
Litt om eksamen

Her er litt informasjon og annet som kanskje kan være nyttig.

• En del av dere er registrert uten nok godkjente øvinger. Hvis dere
mener dette er feil burde dere ha kontaktet meg for lenge siden, og har
dere ikke det burde dere gjøre det snarest. Mener dere at det er feil og
at dere har nok øvinger skal det fremdeles være mulig å ta eksamen,
men denne vil ikke bli rettet hvis det viser seg at det ikke har vært
godkjent nok øvinger.

• Forholdet mellom de to delene p̊a eksamen er som følger: Den ene delen
har 6 oppgaver som hver kan gi 10 poeng, totalt 60. Den andre delen
har 7 flervalgsoppgaver som tilsammen kan gi 20 poeng.

• Dette gir totalt 80 poeng. Siden midtsemesterprøven var ut av 40 poeng
og teller 20 prosent kan du jo dele poengsummen din fra midtsemesterprøven
p̊a to for å se hvor mye den bidrar.

• Les oppgaveteksten nøye og pass p̊a at du svarer p̊a det det spørres
om. Det gjelder spesielt p̊a flervalgsoppgavene; et par av disse spør om
“negative svar”, f. eks. spør noen oppgaver om sanne utsagn, mens
andre spør om usanne utsagn.

• Jeg har mast en del om begrunnelse av svarene, kanskje s̊a mye at en
del har f̊att inntrykk av at faget ikke teller og det eneste som teller er
skriveferdighetene deres. Det er selvfølgelig ikke tilfellet. Det er faget
som st̊ar i sentrum. Grunnen til at jeg maser er at det ofte er mange
som har en besvarelse der faget forsvinner p̊a grunn av forklaringer som
ikke henger sammen. Har du dette i bakhodet og er kritisk til det du
skriver burde det g̊a bra. En ting å ha i bakhodet: Det er ikke sikkert
sensor har løst oppgaven p̊a samme m̊aten som deg. Sørg for at sensor
forst̊ar det du gjør.

• Ikke la deg vippe av pinnen hvis du ikke forst̊ar en oppgave med en
gang, eller hvis en oppgave ser helt anderledes ut enn det du har sett
før. Du kan enten g̊a videre til en annen oppgave først, eller du kan ta
deg litt tid til å se om du kan finne ut litt mer om oppgaven før du gir
den opp. En del av oppgavene er kanskje vanskelige ved første øyekast,
men lettere etter at du har sett litt p̊a dem. Ikke gi opp hvis du ikke
ser en vei rett til m̊alet med en gang.
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