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Møte: 8. mai 2013   

 

 

TILLATTE KALKULATORER VED EKSAMEN 

 

 

Studiestyret diskuterte på møtet 30. mai 2012 saken Hjelpemidler på eksamen (9/12). I saken 

ble det blant annet tatt opp hvordan oversikten over tillatte kalkulatorer skulle formuleres i det 

utfyllende reglementet ved fakultetet.  

 

Modellene som står oppført i dagens utfyllende regler for eksamen er i ferd med å bli utdatert, 

og fakultetet ser derfor et behov for å endre denne informasjonen. Studiestyret ble bedt om å 

diskutere om det er ønskelig å oppgi konkrete modeller i reglementet, eller om det bør være en 

generell tekst om hvilken type kalkulatorer som er tillatt. Det ble enighet om at Matematisk 

institutt og Institutt for Fysikk og Teknologi skulle uttale seg om hva som ville være mest 

hensiktsmessig, og gi råd om hvordan dette bør utformes for hele fakultetet. 

 

Fakultetet ba i brev av 20.06.12 (10/3834) om tilbakemelding fra de to instituttene. Dersom 

instituttene mente at konkrete kalkulatormodeller skulle tas med i reglementet ba vi også om at 

det ble utarbeidet en plan for hvordan denne informasjonen skulle holdes oppdatert, og hvem 

som skulle være ansvarlig for det. Dersom instituttet ønsket en generell tekst i reglementet ba vi 

om at det ble diskutert hvordan dette skulle informeres og kontrolleres. I brevet ble det lagt ved 

eksempler på regler for kalkulatorer ved:  

 UiO – utfyllende liste med tillatte modeller 

 NTNU og UiS – Skiller mellom enkel kalkulator (3-4 modeller er tillatt) og alle typer 

kalkulator 

 

INSTITUTTENES SVAR 

Matematisk institutt i brev av 16.10.12: 

Programstyret har diskutert saken, og anbefaler å følge modellen fra UiS.  

 

Det vil si å ha et skille på kalkulatortillatelsen, der hvert enkelt kurs må skrive under tillatte 

hjelpemidler en av følgende:  

a) Alle kalkulatorer tillatt (utenom de som har mulighet for mottak/sending)  

b) Enkel kalkulator tillatt (en eller to enkle og billige navngitte kalkulatorer bestemmes)  

c) Ingen kalkulator tillatt 

For mange emner ved instituttet har det ingen betydning hvilken kalkulator man bruker, da det 

ikke er mulig å jukse med kalkulatoren uansett. I slike kurs ønsket særlig 

studentrepresentantene i programstyret å få bruke sin kalkulator fra videregående, som er en 

avansert modell.  

 

For emner i matematikk vil «a) Alle kalkulatorer tillatt» være aktuelt for mange eksamener, og 

studenter kan da bruke den kalkulatoren de er vant med. I noen få kurs kan det jukses med en 
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grafisk kalkulator, og dermed må det være begrensninger. Her anbefales det at det kun tillates 

en eller to navngitte kalkulatorer som er billige og lette å anskaffe.  

 

Programstyret anbefaler ikke en detaljert liste over tillatte kalkulatorer som ved UiO, da det vil 

kreve mye å holde listen oppdatert. 

 

Programstyret ved Matematisk institutt understreker at de ikke har sterke meninger om tillatte 

kalkulatorer ved eksamen, og dette må kun sees på som en anbefaling i forhold til deres egne 

kurs.  

 

Institutt for fysikk og teknologi i brev av 17.10.12: 

For fagområdene i fysikk og teknologi, vil det være mest aktuelt å tillate én, eller et fåtall av 

helt konkrete kalkulatormodeller. Et eksempel instituttet trekker fram er CASIO FX-82ES 

PLUS, til 199 kr. på Clas Ohlson. Dette er en rimelig modell som alle studenter bør kunne ha 

råd til. Kalkulatoren er også enkel i bruk, slik at det ikke bør by på store problemer for 

studentene å sette seg inn i hvordan den virker. Instituttet foreslår at man kan sjekke én gang i 

året om modellen har blitt erstattet av en nyere versjon og oppdatere listen deretter.  

