
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  

 

 

 

 

Vedr. 

Høring over bekendtgørelse om folkeskolens prøver 

 

 

Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar til bekendtgørelsen om ændring af 

obligatoriske nationale test i folkeskolen, og vi takker samtidig for muligheden for at udtale os i denne 

sag. 
 
 
 
Frie Skolers Lærerforening er af den opfattelse, at de tests og andre evalueringsredskaber, som 
anvendes i skolen, bør afspejle den undervisning, som finder sted. Obligatoriske nationale tests 
opfylder i bedste fald ikke dette formål og leder i værste fald til undervisning, der udelukkende 
retter sig mod at opnå et godt testresultat. 

 

Frie Skolers Lærerforening er grundlæggende skeptiske over for tests, som ikke understøtter lærernes 

faglige og pædagogiske virke, men pålægges skolerne uden hensyntagen til didaktikken i skolen.  

Udfordringen ved obligatoriske nationale tests er således ikke, at elevernes læring evalueres, måles og 

testes, men at måden, det foregår på, ikke udspringer af undervisningen og den bagvedliggende 

didaktik, som er lærernes professionelle værktøjskasse, men er udefrakommende og dermed kalder på, 

at undervisningen tilpasses til testen.        

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende 

vanskeligheder kan tilbydes at aflægge test på særlige vilkår, når dette er nødvendigt for at ligestille disse 

elever med andre i testsituationen. Dermed lægger bestemmelserne sig tæt op ad det, der gør sig 

gældende i forhold til aflæggelse af folkeskolens prøver. Det er efter Frie Skolers Lærerforenings 

opfattelse positivt, hvis det kan afhjælpe nederlag hos elever med særlige udfordringer. Samtidig mener 

vi, at præciseringen af reglerne for fritagelse, hvoraf det fremgår, at skolens leder i samråd med lærere 

og forældre træffer afgørelsen om fritagelse, er betryggende, fordi det i højere grad sikrer barnets tarv. 

 



Frie Skolers Lærerforening finder det relevant at afgive et høringssvar, da mange frie skoler følger 

udviklingen i Folkeskolens test- og prøvekultur, også selv om de ikke er forpligtet til at følge disse 

regler. Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindelse med ovenstående 

bemærkninger til lovforslaget. 
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