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Innføring av ny arbeidsflyt for begrunnelse og klage på eksamenskarakterer 
Universitetsdirektøren fastsetter innføring av begrunnelse og klage via Studentweb for hele UiO fra 
26. februar 2020. Den nye arbeidsflyten har vært drøftet med fakultetene i studieledernettverket, 
FS-nettverket og eksamensnettverket.  

Bakgrunn 
UiO har ikke hatt en felles løsning for hvordan studenter kan be om begrunnelse. På noen enheter 
ber studentene om begrunnelse via nettskjema, noen bruker e-post og noen har telefontider for 
sensorene. Det er varierende hvorvidt begrunnelsesforespørsler registreres i FS. Skriftlige 
begrunnelser formidles stort sett i Inspera eller via e-post. 

Når det gjelder klage på karakter, har UiO hatt en felles løsning, men den har vært omstendelig og 
medført mye dobbeltregistrering. Studentene klager via Nettskjema, som sendes til saksbehandler i 
ePhorte. Saksbehandler registrerer klagen manuelt i FS, eksporterer besvarelse og sensor-
veiledning fra Inspera manuelt, og formidler dette til klagekommisjonen. Når klagesensuren 
foreligger, registrerer saksbehandler den manuelt i FS og skriver vedtaksbrev i ePhorte. 
Klageresultatet blir formidlet til studenten i Studentweb og gjennom vedtaksbrev.  

Kort beskrivelse av den nye arbeidsflyten 
Det er utviklet en ny løsning for håndtering av begrunnelse for karakter og klage på karakter som 
drar nytte av integrasjoner mellom FS og Inspera. Den nye løsningen fungerer slik:   

 Studentene kan logge inn i Studentweb og be om begrunnelse for eller klage på karakter.  

 Når studenten har bedt om begrunnelse eller klaget på karakter, blir det automatisk 
opprettet en begrunnelse-/klagesak i FS.  

 Fra FS kan studiekonsulent holde oversikt over hvem som har bedt om begrunnelse og 
klaget i et emne. Det er også mulig å angi i FS at saksbehandler og/eller sensor skal få e-
postvarsel ved ny begrunnelsesforespørsel/klagesak.  

 For emner som bruker Inspera, sørger integrasjonen mellom FS og Inspera for at klager og 
begrunnelsesforespørsler sendes fra FS til Inspera automatisk. Dette gjør det mulig for 
sensor/klagekommisjon henholdsvis å skrive begrunnelsen eller vurdere klagen i Inspera.  
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 Når begrunnelsen/klagesensuren er ferdigstilt, tilbakeføres den automatisk til FS og blir 
tilgjengelig for studenten i Studentweb. 

Innføring av den nye arbeidsflyten 
Den nye løsningen for begrunnelse for karakter og klage på karakter via Studentweb tas etter 
planen i bruk på UiO 26. februar 2020. Dette innebærer følgende:  

 Studenter skal be om begrunnelse for karakter og klage på karakter i Studentweb. 
Begrunnelser og klageresultater formidles til studentene i Studentweb.  

 På emner som benytter Inspera, skal begrunnelses- og klagesaker som hovedregel 
behandles i Inspera.  

 På emner som ikke benytter Inspera som eksamenssystem, vil Studieavdelingen undersøke 
mulighetene for å bruke Inspera som sensursystem. Dersom det viser seg at dette ikke er 
mulig, må begrunnelses- og klagesaker behandles utenfor Inspera og vedtak registreres 
manuelt i FS.  

 Emner som gir begrunnelser ved hjelp av telefontider for sensor skal ikke bruke 
Studentweb i forbindelse med håndteringen av begrunnelser.  

 For emner med automatisk begrunnelse skal studentene ikke be om begrunnelse i 
Studentweb, men får likevel formidlet begrunnelsen via Studentweb (gitt at emnet benytter 
Inspera).  

For saker om klage på formelle feil ved eksamen gjøres det ingen endringer nå. Disse klagene skal 
fremdeles leveres i Nettskjema og følges opp som før.  

Spørsmål om arkivering i ePhorte 
For saker om klage på eksamenskarakter har det vært krav om arkivering av studentens klage og av 
UiOs svar til studenten i ePhorte. Dette har bidratt til både en omstendelig prosess og til dobbelt-
registrering i FS og ePhorte. UiO har derfor vært i kontakt med Arkivverket med spørsmål om 
dispensasjon fra journalføringsplikten for saker om klage på eksamenskarakter.  

Arkivverket har gitt UiO dispensasjon fra journalføringsplikten for saker om klage på eksamens-
karakter, jf. saksnummer 2019/8146 i ePhorte. Den nye arbeidsflyten innebærer derfor at saker om 
klage på eksamenskarakter ikke lenger skal journalføres i ePhorte.  

Informasjon / oppfølging 
Studieavdelingen oppdaterer veiledningene for FS og Inspera i tråd med den nye arbeidsflyten. 
Studieavdelingen oppdaterer også nødvendige fellesverdier i FS og Inspera samt de studentrettede 
nettsidene om begrunnelse og klage.  
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Nødvendig praktisk informasjon blir formidlet til fakultetene via FS-nettverket og eksamens-
nettverket. Ved spørsmål eller kommentarer kan fakultetene kontakte fshjelp@admin.uio.no på 
vanlig måte.   

 
Med hilsen 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 
Avdelingsdirektør 
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