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Bokmål 
 

Informasjon til forberedelsesdelen  
 
Forberedelsestid Forberedelsestiden varer én dag. 

Hjelpemidler På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av 
Internett. 
 
På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og 
andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.  

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 
slik måte at leseren kan finne fram til dem. 
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, 
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg Det er ingen vedlegg. 

Andre opplysninger Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden 
kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning. 

Informasjon om 
vurderingen 

Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til 
sentralt gitt skriftlig eksamen. Veiledningen finner du på 
Utdanningsdirektoratet.no.   
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Tema: Studier på høgskole- og universitetsnivå 
 
Det finnes en rekke studiemuligheter i inn- og utland etter videregående. De ulike 
institusjonene konkurrer om de samme studentene og har nettsider som presenterer de 
ulike studiene de tilbyr, og de kravene som gjelder for det enkelte studiet. Mange studier 
krever svært gode karakterer for å komme inn, mens andre er åpne. 
 
Studiene presenteres ofte med både bilder, film, animasjoner, grafikk og lyd. På eksamen 
vil du bli bedt om å utvikle noen applikasjoner for en slik institusjon. Applikasjonene skal 
brukes i tillegg til de nettsidene de allerede har. 
 
Under eksamen vil du få utlevert foto, tekst og lydmateriale som skal brukes i 
applikasjonene. Fotoene ligger ved i jpg- og/eller png-format. Lydfilene ligger ved i mp3-
format. Du må selv sørge for å ha programvare som kan konvertere filene til formater du 
kan bruke i dine løsninger og din programvare. Filene er pakket og lagt ved i en zip-fil. Du 
må også ta med ørepropper til eksamen.  
 
 
 
Det finnes mange ulike nettsider. Under finner du et utvalg. 
 
Høgskolen i Telemark 

 
 
Bildet er hentet fra HIT.no. 
  
(flere eksempler neste side) 
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NTNU i Trondheim 
 

 
 
Bildet er hentet fra ntnu.no. 
 
 
Universitetet i Bergen 
 

 
 
Bildet er hentet fra uib.no. 
  