 

IFT skriver videre at dersom de skal svare på vegne av alle fakultetets emner, stiller instituttet 

seg bak Matematisk institutt, som foreslår å bruke tilsvarende modell som Universitetet i 

Stavanger der hvert enkelt kurs må skrive under tillatte hjelpemidler en av følgende:  

a) Alle kalkulatorer tillatt (utenom de som har mulighet for mottak/sending)  

b) Enkel kalkulator tillatt (En eller to enkle og billige navngitte kalkulatorer bestemmes, som 

foreslått i øverste avsnitt)  

c) Ingen kalkulator tillatt 

 

Videre oppfølging 

Fakultetet foreslår at følgende formulering tas inn i utfyllende regler ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet:  

1) Det skal i emnebeskrivelsen angis om, og hvilken type kalkulator, som er tillatt som 

hjelpemiddel ved eksamen. Følgende formulering skal brukes: 

a) Alle kalkulatorer tillatt, i samsvar med fakultetets regler 

b) Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler 

c) Ingen kalkulator tillatt 

2) Tillatte kalkulatormodeller for b) enkel kalkulator: 

Modell xxx 

Modell yyy 

3) For punkt a) Alle kalkulatorer tillatt:  

Kalkulatoren 

 skal ikke ha mulighet for mottak/sending  

 kan ikke tilkobles strømnett 

 må ikke avgi støy 

 Det er ikke tillatt å medbringe bruksanvisninger, programbeskrivelser, ferdige 

programmer eller annet tilleggsutstyr. 
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Oppdatering av listen over tillatte kalkulatorer 

For å vedlikeholde listen over hvilke enkle kalkulatorer som er tillatt, foreslår fakultetet at det 

oppnevnes en referansegruppe på 2-3 vitenskapelig ansatte som én gang per år sjekker at de 

tillatte modellene fortsatt eksisterer, og eventuelt finner nye modeller dersom noen er utgått. 

Videre foreslår fakultetet at det sendes ut en henvendelse til alle institutt. I brevet blir 

instituttene bedt om å si noe om deres emner vil tillate a) alle kalkulatorer eller b) enkel 

kalkulator. Instituttene som har emner der kun b) enkel kalkulator skal være tillatt må forslå en 

representant til referansegruppen.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret har vedtatt at følgende formulering tas inn i utfyllende regler ved det Matematisk-

naturvitenskapelige fakultet:  

1) Det skal i emnebeskrivelsen angis om, og hvilken type kalkulator, som er tillatt som 

hjelpemiddel ved eksamen. Følgende formulering skal brukes: 

a) Alle kalkulatorer tillatt, i samsvar med fakultetets regler 

b) Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler 

c) Ingen kalkulator tillatt 

2) Tillatte kalkulatormodeller for b) enkel kalkulator: 

Modell xxx 

Modell yyy 

3) For punkt a) Alle kalkulatorer tillatt:  

Kalkulatoren 

 skal ikke ha mulighet for mottak/sending  

 kan ikke tilkobles strømnett 

 må ikke avgi støy 

 Det er ikke tillatt å medbringe bruksanvisninger, programbeskrivelser, ferdige 

programmer eller annet tilleggsutstyr. 

En henvendelse sendes til instituttene, som må vurdere om deres emner vil ha enkel kalkulator 

som hjelpemiddel til eksamen. I så tilfelle bes instituttet foreslå en representant til 

referansegruppen som én gang i året skal vurdere hvilke enkle kalkulatorer som skal være 

tillatt. Instituttene melder tilbake til fakultetet innen en fastsatt frist. 

 

 

Bergen 26. april 2013 

MN/BIG 


