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Tilgjengeliggjøring av poengsum ved eksamen i medisinstudiet 

 

Bakgrunn: 

I 2005 vedtok fakultetsstyret følgende:  

 

Fakultetsstyret går inn for å opprettholde karaktersystemet bestått/ikke-bestått. Det innføres 

poenggiving ved skriftlig eksamen. Poengsummen er uoffisiell, den skal ikke føres på 

vitnemålet, og kan ikke innklages. Fakultetsledelsen skal arbeide for at tilbakemelding til 

studentene økes i studiet, i tråd med intensjonene da Oslo96 ble innført.1 

 

Opplysning om oppnådd poengsum var ment å være en tilbakemelding til studenten på 

måloppnåelse. Praksisen ble etter hvert utvidet fra kun å omfatte skriftlig eksamen til også å 

innbefatte omfatte eksamener hvor det føres etterprøvbar poengsum. Utvidelelsene har ikke 

vært gjenstand for styrebehandling, men ble gjort suksessivt. 

 

Da denne ordningen startet i 2005, ble poengsummen oppgitt til hver enkelt student per 

telefon. Med tiden fikk man lagt ny funksjonalitet inn i det gamle «Mine studier», hvor man 

imøtekom en administrativ etterspørsel etter en mer ressursmessig besparende måte å oppgi 

poengsum på. Poengsum ble derfor gitt gjennom «Mine studier» til den enkelte student. I 

tillegg fikk studentene etter hvert også informasjon om median via «Mine Studier». 

Resultatene ble gitt per eksamen og var kun tilgjengelig i en kort periode, men studentene 

kunne ta skjermdump av resultatet og dermed også benytte poengsummen som 

dokumentasjon på oppnådd resultat ved eksamen. I tillegg kunne man vise hvor man var 

plassert resultatmessig i forhold til andre studenter. Dette var en uheldig praksis siden 

medianverdien ikke ble kvalitetssikret på en adekvat måte. 

 

Høsten 2014 innførte UiO sentralt et felles studentadministrativt system hvor 

funksjonaliteten for å oppgi eksamenspoengsum og medianverdi ikke lenger var mulig å gi 

direkte til student. Studentene har derfor fått oppgitt poengsum ved 

studentinformasjonskontoret ved personlig oppmøte. Studiedekan besluttet også høsten 

2014 at median ikke skulle oppgis siden medianverdien ikke kunne kvalitetssikres (endring i 

poengsum og lignende etter klage og lignende), og at den ville kreve manuell utregning av 

studieseksjonens personale.  

 

Poengsummen kan sammenlignes med krav for karakteren bestått, og skulle kunne gi 

studentene en tilstrekkelig tilbakemelding om kunnskapsnivået. Sammenligning med median 

                                                           
1 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 14. juni 2005, sak 29/05, saksnr: 05/10983 
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vil ikke gi noen tilleggsinformasjon for den enkelte student om prestasjon, kun en 

sammenligning av snittskår av hele kullet.  

 

Vurdering: 
Høsten 2013 vedtok fakultetsstyret ny rammeplan for profesjonsstudiet i medisin. I den ble 

det blant annet bestemt at det skal innføres en gradert karakterskala i hele eller deler av 

studiet, og at dette skal skje senest i 2017. Vedtakspunktene som omhandler innføring av 

gradert karakterskala var som følger: 

  

 Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F). Denne skal implementeres etter at 

det er gjennomført en kvalitetssikring av eksamensformer og en utredning av hvilke emner som 

skal evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Implementeringen skal skje senest i 2017.  Det 

åpnes for at man også i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner. 

 

 Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for 

Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. 

Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes. 

 

Studenter som tas opp i ny studieplan fra og med høsten 2014 er gjort oppmerksom på at det 

i løpet av deres studietid vil innføres en gradert karakterskala. På programsiden for 

profesjonsstudiet i medisin står det:  

 

Karakterordning 

Gradert karakterskala (A-F) er vedtatt innført i profesjonsstudiet i medisin senest 2017 etter at 

det er gjort en kvalitetssikring av eksamensformer og en utredning av hvilke emner som skal 

evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Studenter som søker opptak til studiet høsten 

2014/våren 2015 er varslet om denne omleggingen på programsiden. Omleggingen av 

karaktersystemet innebærer at studenter som blir tatt opp på studiet i ny studieplan vil få et 

vitnemål etter endt studium hvor både karakterskalaen bestått/ikke-bestått og gradert 

karakterskala (A-F) vil forekomme avhengig av emne. 

