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• Selvlært i webdesign/koding
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• Internasjonal; fransk far, finsk 
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Spørsmål og kommentarer: 
digeks@unit.no



Årsrapport 2018

Mer detaljert informasjon om tjenesten, 
gevinster, status på prosjekter, tidslinje og 
digitaliseringsgrad

http://bit.ly/digeksrapport 

I neste rapport (2019) håper vi å kunne se på 
utvikling i bruk (statistikk) av vurderingsformer 
etter innføringen av digital vurdering

http://bit.ly/digeksrapport


• Tre rammeavtaler signert i 2016 (3+1+1+1 år)
• UNIwise Aps (WISEflow)
• Inspera AS (Inspera Assessment)
• Enovate AS (Flexite!)

• Qpercom (Observe, OSCE, egen avtale fra 2019)
• Omtrent 70% av sektoren er medlem i tjenesten

• 21 virksomheter
• UiA, UiB og UiO var ikke med i felles anskaffelse

• Gjennomførte anskaffelse ]dligere enn Uninek
• Bidrar og deltar mye i sektorsamarbeidet

• Ble utarbeidet «Beste praksis»-dokumentasjon for anskaffelsen

Mer informasjon tilgjengelig på: 
https://www.unit.no/tjenester/digital-eksamen

Historien

https://www.unit.no/tjenester/digital-eksamen


Hva var/er målet?

Løsningene for digital eksamen skal sørge 
for:
Funksjonalitet og gode løsninger med effek]v arbeidsflyt og 
integrasjoner.
Standardisering og effek]visering gjennom samordning av 
arbeidsprosesser og nasjonalt samarbeid.

Mål for anskaffelsen:

La studenter bruke tekstbehandling og andre digitale 
verktøy på eksamensdagen.
Sikre at gode digitale vurderingsformer kan brukes på 
eksamen.
Digitalisere eksamensprosessene fra oppmelding til 
endelig sensur foreligger.
Gi universiteter og høgskoler felles moderne, digitale 
løsninger og verktøy.
Legge grunnlag for et økt faglig og administrativt 
samarbeid nasjonalt og internasjonalt, institusjonene 
imellom og mot næringslivet.



Hvordan gjør vi det?

• Nasjonal koordinering av 
medlemsinstitusjonene
• Står sammen om utvikling av system og 

integrasjoner
• Felles kjøp av utvikling
• Kundefinansiert: 70/30-modell

• Nasjonalt samarbeid
• Videomøter annenhver uke med hver 

systemgruppe
• Fysiske samlinger en gang i halvåret
• Deler erfaringer og praksis
• Standardisering av arbeidsflyt og bruk av 

FS
• God dialog med leverandørene om 

utvikling

Phase 2: 
???

Phase 1: 
Implement digital 

assessment

Phase 3: 
Profit



Organisering og styring

Inspera WISEflow

Høgskolen i Innlandet MF Vitenskapelig Høyskole

Høgskolen i Molde Universitetet i Sørøst-Norge

OsloMet Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Østfold Lovisenberg diakonale høgskole

Høgskulen i Volda Norges handelshøyskole

NLA Høgskolen Norges idrettshøgskole

Nord universitet NMBU

NTNU UiT Norges arktiske universitet

Politihøgskolen Dronning Mauds Minne høgskole

Universitetet i Stavanger Forsvarets høgskole

Høyskolen Kristiania

(BI)

Ins]tusjoner som er med i tjenesten Digital eksamen:



Økosystemet for digital eksamen

Student-
portal

(Studentweb)

Eksamenssystem
(WISEflow/

Inspera)

FEIDE (SSO 
authentication)

FS

Arkiv
(Public 360)

DSpace
Publisering

av oppgaver
(Brage)

Plagiat-
kontroll 
(Urkund)

LMS 
(Canvas)

Oppgave-
bank
(QTI)

Emner/eksamen
Studenter
Undervisere
Administratorer
Sensorer
Karakterer
Klager
Begrunnelser



Hvor langt har vi kommet?

• Stor varians mellom institusjonene
• Forskjellig bruk av FS påvirker statistikken
• Praktiske og tekniske emner lar seg ikke digitalisere like 

enkelt
• Digital transformasjon er krevende og tar lang tid.
• Faglige mangler relevant kunnskap om1:

• Alternative vurderingsformer
• Hvordan bruke digital teknologi til vurdering
• Begrensninger i lover, forskrifter og regelverk

• Utrulling i forskjellig hastighet ved institusjonene
• Lokale planer, ressurser og mål
• Lederstøtte for å gå over til digital vurdering

OBS! Kun skoleeksamen er målt. Det antas at innlevering/hjemmeeksamen er 100% digitalisert.

Hvorfor ikke høyere?

1 Arild Raaheim, Ketil Mathiassen, Vegard Moen, Irene Lona, Vidar Gynnild, Bente Ringlund Bunæs & Emil Trygve Hasle (2019) Digital assessment – how does it challenge local practices and 
national law? A Norwegian case study, European Journal of Higher Education, 9:2, 219-231, DOI: 10.1080/21568235.2018.1541420



Totalbildet ved årsskiOet 2018-2019



Gode digitale vurderingsformer?

