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Mer tillit – mindre testing 
 
En inkluderende fellesskole skal bidra til at alle elever lærer mer, trives på 
skolen og mestrer livet. En skole som handler for mye om pugging, testing og 
rapportering, står på mange måter i veien for dette.  
 
Elevrådene ved to av Haugesunds ungdomsskoler har nylig gått ut og advart 
mot en uheldig utvikling av det de kaller for et meningsløst testregime i skolen. 
De etterlyser færre prøver, en bedre fordeling av prøvene og prøver som 
faktisk gjør at de lærer mer.  
 
Haugesund SV støtter elevene i at dette er en høyst reell utfordring som må ses 
nærmere på. I tillegg er det en utfordring som ikke kan løses politisk, men i tett 
samarbeid mellom elever, lærere og skoleledere.  
 
SV mener at lærerne må få større tillit og bedre mulighet til selv å bestemme 
hvordan de vil undervise. At lærere skal få bruke mer tid på elever og mindre 
på skjemaer. Og at lærere fortjener det nødvendige handlingsrommet som de 
trenger for å ha en undervisning som er tilpasset den enkelte elev.  
 
Fagfornyelsen som gradvis skal innføres fra 2020 vil på mange måter 
representere et viktig skifte i norsk skole bort fra det som trolig har 
representert et smalt syn på kunnskap, og over til et viktig oppgjør med 
styringssystemene i skolen. Fagene skal bli mer relevante. Det skal settes av 
mer tid til dybdelæring og fagene skal få en bedre sammenheng, blant annet. 
Gjennom fagfornyelsen så skal også læringen dreies bort fra det å kunne 
«gjengi kunnskap» til å «anvende kunnskap». Fagfornyelsen er viktig for den 
norske skolen. Likevel er vi redd for at disse grepene ikke er nok for å løse 
utfordringen som elevene i haugesundsskolen nå peker på.  
 
Haugesund SV vil jobbe for at haugesundsskolen setter søkelys på hvordan vi 
kan fjerne unødvendig byråkrati, testing og skjemavelde. Dette til fordel for 
mer tid og tillit til lærerne, og mer læring for elevene.  
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