 

Det er besluttet at studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull 

som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle 

kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket. 

 

Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det 

de startet på i studiet. 

 

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og følger normal studieprogresjon berøres ikke 

av omlegging til gradert karakterskala. 

 

Begrunnelse for å avslutte tilbakemelding ved poeng fra kullet høst 2014 

I løpet av 2015 starter arbeidet for å innføre graderte karakterer i profesjonsstudiet i medisin. 

Det er kun to år til den nye ordningen skal være på plass hvor begge de offisielt godkjente 

karakterskalene, A-F og bestått/ikke-bestått skal benyttes. Denne tiden er nødvendig for å 

forberede studentene, lærerne og det studieadministrative leddet for øvrig på overgangen, å 

kvalitetssikre eksamensformer, samt berede grunnen for et bedre tilbakemeldingssystem ved 

eksamen. For å sikre en mest mulig vellykket overgang vurderes det som hensiktsmessig at 

kull fra og med høst 2014 ikke lenger får oppgitt poengsum, men at de heller kan be om å få 

en skriftlig eller muntlig individuell tilbakemelding på eksamensresultatet. 
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Det kan synes som om opplysning om poengsum etter hvert og til en viss grad har fungert 

som et uoffisielt skyggekaraktersystem som kan gi et mer differensiert bilde av kandidatene. 

Det var ikke hensikten da det ble innført som et system for individuell tilbakemelding. 

Systemet har ingen offisiell godkjenning og er heller ikke operasjonalisert på en 

tilfredsstillende måte for den bruken vi vet at det har i dag. Poengskårens uformelle status 

gjør det ikke mulig å klage på den og skåren er ikke som bokstavakrakteren en tydelig og 

etterprøvbar tilbakemelding på studentens prestasjon.  

 

Fakultetet ønsker å kun benytte de offisielt godkjente karakterskalaene med de mulighetene 

de gir for å utvikle et godt tilbakemeldingssystem og ivaretakelse av rettigheter og plikter 

disse gir til både for fakultet og studenter.  

 

Totalvurderingen blir derfor at praksisen med tilbakemelding til studentene i form av poeng 

ikke tilfredsstiller krav til kvalitetssikring som stilles til tilbakemeldinger for øvrig, og at 

denne formen for tilbakemelding har fått en uformell status som ikke er i tråd med hensikten 

som lå til grunn da ordningen i sin tid ble innført. I tillegg er det ønskelig å benytte tiden 

frem til implementering av bokstavkarakteterer for å forberede undervisningsorganisasjonen 

på dette i sin helhet. Da kan man utarbeide et godt fundert tilbakemeldingsopplegg i form av 

bruk av de to offisielle karaktersystemene, samt få på plass et system for tilbakemelding til 

studentene. Det bes derfor om at ordningen med tilbakemelding ved poengsum oppghører 

for kull fra og med høst 2014.  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Studenter i kull fra og med høst 2014 får ikke oppgitt poengsum ved eksamen, men kan 

be om en skriftlig eller muntlig begrunnelse for eksamensresultatet uten at poengsum 

oppgis.  

  

2. Studenter i kull fra og med høst 2009 og til og med vår 2014 omfattes ikke av endringen 

og får oppgitt poengsum ved eksamen som tidligere.    
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Sakspapirer som var sendt ut:
Fakultetsnotat av 24.5.2005
Høringsuttalelse fra MSU om karakterer i medisinstudiet

FORSLAG OG VOTERINGER:

> Dekanatets forslag til vedtak:

Fakultetsstyret går inn for å opprettholde karaktersystemet bestått/ikke bestått. Det
innføres poenggiving ved skriftlig eksamen. Poengsummen er uoffisiell, den skal
ikke føres på vitnemålet, og kan ikke innkiages. Fakultetsiedelsen skal arbeide for
at tilbakemelding til studentene økes i studiet, i tråd med intensjonene da
studieplanen 0s1o96 ble innført.

7 stemte for forslaget (Evensen, Sejersted, Vartdal, Henriksen, Haug, Helseth, Strønen)
2 stemte mot forslaget (Benestad, Risøe)

> Haakon Benestads forslag til vedtak:

Fakultetsstyret går inn for å opprettholde karaktersystemet bestått/ikke bestått.
Fakultetsiedelsen skal arbeide for at tilbakemelding til studentene økes i studiet
og etter eksamen, i tråd med intensjonene da studieplanen Oslo96 ble innført.

