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Hantering av examensblanketten efter examen. 

Vad gör jag då eleven lämnar tillbaka sin examensblankett 

1. Granska att eleven fyllt i sitt 

namn, sin adress och andra 

uppgifter. Om du inte förstår vad 

eleven skrivit - fråga!  

2. Granska att alla uträkningarna 

finns på blanketten – om inte, så 

se efter om eleven bifogat ett 

koncept där uträkningarna hittas. 

Om uträkningarna fattas, fråga 

efter dem. 

3. Se efter att examens-sjökortet 

är med och att där finns 

anteckningar och elevens namn 

(också i alla andra papper som 

returneras).  

SVAREN bör ändå alltid finnas 

även på examensblanketten!  

 

Om eleven vet vad han/hon håller 

på med så ryms också alla 

uträkningarna på 

examensblanketten, i normala 

fall. 
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Hur utför jag bedömningen? 

1. Ett bra sätt är att först själv lösa 
uppgifterna. Genom att jämföra 
elevernas svar med de egna, märker 
man snabbt om man själv glömt något.  

De svar som ”elevmajoriteten” gett är 
nödvändigtvis ändå inte de rätta. 

De egna lösningarna kan med fördel 
bifogas examensknippet. Från dem kan 
granskaren lätt se lärarens 
bedömningsgrunder. 

2. För någon passar det bättre att gå 
igenom hela examensknippet en fråga i 
taget, för den andra är en blankettvis 
genomgång ett bättre alternativ. 

3. Bedömningsanteckningarna bör helst 
göras med ”rödpenna”, alltså så att 
markeringarna klart urskiljs från 
elevens svar.  

Använd inte blyertspenna! Om du ändå 
vill göra de preliminera antekningarna 
med blyerts skall de  slutliga 
markeringarna och poängsättningen 
ändå göras med bläck- eller 
kulspetspenna (röd) vars färg klart 
skiljer sig från elevens text!  

4. Om eleven svarat fullständigt rätt på 
en fråga eller delfråga, räcker det med 
att man ringar in den förhandsifyllda 
poängsiffran. 

5. Om bara en del av uppgiften lösts 
rätt, gör man bedömingsanteckningar i 
svarsfältet (eller i konceptet)= vad är 
rätt/fel och/eller om det fattas något 
från svaret. Om uträkningarna  är gjorda i konceptet skriv då i svarsfältet tex. ”uträkningarna gjorda på 
koncept”. Om svaret är fullständigt fel, gör också då en anteckning härom! 
Strecka över det i blanketten förhandsifyllda poängtalet och skriv de erhållna poängen på en lämplig plats 
intill. 
 

Räkna ihop uppgiftens/deluppgifternas poäng och skriv in poängsumman i den för ändamålet reserverade 

rutan. I fall att nämnda ruta, av orsak eller annan saknas – rita då själv en ruta  för ändamålet eller skriv ner 

poängsumman utan omgivande ruta.  

Det här är ett svarsfällt (för den i fråga varande 

deluppgiften).  
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När bedömningen är klar 

1. Räkna ihop de erhållna poängen från alla idividuella frågor och för totalpoängen till rutan ”Tot.poäng” på 

examensblankettens första sida.  

2. Överför de uppgiftsvisa poängen till sammandragsblanketten i poängordning (den som fått flest poäng först 
och därefter i sjunkande poängordning) och granska ännu en gång att totalpoängen är rätt (också de 
hopräknade poängen från delfrågorna). Sammandragsblanketten levereras tillsammans med det övriga 
examensmaterialet, men finns också för nerladdning på lärarsidan, som Excel och pdf fil 
https://suomennavigaatioliitto.com/intranet/blanketter/?lang=sv   
3. Fyll i ALLA uppgifter i sammandragsblanketten. Det enda fältet som kan lämnas tomt är ”Diplomen postas 
till”, då inga diplom beställs. Om du inte känner till föreningens nummer så hittar du numret från förbundets 
nätsida https://suomennavigaatioliitto.com/medlemsforeningar/alla-medlemsforeningar/?lang=sv  
 

Fyll inte i sammandragsblanketten med ”RÖDPENNA” 

Använd skild sammandragsblankett för varje examensnivå och språkversion. 
On en och samma person deltar i två (eller tre) examen vid samma examenstillfälle, gör då 
”marginalanteckningar” om detta i sammandragsblanketterna. Alltså markering både i skärgårdens och 
kustens sammandragsblanketter (och vid behov även i en högsjö sådan). 

4. Examensprotokollet(en) fylls i redan på examensplatsen, begär underskrift  

av ALLA övervakare. 
 

Examensprotokollen kan också skrivas ut (laddas ner) från lärarsidan som xls eller pdf 

https://suomennavigaatioliitto.com/intranet/blanketter/?lang=sv   

4. Då allting är klappat och klart returneras examensknippet(knippena) till förbundet, inom sju (7) vardagar 

räknat från examenstillfället. 
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