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Automatisk begrunnelse på eksamen
Automatisk begrunnelse av eksamen sikrer at UiBs studenter får maksimalt læringsutbytte. Ved å
sikre automatisk begrunnelse vil sensorer måtte skrive begrunnelse ved hver sensur. Dette vil også
kreve at sensor må tenke nøyere gjennom sin vurdering. Dette vil føre til bedre og mer konstruktive
tilbakemelding for studentene. Læringsutbytte er det viktigste poenget når det kommer til
automatisk begrunnelse.
Studenter forstår at en E er en dårlig karakter. Men studenten vil vite hvor en feilet. Hva førte til
denne karakteren, og hva skal studenten jobbe med for å forbedre seg? En begrunnelse skal forklare
studenten dette. I dagens ordning har studentene mulighet til å be om begrunnelse fra sensor.
Problemet med dagens ordning er at sensoren må produsere begrunnelsen når studenten ber om
det, som ofte er lenge etter avlagt eksamen. Hvis begrunnelsen og karakteren står samlet, må sensor
skrive en begrunnelse når han setter karakteren. Ved dagens ordning kan sensor ende med å skrive
begrunnelsen lenge etter han faktisk har satt denne karakteren. Da kan man sette spørsmålstegn ved
hvor god begrunnelsen blir.
Automatisk begrunnelse kan føre til større effektivisering. I stedet for at sensor må hoppe tilbake i en
bunke med 200 eksamensbesvarelser og skrive begrunnelse for en eksamen, kan han skrive
begrunnelse når han setter karakteren. Det vil også gi studentene samme klagefrist, noe som kan
lette arbeidet til fakultetene og gi de en bedre oversikt.
Det kan finnes unntak der begrunnelse av eksamen ikke er like nødvendig, for eksempel i
matematiske fag, hvor det er klare fasitsvar. I disse tilfellene bør ingen påtvinges begrunnelse, og det
skal ikke brukes unødvendige ressurser på slike begrunnelser. Det er i disse tilfellene viktig at
fakultetene gjør grundige vurderinger med fagansvarlig og fagutvalg.
Universitetet i Oslo har allerede begynt med prøveordning for automatisk begrunnelse ved eksamen.
Der har ordningen blitt positivt mottatt av alle parter. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
som var først ute med prøveordningen besluttet å innføre ordningen fast. Ved UiO viste det seg også
at den nye ordningen krever mindre ressurser enn den gamle. UiO forklarer det ved at de nå bruker
de vitenskapelige medarbeiderne mer, men de bruker mindre administrasjon. Flere og flere skriftlige
eksamener ved UiB har blitt digitalisert. Dette gjør det ikke kun lettere for sensor å lese, men kan
også gi sensor muligheten til å markere, legge til kommentarer osv. i eksamensbesvarelsen. Den
økende digitaliseringen gir mange muligheter til økende effektivisering og forbedring av
eksamensbegrunnelser.

Studentparlamentet ved UiB mener at:
 Alle studenter ved UiB skal få automatisk begrunnelse på karakter ved eksamen.
 UiB skal fortsette å jobbe med utfyllende og gode sensorveiledninger.
 UiB skal undersøke hvordan digitalisering av eksamen kan gjøre begrunnelser mer effektive.
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