
Eksamen med ark for skanning 
 

På denne eksamen vil du få utlevert svarark som skal skannes inn i etterkant av eksamen, for en 

digital sensureringsprosess. Dette gjør at din kopi av besvarelsen vil ligge på din konto i Inspera, 

under fanen «Arkiv», når besvarelsen har blitt skannet. Du kan forvente å finne kopi av besvarelsen 

her dagen etter eksamen. Logg deg på ntnu.inspera.no med NTNU brukernavn og passord. 

Bruk svart/blå penn eller blyant ved markering av kode, og i besvarelsen. Unngå rødt penn.  

Oppgavekoder 
På hvert ark skal det fylles ut en oppgavekode i tillegg til annen informasjon. Denne oppgavekoden 

finner du på utdelt ark, og hver oppgavekode er knyttet til en oppgave, og til deg som kandidat. Det 

er derfor viktig at denne fylles ut riktig. Oppgavens tallkode skrives i rutene øverst i matrisen, og 

samme kode merkes av i kodefeltet under. Dette kan gjøres ved å skravere, sette kryss eller huke av:  

 

Du må starte hver oppgave på nytt ark, men kan skrive så 

mange ark per oppgave som du ønsker (om ikke annet blir 

presisert i oppgavetekst). Dersom deloppgaven har egen 

kode, må også denne startes på nytt ark. Husk å fyll ut 

oppgavekode på alle ark, samt fylle ut sidetall. 

Sidenummerering er per besvarelse, ikke per oppgave.  

Fyller du ut feil kode, be om et nytt ark dersom du ikke har 

skrevet/tegnet noe på arket. Dersom besvarelsen er ferdig, 

stryk over feil markering, og kryss av/hak av for riktig 

nummer. Vær i så fall ekstra nøye med å tallet korrekt med 

siffer.  

Du vil få 15 ekstra minutter etter eksamensslutt for å fylle i informasjonen.  

Skissearket 
Arkene du får utlevert vil inneholde et tegne/skrivefelt som er avgrenset med en stiplet linje. Det er 

viktig at du IKKE skriver/tegner utenfor disse linjene, det som blir notert utenfor linjene blir ikke 

med i den skannede utgaven av besvarelsen.  

Det er også viktig at feltet på venstre side av arket ikke blir tegnet på, eller revet i, dette vil stanse 

skanningen, og arket går ikke gjennom.  

Du kan bruke penn og blyant, men unngå rødt blekk også i besvarelsen.  

Ved levering 
Legg arkene i kronologisk rekkefølge i omslagsarket som blir utlevert, arkene vil bli skannet i den 

rekkefølgen arkene ligger i. 

Din digitale kopi av besvarelsen ligger under «Arkiv» på ntnu.inspera.no – logg inn med NTNU 

brukernavn og passord. 

  



School exam using paper for scanning 
 

For this exam, you answers are to be handed in on special sheets of paper, intended for scanning. 

Your answers will be scanned after the exam, to be digitally graded. A few days after your exam, you 

will find a copy of your answers on your page in Inspera, under “Archive”. Log on to ntnu.inspera.no 

by using your NTNU username and password.  

You may use a black/blue pen or pencil when writing, but avoid using red ink. 

Question codes 
On every sheet you use you must fill in a question code in addition to other information. Your 

question codes are handed out on the day of your exam. Every code is unique for the question and 

for you as a candidate and it is important that these codes are filled in correctly! The numbers are 

written in the boxes at the top of the code field, and the same numbers are marked in the field 

circles below: 

 

Remember to start every new question on a new sheet! You 

may use as many sheets as you need (if the question text 

does not say otherwise). In case sub questions are given 

separate codes, start the sub question on a new sheet. 

Remember to fill in the code on every sheet you use! You 

will be given 15 extra minutes after the exam to fill in the 

required information. 

If you fill in the wrong number, you can do one of two 

things: If you have started (or finished) your answer on the 

sheet, you should mark the wrong number with a big cross, 

and mark the correct number as usual. If the sheet is still 

blank, please ask the invigilator for a new sheet.  

It is also important to fill in the page number, numbering all the pages you hand in.  

The paper 
The papers handed out contains a drawing area, defined by a dotted line. It is important that you do 

not draw/write outside this line, as only what is inside everything outside will not show on the 

scanned version of your answer.  

It is also important to note that the field on the left side of the paper must be kept unmarked.  A 

destroyed or marked field will stop the scanning process, and your answer will not be accepted.  

Handing in 
Put the sheets in correct order in the folder, the papers will be scanned in the order they are 

delivered. Your digital copy of your answers is found under “Archive” at ntnu.inspera.no – log on 

using your NTNU username and password. 

 


