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Hvordan opplevde et eksamenskontor gjennomføring av 
eksamen og tilrettelegging i en tid der eksamen ikke kunne 
gjennomføres fysisk på campus? Meldte studentene fra om 
andre typer tilretteleggingsbehov i denne tiden og hvordan møtte 
lærestedet de nye behovene?



Individuell tilrettelegging ved UiT Norges 
arktiske universitet 
Ansvaret for individuell tilrettelegging er delt 
• fakultet/institutt har ansvar for å tilrettelegge i studiehverdagen
• eksamenstjenesten som har ansvar når det gjelder tilrettelegging på 

eksamen

• For at studentene skal ha et kontaktpunkt når det gjelder 
tilrettelegging på eksamen, saksbehandler vi i eksamenstjenesten 
alle søknader. Når det gjelder eksamener som arrangeres av 
fakultetene/instituttene, som for eksempel muntlige, praktiske og 
utøvende eksamener, kontakter vi instituttet for å avklare 
tilretteleggingstiltaket. Vi tror at denne løsningen er den beste for 
studentene, slik at de slipper å forholde seg til flere steder å søke. Vi 
arbeider kontinuerlig med å finne gode arbeidsflyter for oss ansatte. 



Individuell tilrettelegging under en 
pandemi

• Søknadsfrist – våren 2020 satte vi ny søknadsfrist: 1 uke før eksamen

• Omgjorte eksamener – de fleste eksamener ble omgjort til 
hjemmeeksamener

• Ekstra skrivetid, tid til å amme og tid til å hvile også på omgjorte 
eksamener

• Egenmelding for eksamensfravær – behøver ikke oppsøke lege når de er 
syke, men får mulighet til å melde seg til utsatt prøve ved å levere 
egenmelding



• Færre tiltak - studenter som har behov for tilrettelegging søker 
om færre tilretteleggingstiltak pr student

• Hjemmeeksamen som gjennomføres på kortere tid og med økt 
omfang. Mer om dette senere. 



David  

• innvilget ekstra tid på eksamen 

• vakt tilstede ved innlevering 

• erfaringer fra hjemmeeksamen er at det har fungert fint



Maria 

• Innvilget ekstra tid og stor skjerm på eksamen 

• Vanskelig når eksamen er kortet ned i tid 

• Utfordrende med lånt utstyr på skoleeksamen 



Rose 

• Innvilget ekstra tid på eksamen og tekstprogrammet Lingdys

• Studenten opplever å ha fått mindre tid under pandemien

• Utfordringer på: 
• flervalgsoppgaver
• dagseksamener med langsvarsoppgaver 



Utfordringer

• Kontakt med studenter –vi skal arbeide for en kortere vei for 
veiledning om tilrettelegging på eksamen, og se etter nye måter 
å gjøre oss tilgjengelig for studentene på

• Faglig vurdering og plikten å tilrettelegge 

• Hjemmeeksamen som gjennomføres på kortere tid og med økt 
omfang.



Ekstra tid 
Det gis 20 minutter ekstra tid på eksamener som varer i inntil tre timer, 30 
minutter ved eksamener som varer fra og med tre til fem timer og en time på 
eksamener som varer fra og med fem timer eller mer.
Eksamen med varighet på 2 dager: 3 timer ekstra tid
Eksamen med varighet på 3 dager: innlevering dagen etter klokka 9
Eksamen med varighet på 4-13 dager: 1 døgn ekstra tid
Eksamen med varighet på 14 dager eller mer: 2 døgn ekstra tid

Når denne tilleggstiden ikke er tilstrekkelig for studenten, kontakter vi 
fagmiljøet for å avklare tilretteleggingstiltaket. 



Omgjorte eksamener som gjennomføres 
på kortere tid og med økt omfang

• gjorde en kartlegging over hvilke emner det gjaldt 

• kontaktet fagmiljøet og ba om en ny vurdering av hvor mye 
ekstra tid som gis på slike eksamener 

• fagmiljøet svarte at det var gjort grundige vurderinger, og at det 
ikke var rom for ytterligere tilrettelegging.



•Vi håper på et nasjonalt samarbeid 
om tilrettelegging på eksamen i 

universitets- og høyskolesektoren. 
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