltfunksjon knyttet til vurdering for og av 
læring. På den ene siden har prøvene en formativ funksjon, fordi prøveresultatene gir 
informasjon til lærerne om enkeltelever. På den andre siden skolens resultater offentliggjort, 
og dermed kan resultatene fremstå som summative for omgivelsene. Gjennom offentliggjøring 
av informasjon om prøveresultatene blir det mulig å sammenligne resultater på nasjonale 
prøver mellom skoler og mellom kommuner (Eriksen, 2011; Gunnulfsen, 2017).  
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Det er noen publikasjoner som ser på prøver i enkeltfag (Henriksen mfl, 2018) eller bestemte 
ferdigheter som regning (Nortvedt, 2018), lesing (Tavas, 2006), skriving (Skar og Aasen, 
2018) og digitale ferdigheter (Hultin, 2016), men det er også publikasjoner som analyserer og 
diskuterer hvordan lærere og skoleledere forholder seg til nasjonale prøver (Brandlistuen mfl., 
2016; Mausethagen, 2013;), uten å konkretisere til fag eller ferdighet.  

Det er ikke entydige funn knyttet til hvordan lærere og skoleledere oppfatter prøvene. Det kan 
synes som skoleledere/-eiere er mer positiv til prøvene enn lærerne (Gunnulfsen, 2017). Felles 
for både skoleledere og lærere er at de kan oppleve et spenningsforhold knyttet til kontroll på 
den ene siden og utvikling på den andre siden (Berger, 2008; Chavannes mfl., 2011; Nortvedt 
& Buchholz, 2018; Skedsmo & Mausethagen, 2015; Volckmar, 2014). For skolelederne kan 
det dreie seg om at de både skal utvikle skolens lærere samtidig som de har ansvar for at 
skolen følger de regler og krav fra myndigheter og skoleeier.  

For lærerne kan det være et spenningsforhold mellom det at alle elever skal ta prøvene og det 
at lærerne har ansvar for å følge opp elevene og deres faglig utvikling. Lærerne har frihet til 
hvordan de vil gjøre forarbeid til prøvene (Nes, 2013) og etterarbeid med prøveresultatene 
(Eriksen, 2011). Det er stort sett lærerne som vurderer elevresultatene fra prøvene, mens 
skoleleder forsøker å sikre samarbeid mellom lærere blant annet gjennom personalmøter 
(Kavli, 2008).  

Flere publikasjoner påpeker at lærerne i etterkant av prøvene ønsker å bruke prøveresultatene i 
sin oppfølging av elevene. Det kan være vanskelig for lærerne å bruke prøvene aktivt i 
utviklingsarbeidet (Eriksen, 2011). Eksempelvis etterlyser Brandlistuen mfl (2016) hvilke 
kompetanse lærerne har fått til å identifisere og iverksette gyldige oppfølging av elever basert 
på analyser av prøveresultatene. De understreker betydning av kompetanseutvikling som 
sentralt tema knyttet til bruk av prøver i skolen (Brandlistuen mfl, 2016). Kavli (2008) finner 
at lærerne ønsker kompetanse innen tilpasset opplæring og fagdidaktikk/metode.  

Skedsmo og Mausethagen (2015) påpeker behov for økt kompetanse blant lærerne i hvordan 
prøvene kan bidra til forbedret praksis. Dette gjelder både lesing og regning. Tavas finner at 
lærerne mangler kompetanse til å følge opp elevene i den videre leseopplæringen. Nortvedt og 
Rohatgi (2018) påpeker mangel på ressurser i skolen til oppfølging, samt lærerens 
fagdidaktiske kompetanse i regning. Ulike kompetanse fører til forskjeller i lærernes 
vurderingspraksis (Nortvedt mfl., 2016).  

 
Litteraturgjennomgangen gir en god oversikt over litteraturen i fagfeltet og kan være et svært 
nyttig redskap for å søke opp og gjennomføre drøftinger av spesifikke temaer. 
I lys av at denne er blitt av Utdanningsdirektoratets i arbeidet med å foreslå endringer i 
prøvesystemet så fremstår det som merkelig at denne rapporten ikke var tilgjengelig for 
allmenheten annet enn gjennom forespørsel. 
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3.3 Prøver i fagfornyelsen (Utdanningsdirektoratet 1.7.2020) 

Rapporten Prøver i fagfornyelsen er på 37 sider. Rapporten er delt i tre. Den første delen gir 
en oversikt over ulike prøver, kunnskap om erfaring med prøvene. Del 2 omhandler hvilke 
behov prøvene skal fylle i fremtiden. Del 3 inneholder et konkret forslag til design av et todelt 
prøvesystem omtalt som «nye nasjonale prøver» og «progresjonsprøver», som altså er hva 
Kunnskapsdepartementet besluttet å legge til grunn. Her gis en seks siders sammenfatning av 
rapporten. 

3.3.1 Del I, kapittel 1 – oversikt over dagens prøve 

Rapporten belyser de ulike typene prøver og hvilke trinn de gjennomføres, som vist under: 
- Nasjonale	prøver	 (NP):	 Skal	 gi	 kunnskap	om	elevenes	grunnleggende	 ferdigheter	 i	 lesing,	 regning	og	engelsk.	

Informasjon	 fra	 prøvene	 skal	 danne	 grunnlag	 for	 underveisvurdering	 og	 kvalitetsutvikling	 på	 alle	 nivå	 i	
skolesystemet.		

- Kartleggingsprøver	 (KP):	 Skal	 hjelpe	 skolene	 å	 finne	de	 elevene	 som	 trenger	 ekstra	hjelp	 i	 løpet	 av	de	 første	
skoleårene.		

- Læringsstøttende	prøver	 (LS):	Kan	brukes	 som	et	 verktøy	 i	 underveisvurderingen	og	gi	 læreren	grunnlag	 for	
læringsfremmende	tilbakemeldinger.		

- Karakterstøttende	 prøver	 (KS):	 Kan	 brukes	 som	 støtte	 i	 underveisvurderingen	 og	 bidra	 til	 å	 se	
underveisvurdering	og	sluttvurdering	i	sammenheng.		

 
Tabellen er hentet fra rapporten og viser de ulike prøvetypene, på hvilke trinn disse prøvene 
ligger, og hvilke fag/ferdigheter prøvene måler. Oransje bokser betyr at prøvene er 
obligatoriske, mens grønne bokser betyr at prøvene er frivillige.  

Rapporten har også en oversikt over hvem som er interessentene til de ulike prøvene: 

Prøvetype Hvem får informasjon fra prøvene?  

Nasjonale prøver  Stat, kommune/skoleeier, skole, lærere, foresatte og elever, samt at 
forskere kan søke om å få bruke resultatene i egen forskning  

Kartleggingsprøver  Skole, lærere, foresatte og elever. Skoleeier kan be om å få resultatene fra 
den enkelte skole.  

