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Denne fagspesifikasjonen dokumenterer en felles IKT-arkitektur for digital eksamen, med 
hovedvekt på kravene til digital skriftlig eksamen med begrensede hjelpemidler. Arbeidet er 
utført av to arbeidsgrupper sammensatt av deltagere fra norske universiteter og høgskoler, som 
en del av eCampus-programmet. Fagspesifikasjonen er en del av en serie om digital eksamen som 
også omfatter krav til infrastruktur, krav til klientutstyr og en planlagt integrasjonsspesifikasjon. 
 
Fagspesifikasjonen beskriver beste forventede praksis for digital arbeidsflyt knyttet til 
eksamensavvikling. Arbeidsprosessene for digital vurdering er beskrevet med prosesstegninger og 
en tabell over endringer mellom dagens prosess og en framtidig digitalisert prosess i vedlegg 1. En 
velfungerende IKT-arkitektur er avhengig av riktig nivå på standardisering av prosesser og 
informasjon. Fagspesifikasjonen beskriver disse forutsetningene slik at et grunnlag også etableres 
for videre standardiseringsarbeid av omkringliggende områder. 
 
Arbeidsgruppene har tatt utgangspunkt i erfaringene fra lokale prosjekter med digitalisering av 
vurderingsprosesser, samt erfaringer med dagens eksamensavvikling i høgere utdanning. 
Erfaringer fra utviklingsarbeidet som er gjort sammen med flere leverandører av konkrete 
løsninger, og erfaringer fra praktisk bruk i reelle eksamenssituasjoner, er tatt inn i vurderingene 
som ligger til grunn for arkitekturbeskrivelsene.  
 
En referansearkitektur for digital eksamen beskrives gjennom 

• Prosessanalyse 
• Informasjonsarkitektur 
• Applikasjonskart 
• Tjenester 
• Integrasjoner 

Detaljer om hvert av emnene er tilgjengelig i vedlegg 2. 
 
Den samlede framstillingen gir en felles beskrivelse på tvers av institusjonsgrensene i UH-sektoren 
av elementer som er nødvendige for å spesifisere digital eksamensløsning for høgere utdanning. 
Denne vil danne grunnlag for mindre silotenking rundt IT-løsninger for digital eksamen gjennom 
felles forståelse og klare beskrivelser. 
 
Videre arbeid inkluderer: 

1. Utarbeidelse av kravspesifikasjon for felles innkjøp av digital eksamensløsning 
2. Spesifisering, utprøving og implementering av integrasjonsgrensesnitt i samsvar med 

føringer gitt i dette dokumentet 
3. Identifisering av prosess for videre samarbeid om problemstillinger knyttet til IKT-

arkitekturarbeid for UH-sektoren 
4. Bruk av modeller og analyser fra arkitektur- og arbeidsflytanalysene i hver 

utdanningsinstitusjons digitaliseringsarbeid 
  

Sammendrag 
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Formålet med dette dokumentet er å gi en helhetlig oversikt over IKT-arkitektur for digital 
eksamen, slik at kravspesifikasjoner for innkjøp av eksamensløsninger henger godt sammen med 
øvrig infrastruktur, applikasjonslandskap og prosesser i norsk UH-sektor. Dette er første gang det 
gjennomføres en slik felles samlet analyse for større systemer for norske universiteter og 
høgskoler. 
 
Arbeidet bygger på analysene av rammeverket rundt eksamen som er gjort av ekspertgruppen for 
digital vurdering i deres juridiske undergruppe ”Digital vurdering og eksamen – en juridisk 
vurdering” våren 2014[1], heretter omtalt som Jusrapporten. 
 
Referansearkitekturen som presenteres er resultatet fra arbeidsgruppen for IKT-arkitektur, og vil 
videre blant annet brukes for å gi føringer for kravspesifikasjonsarbeidet for felles anskaffelse av 
ny(e) system(er) og til arbeidsgruppa for integrasjon. Fagspesifikasjonen inngår i en serie av 
dokumenter som gir anbefalinger til løsninger for avvikling av digitale eksamener, og som 
utgangspunkt for videre arbeid med IKT-arkitektur i sektoren. Denne fagspesifikasjonen vil derfor 
bli oppdatert og ferdigstilt først etter at ny(e) system(er) er anskaffet. Fagspesifikasjonen vil da 
fremstå som mer konkret og komme med tydeligere anbefalinger for en felles IKT-arkitektur for 
digital eksamen. 
 
Dokumentet er tredelt: 

1. Fagspesifikasjonen med anbefalinger 
2. Vedlegg 1: Arbeidsflyt 
3. Vedlegg 2: Prosessmodell for digital eksamen 

 
Fagspesifikasjonen går gjennom forutsetninger, prosessanalyse for digitalisering av eksamens-
avvikling, hvilke støttesystemer som forutsettes være på plass og hvilke tjenester og data som er 
en del av digital eksamen for høgere utdanning. 
 
Vedleggene inneholder detaljert informasjon som kan brukes i det videre arbeidet med 
digitalisering av eksamensløsninger i høgere utdanning. 
 
 

Arbeidet bak denne fagspesifikasjonen har vært utført i to arbeidsgrupper knyttet til prosjektet 
eCampus digital eksamen. Mange har stilt opp, og flere institusjoner har byttet sine deltagere 
underveis i prosessen av ulike grunner.  

2.1 Arbeidsgruppe for arbeidsflyt 
Innholdet i vedlegg 1 er produsert av arbeidsgruppa for digital arbeidsflyt. Prosesstegningene 
beskriver arbeidsflyten for digital vurdering.  
 
Det ble avholdt fire workshoper i arbeidsgruppa for å kartlegge og utarbeide prosesstegningene. I 
etterkant av workshopene ble prosesstegningene sendt ut på høring til referansegruppa. Det ble 
utarbeidet en generell, felles prosess for universitets- og høgskolesektoren. Prosesstegningene 
utgjør grunnlaget for arbeidet i IKT-arkitekturgruppa, og er ment som innspill til en 
kravspesifikasjon til anskaffelse av ny(e) løsning(er) og system(er) for UH-sektoren.  
 

1 Dokumentstruktur 

2 Deltagere i prosjektet 
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Det videre arbeidet med digitalisering av eksamen i høgere utdanning legger disse 
prosessbeskrivelsene til grunn. 

2.2 Arbeidsgruppe for arkitektur 
Innholdet i vedlegg 2 er produsert av arbeidsgruppa for IKT-arkitektur. Referansearkitekturen i 
dokumentet gir anbefalinger for en felles IKT-arkitektur for digital eksamen.  
 
Det ble avholdt fire workshops i arbeidsgruppa for å kartlegge og utarbeide referansearkitektur.  
Mellom workshopene ble skisser og beskrivelser sendt ut på høring til arbeidsgruppa og 
kommentarer tatt inn før neste workshop. En ekspertgruppe ble satt ned underveis for å skissere 
en overordnet informasjonsarkitektur-modell basert på en gjennomgang av anerkjente 
internasjonale spesifikasjoner og standarder for sektoren. Resultatet av hele dette arbeidet ble et 
sett av målbilder som til sammen utgjør forslag til en felles, fremtidig IKT-arkitektur for digital 
eksamen i UH-sektoren.  
 
IKT-arkitekturen er ment som et innspill til videre arbeid med felles IKT-arkitektur i sektoren og 
til kravspesifikasjon til anskaffelse av ny(e) løsning(er) og system(er) for universitet- og 
høgskolesektoren.  

2.3 Deltagere i arbeidsgruppene 
 
Institusjon Arbeidsgruppe og referansegruppe arbeidsflyt Arbeidsgruppe og referansegruppe arkitektur 
UiA Nora Clarke   
UiB Judith Morland Cato Kolås 
NTNU Kjersti Listhaug, Sven Erik Sivertsen Carl Fredrik Sørensen  
UiO Ketil Mathiassen, Alexander Lorentzen Mathias Meisfjordskar, Einar Jerpseth, Bård Henry 

Moum Jakobsen, Hans Kristian Fjeld, Jørgen Henrik 
Hovde Grønlund 

UiN Anne Ringen Pedersen   
UiT Ingvild Stock-Jørgensen Nils Johan Lysnes, Johnny Hansen 
HiST Kjersti Møller   
UiS Stig Selmer-Andersen, Kjetil Dalseth Kjetil Dalseth 
HiØ Lena Knudsen   
HiN Frode Næsje Ørjan Dypvik Pettersen  
HiOA Marthe Eikum Tang Ole Lycke, Marthe Eikum Tang, Irene Lona  
HiNT   Rune Elvereng  
NHH Guro Mjanger Thor-Inge Næsset 
HiL Steinar Hov   
DMMH Felipe Manriques   
BI   Bernt Smilden 
FSAT/FS Geir Vangen Geir Vangen 
BIBSYS Frode Arntsen Jan Erik Garshol 
 
Fra UNINETT deltok Freddy Barstad, Heidi Bergh-Hoff, Snorre Løvås og Ingrid Melve. PwC har lagt 
til rette for prosessen. 
 

3.1 Arkitekturprinsipper 
Difis syv arkitekturprinsipper[2] gir felles retningslinjer for alt arbeid med IKT i offentlig sektor: 

• Tjenesteorientering 
• Interoperabilitet 
• Tilgjengelighet 
• Sikkerhet 

3 Forutsetninger 
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• Åpenhet 
• Fleksibilitet 
• Skalerbarhet 

 
Arbeidet har lagt til grunn IKT-arkitekturvisjonen for UH-sektoren: 

«Norsk UH-sektor skal øke sin verdiskaping gjennom bedre ressursutnyttelse og utvikling 
innenfor IKT-området.»  

hentet fra ”Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren”[3] beskriver 
tilpasning av Difis prinsipper for universitets- og høgskolesektoren, og har vært føringsgivende for 
vårt arbeid. Vi har ikke gjentatt generelle krav derfra, som for eksempel krav til universell 
utforming eller at det bør være mulig å bruke skyløsninger. Vi har vektlagt å dokumentere krav 
som er spesifikt knyttet til eksamensløsninger. 
 
Prinsippene om interoperabilitet og skalerbarhet medfører at alle informasjonselementer bør ha 
en globalt unik ID selv i tilfeller der de i første omgang bare brukes internt. Strukturendringer i 
sektoren, nasjonale deleksamener, læringsanalyse og andre varslede endringer vil være mye 
enklere å gjennomføre med en globalt unik ID som gjør det enkelt å sette sammen systemer eller 
deler av systemer. Prinsippet om organisatorisk interoperabilitet innebærer samordning av 
prosesser og hvordan eksamen organiseres, noe som i denne fagspesifikasjonen er uttrykt i form 
av krav til standardisering. Semantisk interoperabilitet innebærer en felles informasjonsmodell 
for utveksling av eksamensrelatert informasjon. 
 
Arbeidet tar utgangspunkt i at data i mange tilfeller har eksisterende hjemmeadresse, for 
eksempel har FS oversikten over hvilke studenter som er eksamenskandidater i et gitt emne. Vi 
har i størst mulig grad gjort gjenbruk av eksisterende datakilder. 
 

3.2 Rammebetingelser for eksamensavvikling 
Eksamensavvikling i høgere utdanning har en rekke rammebetingelser som er regulerte i lov og 
forskrift, som beskrevet i Jusrapporten. Arbeidet bygger på analysene av rammeverket rundt 
eksamen fra Jusrapporten. I tillegg kommer lokale eksamensreglement, som i dag i større eller 
mindre grad tar hensyn til digital eksamen avhengig av hva som er prøvd ut ved den aktuelle 
institusjonen.  
 
Grunn- og videregående skoler har en felles nasjonal eksamensløsning som består av ett enkelt 
nasjonalt system. Dette forvaltes av Utdanningsdirektoratet, som også har det faglige ansvaret for 
eksamen. I høgere utdanning er det faglige ansvaret for eksamen delegert til hvert universitet og 
hver høgskole, der emneansvarlig har ansvar for oppgavesett. Dette medfører at høgere 
utdanning trenger en distribuert arkitektur som støtter lokale variasjoner og faglige behov. Hver 
institusjon har ansvar for sine eksamener. Samtidig vil studenter i større grad enn før ta kurs ved 
forskjellige institusjoner og forvente samme behandling overalt, og studieprogram planlegges 
oftere på tvers av institusjonsgrenser. Den andre store brukergruppen, faglig stab, vil ofte 
sensurere for mer enn en institusjon og deres arbeid forenkles av at eksamensløsningen er lik på 
tvers av institusjonsgrenser. Høgere utdanning har krav om anonymisering av 
eksamenskandidater, som medfører at personidentifiserende opplysninger må pseudonymiseres. 
Arbeidet vårt er basert på analyser av et distribuert system med felles krav, ikke en felles 
applikasjon som er lik for alle institusjoner. 
 
De eksamensløsninger som er under utprøving i UH-sektoren er enten egenutviklede med lokal 
drift eller skyløsninger fra eksterne leverandører. En skyløsning vil normalt ha lik grunn-
funksjonalitet på tvers av institusjoner, men kunne konfigureres noe forskjellig mellom ulike 
institusjoner. Referansearkitekturen legger til rette for flere typer løsninger, og har ikke tatt 
stilling til hvilken konkret implementasjon og plassering som velges. 
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Hovedfokus har vært på digital skriftlig skoleeksamen med begrensede hjelpemidler, siden dette 
behovet er prioritert høyest fra de lokale eksamensprosjektene. Løsninger er under aktiv 
utprøving ved landets universiteter og flere av høgskolene. Hjemmeksamen har i stor grad 
digitalisert gjennomføringsfasen ved bruk av eksisterende LMS. Det videre arbeidet bør se på 
konkret integrasjon mellom eksisterende løsninger og en samlet eksamensløsning.  
 
Prosessanalysene har tatt utgangspunkt i skriftlig eksamen med begrensninger av hjelpemidler, 
men med et skråblikk på andre vurderingsformer.  Det har vært et mål å sikre en felles 
eksamensavvikling for alle vurderingsformer, med minst mulig variasjon i støtteprosessene. 
Samtidig må det være rom for variasjon i selve vurderingsformene. 
 
En stor del av en digital eksamensløsning er støtte til prosessene som styres av et fastlagt 
nasjonalt regelverk som dokumentert i Jusrapporten. Det bør vurderes i hvilken grad norske 
prosesser er felles med tilsvarende prosesser utenfor Norge. Dette vil gi en pekepinn på den 
eventuelle drahjelp det vil gi å anskaffe et produkt som har kunder utenfor landets grenser, eller 
om en digital eksamensløsning for høgere utdanning i realiteten vil være nokså unik for Norge. 
 
Begge arbeidsgruppene ser behov for at det arbeides på overordnet plan med avklaring av digitale 
vurderingsformer, og at det ikke bare settes strøm på eksisterende prosesser. En revurdering av 
når det er formålstjenlig med skriftlig skoleeksamen med begrensede hjelpemidler bør gjøres av 
hver institusjon. 
 

3.3 Samordning av data og tjenester 
Distribuert ansvar for eksamen til hver enkelt institusjon medfører distribuert løsning med relativt 
store krav til samspill. Eksamen har sterke krav til samordning av prosesser og likebehandling av 
studenter på tvers av institusjoner. Samtidig er det behov for at hver enkelt emneansvarlig kan 
utforme en eksamen som ivaretar fagets egenart.  
 
Tabellen under viser hvordan krav til felles datagrunnlag eller felles prosess påvirker 
løsningsrommet og potensialet for fellesløsninger: 
 Lave krav til felles prosess Høye krav til felles prosess 

Høye krav til felles 
datagrunnlag 

Koordinering  
• Flere løsninger mot samme 

datasett 

Enhetlig 
• Felles løsninger 
• Liten variasjon 

Lave krav til felles 
datagrunnlag 

Diversifisering  
• Ulike løsninger 
• Spredte behov 
• Høye integrasjonskrav ved 

samarbeid 

Replisering 
• Felles innkjøpskrav til separate 

løsninger 
• Ulike datasett 

 
Som det framgår av tabellen over vil systemer som skal fungere sammen enten ha krav til felles 
data og felles prosess, eller høye krav til definisjoner av grensesnitt. 
 
Det ligger en føring om likebehandling av studenter på tvers av institusjonsgrenser, noe som 
medfører at det er høye felles prosesskrav knyttet til eksamensavvikling. Ønsket om 
strukturendringer øker kravene både til felles data og felles prosess. Felles datagrunnlag gjør det 
enklere med sammenslåinger eller oppsplittinger, eller å dele prosesser på tvers av 
institusjonsgrenser. Deling av prosesser er aktuelt dersom det skal arrangeres nasjonale 
deleksamener der vurderingenheter skal integreres i emner ved hver institusjon. 
 
Tabellen viser eksempler knyttet til dagens utprøving av digital eksamen med hensyn til krav om 
felles prosess og samordning av data: 
Område Krav til felles prosess Krav til samordning av data 
Studieadministrasjon Høye krav, delvis lovpålagt Repliserte per institusjon i dagens praksis 
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Område Krav til felles prosess Krav til samordning av data 
Oppgavesett Noen minimumskrav, men også 

variasjon knyttet til fagets 
egenart 

Innhold i oppgavesett er svært variabelt, ønsker 
noe gjenbruk 

Vurdering Høye krav til rammer, kan variere 
på praktisk gjennomføring 

Reguleres av sensorveiledning på tvers av 
enkeltvedtak 

Klagehåndtering Høye krav regulert av lov og 
forskrift 

Repliserte per institusjon 

Begrunnelse Krav regulert av lov og forskrift, 
noe forskjeller i praktisk 
implementering 

Repliserte per institusjon 

Bruk av studenters egen PC på 
eksamen 

Relativt lave krav til kontroll, 
klare begrensinger 

Høye krav til å arbeide mot samordnet 
oppgavesett 

 
Strukturendringer og studieprogram som krysser institusjonsgrenser vil kreve mer samordning av 
data enn det som er beskrevet i tabellen over, som tar for seg dagens tilstand.  
 
Eksamensløsningene bør støtte felles prosesskrav og i størst mulig grad ha samme datagrunnlag. 
Konkret vil gjenbruk av data fra FS kunne medføre at felles datagrunnlag blir vanskeligere, siden 
FS i dag har en replisert struktur per institusjon. Faglig diversitet gir stort behov for moduler som 
kan integreres med felles støtteprosesser. 
 

3.4 Modeller og fargekoder 
Modellene som er utarbeidet i analysearbeidet bruker Archimate[4] og er tegnet ved hjelp av 
gratisprogramvaren Archi[5]. Alle modeller er gjort tilgjengelige[6] for nedlasting, slik at det skal 
være enkelt for lokale prosjekter å arbeide videre på basis av de felles definisjonene og 
avklaringene som er gjort i dette arbeidet. 
 
