
Informasjon om digital eksamen for PED2110 og PED2300 

PED2110 og PED2300 ble i vår plukket ut til å være pilotemner for digital skoleeksamen.  

Eksamen vil foregå på stasjonære pc’er og man skal skrive alt i word. Besvarelsen blir lagret på 

minnepinne og man skriver den tilslutt ut på vanlig a4-ark. 

 Oppmøte som til en ordinær eksamen. Eksamenslokalet åpnes ca kl 0845 

 Alle pc’er er klargjort til eksamen, minnepinne står i maskinen og word er åpnet. Word er det 

eneste programmet som skal brukes. 

 Ikke noe form for skriving skal forekomme før beskjeden fra overinspektøren om at eksamen 

har startet er gitt. 

 Kandidatnummer, dato og emnenavn skal legges inn som header og hver side skal være 

nummerert. 

 Besvarelsen skal skrives i times new roman, 12 punkt med halvannen linjeavstand 

 Oppgaven skal lagres på minnepinnen. Husk å lagre ofte.  

 Ved eksamenslutt skal besvarelsen skrives ut i to eksemplarer (i tre hvis du ønsker å ta med 

deg et eksemplar). 

 Utskriften blir ikke belastet printerkvoten din 

 Søknad om å få skrive for hånd i stedet for på PC leveres uv-studieinfo senest 12. november. 

Det er ikke nødvendig med en begrunnet søknad.  

 Et informasjonsark om hvordan man legger inn Kandidatnummer, dato, sidetall, emnenavn 

og halvannen linjeavstand kan hentes i uv-studieinfo eller ved å følge denne lenken. 

Informasjonsarket vil også være tilgjengelig under eksamen.  

 

 

Informasjon om digitalisering av eksamen 

Fakultetets mål var i utgangspunktet å bruke Juss sin heldigitale løsning, men på grunn av 

ressursproblemer knyttet til den tekniske tilpasningen har vi falt ned på en enklere løsning.  Man får 

allikevel testet noe av infrastrukturen rundt digital eksamen, samt sett om kvaliteten på besvarelsen 

blir påvirket av at studentene får skrive på pc. 

Det er et uttalt ønske fra Universitetets ledelse at 75 % av alle skoleeksamener i løpet av 2016 skal 

være digitale og derav papirløse. 

 

http://www.uv.uio.no/studier/admin/eksamen/huskeliste-eksamen/Tips%20til%20bruk%20av%20PC%20%20p%C3%A5%20eksamen.pdf

