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Denne rapporten er skrevet på grunnlag av innspill, kommentarer og samtaler på 

forhåndssensurmøtet i Oslo 27. og 28. juni, med sensorer og det øvrige oppmannskorpset på 

fagsamling for sensorer den 4. juni, oppmannssensurmøtet den 13. juni samt fellessensurmøtet 

på Storetveit skole i Bergen den 17. juni 2014. Den enkelte sensor leverer som vanlig sine 

egne sensorrapporter direkte til Utdanningsdirektoratet.  

 

Vurdering av eksamenssettet.  

Tema og forberedelsesdel  

Nytt av året er at forberedelsesdagen er blitt redusert fra to dager til én dag. Både elever og 

lærere får tilgang til forberedelsesmaterialet kl. 0900 dagen før eksamen, og det er tydelig 

presisert at forberedelsesdagen skal være en veiledningsdag og ikke en undervisningsdag fra 

lærernes side. Det har ikke dukket opp nevneverdige diskusjoner angående reduksjon i tid for 

elevene forut for eksamen i denne perioden. Dette kan nok skyldes at vi har vært klar over 

forandringene en stund nå, og at de fleste elevene var forberedt og innstilt på kortere tid til 

tematisk forberedelse til eksamen. Likevel er det kommet en del tilbakemeldinger på at 

lærerne gjerne skulle ha ønsket seg tilgang noe tidligere enn elevene, slik at de kan få 

muligheten til å være noe forberedt før de setter i gang. Jeg regner med at prinsippet om 

veiledning og ikke undervisning er det som ligger til grunn for å opprettholde denne 

prosedyren.  

Et element som ble diskutert både i Oslo og på fagsamlingen i Bergen er Runes Blog som 

ganske så kort tid etter at forberedelsesmaterialet er offentliggjort, viser bloggerens egne 

kommentarer og tolkninger av tekstene fra heftet. Det er tydelig at mange elever over hele 

landet er kjent med denne bloggen, og at de oppsøker den i forbindelse med sine 

forberedelser.   

Et annet viktig punkt som både elever, lærere og sensorer skal være informert om i god tid før 

årets eksamen, er overgangen fra en egen sensorveiledning til en felles eksamensveiledning 

som er lik for alle involverte parter. Dette har blitt gjort av den grunn at eleven har krav på å 



vite i detalj hva som blir vurdert til eksamen og hvordan sensorene vurderer besvarelsene 

deres.  

Det fiktive nettmagasinet «Focus Magazine», som elevene har vært kjent med de siste årene, 

er i år byttet ut med en tekstsamling med betydelige færre tekster. Årets teksthefte har tittelen 

“Civil and Human Rights - If I were you and you were me” og er nok i mye større grad enn 

tidligere knyttet tettere opp til elevens daglige engelskundervisning. Elevene har fremdels 

både saktekster og skjønnlitterære tekster å fordype seg i. Dette nye tekstheftet er ikke delt inn 

i A- og B-deler slik vi kjenner oppbyggingen fra ”Focus Magazine”, men det inneholder en 

rekke tekster av ulik lengde omkring temaet ”Civil and Human rights” der det er tenkt at alle 

elevene skal komme gjennom alle tekstene i heftet. Det er heller ikke lagt opp til valg av 

tekster av noe slag. Elevene har også hatt tilgang til to ulike lydfiler. Etter å ha snakket med 

elever på egen skole, samt hørt på hva andre lærere opplevde på forberedelsesdagen, er det 

tydelig at alternativet med autentisk innlest tekst er det alternativet som flest av dem fant 

naturlig å benytte.  

Forsiden er prydet med et maleri kalt Moving Day av Norman Rockwell. Flere elever er kjent 

med Rockwells malerier fra engelskundervisningen, og allerede før man har begynt å lese 

tekstene har elevene muligheter til å bruke maleriet som en igangsetter for hva som ligger i 

begrepet Civil and Human Rights. Videre er første siden, som gir informasjon om hva elevene 

kan forvente seg av tekster, oppklarende og avgrensende på en og samme tid. Her ser elevene 

at de vil møte både saktekster og skjønnlitterære tekster, og de vil også legge merke til at 

kjente personer fra engelskundervisningen dukker opp i tekstutvalget.  

