
 Sosialantropologisk institutt  

 
 

Innlevering av eksamen i Fronter 
 

Eksamensbesvarelsen skal leveres i emnets Fronter-rom.  
 

Webadresse: https://fronter.uio.no/  
 

Du får tilgang til Fronter med ditt UiO-brukernavn og passord. 
 

Merk at du som student kan ha tilgang til flere kursrom i Fronter samtidig. Vær derfor oppmerksom på hva 

slags mappe besvarelsen skal leveres i, at du befinner deg i riktig Fronter-rom og at det er riktig semester! 
 

Besvarelsen må leveres i innleveringsmappen i Fronter og som papirutgave innen tidsfristene som er opplyst 

på emnets semesterside på web. Innleveringsmappen i Fronter stenger nøyaktig det oppgitte klokkeslettet og 

deretter er det ikke mulig å levere eksamensbesvarelsen i Fronter. 

 

Innlevering av besvarelsen  
 

Gå til fellesrommet for det emnet du skal levere eksamen i.  
 

Deretter går du til mappen “Hjemmeeksamen SOSANTemnekode semester år” i menyen på venstre side.  

I denne mappen finner du innleveringsmappen ”Innlevering av ordinær hjemmeeksamen dato klokkeslett”.  

Her leverer du eksamensbesvarelsen din. 
 

Klikk deg inn i innleveringsmappen.   
 

Velg ”Last opp fil” øverst i høyre hjørne. 
 

Velg ”Browse” og du får opp et vindu slik at du kan finne frem blant filene på din maskin eller 

hjemmeområdet ditt. Marker ønsket fil og velg ”Åpne”. 
 

VIKTIG! ”Tittel” på besvarelsen SKAL være ditt kandidatnummer. Ikke skriv navn eller oppgavetittel 

her. Tittelen skal se slik ut: Kandidatnr ditt kandidatnummer. Eksempel: Kandidatnr 888.  
 

 Klikk på ”lagre/save” i Frontervinduet. Du har levert! 
 

Du vil da se eksamensbesvarelsen din i mappen.  

Kontroller at du har skrevet riktig kandidatnummer i tittelen!!! 
 

NB! Kun de som har fått innvilget tilrettelagt eksamen, skal levere i innleveringsmappen som heter 

”Innlevering av tilrettelagt hjemmeeksamen dato klokkeslett (Tilpasset)”. 
 

Alle studenter som vil avlegge eksamen, må i tillegg levere to identiske papireksemplar og ett signert 

erklæringsskjema (for tid og sted se emnets semesterside). Les mer om dette under ”Retningslinjer for 

hjemmeeksamen” på emnets semesterside på web.  

  

Om besvarelsen 
 

Besvarelsen skal aller helst leveres i .pdf-format. Du kan til nød bruke formatene .doc, .rtf eller .odt., men det 

anbefales ikke fordi innhold og oppsett i eksamensbesvarelsen kan bli endret i slike dokumenter.  
 

Besvarelsen skal inneholde en forside med emnekode, emnetittel, semester, valgt oppgave og antall ord. I 

tillegg skal kandidatnummer (ikke navn) stå øverst i høyre hjørne.  
 

Alle studentene plikter å gjøre seg kjent med "Retningslinjer for hjemmeeksamen" (under "Eksamen og 

vurderingsformer") på emnets semesterside på web.  

https://fronter.uio.no/

