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771c-Veiledning til søknad om særskilt 
tilrettelegging ved eksamen 
 

Utvidet tid 
• 5 timers skriftlig eksamen – 60 min ekstra tid 
• 4 timers skriftlig eksamen – 45 min ekstra tid 
• 3 timers skriftlig eksamen – 30 min ekstra tid 
• 2 timers skriftlig eksamen – 15 min ekstra tid 
• Todelt skriftlig 5 timers eksamen – ca. 25 min ekstra tid i Del 1 og 35 min i Del 2 
• Muntlig-praktisk og muntlig eksamen for elever - 5 min ekstra tid 

Behov for utvidet tid utover dette, må være spesifikt anbefalt i uttalelse fra sakkyndig instans. 

 

Opplesning av oppgaven 
Eleven hentes ut av eksamenslokalet ca. 10-15 minutter etter at eksamen har begynt. Oppgaven 
leses opp for eleven. Ved behov hentes eleven ut for opplesning for hver ny oppgave. Eleven må gi 
tegn til eksamensvakt når det er behov for opplesning. 

 

• Det legges ikke til ekstra eksamenstid for dette. 
• Teksten skal ikke forklares eller gjennomgås, og det er ikke anledning til å stille spørsmål til 

teksten. 
• Den som leser opp teksten skal ikke ha kompetanse i faget. 
• Eleven kan be om å få enkelte avsnitt opplest flere ganger utover i eksamenstiden så sant det 

lar seg gjøre. 
• Opplesningen foregår i grupperom eller annet egnet sted for ikke å forstyrre andre 

kandidater. 
• I realfag er det kun ordinær tekst som leses opp. 
• Tabeller, symboler, regnestykker, diagram og lignende leses ikke opp. 

Vennligst oppgi i skjemaet dersom det er fag eleven ikke behøver/ønsker opplesning i. 

 

Skjermet rom 
Innvilges elever som av ulike årsaker ikke kan sitte i rom med mange andre (eksamenslokalene 
rommer normalt ca. 40 elever). Skjermet rom innebærer et rom med inntil 15 elever. 

 

Eget rom 
Innvilges kun ved helt særskilte tilfeller. 
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Ekstra lufting 
Elevene luftes ved behov under eksamen av eksamensvakter ved å rekke opp en hånd, men vanligvis 
innebærer dette noe venting (opptil 10 min.). Elever som innvilges ekstra lufting har gjerne en 
diagnose (fysisk og/eller psykisk) som gjør at de må få gå på toalettet eller ut å lufte seg nærmest 
umiddelbart når behovet melder seg. 

Endret eksamensform 
I henhold til forskrift til Opplæringslovens § 3-32 skal den samme eksamensoppgaven benyttes ved 
endret eksamensform (får eleven innvilget skriftlig eksamen når eksamensform egentlig skulle vært 
muntlig, skal eleven ha en oppgave lik den som gis elevene som har muntlig eksamen i faget). 

Elevene må også være klar over at endret eksamensform innebærer endret klageadgang; eleven har 
klagerett i henhold til den eksamensformen som er innvilget (Opplæringsloven § 3-32). 

Endret eksamensform er kun mulig i fag hvor det ikke er krav til at skriftlige, muntlige eller praktiske 
ferdigheter prøves i eksamensformen: 

Fellesfag hvor eksamensform kan endre fra muntlig til skriftlig: 

VG1 ST VG1 YF VG2 ST Vg2 YF VG3 ST VG3 PÅB 
Matematikk Matematikk Historie Matematikk 

(2-PY)
Geografi

Fellesfag hvor eksamensform kan endres fra skriftlig til muntlig 

Fellesfag hvor eksamensform ikke kan endres (inneholder kompetansemål som krever 
skriftlige, muntlige og/eller praktiske ferdigheter) 

VG1 ST VG1 YF VG2 ST Vg2 YF VG3 ST VG3 PÅB 
Matematikk (2P) Matematikk (2P-Y) 

VG1 ST VG1 YF VG2 ST Vg2 YF VG3 ST VG3 PÅB 
Engelsk Fremmedspråk Engelsk Fremmedspråk 
Naturfag Naturfag Religion og 

etikk 
Naturfag 

Norsk Norsk Norsk 
Samfunnsfag Samfunnsfag 

Historie

MatematikkMatematikk
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Annen tilrettelegging 
− Ekstra belysning - bør dokumenteres av legeerklæring. Tydelig spesifisering av behov 

nødvendig. 
 

− Skrivehjelp - bør dokumenteres av legeerklæring. Elevene skriver på PC, så dette gjelder ofte 
særskilte tilfeller hvor f.eks. fysisk skade forhindrer at eleven greier å skrive på PC. Tydelig 
spesifisering av behov nødvendig. 
 

− Forstørret skrift - på eksamensoppgave - bør dokumenteres av legeerklæring. Tydelig 
spesifisering av behov nødvendig. 
 

− Spesialstol/-bord bør dokumenteres av legeerklæring, krever søknad i god tid før 
heldagsprøver/eksamen. Tydelig spesifisering av behov nødvendig. 
 

− Spesifikk plassering i eksamenslokalet – f.eks. plassering lengst fremme i lokalet, nær 
nødutgang e.l. Tydelig spesifisering av behov nødvendig. 
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