I delen som inneholder saktekster møter elevene bla Abraham Lincoln, Rosa Parks, Martin 

Luther King Jr., Malala Yousafzai og Nelson Mandela både i form av bilder, sitater og 

informerende tekster. Tekstene er ikke spesielt vanskelige, det er lett å hente ut relevant 

informasjon og det er tydelig at elevene har brukt tekstene godt både i forberedelsesfasen og i 

arbeid med besvarelsene sine på selve eksamensdagen. En utfordring derimot er å lære 

elevene til å bruke kilder på en hensiktsmessig måte, og ikke ligge så altfor tett opp til kildene 

i sin besvarelse. Dette vil bli kommentert senere i rapporten. 

Videre i forberedelsesdelen møter elevene fire ulike skjønnlitterære tekster som tar for seg 

ulike unge mennesker som møter utfordringer og problemer i livene sine. Personlig synes jeg 

disse tekstene møter elevene der de er i sin læringssituasjon. De kan lett relatere innhold og 



karakterer i tekstene til kompetansemålene de skal ha nådd etter 10 år, både når det gjelder 

situasjonen til Native Americans i USA og unge menneskers vanskelige hverdag i afrikanske 

land. Til forskjell fra tidligere er de skjønnlitterære tekstene ikke fullt så lange, noe som nok 

har gjort at svake elever har klart å komme gjennom alle. Alle tekstene: ”Now is the Time for 

Running”, ”The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian”, ”Small Steps” og ”The 

Misfits” har blitt brukt og referert til i ulike oppgaver i elevbesvarelsene. Det er tydelig at 

tekstene har appellert til målgruppen. De har klart å identifisere seg med personene de møter, 

og det virker absolutt som om elevene har lest og satt seg godt inn i de fleste tekstene.  

For å konkludere tror jeg at overgangen fra ”Focus Magazine” til et tekst/temahefte med færre 

tekster har vært positiv for elevene. Det letter nok på motivasjonen deres når de ser at det 

absolutt er mulig å komme seg gjennom tekstene både en og to ganger i løpet av 

forberedelsesdagen. Jeg tror ikke at fraværet av lengre og evt. mer avanserte tekstutdrag har 

noen negativ effekt på norske elevers kompetanse i engelsk, selv om det var noen få 

kommentarer fra elever som sa at de savnet fokus på de litt lengre tekstutdragene fra 

ungdomsromaner. Tekstene representerer fremdeles eksempler på ulike skrivehandlinger, et 

variert ordforråd og ulike måter å strukturere tekst på. Det kan selvfølgelig diskuteres om det 

evt. kan legges opp til valg om å lese lengre utgaver av noen av tekstene, slik flere elever er 

vandt med fra lærebøkene de bruker i engelskfaget.  

 

Oppgavesettet sett i lys av revidert læreplan og ny vurderingsmatrise 

Som tidligere blir elevene bedt om å skrive to kortere og en lengre tekst til eksamen. Hver 

oppgavetype prøver elevene i ulike kompetansemål fra læreplanen. De ulike oppgavene er 

ryddigere presentert enn tidligere og elevene møter færre ord og styrende informasjon enn hva 

som har vært tilfelle i de siste års oppgaver knyttet til ”Focus Magazine”. Som nevnt tidligere 

har vi fått en revidert læreplan som ligger som et overordnet og styrende dokument i forhold 

til hvordan oppgavene er utformet. Derfor er det i oppgavene også gjort et poeng av å bruke 

ulike verb som tydeliggjør læreplanens mål og som inviterer elevene til å nytte ulike 

skrivehandlinger.  Elevene blir bedt om å ”read, choose, discuss, talk about, compare, 

describe” i tillegg til at de blir bedt om å ”create a text”.  