Læringsstøttende prøver  Skole, lærere, foresatte og elever  
Karakterstøttende prøver  Skole, lærere, foresatte og elever  

Videre behandler rapporten kunnskap og nytte om bruken av prøvene. Dette behandles 
nedenfor. 
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3.3.2 Del I, kapittel 2: Kunnskap om nytte og bruk av prøvene    

I denne delen gir Utdanningsdirektoratet en 6 sider lang sammenfatning av «kunnskap om 
nytte og bruk av prøvene». Kunnskapsgrunnlaget er basert på fire hovedkilder. Et 
brukerinnsiktsprosjekt kalt «Kvalitetsgjennomgang prøvefeltet» (2017) og en 
«litteraturgjennomgang» på prøvefeltet i Norge (2019), som er gjengitt over, samt utvalgte 
studier og medieomtale om nasjonale prøver.  

Utdanningsdirektoratets sammenfatning av disse fire kunnskapskildene gjengis kort under.  
 

3.3.2.1 «Kvalitetsgjennomgang prøvefeltet».  

I 2017 gjennomførte Udir brukerinnsiktsprosjektet «Kvalitetsgjennomgang prøvefeltet». 
Målet med prosjektet var å få innsikt i brukernes opplevelse av nytteverdi fra prøvene. 
Prosjektet ble gjennomført dels med tjenestedesigntilnærming (spørreundersøkelse, 
observasjon og intervjuer på skoler og hos skoleeiere) og dels med en mer innspills-
/høringsmetode (møter med og innspillsnotater fra UH-miljøer og organisasjoner).  
I følge Utdanningsdirektoratet var mange brukergrupper representert med sin stemme i dette 
prosjektet: Elever, lærere, skoleledere, skoleeiere, UH-miljøer, organisasjoner som 
Elevorganisasjoner, Utdanningsforbundet, faglig råd for PPT og forlag.  
Hovedfunnene fra rapporten er omtalt over. Utdanningsdirektoratet skriver at det med 
bakgrunn i brukerinnsikten ble det utledet tre beskrivelser for fremtidens prøver:  

1. Motivasjon	 og	mestring	 –	 gi	 elevene	 utfordringer	 som	 er	 tilpasset	 deres	 faglige	 nivå	 slik	 at	 de	 opplever	
mestring.		

2. Sammenheng	mellom	prøver	og	 læreplaner	–	være	en	 ressurs	 for	 skoler	og	 skoleledelse	 i	 arbeidet	med	 å	
planlegge,	gjennomføre	og	vurdere	opplæringen		

3. Progresjon	og	oppfølging	–	gi	lærere	og	skole	grunnlag	for	å	følge	elevenes	progresjon	og	avdekke	behov	for	
tidlig	innsats		

 

 

3.3.2.2 Litteraturgjennomgang 2019 (levert februar 2020) 

I 2019 gjennomførte Utdanningsdirektoratet en litteraturgjennomgang på prøvefeltet i Norge. 
Oppdraget ble utført av to eksterne forskere og de søkte etter litteratur og prosjekter som ga 
informasjon om prøvene fra de siste 15 årene. Totalt er 81 publikasjoner gjennomgått.  
I sin sammenfatning av litteraturgjennomgangen for nasjonale prøver legger 
Utdanningsdirektoratet blant annet vekt på at  

Oppfatningen av formålet med nasjonale prøver, og hvordan resultatene av prøvene skal 
benyttes i etterkant er ulikt fra skole til skole. Noen skoler har ikke en klar oppfatning av målet 
med bruk av nasjonale prøver, mens andre skoler har klare formål om at resultatene skal 
brukes i underveisvurderingen (s. 11).  

Utdanningsdirektoratet viser til at flere av forskningsartiklene og masteroppgavene som 
gjennomgås peker på at «mange informanter tror at nasjonale prøver bidrar til sammenligning 
og konkurranse mellom skolene» og at «de er redde for at dette kan føre til at fokuset blir 
flyttet til prøveresultatene, og ikke elevens læringsprosess» (s. 12). 
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3.3.2.3 Utvalgte studier 

NIFU 
Videre baserer kunnskapsgrunnlaget seg på et utvalg studier Utdanningsdirektoratet har lagt 
vekt på. Dette er NIFUs Evaluering av nasjonale prøver som system av 2013. I undersøkelsen 
legger Utdanningsdirektoratet vekt på at prøvene i følge undersøkelsen all hovedsak 
forberedes og gjennomføres i tråd med intensjonene, men at et mindretall av lærerne på 
mellomtrinnet legger annen undervisning til side for å forberede elevene på prøvene. De peker 
også på at rapporten avdekket at kommuner på Østlandet er mer engasjert i og tillegger 
prøvene mer vekt enn i resten av landet.  
 

Prada 
Videre holder Utdanningsdirektoratet fram forskningen i PraDa-prosjektet (Practices of Data 
Use in Municipalities and Schools), der Sølvi Mausethagen, Tine S. Prøitz og Guri Skedsmo 
undersøkte bruken av elevresultater i norske skoler og kommuner i perioden 2014 til 2017. 
Fra dette forskningsprosjektet legger Utdanningsdirektoratet vekt på at nasjonale prøver har 
vært med å introdusere en ny type organisasjonsrutine i skolen, «resultatmøtet» som skjer 
mellom skoleleder og lærere. Forskerne fant at skolelederne i stor grad arbeider for å oppnå 
konsensus i møtene, framfor å dyrke diskusjoner og utforske ulike meninger.  
Utdanningsdirektoratet holder fram forskernes funn om at løsninger ofte er mer behagelig og 
mer tilfredsstillende å diskutere enn problemer, som kan føre til at bruken av elevresultater på 
skolenivå preges av kortsiktighet og enighet, som ikke nødvendig er til det beste for elevene 
dersom de ikke etterfølges av en mer langsiktig plan og kritisk diskusjon om resultatene og 
bruken av dem.  
Utdanningsdirektoratet konkluderer med at «PraDa-prosjektet viser tydelig at det er ulike 
forståelse og bruk av elevresultater på alle nivå i norsk skole, og at valgte praksis og 
ansvarstilnærming får betydning for utformingen av utviklingsarbeidet i skolen og 
kommunen».  
 

Micro Policy Making in Schools 
Utdanningsdirektoratet trekker også fram Ann Elisabeth Gunnulfsens doktorgradsarbeid, 
Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context fra 
2018, som viste at vi vet lite om hvordan skoler bruker resultater på nasjonale prøver for å 
forbedre elevers læring. Studien omfatter fire skoler i samme kommune. Ingen av disse 
uttrykte negative holdninger til nasjonale prøver eller var opptatt av medias publisering av 
resultatene. Blant lærerne på skolene var det ulike meninger om i hvilken grad 
prøveresultatene bidro til ny innsikt i elevenes kompetanse. 30 prosent at de i liten eller ingen 
grad bidro, mens like mange mente at de i stor eller svært stor grad bidro. 
  

