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1.  Utfordringer for eksamensavvikling grunnet Corona-virusepidemien 

 
På møte i ekspertgruppen 18. februar ble utsending av mail til 
sensor/administrasjon diskutert. Det var enighet om at rutinen endres slik at det 
sendes ut mail hver natt.  
Det ble etterlyst status for dette. Knut kommer med tilbakemelding via e-post.  
 
Hvilke planer har institusjonene lagt angående endring av vurderingsordning og 
vurderingsform? 

Gruppen tok en runde på hvordan deres institusjoner har tenkt å avvikle vårens 
eksamener. Arbeidet er så vidt kommet i gang så mye er fortsatt uavklart og under 
planlegging.  
 
Noen stikkord om planlegging så langt:  
UiT: Gjør ikke endringer i FS men i eksamenssystemet. 
USN: Gjør ikke endringer i FS bortsett fra overordnede ting. Alle øvrige endringer 
gjøres i eksamenssystemet. Har laget felles e-poster til alle studenter som skal ta 
eksamen. 
HVL: Ikke avgjort om endringer skal gjøres i FS eller i eksamenssystemet. 
UiB: Hvilke endringer er nødvendig for at Inspera skal fungere? Fakultetene ved UiB 
har fått pålegg om å endre til hjemmeeksamen. Mange av fakultetene har signalisert at 
det avvikles hjemmeeksamen ut inneværende semester.  
UiT: Alle eksamen som skal endres til hjemmeeksamen skal avvikles samtidig. 
NTNU: Kjører doble sett eksamener med tilsvarende tidsbruk som for ordinær 
eksamen. 
HVL: Studentene skal få litt lengre tid enn det de ville fått på ordinær eksamen. 
 
Konklusjonen ser ut til å være at endringer håndteres i eksamenssystemet, ikke i FS, og 
at strategien for eksamensavvikling ikke tar utgangspunkt i funksjonaliteten i 
eksamenssystemet som benyttes. 
 
UiB har laget en oversikt over rutiner for endring av vurderingsform: 
https://mitt.uib.no/courses/25801/pages/endring-av-vurderingsform-pa-eksamen 
 
Hva hvis store mengder studenter blir fraværende? Skal det da avvikles flere runder 
med ordinær eksamen? 

HVL: Dette blir som et vanlig gyldig fravær som dermed utløser eksamen neste 
semester. 
NTNU: Ikke avklart, men foreløpig har det vært diskutert å avvikle eksamen i august. 
UiB: Anses som vanlig gyldig fravær. Ikke avklart når ny eksamen skal avholdes. 
UiS: Oppretter nye eksamener i FS og overfører til Inspera. Ellers det samme som UiB. 
UiO: Gjør det samme som UiB.  
HVL: Skal samme vurderingsform brukes til konteeksamen til høsten, eller skal man 
bruke den som opprinnelig var tenkt? Må tenke litt på dette.  
NTNU: Foreløpig beholdes det som var opprinnelig eksamensform. Kommer an på 
emnebeskrivelsen. 
UiT: UiT har en forskrift som sier at konteeksamen kan avvike fra ordinær eksamen. 
UiO: Legeerklæringer blir basert på egenmelding ved UiO. Det samme gjelder for UiT 
og UiB.  
 
Konklusjon: Man må regne med mange flere konteeksamen til høsten, noe som trolig 
vil lage komplikasjoenr ift undervisning på høstsemesteret. 
 
 

https://mitt.uib.no/courses/25801/pages/endring-av-vurderingsform-pa-eksamen
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Hva med ekvivalens der hjemmeeksamen erstatter skriftlig? 

UiB: Hovedregel er at man må ta alle deler på nytt. Da vil ikke ekvivalens fungere.  
Hva hvis skriftlig oppgave inngår som del av eksamen? Dersom man har gyldig fravær 
til eksamen, så skal man få lov til å ta kun deleksamenen. 
 
Rutine for eksamenstilpasning for den enkelte student 

UiO meldte at ekstra tid (timer og minutter) til eksamen ikke kommer med ved kjøring 
av rutinen for eksamenstilpasning. Knut sjekker med utvikler og kommer med 
tilbakemelding. 
 
Gjennomføring av eksamen uten fullført obligatorisk aktivitet 

UiT stilte spørsmål om det finnes en løsning i FS for å sperre mot overføring til 
protokoll i tilfeller der studenten ikke har fått fullført en obligatorisk aktivitet.  
Da denne problemstillingen er aktuell for flere institusjoner, ble UiT bedt om å sende 
inn saken til fs-support. 
  
Her er saken UiT nå har sendt inn:  

Vår midlertidige eksamensforskrift, utformet i forbindelse med pandemien, åpner 
for at studenter skal kunne gjennomføre eksamen uten å ha bestått obligatorisk 

aktivitet, for så å gjennomføre arbeidskravet i ettertid. I disse tilfellene er det viktig 
at vi unngår at eksamensresultatene protokollføres før oblig er registrert som 
godkjent. Ved UiT ser vi på en løsning der vi før protokollføring kjører et script, som 
legger inn vurdbehstatus SPERRET på alle eksamensresultater der det mangler 
resultat på obliger, slik at disse ikke går til protokoll når man kjører 573.001. 
Samtidig ser vi da at det er nødvendig å kjøre ytterligere et script i forkant, som 
sletter alle oblig-meldinger på studenter som har gyldig bestått resultat på obligen 
fra tidligere, slik at disse studentene ikke skal få resultatet sitt sperra. 
 

 
HVL: Studenter med obligatoriske lab-øvinger skal få ta eksamen uten å ha oppfylt 
arbeidskrav og lignende. 
 
Har institusjonene planer om å endre alle eksamener som skal avvikles frem til 
1. juni?  

UiT: Ikke avgjort ennå, men alle planlagte eksamener frem til 17. april skal i hvert fall 
endres til hjemmeeksamen. 
NTNU: Har planer om å bruke hele juni til eksamensavvikling og holde utsatt 
eksamen i august. 
 
Hva med avvikling av muntlig eksamen? 

HVL: Muntlig eksamen avvikles digitalt for små emner. Avvikling av store emner er 
uavklart. 
NTNU: Digital avvikling anbefales ikke for store emner, men for små emner bør det 
være uproblematisk. 
UiB: Jobber med å få gjennomført muntlig eksamen. Hvis man får tekniske problemer 
med mange studenter så blir det problematisk. 
USN: Hva med de som «jukser» under muntlig eksamen, f.eks. ved å late som at nettet 
faller ut for deretter å logge seg på igjen?  
 
Tekniske løsninger kan skape problemer under eksamensavvikling.  Nettkapasitet kan 
bli et problem, f.eks. i forbindelse innlevering av oppgaver. Institusjonene må ha plan 
B med tanke på dette. Her er det nødvendig med større fleksibilitet. Bør institusjonene 
planlegge seg imellom slik at ikke alle har samme frist (klokkeslett) for innlevering? 
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Konklusjon: Unit v/Jon Strømme får i gang en risikoanalyse om gjennomføring av 
vurdering vår 2020.   
 
 

2.  Eventuelt 

 
Ingen saker under Eventuelt. 
 
 
Neste møte:  I uke 13, dato og tid kommer. 
  

Sted: Nettmøte 


