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Norm for eksamenslengde skriftlige eksamener 

Norm for eksamenslengde i Silurveien var sak i utdanningskomiteen 17. april 2018. Komiteen 

støttet den gang ikke at norm på maksimalt 4 timers eksamen skulle utvides utover MN og HF, som 

har gode erfaringer med bruk av denne normen, men det var enighet om å diskutere 

eksamenslengde for skriftlige eksamener på nytt i løpet av høsten 2018.  

Saken om eksamenslengde er ikke triviell, og berører både økonomiske og pedagogiske sider ved 

vår utdanningsvirksomhet. De økonomiske og de pedagogiske sidene har også en forbindelse ved at 

Universitetet i Oslo bruker relativt mye ressurser på testing og eksaminering av studenter. Dette er 

ressurser som i prinsippet kunne vært brukt til å gi studentene tilbakemelding på deres arbeid og 

innsats på et tidligere stadium. Å styrke fokuset på studentenes læring er en viktig ambisjon for 

utdanningssatsingen ved Universitetet i Oslo, og en gjennomtenkning av hvordan formative 

tilbakemeldinger til studenter kan inngå i en større helhetstenkning der fokuset på eksamen 

reduseres, er svært ønskelig.   

En reduksjon i eksamenslengde tilfører i seg selv ikke en gevinst knyttet til studentenes læring, 

men kan stimulere til en gjennomtenkning og prioritering av hvilke kunnskaper, ferdigheter og 

kompetanse vi tester på eksamen mer generelt. En reduksjon i eksamenslengde kan ikke minst 

stimulere til større grad av kreativitet og variasjon i eksamensformene der disse i sterkere grad 

koples til læringsmålene.   

Sett fra et økonomisk perspektiv er diskusjonen om en norm for eksamenslengde også blitt 

presserende grunnet en mangel på kapasitet på lokaler fra høsten 2019. Høyere logistisk press i 

Silurveien 2 til høsten skyldes at Det juridiske fakultet skal delta fullt ut i fellesløsningen. Dette 

krever ca. 5000 eksamensplasser. 
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Eksamener på over 4 timer er uforholdsmessig plass- og tidkrevende. Her er et eksempel fra våren 

2019, hvor ett emne med estimert behov for 25 eksamensplasser tar opp hele andreskift i en sal 

  

I tillegg til å spise av de felles plassene i Silurveien, stjeler lange eksamener tid. Våren er lettere å 

legge enn høsten, men istedenfor å bruke én dag på dette, gikk det nå med en hel arbeidsuke fordi 

så mye måtte legges med håndsøm framfor å bli lagt av automatikk. 

Enkelte dager har vi også måttet legge eksamener på 2-3 timer i et senere andre skrift, for eksempel 

med oppstart kl 16:00, slik at kabalen skal gå opp. Dette påvirker studenter i de emnene som må ha 

sene eksamener og det påvirker ansatte hos USIT og i avdeling for fagstøtte, både i Lucy Smiths hus 

og i Silurveien som får lange arbeidsdager. I tillegg kommer ansatte i Inspera.  

Både plassbruk og tidsbruk kommer med en faktisk merkostnad som det fram til nå har vært 

fakulteter som har hatt papireksamener og eksamener på under 4 timer som har betalt for i form av 

ukurante eksamenslokaler og eksamenstider. Men som vi ser i grafen nedenfor øker andelen 

digitale eksamener, hvilket vil si at bruk av midlertidige eksamenslokaler på campus blir stadig 

mindre aktuelt. 

som har 167 eksamensplasser. 

Det er med andre ord 142 

eksamensplasser som ikke blir 

mulige å bruke i denne salen. 

Våren 2019 kunne ikke 4.647 

eksamensplasser benyttes fra kl 

14:30 grunnet eksamener på 

over 4 timer. 946 av de 

manglende plassene kom i uke 

23, den trangeste uken i hele 

vårens eksamenskabal. 

Tilsvarende tall for høsten 2018 

var 4.728 plasser. Når juridisk 

fakultet skal inn høsten 2019, 

vil ikke kabalen gå opp. 
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Det kan i tillegg stilles spørsmål ved hvorfor det er emner og studenter med korte eksamener som 

skal bære kostnaden av at enkelte fakulteter vil ha lange eksamener. Hvis andre enheter insisterer 

på lange eksamener må det medføre kostnad for dem, og ikke enheter som har innført normert 

maksimallengde på 4 timer, for eksempel i form av tapte læringslokaler (lesesaler, studentarealer) 

eller sene eksamenstider.  

Vi foreslår derfor at de praktiske konsekvensene, og merkostnadene knyttet til dette, fra høsten 

2019 skyves over til de som forårsaker dem.  Dette innebærer at fakulteter som vil avvikle lange 

eksamener blir belastet merkostnad, det vil si bli fakturert for overtid til ansatte. De må også belage 

seg på å få eksamen på ukurante tidspunkter: utenfor hovedeksamensperioden, på lørdager, måtte 

avslutte sent (etter 18:30). 

 

Spørsmål til utdanningskomiteen: 

Hva er det pedagogiske grunnlaget for å ha skriftlige eksamener og da skriftlige eksamener på over 

4 timer i særdeleshet. Hvilken merverdi gir lange skriftlige eksamener til studentenes læring? Hva 

er den pedagogiske hensikten? Er det nødvendig å ha skriftlig eksamen på over 4 timer, i så fall – 

hvorfor?  

Hva synes dere om forslaget til Avdeling for fagstøtte, om at merkostnad ved avvikling legges til 

enheter som har lange eksamener? Hvis enkelte emner må ha lange skriftlig eksamener, er det en 

rimelig løsning? Hva skal fellesskapet gå inn med? Hva skal den enkelte enhet måtte bekoste? 
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