Det er også utformet en ny vurderingsmatrise som er tilrettelagt den reviderte læreplanen. 

Matrisen er et godt og tydelig verktøy å bruke for å nivåplassere elevene. I lys av den 

reviderte læreplanen ser vi at ambisjonsnivået på enkelte momenter under kompetansemålene 

for språk har blitt noe nedjustert. Dette fikk vi en forklaring på under forhåndssensurmøtet i 

Oslo, hvilke utfordringer og føringer Kunnskapsdepartementet hadde lagt til grunn da 

læreplanen i engelsk skulle revideres. Selv om sensuren ikke viser høyere antall 6’ere i år enn 

tidligere, åpner den nye matrisen for at ambisjonsnivået til en 6’er besvarelse er noe 

nedjustert. Man har lenger ikke belegg for å kunne si at en besvarelse ikke hører til på 6’eren 

fordi den mangler idiomatiske korrekte uttrykksmåter eller avanserte uttrykksformer, noe som 

tilhørte tidligere vurderingsmatriser. Videre ser vi også at kompetansemålene for karakteren 2, 

lav kompetanse i faget, er gjort tydeligere, slik at det i år har vært enklere å avgjøre om en 

elevbesvarelse er på karakteren 2 eller 1.  

Justeringene i læreplanen samt den nye vurderingsmatrisen ble tydelig gjennomgått også på 

fagsamlingen for sensorer i Hordaland, og vi fikk en forståelse for at sensorene gikk derfra 

med oppdatert informasjon som de gav uttrykk for var meget nyttig, og som de definitivt ville 

ta med seg i sitt videre arbeid med elevbesvarelsene. Vi presiserte også viktigheten av at alle 

elever bør kjenne til vurderingsmatrisen så tidlig som mulig på ungdomsskolen.  

De aller fleste sensorer rapporterer om at de finner vurderingsskjemaet fornuftig å bruke for 

hver enkelt besvarelse. Likevel virker det som om de ulike sensorene har egne måter / 

mønstre for hvordan de vurderer og hvordan de fører sine kommentarer om den enkelte 

besvarelse. Men uansett fortelles det at både vurderingsmatrisen og vurderingsskjemaet er 

gode å ha foran seg ved hver eneste vurdering, samt i diskusjon med medsensorer på fagdagen 

og på fellessensuren.  

Task 1 

Denne oppgaven ber elevene om å redegjøre for hvorfor Nelson Mandela blir sett på som en 

rollemodell, samt finne en tilsvarende rollemodell som elevene ser opp til og argumentere for 

hvorfor de velger nettopp denne. Til forskjell fra tidligere oppgaver blir det ikke fastsatt at 

elevene skal skrive et visst antall avsnitt, oppgavene har bare tittelen short answer. De aller 

fleste besvarelsene har gitt relevante svar på oppgavebestillingens første del. Elevene kjenner 

godt til Mandela og mange besvarelser viser også til informasjon som ikke er å finne i 

tekstheftet. Som nevnt tidligere i rapporten er det en forskjell på besvarelser som viser 



kildebruk på en fornuftig og kritisk måte og de besvarelsene som ligger for tett opp til 

modellteksten i tekstheftet, og dermed hindrer eleven i å ” vurdere innhold og begrunne svar 

med argumenter og eksempler”. Selv om noen besvarelser har veldig mye tekst, og sensorene 

må lete godt gjennom dem for å finne noe fornuftig å hente ut, har oppgavens første del 

uansett gitt svake så vel som sterke elever muligheten til å produsere gode tekster i engelsk.  

Task 1s andre del bød på noe større utfordringer for oss som skulle vurdere besvarelsene. 

