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I dag får du informasjon om

• Dine rettigheter og plikter
• Viktige praktiske forhold knyttet til eksamen
• Hvilke 5 viktige nettsider du bør besøke før eksamen og hvorfor

• Hva som forventes av deg til muntlig og skriftlig eksamen
• Hvordan du kan bruke tiden mest mulig effektivt i 

eksamensforberedelsene



Dine rettigheter og plikter (hovedpunkter)

• Du plikter å

• Sette deg inn i regler og retningslinjer for 
eksamen

• Følge regler og retningslinjer for eksamen

• Selv skaffe og ha med nødvendig materiell
for å gjennomføre eksamen

• Finne ut når du har eksamen

• Møte presis til oppsatt tidspunkt

• Finne ut hvilken eksamensordning som 
gjelder for ditt fag

• Du har rett til å

• Bli behandlet rettferdig og i samsvar med 
gjeldende retningslinjer for eksamen

• Få begrunnelse for karakteren på muntlig 
eksamen

• Få tilrettelagt eksamen dersom du har behov for 
det og kan vise til sakkyndig vurdering –

• Klage på karakteren på skriftlig eksamen dersom 
du mener den er vurdert feil (klagefrist 10 dager)

• Klage på formell feil på muntlig og/eller skriftlig 
eksamen dersom du mener eksamensskolen ikke 
har fulgt retningslinjene (klagefrist: 10 dager)



Nye og gamle fagkoder – ny og gammel eksamensordning
Fagkode Fag Ordning
DRA2018 Drama og samfunn
ENG1007 Engelsk Ny ordning - digitalt gjennomføringssystem
MAT1005 Matematikk 2P-Y Gammel ordning - del 1 og del 2 (2+3 timer)
MAT1015 Matematikk 2P Gammel ordning - del 1 og del 2 (2+3 timer)
MAT1019 Matematikk 1P Delvis ny - del 1 og del 2 (1+4 timer)
MAT1021 Matematikk 1T Delvis ny - del 1 og del 2 (1+4 timer)
MAT1023 Matematikk 2P Delvis ny - del 1 og del 2 (1+4 timer)
NOR1211 Norsk hovedmål, skriftlig Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
NOR1212 Norsk sidemål, skriftlig Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
NOR1231 Norsk hovedmål, skriftlig Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
NOR1232 Norsk sidemål, skriftlig Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
NOR1262 Norsk Vg2 YF Ny ordning - digitalt gjennomføringssystem
NOR1405 Norsk, kort botid, skriftlig Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
PSP5047 Russisk nivå III Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
PSP5069 Tysk nivå II Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
PSP5828 Spansk nivå II Ny ordning - digitalt gjennomføringssystem (4 t!) 
PSP5916 Somali nivå I Ny ordning - digitalt gjennomføringssystem (4 t!) 
PSP5918 Somali nivå II Ny ordning - digitalt gjennomføringssystem (4 t!) 
REA3022 Matematikk R1 Gammel ordning - del 1 og del 2 (3+2 timer)
REA3024 Matematikk R2 Gammel ordning - del 1 og del 2 (3+2 timer)
REA3026 Matematikk S1 Gammel ordning - del 1 og del 2 (3+2 timer)
REA3028 Matematikk S2 Gammel ordning - del 1 og del 2 (3+2 timer)
REA3060 Matematikk S1 Delvis ny - del 1 og del 2 (1+4 timer)
SAM3016 Sosialkunnskap Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
SAM3038 Psykologi 2 Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t
SPR3008 Internasj. engelsk, skriftlig Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t (åpent internett)
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skr. Gammel ordning - alle hjelpemidler 5 t (åpent internett)

Fag med forberedelsesdag
• Se i eksamensveiledningen for ditt fag
• Forberedelsesdagen er dagen før eksamen
• Forberedelsesdelen lastes ned fra udir.no fra kl. 

09.00 dagen før eksamen 
• Sjekk om du har en annen eksamen på 

forberedelsesdagen

• Fag som har forberedelsesdag:
• Engelsk Vg1
• Økonomi og Ledelse
• Økonomistyring
• Psykologi 2
• Historie og Filosofi 2
• Norsk, kort botid
• Rettslære 2
• Markedsføring og ledelse 2
• Sosialkunnskap
• Geofag 2
• Informasjonsteknologi 2
• Politikk og menneskerettigheter
• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
• Musikk i perspektiv 1 og 2
• Teater i perspektiv 1 og 2
• Musikk fordypning 2



Praktisk om skriftlig eksamen
Oppmøte og varighet
• Alle eksamener varer i 5 timer (unntatt fremmedspråk med ny ordning. Eksamen i fremmedspråk varer i 4 timer)
• Oppmøte i eksamenslokale kl. 8.15. Eksamen starter 9.00
• Kommer du for sent, men før kl. 10.00, så mister du den tapte tiden. Møter du opp etter klokka 10:00, får du ikke gjennomføre eksamen.