Vi har brukt rosa som farge for å skille eksamensløsning fra støttesystemene, og fargekodene: 

• Gul: Prosess eller informasjonselement som oppstår i annen applikasjon, brukes av 
eksamensløsning 

• Rosa: Prosess eller informasjonselement som oppstår i eksamensløsning, overføres til 
andre applikasjoner 

• Grå: Prosess eller informasjonselement som oppstår utenfor eksamensløsning, utføres i 
eget støttesystem 

• Lys blå: Applikasjoner, konkrete programvareløsninger som har grensesnitt for å snakke 
med resten av verden 

• Mørk blå: Roller for personer involvert i eksamensprosessene 
 
 

Prosessene i en digital eksamenløsning er kartlagt og beskrevet i vedlegg 1, som inneholder en 
detaljert prosessanalyse av de fire hovedfasene for eksamensavvikling 

4.1 Eksamensfaser 
Eksamen består av fire hovedfaser, og vi har i arbeidet beskrevet aktiviteter og analyser for hver 
enkel aktivitet innen hovedfasene: 
 

4 Prosessanalyse 
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Ønsket prosess i digitalisert eksamensavvikling er dokumentert både med diagrammer og en 
endringstabell som gir detaljer rundt hvilke aktiviteter som kan automatiseres, endres, beholdes 
eller oppstår som følge av overgang til digital eksamensavvikling. 
 

4.2 Applikasjoner og prosesser 
Figuren under viser en oversikt over de ulike applikasjonene som sammen støtter en digital 
arbeidsflyt for eksamensavvikling.  
 

 
Eksamen er et komplekst sett av tjenester, og figuren viser hvilke applikasjoner som er sentrale 
for ulike prosesser. Tjenestekartleggingen finnes beskrevet i vedlegg 2, med utgangspunkt i 
aktivitetsanalysene fra vedlegg 1. Digital eksamen er sammensatt av prosesser som befinner seg: 

1. Inni eksamensløsningen (for eksempel Eksamensavleggelse og Gjennomfør sensur for 
kommisjon) 

2. Utenfor eksamensløsning, men der data må flyte inn til eksamensløsningen (for eksempel 
Eksamenspåmelding og Søknad om tilrettelegging) 

3. Både inni og utenfor (Karakterbegrunnelse), der det må hentes informasjon fra 
eksamensløsning for at prosessen skal kunne gjennomføres, men der prosessen kan være 
på utsiden. Dette er tilfelle for en student som får muntlig begrunnelse på basis av 
sensurinformasjon. 

 

1. 
Forberede 

2.  
Gjennomføre 

3. 
 Sensurere 

4. 
 Sluttføre 
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Detaljer om hver enkelt tjeneste er dokumentert i vedlegg 2. 
 
 

En informasjonsarkitektur beskriver informasjonsressursenes struktur og relasjoner. I vedlegg 2, 
kapittel 2 beskrives de ulike informasjonsobjektene, deres innbyrdes relasjoner og deres 
relasjoner til de tidligere definerte tjenestene. Det er dokumentert hvilke tjenester som utgjør 
autoritative kilder og hvilke tjenester som har behov for å konsumere ulike informasjonsobjekter 
 
Figuren under viser informasjonselementene fordelt på fasene i digital eksamen.  

 
Figuren viser informasjonselementene som er identifisert i analysearbeidet, fordelt på de fire 
fasene i eksamensprosessene. Vurderingsenhet er det sentrale informasjonselementet som 

5 Informasjonsarkitektur 
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definerer innholdet i eksamensprosessene. Vurderingsenhet defineres i det studieadministrative 
systemet og brukes som anker for øvrige informasjonselementer i eksamensavviklingen. Vi har 
valgt å ikke tegne inn arkivering, innlogging og andre vanlige elementer som gjenbrukes i flere 
faser, men heller legge beskrivelse av dette inn i detaljerte aktivitetsdiagrammer i vedlegg 2. 
 
Figuren under viser de samme informasjonselementene linket til roller 

 
 

Figuren under viser samspillet mellom løsning for digital eksamensavvikling og støttesystemer 

 

6 Applikasjonskart 
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Detaljer om hvert av grensesnittene er dokumentert i vedlegg 2. 
 
Prinsippet om at eksisterende data skal gjenbrukes, medfører at det er behov for å spesifisere 
grensesnitt for flytting av informasjon.  
 
Et av målene med arbeidet har vært å støtte automatisering av prosesser som i dag er manuelle. 
Automatisering krever samordning av prosessene for å være effektivt, og stiller også høye krav til 
datakvalitet for data som brukes på ulike steder i arbeidsflyten. Mye av kompleksiteten i IT-
løsninger er knyttet til unntakshåndtering, enten for å forebygge feil eller der det er små 
ulikheter i prosessene.  

Hovedtrekkene i digital eksamen er: 
Fase Faglig oppgave Prosess-støtte 
Forberede Lage oppgavesett med tilhørende sensurveiledning Planlegge eksamensavvikling med eksamensplan 

og eventuell tilrettelegging 
Gjennomføre Utarbeide besvarelse i kontrollert arbeidsflate for 

digital eksamen 
Oppmøte-støtte som håndterer eksamensavvikling 
(hvem, når, levert etc) 

Sensurere Enkeltvedtak med vurdering av hver enkelt 
besvarelse 

Kommisjon som håndterer sensuravvikling 
(karakter, protokoll, formalia) 

Sluttføre Gi begrunnelse på forespørsel 
Klagesensur med vurdering og enkeltvedtak 

Klagehåndtering og klagesensur 
Arkivering, oppbevaring og opprydding etter 
eksamensavvikling 

 
I alle fasene er det et klart skille mellom arbeid som er knyttet til faglig skjønn (oppgavesett, 
arbeid fram besvarelse, enkeltvedtak, begrunnelse) og den delen som er knyttet til 
husholdningsprosessene for avvikling av eksamen. Dette skillet er valgt for sikre at det blir rom til 
faglig skjønn der det er på sin plass, mens vi støtter automatisering av administrative prosesser 
for øvrig.  
 
Ønsker om diversitet øker kostnadene ved implementering så mye at det vanligvis ikke er 
fornuftig med felles løsninger, men heller å legge krav til basisfunksjonalitet og legge til rette for 
standardiserte grensesnitt slik at moduler enkelt kan integreres. For eksempel vil det for 
oppgaveutforming være viktig å integrere med eksisterende oppgavebank, samtidig som 
arbeidsflaten for studenten gjør det mulig å utarbeide besvarelsen i samsvar med faglig krav. 
Bruk av formler, mattestøtte, simuleringer og spesialprogramvare i oppgavesettet medfører krav 
til arbeidsflate. 
 
Detaljer om tjenester og funksjonalitet er dokumentert i vedlegg 2. 

 
En egen arbeidsgruppe for integrasjoner vil på basis av dette dokumentet arbeide videre med 
konkretisering av videre arbeid. Her dokumenteres overordnede føringer for deres arbeid, for 
detaljer se integrasjonsspesifikasjonen som blir publisert i UFS-serien om digital eksamen. 

8.1 Valg av standarder: IMS  
Arbeidsgruppene har ikke funnet noen åpne standarder som dekker alle behov knyttet til 
integrasjon for digital eksamen. Vi anbefaler at det legges sterkest vekt på de behovene som er 
knyttet til det faglige arbeidet, som beskrevet i kapittel 3.3, og da vil IMS-standardene[7] etter 

7 Tjenester 

8 Integrasjoner 
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vår vurdering dekke det meste av behovene. Standardisering av prosess-støtte bør støttes ved 
utarbeidelse av felles kravspesifikasjon og videre arbeid med felles forståelse av prosessene. 
 

8.2 Grensesnitt for integrasjon 
I forbindelse med utprøving av løsninger er det etablert et felles integrasjonspunkt mellom FS og 
digitale eksamensløsninger. Vi anbefaler at det gjøres videre arbeid med spesifisering, praktisk 
bruk og testing av flere eksamensløsninger og flere grensesnitt enn det som har vært gjort så 
langt. 
 
Prosjektsamarbeidet om digital eksamen bør levere innstilling om nytteverdi av felles 
integrasjonskomponenter utover utprøvingsperioden, og hvordan eventuell forvaltning bør gjøres 
dersom det innstilles på felles integrasjonskomponenter. 
 

8.3 Diversifisering av lærestoff øker standardiseringskrav 
Emneansvarlig har stor frihet i utforming av eksamen, og det er store variasjoner i innhold for 
oppgavesett. Oppgavesettene må oppfylle noen minimumskrav til prosess, som for eksempel 
tidsramme for besvarelse og relevans i forhold til pensum i emnet. Men de ytre prosesskravene er 
mindre enn for andre deler av eksamensprosessene, noe som medfører at det vil være behov for å 
støtte et bredt sett løsninger. For at ulike løsninger skal kunne spille sammen med et sentralt 
eksamenssystem, må det stille krav til standardbruk for integrasjon av oppgavesett. Disse 
behovene er også begrunnelsen for å skille mellom faglige og prosesskrav, slik at det er mulig å 
bruke ulike moduler for fagarbeidet inn mot en felles eksamensløsning for prosess-støtte. 
Tilsvarende krav gjelder også for de andre faglige oppgavene som drøftet i kapittel 7. 
 
 

Kravspesifikasjon for felles innkjøp av digital eksamensløsning vil ta utgangspunkt i referanse-
arkitekturen som er dokumentert her, samt de andre fagspesifikasjonene i serien om digital 
eksamen. Det bør gjøres en vurdering av behovene opp mot internasjonal praksis på området for 
å se hvilken form et samarbeid om eksamensløsning bør ha. 
 
Mer arbeid er nødvendig med detaljspesifisering av integrasjonsgrensesnitt. En arbeidsgruppe i 
regi av eCampus-prosjektet digital eksamen skal med utgangspunkt i praktiske erfaringer fra 
lokale prosjekter og dokumentasjonen i dette dokumentet spesifisere grensesnitt og publisere en 
integrasjonsspesifikasjon. 
 
En rekke overordnede problemstillinger som ligger utenfor arbeidsgruppens mandat har dukket 
opp i diskusjonene, og vi har savnet klart eierskap til felles IKT-arkitekturproblemstillinger, for 
eksempel i et arkitekturråd for UH-sektoren. For å kunne ta ut gevinster på felles IKT-løsninger, 
er det nødvendige med enten samordning av data eller prosesser; eller å gjøre arbeid med 
spesifisering av grensesnitt. Mangelen på felles forankringspunkt for disse diskusjonene gjør det 
utfordrende å jobbe fram felles forståelse. Det har falt utenfor mandatet til arbeidsgruppene å 
diskutere overordnede spørsmål som griper inn i systemer utenfor eksamensløsningene, for 
eksempel 

• Er dagens bruk av FS med replisering av datasett optimal sett i et helhetsperspektiv, gitt 
varslede strukturendringer samt økt bruk av nettbasert læring? 

• Er det behov for innføring av støtte i FS til omkringliggende prosesser slik at integrasjon 
med digital eksamensløsning forenkles? 

9 Videre arbeid 
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• Hvor omfattende er behovet for standardisering av eksamensrelaterte prosesser på tvers 
av institusjonsgrensene 

• Bør innleveringsportal for alle vurderingsformer integreres med eksisterende LMS-
løsninger? 

• Dokumentere beste praksis for registering av informasjon om sensorer 
• Etablere et omforent student-begrep og avklare hvordan informasjon om personer 

forvaltes og gjenbrukes på tvers 
• Avklare hvor omfattende behov det er for skoleeksamen, gitt kostnadene og muligheter for 

alternative digitale vurderingsformer 
• Evaluere mulighetene som ligger i et digitalt verktøy for forbedring av 

vurderingsprosessene 
 
Digital vurdering er et omfattende emne, og det vil være behov for arbeid med å se både på ulike 
vurderingsformer digitalt og å vurdere integrasjonsbehov mellom summativ og normativ 
vurdering. Dette notatet drøfter bare prosessene knyttet til den klassiske eksamen, som er en 
summativ vurdering. Arbeidsgruppen har ikke vurdert innleveringsportal for formative 
vurderingsformer, men har i denne omgang måttet prioritere digital eksamensavvikling. 
Referansearkitekturen er utformet slik at det skal være mulig å gjenbruke deler også for 
innleveringsportaldiskusjonene. Vurderingsprosessenes samspill med øvrige deler av 
undervisningsløpet er heller ikke drøftet. Det er behov for å gjøre videre analyser for samspill 
mellom innleveringsportal og sensurmuligheter i digital eksamensløsning.  
 
Nytteverdien av dette dokumentet er størst dersom det gjøres videre diskusjon og arbeid med 
felles forståelse av IKT-arkitektur i UH-sektoren. For å kunne ta ut gevinster på felles IKT-
løsninger, er det nødvendige med enten samordning av data eller prosesser; eller å gjøre arbeid 
med spesifisering av grensesnitt. 
 
Lokale prosjekter som skal spesifisere eksamensrelaterte løsninger kan bruke 
referansearkitekturen som et utgangspunkt for sitt arbeid. Modeller, tegninger og dette 
dokumentet er åpent publisert med ønske om gjenbruk. 
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Arbeidsnotat  Prosesstegninger digital eksamen  

 

Dette dokumentet inneholder beskrivelser av arbeidsprosessene for digital vurdering, 
beskrevet med prosesstegninger og en tabell over endringer mellom dagens prosess og en 
framtidig digitalisert prosess. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i erfaringene fra lokale 
prosjekter med digitalisering av vurderingsprosesser, samt erfaringer med dagens 
eksamensavvikling i høgere utdanning. 
 
Arbeidsprosessene er delt i tre ulike modeller ut fra hvordan arbeidsgruppa for digital 
arbeidsflyt i prosjektet for digital eksamen har jobbet:  
 

1. Dagens prosess 

Viser en sammenfatning av arbeidsflyten for eksamen ved ulike høgskoler og 
universiteter i dag 
 
2. Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess 

Beskriver endringer som må gjøres i dagens prosess for å komme til framtidig prosess 
 
3. Framtidig prosess 
Beskriver hvordan det er ønskelig å jobbe i framtida 

 
Dette dokumentet er et førsteutkast som oppsummerer arbeidet som er gjort i arbeidsgruppa 
for digital arbeidsflyt høsten 2014. Prosesstegningene vil bli brukt og utviklet videre av andre 
arbeidsgrupper, og muligens bli utdypet ytterligere i kravspesifikasjonsarbeid for ny(e) 
system(er). Hovedmålgruppa for denne versjonen av dokumentet er de høgskolene og 
universitetene som deltar i det nasjonale prosjektet for digital eksamen, leverandører som 
deltar i utviklingsprosessen, samt arbeidsgruppene i prosjektet. 
 
Dette arbeidsnotatet vil bli oppdatert etter at system(er) er anskaffet og det er jobbet mer 
med behovsforståelse og løsningsmuligheter. Da vil det kunne bli utarbeidet en 
fagspesifikasjon som er mer konkret, og som kommer med tydeligere anbefalinger for 
arbeidsprosess for digital vurdering. En oppdatert versjon av dette dokumentet kan da inngå i 
serien av dokumenter som anbefaler løsninger for avvikling av digitale eksamener. 
 
 
  

Sammendrag 
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I 
 
UNINETT har i regi av eCampus-programmet etablert et prosjekt for digital eksamen. 
Prosjektet består av flere arbeidsgrupper og en styringsgruppe. Innholdet i dette dokumentet 
er produsert av arbeidsgruppa for digital arbeidsflyt. Prosesstegningene beskriver 
arbeidsflyten for digital vurdering.  
 
Det ble avholdt fire workshoper i arbeidsgruppa for å kartlegge og utarbeide 
prosesstegningene. I etterkant av workshopene ble prosesstegningene sendt ut på høring til 
referansegruppa. Det ble utarbeidet en generell, felles prosess for universitets- og 
høgskolesektoren. Prosesstegningene utgjør grunnlaget for arbeidet i IT-arkitekturgruppa, og 
er ment som innspill til en kravspesifikasjon til anskaffelse av ny(e) løsning(er) og system(er) 
for UH-sektoren.  
 
Det videre arbeidet med digitalisering av eksamen i høgere utdanning legger disse 
prosessbeskrivelsene til grunn. 
 

Dokumentet har tre deler: 
 

Del I: Dagens prosess 

Beskriver nå-situasjonen for gjennomføring av vurdering. Prosesstegningene er en 
visuell og kortfattet framstilling av arbeidsflyten. 
  
Del II: Transformasjon fra dagens prosess til framtidig prosess 

Prosessdiagrammene inneholder fargekoding og beskrivelse av endringer som bør 
gjøres i dagens prosess for å komme fram til framtidig prosess. 
 

Tabellen inneholder samme informasjon som i prosesstegningene, men har noen 
kommentarer og gir i tillegg mulighet for sortering. Den kan også brukes videre til å 
legge inn flere detaljer. 
 

Del III: Ønsket prosess 

Beskriver framtidig, ønsket arbeidsprosess for gjennomføring av digital vurdering.  
 

Hovedinnholdet i dette dokumentet er prosessdiagrammer for eksamensavvikling. 
 

 

Introduksjon  

 

1. Dokumentstruktur 

 5 
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I forkant av workshopene ble følgende forutsetninger satt for arbeidsprosessen: 

 

x Startpunkt for prosessen: "Ansatt oppretter vurderingsenhet i FS". Vurderingsenheten i 

FS kan betraktes som navet i eksamensprosessen, og består av flere generiske 

informasjonsobjekter som er styrende for eksamensprosessen. 

x Sluttpunkt for prosessen: "Eksamenskandidaten har fått endelig karakter i Studentweb 

(klagefristen er gått ut, eventuell klage er ferdigstilt og klagesaken er arkivert)". 

x Eksamensoppgave består av et oppgavesett som består av flere deloppgaver. 

x Det vi skal kartlegge, er ulike delvurderinger. (Eksamen i et emne kan bestå av ulike 

vurderingskombinasjoner). 

x Det er de mest tradisjonelle vurderingsordningene vi skal kartlegge slik som de er i 

dag. Framtidige former for vurdering er ikke en del av denne kartleggingen. 

x Vi skal ta hensyn til obligatoriske arbeidskrav (vilkår for å gå opp til eksamen). 

x Vi kan identifisere avvik eller forskjeller mellom institusjonene, men skal tegne en 

felles prosess. Eventuelle avvik skal beskrives. 

x Vi skal kartlegge hvilke aktiviteter de ulike rollene utfører, uavhengig av plassering av 

disse i organisasjonen. 

x Skoleeksamen er utgangspunktet for prosessen, men tanken er at prosessen kan 

tilpasses andre vurderingsordninger, som mappevurdering og hjemmeeksamen. 

 

Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i erfaringer fra lokale prosjekter og det arbeidet som er 

gjort av ekspertgruppa for digital vurdering, inkludert rapporten om juridiske 

problemstillinger knyttet til digital vurdering fra juni 2014. Vi legger hovedvekt på skriftlig 

skoleeksamen, selv om prosessene ofte er de samme som for andre eksamensformer. 