Flesteparten av besvarelsene viser at elevene har valgt fornuftige ”similar” rollemodeller, men 

det dukker opp noen besvarelser med en mor, en venninne, en fotballspiller eller en 

rockeartisk som forbilder. Dette blir i utgangspunktet ikke sett på som ”similar”, men på 

forhåndssensurmøtet i Oslo konkluderte vi likevel at til syvende og sist var det ikke hvem 

elevene valgte å skrive om, men om argumentasjonen og eksemplene var innenfor 

oppgavebestillingen; innehar deres rollemodell noen kvaliteter som Nelson Mandela har, har 

den/de oppnådd lignende resultater, enten i smått eller stort format, og til slutt, kan svaret på 

en synlig måte knyttes til temaet Civil and Human Rights? 

Task 2 

De siste årene har elevene blitt bedt om å kommentere på språklige og litterære virkemidler 

fra en allerede kjent tekst. Nytt av året, noe som allerede var blitt kommunisert i 

eksamensveiledningen, er at elevene blir bedt om å lese og kommentere et ukjent tekstutdrag, 

men som samtidig har relevans i forhold til forberedelsesmaterialet. Basert på utdraget fra ”I 

have a dream” talen til Martin Luther King Jr., blir elevene bedt om å finne hovedbudskapet 

samt kommentere på hvordan språket han bruker er med på å forsterke budskapet. De aller 

fleste elevene besvarer denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, men som for Task 1, 

bruker også en del elever litt for mye plass til å gjenfortelle innholdet mer enn de klarer å 

argumentere og vise selvstendige refleksjoner. Her er det god hjelp i vurderingsmatrisen for å 

avgjøre hvilket nivå den enkelte besvarelse er på når det gjelder innhold.  

Selv om oppgaven sier at elevene skal ”read” og deretter kommentere på språket i talen, har 

vi også godtatt at elevene på forhånd både har sett og hørt MLK Jr. sin tale og dermed 

inkluderer kommentarer både på kroppsspråk og stemmebruk i sin tolkning. 

En del sensorer kommer med tilbakemelding om at det kan virke som om noen skoler bare har 

hatt fremme den elektroniske varianten av oppgavesettet, og at elevene ikke har funnet noe 



”appendix”. Disse elevene har tolket instruksjonene som om de skulle kommenterer på sitatet 

fra MLK Jr. som stod i tekstheftet. Sensorene fikk beskjed om å skrive en tilbakemelding til 

de skolene det gjaldt, slik at vi forsikrer oss om at papirutgaven av eksamen også blir levert til 

elevene.  

Task 3 

Selv om ”Focus Magazine” er historie, har det nye eksamenssettet fortsatt med 4 og ikke 6 

oppgaver til valg i Task 3, slik det var i fjor. Med sine ulike formuleringer og ulik henvisning 

til tekster, personer og tema i tekstheftet, var det store muligheter for elevene til å skrive en 

lengre tekst av ulik art. I og med at sjangerbegrepet er forsvunnet fra læreplanen, blir elevene 

ikke bedt om å skrive i en bestemt sjanger, men det er fokus på det å ”create a text”. Dette er 

spennende nytt og appellerer til noen flere kreative løsninger enn tidligere. Likevel ser vi 

fremdeles at elevene holder på trygge rammer og stort sett skriver i kjente sjangrer de kjenner 

fra før.  

Det er ikke tvil om at det er spesielt to av oppgavene som har slått an hos elevene. Task 3b 

som inviterer elevene til å skrive om små steg man kan gjøre for å forbedre verden og Task 3d 

som ber elevene om å skrive en tekst inspirert av maleriet til Rockwell er definitivt de 

oppgavene som flest elever velger. Dette gjelder for øvrig ikke bare Hordaland, men også på 

landsbasis. De to andre oppgavene, Task 3a som handler om ”stereotypes” og ”prejudices” og 