Matematikksenteretet og CEMO 
Den siste studien Utdanningsdirektoratet holder fram er rapporten Vertikalt lenkedesign for de 
nasjonale prøvene i regning 5.-8. trinn som er utarbeidet av Matematikksenteret og Centre for 
Educational Measurement ved Universitetet i Oslo (CEMO), der man undersøkte muligheten 
for å utvikle indikatorer for enkeltelevers utvikling av grunnleggende ferdigheter i regning 
over tid. Konklusjonen er at overlappet mellom konstruktene som måles på 5. og 8. trinn 
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åpner for slike muligheter. Et forslag er å utvikle oppgavebanker som er delt på tvers av trinn, 
både for å redusere arbeidsomfanget knyttet til oppgaveutvikling, og for å ha oppgaver 
tilgjengelig for flere ferdighetsnivåer. En annen kan være å åpne for at lærere og skoler kan 
benytte oppgaver/prøver ved andre tidspunkter enn de obligatoriske måletidspunktene. Dette 
vil gjøre det mulig for skoler å måle progresjonen til grupper med elever over tid. 

 

3.3.2.4 Medieomtale om nasjonale prøver 

Utdanningsdirektoratets kunnskapsgrunnlag avsluttes med en gjennomgang av 
mediedekningen av nasjonale prøver. Her pekes det først på kaoset som preget de første 
nasjonale prøvene i 2004-2005, med boikott og kritikk som førte til et pauseår i 2006 der man 
flyttet tidspunkt for gjennomføring av prøvene til høsten. 
Videre pekes det på at de første årene etter 2007 var mediebildet preget av rangering og 
kvalitetsdiskusjon, der både nasjonale og lokale medier publiserte rangeringstabeller og 
artikler med beste og verste skoler/kommuner. Flere ytret seg kritisk til nasjonale prøver, men 
det var også sterke forsvar for prøvene og betydning for en mer transparent skolesektor og at 
de er et virkemiddel for å diskutere kvalitet på tvers i landet. 
Utdanningsdirektoratet fremholder at nasjonale prøver har tatt mindre plass i mediebildet de 
senere årene, men at lokale medier har diskutert skolekvalitet på bakgrunn av 
prøveresultatene. 
Utdanningsdirektoratet sammenfatter tre temadebatter som de oppfatter som gjengangere i 
mediebildet: 
Juks og press:  

Magnus Marsdal utga i 2011 boken Kunnskapsbløffen - skoler som jukser, barn som gruer seg 
(Manifest forlag). Hovedbudskap i boken var at norsk skole kjennetegnes av prestasjonstester 
og at det foregår utbredt juksing på nasjonale prøver i utvalgte kommuner (Oslo og Sandefjord 
blir spesielt navngitt som juksere). Dette skapte sterk debatt og debatten har tidvis blitt gjentatt 
i ulike former etter 2011. Debatten om juks har dabbet av, men debatten om barn som gruer 
seg og kommuner som bruker resultatene til sterk styring har fortsatt.  

Barn med lesevansker og synsutfordringer:  
Dysleksi Norge og Blindeforbundet har i flere år diskutert hvilken utfordring nasjonale prøver 
er for elever med behov for spesifikke hjelpemidler. Debatten har i stor grad handlet om elever 
med lesevansker og nasjonale prøver i lesing.  

Utvalgsprøver: 
Både Utdanningsforbundet og enkelte politiske partier har i media ytret begrunnelser for at 
nasjonale prøver ikke bør gjennomføres i fullskala, men som utvalgsprøver. De argumenterer 
for at utvalgsprøver gir god nok informasjon til nasjonalt nivå og at fullskalaprøver er for 
tidkrevende. Debatten har eskalert det siste året, og i 2020 har debatten endt i en behandling i 
Stortinget (april 2020), der utfallet var at nasjonale prøver fortsatt skal være fullskalaprøver.  

	

Samlet	avtegner	det	seg	et	klart	bilde	av	en	fagmyndighet	som	ser	at	det	er	behov	for	å	
gjøre	en	grundig	vurdering	av	prøvesystemet	med	bakgrunn	i	forskningen	på	feltet	og	
den	offentlige	diskursen	om	prøvene.	Det	er	særlig	en	avklaring	av	formålene	og	
behovene	prøvene	skal	fylle	som	Utdanningsdirektoratet	griper	fatt	i	videre	i	rapporten.	
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3.3.2.5 Del II, Hvilke behov skal prøvene fylle i fremtiden?    

Del II av Utdanningsdirektoratets rapport omhandler hvilke behov prøvene skal fylle, og 
hvilke konsekvenser dette får for utforming av prøvene. Det skilles mellom fire typer behov: 

1. Behov	på	klasseromsnivå	
2. Behov	på	skolenivå	
3. Behov	på	skoleeiernivå	
4. Behov	på	nasjonalt	nivå	

For fyldig redegjørelse vises det til rapporten (s. 19-22), men en nedredigering av behovene 
Utdanningsdirektoratet belyser fremgår av tabellen under: 

Nivå Behov 

Klasserom Prøver som skal gi god støtte til underveisvurdering må gi informasjon individnivå, 
og kan altså ikke være utvalgsprøver. Trenger imidlertid ikke være obligatorisk for 
alle. 

De didaktiske kvalitetene ved oppgavene vil også tillegges vekt i tillegg til de 
måletekniske kvalitetene.  

For å oppfylle behovene på klasseromsnivå er det ikke nødvendig at resultatene 
rapporteres oppover i systemet. Det er snarere en risiko for at rapportering og 
publisering av resultater kan påvirke bruken av prøvene i negativ retning. 

Skole Skoleledelsen og kollegiet som helhet som er brukerne, og derfor resultater for 
elevgrupper, trinn og hele skolen som er mest relevant. Dersom skolen har iverksatt 
lokale satsninger eller tiltak, kan data fra prøvene brukes for å evaluere disse.  

Dersom skolen skal få data som egner seg til å vurdere egen virksomhet, må prøven 
ha oppgaver som måler elevenes ferdighetsnivå så presist som mulig. Alle elevene 
må også gjennomføre prøven.  

Skoleeier Skoleeiere har behov for støtte til styring, kvalitetsutvikling og politikkutforming. 
Dersom alle kommuner skal få dette, må prøvene gjennomføres i fullskala. Vi har 
så mange små kommuner i Norge at det ikke lar seg gjøre å konstruere utvalg som 
vil gi tilstrekkelig data for hver kommune.  

For prøver som skal gi informasjon til styring og kvalitetsutvikling, vil det være 
egnet med et målepunkt mot slutten av skoleåret. Trendinformasjon vil være 
viktigst, uten at progresjonen til enkeltindividene rapporteres.  

Nasjonalt Prøver som skal gi styringsinformasjon på nasjonalt nivå trenger i utgangspunktet 
bare resultater fra et representativt utvalg av landets elever, men kan selvsagt 
gjennomføres på hele årskull om ønskelig.  

Utviklingen i prøveresultatene over lengre tidsperioder gir nyttig informasjon til 
politikere og nasjonale utdanningsmyndigheter. Prøvene må derfor bestå av 
oppgaver som legger til rette for sammenligning over tid (trendmålinger). For å 
dekke behovet for denne typen informasjon er det sannsynligvis ikke nødvendig 
med så hyppige målepunkter som hvert år.  

