
Student i Stavanger! Episode 2, eksamen 
Karl: Hei og velkommen til vår podcast Student i Stavanger og i dag skal vi prate om eksamenstid. Jeg 
heter Karl og er programleder for dere i dag. På forrige episode så jeg at de spurte om tre ulike 
spørsmål til deltagerne for å introdusere dem litt. Så jeg tenker at vi kan jo kanskje gjøre det samme i 
dag. Jeg har med i dag to flotte mennesker, så hva jeg lurer på dere er; hva heter du, hva studerer du 
og hvor kommer du fra. 

Simeon: Jeg heter Simeon, er 21 år gammel og studerer datateknologi her på UiS og jeg kommer fra 
Halden. Samme som deg, Karl! 

Karl: Ja, Halden er fin by det, vet du. 

Simeon: Alltid gøy med noen Haldensere, hæ? 

Tina: Jeg heter Tina, er 23 år, studerer Toll og vareførsel, og kommer fra Karmøy.  

Karl: Karmøy ja, det er vel ganske nær Stavanger, er det ikke det? 

Tina: Ja, det er ca. 1,5 time med bil fra nord.  

Karl: 1,5 time, ja. Men eksamenstiden er jo ganske vanskelig for alle. Så hvordan er det egentlig du 
forbereder deg til eksamen, Simeon? 

Simeon: For min del så er det beste middelet jeg har, for å virkelig forberede meg til eksamen, 
tidligere eksamener. Ofte pleier læreren å legge ut, kanskje et par uker før eksamen, et par tidligere 
eksamener fra tidligere år. Og da liker jeg å «krønsje» gjennom for å se hva som er relevant for den 
eksamenen jeg skal ha. For tidligere eksamener pleier å være ganske «telling» for hva du kommer til 
å få, hva som er relevant å øve på. Det er kanskje det som er viktigst for min del. Helt klart. 

Karl: Hvor er det du finner sånne eksamener? 

Simeon: Det er jo litt forskjellig, da. Men som regel legger læreren ut, men noen ganger kan du til og 
med faktisk søke opp og se om du finner på nettet. Andre universiteter har kanskje lagt ut tidligere 
eksamener fra lignende fag, og det kan jo kanskje hjelpe på. Men som regel legger læreren ut 
tidligere eksamener, det er jo hovedfokuset, helt klart. 

Karl: Det er gull, det. Jeg bruker det, jeg også. 

Karl: Men Tina, tolleksamen. Den er litt annerledes vel? Hvordan gjør du det? 

Tina: Ja, det er jo stort sett teori. I alle fall nå i første semester. Jeg gjør mye av det dere gjør, men nå 
har jo ikke vi så mange tidligere eksamensoppgaver. Så det jeg gjør da er å lage egne spørsmål fra 
presentasjoner som foreleserne har hatt. For det de nevner der er ofte det som kommer på 
eksamener.  

Karl: Spørsmål? Er det direkte fra det foreleseren snakker om? Eller er det bare helt tilfeldige 
spørsmål du lager?  

Tina: Fra det foreleser sier og fra presentasjonene deres. Men ofte så nevner de at «ja, dette kan 
komme på eksamen» eller «dette kan være relevant i forhold til eksamen». Og da markerer jeg det i 
rødt eller setter stjerne på siden, alt etter som om jeg skriver på data eller på ark. Sånn at jeg husker 
det når jeg skal forberede meg til eksamen.  



Simeon: Det er faktisk ganske lurt. Følg med på hva læreren sier i timene for ofte så sier de at det her 
kommer på eksamen. Da må du følge med! 

Karl: Da kommer notatboka fram, for å si det sånn. 

Tina: Men du da, Karl, hva gjør du som økonomistudent? 

Karl: Ja, si det. Jeg liker jo å segmentere dagene mine. Jeg er en ganske stor planlegger, så jeg starter 
allerede kvelden før med å planlegge hva jeg skal ha på meg. Hva jeg skal studere. Spesifikt stopp, 
kapitler og slikt. Når jeg først er på skolen har jeg innsett at jeg klarer ikke å sitte med folk, for da 
bare prater jeg i vei og det går jo ikke. Så derfor pleier vi ofte å sitte i sånne «cubicles» eller sånne 
avlukkere. 

Simeon: Avlukker? 