 

Arbeidsprosessen ble delt inn i fire hovedfaser:  

1. Forberede 

2. Gjennomføre 

3. Sensurere 

4. Sluttføre (klageprosesser, oppbevare, arkivere) 

 

 

Eksamenskandidat: Personen som er kandidat til eksamen (student, privatist eller annet). 

Eksamensmedarbeider: Administrativt ansatt som har administrative aktiviteter knyttet til 

eksamen ved institusjonen. 

Emneansvarlig: Personen som utfører fagrelaterte aktiviteter knyttet til eksamen (utarbeide 

eksamensoppgaver, sensurveiledning. Typisk faglærer i emnet, ansatt ved institusjonen). 

Sensor: Person som gir vurdering av kandidatens prestasjon. Kan være både intern og ekstern. 

Eksamensvakt: Person som er til stede fysisk under selve gjennomføringen av eksamen, og 

påser at gjennomføringen skjer i henhold til reglementet. 

IT-ansvarlig: IKT-støtte for hele arbeidsprosessen rundt eksamen. Inkluderer drift, 

brukerstøtte, infrastrukturbygging, teknisk overvåking og håndtering av sikkerhet for IKT.  

 

2 Forutsetninger 

3 Definisjoner 

3.1 Rolleforklaring 

 6 
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Arbeidsflyt for digital eksamen ble gruppert i følgende fire hovedfaser: 

  

1. Forberede 

I forberedelsesfasen settes rammebetingelsene for eksamensgjennomføring. 

Forberedelsesfasen strekker seg fra prosessens starttidspunkt når vurderingsenhet i FS 

opprettes og helt fram til selve eksamensavviklingstidspunktet. I denne fasen melder 

kandidaten seg opp til eksamen, roller knyttet til eksamensavviklingen defineres 

(sensorer, kandidater, kommisjoner, eksamensvakter), og eksamensoppgaver 

utarbeides. I tillegg må tid og sted for eksamensgjennomføring på plass, og eventuelle 

tilretteleggingstiltak planlegges.  

 

2. Gjennomføre 

Gjennomføringsfasen foregår på selve eksamensdagen, og innebærer utlevering av 

oppgave og utarbeidelse og innlevering av besvarelse.  

 

3. Sensurere 

Sensureringsfasen kommer etter gjennomføringsfasen, og innebærer at sensorer får 

tilgang til eksamensbesvarelsene og vurderer disse. Denne delprosessen gjennomføres 

både i forbindelse med ordinær sensur og ved eventuell klage på sensurvedtak. 

 

4. Sluttføre (behandle begrunnelse og klage, oppbevare, arkivere)  

Den siste fasen innebærer at studenten får tilgang til resultatet, og ved behov kan be 

om begrunnelse og kan klage på karakteren. Ved klage skjer en ny 

sensureringsiterasjon. I tillegg innebærer denne fasen avlønning av sensorer og 

eksamensvakter, samt arkivering av eksamensoppgaver og oppbevaring av 

eksamensbesvarelser i henhold til gjeldende regelverk.  

 

Det er utarbeidet prosesstegninger for hver av de fire fasene som beskrives i de neste 

kapitlene.  

 

  

4 Fire hovedfaser i prosessen 
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Arbeidsgruppa som har jobbet med prosesstegningene og deltatt i workshoper har hatt 
følgende deltakere: 
Anne R. Pedersen (UiN) 
Lena Knudsen (HiOF) 
Sven Erik Sivertsen (NTNU) 
Ketil Mathiassen (UiO) 
Kjersti Møller (HiST) 
Frode Næsje (HiN) 
Geir Vangen (FS) 
Aleksander Lorentzen (UiO) 
Kjersti Listhaug (NTNU) 
Freddy Barstad (eCampus, UNINETT) 
 
Referansegruppa som har bidratt med innspill til arbeidsprosessene har hatt følgende 
deltakere: 
Nora Clarke (UiA) 
Judith Morland (UiB) 
Ingvild Stock-Jørgensen (UiT) 
Stig Selmer-Andersen (UiS) 
Marthe Eikum Tang (HiOA) 
Guro Mjanger (NHH) 
Steinar Hov (HiL) 
Felipe Manriques (DMMH) 
Frode Arntsen (BIBSYS) 
Kjetil Dalseth (UiS) 
 
PwC har bistått med å fasilitere og dokumentere arbeidet. UNINETT har vært sekretariat for 
arbeidsgruppas notat. 
 
 
 
  

5 Deltakere i prosjektet 
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II  

 

 

Dette kapittelet gir en sammenfatning av hvordan ulike høgskoler og universiteter 

gjennomfører eksamen i dag. Prosesstegningene gir en grov oversikt over arbeidsflyten, men 

går ikke inn i detaljer på enkeltprosesser. Komplekse prosesser må detaljeres ytterligere i en 

kravspesifikasjonsfase. Gjennomgående er mange av aktivitetene i dagens prosesser  

manuelle. 

 

Når det gjelder enkelte aktiviteter, for eksempel å oppnevne sensor, utføres de på 

forskjellige tidspunkt av de ulike institusjonene. Arbeidsgruppa konkluderte med at 

rekkefølgen på enkeltaktiviteter ikke er avgjørende for det videre arbeidet med prosessene i 

IT-arkitekturgruppa, og at de derfor ikke trengte å presiseres i den generelle 

prosesstegningen. Det viktigste er at alle prosessene er representert og tilknyttet riktig rolle. 

Fokuset har derfor ikke vært på å beskrive forskjeller mellom rekkefølgen på de ulike 

aktivitetene blant institusjonene, men heller på å framstille en overordnet, generell prosess 

som alle institusjonene som var representert i arbeidsgruppa støtter.  

 

Den helhetlige prosessen som beskriver arbeidsflyten i en digital vurdering ble gruppert i fire 

hovedfaser. De fire hovedfasene er vist i Figur 1, og framstilles i mer detalj på de påfølgende 

sidene.  

 

Forberede Gjennomføre Sensurere Sluttføre

 
Figur 1 De fire hovedfasene 

 

Som prosesstegningen i avsnitt 7.1 viser, består forberedelsesfasen av mange manuelle og 

papirbaserte aktiviteter. Generelt ligger mange aktiviteter hos eksamensmedarbeider og 

emneansvarlig.  

 

Eksamensmedarbeideren forbereder det administrative med eksamen, og har aktiviteter som 

for eksempel å: 

- opprette vurderingsenhet i FS og legge eksamensplan 

- registrere oppnevnte sensorer og eksamensinformasjon 

- melde opp studenter som ikke gjør dette selv 

- saksbehandle og planlegge tilrettelegging av eksamen 

- sende oppgavesett til trykking og distribuere oppgavesett på eksamensdagen 

- finne egnet rom 

Dagens prosess 

 

6  Dagens prosess 

6.1 Forberede eksamen 

 9 
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- sjekke infrastrukturen  
 
Emneansvarlig forbereder det faglige ved eksamen, og har aktiviteter som for eksempel å:  

- foreslå sensorer 
- utarbeide oppgavesett 
- kontrollere formalia knyttet til oppgavesett 
- utforme sensorveiledning 
- oversende liste over kandidater til eksamensmedarbeideren 

 
Eksamenskandidaten forbereder seg på eksamen ved å 

- melde seg opp til eksamen innen gitte frister 
- eventuelt trekke seg fra eksamen innen gitte frister 
- gjøre seg kjent med eksamensløsningen 

 
 
Se også prosessdiagram kapittel 7 for visuell framstilling av dagens forberedelsesfase. 
 

I gjennomføringsfasen ligger de fleste aktivitetene hos eksamensvakten. Noen ligger hos 
studenten som tar eksamen.  
 
Eksamensvaktens aktiviteter: 

- registrere studentens oppmøte 
- identitetskontrollere studenter 
- kontrollere eventuelle hjelpemidler og håndheve reglementet for avvikling 
- dele ut eksamensoppgavene 
- ajourføre lister over hvem som har levert besvarelser, trukket seg eller ikke møtt 
- samle inn og kontrollere besvarelser 
- levere sett av besvarelser til sentralt mottak  

 
Mange av disse aktivitetene er i dagens prosess manuelle og papirbaserte.  
 
Eksamenskandidaten: 

- utarbeide besvarelsen 
- kan velge å trekke seg fra eksamen underveis i gjennomføringen 
- levere eksamensbesvarelsen  

 
Disse aktivitetene er også manuelle og papirbaserte i dagens prosess. 
 
Se også prosessdiagram kapittel  7 for visuell framstilling av dagens gjennomføringsfase. 
 

I denne fasen distribuerer eksamensmedarbeideren eksamensbesvarelsene til sensorene 
sammen med sensurprotokoll og sensurveiledning.  
 
Hver enkelt sensor: 

- gjennomføre en eventuell plagiatkontroll, avhengig av institusjonens rutiner 
- sensurere eksamensbesvarelsen 
- kommunisere eventuelt med andre sensorer 
- verifisere og levere sensur 
- signere sensurprotokollen  

 

6.2 Gjennomføre eksamen 

6.3 Sensurere besvarelser 
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Eksamensmedarbeideren: 

- sende sensurprotokoll til eksamenskontoret og registrere sensur i FS 

- utarbeide statistikk 

- publisere resultatene i Studentweb  

 

Selve sensureringen er i dagens prosess en manuell prosess som utføres på papir. 

Eksamensbesvarelsene og sensurprotokoller sendes mellom eksamensmedarbeideren og 

sensoren.  

 

Se også prosessdiagram i kapittel  7 for visuell framstilling av dagens sensurfase. 

 

I den siste fasen får studenten tilgang til resultatet. Studenten kan be om begrunnelse for 

sensurvedtak på sin eksamensbesvarelse innen gitte frister. Studenten kan også klage på 

sensurvedtaket innen gitte frister. En student kan initiere en direkte klage uten forutgående 

krav om begrunnelse. 

 

Ved en begrunnelsessak: 

- eksamensmedarbeider mottar krav om begrunnelse og registrerer dette i 

arkivsystemet  

- sensor avgir begrunnelsen enten muntlig eller skriftlig til studenten 

- eksamensmedarbeider registrerer saken som avsluttet i arkivsystemet 

 

Ved en klagesak vil eksamensmedarbeideren 

- motta klage og registrere dette i arkivsystemet 

- opprette ny kommisjon 

- oversende eksamensbesvarelsen og sensurprotokoll til klagesensorer 

 

Sensurering speiler aktiviteter slik de er beskrevet i fasen sensurering. Til slutt blir det nye 

resultatet registrert i FS.   

 

Andre administrative aktiviteter som ligger hos eksamensmedarbeideren i den avsluttende 

fasen, er avlønning av sensorer og eksamensvakter, oppbevaring av eksamensrelatert 

materiell, samt arkivering av oppgavesett, og å påse at besvarelser arkiveres etter gjeldende 

reglement. Se jusrapporten for beskrivelse av reglement knyttet til disse prosessene. 

 

Se også prosessdiagram i kapittel  7 for visuell framstilling av dagens prosess rundt behandle 

begrunnelse og klage, samt oppbevaring. 

 

 

 

 

De følgende prosessdiagrammene dokumenter dagens praksis for eksamensavvikling i høgere 

utdanning i Norge.

6.4 Sluttføre eksamen (behandle begrunnelse og klage på sensurvedtak, 

oppbevare, arkivere) 

7 Prosessdiagram for dagens prosess 

 11 



Arbeidsnotat  Prosesstegninger digital eksamen  

 

 

 

Forberede – Dagens prosess

Ek
sa

m
en

sk
an

di
da

t
Ek

sa
m

en
sm

ed
ar

be
id

er
Em

ne
an

sv
ar

lig
Se

ns
or

Ek
sa

m
en

sv
ak

t
IT

-a
ns

va
rli

g

Opprette 
eksamensplan

Opprette 
vurderings-

enhet

Registrere 
eksamens-

informasjon

Formidle info 
om eksamen

Melde seg opp 
til eksamen

Melde opp 
student til 
eksamen

Trekke seg fra 
eksamen

Søke om 
tilrettelegging

Behandle og 
planlegge 

tilrettelegging

Minne om 
frister

Undervisnings-
opptak

Registrere 
sensorer / 

kommisjoner

Send oppgaver 
til trykk

Kvalitetssikre 
oppgave. 

Gi innspill til 
endringer

Sjekk 
infrastruktur

Forarbeid 
eksamens-

kontor

Kandidat-
nummerering

Oversende 
eksamen til 
inspektør-
kontoret

Finne egnet 
rom

Dispensasjon 
etter frist, 
unntaks-

behandling

Blir kjent med 
eksamens-

løsning

Foreslå 
sensorer og 

kommisjoner

Vaske 
eksamens-

løsning

Gi innspill til 
oppgave

Hente, 
(importere) 

oppgave

Kontroll av 
formalia

Utforme 
sensur-

veiledning

Bestemme 
oppbygging av 
oppgavesett

Kvalitetssikre 
oppgavesett

Ferdigstille 
oppgavesett

Lagre 
oppgavesett

Oversende 
liste over  

kandidater

Lage oppgave

 
  

7.1 Forberede 

 



Arbeidsnotat Prosesstegninger digital eksamen  13 

Gjennomføre – Dagens prosess
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Sensurere – Dagens prosess
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7.3 Sensurere 
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Behandle begrunnelse og klage / oppbevaring – Dagens prosess
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III 
  

 

 

I transformasjonen fra dagens til framtidig prosess, blir en del aktiviteter digitalisert eller 

helautomatisert. Noen aktiviteter, som for eksempel å signere sensurprotokoll manuelt og 

sende eksamensoppgavesett til trykk, vil ikke lenger inngå som en del av prosessen, og blir 

fjernet. Som en del av workshopene så vi på forbedringer i arbeidsflyten, og enkelte 

aktiviteter er forenklet som en følge av dette. Noen aktiviteter, som for eksempel innlogging, 

sjekk av utstyr og logging, kreves for gjennomføring av digital eksamen og ble lagt til som 

følge av at prosessen digitaliseres. En del aktiviteter beholdes slik de er i dag, enten fordi de 

må gjøres manuelt eller fordi de allerede utføres med digitale hjelpemidler. Aktivitetene i 

prosesstegningen har fått en fargekode ut fra hva som endres i dagens prosess for å komme 

fram til framtidig prosess. Fargekodene er som følger: 

 

                                                                 
 

  Som i dag            Endret (f.eks. digitalisert)    Utgår (f.eks. automatisert)            Ny aktivitet 

 

Generelt automatiseres en del av de framtidige administrative aktivitetene til 

eksamensmedarbeideren, emneansvarlig og sensor med bedre systemstøtte. I tillegg vil 

mange aktiviteter knyttet til utforming og sensur av eksamensbesvarelsen som i dag gjøres på 

papir, gjennomføres digitalt i framtida. 

 

Endringene fra dagens prosess til framtidig prosess er framstilt visuelt på de påfølgende 

sidene. Prosessen er gruppert på samme måte som dagens prosess med de fire hovedfasene 

som vist i Figur 2. 

 

Forberede Gjennomføre Sensurere Sluttføre

 
Figur 2 De fire hovedfasene 

  

Transformasjon fra dagens 

prosess til framtidig prosess 

 

8 Transformasjon fra dagens prosess til 

framtidig prosess 
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Enkelte av stegene i dagens prosess beholdes slik de er i dag og har grønn farge i tegningen.  

Dette er fordi en del av aktivitetene har systemstøtte i dag og allerede utføres digitalt i 

dagens prosess. Disse aktivitetene er for eksempel: 

- opprette vurderingsenhet 

- opprette eksamensplan 

- registrere oppnevnte sensorer og eksamensinformasjon 

- melde seg opp til eksamen 

- trekke seg fra eksamen.  

 

En del av aktivitetene som ligger hos eksamensmedarbeideren tas ut, da disse er manuelle 

prosesser som vil bli overflødige i en framtidig digital prosess (merket røde i tegningene 

under). Dette er for eksempel å: 

- sende oppgavesett til trykk 

- finne egnet rom (ønskes gjort automatisk i nytt system ut fra antall oppmeldte, 

formen på eksamen m.m.) 

- oversende besvarelser til eksamenskontoret 

 

De fleste aktivitetene som ligger hos emneansvarlig og som var manuelle aktiviteter utført på 

papir, er markert gule og ønskes digitalisert i en framtidig prosess. Eksempler på dette er: 

- lage oppgavesett 

- hente (importere) oppgave(r)  

- bestemme oppbygging av oppgavesett 

- kvalitetssikre oppgavesett 

- ferdigstille oppgavesett 

- kontrollere formalia 

- utarbeide sensurveiledning 

 

I tillegg er det kommet til to nye aktiviteter for IT-ansvarlig:  

- logge og forberede overvåking av eksamensgjennomføring 

- brukerstøtte  

 

Dette er aktiviteter det vil bli større behov for ved en digital eksamen, og arbeidsgruppa har 

derfor valgt å synliggjøre disse i framtidig prosess. 

 

Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilling av transformasjonen til forberedelsesfase. 

 

Gjennomføringsfasen har mange gule og røde bokser, noe som tyder på at det er stort 

potensial for digitalisering og automatisering av prosesser.   

 

En del manuelle aktiviteter i dagens prosess er røde og tas ut av en framtidig prosess, da de 

ikke lenger er nødvendige. Dette er for eksempel: 

- dele ut eksamensoppgaver 

- samle inn eksamensbesvarelser 

- oversende eksamensbesvarelser 

 

I tillegg digitaliseres eksamenskandidaten prosess med å utarbeide eksamensbesvarelsen ved 

at besvarelsen kan utformes på PC.  

 

 

8.1 Forberede eksamen 

8.2 Gjennomføre eksamen 
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Noen nye prosesser er nødvendige for en digital gjennomføring: 

- innlogging til systemet 

- kvittering og kopi av eksamensbesvarelsen til eksamenskandidaten 

 

Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilling av transformasjonen til gjennomføringsfasen. 

 

Sensurfasen har også mange gule og røde bokser. Selve sensureringen blir støttet digitalt i en 

framtidig prosess, og manuell distribuering av besvarelser tas ut, da denne aktiviteten ikke 

lenger er nødvendig. I den framtidige prosessen er det også ønskelig at sensor ikke trenger å 

signere sensurprotokoll manuelt, da dette enten gjøres ved innlogging i systemet eller ved 

digital signatur. Prosessen rundt registrering av sensurvedtak bør også digitaliseres. 

Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilling av transformasjonen til sensurfasen. 

 

I den siste fasen er mange av boksene gule, noe som betyr at de vil bli digitalisert. I en 

framtidig prosess blir det ikke nødvendig å sende eksamensbesvarelser manuelt fra 

eksamensmedarbeideren til sensor og tilbake igjen, noe som vil spare mye tid. Selve 

sensureringen vil også foregå digitalt.  