Det er behov for data som inngår i ulike indikatorsett, og benyttes i evaluering, 
forskning og utvikling. Til dette trengs datasett fra prøvene som representerer elever 
i hele landet, og som egner seg til å sammenstilles med registerdata. 
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3.3.2.6 Del III: Hva er en god tilnærming for å ivareta brukernes behov? 

Utdanningsdirektoratet foreslår så i kapittel 5 å kombinere to ulike prøvetyper som samlet 
ivaretar alle brukernes behov: «En prøvetype som er utviklet for å ivareta behovet for støtte til 
styring og kvalitetsutvikling og en annen prøvetype for støtte til underveisvurdering» (s. 26). 
De skisserer to måter dette kan gjøres på: 

En mulighet er å gjennomføre utvalgsprøver i for eksempel lesing og regning for å støtte 
styring og kvalitetsutvikling på nasjonalt nivå, og ha egne prøver for å støtte lærernes 
underveisvurdering.  

Et annet alternativ er å ha en kombinasjon av fullskalaprøver for å støtte styring og 
kvalitetsutvikling på skole-, skoleeier og nasjonalt nivå, og frivillige prøver i tillegg på 
utvalgte fag/ferdighetsområder for å støtte skolene og klasseromsnivået i sin 
underveisvurdering.  

Utdanningsdirektoratet konkluderer rapporten med et forslag til hvordan prøvebehovene kan 
fylles gjennom en todeling av prøvesystemet. Forslaget går ut på «å utvikle to helt ulike 
prøvekonsepter som ivaretar hver sine brukerbehov; nye nasjonale prøver og 
progresjonsprøver. Disse to prøvene skal støtte henholdsvis styring og kvalitetsutvikling, og 
underveisvurdering og progresjon» (s. 28). 

Prøvetyper Prøver som støtter styring og 
kvalitetsutvikling 

Prøver som støtter 
underveisvurdering og måling 
av progresjon  

Frekevens Hvert andre år Årlig 

Deltakere Obligatorisk for alle elever på 
trinnet 

Frivillig for alle 

Trinn 4., 7. og 10. 3., 5., 8. og Vg1 

Tidspunkt Vår Høst 

Fag/ferdighet Et utvalg grunnleggende 
ferdigheter 

Enkeltfag eller grunnleggende 
ferdigheter  

Oppgaver «Strenge», høy presisjon, 
anerkjente indikatorer  

 

«Rike», gir mye informasjon, 
didaktisk verdi, utvides med 
veiledningsmateriell  

Analyse/rapportering Aggregerte resultater på skole-, 
kommune- og nasjonalt nivå. 
Komparative analyser. 
Offentliggjøring.  

Resultater rapporteres på elev- og 
gruppenivå. Individuell 
oppfølging. Ingen publisering.  
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3.4 Plan for videreutvikling av prøvefeltet - anbefalinger om veivalg (Udir 12.4.2021) 

Utdanningsdirektoratet kom 9. april 2021 med anbefalinger om veivalg for videreutvikling av 
prøvefeltet, som bygde på rapporten fra juli 2020 (omtalt over). Anbefalingene er publisert på 
Utdanningsdirektoratets nettsider og datofestet noen dager senere, til 12. april 2021.  

Rapporten har følgende hovedområder: 
- forslag	til	formålsformuleringer	for	de	besluttede	prøvetypene.	
- gjør	rede	for	veivalg	og	beslutningspunkter	for	videreutviklingen.	
- beskriver	rapportering	og	formidling	av	resultater	fra	prøvene.	
- skisserer	en	plan	for	brukerinvolvering	samt	en	overordnet	tidsplan	med	milepæler.	

  

3.4.1 Formål for to prøvetyper 

I rapporten legger Utdanningsdirektoratet til grunn at det er besluttet at man skal ha to 
prøvetyper. De går imidlertid bort fra benevnelsen «progresjonsprøver» og omtaler disse nå 
som «prøvene som skal støtte underveisvurdering». At man går bort fra begrepet 
progresjonsprøver begrunnes slik: 

Etter at rapporten ble framlagt, erfarte vi at disse titlene ble oppfattet på en utilsiktet måte. 
Dersom man betrakter nye nasjonale prøver som en ren videreutvikling av dagens nasjonale 
prøver, kan det synes som de nye prøvene innebærer en betydelig reduksjon av nytteverdi på 
klasseromsnivå. Det er jo riktig dersom man betrakter dagens nasjonale prøver opp mot de 
foreslåtte styringsprøvene isolert sett, men i kombinasjon med prøvene som skal støtte 
underveisvurdering vil informasjonen på klasseromsnivå bli rikere med den nye modellen. 
Bruk av arbeidstittelen nye nasjonale prøver kan dermed bidra til en misforståelse om at den 
nye prøvemodellen gir mindre nytteverdi i klasserommet4. 

 

Den nye foreslåtte formålsbeskrivelsen er som følger: 
 

Styring og kvalitetsutvikling 

Formålet med prøvene som skal støtte styring og kvalitetsutvikling er å gi skolen kunnskap om 
elevenes ferdigheter som skal danne grunnlag for styring og kvalitetsutvikling på skole-, 
skoleeier- og nasjonalt nivå. 

 

Prøvene som skal støtte underveisvurdering 

Formålet med prøvene som skal støtte underveisvurdering er å gi skolen kunnskap 
om elevenes ferdigheter/kompetanse som skal danne grunnlag for underveisvurdering og legge 
til rette for måling av elevenes progresjon. 

Videre gis det i notatet anbefalinger for beslutningsprosess for utvikling av prøvene. Det 
legges opp til at viktige beslutninger knyttet til fag/ferdigheter, trinn og tidspunkt tas innen 1. 
juli 2021, mens man innen 1. oktober 2021 tar beslutninger knyttet til tilrettelegging, 
obligatorisk/frivillighet og prøvefrekvens. Denne fremstilles i en tabell som gjengitt under5 
 

 
4 https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/plan-for-videreutvikling-av-provefeltet/formal-to-provetypene/  
5 https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/plan-for-videreutvikling-av-provefeltet/veivalg/  
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Oversikt over anbefalinger og beslutningstidspunkt 

  Anbefalinger for 
prøver som skal 
støtte styring og 
kvalitetsutvikling 

Anbefalinger for 
prøver som skal 
støtte 
underveisvurdering 

Anbefalt tidspunkt 
for beslutning 
(datoer i 2021) 

Fag/ferdigheter 2 ferdigheter 2 fag + samisk Innen 1. juli 

Trinn og tidspunkt Vår (2.), 4., 7., 
(10.) 

