NEI TIL URETTFERDIG EKSAMEN
Vedtatt på landsmøtet i Grønn Ungdom 20.-22. november 2015
Dagens eksamensordning er urettferdig og fostrer en usunn pugge- og testkultur i skolen. Grønn
Ungdom sier nei til urettferdig eksamen og ja til en mangfoldig skole med rom for alle talenter!
Skriftlig og muntlig eksamen varer i henholdsvis 5 timer og 20 minutter. Eksamenskarakterene,
satt på grunnlag av én dags arbeid, teller ved snittutregningen like mye som
standpunktkarakterer eleven har jobbet for hele året. Hvilket fag man trekkes opp i, hvilket
fagområde man får tildelt og hva eksamensoppgaven konkret innebærer, er tilfeldig. En dårlig
dagsform eller en uheldig oppgave er i dag nok til å spolere en fremtidsdrøm. Grønn Ungdom
mener at én oppgavebesvarelse basert på fem timers arbeid i en anspent testsituasjon ikke er
tilstrekkelig til å måle en elevs kompetanse i et fag. Det er hverken logisk eller rettferdig at
elevers framtidsutsikter skal kunne avgjøres av én dags hell eller uhell.
Eksamen er et trangt nåløye: For å lykkes kreves både svært god skriftlig og muntlig
fremstillingsevne og anlegg for å pugge mye fakta raskt. I tillegg blir man ikke trukket opp til
eksamen i praktisk-estetiske fag på ungdomsskolen eller kroppsøving på videregående skole.
Resultatet er at de teoristerke elevene nok en gang blir vinnerne i skolen, og at elever med
andre talenter enn oppgaveskriving får dårligere forutsetninger for å vise sin fagkompetanse på
eksamensdagen.
Et naturlig alternativ til eksamen er mappevurdering. Vurderingsformen går ut på at eleven i
løpet av året arkiverer sine arbeider og at det ved skoleårets slutt settes karakter på helheten.
Dette åpner for ulike tilnærminger til fagpensum og sikrer at eleven gjennom ulike typer
vurderingssituasjoner får vist bredden i sin kompetanse. Hvis
man etter å ha avskaffet eksamen finner ut at man fortsatt trenger en sikkerhetsventil for
anonym vurdering i skolen, vil det kunne være aktuelt å se på mulighetene for at deler av
mappen kan bli vurdert av en ekstern sensor
Eksamenskulturen legger opp til pugging og overflatelæring. Det vi derimot trenger i skolen er
dybdelæring og læringsglede. Gang på gang nedprioriteres de praktisk-estetiske fagene til fordel
for eksamensrettet undervisning i teoritunge fag. Gang på gang blir skolen tilpasset den
akademiske idealeleven på bekostning av alle andre. Grønn Ungdom anerkjenner at det finnes
ulike typer begavelser, og at alle er viktige. Vi ønsker oss en skole der alle talenter er like mye
verdt.

Grønn Ungdom vil:
•

At det skal gjennomføres en endring av dagens eksamensordning, der man vurderer
alternativer som for eksempel mappe- eller langsgående vurdering, og at praktiskestetiske fag skal likestilles med de teoretiske.

•

At skolen bevisst skal bruke mappevurdering som vurderingsform for å sikre et bredt og
rettferdig vurderingsgrunnlag i alle fag.

•

At skolene, kommunen eller fylkeskommunen skal tilby frivillige eksamensforberedende
kurs for elever som trenger dette til videre studier.