 

Se også figur/avsnitt 9 for visuell framstilling av transformasjonen til fasen for å behandle 

begrunnelse og klage, og oppbevaring og arkivering. 

 

 

 

8.3 Sensurere besvarelser 

8.4 Sluttføre eksamensprosess 

9 Prosessdiagrammer for transformasjon 

fra dagens prosess til framtidig prosess 
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Forberede – Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess

Ek
sa

m
en

sk
an

di
da

t
Ek

sa
m

en
sm

ed
ar

be
id

er
Em

ne
an

sv
ar

lig
Se

ns
or

Ek
sa

m
en

sv
ak

t
IT

-a
ns

va
rli

g

Opprette 
eksamensplan

Opprette 
vurderings-

enhet

Registrere 
eksamens-

informasjon

Formidle info 
om eksamen

Melde seg opp 
til eksamen

Melde opp 
student til 
eksamen

Trekke seg fra 
eksamen

Søke om 
tilrettelegging

Behandle og 
planlegge 

tilrettelegging

Minne om 
frister

Undervisnings-
opptak

Registrer 
sensorer / 

kommisjoner

Send oppgaver 
til trykk

Kvalitetssikre 
oppgave. 

Gi innspill til 
endringer

Sjekk 
infrastruktur

Forarbeid 
eksamens-

kontor

Kandidat-
nummerering

Oversende 
eksamen til 
inspektør-
kontoret

Finne egnet 
rom

Dispensasjon 
etter frist og 

unntaks-
behandling

Blir kjent med 
eksamens-

løsning

Foreslå 
sensorer og 

kommisjoner

Vaske 
eksamens-

løsning

Gi innspill til 
oppgave

Hente, 
(importere) 

oppgave

Kontroll av 
formalia

Utforme 
sensur-

veiledning

Sjekk 
infrastruktur

Bestemme 
oppbygging av 
oppgavesett

Kvalitetssikre 
oppgavesett

Ferdigstille 
oppgavesett

Lagre 
oppgavesett

Som i dag Endret 
(f.eks. digitalisert)

Utgår 
(f.eks. automatisert)

Fargekoder:

Oversende 
liste over  

kandidater

Ny aktivitet

Lage oppgave

Sjekke og 
tilpasse utstyr

Brukerstøtte 
(løpende)

Logging og 
varsling

 

9.1 Forberede 

 



Arbeidsnotat Prosesstegninger digital eksamen  

 

20 

Gjennomføre – Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess
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Sensurere – Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess
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Behandle begrunnelse og klage / oppbevaring – Transformasjon fra dagens prosess til ønsket prosess
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eksamensvaktArkivering

Avlønne 
sensor, 

eksamensvakt

Oppbevaring 
og lagring

Verifisere og 
levere sensur

Ønsker å klage

Ønsker begrunnelse

Logging og 
varsling

Brukerstøtte 
(løpende)

 

 

 

9.4 Sluttføre eksamen 

 22 



Arbeidsnotat  Prosesstegninger digital eksamen  

Under workshopen ble forklaring på de ulike endringene skrevet ned i en tabell. Dette gjør 
det enklere å slå opp en enkelt aktivitet hvis man lurer på hvorfor den ble endret i 
framstillingen av den framtidige prosessen. I tillegg har en representant fra arbeidsgruppa 
registrert hvilket system som benyttes for den aktuelle aktiviteten i dagens prosess. Tabellen 
gir en oppsummering av alle aktiviteter, roller, systemer og faser, og gir forklaring eller 
kommentar til endringer som ble gjort i transformasjonen fra dagens til framtidig prosess.  
 
Tabellen er bygd opp på samme måten som prosesstegningene, og inneholder den samme 
informasjonen. I tillegg har tabellen kommentarer i kolonnen til høyre. Tabellen er ment å gi 
en oversikt med mulighet for sortering på faser og roller. Selve tabellen kan benyttes som 
utgangspunkt for kravspesifikasjonsarbeid.  
 
Fargekodene i tabellen er som i transformasjonsprosessene: 
 
Som i dag Endret 

(f.eks. digitalisert) 
Utgår 
(f.eks. automatisert) 

Ny aktivitet 

 
 
 
 

Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Blir kjent med 
eksamensløsning 
 

Eksamenskan
didat 

Digitalt 
eksamenssystem 

Forberede 
eksamen 

  

Melde seg opp til eksamen Eksamenskan
didat 

Studentweb Forberede 
eksamen 

  

Trekke seg fra eksamen Eksamenskan
didat 

Studentweb Forberede 
eksamen 

  

Søke om tilrettelegging Eksamenskan
didat 

Papirskjema Forberede 
eksamen 

 

Sjekke og tilpasse utstyr Eksamenskan
didat 

  Forberede 
eksamen 

  

Opprette vurderingsenhet Eksamensmed
arbeider 

FS Forberede 
eksamen 

  

Opprette eksamensplan Eksamensmed
arbeider 

FS, 
timeplansystem, 
word/excel, 
rombookingsyste
m 

Forberede 
eksamen 

Skal i framtida ikke 
innebære manuell overføring 
fra et system til et annet 

Registrere 
sensor/kommisjonær 

Eksamensmed
arbeider 

FS, sak/arkiv Forberede 
eksamen 

Dette innbefatter også 
tilgangsstyring til (eksterne) 
sensorer og 
Eksamenskandidater 

Registrere 
eksamensinformasjon 

Eksamensmed
arbeider 

  Forberede 
eksamen 

  

10 Oversikt over endringer 
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Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Formidle informasjon om 
eksamen 

Eksamensmed
arbeider 

  Forberede 
eksamen 

Dette gjøres automatisk 

Minne om frister Eksamensmed
arbeider 

e-post, nettsider Forberede 
eksamen 

Automatisert 

Melde opp (hvis utsatt 
m.m.) 

Eksamensmed
arbeider 

FS Forberede 
eksamen 

Alle unntakstilfeller med 
manuell behandling blir 
beholdt i framtidig prosess 

Undervisningsopptak Eksamensmed
arbeider 

FS Forberede 
eksamen 

  

Behandle og planlegge 
tilrettelegging 

Eksamensmed
arbeider 

FS, sak/arkiv Forberede 
eksamen 

Redusert omfang 

Kvalitetssikre 
oppgavesett, gi innspill til 
endringer 

Eksamensmed
arbeider 

  Forberede 
eksamen 

Blir erstattet av system og at 
emneansvarlig går gjennom 
skjema etter utarbeidelse av 
oppgaver 

Sende oppgavesett til 
trykk 

Eksamensmed
arbeider 

  Forberede 
eksamen 

Kun ved spesielle behov 
(fysisk tilrettelegging) 

Kandidatnummerering Eksamensmed
arbeider 

FS Forberede 
eksamen 

Automatisert 

Vaske eksamensløsning og 
bekreft utskrift 

Eksamensmed
arbeider 

  Forberede 
eksamen 

Automatisert 

Finne egnet rom Eksamensmed
arbeider 

FS, 
rombookingsyste
m 

Forberede 
eksamen 

Automatisert 

Sjekke infrastruktur Eksamensmed
arbeider 

  Forberede 
eksamen 

Flyttet til IT-ansvarlig 

Forarbeid eksamenskontor 
(lokaler og vakter) 

Eksamensmed
arbeider 

FS Forberede 
eksamen 

Automatisert, eventuelt gi 
tilgang til eksamensinstans 
eller lignende ved digital 
eksamen  

Oversende eksamen til 
inspektørkontoret 

Eksamensmed
arbeider 

  Forberede 
eksamen 

Automatisert 

Dispensasjon etter frist, 
unntaksbehandling 

Eksamensmed
arbeider 

FS Forberede 
eksamen 

Alle unntakstilfeller med 
manuell behandling blir 
beholdt i framtidig prosess 

Foreslå 
sensorer/kommisjoner 

Emneansvarli
g 

FS, sak/arkiv Forberede 
eksamen 

  

Lage oppgavesett Emneansvarli
g 

Word, LMS osv. Forberede 
eksamen 

Digitalisert, mulighet for 
digital arbeidsflyt og 
samarbeid 

Hente (importere) 
oppgavesett 

Emneansvarli
g 

  Forberede 
eksamen 

Digitalisert 
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Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Bestemme oppbygging 
(sammensetning) av 
eksamen 

Emneansvarli
g 

  Forberede 
eksamen 

Digitalisert 

Kvalitetssikre oppgavesett Emneansvarli
g 

  Forberede 
eksamen 

Digitalisert, mulighet for 
digital arbeidsflyt og 
samarbeid 

Ferdigstille oppgavesett Emneansvarli
g 

  Forberede 
eksamen 

Digitalisert 

Lagre oppgavesett Emneansvarli
g 

  Forberede 
eksamen 

Automatisert 

Kontrollere formalia med 
hensyn til oppgavesett 

Emneansvarli
g 

  Forberede 
eksamen 

Tid, hjelpemiddel, universell 
utforming, språk, 
tredjepartsverktøy, 
plagiatkontroll 

Utforme sensurveiledning Emneansvarli
g 

Word osv. Forberede 
eksamen 

Digitalisert 

Oversende liste over 
godkjente kandidater 

Emneansvarli
g 

FS Forberede 
eksamen 

Automatisert 

Gi innspill til 
eksamensoppgaver 

Sensor   Forberede 
eksamen 

Digitalisert 

Logging og varsling IT-ansvarlig   Forberede 
eksamen 

Ny aktivitet 

Løpende brukerstøtte IT-ansvarlig   Forberede 
eksamen 

Ny aktivitet 

Sjekk infrastruktur IT-ansvarlig   Forberede 
eksamen 

Endret rolle for IT-ansvarlig,  
kan f.eks innebære sjekk av 
BYOD 

Innlogging Eksamenskan
didat 

  Gjennomføre 
eksamen 

NY AKTIVITET  
Digitalisert innlogging 

Utarbeide 
eksamensbesvarelse 

Eksamenskan
didat 

Papir, digitalt 
eksamenssystem 

Gjennomføre 
eksamen 

Digitalisert 

Trekk under eksamen Eksamenskan
didat 

  Gjennomføre 
eksamen 

Digitalisert 

Levere besvarelse Eksamenskan
didat 

  Gjennomføre 
eksamen 

NY AKTIVITET Digitalisert, 
det er viktig at eleven får en 
kvittering og en verifisert 
kopi av besvarelsen sin 

Motta kvittering og 
verifisert kopi 

Eksamenskan
didat 

  Gjennomføre 
eksamen 

NY AKTIVITET. Automatisert 

Registrere 
oppmøteprotokoll 

Eksamensmed
arbeider 

FS Gjennomføre 
eksamen 

Automatisert. Ikke lenger 
nødvendig, da kandidatene 
registreres digitalt. 
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Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Aktivere oppgavesett / 
Oppgavesett utleveres 

Eksamensmed
arbeider 

  Gjennomføre 
eksamen 

Automatisert eller 
digitalisert (f.eks. hvis man 
trenger å utsette 10 min.). 
Skrive om til "aktivere 
oppgave". 

Oppdatere kommisjoner Eksamensmed
arbeider 

FS Gjennomføre 
eksamen 

Plasseres helt sist i 
gjennomføringsfasen. Man 
kan gå inn å konfigurere 
(lage forhåndsregler) for 
sensorer, hvor mange 
kandidater de skal ha osv. 

Oppdage fusk under 
eksamen 

Eksamensmed
arbeider 

  Gjennomføre 
eksamen 

På f.eks hjemmeeksamen 
kan man ha løpende sjekk på 
om det er riktig kandidat.  

Spesiell tilrettelegging Eksamensmed
arbeider 

  Gjennomføre 
eksamen 

Flyttet fra IT-ansvarlig pga. 
at behovet vil være størst for 
fysisk tilrettelegging. 

Besøk av faglærer i lokale Emneansvarli
g 

  Gjennomføre 
eksamen 

  

Oppdage fusk under 
eksamen 

Emneansvarli
g 

  Gjennomføre 
eksamen 

  

Identifisere, godkjenne og 
registrere kandidat 

Eksamensvakt FS Gjennomføre 
eksamen 

Digitalisert. Signatur skjer 
digitalt. Her må vi også 
tenke på andre 
vurderingsformer. Dette 
gjelder for skoleeksamen, 
men vi ønsker også å bli 
sikrere på at vi har riktig 
kandidat på hjemmeeksamen 

Kontroll av hjelpemidler Eksamensvakt   Gjennomføre 
eksamen 

Delvis digitalisert. Vil være 
behov for noe manuelt i 
nærmeste framtid. 

Dele ut eksamensoppgave Eksamensvakt   Gjennomføre 
eksamen 

Tas ut 

Oppdage fusk under 
eksamen 

Eksamensvakt   Gjennomføre 
eksamen 

  

Monitorering Eksamensvakt   Gjennomføre 
eksamen 

Både digitalisert og manuell 
sjekk. Hvordan kan man sikre 
at man vet helt sikkert at 
det er riktig kandidat? 

Ajourføre liste over hvem 
som har besvart og levert 

Eksamensvakt Papirliste Gjennomføre 
eksamen 
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Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Innsamling og kontroll av 
eksamensbesvarelses 

Eksamensvakt   Gjennomføre 
eksamen 

Her kan det komme en 
kontrabeskjed fra systemet 
hvis man f.eks har levert 
blankt: Ønsker du å levere 
blankt? 

Levere sett av besvarelser 
til sentralt mottak 

Eksamensvakt   Gjennomføre 
eksamen 

  

Løpende brukerstøtte IT-ansvarlig   Gjennomføre 
eksamen 

Manuell aktivitet. Spesielt 
ved oppstart og innlevering. 
Løpende. 

Spesiell tilrettelegging IT-ansvarlig   Gjennomføre 
eksamen 

Endrer rolle til 
eksamensmedarbeider, da 
dette oftest er fysisk 
tilrettelegging 

Logging og varsling IT-ansvarlig   Gjennomføre 
eksamen 

NY AKTIVITET. Automatisk 
prosess som logger at ting 
lagres osv. slik at alt 
fungerer under 
gjennomføringen av 
eksamen. Dette kan også kan 
være en trigger til 
behandling av fusk. 

Distribuere 
eksamensbesvarelser 

Eksamenmeda
rbeider 

  Sensurere 
besvarelse 

NY AKTIVITET (legg inn i 
dagens også). Denne blir 
automatisert. 

Sende (lagre) 
karakterskjema (til 
eksamenskontor) 

Eksamensmed
arbeider 

  Sensurere 
besvarelse 

Tas ut. Ikke lenger 
nødvensig. 

Utarbeide statistikk Eksamensmed
arbeider 

FS Sensurere 
besvarelse 

Denne var automatisk fra 
før. 

Publisere resultat Eksamensmed
arbeider 

  Sensurere 
besvarelse 

Delvis digitalisert. Mulighet 
for å velge om begrunnelse 
skal publiseres hvis 
sensor(er) har lagt inn dette. 

Plagiatkontroll, avdekke 
fusk 

Sensor   Sensurere 
besvarelse 

Bytter rolle til system. 
Automatisert. Fusk avdekkes 
ofte som følge av sensors 
kompetanse.  

Rette eksamensbesvarelse Sensor Papirskjema, 
sensursystem 

Sensurere 
besvarelse 

Digitalt støttet med mulighet 
for å legge til begrunnelse 
for hver eksamensoppgave 

Sensurere eksamen med 
karakter 

Sensor Papirskjema, 
sensursystem 

Sensurere 
besvarelse 

Digitalt støttet 

Oppdage fusk/plagiat Sensor Plagiatkontroll Sensurere 
besvarelse 

Som i dag 

Sensorkommunikasjon Sensor   Sensurere 
besvarelse 

Tas ut. Denne ligger inne i 
rette eksamen 
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Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Verifisere og levere sensur Sensor   Sensurere 
besvarelse 

Digitalisert  

Signere sensurprotokoll Sensor Papirskjema Sensurere 
besvarelse 

Tas ut. Ikke lenger 
nødvendig. 

Sjekk sensur Tilsynssensor   Sensurere 
besvarelse 

Hele rollen er tatt ut av 
prosesstegningen. Kommer 
utenfor den prosessen vi har 
definert. Ekstern evaluering 
av vurderingen gjøres av 
tilsynssensor, men dette 
kommer i 
kvalitetssikringssystemet og 
ligger utenfor. 

Logging og varsling IT-ansvarlig   Sensurere 
besvarelse 

Ny aktivitet 

Brukerstøtte (løpende) IT-ansvarlig   Sensurere 
besvarelse 

Ny aktivitet 

Få tilgang til resultat Eksamenskan
didat 

Studentweb Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

  

Be om begrunnelse Eksamenskan
didat 

FS, sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Digitalisert 

Lever klage  Eksamenskan
didat 

  Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Med digital støtte. Kan både 
levere klage på formelle feil 
og på sensur av 
eksamensbesvarelse. 
Opprinnelig karakter må 
sperres. 

Motta sensurvedtak Eksamenskan
didat 

  Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Digitalisert. 

Avlønne sensor, 
eksamensvakt 

Eksamensmed
arbeider 

FS, 
økonomisystem 

Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Digitalisert 

Send melding til 
lånekassen om 
sensurvedtak for 
eksamenskandidat 

Eksamensmed
arbeider 

FS Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Allerede automatisert i dag 
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Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Registrer (lagre, arkivere) 
begrunnelsesvedtak 

Eksamensmed
arbeider 

FS, sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Automatisert etter sensor 
ferdigstiller arbeidsflyten 

Motta klage Eksamensmed
arbeider 

FS, sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Kommer automatisk inn i 
systemet. Karakter sperres.  

Sett saksbehandler på 
klagesak 

Eksamensmed
arbeider 

FS, sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Med digital støtte 

Registrer sak i sak/arkiv 
system 

Eksamensmed
arbeider 

sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Automatiseres 

Opprett nye sensorer 
(klagekommisjon) 

Eksamensmed
arbeider 

FS, sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

  

Oversende 
eksamensbesvarelse til 
klagesensor 

Eksamensmed
arbeider 

  Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Vurdere om informasjon skal 
sendes med hvis 
strykkarakter 

Oppdatere sak med 
resultat fra ny sensur 

Eksamensmed
arbeider 

FS, sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Endrer navn til: 
"kvalitetssikre og publisere 
resultat” Dette skjer med 
digital støtte. Må sjekke om 
Eksamenskandidaten 
eventuelt må avlegge ny 
muntlig eksamen  ved endret 
skriftlig karakter eller 
utløser andre former for 
unntaksbehandling. 

Arkivering Eksamensmed
arbeider 

Sak/arkiv Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Automatiseres.  