Det ble ikke foretatt noen avstemming /kontraavstemming over forslaget.

Fakultetsstyret fattet mot 2 stemmer følgende
Vedtak:

Fakultetsstyret går inn for å opprettholde karaktersystemet bestått/ikke bestått, Det
innføres poenggiving ved skriftlig eksamen. Poengsummen er uoffisiell, den skal ikke
føres på vitnemålet, og kan ikke innklages. Fakultetsledelsen skal arbeide for at
tilbakemelding til studentene økes i studiet, i tråd med intensjonene da studieplanen
Oslo96 ble innført.

Side 5 — Protokoll fra mote i Det medisinske fakultetsstyre 14. juni 2005



Stemmeforklaring fra styrerepresentant professor Haakon Benestad:

Jeg kan ikke gå inn for utarbeidelse av en uoffisiell poengsumberegning ved
skriftlige eksamener av følgende grunner.

Eksamen har gjerne “PBL-karakter”. Det betyr at studentene skal svare på
spørsmål i tilknytning til presenterte sykehistorier. Spørsmålene — kanskje ca. 30
alt i alt — spenner over et vidt faglig register, fra anatomi og embryologi, over
(pato)fysiologi, patologi og klinikk, til laboratorieundersøkelser (radiologi, EKG,
klinisk-kjemiske prøver) og sosialmedisin.
• For at en vurdering skal være reliabel, kreves gode sensorveiledninger. Min

erfaring er at de ofte ikke er gode nok.
• Dessuten må besvarelsen — håndskrevet på gjennomslagspapir — være leselig.

Det er heller ikke bestandig tilfelle, selv om nesten alltid så meget lar seg
dechiffrere at jeg som sensor kan avgjøre om kandidaten skal bestå eksamen.

• Det studentene trenger, i tillegg til å kunne sammenholde egen besvarelse med
sensorveiledningen som legges “på nettet”, er ikke en sammenfattende
poengsum, men en individuell samtale med sensor for oppgaven, slik at sterke
og svake sider ved besvarelsen kan synliggjøres og eksamen dermed få et
innslag av læring.

En annen sak er at det bør etableres en ordning som sikrer at spesielt svake
studenter, som dog består eksamen, får tilbakemelding om prestasjonen sin.
Dessuten bør det arbeides for deltakelse i et internasjonalt test-opplegg, så
kandidatene som deltar, kan få vite hvilken persentil de ligger på — kanskje én
gang i løpet av studiet og etter endt eksamen. Et slikt arrangement kunne være
verdifullt selv om en internasjonal test muligens ville vektlegge kunnskap
annerledes enn vi gjør i våre studier. Dessuten vil ferdigheter ikke kunne testes, og
holdninger trolig heller ikke.

Stemmeforklaring fra siudentrepresentant Petter Risoe:

Spørsmålet om bruk av en uformell poengskala ved skriftlig eksamen er vanskelig.
Jeg erkjenner at ordningen er populær blant medisinerstudentene ved NTNU og
at den vil kunne dekke et tilbakemeldingsbehov hos et antall av studentene på
legestudiet. At poenggivningen er uformell fjerner enkelte av de negative sidene
ved graderte karakterer og gjør også at kravene til reliabilitet kan settes lavere enn
om skalaen hadde vært formell. Allikevel mener jeg at bruken av en poengskala
fra 0 til 100 på essaybaserte eksamener er prinsipielt uheldig. Etter min mening er
det fare for at behovet for å separere kandidatene ved et poengsystem kan
innvirke uheldig på utformingen av eksamen, og således bryte med intensjonen i
studieplanen. Vitenskapelig ansatte med høyt spesialiserte fagfelt mangler naturlig
nok også forutsetninger for å vurdere en allsidig essay-basert eksamen tilstrekkelig
reliabelt dersom ildce kvaliteten på sensorveiledningene heves betraktelig fra
dagens nivå. Spørsmålet om bruk av poengskala bør vurderes grundigere enn det
som er gjort i forkant av dagens vedtak. Styremedlem Haakon Benestads forslag
lukker ikke muligheten for å innføre poengskala på et senere tidspunkt dersom en
slik vurdering skulle tale til fordel for en slik innføring.
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