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Oppdrag

• Evaluering av matematikkeksamen på 10 trinn. 
2017, 2018 og 2019

• Andre rapport er levert høsten 2018 

• Alle rapporter kan lastes gratis ned på 
www.fafo.no



Kvalitet på eksamen

• Samsvar mellom opplæringen og prøves

• Likebehandling mellom kandidatene i 
vurderingen av eksamen 

• Eksamen må være, og oppleves å være, 
rettferdig fra år til år 



Data 2017 og 2018

• Elektronisk spørreskjema til matematikklærere på 10. 
trinn som har hatt elever oppe til eksamen

• Casestudier på fire forskjellige skoler

• Observert og snakket med elever rett etter eksamen på 
en skole

• Fått vurderingsskjemaer fra sensorer 

• Inkludert egne spørsmål i Utdanningsdirektoratets 
spørreundersøkelse til sensorene 

• Deltatt på sensormøter

• Tilgang til UDIRs data, IRT



Hovedvurdering av eksamen 2018

• I hovedsak god og rettferdig

• Men enkelte elever har «digitale privilegier»
– Visse elevgrupper har bedre forutsetninger til å 

lykkes på eksamen

– Deres digitale fortrinn er ikke nødvendigvis knyttet 
til deres matematiske ferdigheter, men til andre og 
ytre faktorer, slik som tilgang på digitale verktøy, 
forskjeller i prioriteringer ved de ulike skolene når 
det gjelder innkjøp og omfang av undervisning, og 
forskjeller i kvaliteten på undervisning.



Mer om det digitale

• Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale 
verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og 
presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og 
vurdere digitale verktøy til berekningar, problemløysing, 
simulering og modellering. Vidare vil det seie å finne 
informasjon, analysere, behandle og presentere data med 
formålstenlege verktøy, og vere kritisk til kjelder, analysar
og resultat. Utvikling i digitale ferdigheiter inneber å 
arbeide med samansette digitale tekstar med aukande grad 
av kompleksitet. Vidare inneber det å bli stadig meir 
merksam på den nytten digitale verktøy har for læring i 
matematikkfaget                                                                       
Kilde: UDIR



I hvilken grad har elevene dine fått opplæring i 
ulike digitale verktøy? N= 424. 

71%

66,5 %

24%

1%

29%

33,5 %

38%

17%

38%

82%

Har dine elever, som har kommet opp til eksamen i matematikk denne våren, fått
opplæring i bruk av digitalt regneark?

Har dine elever, som har kommet opp til eksamen i matematikk denne våren, fått
opplæring i bruk av digital graftegner?

Har dine elever, som har kommet opp til eksamen i matematikk denne våren, fått
opplæring i bruk av dynamiske geometriprogram?

Har dine elever, som har kommet opp til eksamen i matematikk denne våren, fått
opplæring i bruk av CAS?

Ja, i stor grad Ja, i noen grad Nei



Totalt 1183 ord på eksamen i 2018



Oppgaven gir 0 eller 1 poeng.
Sensorene var uenige i 14,8 % av tilfellene.



Mange av oppgavene som gir ulik vurdering, er 

• oppgaver som krever bruk av digitale hjelpemidler, 

• oppgaver hvor elever selv velger hensiktsmessig 

metode og 

• oppgaver som stiller høyere krav til kommunikasjon og 

begrunnelse. 


