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Sak fra fakultetsstyremøte 12.12.2017

Studentene opplevde følgende utfordringer med eksamen på 

studiene

• Ikke bred nok testing.

• Testing av perifer kunnskap  

• Manglende samsvar mellom undervisning og eksamen 

• Tolkning av uklare spørsmål stjeler tid fra resten av eksamen

• Bilder av dårlig kvalitet

• Kvalitetskrav ved overgang til graderte karakterer

• Uklare rutiner knyttet til studentgjennomlesning 

• Dagens studentrepresentanter: Det er fortsatt er en del 

eksamener som tester for store deler av periferien av 

«pensum». 



Eksamensformer 

• Skriftlig eksamen

• Digital eksamen – MCQ, Sekvensielle oppgaver

• Objektiv strukturert klinisk eksamen (OSCE)

• Muntlig eksamen med/uten pasient

• På valgfrie emner

– Muntlig fremleggelse (individuelt eller gruppe)

– Skriftlig rapport



Forbedringer siden 2017

• Uklare rutiner knyttet til studentgjennomlesning 

– Gjennomlesning skjer nå på fakultetssekretariatet

• Bilder av dårlig kvalitet

– Bedre kvalitetssjekk

• Tolkning av uklare spørsmål stjeler tid fra resten av 

eksamen

– Jobber med klarere spørsmål, mindre tekst



Kvalitetskrav ved overgang til graderte karakterer

• Karakterer på skriftlige eksamener  + anatomi (prøveordning) 

• Plan for innføring legges frem for programrådet

– Karakterer innført på Modul 1, 2, 4, 5

– Høst 2019  M3, 6

– Vår 2020 M7



Samsvar undervisning/eksamen, perifer kunnskap 

• Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) definerer hva som 

testes til eksamen

– Forelesningene avspeiler dette i hovedtrekk

• Noen «avanserte» spørsmål er nødvendige for å kunne 

skille mellom besvarelsene med tanke karakterfastsetting

– Må være innenfor LUB

• Spørsmålene evalueres i etterkant

– Spørsmål som ikke har fungert godt, tas ut av sensureringen

• Spørsmål lagres i pool til senere i gjenbruk



Kvalitetssikring av eksamen

• MCQ – mange spørsmål – sikrer bred testing

• Psykometriske analyser

– Tester eksamen det den skal teste?

– Hvordan et spørsmål har fungert

• Enkeltspørsmål tas evt sensureringen

• Der eksamen består av ulike deler, får studenten oppgitt 

både delkarakterene og samlet karakter.

• 20 % av spørsmålene offentliggjøres til trening

• Øvrige spørsmål lagres i pool til senere i gjenbruk.



Nasjonal delprøve

• Digital prøve siste studieår - prøveordning

• Mål – felles avsluttende eksamen for alle studiestedene 2021

• Kvalitetssikring av studieprogrammene

• Samarbeid og utveksling av oppgaver

• NOKUT-prisen 2017 – 1 mill kr

– Kurs for lærere 

– Nasjonal konferanse om eksamens- og vurderingsarbeid 19.9.19


