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AGENDA 

Sak Tid Tema Saks-
type 

1/20 10 Velkommen, med presentasjonsrunde  
2/20 20 Konstituering av tjenesteråd, med valg av leder V 
3/20 15 Mandat for tjenesteråd O 
4/20 15 Presentasjon av tjenester O 
5/20 15 Digital eksamen – tredjepartsprogramvare V 
6/20 20 Videre arbeid, prioriterte oppgaver D 
7/20 10 Møteplan for 2020 V 

 
Sak Tema Saks-

type 
1/20 Velkommen, med presentasjonsrunde  
   
2/20 Konstituering av tjenesteråd, med valg av leder V 
 Vedlegg: Sammensetting av tjenesteråd  
3/20 Mandat for tjenesteråd V 
 Vedlegg: Mandat tjenesteråd  
4/20 Presentasjon av tjenester O 
 Vedlegg: Presentasjon  
5/20 Digital eksamen – tredjepartsprogramvare V 
 Vedlegg: Utvikling av tredjepartsløsninger  

https://unitdir.sharepoint.com/:b:/s/seksjon-Avdelingutdanningstjenester/ESbd1B-yEE5BpxqWwqrbu9kBZseFSamiH522azGMEX5x7w?e=Zqwqbg
https://www.unit.no/mandat-tjenesterad
https://unitdir.sharepoint.com/:p:/s/seksjon-Avdelingutdanningstjenester/EfZ5_XKxlNZMtBOfqGlg24oBePC2pxdyTjGUb2if2Kw7DQ?e=mdA9Iq
https://unitdir.sharepoint.com/:b:/s/seksjon-Avdelingutdanningstjenester/EaWAZLeGYcFDgiUVtemVV0ABqAY6gOB31XEWP0YTOyH-6Q?e=awIPtg
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5/20 Videre arbeid, prioriterte oppgaver D 
 Vedlegg: Forslag til saker  
6/20 Møteplan 2020 V 
 Forslag til møteplan 2020 

Online møter 
Eventuelle fysiske samlinger 

 

 

https://unitdir.sharepoint.com/:b:/s/seksjon-Avdelingutdanningstjenester/Ef-ge--KtJdHsvkk_eCAvp0BzCZcQi5LtKBi6XeLRnbYaw?e=6VqbCZ
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Saksdokument 

Tjenesteråd for Undervisning 

Dato 26.05.2020 
Sakstype D-sak 
  

Saksbehandler Geir Vangen 

 

Sammensetting av tjenesteråd for Undervisning 

Sammensettingen av tjenesterådet er basert på felles kriterier for alle tjenesterådene. I 
henvendelsen til institusjonene gikk det frem at: 
  
«Tjenesteråd skal ha medlemmer med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, og 
fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen institusjon. Tjenesterådene skal ivareta sektorens felles 
interesser og medlemmene skal bidra til sektorperspektivet, med forankring i 
digitaliseringsstrategien, handlingsplanen og i et langsiktig forvaltnings- og utviklingsperspektiv 
for tjenesteområdet. 
Deltakerne representerer ikke primært egen institusjon. Representasjonen skal gi en faglig 
bredde ut over tjenesteområdet der det er hensiktsmessig» 
  
I tillegg er andre kriterier som kjønn, type institusjon, geografi tatt inn i vurderingen. I tillegg er 
delt lagt vekt på å få med representasjon fra IT-siden, bibliotek og studieadminstrasjon. 
  
Basert på nominasjoner fra institusjonene, og kriteriene nevnt ovenfor, er følgende oppnevnt 
som deltakere i tjenesterådet 
 

Hallgerd Benan Leder læringssenter OsloMet 

Karin Brennholm Seniorrådgiver Diku 

Mathilde Holm Underdirektør UiB 

Svend Andreas Horgen Leder læringssenter USN 

Steinar Kristoffersen Rektor HiMolde 
Dagmar Langeggen Biblioteksdirektør BI 

Nils Johan Lysnes Seksjonsleder UiT 

Knut Mørken Visedekan UiO 
Lars Vemund Solerød Senioringeniør NMBU 

Terje Mørland Avdelingsdirektør Unit 

 
Tjenesterådet skal ledes av sektoren, og skal ha en ansvarlig som representerer forvaltere / 
leverandører av tjenestene innenfor tjenesteområdet. 
  
Terje Mørland fra Unit vil representere forvalter/leverandør av tjenestene som omfattes av 
tjenesteområdet. 
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Leder for tjenesterådet 
 
Som leder at tjenesterådet foreslås Knut Mørken. Mørken har lang og bred erfaring innenfor 
de tjenestene rådet omhandler, både undervisningsfaglig og fra ledelse. Det er ønskelig at 
leder av tjenesterådet også er medlem av fagutvalget, noe Mørken er. 
  
Forslag til sammensetting av tjenesterådet, inklusive leder, er jobbet frem i samarbeid med 
leder av Fagutvalget for utdanning, Marianne Øhrn Johannessen. 
 
 

Tjenesterådets oppsummering 
Tjenesterådet stiller seg bak fremstillingen, og støtter valg av leder. 
 