Task 3c som ber om en sammenligning mellom en person fra tekstheftet og en person fra 

elevens egen engelskundervisning, har betydelig færre besvarelser dette året. Vi kan 

selvfølgelig bare spekulere i hvorfor fordelingen har blitt slik, men det kan se ut som om at 

elevene fremdeles er preget av Focus Magazine-oppgavene som var veldig styrte av 

kulepunkter, og at Task 3a og 3c, som inneholder flere kulepunkt, kan ha skremt elevene fra å 

velge nettopp disse. I tillegg er muligens oppgaver der elevene blir bedt om å ”discuss” sett på 

som noe vanskeligere enn andre type instruksjoner. Likevel ser vi at Task 3b og 3d absolutt 

har åpnet opp for ulike tekstvarianter fra elevenes side. Det ble derfor diskutert en del rundt 

dette med ”create a text” på fagsamlingen; hvor strenge skal vi være i forhold til tidligere 

fokus på sjanger, når elevene velger personlige og gjerne utradisjonelle måter å skape en tekst 

på. Her får vi atter en gang tydelige instruksjoner fra vurderingsmatrisen som ber sensorene 

vurdere i hvilken grad besvarelsene (her: Task 3) viser samsvar med oppgavens krav og 

omfang. Vi har derfor endt opp med å gi høye karakterer både på dikt og rap-tekster, fordi de 



til tross for at de blir kortere enn andre teksttyper absolutt har tekstinnhold som både viser 

selvstendige refleksjoner og god forståelse for oppgaves krav og omfang. 

Noe som går igjen i mange av besvarelsene i Task 3 er at elevene jevnt over skriver relativt 

lange og innholdsrike engelske tekster. Selv om ikke begrepet avsnitt er brukt i årets matrise, 

viser elevene gode mønstre for tekstbygging og deler teksten sin greit inn i avsnitt. De har 

etter hvert blitt flinke til å nytte seg av ord og uttrykk fra modelltekstene, og norske elever 

formulerer seg i det hele meget godt på engelsk. Det har ved flere anledninger vært 

kommentert at mange elever ofte bruker et rikere og mer variert språk og uttrykksmåter på 

engelsk enn hva de gjør på sitt eget morsmål. Men siden det for første gang er én felles 

eksamen for grunnskolen og for voksenopplæringen, har vi nok sett store forskjeller i år når 

det gjelder generell skrivekompetanse på engelsk. Som for tidligere år finner vi elever som på 

både innhold, språk og tekststruktur sprenger karakterskalaen, men vi finner også elever som 

vi tydelig ser ikke har de samme forutsetninger for å komme seg like helskinnet gjennom 

oppgavesettet som de elevene som har gjennomført 10-årig norsk skolegang.  

En spennende ”nyhet” som for øvrig gjelder alle oppgavene, er det spesifikke 

kompetansemålet som omhandler digitale formkrav. I og med at dette er relativt nytt, er det få 

elever som har benyttet seg av ulike utforminger, tabeller eller illustrasjoner i sine besvarelser. 

Hvis elevene får muligheten til å øve seg underveis i opplæringen, kan man nok forvente å se 

mer til slike utforminger i fremtidige eksamensbesvarelser.  

 

Gjennomføring av eksamen 

Det ser ut som om at det tekniske stort sett har fungert i forbindelse med avvikling av årets 

eksamen. Men både ved egen skole samt hva det rapporteres om fra andre skoler, var det tegn 

til noe forsinkelse for å logge seg på i PAS kl. 0900 eksamensdagen. Etter endt eksamen var 

prøvesvarene å finne i PAS dagen etterpå. Det var relativt mange nye sensorer i Hordaland i 

år, men det har ikke blitt rapportert om navigasjonsproblemer i PAS i forbindelse med årets 

eksamen. Men som for tidligere år, blir man innimellom ”kastet ut” av PAS og må logge seg 

inn på nytt, noe som fører til kjedelige avbrudd i vurderingsarbeidet. Et annet lite 

irritasjonsmoment er at fordelingen av skoler fra fjorårets eksamen fremdeles befinner seg i 

PAS. Selv om man selvfølgelig oppdager dette etter hvert, kunne man risikere å havne med 



feile skoler, for så å måtte gå tilbake til startsiden og sørge for at det var eksamen 2014 som 

stod der, og ikke eksamen 2013. Når man åpner PAS forut for et nytt eksamensår, bør alt som 

har med fjorårets eksamen være fjernet. 