Foto: NTNU Info (https://dusken.no/artikkel/25288/innfrer-digital-
eksamen-pa-ntnu/)

Foto: Aleksander Eikeland, NTNU

Evolusjon, ikke revolusjon

https://dusken.no/artikkel/25288/innfrer-digital-eksamen-pa-ntnu/


MEN: Vi får til veldig mye! 

• Nasjonalt samarbeid gir:
• Standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser –

digitalisering gjennom integrasjoner (gjør det én gang)
• Økt datakvalitet og mindre manuelt arbeid
• Høyere prioritet og lavere total kostnad på utvikling fra 

leverandørene (vi står samlet)
• Gevinstene tas ut hos virksomhetene – vanskelig å måle.
• Begrensningene ligger ofte i manglende ressurser.
• Beste praksis-dokumentasjon har gjort det mulig å 

kommersialisere eksamensgjennomføring:
• Ullevål Business Center

• UiT
• Politihøgskolen



Konkret, hva har vi gjort?

Units årsrapport for 2017:

Utvikle funksjonalitet i Studentweb slik at studenter kan be 
om begrunnelse og sende klage på sensur.

Se på løsninger for å motta og arkivere dokumenter med 
sensitive opplysninger.

Felles utviklingsplan (veikart):

Felles krav og avklaringer rundt arbeidsrutiner (FS 
ekspertgruppe).

Revisjon av risikovurdering og gjennomgang av GDPR-krav 
til personvern.

Klage og Begrunnelse: justeringer av FS-integrasjoner, 
bedre støtte til administrativ arbeidsflyt

Overføre master- og bacheloroppgaver til vitenarkivet 
Brage, digital arbeidsflyt

Sensur: justeringer av FS-integrasjoner for sensurprotokoll

Oppgavebank med dataflyt inn/ut av datasystem (QTI)

Digital sensur for papireksamen

Gruppeeksamen: justering av FS-integrasjoner

Arkiveringsbehov utover det som ligger i FS og publisering 
til vitenarkiv

Tredjepartsapplikasjoner, avklaringer og utforskningsarbeid

Integrasjon med LMS



Hva mer har skjedd i 2018?

Utvikling:
FS Integrasjoner Inspera
• Overføring av 

administrative karakterer 
fra eksamenssystem

• Automatisk 
sammenslåing av 
karakter

• Ny klagebehandling ved 
stort karakteravvik 
(påbegynt)

• Overføring til arkiv i 
forbindelse med 
klagesensur (påbegynt)

• Overføring tittel på 
master- og 
bacheloroppgave: 
eksamenssystem - FS

• Oppmøteregistrering: 
eksamenssystem - FS

• Kommisjonsvis overføring 
av resultat tilbake til FS

• Individuelle frister

• Tidsstyring for klausulerte 
oppgaver

• Eksamen uten 
studentinnlevering

• Eksamen uten 
studentinnlevering - FS 
spesifikke endringer

• Testmiljø

Kontraksgjennomgang
UNIwise

Samhandling i 
SharePoint

Tettere samarbeid i 
sektoren og med 
leverandørene

Ny tjenesteansvarlig

WISEflow
• Meldingssenter

• Eksport administrator, 
eksaminator og grupper 
med karakter til FS

• Brage API-utvidelse

• FS-karakterregel

• De-aktivering av meldinger 
på prøve

• FLOWmonitor endringer

• FLOWattend til offline 
papireksamen

• FLOW per campus



Hva har vi lært?

• Felles integrasjoner er komplekse og krevende
• Nedetid/brudd (incident) kan påvirke alle
• Utvikling vs drift
• Krever mye ressurser

• Standardisering av arbeidsprosesser er tidkrevende 
(alle må bli enige)

• Høye krav til oppetid/tilgjengelighet – kritisk 
tjeneste

• Behov for automatisering av opprettelse av prøver

• Fullstendig testmiljø med alle integrasjoner er 
utfordrende, behov for reelle data gjør det mer 
utfordrende

• Norsk sektor er langt fremme og har høy aktivitet 
på videreutvikling



Hva nå?

• Hva er ikke digitalisert og hvorfor?
• Løsninger for tredjepartsprogramvare 

(Matlab, SPSS, Excel o.l.)
• Vurderingsformer

• Integrasjoner
• Brage (vitenarkiv)
• Public 360 (arkiv)
• LMS
• Automatisk opprettelse av prøver gjennom 

integrasjon
• Utbedret stavekontroll

• Ny anskaffelse?
• Neste generasjon: digital eksamen 2.0

Prioriterte endringsområder i 
Inspera-samarbeidet:

• Nytt sensurverktøy
• Klage og begrunnelse

• Gruppeeksamen
• Mappevurdering

• Master og bachelor

«Regjeringen vil: [...] Stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible 
undervisningsopplegg, samt innføring av digital vurdering og eksamen i fag der det er naturlig.» 

(Granavolden-plattformen, 2019)

Prioriterte endringsområder i 
WISEflow-samarbeidet:

• Begrunnelse
• Klage v2

• Monitor (overvåking)
• (Tredjepart)


