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Det store bildet 
Rundt eksamen vil det nødvendigvis måtte bli en del lokale, faglige vurderinger. Men i den 
mest dramatiske situasjonen vårt samfunn har vært i siden krigen er det viktig å ha et 
tydelig blikk for de som er i en krevende situasjon. Vårt samfunnsansvar dette semesteret er 
å bidra til at flest mulig kan unngå å avbryte sin utdanning, selv om dette lett kan føre til 
frustrasjon blant de som kan fortsette semesteret på en tilnærmet normal måte. 
Usikkerheten og manglende anledning til kvalitetssikring rundt digital sluttvurdering gjelder 
uansett for alle. 

Fire ulike typer eksamen 
Koronasituasjonen tvinger universitetene til alternative undervisnings- og vurderingsformer. 
For å hindre for store negative konsekvenser er det ønskelig at flest mulig av studentene 
kan fullføre semesteret på en rimelig måte. For å tilrettelegge for det har MN-fakultetet 
innført midlertidige regler rundt eksamen, publisert på fakultetets nettsider og 
kommunisert til studentene.  

De gjenstående eksamenene ved fakultetet dette semesteret er koblet til fire 
emnekategorier: 

A. Emner med all vurdering avsluttet før 1/5. 
B. Emner med kun hjemmeeksamen/prosjektoppgaver/underveis-presentasjoner/etc. 
C. Emner med en betydelig andel av vurdering før 1/5, men med avsluttende eksamen 

etter 1/5. 
D. Emner der størstedelen av vurderingen foregår med avsluttende eksamen etter 1/5. 

De midlertidige reglene gjelder primært emner i kategori D. De øvrige kategoriene påvirkes 
imidlertid også av korona-situasjonen, og lignende tiltak bør vurderes rundt gjenværende 
vurdering for emner i disse kategoriene.  

Hvordan dette best praktiseres må vurderes av faglærerne i samarbeid med 
instituttledelsen, som igjen koordinerer seg med fakultetet i tvilstilfeller. Emner i kategori D 
som vurderes å falle inn under unntaksregelen i de midlertidige eksamensreglene behandles 
på samme måte som emner i de andre kategoriene. 

Vurdering i emner med «blandet» eksamen 
For vurderingene rundt emner der eksamensformen ikke er opplagt er det viktig å ha noen 
felles premisser som utgangspunkt slik at eksamensformen kan ses i sammenheng med de 



generelle, midlertidige reglene. Det vi har brukt i utarbeiding av de alternative 
eksamensformene er primært: 

 Situasjonen tilsier at eksamen må foregå digitalt, med alle hjelpemidler tilgjengelig. 

 Mange har en krevende hverdag, samtidig som vi har lite kontroll på hvordan 
eksamen og undervisning gjennomføres. 

 Vi har liten erfaring med å lage og arrangere eksamener digitalt slik vi nå må. 

 Reglene vi ender opp med må være enkle, tydelige og forutsigbare for studentene. 

Disse fire premissene gjør at det i mange tilfeller vil bli mange tilfeldigheter som påvirker en 
eksamensbesvarelse, og dette er begrunnelsen for at karakterenskalaen nå blir bestått / 
ikke bestått på digital, avsluttende eksamen. Det at det har vært betydelig vurdering 
tidligere i semesteret endrer ikke på disse premissene for avsluttende eksamen, det er bare 
at avsluttende eksamen vektes lavere. 

I et tilfelle der vurdering underveis teller 50 % og avsluttende eksamen 50 % kan 
avsluttende eksamen gi kandidaten mulighet til å løfte en karakter som er oppnådd 
underveis og ligger på vippen, opp om de får bestått på avsluttende digital eksamen. 
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