Avlønne sensor, 
eksamensvakt 

Eksamensmed
arbeider 

FS/økonomisyste
m 

Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Digitalisert 

Avslutt sak Eksamensmed
arbeider 

  Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Automatiseres 
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Aktivitet Rolle System Fase Kommentar 

Oppbevaring og lagring av 
eksamensoppgave, 
sensurprotokoll og 
besvarelse 

Eksamensmed
arbeider 

  Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Automatiseres  

Avgi begrunnelse skriftlig 
eller muntlig 

Sensor   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Delvis digitalisert. Kan være 
muntlig. 

Varsle 
eksamensmedarbeider at 
begrunnelse er gitt 

Sensor   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Frist for klage blir 
automatisk satt  

Rette eksamen Sensor   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

  

Sensurere eksamen med 
karakter 

Sensor   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

  

Sensorkommunikasjon Sensor   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Tas ut 

Verifisere og levere sensur Sensor   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Digitalisert 

Signere sensurprotokoll Sensor Papirskjema Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Tas ut 

Logging og varsling IT-ansvarlig   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Ny aktivitet 

Brukerstøtte (løpende) IT-ansvarlig   Behandle 
begrunnelse og 
klage/oppbevari
ng  

Ny aktivitet 
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IV  

 

  

 

Framtidig prosess viser hvordan det er ønskelig å digitalisere arbeidsflyten. En del av dagens 

manuelle prosesser er delvis digitalisert eller automatisert. Det ligger betydelige gevinster i å 

digitalisere det som i dag foreligger i papirutgaver, som eksamensoppgaver, 

eksamensbesvarelser og sensurprotokoller, og behandle disse digitalt. For å få til dette må 

arbeidsprosessene rundt produksjon av disse digitaliseres. Med god systemstøtte flyter en 

framtidig prosess bedre mellom rollene, noe som vil være ressursbesparende. 

  

Alle automatiserte aktiviteter må kunne overstyres ved unntakstilfeller. Det må for eksempel 

være mulig å utsette starttidspunktet for eksamen noen minutter hvis en hendelse har ført til 

forsinkelser. Framtidige systemer må generelt føre til mindre papirarbeid og mer fleksibilitet.  

 

Ved gjennomføring av digital eksamen må enkelte av eksamensmedarbeiderne (for eksempel 

en hovedansvarlig) ha mer IT-kunnskap enn det som kreves i dagens prosess. Det kan tenkes 

at eksamensgjennomføringen i større grad kan styres sentralt og ikke ute i eksamenslokalene 

slik situasjonen er i dag.  

 

Enkelte prosesser har subprosesser, som for eksempel ”lage oppgave” og ”sensurere 

besvarelse”. Dette gjelder der vi vet at eksamenstype eller vurderingsordning påvirker 

prosessen, og det er behov for å dekke mer enn den tradisjonelle skriftlige skoleeksamen uten 

hjelpemidler. Prosesser som har subprosesser er merket med kryss. Disse prosessene må 

detaljeres i kravspesifikasjonsfasen, da de inneholder mange aktiviteter som kan få 

innvirkning på valg av system i framtida. 

 

Framtidig prosess er framstilt visuelt på de påfølgende sidene. Prosessen er gruppert på 

samme måte som dagens prosess med de fire hovedfasene, som vist i figur 3. 

 

Forberede Gjennomføre Sensurere Sluttføre

 
Figur 3 De fire hovedfasene 

I dagens prosess er det mange manuelle aktiviteter som det er ønskelig å automatisere eller 

ta ut av en framtidig prosess, eller å støtte digitalt. Dette gjelder for eksempel for 

eksamensmedarbeideren og emneansvarlig, som i hovedsak utformer oppgavesett til eksamen 

på papir i dagens prosess, men som i en framtidig prosess bør få mulighet til å gjøre dette 

digitalt.  

Framtidig prosess 

 

11 Framtidige prosesser 

11.1 Forberede eksamen 
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Se også prosessdiagram i kapittel 12 for visuell framstilling av framtidig forberedelsesfase. 

 

I gjennomføringsfasen har eksamensvakten mange manuelle aktiviteter knyttet til registrering 

av eksamenskandidaten, utlevering av oppgaver og innsamling av besvarelser. Det vil fortsatt 

være behov for å registrere eksamenskandidaten, men i framtida er det ønskelig at 

utlevering, innlevering og oversending av besvarelsene til sentralt mottak skjer digitalt. 

Aktivitetene som ligger hos eksamenskandidaten, som innlogging, utarbeide besvarelse, 

trekke seg fra eksamen og levere besvarelse ønskes digitalisert. Aktiviteter som å registrere 

oppmøteprotokoll og levere ut oppgavesettene til eksamensvakt ønskes endret til digitalisert 

form eller at de helautomatiseres. Det vil være behov for spesiell tilrettelegging, men 

omfanget av denne aktiviteten ønskes redusert, da eksamen skal være universelt utformet. 

Faglæreren besøker eksamenslokalet som før. Det kan tenkes at eksamenskandidatene gis 

mulighet til å stille spørsmål digitalt. 

 

Se også prosessdiagram i kapittel  12 for visuell framstilling av framtidig gjennomføringsfase. 

 

I sensureringsfasen ligger aktivitetene hovedsakelig til sensor, og rettingen av 

eksamensbevarelser foregår stort sett på papir. I en framtidig prosess er det ønskelig at 

rettingen foregår digitalt, og at det dermed ikke blir behov for å sende papir mellom 

eksamensmedarbeideren og sensor. Flyten vil bli bedre, og sensorer får raskere tilgang til 

eksamensbesvarelsene. Sensorene retter besvarelsene og eksamenskandidatene får tilgang til 

resultatene. Eksamensmedarbeiderens aktiviteter har systemstøtte i dagens prosess, så den 

største endringen her er at de kan få resultatene digitalt og ikke på papir. Dette vil gjøre 

prosessen mer digital.  

 

Se også prosessdiagram i kapittel  12 for visuell framstilling av framtidig sensureringsfase. 

 

For begrunnelse og klage gjelder det samme som for sensureringsfasen: de manuelle 

aktivitetene fra dagens prosess ønskes digitalisert. Arbeidet blir betydelig forenklet i denne 

fasen sammenlignet med dagens prosess. Digitaliseringen vil føre til bedre arbeidsflyt og 

mindre sending av papir mellom rollene.  

 

Se også prosessdiagram i kapittel 12 for visuell framstilling av framtidig fase for å sluttføre 

eksamen med informasjon om hvordan behandle begrunnelse og klage, oppbevaring og 

arkivering. 

 

 

11.2 Gjennomføre eksamen 

11.3 Sensurere besvarelser 

11.4 Sluttføre eksamen 

12 Prosessdiagram for framtidig prosess
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Sensurere – Ønsket prosess
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Behandle begrunnelse og klage / oppbevaring – Ønsket prosess
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V   
 

Prosesstegningene og tabellen er resultatet fra arbeidsgruppa for digital arbeidsflyt, og vil blant 
annet bli brukt som utgangspunkt for IT-arkitekturgruppas arbeid. Der vil prosesstegningene 
danne grunnlaget for funksjonsgrupper, informasjonsobjekter og framtidige tjenester og 
grensesnitt.  
 
Senere i prosjektets arbeid med behovsanalyse og utprøving av løsninger kan 
oppsummeringstabellen og prosesstegningene være utgangspunkt for kravspesifikasjonsarbeidet 
for anskaffelse av ny(e) system(er). Da kan det være behov for ytterligere detaljering av 
enkeltprosesser. Dette arbeidsnotatet vil derfor kunne bli oppdatert og ferdigstilt etter at et 
system er anskaffet og komme med tydeligere anbefalinger for arbeidsprosess.  
 
Dette arbeidsnotatet inngår som bakgrunnsinformasjon for en serie av dokumenter som gir 
anbefalinger til løsninger for avvikling av digitale eksamener. 
 
Erfaringssamlinger for UH-sektoren gir innspill til arbeidet, det samme gjør arbeid med lokale 
piloter og felles utviklingsavtaler. Noen områder som det arbeides videre med i forbindelse med 
utviklingskontraktene for digital eksamen: 

x Avklaring av arbeidsprosesser for hvordan eksamensoppgaver lages digitalt. Selv om 
arbeidet fokuserer på digital skoleeksamen, er det mange andre eksamensformer som har 
sine prosesser som også bør digitaliseres mer enn i dag. 

x Avklaring av hvordan indikasjoner på fusk skal håndteres av sensorer, 
eksamensmedarbeidere og andre aktører. Her viser det seg å være ulik praksis for 
informasjonsflyt. I tillegg kommer nye kilder til informasjon fra IT-siden som bør 
dokumenteres. 

x Nye prosesser må prøves ut og justeres i samsvar med erfaringer etter utprøving i stor 
skala. Reell erfaring om hva som virker i praksis må inn i prosessdokumentasjonen. Dette 
er viktig både der prosesser digitaliseres, der de automatiseres, og der det er helt nye 
aktiviteter. 

x Forhold rundt arkivering, oppbevaring og kassasjon er ikke i tilstrekkelig grad utprøvd, og 
bør prøves ut mer før ny prosess er tilstrekkelig forstått. 

x Forholdet mellom skriftlig skoleeksamen og andre digitale vurderingsformer bør vurderes 
nærmere slik at det kommer bedre fram hvor prosesser er generelle og hvor de er knyttet 
spesifikt til digital skoleeksamen. 

x Avklaring av forhold knyttet til prosedyrer, dokumentasjon, slettingskrav og operative 
hensyn rundt logging av informasjon knyttet til at det avdekkes fusk. 

x Avklaring av forhold knyttet til prosedyrer, dokumentasjon, slettingskrav og operative 
hensyn rundt logging av informasjon knyttet til operativ bruk av eksamensløsninger sett fra 
henholdsvis studentens, IT-avdelingens og leverandørenes ståsted. 
 

Videre arbeid 

 

13 Videre arbeid 
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I tillegg vil det komme konkrete forslag til endringer etter tilbakemeldinger fra IT-

arkitekturgruppa. 

 

Prosesstegningene kan bli oppdatert som følge av IT-arkitekturgruppas arbeid, eventuelt også 

etter innspill fra de andre arbeidsgruppene knyttet til det nasjonale prosjektet rundt digital 

eksamen. 

 

Dokumentet publiseres for å sikre innsyn og innspill til arbeidet med digitalisering av eksamen i 

høgere utdanning i Norge. Foreliggende dokument presenterer hvor langt arbeidsgruppa er 

kommet i sitt arbeid nå. 
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I I  
 

MODELLER 

UNINETT!har!i!regi!av!eCampus6programmet!etablert!et!prosjekt!for!digital!eksamen.!Prosjektet!består!
av!flere!arbeidsgrupper!og!en!styringsgruppe.!Innholdet!i!dette!dokumentet!er!produsert!av!arbeids6
gruppa!for!IKT6arkitektur.!Målbildene!i!dette!dokumentet!gir!anbefalinger!for!en!felles!IKT6arkitektur!for!
Digital!eksamen,!samt!IKT6arkitektur!i!universitets6!og!høgskolesektoren!for!øvrig.!!
!
IKT6arkitektur!kan!i!denne!konteksten!defineres!som!et!sett!formelle!beskrivelser!av!system6
komponenter,!data,!integrasjoner!og!deres!struktur,!relasjoner!og!førende!prinsipper.!Diagrammene!for!
informasjonsmodellen!er!utarbeidet!ved!bruk!av!programvaren!Archi!som!Archimate6modeller,!og!mo6
dellen!er!tilgjengelig!for!videre!arbeid!via!UNINETTs!websider!http://www.uninett.no/digitaleksamen!!!
!
Referansearkitekturen!som!beskrives!i!dette!vedlegget!har!som!formål!å!beskrive!en!eksamensløsning!
som!gir!støtte!til!digitalisert!arbeidsflyt!for!avvikling!av!eksamen!i!høgere!utdanning.!!
!
Digital!skoleeksamen!har!vært!det!førende!scenariet!for!utarbeidelsen,!men!også!andre!vurderingsfor6
mer!vil!i!hovedsak!ha!samme!prosesser!knyttet!til!forberedelse,!sensur!og!sluttføring!av!eksamen.!For!
selve!gjennomføringen!kan!det!være!noe!variasjon!for!andre!eksamensformer,!men!der!har!vi!lagt!vekt!
på!å!skille!den!arbeidsflaten!som!møter!studenten!fra!de!prosessene!som!er!knyttet!til!oppmøte!på!ek6
samen!slik!at!det!skal!være!enkelt!å!bruke!modellen!også!for!andre!vurderingsformer.!
!
Fargekoding!i!diagrammene:!

• Rosa!er!brukt!for!det!som!skjer!inni!eksamensløsningene!
• Gult!er!brukt!for!det!som!skjer!i!systemer!utenfor!eksamensløsningene,!men!der!informasjon!fly6

ter!inn!til!eksamensløsningen!
• Grått!er!prosesser!som!skjer!utenfor!eksamenssystemet,!og!der!det!ikke!flyter!informasjon!inn!

til!eksamensløsningene!
• Blått!er!brukt!for!å!illustrere!roller,!der!enkeltpersoner!har!en!rollefunksjon!!
• Lyseblått!viser!applikasjoner!som!har!aktiviteter!knyttet!til!digital!eksamen!

1 OVERORDNET)APPLIKASJONSKART)
Applikasjonskartet!under!viser!hvilke!applikasjoner!som!kommuniserer!direkte!med!eksamensløsningen.!
I!tillegg!til!den!kommunikasjonen!som!er!vist!i!diagrammet!er!det!flere!av!disse!systemene!som!kommu6
niserer!seg!imellom,!slik!som!for!eksempel!studentportal!og!FS.!
!
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1.1 Applikasjonskart)

!
Grensesnittene!inn!til!eksamensløsningen!er!

1. Studentportal!og!innleveringsportal!er!der!eksamenskandidaten!kan!legge!inn!informasjon!
utenom!eksamenssituasjonen!

2. Studentadministrativt!system!(FS)!er!autoritativ!kilde!for!studentadministrative!data,!som!for!
eksempel!hvem!som!er!eksamenskandidater,!hvordan!sensurkommisjoner!er!sammensatt!og!
hvem!som!er!emneansvarlig!for!en!vurderingsenhet.!

3. Ekstern!oppgavebank!kan!være!hos!et!forlag!eller!en!base!for!læringsobjekter,!eller!det!kan!
være!et!eksamenssystem!hos!en!annen!institusjon!som!man!samarbeider!med!om!eksamensav6
vikling.!Arkiv!for!eksamensoppgaver!kan!også!være!oppgavebank.!

4. Autentisering/innlogging!skjer!mot!eksterne!kilder.!Mange!anvender!Feide!for!studenter!og!ID6
porten!for!sensorer,!men!andre!kilder!kan!også!brukes.!

5. For!plagiatkontroll!sendes!besvarelsen!til!en!applikasjon!som!sjekker!tekstlikhet!og!returnerer!en!
tekstlikhetsrapport.!Vurdering!av!relevansen!for!tekstlikhet!gjøres!av!mennesker!i!henhold!til!
gjeldende!krav!for!god!sitatskikk.!

6. Sak/arkiv!tar!imot!alt!som!skal!arkiveres!eller!saksbehandles!i!forbindelse!med!eksamen.!Fra!
saksbehandlingssystemet!kan!det!flyte!informasjon!tilbake!til!eksamensløsningen.!

1.2 Krav)til)integrasjoner)
Arbeidsgruppene!har!ikke!funnet!noen!åpne!standarder!som!dekker!alle!behov!knyttet!til!integrasjon!for!
digital!eksamen.!Vi!anbefaler!at!det!legges!sterkest!vekt!på!de!behovene!som!er!knyttet!til!det!faglige!
arbeidet!og!da!vil!IMS6standardene!etter!vår!vurdering!dekke!det!meste!av!behovene.!Dette!er!spesielt!
viktig!for!integrasjon!med!oppgavebank!og!andre!steder!der!det!flyter!digitale!læringsressurser.!!Stan6
dardisering!av!prosess6støtte!bør!støttes!ved!utarbeidelse!av!felles!kravspesifikasjon!og!videre!arbeid!
med!felles!forståelse!av!prosessene.!
!
Oversikten!under!er!produsert!av!Jan!Erik!Garshol!i!februar!2015!i!forbindelse!med!kartlegging!av!rele6
vante!standarder!for!digital!eksamen.!Seint!februar!2015!har!IMS!OneRoster!dukket!opp!som!en!lovende!
ny!mulighet!i!tillegg!til!lista!under.!
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!

Følgende!standarder
1
!blir!oppfattet!som!relevante!og!viktige:!

1. Personrelatert!informasjonsflyt!i!utdanning!!https://standard.iktsenteret.no/pifu!

http://www.imsglobal.org/enterprise/entv1p1/imsent_infov1p1.html#1425921!(PIFU6IMS,!

norsk!profil!av!IMS!Enterprise
2
)!

2. IMS!Global!Learner!Information!Services!(LIS)!!http://www.imsglobal.org/lis/!!

3. IMS!Global!Common!Cartridge!(CC)!!http://www.imsglobal.org/cc/!!

4. IMS!Global!Learning!Tools!Interoperability!(LTI)!

!http://www.imsglobal.org/toolsinteroperability2.cfm!!

5. IMS!Global!Question!and!Test!Interoperability!(QTI)!!http://www.imsglobal.org/question/!!

6. Accessible!Portable!Item!Protocol!(APIP)!!http://www.imsglobal.org/apip/!!

7. IMS!Global!Caliper
3
!(Caliper)!!http://www.imsglobal.org/caliper/!!

8. Advanced!Distributed!Learning!(ADL!Net)!xAPI
4
!(xAPI)!

!http://www.adlnet.gov/tla/experience6api/!!

9. Europeisk!modell!for!studentmobilitet!6!Prestasjonsinformasjon!(EuroLMAI)!Norsk!Standard!

NS6EN!15981:2011!

ELMO!utvekslingsformat!http://wiki.teria.no/display/cenwslt/ELMO+CWA!

10. Metadata!for!læringstilbud
5
!(MLO)!Norsk!Standard!NS6EN!15982:2011!

!

LIS,!CC!og!LTI!er!hovedstandardene!fra!IMS!for!å!støtte!‘Digital!Learning!Services’.!LIS!beskriver!informas6

jonselementene!og!hvordan!disse!relateres!til!hverandre.!CC!beskriver!hvordan!informasjonselementene!

skal!pakkes!og!utveksles!mellom!ulike!parter.!LTI!beskriver!hvordan!innholdet!skal!presenteres!i!en!gitt!

kontekst!(applikasjonsintegrasjon).!

!

Spesielt!IMS!LIS!er!en!omfattende!standard!med!høy!relevans!for!informasjonsmodellen!til!digital!

eksamen,!den!har!følgende!deler:!

1. Person!Management!Service!Information!Model!

!http://www.imsglobal.org/lis/lisv2p0p1/PMSInfoModelv2p0p1.html!!