Hjelpemidler
• Se i eksamensveiledningen for ditt fag
• Alle hjelpemidler betyr alt unntatt kommunikasjon og 

oversettelsesprogrammer i språkfag
• Politikk og menneskerettigheter, Internasjonal engelsk 

og samf.faglig engelsk har åpent internett under 
eksamen – kommunikasjon er likevel ikke tillatt

• Realfag og Samfunnsøkonomi 2 har todelt eksamen: 
Først uten hjelpemidler, deretter med alle hjelpemidler. 

• Lenke til tilgjengelige nettbaserte hjelpemidler på 
eksamen

Bruk hjelpemidlene godt og riktig
• GeoGebra i matematikk er obligatorisk
• God kildehenvisning og riktig bruk av hjelpemidlene er 

avgjørende



Praktisk om muntlig og muntlig-praktisk eksamen
Oppmøte og varighet
• Eksamen starter normalt kl 17.00 Alle må møte 16.45 –

kanskje må du vente noen timer før det blir din tur. Ta 
med matpakke?

• Muntlig eksamen har 30 minutter forberedelse og inntil 
30 minutter eksaminasjon

• Muntlig-praktisk eksamen har 45 minutter forberedelse 
og inntil 45 minutter eksaminasjon

Forberedelsestid og bruk av hjelpemidler
• I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Du får 

utdelt notatark du kan skrive på når du forbereder deg
• Du kan ta med notater fra forberedelsen inn til 

eksaminasjonen

Forberedelser
• Du må være kjent med kompetansemålene i faget. Det er de du blir 

testet i – ikke innholdet i læreboka du har brukt.
• På Tffk.no finner du retningslinjer for eksamen og mye nyttig 

praktisk info som du må være kjent med før du kommer til eksamen
• Du står fritt til å bruke den litteraturen du vil. Lærebok og 

læremidler må du skaffe selv

Eksaminasjonen
• Det er ikke lenger obligatorisk å starte med en 10 

minutter lang presentasjon. Dette er nå blitt valgfritt
• Resten av eksaminasjonen blir du spurt om emner 

relatert til det du har forberedt og/eller andre deler av 
læreplanen

• Hjelpemidler: Notater fra forberedelsen, grafer, bilder, 
lovverk eller liknende.



Fordypningsemne og valgbare emner til muntlig eksamen

I enkelte muntlige fag er det behov for å sende inn liste over fordypningsemne eller valg 
av emner innen faget. Det framgår av læreplanen i det enkelte fag om du skal velge lærestoff.

Ett eksempel på dette er REL1001 Religion og etikk der kandidaten må oppgi en valgfri religion, 
to valgfrie konfesjoner og tre valgfrie filosofer.
Et annet eksempel er REA3008 Geofag 1, der kandidaten skal skrive en fordypningsoppgave fra 
hovedområdet om Geoforskning. Oppgaven skal leveres til sensorene på eksamensdagen, men 
et resyme skal sendes eksamensskolen innen fristen.

De tidligere rammeverkene inneholdt slik informasjon. Men de er fjernet fra våre nettsider fordi 
disse har blitt oppfattet som en forskrift fastsatt med hjemmel i læreplaner og i forskrift til 
opplæringsloven. Lister over laboratorieøvelser for eksempel, fungerer som en innskrenking av 
læreplanen. Fylkeskommunen har ikke anledning til å endre læreplanmål på denne måten.

Eventuelle lister/oppgaver sendes eksamensskolen heggen.vgs@tffk.no innen 1. april



5 nettsider du bør besøke
1. Troms og finnmark fylkeskommune

• Retningslinjer for eksamen og annen nyttig info
• https://tffk.no

2. Utdanningsdirektoratet
• Læreplaner i alle fag
• Eksamensveiledninger
• Tidligere skriftlige eksamensoppgaver
• https://udir.no

3. Visma InSchool for privatister
• Oppmelding
• Søke om tilrettelgging
• Sjekke karakter og eventuelt klage på karakter
• https://privatist.inschool.visma.no/

4. Norsk digital læringsarena
• Gratis digital læringsarena for mange fag
• https://ndla.no

5. Heggen vgs
• Informasjon fra eksamensskolen legges ut her
• https://heggen.vgs.no/



På eksamensdagen: HUSK

• Legitimasjon
• PC/MAC
• Hodetelefoner med ledning
• Skrivesaker
• Mat og drikke
• Komfortable klær

• Få nok søvn kvelden før eksamen!





Oppsummering

• Spørsmål?

• Nærmere om muntlig/muntlig-praktisk eksamen fra Rolf og Ellen