Høst 3., 5., 8., 
(vg1) 

Innen 1. juli 

Tilrettelegging Fritak Bruk av 
hjelpemidler 

Innen 1. oktober 

Obligatorisk/frivillig Obligatorisk Frivillig Innen 1. oktober 

Frekvens Hvert 2. år Årlig Innen 1. oktober 

 
Med bakgrunn i det pågående interne utredningsarbeidet er det vanskelig å fortløpende få 
oversikt over kunnskapsgrunnlaget for Utdanningsdirektoratets arbeid.  
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4 Stortingsbehandling av representantforslag om nasjonale prøver 
Å belyse status for det politiske og faglige arbeidet med nasjonale prøver i Norge de siste 
årene er ingen enkel oppgave, da flere prosesser og vedtak i Stortinget har blitt tatt inn i det 
«ordinære» utviklingsarbeidet med det nye læreplanverket. Mulighetene partene har hatt til å 
ta del i beslutningsprosessene knyttet til nasjonale prøver er det derfor vanskelig å få oversikt 
over. To representantforslag har bidratt til å utfordre regjeringen på prøvepolitikken den siste 
stortingsperioden: 

 

 

4.1 Representantforslag om tillitsreform i skolen.  

Representantforslag Dokument 8:194 S (2017-2018) ble fremmet av Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 10. april 2018. Det ble avholdt høring om saken 8. 
mai 2018, med innlegg fra KS, Skolenes Landsforbund, Norsk lektorlag, 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Det foreligger video fra høringen6 og fra debatten i 
Stortinget7. 

4.1.1 Høringen i utdannings- og forskningskomitéen 

I høringen ga blant andre Utdanningsforbundet uttrykk for en sterk støtte til behovet for en 
tillitsreform i skolen. De andre høringsinstansene og også mange på tvers av de ulike partiene 
ga uttrykk for at man var opptatt av lærerprofesjonens profesjonelle handlingsrom. Flere 
sluttet seg til skepsis til bruk av detaljerte målkrav og indikatorer knyttet til elevresultater i 
ansettelsesavtaler og for omfattende krav til rapportering. 

4.1.2 Sammenfatning av stortingsbehandlingen 

Forslaget ble behandlet i Stortingets Innst. 378 S (2017-2018)8 som sammenfattes slik: 
Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti om en tillitsreform i skolen. Forslaget ble ikke vedtatt, men Stortinget har vedtatt 
å be regjeringen om å undersøke i hvilken grad detaljerte målkrav og indikatorer knyttet til 
elevresultater benyttes i ansettelsesavtaler med skoleledere og rektorer, og melde tilbake til 
Stortinget om dette. Videre har Stortinget vedtatt å be regjeringen sørge for at arbeidet med 
fagfornyelsen og revidering av opplæringsloven ivaretar lærernes profesjonelle handlingsrom. 
Stortinget har også vedtatt å be regjeringen fortsette å redusere omfanget av rapportering og 
dokumentasjon, og å nedsette et utvalg der partene i skolesektoren er representert, som skal 
gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen. 

 
6 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-
full/Hoeringssal1/05/08/Hoeringssal1-20180508-101043.mp4&msid=257&dateid=10004192  
7 LINK. 
8 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71882  

Representantforslag Fremmet av Fremmet dato Høring Debatt og vedtak 

Tillitsreform i skolen Arbeiderpartiet 10. april 2018 8. mai 2018 11. juni 2018 

Å omgjøre nasjonale prøver i 
grunnskolen til utvalgsprøver. 

Senterpartiet 6. februar 2020 10. mars 2020 28. april 2020 
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4.1.3 Vedtak 

Stortinget fattet fire flertallsvedtak i saken: 
Vedtak 883: Stortinget ber regjeringen undersøke i hvilken grad detaljerte målkrav og indikatorer 
knyttet til elevresultater benyttes i ansettelsesavtaler med skoleledere og rektorer. Videre ber 
Stortinget regjeringen vurdere konsekvensene av dette sett i lys av overordnet del av læreplanen og 
melde tilbake til Stortinget på egnet måte. 

Vedtak 884: Stortinget ber regjeringen sørge for at arbeidet med fagfornyelsen og revidering av 
opplæringsloven ivaretar lærerprofesjonens profesjonelle handlingsrom, i tråd med Overordnet del 
– verdier og prinsipper for grunnopplæringen. 

Vedtak 885: Stortinget ber regjeringen fortsette å redusere omfanget av rapportering og 
dokumentasjon på nasjonalt nivå samt ta initiativ til at kommunene gjennomgår sine lokale planer 
for rapportering og dokumentasjon når nye læreplaner innføres. En slik gjennomgang bør 
gjennomføres i samarbeid med partene, lærerutdanningsinstitusjonene, elever, lærerstudenter, 
skoleeiere og skoleledere, med sikte på å redusere dokumentasjonskravene og styrke det lokale 
handlingsrommet til skoleeier. 

Vedtak 886: Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg der partene i skolesektoren er 
representert, for å gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen og 
fremme forslag til endringer på egnet måte. 

 

4.1.4 Merknader til Stortingets behandling  

Det ble fattet flere vedtak der man henstilte til regjeringen, blant annet om «å sette ned et 
utvalg der partene i skolesektoren er representert, for å gjennomgå Nasjonalt 
kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen og fremme forslag til endringer på egnet 
måte.». Det er siden fremholdt fra opposisjonen at dette vedtaket ikke er fulgt opp (se under). 
 

 

4.2 Representantforslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til 
utvalgsprøver.  

Representantforslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver ble 
fremmet av Senterpartiet 6. februar 20209. 
 

4.2.1 Høringen i utdannings- og forskningskomitéen 

I høringen 10. mars 2020 ble en rekke organisasjoner og fagmiljøer hørt: Fra organisasjonene 
møtte Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og 
Elevorganisasjonen. Fra fagmiljøene møttes Nasjonalt senter for leseopplæring og 
leseforskning, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved NTNU, Nasjonalt 
senter for matematikk i opplæringen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO, 
Institutt for spesialpedagogikk ved UiO og Centre for Educational Measurement ved UiO 
(CEMO). Video fra høringen er tilgjengelig og en del relevante merknader gjengis under10. 

 
9 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78712  
10 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2020/H264-
full/Hoeringssal1/03/10/Hoeringssal1-20200310-084457.mp4&msid=303&dateid=10004407  
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I høringen ga blant andre Utdanningsforbundets leder Steffen Handal uttrykk for at de lenge 
har ønsket en større gjennomgang av Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) og at 
de har tatt til «for å forhindre at resultatene brukes til usaklig og uheldig rangering av skoler 
og kommuner». Videre framholdt Utdanningsforbundet at nasjonale prøver «i hovedsak skal 
tilfredsstille informasjonsbehovet på nasjonalt nivå, og da er den informasjonen utvalgsprøver 
gir mer enn god nok». Handal ga uttrykk for at kommunene «bør kunne velge mellom ulike 
typer prøver som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å utvikle og vedlikeholde. Også 
skolene bør kunne velge ulike typer prøver fra den samme prøvebanken». Handal avsluttet 
med å si at «Vårt hovedbudskap i dag er at det trengs en skikkelig gjennomgang av 
vurderingsordningene, både når det gjelder elevvurdering og systemvurdering, i lys av 
fagfornyelsen. Omgjøring av nasjonale prøver til utvalgsprøver er bare en liten del av dette». 
Skolenes Landsforbud ga også sin tilslutning til forslaget om å gjøre nasjonale prøver til 
utvalgsprøver. Skolelederforbundets leder Stig Johannesen ga uttrykk for at «prøvene bør 
brukes som støtte til utvikling lokalt og er kritiske til at prøven brukes til å rangere skoler og 
kommuner». Skolelederforbundet støttet ikke å erstatte nasjonale prøver med utvalgsprøver, 
da de også vil gi et ensidig fokus på resultat. Det vil da bli tilfeldig hvem som blir trukket ut 
til å gjennomføre og skolens mulighet til å bygge en kompetanse – både kunnskapsbasert og 
erfaringsbasert – gjennom årlig gjennomføring reduseres kraftig. Skolelederforbundet støtter 
derfor ikke en endring der nasjonale prøver gjøres om til utvalgsprøver, men en gjennomgang 
for å se på at dette blir et verktøy for god skoleutvikling».  
Elevorganisasjonen ga uttrykk for støtte til representantforslaget.  
Fagmiljøene støttet ikke forslaget om utvalgsprøver, men nesten samtlige tok til orde for at 
det kan være fornuftig med en gjennomgang av prøvesystemet. 

