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Eksamen: «Vårens vakreste eventyr»



Urettferdig eksamen?

Dagsavisen, 16.04.2018



«Rettferdig eksamen»

• Lik eksamensoppgave

• Lik sensur (ingen private løsninger tillatt)



1) Sikre lik vurderingspraksis i alle sensurregioner

2) Skape konsensus i vurderingen

3) Rettferdig og konsekvent sensur

4) Gi føringer og retning for det faglige skjønnet i sensuren.

Det arbeides grundig med sensurering for å:
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Ulike holdninger, oppfatninger, ulik vurderingspraksis



Jeg godtar det 

meste bare elevene 

har forsøkt. 
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Jeg gir aldri 

toppkarakter

Disse oppgavene 

sensurer jeg ikke.

Uenig at de var gitt.

Bruke faglig skjønn?

Da gjør jeg som jeg vil 

på min måte…

Jeg fokuserer 

mest på feil.

Jeg vektlegger 

mest Del 1.

Jeg vet best 

uansett veiledning!
Hvis uenig, avtaler vi 

å gå opp/ned 

annenhver gang

Vi følger 

veiledningene.

Jeg har et litt stort 

markeringsbehov.

Litt fraværende
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Tilfeldig sensur?
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5 1 21 4 6

Samme karakter for samme kompetanse?

3 2 5



Matematikk: 

Eksamen og veiledninger fungerer og dyktige og lojale sensorer

Elevene får samme karakter når de viser samme kompetanse

4 3 44 4 5

Sensor 1 og sensor 2 i matematikk

4 4 4



Sensorreliabilitet våren 2017   W-kappa = 0,87



«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd»

Undervisning

Læreplan Elevprestasjon

Eksamen

Sensur?



Ta ansvar

Alle må ta ansvar for at sensuren blir mest mulig

• objektiv

• konsekvent

• rettferdig

• reliabel



• Samme vurderingspraksis 
krever drøfting, dialog og 
samarbeid.

• Rettferdig sensur krever
lojalitet overfor gitt veiledning

Vurderingskultur



Samme ferdighet gir samme karakter. Faglig skjønn gir ingen 

vilkårlig karaktersetting

Sterk sammenheng mellom          
karakterene og den estimerte                          
ferdigheten (theta)

Den skjønnsmessige vurderingen                                            
i sum gir seg ikke utslag i vilkårlighet,                                     
det vil si vilkårlig karaktersetting

Eksamen er rettferdig i den                          
betydningen at elever som viser samme 
kompetanse til eksamen får lik karakter



Evaluering av eksamen 2017

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/forskningsrapporter/evaluering_av_m

atematikkeksamen_2017.pdf

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering_av_matematikkeksamen_2017.pdf


Avklaringer

• Arbeidsmengde rimelig?

• Vanskegrad rimelig?

• Oppgavene innenfor læreplan?

• Får elevene vist sin kompetanse på ulike mestringsnivåer?

• Poenggrenser og kjennetegnene



Sensorer (questback)

• Arbeidsmengde rimelig

• Vanskegrad rimelig

• Gjennomarbeidede oppgaver, godt språk og lite rom for misforståelser

• Mange flervalgsoppgaver

• Liten tekstmengde

• Mange elever får mulighet til å vise mestring

• Varierte og fine oppgaver

• Oppgavene dekker et bredt spekter av læreplanen

• Eksamen 2018 nokså lik eksamen 2017

• God sensorveiledning

• God eksamen. Fin eksamen. Gøy å være sensor.



• Følg veiledningene!

• Vurder som er vist (positiv sensur).

• Unngå privatsensur!
• Den ”strenge” sensor
• Den ”milde” sensor
• Den ”ville” sensor – inkonsekvent sensur?

• «Faglig skjønn» - må utøves sammen med andre sensorer 

• «Faglig skjønn» - ikke egne «kjepphester»

• Privatsensur og sterke, private oppfatninger må vike!

• Kandidatene vil ha rettferdig behandling uavhengig av landsdel 

og skole.

• Lojalitet til veiledningene. 

• Husk på elevenes rettssikkerhet.

Rettferdig sensur!



