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Muntlig eksamen våren 2021 bør avlyses også for elever på 10. trinn og Vg3
Kunnskapsdepartementet kunngjorde 8. april 2021 at muntlig eksamen går som vanlig våren 2021
for elever på 10. trinn og Vg3. Barneombudet er bekymret for konsekvensene av denne
beslutningen for elevene og mener at det i 2021 ikke vil være mulig med en rettferdig
eksamensordning. Barneombudet ber kunnskapsministeren om å avlyse også muntlig eksamen
for elever på 10. trinn og Vg3 denne våren. Det er fortsatt tid til å snu.
Mange elever har siden 12. mars i fjor mistet mye opplæring og det har vært store forskjeller i
opplæringstilbudet som har blitt gitt. Når skriftlig eksamen avlyses på grunn av de store
forskjellene og smittevernhensyn mener vi at det må samme gjelder for muntlig eksamen. Store
forskjeller i opplæringen og at mange elever ikke har fått den opplæringen de har rett til etter
opplæringsloven, rokker ved sentrale premisser for eksamen som sluttvurderingsordning. Dette
gjelder selv om det gjøres lokale tilpasninger innenfor de ramme som trekkes opp i regelverket.
Barneombudet minner om at når det gjøres beslutninger som berører barn og unges rettigheter
så skal regjeringen også gjøre en barnerettighetsvurdering. Vi kan ikke se at det er gjort en slik
vurdering her og mener derfor at konklusjonen ikke er godt nok begrunnet. I dette tilfellet mener
vi at Kunnskapsdepartementet må sørge for at hensynet til barns beste vurderes og tillegges den
vekten det skal etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3. Vi er i tvil om
gjennomføring av eksamen er til elevenes beste, og ber Kunnskapsdepartementet om å vurdere
dette på nytt.
Flere elever forteller nå om mange prøver som skal gjennomføres på kort tid for å kunne få
standpunktkarakterer. Vi er bekymret for det presset som vi hører om på en del skoler med mange
vurderingssituasjoner og mye som skal gjøres på kort tid. Muntlig eksamen vil legge ytterligere
press på dem. Bekymringen flere elever har om å havne i karantene kan også forsterke dette.
Barneombudet mener at det er viktig å bruke tiden som er igjen av skoleåret 2020/ 2021 til at
elevene får så mye opplæring som mulig så de er godt rustet for neste skoleår. Dette gjelder særlig
for elevene på 10. trinn som skal begynne på videregående skole. Ved å avlyse muntlig eksamen
vil tiden som er igjen av skoleåret kunne brukes til å gjøre gode standpunktvurderinger hvor
elevene får mulighet til å vise kompetansen sin, og ikke til forberedelse og gjennomføring av
muntlig eksamen. Elevene og lærerne vil også ha mer tid til undervisning og viktig læringsarbeid.
Forskjellene har vært for store til at eksamen vil være rettferdig og da bør tiden brukes til å
redusere de negative konsekvensene som tapt opplæring kan få på kort og lang sikt.
Med vennlig hilsen
Camilla Kayed
fagsjef
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seniorrådgiver
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