 

4.2.2 Sammenfatning av stortingsbehandlingen 

Innst. 246 S (2019-2020) til Stortinget blir sammenfattet slik 
Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om at Stortinget skal be 
regjeringen gjennomføre nasjonale prøver som utvalgsprøver og sørge for at de samlede 
kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres. Forslaget ble ikke vedtatt. 

I saksbehandlingen viste komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti til vedtak 885 og 886 i forbindelse med saken om tillitsreform i 
skolen (over) og ga uttrykk for at de var skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp disse 
vedtakene. Mindretallet mente «det er kritikkverdig at regjeringen ikke har foretatt en grundig 
gjennomgang av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) som en del av fagfornyelsen». 
Et mindretall bestående av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til innføringen av 
fagfornyelsen, og mener det haster at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en 
helhetlig gjennomgang av alle elementene i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (KVS) 
inklusiv nasjonale prøver. Partiene tok til orde for at «En omgjøring av nasjonale prøver til 
utvalgsprøver vil være et viktig første skritt i dette arbeidet» og understreket «nødvendigheten 
av at gjennomgangen av NKVS må organiseres slik at endringene forankres i sektoren og på 
den måten sikres legitimitet blant lærere, skoleledere og skolemyndigheter». 

 

4.2.3 Vedtak 

Et mindretall bestående av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte for forslag om at 
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre nasjonale prøver som utvalgsprøver». 



21 

Mindretall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte for 
forslaget om at «Stortinget ber regjeringen sørge for at presentasjonen av resultatene fra de 
nasjonale prøvene gir mer presis og riktig informasjon enn tilfellet er i dag». 

 

4.2.4 Merknader til Stortingets behandling 

Fra skolenes organisasjoner ga både Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund uttrykk 
for støtte til forslaget, mens Skolelederforbundet ikke støttet dette men i stedet tok til orde for 
en gjennomgang av prøvene for å sørge for at det blir et verktøy for god skoleutvikling. Alle 
fagmiljøene frarådet å gjøre om nasjonale prøver til utvalgsprøver.  
Det avtegner seg et bilde av at det fra skolenes organisasjoner er et sterkt ønske om en 
gjennomgang av prøvesystemet. Lærernes største fagorganisasjon Utdanningsforbundet og 
Skolenes landsforbund er klare på at de ønsker utvalgsprøver. 

 

4.3 Utdanningsorganisasjonenes og Stortingets krav til gjennomgang av NKVS 

Over har vi sett at man i inneværende stortingsperiode har hatt to representantforslag til 
behandling der utdanningssektorens organisasjoner har gitt uttrykk for behovet for en 
gjennomgang av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS). Flere støttet forslaget om å 
gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver. Fagmiljøene støttet ikke å gjøre om prøvene til 
utvalgsprøver, men tok til orde for ulike endringsforslag til hvordan prøvesystemet kan 
innrettes. 
Samlet har altså Lektorlaget, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, 
Elevorganisasjonen, Kommunenes sentralforbund, og Lektorlaget tatt til orde for en 
gjennomgang av NKVS. Et enstemmig storting vedtok 11. juni 2018 at regjeringen bør 
«nedsette et utvalg der partene i skolesektoren er representert, for å gjennomgå Nasjonalt 
kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen og fremme forslag til endringer på egnet 
måte». 
Likevel ser det ut til at partenes påvirkning på NKVS har vært begrenset til møter 
referansegruppa for fagfornyelsen og eventuelle andre møtearenaer. Et utvalg er ikke blitt satt 
ned. I stedet har Kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet i oppgave å utrede 
endringer i prøvesystemet, basert på Utdanningsdirektoratets rapport. 
Bladet Utdanning konfronterte kunnskapsminister Guri Melby med kritikk fra 
opposisjonspolitikerne Torstein Tvedt Solberg (Arbeiderpartiet) og Marit Arnstad 
(Senterpartiet) om Stortingets vedtak om at vedtaket om å endre prøvene kom brått på og at 
Stortingets vedtak om å sette ned et utvalg der partene er representert for å utrede spørsmålet 
ikke var blitt fulgt opp11. Kunnskapsministeren reagerte slik på kritikken om at forslaget kom 
brått på:  

– Hvis vi skal ha nasjonale prøver som er oppdatert med tanke på Fagfornyelsen innen 2024-
2025, må vi starte nå. Jeg mener det vil være feil å avvente alle mindre endringer i 
vurderingssystemet til den store gjennomgangen er gjort. Det vil ta altfor lang tid. 

På kritikken fra organisasjonene om manglende involvering av partene svarte Melby: 

 
11 https://www.utdanningsnytt.no/guri-melby-kartleggingsprover-nasjonale-prover/de-nye-provene-innfores-
etter-anbefaling-fra-udir/273903  
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– Organisasjonene er informert. Da rapporten fra Utdanningsdirektoratet ble var klar fikk 
referansegruppen for Fagfornyelsen den med en gang, og der sitter organisasjonene. Forslaget 
om å dele prøvene i to, med en ny progresjonsprøve, har vært tema i flere møter med 
referansegruppen, og de har vært invitert til å komme med innspill underveis. 

 
Siden har kritikk mot saksbehandlingen blitt gjentatt flere ganger, av blant andre tillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet Roar Ulvestad12 og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Thom 
Jambak13. Det er grunn til å forvente at den manglende involveringen av fagorganisasjonene 
vil bli et tema i valgkampen.  
 

 
 

 
12 https://www.utdanningsnytt.no/guri-melby-kvalitetsvurdering-nasjonale-prover/venstre-styrker-testregimet-uten-a-sporre-
noen/285321?fbclid=IwAR2VauesmQQNWd-rhFt3PCet4A99DCli-4uO-sLLvrGbapp_5Z6HROu9wbM  
13 https://www.utdanningsnytt.no/guri-melby-progresjonsprover-styringsprover/utdanningsforbundet-kritisk-til-nye-styringsprover/285259  
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5 Brudd med nordiske tradisjoner for politikkutforming i 
vurderingsfeltet 

I Norden har vi en lang tradisjon for samarbeid mellom myndighetene, brukergrupper og 
ansattes organisasjoner i politikkutformingen (Musial, 1999; Tveit & Lundahl, 2018). I Norge 
gjøres dette vanligvis gjennom ekspertutvalg eller offentlige utredningskomiteer som 
publiserer en Norsk Offentlig Utredning (NOU). Slike utredninger er ofte delt opp i to deler, 
en som tar fram et kunnskapsgrunnlag og én som fremmer forslag til politikkendringer. 
Formelt er slikt utredningsarbeid regulert gjennom utredningsinstruksen. 