2. Course!Management!Service!Information!Model!

!http://www.imsglobal.org/lis/lisv2p0p1/CMSInfoModelv1p0p1.html!!

3. Group!Management!Service!Information!Model!

!http://www.imsglobal.org/lis/lisv2p0p1/GMSInfoModelv2p0p1.html!!

4. Outcomes!Management!Service!Information!Model!

!http://www.imsglobal.org/lis/lisv2p0p1/OMSInfoModelv1p0.html!!

5. Membership!Management!Service!Information!Model!

!http://www.imsglobal.org/lis/lisv2p0p1/MMSInfoModelv2p0p1.html!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Interoperabilitet!kan!oppnås!dersom!to!systemer!bruker!samme!profil!av!en!standard.!Spesielt!for!IMS6

standardene!er!det!erfaringsmessig!viktig!med!profilering!for!brukstilfellene,!de!er!ikke!nøkkelklare!mellom!vilkårli6

ge!systemer!
2
!IMS!LIS!versjon!2!erstatter!IMS!Enterprise!standarden.!Den!norske!profilen!av!IMS!Enterprise,!PIFU6IMS,!må!revi6

deres!for!å!speile!IMS!LIS!versjon!2.!IMS!Enterprise!og!IMS!LIS!er!ikke!to!like!standarder,!dermed!er!det!ikke!sikkert!

at!PIFU6IMS!basert!på!LIS!gir!samme!verdier!som!da!den!var!basert!på!Enterprise.!
3
!Dette!er!ingen!standard,!men!det!pågår!arbeid!med!å!etablere!denne!standarden.!!

4
!Dette!er!ingen!standard,!men!et!API,!som!er!forsøkt!standardisert!igjennom!IEEE.!Det!ble!avvist!og!det!pågår!

4
!Dette!er!ingen!standard,!men!et!API,!som!er!forsøkt!standardisert!igjennom!IEEE.!Det!ble!avvist!og!det!pågår!

arbeid!med!en!versjon!2,!som!muligens!blir!en!standard!fra!IEEE.!
5
!Målsetningen!med!standarden!er!at!den!lærende!skal!kunne!ta!et!kvalifisert!standpunkt!til!om!tilbudet!er!rele6

vant!eller!ikke!og!det!skal!tilbys!lenke!til!mer!informasjon.!Standarden!mangler!vokabular!for!å!sikre!semantisk!

interoperabilitet,!da!dette!er!informasjon!som!raskt!vil!bli!utdatert.!
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6. Bulk!Data!Exchange!Management!Service!Information!Model!

!http://www.imsglobal.org/lis/lisv2p0p1/BDEMSInfoModelv1p0p1.html!!

!

IMS!QTI!er!en!mer!detaljert!standard,!den!beskriver!innholdsleverandørens!område!(spørsmål,!forfatter!

og!utgiver),!utviklere!av!spørre6systemer!og!innholdsverktøy,!leveranseverktøy!og!læringssystemer.!

!

Læringsressurser!blir!ofte!beskrevet!ved!hjelp!av!Dublin!Core:!jamfør!standarder!som!ISO!Standard!

15836:2009,!ANSI/NISO!Standard!Z39.8562012!og!IETF!RFC!5013,!IEEE!1484.12.1!–!2002!og!IMS!Learning!

Resource!Metadata!specification!(IMS!LRM).!Når!mer!‘fritekst’6beskrivelser!blir!brukt,!så!er!det!ofte!

mulig!å!helautomatisk!lage!delvise!Dublin!Core!beskrivelser.!

!

Information!Technology!6!Learning,!education!and!training!6!Metadata!for!learning!resources!(ISO/IEC!

19788)!ofte!omtalt!som!MLR!6!er!en!standard!på!ca!10!deler,!der!noen!deler!er!ferdigstilt!og!andre!

fortsatt!er!under!arbeid.!!

!

Innstilling!til!videre!arbeid!med!integrasjoner!er!dokumentert!i!kapittel!12!!

!

2 OVERORDNET)INFORMASJONSMODELL)
En!informasjonsarkitektur!beskriver!informasjonsressursenes!struktur!og!relasjoner.!I!dette!kapittelet!

beskrives!de!ulike!informasjonsobjektene,!deres!innbyrdes!relasjoner!og!deres!relasjoner!til!de!tidligere!

definerte!tjenestene,!i!form!av!hvilke!tjenester!som!utgjør!autoritative!kilder!og!hvilke!tjenester!som!har!

behov!for!å!konsumere!hvilke!informasjonsobjekter.!

!

2.1 Informasjonselementer)
!

Modellen!under!beskriver!informasjonselementene!i!en!digitalisert!eksamensløsning,!med!relasjoner!

mellom!elementene.!!
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!
!
Informasjonselementer!knyttet!til!digital!eksamensløsning:!
InformasjonsGelement) System))

(kilde))
Definisjon)

Vurderingsenhet) Studieadm! Vurdering!for!et!emne.!Kan!være!bygd!opp!av!ulike!arbeids6
krav!og!oppgavesett.!Et!emne!kan!ha!flere!vurderingsenhe6
ter,!for!eksempel!dersom!det!går!over!flere!semester!med!
eksamen!i!hvert!semester.!

Eksamensplan) Studieadm! Plan!for!avvikling!av!eksamen,!men!informasjon!om!rom,!
sted,!tid!etc!

Sensuroppdrag) Studieadm! Sensor!tilknyttet!en!kommisjon!
Emne) Studieadm! Med!emne!forstås!de!minste!resultatbærende!enheter,!i!

form!av!studiepoengsuttelling,!som!inngår!i!institusjonens!
regulære!utdanning.!!

Søknad)om)tilrettelegG
ging)

Studieadm!eller!
sak/arkiv!eller!stu6
dentportal!

Søknad!fra!student!om!tilrettelegging!

Vedtak)om)tilrettelegG
ging)

Studieadm!eller!
sak/arkiv!

Melding!til!student!fra!eksamenskontor/institusjon!
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InformasjonsGelement) System))
(kilde))

Definisjon)

KandidatG
tilrettelegging)

Studieadm! Spesifikk!tilrettelegging!for!en!kandidat,!for!eksempel!mer!tid!
eller!tilgang!til!korrektur6program!

Oppgavesett) Eksamen! Eksamensoppgavesett!er!satt!sammen!av!1..N!oppgaver!

Hjelpemiddelliste) Eksamen! Liste!over!godkjente!hjelpemidler!
Sensurveiledning) Eksamen! Kravene!som!besvarelsene!skal!vurderes!opp!mot!av!sensor.!!

Besvarelse) Eksamen,!eventuelt!
LMS/innlevering!

Et!dokument!eller!et!sett!filer!som!besvarer!eksamenssettet.!
Studenten!utformer!og!leverer!sin!besvarelse!for!oppgaveset6
tet.!

Fuskrapport) Plagiatkontroll!og!
logger!
Via!eksamens6
system!til!sak/arkiv!
ved!mistanke!

Informasjon!fra!automatiserte!overvåkningssystemer,!inklu6
dert!plagiatkontrollsystem.!Gir!indikasjon!på!fusk,!kan!med6
føre!opprettelse!av!sak!for!mistanke!om!fusk!
Informasjon!om!indikasjon!på!fusk,!skal!behandles!ihht!egne!
regler!for!saksgang!og!fortrolighet!

Oppmøte) Eksamen! Oppmøteprotokoll!og!liste!fra!ID6sjekk!
Sensurprotokoll) Eksamen! En!rapport!som!inneholder!alle!kandidater!knyttet!til!en!

kommisjon!med!sensurvedtak!(karakterer)!samt!sensorer!
Sensurvedtak) Eksamen! Resultatet!av!kommisjonens!samlede!vurderinger!av!en!be6

svarelse!
Vedtak)om)begrunnelG
se)

Studieadm! Kan!være!generelt!for!alle!studenter!på!eksamen,!eller!gjøres!
på!forespørsel!per!student.!Det!siste!er!mest!vanlig.!

Begrunnelse) Eksamen! Studenter!har!rett!på!begrunnelse!for!karakterfastsettelse!
etter!søknad!om!dette.!!

Klagesak) Studieadm! Klage!på!sensurvedtaket!(karakteren)!
Rom) Studieadm,!

Time/rom!
Fysisk!rom!for!eksamen,!inkludert!infrastruktur!

Arbeidsflate) Eksamen! Virtuelt!rom!for!eksamen!inne!i!eksamensløsning!
Kommisjon) Studieadm! En!gruppe!sensorer!som!studieinstitusjonen!har!satt!sammen!

for!å!vurdere!besvarelser!i!en!bestemt!vurderingsenhet!for!
en!gitt!gruppe!kandidater.!

Fuskesak) Saksbehandling!
(sak/arkiv)!

Mistanke!om!fusk!medfører!at!det!opprettes!en!sak.!Grunn6
lagsmateriell!kan!komme!fra!fuskrapport!eller!eksamensvak6
ter!eller!andre!kilder.!

InfrastrukturGog)klientG
logger)

Infrastruktur!og!
klienter!

Logger!fra!infrastrukturelementer!(nettverk!etc)!og!fra!eksa6
mensklientutstyr!

Oppgavebank) Oppgavebank! Oppgavesett!bygges!av!oppgaver!fra!mange!kilder,!inkludert!
lærebøker,!digitale!læringsressurser,!eksamenssystemer!hos!
samarbeidende!institusjoner,!forlag!med!mer!!

!
Informasjonselementer!som!har!sitt!opphav!i!støttesystemer!skal!følge!definisjoner!gitt!der,!slik!som!for!
eksempel!for!resultatutveksling!http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/resultatutveksling/!!
!

2.2 Informasjonselementer)med)roller)tilknyttet)
!
Et!annet!perspektiv!på!de!samme!informasjonselementene!med!kobling!til!roller!gir!følgende!diagram:!
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!
!
Roller!definert!av!arbeidsgruppa!ansvarlig!for!prosessdiagrammene!og!beskrivelse!av!arbeidsflyt:!
Roller) Definisjon)

Eksamenskandidat) Personen!som!er!kandidat!til!eksamen!(student,!privatist!eller!annet)!i!en!konkret!vur6
deringsenhet!

EksamensG
medarbeider)

Administrativt!ansatt!som!ar!administrative!aktiviteter!knyttet!til!eksamen!ved!institu6
sjonen!

Emneansvarlig) Personen!som!utfører!fagrelaterte!aktiviteter!knyttet!til!eksamen!(utarbeide!eksa6
mensoppgaver,!sensurveiledning.!Typisk!faglærer!i!emnet,!ansatt!ved!institusjonen)!

Sensor) Person!som!gir!vurdering!av!kandidatens!prestasjon.!Kan!være!både!intern!og!ekstern!

Eksamensvakt) Person!som!er!til!stede!fysisk!under!selve!gjennomføringen!av!eksamen,!og!påser!at!
gjennomføringen!skjer!i!henhold!til!reglementet.!

ITGansvarlig) IKT6støtte!for!hele!arbeidsprosessen!rundt!eksamen.!Inkluderer!drift,!brukerstøtte,!
infrastrukturbygging,!teknisk!overvåkning!og!håndtering!av!sikkerhet!for!IKT.!

!

2.3 Informasjonsflyt)
Informasjon!som!skal!arkiveres!i!henhold!til!krav!for!arkivverdig!materiale,!som!for!eksempel!oppgaves6
ett,!skal!overføres!fra!eksamensløsning!til!arkivsystem.!Arkivsystemet!blir!da!autoritativ!kilde!for!videre!
bruk!av!denne!informasjonen,!i!samsvar!med!prinsippet!om!en!enkelt!autoritativ!kilde!for!hvert!data6
element.!Tilsvarende!er!det!mye!saksbehandling!knyttet!til!eksamen!(klagesaker,!fuskesaker,!søknader!
og!vedtak),!og!dette!bør!skjer!på!utsiden!av!eksamensløsningen.!!
!
Elementer!som!oppstår!i!eksamensløsningen!
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Elementer)) Hvor)brukes)elementet)

Oppgavesett) Utformes!av!Emneansvarlig!for!Vurderingsenheten,!kan!hente!informasjon!fra!Opp6
gavebank!eller!andre!kilder.!Når!eksamen!er!sluttført,!overføres!Oppgavesett!til!
arkivløsning.!

Sensurveiledning) Utformes!av!Emneansvarlig!for!den!aktuelle!Vurderingsenheten,!brukes!av!Sensor!
ved!vurdering!av!Besvarelsen!

Oppmøte) Lagrer!informasjon!rundt!kandidatens!gjennomføring.!Eksamensvakt,!Eksamens6
medarbeider!og!Emneansvarlig!har!ulike!oppgaver!i!forhold!til!kontroll!og!admini6
strasjon!av!Eksamenskandidat.!

Arbeidsflate) Digital!eksamen!avlegges!i!en!arbeidsflate!som!må!være!kjent!(opplæring!og!utprø6
ving!hos!Student),!holdt!øye!med!(Eksamensvakt,!Infrastruktur!og!klientlogger),!
kontrollert!tilgang!(autentisering)!

Besvarelse) Utarbeides!av!Eksamenskandidat,!oppbevares!i!eksamensløsning!til!eksamen!er!
sluttført.!Besvarelser!som!skal!arkiveres!overføres!til!arkivsystem.!

Vurdering) Utarbeides!av!Sensor.!Kan!inneholde!sensurnotater!

Sensurvedtak) Den!endelige!vurderingen,!”karakter”!!
Fuskrapport) Informasjon!fra!plagiatkontroll!og!andre!kilder!som!overvåker!indikasjoner!for!fusk.!

Alle!saksbehandling!knyttet!til!mistanke!om!fusk!skjer!utenfor!eksamensløsningen.!
Logger!og!plagiatkontroll6rapport!sendes!til!saksbehandler.!

Begrunnelse) Utarbeides!av!sensor!når!institusjonen!bestemmer!at!dette!skal!gjøres.!Kan!gjøres!
for!alle!studenter!eller!bare!etter!søknad,!det!siste!er!mest!vanlig.!

!

3 OVERORDNET)BESKRIVELSE)AV)TJENESTER)
Tjenesteorientering!er!et!av!grunnprinsippene!for!i!IKT6arkitekturarbeidet.!Dette!kapittelet!beskriver!
tjenestene!arbeidsgruppa!for!IKT6arkitektur!har!identifisert!på!bakgrunn!av!prosesskartene!fra!arbeids6
gruppa!for!arbeidsflyt![vedlegg!1].!!

!
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Beskrivelsen!av!arbeidsprosesser!for!digital!vurdering![vedlegg!1]!bruker!begrepet!”prosess”!om!aktivite6
ter!eller!arbeidsflyt!med!flere!aktiviteter.!I!det!følgende!brukes!begrepet!prosess!i!en!snevrere!betydning!
om!en!arbeidsflyt!som!er!avgrenset!av!en!utløsende!hendelse!og!en!betingelse!for!ferdigstilling,!og!som!
har!et!avgrenset!formål.!Tjenester!er!knyttet!til!prosesser!som!vist!i!tabellen!under.!Den!videre!analysen!
bruker!tjenestene!og!knytter!aktiviteter!til!hver!tjeneste!(se!del!II6V).!!!

3.1 Tabell)over)tjenester)
Tabellen!bruker!fargekode!rosa!på!tilstander!som!oppstår!i!eksamensløsningen,!mens!gul!er!tilstander!
som!har!sitt!opphav!i!støttesystemer!på!utsiden!av!eksamensløsning!og!brukes!inni!eksamensløsning.!!
Tjenestene!som!utgjør!målbildet!for!tjenestearkitekturen!beskrives!som!følger:!

Tjeneste) Prosess) Utløsende)hendelse)
Betingelse)for)ferG

digstillelse) Beskrivelse)

Påmelding! Eksamenspå6
melding!

Ønske!om!eksamens6
påmelding!eller!kurspå6
melding!

Påmelding!er!be6
kreftet!til!kandidat!

Registrerer!en!kandidat!for!
en!spesifikk!vurderingsen6
het!dersom!personen!er!
kvalifisert!!

Oppmøte! Eksamensav6
leggelse!

Kandidaten!registreres!
som!oppmøtt!eller!kan6
didaten!foretar!innleve6
ring!av!hjemmeeksamen!

Kandidaten!har!
trukket!seg!eller!
eksamensresultat!
foreligger!

Autentisering!og!sjekk!mot!
påmeldingsliste,!samt!evt!
avleggelse!med!tilsyn!av!
eksamensvakter!!

Tilretteleg6
gingssøk6
nad!

Søknad!om!
tilrettelegging!

Student!har!behov!for!
tilrettelegging!

Vedtak!om!tilrette6
legging!foreligger!

Behov!vurderes!og!type!
tilrettelegging!besluttes!

Klage!på!
sensur!

Klage!på!sen6
sur!

Kandidat!ønsker!omsen6
sur!

Resultat!av!omsen6
sur!foreligger!

Selve!sensuren!gjennomfø6
res!ved!hjelp!av!eksamens6
systemet!ved!prosessen!
"gjennomfør!sensur"!

Krav!om!
karakter6
begrunnel6
se!

Karakterbe6
grunnelse!

Kandidat!ønsker!karak6
terbegrunnelse!

Karakterbegrunnel6
se!foreligger!skrift6
lig!eller!muntlig!

Selve!begrunnelsen!gis!av!
sensor!ved!bruk!av!eksa6
menssystemet!

!Arkivering! Arkivering! Prosess!har!behov!for!
arkivering!

Arkivering!utført! Dette!er!en!!generell!tjenes6
te!som!benyttes!av!mange!
prosesser!for!å!oppfylle!
lovverk!etc,!

Fuskrap6
port!

Behandling!av!
fuskesak!

Mistanke!om!fusk!opp6
står!

Vedtak!om!fusk!
foreligger!

Denne!initieres!enten!ved!
eksamensgjennomføring!
eller!ved!sensur!

Oppgave6
forberedel6
sessak!

Forberede!
oppgave!

Vurderingsenhet!ferdig!
planlagt!

Oppgavesett!klart!
for!eksamensgjen6
nomføring!

!!

Sensurvei6
ledningssak!

Forberede!
sensurveiled6
ning!

Vurderingsenhet!ferdig!
planlagt!

Sensurveiledning!
klar!for!sensur!

Henger!sammen!med!opp6
gaveforberedelse,!men!har!
annet!tidsforløp.!Sensurvei6
ledning!skal!ikke!alltid!lages!

Planlegg!
sensur!

Planlegg!sen6
sur!

Vurderingsenhet!ferdig!
planlagt!

Sensuroppdrag!og!
kommisjoner!klar!
for!sensur!

!!
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Tjeneste) Prosess) Utløsende)hendelse)
Betingelse)for)ferG

digstillelse) Beskrivelse)

Planlegg!

eksamens6

gjennom6

føring!!

Planlegg!ek6

samensgjen6

nomføring!

