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KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2020  
 

FTVene  28/1  
Kunst- og medievitenskap (IKM) 11/2 
Tverrfaglige kulturstudier (KULT) 25/2 
Europastudier  10/3 
LTV  24/3 
Musikk  21/4 
Språk og litteratur (ISL)  5/5 
 
Historiske studier DRV 
Historiske studier ARK   
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)  
 
 

 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 
 



25.02.2020 

Utsendt dato: 25.02.2020 Saksbehandler: Håkon G. Isaksen 
_______________________________________________________________________ 

SR-sak 01/20 Tilbakemeldinger på digital eksamen 
_______________________________________________________________________ 

Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
FTV - Fakultetstillitsvalgt 
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 

Etter besøk fra Øyvind Hauge på FTV-forum og påfølgende diskusjon har han ytret et 1 

ønske om å få tilbakemeldinger fra studentene på hva som kan forbedres med digital 2 

eksamen ved NTNU.  Han ønsker en prioritert rekkefølge på tiltakene og at studentene 3 

beskriver hvilke gevinster de kan se for seg ved å implementere dem. Etter 4 

tilbakemelding fra dere kommer vi i ledergruppen til Studenttinget til å sammenfatte 5 

dem og presentere innholdet for Studenttinget slik at de også kan komme med innspill. 6 

Etter dette ser vi for oss å videreformidle innspillene fra henholdsvis studentrådene og 7 

Studenttinget til Øyvind slik at han kan benytte seg av dette i arbeidet med å gjøre 8 

gjennomføringen av digital eksamen ved NTNU bedre.  9 

10 

Saksbehandlers vurdering 11 

Det vil nok være hensiktsmessig å gjennomføre en gruppediskusjon/workshop med de 12 

instituttillitsvalgte i deres studentråd for å samle inn deres innspill til saken. Våre forslag 13 

til diskusjonsspørsmål er: 14 

15 

- Hvilke problemer opplever studentene med gjennomføringen av digital16 

eksamen ved NTNU i dag?17 

- Hvilke tiltak ønsker studentene å iverksette for å forbedre gjennomføringen18 

av digital eksamen ved NTNU? Her bes studentene presisere gevinsten med19 

de foreslåtte tiltakene.20 

- Hvordan vil studentene prioritere sine foreslåtte tiltak? Her bes studentene21 

sette opp tiltakene i rekkefølge etter hva de opplever som mest nødvendig.22 

23 

Vi ber om at innspillene så sammenfattes i en prioritert rekkefølge hvor problemer, 24 

samt tiltakene og gevinsten med dem er beskrevet tydelig. Dette vil gjøre det lettere 25 

for oss i arbeidsutvalget å videreføre innspillene i vårt arbeid med saken fremover.  26 
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Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Rapport fra workshop på studentrådet HF sitt møte 11.02.20 
 
 
Bakgrunnen for denne workshopen er at det ofte har kommet bekymringer og tilbakemeldinger fra 

studenter og instituttillitsvalgte på tema rundt eksamen. Det er for stor varierende praksis på instituttene i 

tilknytning til eksamen, noe som bør strammes inn på. Derfor har Studentrådet HF valgt å gjennomføre 

en workshop for å samle disse tilbakemeldingene i en rapport som vil videresendes til fakultetet. Denne 

rapporten inneholder problemstillinger knyttet til gjennomførelse av eksamen, tilbakemeldinger, 

begrunnelse, frister og sensurveiledning.  

 

Gjennomførelse av eksamen 

Spørsmål som ble besvart under workshop: er det ofte det oppstår mangel på informasjon rundt 

eksamen? Bør eksamensform og generell gjennomførelse av eksamen forbedres på emner dere har 

vært borti? 

På selve gjennomførelsen av eksamen ble det diskutert gjennomførelse av forberedelse før eksamen og 

under. Før eksamen ble det påpekt at informasjon om omfanget av eksamen må kommuniseres tidlig for 

å forberede studenten. Forelesere må alltid holde seg oppdaterte på pensum og eksamensform da det 

viser seg at det ikke alltid er tilfelle. Når det gjelder digital eksamen må det informeres tydelig at «safe 

exambrowser» må lastes ned og testes på forhånd. Sensurveiledning eller lignende må gjøres lettere 

tilgjengelig og kommuniseres ut til studenten i god tid før eksamen. Det er uttrykt blant studentene et 

ønske om at oppsummering av faget bør starte tidligere i flere fag da det ofte kommer alt for kort tid før 

eksamen starter. Oppsummering hjelper studentene å blant annet få en oversikt over hva de trenger å 

lese/øve mer på, og gir dem et oversiktlig blikk over hva eksamen kan inneholde. 

Under gjennomførelse av eksamen har studentrådet HF diskutert en del krav til eksamensvaktene. 

Eksamensvakter må kunne engelsk på grunn av flere internasjonale studenter. De må også ta hensyn til 

at studenter trenger ro og stillhet da det ofte kan oppstå bråk fra eksamensvaktene. Feil på eksamen må 

kommuniseres tydelig for alle under eksamen og tidligst mulig. Når det gjelder plattformen «Inspera» som 

brukes for hjemmeeksamen påpekte studentrådet HF at det bør finnes klare kriterier for f. eks. ordtelling. 
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Plattformen har også hatt en del tekniske problemer som er uheldig for studentene under levering og tid. 

Selve eksamensspørsmål må alltid bli presentert helhetlig og riktig grammatisk på engelsk, nynorsk og 

bokmål.   