5.1 Utredningsinstruksen 

Utredningsinstruksen ble første gang fastsatt ved kongelig resolusjon 18. februar 2000 og er 
revidert i 2005 og 2016. Gjeldende instruks ble fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 
2016, med virkning fra 1. mars 2016. Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt 
grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og 
investeringer14. 

Utredningsinstruksen stiller følgende minimumskrav til utredninger:  
1. Hva	er	problemet,	og	hva	vil	vi	oppnå?	
2. Hvilke	tiltak	er	relevante?	
3. Hvilke	prinsipielle	spørsmål	reiser	tiltakene?	
4. Hva	er	de	positive	og	negative	virkningene	av	tiltakene,	hvor	varige	er	de,	og	hvem	blir	berørt?	
5. Hvilket	tiltak	anbefales,	og	hvorfor?	
6. Hva	er	forutsetningene	for	en	vellykket	gjennomføring?	

Det finnes flere eksempler på at myndighetene ikke sørger for å utrede politiske spørsmål i 
tråd med utredningsinstruksen. Det kan være flere grunner for å ikke velge å ikke 
gjennomføre en utredning i henhold til utredningsinstruksen. Særlig i kontroversielle spørsmål 
kan myndighetene se seg lite tjent med å involvere partene. 
 

5.2 Utredning av endringer i eksamensordningen 

I forbindelse med forberedelsene til fagfornyelsen ble det satt ned et utvalg, Eksamensgruppa, 
som blant annet fikk i oppgave å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om eksamen, vurdere 
læreplangruppenes forslag til eksamensformer, utrede hvilken betydning fagfornyelsen og den 
teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen og foreslå nye eksamensformer og 
videre retning for arbeid med sluttvurdering. Eksamensgruppas arbeid ble avsluttet i januar 
2020, men sluttrapporten er datert 16.6.202015. Eksamensgruppa bestod av fem representanter 
fra organisasjonene (Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes 
landsforbund og Elevorganisasjonen), åtte representanter fra fagmiljøene, samt en 
representant fra Utdanningsdirektoratet.  
Denne modellen for sammensetning av partene, fagpersoner og fagmyndighetene er den 
vanlige måten å gjennomføre større endringer. Hensikten er både å få utarbeidet et godt 
kunnskapsgrunnlag og å bidra til en felles forståelse av problemstillinger og utfordringer. 

 
14 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-
utredningsinstruksen/id2476518/  
15 https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/vurderinger-og-anbefalinger-fremtidens-
eksamen/bakgrunn/#mandat-og-sammensetning  
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5.3 Utredningsmetoden under press 

Det er eksempler på at arbeidsformen med å forankre politikkutforming gjennom utredninger 
er under press. 
En mye brukt metode for å legitimere reformer er å vise til hva som gjøres i andre land. Dette 
omtales i faglitteraturen som policy borrowing (Steiner-Khamsi, 2004, 2010; Steiner-Khamsi 
and Waldow, 2012), altså praksiser for å låne politikk fra andre steder. At man henter ideer 
fra andre land er kan hende like gammelt som sivilisasjonene i seg selv, men denne praksisen 
har fått økt oppmerksomhet i utdanningsforskning takt med globaliseringen generelt og i 
vurderingsfeltet spesielt. Internasjonale kunnskapsmålinger som PISA, TIMSS og PILRS 
bidrar i seg selv til større interesse for å studere andre lands politikk og praksiser.  
I takt med økt praksis for låning av myndigheters bruk av låning som legitimeringsstrategi, 
har det blitt flere kritiske undersøkelser av denne praksisen. I en undersøkelse av 
utviklingstrekk knyttet til hvordan reformer av vurderingsordninger i skolen har endret seg i 
Sverige identifiserte Tveit og Lundahl (2018) tre typer legitimeringspraksiser, collaboracy, 
agency og consultancy til å belyse et skifte bort fra politikkutforming i samarbeid med 
profesjonelle organisasjoner og relevante fagmiljøer (collaboracy) til mer bruk av 
overnasjonale byråer som OECD (agency) og konsulenter (concultancy). 

Modes Collaboracy Agency Consultancy 

Actors The government 
produces legitimacy 
by nominating 
stakeholders, 
researchers and other 
experts to review 
and recommend 
policy changes 

The government 
produces legitimacy 
by cooperating with 
formal agencies 
which fund, 
commission, 
synthesise, review or 
recommend policy 
changes  

The government 
produces legitimacy 
by nominating 
individual experts or 
private enterprises to 
review and 
recommend policy 
changes  

Type of authority Representativeness 
and expertise as 
perceived by the 
public and 
professionals 

Hierarchical (e.g. 
supranational 
towards national; 
national towards 
local) 

Expertise in line 
with the targeted 
policy measures and 
promoted knowledge 
basis as defined by 
the government  

Ved Collaboracy legitimeres politikkutformingen ved at både berørte aktører (lærere, elever, 
skoleledere osv) og ekspertise (forskere, fagmiljøer) deltar i å belyse problemstillingene og 
komme opp med endringsforslag. Agency kjennetegnes ved at man lener seg på anbefalinger 
fra overnasjonale byråer som OECD, mens Consultancy kjennetegnes ved at man oppnevner 
og benytter seg av ekspertise som er på linje med en selv i de endringene man ønsker å 
gjennomføre.  
Tveit og Lundahl (2018) undersøkte praksisen for å bruke data fra internasjonale byråer og 
nomineringen av en enkelt forsker til å utrede karakterpolitikken i Sverige i perioden 2011 til 
2015. Regjeringen foreslo med bakgrunn i enkeltforskerens utredning karaktersetting på 
lavere trinn, uten å ha involvert partene i å utrede spørsmålet og lente seg i stedet på en 
utreder som ble nominert med bakgrunn i hans støtte til politikken statsrådet ønsket å få 
vedtatt.  
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Slike strategier har vi ikke sett når det gjelder politikken for nasjonale prøver i Norge, men 
utformingen av ny politikk for nasjonale prøver skiller seg fra eksempelvis utredningen av 
nye eksamensformer ettersom berørte aktører ikke har fått være med å legge premissene for 
utredningen. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet viser til at forslagene har 
blitt drøftet i referansegruppen for Fagfornyelsen, men dette er en svært begrenset form for 
medvirkning sammenlignet med eksempelvis utredningen av nye eksamensformer..   
Flere gir uttrykk for bekymring for at politiske saker ikke blir godt nok utredet før 
beslutninger fattes er det mange som deler. I kommentaren En hyllest til 
utredningsinstruksen16 viste Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen 16. april 2018 til 
undersøkelser gjort av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i 2016 av i hvilken grad 
departementene, og dermed statsrådene, følger opp plikten de har til å utrede før vedtak 
gjøres. Eilertsen konkluderte med at resultatet var «forstemmende dårlig». DFØs seneste 
rapport fra 201917 er ikke særlig mer oppløftende. Basert på et utvalg beslutninger slo DFØ 
fast: 

 «I stor grad er det bare ett tiltak som utredes, og over 70 prosent har en mangelfull utredning 
av alternative tiltak. Vi ser videre at høringssakene generelt har mangelfulle 
virkningsvurderinger» (...) «Resultatene fra dokumentstudien tyder på at utredningskvaliteten 
fortsatt er for dårlig. Dette kan føre til mer ensidige vurderinger av statlige tiltak enn hva 
utredningsinstruksen krever for å oppnå et godt beslutningsgrunnlag.» (s. 4). 

