
   

7. Vurdering/karakter 

Like etter at du er ferdig med eksaminasjonen, vil du få vite karakteren. 

Det er den eksterne sensoren som forteller deg karakteren med 

begrunnelse.  

 

I noen tilfeller, hvor sensorene er usikre på hvilken karakter du skal få, 

kan du bli kalt inn igjen. 

 

Vurderinga/karakteren bygger på hvor stor kompetanse du har vist. 

Viktig for å få en god karakter er at du kan vurdere, begrunne, drøfte, 

sammenlikne og trekke slutninger i mye større grad enn bare gjengi fakta. 

 

8. Klage på karakteren. 

Du kan ikke klage på selve karakteren, men på formelle forhold rundt 

eksamen som f.eks.: 

- Avbrudd og forstyrrelser 

- Inhabilitet hos faglærer/sensor 

- Eksamensoppgaven er ikke innenfor kompetansemålene i 

læreplanen eller er for snever 

- Kandidaten blir bedt om å legge bort notater 

- Kandidaten blir hindret i å vise sin kompetanse i faget 

- Utstyr som er nødvendig for eksamensgjennomføringen 

mangler 

 

 

 

 

Elevhefte 

 

 

Lokalt gitt eksamen våren 2019 

…skole 

________ kommune 

Revidert des. 2018 

Bokmål 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjo8P-copzfAhVClYsKHaumBDsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nordrskole.no/eksamensside&psig=AOvVaw3a8bLJUIEse5YT4z75X7iw&ust=1544771824298717


                                                                         

 

 

 

 

 

1. Litt om lokalt gitt eksamen. 

Alle avgangselever i grunnskolen skal gjennomføre lokalt gitt eksamen. 

Lokalt gitt eksamen er at du får inntil 30 min. til å vise hva du kan om det 

temaet/problemstillingen du har fått som oppgave. 

 

2. Tidsfrister etc. 

48 timer før eksamen får du vite hvilket fag du kommer opp i til lokalt 

gitt eksamen og 24 timer før får du vite et tema/problemstilling som du 

skal forberede deg til og blir spurt om. 

 

På eksamen får du inntil 30 minutter til disposisjon. Presentasjonen du 

har forberedt bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av eksamenstiden. Resten av 

tiden vil du få spørsmål omkring temaet/problemstillingen, men du kan 

også få spørsmål om andre ting innenfor faget. 

Dagen før lokalt gitt eksamen er en obligatorisk skoledag og du skal være 

på skolen og forberede deg til eksamen. 

 

 

3. Forberedelsen/tema/problemstilling 

24 timer før lokalt gitt eksamen får du altså et tema/problemstilling som 

du skal presentere på eksamen. Tema/problemstilling skal favne vidt og 

kan også omfatte flere områder innen faget og spore inn på andre fag. 

Faglæreren (eller en annen lærer) vil gi deg veiledning ifb. med arbeid 

med presentasjonen. I forberedelsen kan du benytte alle tilgjengelige 

hjelpemidler, men på selve lokalt gitt eksamen kan du kun bruke dine 

egne notater fra forberedelsen. Med notater menes også f.eks. en Power 

Point-presentasjon. 

 

4. Presentasjonen. 

På selve eksamen bør du ikke bruke mer enn 10 min. til å presentere det 

du har forberedt.  Det er det faglige innholdet i presentasjonen og 

samtalen og eksaminasjonen etter presentasjonen som avgjør karakteren 

du får. I fag som norsk og engelsk, som begge har muntlig 

kommunikasjon som eget hovedområde, er det naturlig at sensorene 

danner seg et bilde av elevens kompetanse i mål som handler om å 

presentere, ut fra hvordan eleven presenterer. Dette teller også med i 

karakteren. 

 

5. Sensor og eksaminator 

På eksamen vil du møte to sensorer. Den ene er normalt din faglærer 

(eksaminator) som vil stille spørsmål til det du presenterer.  Den andre 

sensoren (ekstern sensor) kommer fra en annen skole. Vedkommende kan 

også stille spørsmål, men vanligvis er det eksaminator som gjør det. 

 

6. Alene eller sammen med andre. 

Det er også mulig å ta eksamen sammen med en annen elev etter visse 

regler. Ønsker du det, må du ta det opp med læreren din og med rektor. 

Uansett vil du bli vurdert individuelt til eksamen. 

 

   

   I dette heftet finner du:                  

1. Litt om lokalt gitt eksamen. 

2. Tidsfrister etc. 

3. Forberedelse/tema/problemstilling 

4. Framføring/presentasjon 

5. Sensor og eksaminator 

6. Alene eller sammen med andre 

7. Vurdering og karakter 

8. Klage på karakteren 

 

 