 

Begrunnelse på karakter og tilbakemeldinger på eksamen 

Spørsmål som ble besvart under workshop: hvilke typer problemstillinger kan studenten møte på når det 

gjelder begrunnelse og klage på karakter? Annet? 

Det ble påpekt at tilbakemeldinger på begrunnelse av karakter er ofte dårlige og lite utfyllende. Det 

påpekes at sensurveiledning har ofte blitt gitt tilbake til studenten som ber om begrunnelse og det 

påpekes at sensurveiledning ikke er begrunnelse for karakter. Et eksempel er en student som har fått 

tilbakemelding på bachelor med tre setninger, dette er for uspesifikt. Det bør stilles krav til sensor om hva 

som bør være med i en begrunnelse. Det har dessverre vært tilfeller hvor forelesere og andre 

undervisere har bedt studenter om å ikke be om begrunnelse på karakter. Dette er uheldig da mange 

studenter ber om begrunnelse, ikke bare for å forstå karakteren de har blitt gitt eller for å se om de kan 

vurdere å klage, men også for å lære av besvarelsen sin og se på hva de bør kunne mer om for å 

forbedre seg selv. Alle studenter har krav på å kunne be om begrunnelse uansett karakter de har blitt gitt, 

og da er det veldig uheldig at forelesere har oppfordret studenter til å ikke be om begrunnelse.  

Det bør kunne åpnes for muligheter for studentene til å begrunne hvorfor de ber om begrunnelse og 

eventuelt hvorfor de velger å klage på karakter. Studentrådet HF stiller også spørsmål ved anonymitet i 

sammenheng med begrunnelse og tilbakemeldinger på eksamen. Mangel på anonymitet er uheldig da 

trynefaktor blir med dette reelt. Alle studenter bør ha krav på ny sensor ved klage, dette bør strammes 

mer inn på. 

 

Sensurveiledning 

Spørsmål som ble besvart under workshop: er den tilgjengelig Er innholdet godt nok forklart og forståelig 

for studenten? Annet? 

Sensurveiledningen fra tidligere år bør være lett tilgjengelig for studenten. Med lett tilgjengelig menes det 

at det bør legges ut på plattformer studenten besøker ofte, for eksempel på mail eller læringsplattform. 

Underviser bør informere om sensurveiledning tidlig og hvor den kan finnes. Studentrådet HF stiller 

spørsmål om det bør finnes et standardsystem som bør følges; for eksempel en tidsramme for når det 

skal legges ut og hvor den bør legges ut. Mange av sensurveiledningene som publiseres er ofte for vage 

hvor studenten ikke får godt nok innblikk i hva sensuren egentlige er ute etter. Det er viktig at 

sensurveiledningene er godt forklart slik at studenten kan 
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Det har dessverre vært flere tilfeller hvor sensurveiledning ikke har vært tilgjengelig og fag hvor det rett 

og slett ikke har vært en sensurveiledning. Studentrådet HF ser dette som et stort problem som må tas 

tak i. Det bør lages en oversikt over emner og deres respektive sensurveiledninger. Dette kan være 

løsningen på slike problemer. Karakterskala er ikke sensurveiledning.  

Sensurveiledning kan være behjelpelig når studenten er usikker på om de skal be om begrunnelse på 

eksamen eller ikke. Det er fint for studenten å se om de har fått med seg det sensurveiledningen er ute 

etter eller ikke. Kan igjen løse problemet med at flere undervisere vil ha færre som ber om begrunnelse 

på eksamen.  

 

Frister med tanke på klager og karakter 

Spørsmål som ble besvart under workshop: blir frister overholdt? Bør fristene være lengre? Hvorfor? 

Annet? 

Det har generelt vært problemer med at frister ikke blir overholdt når det gjelder eksamen. Dette gjelder 

spesielt ofte frister i henhold til frist for tilbakemelding på eksamen. Dette blir ofte ikke overholdt og 

Studentrådet HF mener dette må strammes inn på. I større grupper bør det bli tilsatt flere sensorer for at 

fristene for tilbakemelding på eksamen skal overholdes. Institutt/program får ikke lengre konsekvenser av 

å være sein med karakterer. Dette bør innføres igjen da det har blitt verre etter at konsekvens har blitt 

fjernet. Når studentene skal be om begrunnelse eller klage på eksamen har de også frister å overholde. I 

dagene som inngår i fristene mister studentene dager i helligdager, men ikke forelesere i sine frister. 

Dette burde bli likt for begge parter. Frister for studenter bør altså ikke inkludere helligdager. 

Tilbakemeldingen/begrunnelsen må tydeliggjøres så studenten er klar over at den er kommet. Flere 

opplever å ikke få mail om at sensur er registrert. De som får mailen på eksempelvis gmail, opplever at 

det havner i søppelpost da mailen fra studentweb ikke blir registrert som viktig. Dette gjør at det tar 

lengre tid før studentene får med seg at sensur er registrert, som igjen gjør at studenten får kortere frist til 

å klage eller be om tilbakemelding. Derfor er det viktig at studentene får melding om sensur på 

studentmailen og ikke andre mailadresser studentene eier. Det bør standardiseres hvordan studenten får 

tilbake sensur på eksamen. Det bør for eksempel legges ut i emnesiden på blackboard.  

 
 
Spørsmål kan sendes til ftv@hf.ntnu.no  

mailto:ftv@hf.ntnu.no
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