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Tilgjengeliggjøring av hjelpemidler til eksamen 

 

Skolenes muligheter og handlingsrom  

Til eksamen er det tillatt å bruke alle hjelpemidler, men med enkelte restriksjoner og føringer. 

Ved gjennomføring av eksamen på datamaskin, er det lov å bruke applikasjoner og 

nettressurser dersom de ikke tillater kommunikasjon. På språkeksamener er det ikke lov å bruke 

oversettelsesprogrammer. 

Skolen må sørge for at disse rammene blir overholdt under eksamen. 

Skolen må gjøre en egen vurdering av hvilke hjelpemidler det er hensiktsmessig å benytte til 

eksamen i de ulike fagene. Elevene må informeres om hvilke hjelpemidler de har tilgang til 

under eksamen. 

 

Applikasjoner 

Skolene kan benytte godkjente applikasjoner på skoleplattformen med internett sperret, da det 

ikke er kjent at noen av disse har oversettelses- eller kommunikasjonsfunksjoner.  

 

Nettressurser 

Under eksamen skal internett sperres, men skolene har anledning til å åpne for nettressurser 

under de nevnte betingelser. En forutsetning fra UDIR er at åpning for nettressursen kan 

begrenses slik at den isoleres til den aktuelle ressursen.  

 

I tillegg til oppslagsverkene som er tilgjengelige for alle på SIKT-løsningen (Store Norske 

Leksikon, Språkrådets ordbøker på nett, Lexin-ordbøkene) har UDE lagt til rette for at skolen 

kan åpne for enkelte nettsider. Dette gjelder følgende nettressurser: 

o Ordnett 

o Atekst 

 

Dette håndterer IKT-ansvarlig ved å bruke globale domenepakker i Driftsportalen. 

Domenepakken for Atekst åpner også for portalen og skolens hjemmeside (for pålogging til 

tjenesten), men disse inneholder ikke mulighet for kommunikasjon mellom elever. 

 

NB! For skoler som gir tilgang til Lovdata for kandidater som har eksamen i Rettslære 2: Merk 

at det er mulig å logge på i Lovdata (www.lovdata.no) for brukere med lisens. Det er da mulig 

http://www.lovdata.no/
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å kommunisere. Dersom skolen velger å gi elevene tilgang til Lovdata under eksamen, må 

skolen åpne for dette domenet i Driftsportalen, og sørge for at elevene ikke benytter 

kommunikasjonsmuligheten.  

 

Kombinert applikasjon og nettressurs  

Enkelte applikasjoner benytter tjenester eller funksjoner på internett. For å benytte disse til 

eksamen må både applikasjonen være tildelt og nettressursen være åpnet. Dette gjelder: 

o Clarify (nettversjonen av iFinger) som er lisensbelagt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Bjørn Marthinsen Pål Georg Rødsten 
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