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Vedtak om bestemmelser rundt eksamensavvikling 

Bakgrunn 

• Ved overgangen til eksamensavvikling i Silurveien og eksamenssystemet Inspera, fikk 
fakultetet som en særordning bruke word som et tillegg til Inspera. Det var ingen andre 
fakultet som brukte word. 

• Hovedgrunnen var at fakultetet var vant med eksamensløsningen digeks, som i realiteten 
var word. Retteprogrammet i Inspera var ikke optimalt, og studentene opplevde overgangen 
til Inspera som et dårligere tilbud. 

• Pandemien våren 2020 medførte et behov for rask omstilling til digital eksamensavvikling 
for både studenter og fakultetet, og har endret vår digitale kompetanse.  

• Høsten 2022 blir første gang det avholdes fysiske skoleeksamener i Silurveien for emner på 
Master i rettsvitenskap siden høsten 2019. 

Hovedproblemstillinger 

• Når fakultetet nå går tilbake til å arrangere fysiske skoleeksamener har det vært nødvendig 
å justere de praktiske bestemmelsene rundt eksamen til å passe med de forutsetningene 
studenter og lærested har etter to år med digitale hjemmeeksamener, og fem år etter at 
fakultetet avviklet digeks-løsningen og inngikk kompromiss om bruk av word.   

• Retteprogrammet i Inspera var noe mangelfullt i 2017, men funksjonaliteten og 
brukervennligheten er langt bedre i dag og tekstboksene studentene skriver i kan utvides. 
Det er derfor ikke det samme behovet for å bruke word som tidligere.   

• Bruken av word under eksamen er ikke uproblematisk grunnet komplikasjoner og feilbruk.  

Hvert semester er det studenter som får problemer med lagring og mister det de har jobbet 
med i word, enten hele eller deler av tekst. Dette kan bli oppdaget der og da eller i etterkant 
av eksamen, og medfører mye usikkerhet og tidkrevende oppfølging. Et annet eksempel er 
studenter som feilberegner tiden det tar å overføre tekst fra word til Inspera, med 
tilhørende tidkrevende retting av formateringsendringer m.m. Det er it-hjelp i Silurveien 
som følger opp i slike situasjoner, men det skaper mye ekstraarbeid og kan være 
forstyrrende for andre kandidater. Dette oppleves som vanskelige situasjoner som medfører 
en stor del stress for de studentene dette gjelder for.  

Det er også slik at noen studenter ikke bruker Inspera før de skal overføre fra word, noe 
som skaper usikkerhet for de ansatte som monitorerer eksamen i Inspera. Kandidater som 
jobber i word vil heller ikke se fellesbeskjeder som blir sendt ut i Inspera. Det er rutine om 
at man også gir beskjed i høytaleren om at kandidatene må sjekke beskjeder i Inspera, men 
det kan være kandidater som ikke får dette med seg.  

http://www.jus.uio.no/studier
http://www.jus.uio.no/studier


 

Fakultetssekretariatet  
Seksjon for studiekvalitet 

 

 

Postadresse:  

Postboks 6706 St. Olavs plass  

0130 Oslo 

 

Besøksadresse:  

Domus Juridica 

Kristian Augusts gate 17 

0164 Oslo 

Tlf.: 22859500 

E-post:  info@jus.uio.no 
http://www.jus.uio.no/st
udier 

Org.nummer: .: 971 035 854 

 

• Det er ønskelig å ha en så forutsigbar og trygg eksamen som mulig. Ved å fjerne word har 
man en redusert risiko for avvik under eksamen.  

• Det gjøres unntak for studenter med dysleksi (eller tilsvarende dokumentert behov). De får benytte 

word på skoleeksamen. Her er det gjort en vurdering der kandidatenes særskilte behov for 

rettefunksjonen i word begrunner at det gjøres unntak. I fht oppfølging ved evt. problemer under 

eksamen, vil dette gjelde en liten gruppe studenter, og derfor mulig å administrere. 

Videre fremdrift 

• Basert på nevnte problemstillinger er det ønskelig at studentene skriver rett inn i Inspera 
under skoleeksamen og at word ikke lenger tilbys ved skoleeksamen i Silurveien, foruten 
som tilretteleggingstiltak.  

 

Vedtak: 

Fra og med høsten 2022 vil ikke studentene har word tilgjengelig på skoleeksamen. Word som et 
tilretteleggingstiltak for studenter med dysleksi (eller tilsvarende dokumentert behov for 
tilrettelegging) vil fortsatt gjelde.  
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