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Høring – Tydeliggjøring av ansvaret for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag 
 
 
Vi viser til Utdanningsdirektoratets høringsbrev av 23.03.2011 
 
Norsk Lektorlag støtter forslaget til endring i forskrift til opplæringsloven paragraf 3-3 tredje 
ledd og paragraf 4-3 tredje ledd. Vi støtter direktoratets vurdering av at dagens bestemmelser 
ikke er klart nok formulert. Dagens formulering har vært tolket slik at elevene skal ha en 
utstrakt rett til å kreve ekstraordinære vurderingssituasjoner, og at elevene dermed har kunnet 
planlegge fravær for å oppnå fordelene ved særlig og utsatt vurdering i fag. Dette har skapt 
mye ekstraarbeid og mye uro i skolen, og har gitt et uheldig signal til elevene.  
Vi anmoder direktoratet om å informere skolene om forskriftsendringen på en slik måte at alle 
misforståelser på dette området nå ryddes av veien. Dette kan best gjøres ved at viktige 
formuleringer i direktoratets høringsbrev av 23.03.11 sendes skolene, slik at både lærere og 
elever kan lese hva som er direktoratets vurderinger av gjeldende rett. Følgende av 
direktoratets presiseringer er særlig viktige: Læreren plikt gir ikke eleven rett til å forhandle 
om når og hvordan en vurderingssituasjon skal gjennomføres. Det avgjør lærer. (…) Alle 
vurderingssituasjoner, enten de er planlagt eller ikke, er en del av lærerens pedagogiske 
tilnærming til opplæringen. Det er i løpet av den samlede opplæringen i fag at læreren, på 
flere ulike måter, kan skaffe seg kunnskap om elevens faglige kompetanse og utvikling. (…) 
Vurderingen er en del av opplæringen. En elev som for eksempel er til stede i opplæringen, 
men er så passiv at læreren ikke har mulighet til å vurdere kompetansen, har ikke oppfylt sine 
plikter. Eleven kan for eksempel ikke være fraværende i opplæringen gjennom hele året for så 
like før standpunktkarakteren skal fastsettes, kreve en stor prøve som gir læreren grunnlag for 
vurdering. (…)I forbindelse med fravær skilles det ikke mellom gyldig eller ugyldig fravær. 
Alt fravær er fravær og kan ha innvirkning på om læreren har grunnlag for vurdering. I 
vurderingen av om eleven har oppfylt sin plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen, må 
man se på årsaken til fraværet, den manglende innleveringen etc. Dersom fraværet skyldes 
dokumentert fravær som for eksempel sykdom, bør læreren om mulig legge til rette for at 
eleven skal få mulighet til å vise sin kompetanse.  
 
På slutten av direktoratets merknad til endringen, vises det til paragraf 3-7 om varsel. Norsk 
Lektorlag ber direktoratet klargjøre hva som skal skje i de tilfeller der det ikke kan 
dokumenteres at eleven har fått varsel om at det er fare for manglende vurderingsgrunnlag 
samtidig som faglærer faktisk ikke har vurderingsgrunnlag. ( Dette kan skje når lærer har hatt 
sykdomsfravær, når det har vært svikt i skolens kontorrutiner, når elever har unndratt seg 
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situasjoner der varsel overrekkes, etc.) Direktoratet skriver at dersom varsel ikke gis, skal 
karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter gis. Hvordan skal 
vurderingsgrunnlag i slike tilfeller framskaffes? Er det fortsatt faglærer som skal sette 
karakteren, eller skal den ”gis” av skolen, ved rektor, som eventuelt verken har kompetanse i 
faget, har undervisningserfaring i faget, eller kjenner eleven fra undervisningssituasjonen? I 
direktoratets høringsbrev framgår det at man tenker seg at det er faglærer som setter 
karakterene. Formuleringen om at karakter gis kan derimot oppfattes annerledes. Innebærer 
manglende varsel at eleven får rett til en ekstraordinær vurderingssituasjon, og at skolen da 
plikter å arrangere en slik, og med kompetente faglærere som ansvarlige, eller innebærer 
denne formuleringen at skolen som et administrativt vedtak kan gi en standpunktkarakter?  
Norsk Lektorlag ser behov for at også dette siste spørsmålet som gjelder ansvar for å skaffe 
vurderingsgrunnlag i fag, avklares når skolene informeres.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
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