Kompetansebegrepet Fagfornyelsen Meld. St. 28 (2015 – 2016) 

«Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper 

og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse 

oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 

situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og 

evne til refleksjon og kritisk tenkning.»



Kompetanse (gjeldende læreplan i matematikk)

Læreplanen:

Formålet

Kompetansemålene

Forskriften, §3-3:

«Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i 

læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket»





Lav/svak Varierende Sikker



Tema, kontekst og rød tråd gjennom settet



Kjennetegn

• Kategorien «Problemløsning» vektlegges.

• Kandidatens problemløsning 

– på hvilket nivå ligger oppgavene som blir løst?

• Bred kompetanse er bedre enn smal kompetanse.



Poeng

• «Vi kan telle poeng … men det er ikke bare poengene som teller.»

• Sensor følger poenguttelling i sensorveiledningen /   

forhåndssensuren 

• Poeng for å vise kompetanse

• Det skal bare gis hele poeng

• Sensorveiledning: « … tas med i helhetsvurderingen av 

besvarelsen»

• Hva betyr dette?

• Vi gir ikke halve poeng. Vi vurderer om kandidaten har vist nok 
kompetanse til å få 1 poeng eller ikke (0 poeng)

• Ved tvil om endelig karakter kan det som eleven har vist uten å 
få poenguttelling påvirke endelig karakter



Fordelen med denne vurderingsmetoden

• Fokus på kompetanse som er vist

(positiv sensur)

• Vi slipper å «trekke poeng», og fokus på kompetanse 

som ikke er vist  (negativ sensur)



Framgangsmåte 

1 poeng

«Skjellig grunn 

til mistanke»

«Skjellig grunn 

til å tro at…»
Mer enn 50 % av  

kompetansen er vist



Framgangsmåte

1 poeng



Framgangsmåte

0 poeng



Framgangsmåte 

0 poeng



Framgangsmåte

1 poeng



Framgangsmåte 

0 poeng



Framgangsmåte

0 poeng



Framgangsmåte

1 poeng



Framgangsmåte

1 poeng (av 2 poeng)



Krav til bruk av graftegner



Krav til bruk av regneark



CAS?



Flervalgsoppgaver

• Prøver også kompetanse

• Gir også et bilde av elevens kompetanse

• Er like mye verdt som andre oppgaver

• Elevene gjetter ikke (3M-IRT-analyser fra 2017)



Flervalgsoppgaver og mestring



Fram mot forhåndssensuren og fellessensuren

Eksamens-

veiledning

Sensor-

veiledning

Kjennetegn

Måloppnåelse

Elevbesvarelse

Vurderingsskjema

Statistikk

Mestringsprofil

Questback

Sensorene

Førsteinntrykk

Forhåndssensur

Poenggrense

Eksamen



Sensorfellesskapet

• Sensor kan ikke operere på egen hånd

• Sensor er alltid i et fellesskap - aldri alene
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Bort med kjepphestene!

La oss ikke fortape oss i detaljer og sterke 

oppfatninger!

• Objektiv og rettferdig vurdering!

• Helhetsinntrykk!

• Følg veiledningene.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=hobby+horse&source=images&cd=&cad=rja&docid=xlhMOl6OFyHCzM&tbnid=uP5QRl0ordEZQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mimitoys.ie/Product_4892_Cord-Hobby-Horse.html&ei=FbadUc-iMumz4ASCyoHABw&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNHBqiK4oG3UkTkVd5DFA7LlBhRrQQ&ust=1369376617955163


Elevenes mestring. Mestringsprofil. 

61,4

47,0

52,8

59,5

42,5

49,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Del 1 Del 2 Samlet

Mestring i 2018 og 2017

2018 2017



Eksamen våren 2019

Trekkdato: tirs 14. mai

Eksamen: tors 16. mai

Forhåndssensur: tirs 28. – ons 29. mai 2019 (Thon Opera Hotel, Oslo)

Fellessensur: man 17. juni - ons 19. juni 2019

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-

eksamen/#datoar-grunnskolen

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-grunnskolen


Poenggrenser fra sensuren av årets eksamen

Karakter Poeng

1 0 – 9

2 10 – 22

3 23 - 35

4 36 - 48

5 49 - 59

6 60 - 66



Takk for oppmerksomheten

Lykke til med vurderingsarbeidet!