Vurderingsenhet!ferdig!

planlagt!

Time/rom!og!detal6

jert!tilrettelegging!

klar!for!gjennomfø6

ring!

!!

Kommisjon! Gjennomfør!

sensur!for!

kommisjon!

Alle!innleveringer!på!

vurderingsenheten!er!

klare!for!sensur!!

Alle!kommisjonens!

innleveringer!eller!

aktivitetsvurde6

ringer!er!ferdig!

godkjent!

!!

Enkeltvur6

dering!

Gjennomfør!

enkeltvurde6

ring!av!innle6

vering!eller!

aktivitet!

Innlevering!er!mottatt!

eller!kandidater!er!klar!

for!aktivitetsvurdering!

Enkeltvurderinger!

er!klar!for!kommi6

sjonens!samlede!

vurdering!!

Dette!er!hver!enkelt!vurde6

ring!som!en!sensor!gjør!av!

en!innlevering/aktivitet!som!

del!av!en!kommisjon!

Tilretteleg6

ging!

Planlegging!av!

tilrettelegging!

Regelmessig!gjennom6

gang!av!tilretteleggings6

vedtak!

Tilretteleggings6

form!ferdig!planlagt!

for!kandidaten!

Her!planlegges!tilretteleg6

gingen!for!hver!kandidat,!

med!eget!lokale,!PC6verktøy!

etc.!Iverksettelsen!skjer!som!

del!av!andre!prosesser!

Eksamens6

gjennom6

føring!

Gjennomfør!

eksamen!

!! !! Knyttet!til!Oppmøte,!Ar6

beidsflate!

Planlegg!

vurde6

ringsenhet!

Opprett!vurde6

ringsenhet!

Emnebeskrivelser!samt!

hvilke!kursgjennomfø6

ringer!som!skal!skje!i!

påfølgende!semester!!

Vurderingsenhet!

opprettet!!

Felles!legging!av!tidsplan!for!

vurderingsenhetene!ut!i!fra!

hensyn!til!studenter!samt!

tilgang!på!lokaler!!

!Opplæring! ! Personer!i!sine!roller!

(eksamenskandidat,!

eksamensvakt)!har!be6

hov!for!opplæring!

Opplæring!utført! Dette!er!en!!generell!tjenes6

te!som!benyttes!av!flere!

prosesser!

!

Vi!har!valgt!å!ikke!tegne!inn!tjenester!for!hverdagsaktiviteter!som!arkivering,!innlogging!og!administrati6

ve!oppgaver!knyttet!til!informasjonsflyt!i!den!videre!analyse!for!å!forenkle!lesing!av!prosessdiagramme6

ne.!Saksbehandling!er!forutsatt!lagt!til!eksisterende!saksbehandlingssystemer.!

!

3.2 Informasjonsflyt)for)tjenestene)
Tabellen!viser!informasjonsflyt!for!hver!tjeneste.!Kolonnene!viser!hvilken!informasjon!som!er!påkrevd!

for!prosessen,!og!hva!prosessen!leverer!fra!seg!av!informasjon.!Dersom!informasjon!flyter!inn!til!eller!ut!

fra!eksamensløsningen!(som!illustrert!med!rosa!farge!i!informasjonsmodellen)!er!dette!oppgitt.!

!

Tjeneste) Krever informa-

sjon 

Inn til eksamens-

system 

Ut fra eksa-

menssystem 

Leverer fra seg 

Påmelding) Fra!student:!påmel6

ding!

Kandidater!knyttet!

til!vurderingsenhet!

N/A! Påmeldingsinfo!

Oppmøte) Kandidater!knyttet!

til!vurderingsenhet!

Innlogging! Oppmøte,!besva6

relse,!oppmøte6

protokoll,!!

Besvarelse!
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Tjeneste) Krever informa-

sjon 

Inn til eksamens-

system 

Ut fra eksa-

menssystem 

Leverer fra seg 

TilretteleggingsG
søknad)

Søknad! !! !! Tilretteleggings6
vedtak!

Klage)på)sensur) Enkeltvurdering! Kommisjon,!Enkelt6
vurdering!

Sensurprotokoll! Sensurprotokoll!

Karakterbegrunnelse) Enkeltvurdering,!
tilgang!til!sensurinfo!

Enkeltvurdering! Begrunnelse! Begrunnelse!

Arkivering) Hvilket!endesystem!
skal!ha!informasjo6
nen!

N/A! Eksamensoppga6
ve,!Sensursproto6
koll,!Besvarelse!

Arkivverdig!ma6
teriale,!materiale!
til!oppbevaring!

Fuskesak) Logger,!eksamens6
vakt6info,!sensor6
observasjoner!

! Fuskrapport! Fuskrapport!

OppgaveG
forberedelsessak)

Emne,!pensumkrav! Oppgaver!fra!opp6
gavebank!

! Oppgavesett!

Sensurveiledningssak) Oppgavesett! ! ! Sensurveiledning!

Planlegg)sensur) Hvem,!når!etc! Kommisjonsinfo! ! Kommisjon!
Planlegg)eksamensG
gjennomføring)

! Vurderingsenhet! ! Vurderingsenhet!

Kommisjon) Kommisjon,!Sensur6
veiledning!

Kommisjon,!Sensur6
veiledning!

Sensurprotokoll! Sensurprotokoll!

Enkeltvurdering) Besvarelse! Besvarelse! Sensurprotokoll! Sensurprotokoll!

Tilrettelegging) Tilretteleggingsved6
tak!

Tilretteleggingsved6
tak!for!kandidaten!
per!vurderingsenhet!

! Konkretisert!
tilrettelegging!
(tid,!plass,!utstyr,!
programvare)!

EksamensG
gjennomføring)

! Vurderingsenhet! ! Oppmøte!

Planlegg)vurderingsG
enhet)

Emnebeskrivelse! Vurderingsenhet! ! Vurderingsenhet!

! !
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II II 
!

 FORBEREDE 

4 FORBEREDE:)INFORMASJONSMODELL)
Diagrammet!under!beskriver!aktivitetene!som!er!identifisert!i!vedlegg!1!for!forberedelsesfasen,!satt!i!
sammenheng!med!informasjonsmodellen!som!er!beskrevet!i!kapittel!2!
!

! !
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5 TABELL)OVER)AKTIVITETER)OG)TJENESTER,)FORBEREDE)
Tabellen!viser!relasjon!mellom!tjenester!som!omtalt!i!kapittel!3,!vedlegg!2!og!aktiviteter!som!dokumen6
tert!i!kapittel!10,!vedlegg!1.!Fargekodene!er!brukt!på!samme!måte!som!i!vedlegg!1:!

• Grønn:!samme!arbeidsflyt!som!i!dag!
• Blå:!ny!arbeidsflyt!som!følge!av!digital!saksflyt!
• Rød:!automatisert!arbeidsflyt!
• Gul:!endret!arbeidsflyt!som!følge!av!digitalisering!

!
Vi!har!gjort!tre!endringer!i!forhold!til!arbeidsflytdiagrammene!for!forberedelsesfasen:!

1. Lagt!til!opprettelse!av!vurderingsenhet!som!egen!aktivitet!
2. Endret!kategori!for!”Bli$kjent$med$eksamensløsning”!til!blå!for!ny!aktivitet!i!digital!sammenheng.!

Selv!med!en!kjent!eksamensløsning!kan!nye!arbeidsflater!medfører!at!aktiviteten!må!gjøres!per!
vurderingsenhet.!

3. Splittet!sjekk!av!PC!opp!i!tre!aktiviteter!
a. Oppsett!av!institusjonsPCer!for!eksamen!
b. Medbrakt!utstyr!må!sjekkes!for!å!se!om!er!kapabelt!til!å!gjennomføre!eksamen,!eller!om!

eksamenskandidaten!trenger!å!låne!utstyr!!
c. Medbrakt!utstyr!må!sjekkes!for!å!se!om!det!har!blitt!kompromittert!(for!eksempel!virus6

trøbbel),!dette!bør!gjøres!kort!tid!før!eksamen!
!
!

Aktivitet Tjeneste Merknad Eksamensløsning eller 
støttesystem 

Bli!kjent!med!eksamens6
løsning!

Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

Ny! Eksamensløsning!

Melde!seg!opp!til!eksa6
men!

Påmelding! Studentportal! Støttesystem!

Trekke!seg!fra!eksamen! Påmelding! Studentportal! Støttesystem!

Søke!om!tilrettelegging! Tilrettelegging! Saksbehandling! Støttesystem!

Tilpasse/Sjekk!av!utstyr! Oppmøte!
Splittet!i!flere!aktiviteter!
avhengig!av!BYOD!eller!
institusjonsPC!

Eksamensløsning!og!støtte6
systemer!

Opprette!vurderingsen6
het!

Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

!
Støttesystem!

Opprette!eksamensplan!
Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

!
Støttesystem!

Registrere!sen6
sor/kommisjoner!

Planlegg!sensur!
!

Støttesystem!

Registrere!eksamensin6
formasjon!

Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

!
Støttesystem!

Formidle!informasjon!
om!eksamen!

Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

Automatisert! Støttesystem!
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Aktivitet Tjeneste Merknad Eksamensløsning eller 
støttesystem 

Minne!om!frister! Planlegg!eksamensgjen6
nomføring! Automatisert! Støttesystem!

Melde!opp!(hvis!utsatt!
m.m)! Påmelding! FS!

!

Undervisningsopptak! Påmelding! FS! Støttesystem!

Behandle!og!planlegge!
tilrettelegging! Tilrettelegging! Saksbehandling! Støttesystem!

Kvalitetssikre!oppgaves6
ett,!gi!innspill!til!end6
ringer!

Oppgaveforberedelse! Eksamensløsning! Eksamensløsning!

Sende!oppgavesett!til!
trykk! Oppgaveforberedelse! Digitalt!i!eksamensløs6

ning! Eksamensløsning!

Kandidatnummerering! Planlegg!eksamensgjen6
nomføring! Automatisert! Støttesystem!

Vaske!eksamensløsning!
og!bekreft!utskrift! !

Automatisert!
!

Finne!egnet!rom! Planlegg!eksamensgjen6
nomføring! Automatisert! Støttesystem!

Sjekk!infrastruktur! Opplæring!og!forberedel6
se! IT6ansvarlig! Støttesystem!

Forarbeid!eksamenskon6
tor!(lokaler!og!vakter)!

Planlegg!eksamensgjen6
nomføring! Automatisert! Støttesystem!

Oversende!eksamen!til!
inspektørkontoret!

Planlegg!eksamensgjen6
nomføring! Automatisert! Støttesystem!

Dispensasjon!etter!frist,!
unntaksbehandling! Påmelding!

!
Støttesystem!

Foreslå!senso6
rer/kommisjoner! Planlegg!sensur!

!
Støttesystem!

Lage!oppgavesett! Oppgaveforberedelse!
!

Eksamensløsning!

Hente!(importere)!opp6
gavesett! Oppgaveforberedelse!

!
Eksamensløsning!

Bestemme!oppbygging!
(sammensetning)!av!
eksamen!

Oppgaveforberedelse!
!

Eksamensløsning!

Kvalitetssikre!oppgaves6
ett! Oppgaveforberedelse!

!
Eksamensløsning!
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Aktivitet Tjeneste Merknad Eksamensløsning eller 
støttesystem 

Ferdigstille!oppgavesett! Oppgaveforberedelse!
!

Eksamensløsning!

Lagre!oppgavesett! Oppgaveforberedelse! Eksamensløsning! Eksamensløsning!

Kontroll!av!formalia!
med!hensyn!til!oppga6
vesett!

Oppgaveforberedelse!!
! !

Utforme!sensurveiled6
ning! Sensurveiledning!

!
Eksamensløsning!

Oversende!liste!over!
godkjente!kandidater!

Planlegg!eksamensgjen6
nomføring! Automatisert! Støttesystem!

Gi!innspill!til!eksamens6
oppgaver! Oppgaveforberedelse!

!
Støttesystem!

Logging!og!varsling! Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

Konfigurere!og!sett!opp,!
varsle!og!dokumentere!

Diverse,!inkludert!eksamens6
løsning!

Løpende!brukerstøtte! Opplæring!og!forberedel6
se! !

Støttesystem!

Sjekk!infrastruktur! Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

Sjekk!at!rom!oppfyller!
krav!til!infrastruktur! Støttesystem!

Sjekk!PC,!kapabel! Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

Sjekk!om!PC/Mac!er!i!
stand!til!å!gjennomføre!
eksamen!på!valgt!løs6
ning!

Eksamensløsning!

Eksamensmodus!PC! Planlegg!eksamensgjen6
nomføring!

Sett!opp!institusjonsPC,!
blanke!ut!

Eksamensløsning!og!PC6
oppsett!

Sjekk!PC!for!virus!etc! Oppmøte!
Sjekke!PC/Mac!for!virus!
og!andre!ting!dagen!før!
eksamen!

Utenfor!

Planlegg!vurderingsen6
het! !

Opprettes!av!eksamen6
smedarbeider! Støttesystem!
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III  GJENNOMFØRE 

!

6 GJENNOMFØRE:)INFORMASJONSMODELL)
Diagrammet!under!beskriver!aktivitetene!som!er!identifisert!i!vedlegg!1!for!gjennomføringsfasen,!satt!i!
sammenheng!med!informasjonsmodellen!som!er!beskrevet!i!kapittel!2!
!

!
!
!
!
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7 TABELL)OVER)AKTIVITETER)OG)TJENESTER,)GJENNOMFØRE)
Tabellen!viser!relasjon!mellom!tjenester!som!omtalt!i!kapittel!3,!vedlegg!2!og!aktiviteter!som!dokumen6
tert!i!kapittel!10,!vedlegg!1.!Fargekodene!er!brukt!på!samme!måte:!

• Grønn:!samme!arbeidsflyt!som!i!dag!
• Blå:!ny!arbeidsflyt!som!følge!av!digital!saksflyt!
• Rød:!automatisert!arbeidsflyt!
• Gul:!endret!arbeidsflyt!som!følge!av!digitalisering!

!
Vi!har!gjort!en!endring!i!forhold!til!arbeidsflytdiagrammene:!

1. Skilt!ut!rapportering!av!mistanke!om!fusk!som!egen!prosess!for!å!få!et!klart!skille!mellom!regis6
tering!av!observasjoner!som!kan!være!relevante!og!saksbehandling!knyttet!til!mistanke.!!

!

Aktivitet Tjeneste Kommentar 
Eksamensløsning 

eller støttesystem 

Innlogging! Oppmøte!
Feide6integrasjon.!
Tilgangskontroll!for!
arbeidsflate!

Eksamensløsning!

!

Utarbeide!eksamensbe6
svarelse!

Oppmøte! Gjøres!i!Arbeidsflate!
Eksamensløsning!

Trekk!under!eksamen! Oppmøte!
Knyttet!til!informa6
sjonselementet!Opp6
møte! Eksamensløsning!

Levere!besvarelse! Oppmøte!
Oppmøte!og!arbeids6
flate! Eksamensløsning!

Motta!kvittering!og!verifi6
sert!kopi!

Oppmøte! Oppmøte!
Eksamensløsning!

Registrere!oppmøteproto6
koll!

Oppmøte! Automatisert!
Eksamensløsning!

Aktivere!oppgavesett!/!
Oppgavesett!utleveres!

Eksamensgjennomføring! Automatisert!
Eksamensløsning!

Oppdatere!kommisjoner! Planlegg!sensur! Automatisert!

!Oppdage!fusk!under!ek6
samen!

Eksamensgjennomføring! !!
Eksamensløsning!med!
flere!

Spesiell!tilrettelegging! Oppmøte!
Kan!kreve!tilretteleg6
ging!i!Arbeidsflate!eller!
tidsendring!i!Oppmøte! Støttesystem!

Besøk!av!faglærer!i!lokale! Eksamensgjennomføring!
Trøsterunden.!!
Kvalitetssikring!av!
oppgave! Emneansvarlig!

Oppdage!fusk!under!ek6
samen!

Eksamensgjennomføring! !!
Eksamensvakt!



Vedlegg 2: Prosessmodell for digital vurdering 

! 20 

Aktivitet Tjeneste Kommentar 
Eksamensløsning 

eller støttesystem 

Identifisere,!godkjenne!og!
registrere!kandidat! Eksamensgjennomføring!

Oppmøte.!Må!se!på!
sammenheng!med!fusk!
og!formalia! Eksamensløsning!

Kontroll!av!hjelpemidler! Eksamensgjennomføring! Eksamensvakt! Eksamensvakt!

Dele!ut!eksamensoppgave! Eksamensgjennomføring! Automatisert! Eksamensløsning!

Oppdage!fusk!under!ek6
samen! Eksamensgjennomføring! !! Støttesystem!

Monitorering! Eksamensgjennomføring!
Eksamensvakt,!IT6
ansvarlig,!klientlogger!
mm! Eksamensløsning!

Ajourføre!liste!over!hvem!
som!har!besvart!og!levert! Oppmøte! Automatisert! Eksamensløsning!

Innsamling!og!kontroll!av!
eksamensbesvarelses! Oppmøte! Automatisert! Eksamensløsning!

Levere!sett!av!besvarelser!
til!sentralt!mottak! Eksamensgjennomføring! Automatisert! Eksamensløsning!

Løpende!brukerstøtte! Eksamensgjennomføring! !! IT6ansvarlig!

Spesiell!tilrettelegging! Oppmøte! !! Eksamensløsning!og!
andre!systemer!

Logging!og!varsling! Eksamensgjennomføring! !! IT6ansvarlig!

Rapportere!mistanke!om!
fusk! Oppmøte!

Følger!med!dokumen6
tasjon!fra!eksamens6
system!og!eksamens6
vakt!med!videre.!Trig6
ger!håndtering!av!
fuskesak!utenfor! Støttesystemer!

!
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!

 SENSURERE 

!

8 SENSURERE:)INFORMASJONSMODELL)
Diagrammet!under!beskriver!aktivitetene!som!er!identifisert!i!vedlegg!1!for!sensurfasen,!satt!i!sammen6
heng!med!informasjonsmodellen!som!er!beskrevet!i!kapittel!2!i!dette!vedlegget.!
!

!
!
Dersom!eksamenskandidaten!leverer!klage,!vil!det!ved!klage!på!karakterfastsettelse!gjøres!en!ny!sensur.!
Disse!prosessene!hører!hjemme!i!sluttføringsfasen!for!eksamen,!men!følger!samme!informasjonsmodell!
og!prosessbeskrivelse!som!i!sensurfasen.!
!

