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Det norske eksamenssystemet

• nyter høy tillit 

• er viktig for elevene

• har vært relativt stabilt de siste tiårene

• har utviklet seg over tid uten systematisk tenkning 

• har ikke tidligere vært gjenstand for systematisk gjennomgang

• har et svært begrenset og lite systematisk kunnskapsgrunnlag

• utfordres av ny teknologi, som representerer både muligheter og 

utfordringer for pedagogikk og administrasjon



• Utvikling av kompetanseorienterte eksamener er krevende. Komplekse 

evner og kunnskap er mindre presist definert. 

• Eksamen er primært en stikkprøve. Det er nesten umulig å prøve 

kompleks kompetanse med en enkel eksamen(sform)

• Vanskelig balansegang å være tydelig på hva som er gjenstand for 

sluttvurdering OG prøve at elever kan overføre noe til nye 

sammenhenger

• Mappevurdering innebærer utfordringer knyttet til sensurering og 

kontroll

• Lite forskning om fordeler, ulemper og merverdi av 

kompetanseorienterte eksamener, inkludert kvalitet, styringseffekt og 

utilsiktede effekter

Utfordringer i fagfornyelsen



Eksamensgruppas mandat (fra KD 17/-346, 26.6.2018)

• Skal utrede «et helhetlig eksamensordningssystem», fokus 

på betydning av fagfornyelsen og digital teknologi, foreslå 

mulige endringer som kan implementeres på tvers av fag, 

inkludert «nye eksamensformer» eller «utprøvinger»

• Skal ikke drøfte fagspesifikke aspekter, men vurdere innspill fra 

læreplangruppene og gi tilbakemelding om mulige endringer
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Eksamensgruppas rammer og leveranser

• Standpunkt- og eksamenskarakterer skal bestå med omtrent samme omfang og 

fordeling, bruke omtrent samme ressurser og være individuell og faglig 

• Eksamen skal fungere som kvalitetssikring for den enkelte elev samt skoleeier og 

brukes som kilde til kompetanseutvikling for lærere

1. Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget (publisert)

2. Tilbakemelding til læreplangruppene i Fagfornyelsen

samt råd om fagenes eksamensordninger (mars 2019)

3. Forslag til endringer i eksamensordningen grunnet 

fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen   (mai 2019)

4. Videre retning for arbeid med sluttvurdering (januar 2020)

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Kunnskapsgrunnlag-for-evaluering-av-eksamensordningen/


Eksamens formål og roller 

Forskrift til opplæringsloven angir tre formål: «dokumentasjon», 

«rangering» og «rapportering». Eksamen og standpunkt skal gi 

utrykk for elevens kompetanse, være grunnlag for inntak til VGS (U-

regelverket: høyere utdanning), og anvendes til tilstandsvurdering. 

Problemer: 

1) eksplisitte formål og prioriteringer er til dels utydelige

2) legitimiteten står og faller på forutsetninger 

3) implisitte roller kommer i tillegg til de eksplisitte formålene 

(profesjonsutvikling, styring av læreplanprosesser, motivasjon)



Eksamen som del av sluttvurdering

• Eksamen er bare en del av sluttvurderingen

• Sluttvurderingen er ikke helhetlig og systematisk planlagt 

• Få krav til kvaliteten på standpunktvurderinger

• Forholdet mellom eksamen og standpunkt er uklart

• Kan eller bør eksamen prøve bredden i fagfornyelsens 

kompetansebegrep?



Elever foretrekker formater som 

reduserer stress og nervøsitet, 

men det fins ingen ideelle 

vurderingsformer. 

Engstelige elever ønsker seg 

flervalg, mens trygge ønsker 

seg åpne oppgaver. 

Det er uklart hvilken rolle 

tilbakemeldinger bør ha. 

Elevenes rolle



1) eksamensadministrering

2) bruk av hjelpemidler

3) eksamensformat

4) eksamensinnhold

5) sensurering

økt effektivitet, informasjons-

sikkerhet, personvern; lese-

/skrivestøtte, programvare, åpent 

internett; nye formater (lydfiler, video, 

multimodale tekster), bredere 

prøving; programmering, digitale 

tekstformer, kildekritisk kompetanse; 

automatisk skåring, sensurstøtte, 

tidsbruk

Digital teknologi –

uklare merverdier og 

nye ulemper?



Organisering av eksamen

• Det er liten variasjon i eksamensformer per fag. Er dette alltid 

formålstjenlig? Eksamensformene bør drøftes opp mot fagenes 

tradisjoner, behov for kompetanse i hverdag og yrkesliv, og videre 

utdanning. 

• Trekkordningen er ikke i tråd med et helhetlig system og fører til 

stor variasjon. Elevene synes den er urettferdig. Ordningens 

rettferdighet og forutsigbarhet bør drøftes. 

• Antall forbedringsprivatister er administrativt utfordrende. Vi 

spør om formålet av privatistordningen bør drøftes og om det må 

gjøres flere tiltak. 



Eksamens kvalitet

Vi mangler rutiner for å overvåke kvalitet, særlig for sentralt 

gitt eksamen. 

• Ikke planlagt på en helhetlig måte. Ikke alt blir dokumentert eller 

tilgjengeliggjort 

• Lokalt gitt eksamen?

• Lite kunnskap om validitet og reliabilitet                       

(forskjellige fag, eksamensformer)

• Hva er årsaken til systematiske ulikheter? Kan de motvirkes?

• Det er tid- og ressurskrevende å sikre høy validitet, reliabilitet og 

rettferdighet. Konsekvensvaliditet relatert til større 

sammenhenger er vanskelig å kontrollere. 



Vi mangler kunnskap om eksamen i Norge 

Det forskes hverken måleteoretisk (f.eks. konstruktvaliditet og 

sensorreliabilitet) eller praksisorientert (f.eks. dokumentert 

brukerinnsikt og konsekvenser for skolekultur) på eksamen i Norge. 

Det er mye bruk av spørreundersøkelser, og få/ingen studier av 

prosesser og effekter. 

Vi identifiserer kunnskapsbehov på tre sentrale områder: 

• Eksamens kvalitet (validitet i fag, for ulike elevkull; reliabilitet ved ulike 

prøveformer; årsaker for systematiske avvik i karakterene)

• Elevenes oppfattelse av eksamen (mestring av oppgaver, 

eksamensformer; årsaker til engstelse, forutsetninger til å takle stress)

• Prøveutvikling og sensurering av kompleks kompetanse



• Vi har svært lite forskning på lærerstudenters læringsutbytte innen summativ 

vurdering, karaktersetting og sensur. I Finnes (2011) spørreundersøkelse får 

vurderingskompetanse laveste karakter på resultatkvalitet. 

• Lærerutdanningenes styringsdokumenter nevner i varierende eller liten grad 

vurdering generelt og karaktersetting/sensur spesielt. 

• UHRs nye retningslinjer (2017) sier lite spesifikt om vurdering i fellesdelen for alle 

programmene utover at LU skal «kvalifisere studentane til å kunne foreta etisk 

grunngjevne vurderingar» 

• Lektorutdanningens retningslinjer er mer eksplisitte, men legger hovedvekt på 

underveisvurdering og VfL

• få norskspråklige lærebøker behandler summativ vurdering, og engelskspråklige 

er ikke tilpasset standpunktvurderingssystemet 

• ingen store EVU-programmer

Lærerutdanningens rolle



Dialog med lærerutdanningene for å styrke 

vurderingskompetanse blir viktig. Dette krever samspill mellom 

forskning, grunnutdanning og EVU. 
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