
Skanning av papireksamen
En rask innføring
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Hva er nytt?

Eksamen vil foregå «som vanlig» i et eksamenslokale, •

men gjennomslagsarkene er erstattet med tjukkere papir 

med en matrise for å krysse inn et oppgavekode i. 

Denne skal du fylle ut i tillegg til annen vanlig 

informasjon.

Kodearket blir delt ut i eksamenslokalet, og kodene er •

unike for hver kandidat og oppgave i eksamenssettet.

Møt opp i god tid (• 30 min før eksamenstart) så er du 

sikker på at du har full kontroll på det du trenger til 

gjennomføringen. 
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Hvordan gjør jeg det? 

Skriv inn oppgavekoden og kryss av i matrisen for hvert ark. •

Pass på at oppgavekoden samsvarer med oppgaven på arket. 

Hver ny oppgave må begynne på nytt ark. Du kan bruke flere ark 

per oppgave, men skriv da inn samme oppgavekode.
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Hva skjer om jeg krysser feil? 

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

har skrevet/tegnet noe på arket. Dersom besvarelsen på 

dette arket er ferdig, stryk over feil markering, og kryss 

av/hak av for riktig siffer. Vær i dette tilfelle nøye på at 

riktig kode står over matrisen. (Vi retter manuelt slike 

feilmeldinger fra skanneren)

Du vil • få 15 ekstra minutter etter eksamensslutt for å fylle 

i informasjonen. 
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Levering

Levering skjer på samme måte som før med unntak av •

at du ikke får med deg en papirkopi hjem.

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 din FEIDE-bruker.
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Hvorfor gjør vi dette? 

For å oppnå en digital sensurprosess. •

Det betyr • mindre papir, logistikk og mer effektiv sensur

Karakter settes også direkte inn i systemet, og har derfor •

en mye lettere reise inn i din Studentweb.

Dette hindrer muligheten for feil i flere ledd, letter sensor •

og administrasjonens arbeid, og du trenger ikke ha 

masse gjennomslagsark liggende under senga resten av 

studietida. De ligger heller i et arkiv i Inspera!