Karl: Avlukker ja, fant det på Google Translate. Vi pleier å sette oss på sånne cubicles, så har vi heller 
designerte pauser. Si for eksempel vi har pause fra 11-12, da setter vi oss heller i kafeteriaen og 
snakker der istedenfor. For meg er det hvert fall viktig å ha forskjellig steder for pause og studering. 
Så når jeg er på skolen - så er det studiet, og når jeg er hjemme skjer det ingenting, da er det 100 
prosent slappe av. For ikke sant, det å slappe av, det er jo også viktig i eksamenstiden. Det er sånn 
hjernen hjelper med å prosessere hva som har skjedd. Så, slapper dere egentlig av? 

Simeon: For min del er det jo veldig viktig å ta masse pauser. Eller ikke masse, det er jo viktig og 
holde effektiviteten på et visst nivå. Men når jeg har jobba et par timer og føler at jeg begynner å bli 
sliten, er det viktig at jeg tar en pause. For ellers vil jeg være for sliten til å få noe særlig nytte av 
oppgavene jeg holder på med. Så for meg er det kanskje 10 minutters pause i løpet av øvinga, her og 
der, etter hver time, kanskje. Ta en 10 minutters pause, drikke litt, spise litt, bare slappe av og så 
komme tilbake til jobb. Det er utrolig viktig for min del. 

Karl: Du da, Tina? 

Tina: Ja, mye av det samme. Det er bedre å ha tre-fire effektive timer enn å sitte på skolen i åtte-ti 
timer hvor du nesten ikke gjør noe. Jeg tenker du er ferdig da, hvis du har sittet fra 8-16, og du går 
hjem. Da er det viktig og ikke tenke på eksamen. Ta deg en luftetur, gå på trening for eksempel, bare 
få tankene på noe helt annet enn eksamensforberedelser.  

Karl: Ja, for har dere noen spesielle aktiviteter dere gjør for å slappe av? Eller er det bare å sitte 
hjemme foran TV-en? 

Simeon: For min del blir det mye å sitte hjemme foran TV-en, for å si det sånn. Jeg merker det. Det 
blir mye slapping av i godsofaen med pledd rundt seg og en god film. Men det er også veldig viktig å 
holde på med noe fysisk. Enten trene eller dra på fotball eller noe annet. Fordi da får jeg virkelig 
tankene mine bort fra eksamen. Når jeg spiller fotball, da er det kun fotball det går på. Og når jeg er 
ferdig, så er jeg skikkelig avslappa og det er digg. 

Karl: Er det med linjeforeningen du spiller fotball, eller? 

Simeon: Nei, faktisk ikke, det er med jobben. 

Karl: Med jobben? 

Simeon: Ja, vi er ikke med i noen bedriftslag, men vi har breddefotball med gutta på jobben. Så det er 
artig, det. 

Tina: Ja, det er gøy.  



Karl: Nei, trening er ekstremt viktig. Og det hjelper jo å stimulere hjernen også, så det er viktig å 
trene, folkens! Og spise, viktig med ordentlig mat. For næring er viktig for læring.  

Simeon: Ekte poet, du! 

Karl: Jo, takk du. 

Tina: Men dagen før eksamen, da? Har dere noe spesielt dere gjør da? 

Simeon: Da er jeg så stressa, da er det bare rett i høygir. Du, da? 

Tina: Jeg er litt sånn; dagen før eksamen, kan du det ikke i dag - så kan du det ikke i morgen. Så jeg 
liker å sitte et par timer på skolen og sjekke at jeg har fått alt med meg. Dra hjem og tar kanskje en 
liten spadag.  

Karl: Spadag? 

Tina: Ja, og lage noe god mat.  

Simeon: Det er genialt, det skal jeg begynne å gjøre, hver dag. Eller ikke hver dag, men hver gang før 
eksamen skal jeg ta meg en spadag. 

Tina: Det anbefales å gjøre det, altså.  

Karl: Det høres fantastisk ut. 

Simeon: Life advice, spadag før eksamen. 

Karl: Jeg joiner den 100 prosent. Men jeg pleier faktisk kvelden før og møte opp med felles 
studenter, også diskuterer vi litt frem og tilbake. Hoppe litt gjennom studiet, og se, kan vi det her 
faktisk? Hvis ikke så blir det vanskelig.  

Men folkens. Vi er nok ikke alle alene om at alt har blitt litt dyrere for tiden. For økonomi er jo 
egentlig mer aktuelt enn noen gang. I neste episode skal vi faktisk snakke om studentøkonomi. 
Hvordan vi kan klare oss og likevel ha det litt gøy. Så følg med om to uker. Takk for oss.  

Simeon: Ha det bra! 

Tina: Ha det! 

 

 