 



Mandat for tjenesteråd 
SIST ENDRET: 24.04.2020 
  

 

Bakgrunn 
Styringsprosess for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester inngår 
som en del av styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og 
forskning. Tjenesteråd utøver den løpende tjenestestyringen innenfor 
modellen. 
Formål, ansvar og oppgaver for tjenesteråd er beskrevet i utkast til 
rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester og mandatets 
innhold er et utdrag fra rammeverksdokumentet. 

Formål 
Tjenesteråd skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra ulike 
institusjoner: 

• Bidra til kontinuerlig forvaltning, prioritering og utvikling av porteføljen av 
fellestjenester i et livsløpsperspektiv 

• Bidra til god måloppnåelse og rask gevinstrealisering ved å sikre 
dynamisk og kontinuerlig videreutvikling av fellestjenester, inkludert 
raskere realisering av endringer i eksisterende tjenester.  

• Bidra til bedre utnyttelse av tjenester og ressurser i sektorene gjennom å 
kontinuerlig søke mot forbedrede prosesser og bruk av ny teknologi. 

Ansvar og oppgaver 
Ansvar 
Tjenesteråd behandler og anbefaler totalbudsjett for fellestjenester 
finansiert av tjenesteavgift, i samråd med tjenesteområdeansvarlig. 
Tjenesteråd skal være informert om totalbudsjettene for 
bevilgningsfinansierte og konsortiestyrte fellestjenester, og skal ha gitt 
innspill til prioriteringer i tråd med tjenesterådenes mandat. 
På denne bakgrunn skal tjenesterådene 

• tilrå årlig forslag til veikart med tilhørende budsjetter, i et 3-årsperspektiv. 
• være representert med tjenesterådsleder i relevant fagutvalg og ha 

ansvar for å legge fram og drøfte tjenesterådets forslag til 3-årig veikart 
og budsjett i fagutvalget. 

• gjennom representasjon i fagutvalg være med å tilrå veikart med 
tilhørende budsjett til Digitaliseringsstyret. 

• tilrå og styre etter årlige leveranseplaner for tjenesteområdet, i tråd med 
føringer fra Digitaliseringsstyret etter årlig behandling og godkjenning av 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/03/Rammeverk%20for%20forvaltning%20og%20videreutvikling%20av%20fellestjenester%20v1.docx
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/03/Rammeverk%20for%20forvaltning%20og%20videreutvikling%20av%20fellestjenester%20v1.docx


veikart og budsjett. 
  

Oppgaver 
Tjenesterådene skal behandle veikart med tilhørende budsjetter og med et 
3-årig perspektiv, utarbeidet av tjenesteområdeansvarlig (fellesaktør). 
Disse revideres årlig og behandles i relevant fagutvalg der leder for 
tjenesteråd er representert. Hensikten er å samkjøre tjenesterådet og 
fagutvalgets innspill til videreutvikling og nye satsinger og framstille det i 
felles veikart. 
Tjenesterådene skal tilråde årlige leveranseplaner med tilhørende budsjett i 
tråd med føringene fra Digitaliseringsstyrets behandling av veikart og 
budsjett. 
Tjenesterådene skal styre forvaltning og videreutvikling av tjenestene 
innenfor tjenesteområdet iht. årlig leveranseplan behandlet i tjenesterådet. 
Dette inkluderer innføring/avvikling av tjenester, prioritering av ressurser 
mellom tjenester, og vurdering/bestilling av tilleggsfunksjonalitet i 
tjenestene. 
Tjenesterådene skal initiere/bestille utredninger innenfor tjenesteområdet 
ved behov, f.eks. for å utrede nye løsninger/muligheter. 

Sammensetning 
Tjenesterådene skal ha medlemmer med faglig tyngde som er relevant for 
tjenesteområdet, fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen institusjon. 
Medlemmene må ha kunnskap om muligheter og utfordringer som 
digitaliseringen byr på innenfor høyere utdanning og forskning som helhet, 
og de må ha kjennskap til funksjoner, muligheter og utfordringer for 
tjenester innenfor tjenesteområdet. Tjenesterådene ledes av sektoren og 
leder skal være medlem i relevant fagutvalg. Tjenesterådene skal ha en 
tjenesteområdeansvarlig fra en fellesaktør i sektoren som representerer 
forvaltere og/eller leverandører av fellestjenestene innenfor 
tjenesteområdet. Tjenesteområdeansvarlig har ansvar for 
sekretariatsoppgavene og vil i stor grad være saksforbereder for saker til 
behandling i tjenesterådet.   
Medlemmene av tjenesterådet skal bidra til å ivareta sektorens felles 
interesser, med forankring i digitaliseringsstrategien og i et langsiktig 
forvaltnings- og utviklingsperspektiv for tjenesteområdet. Unit peker ut 
sekretariat for tjenesteråd. 
 



DIREKTORATET
FOR IKT OG FELLESTJENESTER
I HØYERE UTDANNING
OG FORSKNING

Tjenesteråd undervisningstjenester



Tjenester - undervisning
• Læringsplattformer - