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Lengde på skriftlig eksamen. Behov for faglige, pedagogiske og ressursmessige 
avklaringer 

Utdanningskomiteen diskuterte å innføre maksimal lengde på fire timer til skriftlige eksamener 
våren 2018. Fakultetene kom da ikke til enighet, men saken skulle følges opp høsten 2018.  

Kort fortalt er det slik at suksesshistoriene digital eksamen og felles eksamenslokaler leder til 
kapasitetsmangel i Silurveien høsten 2019. Uten enighet om prinsipper for skriftlige eksamener og 
hvordan merbelastning skal fordeles, vil eksamensplanen ikke kunne bli lagt høsten 2019.  

Det er kritisk å få gjort noe i forkant av eksamensplanleggingen høsten 2019. Planleggingen starter 
lokalt allerede i januar 2019, så vedtak må fattes straks. 

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. 

Hovedspørsmålet er om ressursbruken ved dagens praksis er riktig. Spørsmålet dekker to områder 
av prinsipiell karakter: 

1. Hva vil vi skal være hovedfokus for utdanningen ved UiO? Kan vi sette inn mer innsats og 
ressurser i løpet av undervisningsperioden og mindre til slutt?  

2. Hvem skal bære merkostnadene med lange eksamener? De som forårsaker dem eller resten 
av utdanningsinstitusjonen?   

 