Det ble rapportert om noen svært få besvarelser med elevnavn på samt noen ytterst få 

besvarelser som inneholdt to innleverte oppgavesett, ett med fjorårets oppgaver og ett med 

årets oppgaver. Ellers er det avvik av mindre alvorlig grad som er å spore; manglende topp- 

og bunntekst, feil linjeavstand etc. Sensorene ble oppfordret til å skrive tilbakemelding til 

skolene ved spesielle elementer, både av positiv og negativ art, som man så som fornuftig å 

meddele den enkelte skole.  

 

Fagsamling for sensorer i Hordaland, onsdag 4. juni. 

Tradisjonen med å samle alle sensorene i Hordaland til felles fagsamling etter at 

forhåndssensuren i Oslo har vært gjennomført, ble også i år en samling med stor deltakelse. 

Alle de 32 sensorene i engelsk møtte, og det ble en innholdsrik dag der leder av fagnemda, 

Bodil Boie Brekkan foreleste om forberedelsesheftet og oppgavene, samt hvordan revidert 

læreplan i engelsk har påvirket både oppgavene, vurderingsmatrisen og den enkelte sensors 

tankegang i forbindelse med vurdering av elevbesvarelsene. I og med at det var mange nye 

sensorer i år, var det særdeles viktig å snakke om den nye vurderingsmatrisen, da mange nok 

fremdeles har ”gamle” tenkemåter med seg når de vurderer elevbesvarelser. Gjennom 

diskusjon av oppgavene senere på dagen, mener jeg absolutt at vi oppnådde stor enighet og et 

godt tolkningsfellesskap omkring vurdering. Vi hadde mange engasjerte innlegg og 

vurderingsdiskusjoner. Flere sensorer gav uttrykk for at det var en svært nyttig samling, og at 

de trengte å få røsket opp i gamle mønstre og se årets eksamensbesvarelser med den reviderte 

læreplanen i hodet. De innså at de forut for fellessensuren var nødt til å gå gjennom en del 

besvarelser på nytt, og at prosessen i sin helhet ville gjøre dem enda bedre forberedt til å 

diskutere oppgavene og bli enige på fellessensurmøtet på Storetvedt.   

Noe som har vært diskutert og etterlyst de senere årene er hvordan man skal tolke 

kompetansemålet om kildebruk. Mange sensorer finner dette vanskelig, og verken elever eller 

lærere generelt er godt nok drillet i hvordan man utnytter kildene på en hensiktsmessig måte, 

og hvordan man skal oppgi kilder. I og med at det ikke brukes en felles mal på dette, og at det 



spriker veldig i hvordan kildene er oppgitt fra en skole til en annen, står dette fremdeles som 

et punkt som er vanskelig å vurdere.  

Også i år ble det etterlyst sensorskoleringer tidligere på året for å opprettholde faglig fokus og 

muligheter for oppklaringer forut for eksamen. Fylkesmannen i Hordaland har mottatt et 

ønske om å få på plass en sensorskolering i engelsk våren 2015. Vi ble fortalt at 

matematikken med sine høye 1’er andeler nok må prioriteres, men at det også vil jobbes hardt 

for å få til sensorskolering i engelsk. Det er flere år siden vi sist gang hadde en slik samling, 

og undertegnede ser absolutt nødvendigheten av en slik skolering. Dette vil ikke bare fremme 

arbeidet med vurdering av engelskeksamen, men det vil også bidra til at det daglige arbeidet 

rundt om i de ulike engelskklasserommene også får et løft. 

 

Oppmannssensur, fredag 13. juni. 

