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RT 415680 

2021-02-05 12:23:04 Lars.V.Solerod@usn.no (Lars Vemund Solerød) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 12282170) er levert 
Date: Fri, 5 Feb 2021 12:23:01 +0100 (CET) 

To: fs-onske@fsat.no 
From: Lars.V.Solerod@usn.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• Lars Vemund Solerød 

Din e-post 
• Lars.V.Solerod@usn.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

• kent.christensen@usn.no 

Dagens dato 
• 05.02.2021 

Overskrift/sakstittel 
• Digital karakterutskrift i Studentweb for emner med 0 SP 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Studenweb, karakterutskrift 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

• RT#409315 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

• Når en student har forbedret karakter i et emne, og tidligere resultat har blitt vektet 
ned til 0 sp, bør ikke tidligere dårligere resultater vises på karakterutskriften. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Presenteres som et eksempel: 

 
Det har blitt laget en vektingsreduksjonsregel mellom versjon 1 og 2 av emnet BS-
NAT210-DR. 
 
En tidligere student hos oss (141391) tok versjon 1 av emnet i 2016 og fikk en D. Hun 
tok så opp igjen emnet våren 2019, men da versjon 2, og forbedret karakter. 
Versjon 1 ble vektet ned til 0 sp (vektingsreduksjonsregel 968). 
 
Når vi tar ut karakterutskrift til studenten fra FS, kommer ikke versjon 1 av emnet med 
på karakterutskriften med mindre vi haker av for «Ta med emner redusert til 0 vekt». 
Når studenten selv bestiller digital karakterutskrift på Studentweb kommer det 
imidlertid med, vektet ned til 0 sp. 
Vi kan ikke se behovet for å vise et emne på karakterutskrift når studiepoeng er 
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vektet ned til 0 grunnet overlapp. Vi vil også tro at de fleste studenter heller ikke er 
interessert i at emner med 0 sp og med dårligere karakter kommer med. 

Løsningsforslag 
• Emner vektet ned til 0 sp grunnet vektingsreduksjonsregler kommer ikke med på 

digital karakterutskrift. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Ikke aktuelt 

Eventuelle vedlegg 
 


