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KOMMENTAR

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

Som (eksa)man tenker
OM TRE DAGER kommer mine Vg3 elever
opp i skriftlig eksamen. Det blir deres tredje
eksamen på fjorten dager. De setter i gang
klokka ni med å forklare, tolke, analysere og
drøfte, side opp og side ned, i fem timer, om alt
fra politikk til kunst.
Jeg beundrer elevene som tar femtimers
eksamen, og utdanningssystemet som ber
dem gjøre det.
Eksamensordningen er delvis grunnen til
at jeg i dag jobber som lærer. Det var en karriere jeg hadde lagt fra meg.

I 1998 STARTET JEG mitt femtende år som
lærer i USA ved å si opp jobben. Jeg skulle aldri
mer jobbe i et system som, i mine øyne, gjorde
mer vondt enn godt.
Skoleverket i USA hadde blitt et fabrikkaktig organ utformet etter 80-tallets kostnadseffektivisering av privatindustrien.
Masseproduksjonen av hovedproduktet –
eleven – måtte måles og kvalitetssikres, slik
man gjør med en pakke kjeks som ruller av
samlebåndet.
Målingsinstrumentet var tidsbelagte standardiserte flervalgsprøver, utviklet av selskaper som driver stor business innenfor utdanningssektoren.
Jeg var lesespesialist på min skole, og fikk i
oppgave å kartlegge resultatene fra prøvene
avlagt i første og siste måned av elevens treårig utdanning. Slik målte vi lærerens effektivitet og elevens prestasjon, og sikret oss føderale penger øremerket flinke skoler.

PROBLEMET VAR AT jeg ikke trodde på disse prøvene. Min egen masteroppgave fra 1981
beviste at lesenivå på standardiserte prøver
hadde lite samsvar med leseferdighet.
Tross dette skulle jeg sørge for at elevmassen oppnådde høyere resultater ved å bli flinkere til å ta tidsbelagte flervalgsprøver. Det
gjaldt ikke å pugge fagstoff – strategier for å
velge riktige svar kan læres, og som med stafett vil øving lønne seg.
En som mestrer disse strategiene kan faktisk bestå flervalgsprøver i fag man aldri har
studert.
Jeg sa opp jobben og dro til en øy i Stillehavet hvor mine barn gikk delvis på Steinerskolen og delvis ble hjemmeskolert.

ger av håndskrevne ark, kladder etter avlagt
eksamen. Side opp og side ned: drøfting, redegjøring, resonnement.
Har elevene på denne skolen skrevet alt
dette? Hva var dette for en vidunderlig skole?
Kunne jeg være med?
I Norge måler vi elevens prestasjon ved å
lese dens refleksjoner. Det er kostbart.
To sensorer evaluerer, og drøfter, hver eneste av tusenvis av eksamensoppgaver. Ikke
kostnadseffektivt i det hele tatt.

I FJOR I VG3 ENGELSK, var det elever som
hadde gått Vg2 i USA. Mens vi leste til eksamen, begynte disse å mimre om avsluttende
eksamen på high school året før.
En hadde fått utdelt ei liste over spørsmål
med svar, og avsluttende eksamen besto av
samme spørsmål. En annen sa han ble fritatt
fra avsluttende eksamen fordi han hadde null
fravær.
De andre elevene ble målløs. De storflirte
og hylte, urettferdig! Jeg spurte om de syntes
det skulle vært slikt også her i Norge.
Siden de slet der og da med å bevise romantikken som naturlig følge av opplysningstiden gjennom et dikt ... forventet jeg en stor,
JA!
Men, så sa de:
– Det blir jo lettere, men det virker som om
de ikke tror elever klarer å lære noe.
Nettopp!
DU SOM ER trukket ut til skriftlig eksamen –
vær stolt over det norske utdanningssystemet som har tro på
deg som et tenkende, skrivende individ.
Systemet som krever en
femtimers skriftlig eksamen for
å kunne måle dine ferdigheter, viser deg en tillitserklæring. Det respekterer deg.
Og det fikk meg til å ville
undervise igjen.

SPOL FRAMOVER til juni 2001. Jeg kommer
av båten fra Hawaii og går opp trappa på Bodin VGS til et mulig jobbintervju. Hva skimter
jeg i solstrålene fra drivhustaket?
På et bord utenfor resepsjonen ligger hau-
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Gammel kjenning
av politiet, og
resten av byen.

Danseglad
journalist og
ihuga feminist.

En av de mest
kjente rapperne
fra Mosvolddalen.

Får oftere spørsmål om inntekten
fra musikken enn
innholdet i den.

Ung artist og
sementunge fra
Kjøpsvik.

Fotointeressert
lærer og forfatter
med sans for
midnattsola.

Mat: Mango
Plate (musikk): Krishna Das Live
on Earth (For a Limited Time Only)
Film: The Red Violin
Utested: Les Deux Magots i Paris
eller min veranda
Årstid: Midnattsolens sommernatt
Transport: Spørs hvor jeg skal hen
Dag: Lørdag