Oppmannsensurmøtet i Hordaland startet med en fellessamling for alle eksamensfagene for å 

diskutere erfaringer fra forhåndssensuren samt forberede fellessensuren. Det er særdeles 

interessant å lytte til erfaringer fra andre fag enn sitt eget, noe som en også kan ta med seg 

videre til egen skole. Det har i flere år blitt ytret et ønske om at fagnemndene i norsk og 

engelsk burde jobbet tettere sammen, i og med at både eksamen og vurderingspraksisen i de 

respektive fagene har vært veldig ulike. I år har man definitivt beveget seg i samme retning, 

noe som har gjort til at både forberedelsesmateriale, oppgaveutforminger og 

vurderingskulturen i de to språkfagene er nærmere enn noen gang. Dette oppfattes som meget 

positivt av sensorer i hele landet.  

 

Fellessensur, Storetvedt skole, tirsdag 17. juni. 

Arrangementet på Storetvedt skole gikk stort sett smidig for seg, med unntak av noe treg 

innlogging i PAS i første del av økten før lunsj. Sensorene ble oppfordret til å starte 

vurderingen uavhengig om de kom seg inn i PAS eller ei, noe som gikk greit for de som 

hadde printet ut elevbesvarelsene. Noe mer styr ble det for de sensorene som var avhengige av 

å hente ut besvarelser i PAS. Det ble derfor atter en gang presisert at 1. sensor uansett bør ha 

med seg besvarelsene i papirformat, slik at vi unngår unødvendig forsinkelser i slike tilfeller. 



Noen sensorer fikk også problemer med å printe ut besvarelser som skulle til 

oppmannskorpset, noe som resulterte i at vi måtte bruke minnepenn og pc for å komme frem 

til gode løsninger. En del mer tungvindt selvsagt, men ikke mer enn at oppmannskorpset 

klarte å sjonglere disse besvarelsene sammen med de som kom inn i papirformat.  

Når det gjelder inndelingen av sensorparene i 4’er grupper, ser det ut som om dette har funnet 

sin plass på fellessensuren. Vi registrerte imidlertid noe venting hos en del av gruppene før 

man kunne ta fatt på runde nr. 2.  

Alt i alt var det svært hektisk på oppmannskontoret i år. Vi fikk inn hele 76 besvarelser, mot 

53 i fjor. De fleste av disse var grunnet uenighet om karakter, men vi fikk også inn en del 

besvarelser der begge sensorene hadde innstilt kandidaten til 1. I og med at 

vurderingsmatrisen i år er mye tydeligere på hva som må vises av kompetanse for å oppnå 

karakteren 2, så vi tidlig i vurderingsprosessen at det ville være en god del besvarelser i 

grenseland mellom 1 og 2 som ville komme inn til oppmannskorpset. Vi fikk inn 20 

besvarelser som begge sensorene ville ha på 1. 17 av disse ble beholdt på 1, mens 

oppmannskorpset satte 3 av besvarelsene opp til 2. I tillegg fikk vi inn 24 besvarelser som lå i 

grenseland mellom 1 og 2, der oppmannskorpset endte på karakteren 1 for 18 besvarelser og 

karakteren 2 for 6 av disse besvarelsene. Av de resterende 32 besvarelsene vi fikk til 

vurdering, valgte oppmannskorpset det høyeste alternativet for 15 av disse, 4 besvarelser der 

det var sprik på to karakterer endte på den midterste, og 13 besvarelser beholdt det laveste 

karakteralternativet.  

Noen av sensorparene valgte å sende en del oppgaver til oppmannskorpset, andre bare en eller 

to. Vi har et samlet inntrykk av at sensorene tar signalene fra oppmannskorpset til 

etterretning, og justerer seg innbyrdes. Flere sensorpar ble relativt tidlig ferdig, noe som kan 

tyde på at det enten var stor enighet om karaktersettingen, eller at diskusjonene rundt sprik i 

karaktersettingen ikke ble oppfattet som altfor vanskelige eller utfordrende.  