 

5.4 Utredning av nationella prov i Sverige  

Sveriges kunnskapsminister (utbildningsminister) Anna Ekström (Socialdemokraterna), som 
tidligere var direktør for Skolverket (Sveriges utdanningsdirektorat), publiserte på Facebook 
6. januar 202118 et forsvar for den tradisjonsrike langsomme formen for politikkutforming.  
Hun skrev at hun ofte får spørsmålet om hvorfor hun ikke gjør noe med problemene, framfor 
å bare nedsette utredninger. I et lengre svar tar hun opp hvordan mange problem man har i 
skolen skyldes at de som fattede beslutningene ikke tenkte seg nøye nok om på forhånd.  
Statsråden tok opp at hun ofte får høre ”Varför gör du inget åt problemen i stället för att bara 
tillsätta utredningar?” Det korte svaret, skrev hun, er at ” jag vill veta så mycket som möjligt 
innan jag fattar viktiga beslut”. Så gikk hun videre å forklarte hvor viktige utredninger er for 
beslutningsprosesser i parlamentet (Riksdagen): 

Det är som bekant riksdagen som bestämmer vilka lagar vi ska ha, inte regeringen. Och där 
tycker vi ofta olika. För mig gäller det då att ta fram ett förslag som har chans att röstas 
igenom – eller att vara beredd att kompromissa i riksdagen. Ett i mitt tycke perfekt förslag som 
ändå röstas ner, ändrar ju inget ute i skolorna, jämfört med en kompromiss som löser delar av 
problemen, men som godkänns och därefter blir verklighet. Ideologi möter verkligheten varje 
gång. Så är det i en demokrati, och jag vill inte ha det på något annat sätt. 

Statsråden utbasunerte at hun ” älskar att ta emot utredningar! De ger en möjlighet att inte 
bara lära mig mer om mitt ansvarsområde utan också att lösa stora och svåra problem”. Hun 
anerkjente at det tar tid å gjøre forandringer i skolen, men slo fast at det er viktigere at det blir 
riktig enn at man må leve med dårlige forberede lover. 

 
16 https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/J1qR54/en-hyllest-til-utredningsinstruksen-trine-eilertsen  
17 https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Utredninger/Rapport-statusmaling-utredningsinstruksen-2019.pdf.pdf  
18 https://www.facebook.com/annaekstrompolitiker  
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I Sverige er det gjort et omfattende utredningsarbeid knyttet til nasjonale prøver. Den svenske 
regjeringen besluttet våren 2015 å utrede de nasjonale prøvene i Sverige. Denne ble gitt ut 
som SOU (Official Government Report). (2016:25). Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett 
nytt nationellt system för kunskapsbedömning [Equal, legal, and effective – A new national 
knowledge assessment system]. Stockholm: Fritzes.  
Utredningen foreslo et nytt tredelt nasjonalt system for kunnskapsmålinger, hver med ett 
rendyrket formål.  
Gustafsson & Erickson (2018) beskriver hvordan man i Sverige har arbeidet med å revidere 
det nasjonale prøvesystemet19. Den svenske regjeringen besluttet våren 2014 å gi en særskilt 
utreder i oppgave å gjøre en gjennomgang av systemet for nasjonale prøver i Sverige, blant 
annet for å se på hvordan man kun begrense lærernes administrative byrde i forbindelse med 
vurdering, evaluering og oppfølging av elevenes kunnskaper. Utrederen Tommy Lagergren 
fikk med seg en bredt sammensatt ekspertgruppe. Rapporten, SOU2016:25 Likvärdigt,  
rättssäkert  och effektivt, ble presentert i mars 2016 i to volumer på nærmere 800 sider tekst.  
Parallelt ble det gjort et omfattende arbeid med å utvikle et rammeverk for det nasjonale 
prøvesystemet. Oppdraget ble gjort rede for gjennom en delrapport i 2015 og Skolverket 
aksepterte forslaget til rammeverk i 2017. Gustafsson & Erickson (2018) forklarer videre at 
den andre versjonen av «programverket» skulle utredres ytterligere og fastsettes i juni 2019.  
 

5.5 Mangelfull utredning av nasjonale prøver i Norge 

Det svenske utredningsarbeidet knyttet til nasjonale prøver skiller seg betydelig fra det 
norske, ved at eksterne forskere var sentrale i utarbeidelsen av forslagene og ved at rapporter 
ble gjort åpent tilgjengelig som grunnlag for diskusjon underveis i reformprosessen. 
Da man utredet eksamensordningen i Norge i 2018-2019 hadde man også begrenset med tid 
tilgjengelig til å utrede, men man la likevel opp til en åpen og involverende prosess der 
skolenes organisasjoner og fagmiljøene deltok i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlag og 
anbefalinger. Prosessen med å reformere systemet for nasjonale prøver i Norge har ikke vært 
kjennetegnet av en slik åpenhet, snarere har både fagmiljøene og fagorganisasjonene blitt 
overrasket over de nye forslagene. 
Med bakgrunn i mangelfull involvering kan man ikke forvente at de foreslåtte endringene vil 
ha legitimitet i sektoren. Lærerorganisasjonene vil med tyngde kunne anføre at de ikke har 
blitt skikkelig involvert i saksbehandlingen. Fagmiljøene som er sentrale i å utarbeide prøvene 
må man anta at har blitt involvert gjennom de ulike møtearenaene knyttet til prøvearbeidet, 
men måten man har kommet fram til en beslutning på kan heller ikke være betryggende for 
dem. Gjennom stortingsbehandlingen våren 2020 ga flere sentrale forskere uttrykk for at en 
større evaluering og utredning av prøvesystemet var velkomment. Kunnskapsdepartementet 
har imidlertid lagt en svært lukket utredningsprosess ledet av Utdanningsdirektoratet til grunn 
for sine beslutninger 
Reformprosessen som er valgt styrker ikke legitimiteten til nasjonale prøver i sektoren. Det er 
grunnlag for å reise spørsmål ved om faglige spørsmål er godt nok fundert og hvordan man 
har lagt vekt på bekymringer og spørsmål fra de berørte aktørene (elever, lærere, skoleledere, 
kommuner).  

 
19 https://journals.uio.no/adno/article/view/6434/5644  
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