


Datagrunnlag Sandefjord kommune

Karakter 3 Spes.ped Karakter 1 

og 2
IV



Hvor mange elever går ut med karakterpoeng 3 og 
under (i matematikk), eventuelt 30 grunnskolepoeng?

Karakter 3

2017/18 26.2 %

2016/17 24.3 %

2017/18 24.2%
(flere elever får karakteren 4 enn året før på eksamen, fra 24.1% til 35%)

• I Sandefjord er standpunktkarakterer for skoleåret 
2017/2018 lavere enn i Vestfold og nasjonalt, mens 
eksamenskarakterene er bedre i engelsk, 
matematikk og norsk sidemål. 

• Jentene fikk et grunnskolepoengsnitt på 43,4, mens 
guttene oppnådde 38,8. 

• Det et nasjonalt mål at avviket mellom standpunkt 
og eksamen ikke overstiger 0,3 prosentpoeng, av 
den grunn at det ikke bør være ulik 
vurderingspraksis mellom klasser, skoler, 
kommuner og fylker. Er avviket mellom det eleven 
får i standpunkt og til eksamen lite, og dette har 
vedvart over tid, indikerer dette en god 
vurderingspraksis. Avviket i Sandefjord kommune 
er redusert, og det er mindre enn i Vestfold og 
nasjonalt. Dermed blir også antallet 
grunnskolepoeng lavere. 

• Med et gjennomsnitt på 38,8 grunnskolepoeng har 
guttene svakere forutsetninger enn jenter for å 
gjennomføre videregående opplæring, da det er 
statistisk sannsynlig at omtrent 70 prosent av 
guttene vil fullføre og bestå videregående 
opplæring i løpet av fem år, mens det for jenter er 
ca. 80 prosent sannsynlig

Eksamen



Hvor stor andel har vedtak om spes.ped ved overgang til vgs?

2018 91 (av 737/ 
13.7 % )

2017 103 (14.5 %)

Landsgjennomsnitt: 10.7 %



Utvikling karakter 1 og 2 standpunkt og eksamen, matematikk

STANDPUNKT 2016-17 2017-18

1 2.5 % 1.5 %

2 25.9 % 21 %

EKSAMEN 2016-17 2017-18

1 3.1 % PRIKKET

2 19,6 % 15.7 %

• Sandefjord kommune gjør det bedre enn Vestfold, kommunegruppe 13 og nasjonalt ved 
matematikk skriftlig eksamen for skoleåret 2017/2018, og jenter og gutter gjør det like bra 
(gjennomsnittskarakter 3,8). Imidlertid oppnådde flere jenter karakteren seks, og flere gutter 
karakteren to til eksamen 2018. Ser vi på de høyeste karakterene samlet (karakteren fem og seks) er 
forskjellen 0,9 karakterpoeng i jentenes favør. I skoleåret 2016/2017 var forskjellen mellom gutter og 
jenter betydelig når det gjaldt de øverste karakterene (7,4 karakterpoeng i jentenes favør), og langt 
flere gutter enn jenter fikk karakteren 1. og 2. Det er et mål at karakterforskjellene mellom gutter og 
jenter utjevnes.



Hvor mange har ikke vurdert i 10 trinn, matematikk?

2017/18: 3 stk
(2017/18: 57 stk fritatt)

Totalt fritak 2017/18: 449 av totalt 4423 karakterer 
Utvalget er 737 elever
Fritak sidemål: 197