Samtlige ga uttrykk for at hele prosessen med å vurdere eksamensbesvarelser må være noe av 

det viktigste man gjør av ”etterutdanning”, og mange ønsker å ta med seg både erfaringene 

som sensor, samt føringer i forhold til revidert læreplan og ny eksamensform til egen skole for 

videre drøfting med kollegaer. Det er ikke til å legge skjul på at det undervises veldig ulikt 

rundt om på skolene både i Hordaland og ellers i landet i forhold til hvor oppdatert man er på 



føringer som kommer fra Utdanningsdirektoratet. Dette til tross for at det kontinuerlig legges 

ut dokumenter på sidene deres.  

Sluttstatistikken for Hordaland viser følgende prosentvise fordelingen av karakterene:  

1: 1,8 %, 2: 9,8 %, 3: 27.2 %, 4: 35,4 %, 5: 19,4 %, 6: 6,3 % 

Snittet ender da på 3,8 mot 3,9 i fjor. Dette skyldes nok i stor grad at antall 1’ere har økt fra 

1,2 % til 1,8 %. Til tross for at kravene til en 6’er er noe nedjustert, ser vi likevel en nedgang i 

6’eren fra 6,8 % i 2013 til 6,3 % i år. I og med at timetallet i engelsk er redusert inntil 2 

ganger de siste årene, kan en begynne å spekulere i om denne reduksjonen i undervisningen 

for elevene på ungdomstrinnet har ført til at vi har fått færre besvarelser som viser Framifrå 

kompetanse i faget.  

 

Oppsummering:  

 

Eksamensavviklingen i Hordaland gikk helt etter planen. Det virker som om de aller fleste 

skoler nå er komfortable med og oppdaterte på en digital gjennomføring av eksamen. Som for 

tidligere år fungerer fremdeles Fellessensuren på Storetvedt skole meget bra. Det er kjekt å 

starte med en felles samling for alle sensorene for å få en liten kick-start på en både viktig og 

høytidelig dag. Dette tror jeg flere med meg kjenner på denne dagen. Fylkesmannen sine 

representanter møter oss med åpne armer og er behjelpelige med alle våre spørsmål utover 

dagen. De gjør en glimrende jobb.  

 

Som nevnt tidligere oppleves det eksisterende PAS systemet som litt tungvint å navigere i. Vi 

har imidlertid blitt informert om at det jobbes med et oppdatert og mer lettvindt PAS system 

som etter planen vil være operativt høsten 2015. Dette innebærer at vi må innstille oss på en 

del tastetrykk for å finne frem til eksamensbesvarelser også ved eksamen våren 2015, mens vi 

venter på å få ta i bruk den oppdaterte versjonen.  

 

Snittkarakteren i Hordaland viser i år 3.8. Dette er litt ned både fra i fjor og fra 2012 som 

begge viste 3.9. Min umiddelbare konklusjon på dette er at vi med voksenopplæringen inne i 

den samme eksamen som vi tidligere bare har gjennomført i ordinær grunnskole, får et større 

antall 1’ere, noe som da naturligvis reduserer snittet.  



 

Fylkesmannen er informert om sensorenes ønske om en fagsamling mye tidligere i 

vurderingsprosessen, men med tanke på at forhåndssensuren i Oslo først må avvikles, er det 

vanskelig å gjøre noe med dette. Likevel fikk jeg en forståelse for at man vil forsøke å legge 

neste års fagsamling så tidlig som overhode mulig etter at forhåndssensuren er gjennomført.  

 

Til slutt vil jeg legge til at det har vært et lærerikt og kompetansehevende arbeid å være 

oppmann i engelsk i Hordaland. Oppmannskorpset har for øvrig bestått av meget dyktige 

deltakere i varaoppmann Morten Olsen Schulstad og de to assisterende oppmennene Liv 

Brekken og Terje Johansen.  

 

Bergen, 26/6-2014 

 

Hilde-Merethe Ivarhus, oppmann. 

 

 

 