9 TABELL)OVER)AKTIVITETER)OG)TJENESTER,)SENSURERE)
Sensurfasen!har!to!tjenester!knyttet!til!seg:!Kommisjon!og!Enkeltvurdering.!Enten!jobbes!det!med!en!
enkeltvurdering!av!en!eksamen,!eller!så!er!det!prosesser!knyttet!til!kommisjonsarbeidet.!Detaljene!rundt!
dette!er!dokumentert!i!tabellen!under.!Tabellen!viser!relasjon!mellom!tjenester!som!omtalt!i!kapittel!3,!
vedlegg!2!og!aktiviteter!som!dokumentert!i!kapittel!10,!vedlegg!1.!Fargekodene!er!brukt!på!samme!må6
te:!

• Grønn:!samme!arbeidsflyt!som!i!dag!
• Blå:!ny!arbeidsflyt!som!følge!av!digital!saksflyt!
• Rød:!automatisert!arbeidsflyt!
• Gul:!endret!arbeidsflyt!som!følge!av!digitalisering!

!
Vi!har!gjort!tre!endringer!i!forhold!til!arbeidsflytdiagrammene:!
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1. Sensorkommunikasjon!er!ikke!automatisert,!men!endret,!noe!som!medfører!endring!av!farge6
kode!fra!rød!til!gul.!Noe!av!kommunikasjonen!blir!automatisert!gjennom!eksamensløsningen,!
men!kommunikasjon!knyttet!til!sensurmøte!er!ikke!full6automatisert!da!det!der!er!behov!for!
menneskelige!vurderinger.!

2. Autentisering/innlogging!for!sensor!er!lagt!til!som!egen!aktivitet,!da!denne!forutsette!kommuni6
kasjon!med!ekstern!innloggingstjeneste!!(enten!ID6porten!eller!Feide)!

3. Rapportering!av!mistanke!om!fusk!er!skilt!ut!som!egen!aktivitet!slik!at!vi!får!et!skille!mellom!
saksbehandling!og!indikasjoner!fra!ulike!kilder!som!skal!vurderes.!Sensur!gjennomføres!oftest!
som!uendret!prosess!også!ved!mistanke!om!fusk.!

!
!

Aktivitet) Tjeneste) Kommentar) Eksamensløsning)eller)
støttesystem)

Distribuere!eksamensbesvarel6
ser! Kommisjon! Automatisert! Eksamensløsning!

Sende!(lagre)!karakterskjema!(til!
eksamenskontor)! Kommisjon! Automatisert! Eksamensløsning!!

Utarbeide!statistikk! Kommisjon! Automatisert! Støttesystem!

Publisere!resultat! Enkeltvurdering!
Automatisert.!Usikker!på!
omfang!og!integrasjons6
behov!

Støttesystem!

Plagiatkontroll,!avdekke!fusk! Enkeltvurdering! Se!Fuskrapport! !!

Rette!eksamensbesvarelse! Enkeltvurdering! !! Eksamensløsning!

Sensurere!eksamen!med!karak6
ter! Enkeltvurdering! !! Eksamensløsning!!

Oppdage!fusk/plagiat! Enkeltvurdering! Plagiatkontroll! Støttesystem!!

Sensorkommunikasjon! Kommisjon! Kan!ikke!være!rød,!må!ha!
sensurmøte!som!aktivitet! Eksamensløsning!

Verifisere!og!levere!sensur! Kommisjon! !! Eksamensløsning!

Signere!sensurprotokoll! Kommisjon! Automatisert! Eksamensløsning!

Sjekk!sensur! Kommisjon! Automatisert! Støttesystem!

Logging!og!varsling! Kommisjon! Fusk!og/eller!operative!
behov! Eksamensløsning!!

Brukerstøtte!(løpende)! Kommisjon! ! IT6ansvarlig!

Innlogging! Kommisjon!
Tilgangskontroll!for!ar6
beidsflate,!ID6porten!eller!
Feide!

Støttesystem!

Rapportere!fusk! Enkeltvurdering! !! Støttesystem!
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!

 SLUTTFØRE 

!

10 SLUTTFØRE:)INFORMASJONSMODELL)
Informasjonsmodellen!for!sluttføringsfasen!er!av!praktiske!grunner!delt!i!to!

1. Begrunnelse,!klage!og!ryddearbeid!etter!eksamen!
2. Arkivering!og!oppbevaring!av!eksamensrelatert!informasjon!

!
Diagrammene!under!beskriver!aktivitetene!som!er!identifisert!i!vedlegg!1!for!sluttføringsfasen,!satt!i!
sammenheng!med!informasjonsmodellen!som!er!beskrevet!i!kapittel!2!i!dette!vedlegget!
!

10.1 Begrunnelse,)klage)og)ryddearbeid)
Etter!gjennomføring!og!sensur!er!det!en!rekke!prosesser!som!må!sluttføres.!Eksamenskandidatene!har!
rette!på!begrunnelse!av!vurderingen!som!er!gjort!i!sensuren.!Ved!eventuelle!klager!skal!det!gjennomfø6
res!klagesensur.!Karaktersetting!er!endelig!først!når!klagefristen!er!ute.!
!

! !
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10.2 Arkivering)og)oppbevaring)
Arkivering!og!oppbevaring!skjer!i!samsvar!med!de!krav!som!er!beskrevet!i!jusrapporten,!og!med!skille!
mellom!arkivverdig!materiale!og!andre!elementer!som!har!bruk!for!oppbevaring.!

!
!
De!to!mest!brukte!arkivapplikasjonene!i!UH6sektoren!er!ePhorte!og!Public360,!mens!DSpace!brukes!for!
arkivering!av!de!besvarelsene!som!har!arkivkrav!(masteroppgaver!og!doktoravhandlinger).!

11 TABELL)OVER)AKTIVITETER)OG)TJENESTER,)SLUTTFØRE)
Tabellen!viser!relasjon!mellom!tjenester!som!omtalt!i!kapittel!3!og!aktiviteter!som!dokumentert!i!kapit6
tel!10,!vedlegg!1.!Fargekodene!er!brukt!på!samme!måte:!

• Grønn:!samme!arbeidsflyt!som!i!dag!
• Blå:!ny!arbeidsflyt!som!følge!av!digital!saksflyt!
• Rød:!automatisert!arbeidsflyt!
• Gul:!endret!arbeidsflyt!som!følge!av!digitalisering!

!
Vi!har!gjort!tre!endringer!i!forhold!til!arbeidsflytdiagrammene,!alle!knyttet!til!klagesensur:!

1. Sensorkommunikasjon!er!ikke!automatisert,!men!endret,!noe!som!medfører!endring!av!farge6
kode!fra!rød!til!gul.!Noe!av!kommunikasjonen!blir!automatisert!gjennom!eksamensløsningen,!
men!kommunikasjon!knyttet!til!sensurmøte!er!ikke!full6automatisert!da!det!der!er!behov!for!
menneskelige!vurderinger.!

2. Autentisering/innlogging!for!sensor!er!lagt!til!som!egen!aktivitet,!da!denne!forutsette!kommuni6
kasjon!med!ekstern!innloggingstjeneste!(enten!ID6porten!eller!Feide)!

3. Rapportering!av!mistanke!om!fusk!er!skilt!ut!som!egen!aktivitet!slik!at!vi!får!et!skille!mellom!
saksbehandling!og!indikasjoner!fra!ulike!kilder!som!skal!vurderes!av!sensor.!

!

Aktivitet) Tjeneste) Kommentar) Eksamensløsning)eller)
støttesystem)

Få!tilgang!til!resultat! Enkeltvurdering! FS/Studentportal.!I!alle!fall!
utenfor!eksamensløsning! Støttesystem!

Be!om!begrunnelse! Krav!om!karakterbegrun6
nelse! !! Støttesystem!
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Aktivitet) Tjeneste) Kommentar) Eksamensløsning)eller)
støttesystem)

Lever!klage! Klage!på!sensur! Studentportal! Støttesystem!

Motta!sensurvedtak! Klage!på!sensur! Studentportal! Støttesystem!

Avlønne!sensor,!ek6
samensvakt! !!

Henter!info!fra!eksamens6
løsningen,!er!administrativ!
oppgave!

Støttesystem!

Send!melding!til!låne6
kassen!om!sensurved6
tak!for!eksamenskan6
didat!

!! Automatisert,!skjer!fra!FS! Støttesystem!

Registrer!(lagre,!arki6
vere)!begrunnelses6
vedtak!

Krav!om!karakterbegrun6
nelse! Automatisert! Eksamensløsning!!

Motta!klage! Klage!på!sensur! Automatisert! Støttesystem!

Sett!saksbehandler!på!
klagesak! Klage!på!sensur! !! Støttesystem!

Registrer!sak!i!
sak/arkiv!system! Klage!på!sensur! Automatisert! Støttesystem!

Opprett!nye!sensorer!
(klagekommisjon)! Klage!på!sensur! !! Støttesystem!

Distribuere!eksa6
mensbesvarelser!til!
klagesensor!

Kommisjon! Automatisert! Eksamensløsning!

Utarbeide!statistikk! !! Automatisert! Støttesystem!

Publisere!resultat! !!
Automatisert.!Usikker!på!
omfang!og!integrasjons6
behov!

Støttesystem!

Oppdatere!sak!med!
resultat!fra!ny!sensur! Klage!på!sensur! !! Støttesystem!

Arkivering! !! Automatisert! Støttesystem!!

Avlønne!sensor,!ek6
samensvakt! !! Ikke!i!eksamensløsningen,!

er!administrativ!oppgave! Dublett!

Avslutt!sak! Klage!på!sensur! Automatisert! Støttesystem!

Oppbevaring!og!lag6
ring!av!eksamensopp6
gave,!sensurprotokoll!
og!besvarelse!

!! Automatisert! Støttesystem!
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Aktivitet) Tjeneste) Kommentar) Eksamensløsning)eller)
støttesystem)

Avgi!begrunnelse!
skriftlig!eller!muntlig!

Krav!om!karakterbegrun6
nelse!

Her!brukes!et!vidt!utvalg!
løsninger,!sensor!trenger!
tilgang!til!eksamenssyste6
met!og!det!evt!gis!kvitte6
ring!på!ferdig!sak!

!!

Varsle!eksamensmed6
arbeider!at!begrunnel6
se!er!gitt!

Krav!om!karakterbegrun6
nelse! Automatisert! Støttesystem!

Plagiatkontroll,!avdek6
ke!fusk! Enkeltvurdering! Innspill!til!fuskrapport!fra!

tekstlikhetsrapport! !Plagiatkontroll!

Rette!eksamensbesva6
relse! Enkeltvurdering! !! Eksamensløsning!

Sensurere!eksamen!
med!karakter! Enkeltvurdering! !! Eksamensløsning!

Oppdage!fusk/plagiat! Enkeltvurdering! Plagiatkontroll! !!

Sensorkommunikasjon! Kommisjon! Kan!ikke!være!rød,!må!ha!
sensurmøte!som!aktivitet! Eksamensløsning!

Verifisere!og!levere!
sensur! Kommisjon! !! Eksamensløsning!

Signere!!
sensurprotokoll! Kommisjon! Automatisert! !Eksamensløsning!

Sjekk!sensur! N/A! Automatisert! Støttesystem!

Innlogging! Kommisjon!
Feide6integrasjon.!Til6
gangskontroll!for!arbeids6
flate!

Eksamensløsning!

Rapportere!fusk! Enkeltvurdering! !! Støttesystem!

Logging!og!varsling!
Krav!om!karakterbegrun6
nelse,!Kommisjon,!Klage!på!
sensur!

!! Eksamensløsning!

Brukerstøtte!(løpende)!
Krav!om!karakterbegrun6
nelse,!Kommisjon,!Klage!på!
sensur!

!! !IT6ansvarlig!

!
!

) )
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VI  

  VEIEN VIDERE 

12 VIDERE)ARBEID)MED)INTEGRASJONER)
En!egen!arbeidsgruppe!for!integrasjoner!vil!på!basis!av!dette!dokumentet!arbeide!videre!med!konkreti6
sering!av!videre!arbeid.!Her!dokumenteres!overordnede!føringer!for!deres!arbeid,!for!detaljer!se!inte6
grasjonsspesifikasjonen.!
!
Mer!arbeid!er!nødvendig!med!detaljspesifisering!av!integrasjonsgrensesnitt.!En!arbeidsgruppe!i!regi!av!
eCampus6prosjektet!digital!eksamen!skal!med!utgangspunkt!i!praktiske!erfaringer!fra!lokale!prosjekter!
og!dokumentasjonen!i!dette!dokumentet!spesifisere!grensesnitt.!
!

12.1 Valg)av)standarder:)IMSGfamilien)

IMS6familien!av!standarder[7]!legges!til!grunn!for!videre!arbeid!når!informasjonsmodellen!skal!avbildes!
ned!til!utvekslingsformater.!IMS!Global!utarbeider!åpne!standarder!for!læringsobjekter!og!prosesser!
knyttet!til!undervisning.!Common!Cartridge!tilbyr!en!standard!framstillingsmåte!for!et!emnes!læringsob6
jekter!og!støtte!for!modulære!webbaserte!tilpassede!læringsobjekter,!inkludert!vurdering.!Learning!In6
formation!Service!(LIS)!er!en!standard!for!å!beskrive!personer,!grupper,!roller,!emner!og!enkeltvurde6
ringer.!OneRoster!er!et!forslag!knyttet!til!LIS!for!et!subset!av!informasjonen!i!LIS,!og!er!ikke!helt!dekken6
de!for!behovene!i!digital!eksamen.!Vi!anbefaler!likevel!at!integrasjonsgruppa!ser!nærmere!på!OneRoster!
siden!denne!bruker!REST6baserte!teknologi!i!bunn.!!
!
For!utveksling!av!vitnemål!bruker!FS!i!dag!NS6EN15981:2011!med!ELMO!utvekslingsformat,!her!bør!det!
vurderes!relevans!for!digital!eksamen.!For!øvrig!ønsker!vi!å!bruke!IMS6standarder!så!langt!som!overhode!
mulig!for!informasjonflyt.!Dette!er!spesielt!viktig!for!integrasjon!med!oppgavebank!og!andre!steder!der!
det!flyter!digitale!læringsressurser.!!
!

12.2 Grensesnitt)for)integrasjon)

I!forbindelse!med!utprøving!av!løsninger!er!det!etablert!et!felles!integrasjonspunkt!mellom!FS!og!digitale!
eksamensløsninger.!!Dette!grensesnittet!følger!i!dag!ikke!IMS6standardene,!men!er!et!egenutviklet!REST6
grensesnitt.!Selv!om!det!er!enkelt!å!prototype!basert!på!REST,!så!krever!en!slik!løsning!omfattende!for6
valtning!og!dokumentasjonsutarbeidelse!over!tid.!Vurderingen!til!arbeidsgruppen!er!at!standardiserte!
løsninger!bør!fortrekkes.!
!
Vi!anbefaler!at!det!gjøres!videre!arbeid!med!spesifisering,!praktisk!bruk!og!testing!av!flere!løsninger!og!
flere!grensesnitt!enn!det!som!har!vært!gjort!så!langt.!Vi!anbefaler!at!IMS6standardene!legges!til!grunn!
for!videre!arbeid!med!integrasjoner.!
!
!
!
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!
!

13 VIDERE)ARBEID)
Kravspesifikasjon!for!felles!innkjøp!av!digital!eksamensløsning!vil!ta!utgangspunkt!i!!denne!referansearki6
tekturen,!samt!krav!som!er!dokumenterte!i!øvrig!dokumentasjon!av!beste!praksis!

• Krav!til!infrastruktur!(UFS145)!
• Krav!til!klientutstyr!(UFS147)!
• Integrasjonskrav!(under!arbeid)!

!
Arbeidet!har!sett!på!overordnede!modeller!for!noen!informasjonselementer!og!roller!som!går!igjen!i!
mange!ulike!applikasjoner!og!prosesser,!!men!informasjonselementene!presentert!i!dette!arbeidet!er!
avgrenset!til!digital!vurdering.!For!å!unngå!duplisering!av!informasjon!og!unødig!variasjon!i!informa6
sjonselementene,!burde!modellene!presentert!her!vært!satt!i!relasjon!til!overordnede!informasjonsele6
menter!som!er!felles!på!tvers!av!prosesser!UH6sektoren.!IKT6systemer!trenger!unike!idenfikatorer!for!
alle!mennesker!i!UH6sektoren.!Identitet!er!derfor!gjerne!håndtert!i!en!kontekst!av!informasjonsobjekt!
for!Person.!Personer!i!sektoren!har!noen!hovedroller!(student,!ansatt!6!både!vitenskaplig!og!administra6
tivt,!privatist!og!sekkeposten!’tilknyttet’).!For!å!kunne!samhandle!effektivt!og!utveksle!informasjon!er!
det!ønskelig!å!standardisere!disse!rolledefinisjonene,!felles!opplysninger!knyttet!til!rollene!og!bruk!av!
autoritative!kilder!til!disse!opplysningene.!!!For!personrelatert!informasjon!om!roller!har!vi!for!digital!
vurdering!sett!utfordringer!knyttet!til!definisjonen!både!av!student!og!sensor!og!hvordan!disse!elemen6
tene!gjenbrukes!på!tvers!i!sektoren!

• Student!er!definert!som!aktiv!student,!student,!phd6student,!kandidat,!privatist!etc.!I!dette!do6
kumentet!har!vi!brukt!rollen!Eksamenskandidat!som!dekker!over!kompleksiteten!som!ligger!un6
der.!Det!bør!arbeides!med!samordning!av!hvordan!student6begrepet!skal!brukes!i!ulike!IT6
systemer!

• For!sensorer!er!det!ulik!praksis!på!hvor!mye!informasjon!som!registreres!hos!institusjonene.!Vi!
har!tatt!utgangspunkt!i!at!det!er!registrert!fødselsnummer!som!kan!brukes!som!unik!ID!i!forbin6
delse!med!ID6porten.!Siden!sensor!får!lønn,!vil!også!utenlandske!borgere!ha!krav!på!fødsels6
nummer.!

Det!gjenstår!å!definere!hvordan!’eksamenskandidat’!og!’sensor’!fra!referansearkitekturen!for!digital!
eksamen!relaterer!seg!til!felles!informasjonsobjekter!slik!som!’student’,!’underviser’!og!’tilknyttet’.!
!
En!rekke!overordnede!problemstillinger!som!ligger!utenfor!arbeidsgruppens!mandat!har!dukket!opp!i!
diskusjonene,!og!vi!har!savnet!klart!eierskap!til!felles!IKT6arkitekturproblemstillinger,!for!eksempel!i!et!
arkitekturråd!for!UH6sektoren.!For!å!kunne!ta!ut!gevinster!på!felles!IKT6løsninger,!er!det!nødvendige!
med!enten!samordning!av!data!eller!prosesser;!eller!å!gjøre!arbeid!med!spesifisering!av!grensesnitt.!
Mangelen!på!felles!forankringspunkt!for!disse!diskusjonene!gjør!det!utfordrende!å!jobbe!fram!felles!
forståelse.!
!
!
!
!
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