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Eksamensform og begrunnelse 1 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker at det skal settes søkelys på pedagogiske og moderne 2 
eksamensformer og individuell automatisk tilbakemelding i fag hvor det er relevant. Studentenes helse 3 
og trivselsundersøkelse viser at det er særdeles mange studenter som har eksamensangst og dermed 4 
ikke i studentenes beste interesse at deres karakterfastsettelse avhenger av en enkelt eksamen ved 5 
slutten av semesteret. 6 

Universitetet i Sørøst-Norge er et moderne universitet som kan gå i bresjen med å aktivt bruke flere 7 
varierte eksamensformer enn standard skriftlig eksamen. Ved å bruke muntlige prøver, 8 
hjemmeeksamener, mappeoppgaver, praksis, gruppeoppgaver, del-eksamen og annet vil man i større 9 
grad legge til rette for at studentene kan vise til sine akademiske egenskaper og senke 10 
eksamenspresset. Dette vil kunne føre til en økt gjennomføringsgrad som gagner både studentmassen 11 
og universitetet. 12 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker å sette et fokus på at studentene svært sjelden opplever 13 
arbeidsforholdene i arbeidslivet til å reflektere en skriftlig eksamen, som legger flere begrensninger 14 
blant annet på hjelpemidler. Ved å sette et fokus på arbeidslivsrelevante eksamensformer som også 15 
skaper rom for studentene til å vise sine akademiske kunnskaper vil man gi handlingsrom til forelesere 16 
til å produsere eksamener som er relevante, arbeidslivsrettet og engasjerende.  17 

Hensikten med en eksamen er for en student å vise frem sine tilegnede akademiske kunnskaper, og 18 
studentene ønsker å sette et økt fokus på bevisstgjøringen at dette kan utføres med flere forskjellige 19 
metoder.  20 
Eksempelvis så har hjemmeeksamen muligheten til å gi studentene større og mer åpne spørsmål som 21 
vil kunne føre til at studentene kan bruke kunnskapen sin og i større grad må reflektere over 22 
besvarelsen de leverer. En hjemmeeksamen vil gi studentene mer frihet for egen læring og være en av 23 
de mest arbeidslivsnære eksamensformene man kan anvende, sammenlignet med en vanlig skriftlig 24 
eksamen.  25 

Skriftlig eksamener er en oppfordring til studentene å pugge et tema hvor det også er mulighet at 26 
innholdet i eksamen og måten eksamen blir utført på ikke blir anvendt igjen av studenten både 27 
akademisk men også i arbeidslivet. 28 

Studentene ønsker også å innføre muligheten til å be om videoopptak ved avlegging av muntlig 29 
eksamen. Dette er for å ivareta studentenes mulighet til å få begrunnelse på karakter og muligheten til 30 
å fremlegge en eventuell klage. Denne muligheten eksisterer ikke i dag da det ikke er mulig å 31 
gjenskape en muntlig eksamen selv om studentene har krav på både begrunnelse og klagemulighet i 32 
henhold til lovverket. Dette fører til at deres rettssikkerhet er ivaretatt selv ved muntlig eksamen. 33 

Begrunnelse på eksamen er en lovfestet rett som studentene innehar. Studiebarometeret viser at 34 
studentene ønsker mer detaljert og flere muligheter for tilbakemeldinger. Universitetet i Sørøst-Norge 35 
har innført en ny elektronisk metode som synliggjør og forenkler prosessen med å be om 36 
tilbakemelding for studentene. Tiltaket er godt og ønsket, men studentmassen mener det burde 37 
innføres obligatorisk tilbakemelding. 38 

Studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge ønsker derfor at det innføres fast automatisk 39 
tilbakemelding i studier hvor det er relevant og praktisk gjennomførbart. Emner med få studiepoeng, 40 
emner som er obligatoriske og emner som er forkunnskapskrav skal ha obligatorisk tilbakemelding. 41 
Større fag, praksis, utdanninger med veiledere eller som har tett oppfølging med faglærer vil bli 42 
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vurdert av arbeidsgruppen om det skal innføres obligatorisk tilbakemelding eller vil fungere under 43 
dagens ordning. 44 

Dette vil spesielt være relevant i utdannelser som har lite praksis og lite individuell veiledning. 45 
Studentene ønsker en ordning hvor sensoren må begrunne sensuren og aktivt oversende 46 
tilbakemelding til studenten. Denne formen for individuell tilbakemelding vil kreve at sensor 47 
reflekterer over sensuren og skaper en tillit til at fastsatt karakter reflekterer studentens kunnskaper. 48 
Ved at studentene har fortløpende tilbakemeldinger så skapes det en naturlig mulighet for å vite eget 49 
kunnskapsnivå og skaper handlingsrom for å innføre egne tiltak for å bedre studieprogresjonen og 50 
fagforståelse. 51 

Studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge ønsker at hele eksamensperioden skal brukes til å avlegge 52 
eksamen. Studentene ser det som hensiktsmessig at de kan forberede seg til eksamenene på en god 53 
måte hvor det legges god tid til forberedelser mellom hver eksamen. 54 

Studentdemokratiet mener at: 55 

 Universitetet i Sørøst-Norge skal ta i bruk flere varierte eksamensformer som er mer 56 
pedagogiske og moderne enn tradisjonell skriftlig eksamen. 57 

 Studenter som avlegger muntlig eksamen, skal få tilbud om videoopptak av eksamen 58 
som gir mulighet for begrunnelse og evt. klaging på karakter.  59 

 Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra Universitetet i Sørøst-Norge og 60 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge som skal utarbeide retningslinjer på automatisk 61 
begrunnelse og videoopptak av muntlig eksamen. 62 

 Det skal gis automatisk individuell tilbakemelding i alle fag hvor dette er relevant. 63 

 Hele eksamensperioden skal brukes til å avholde eksamener. 64 


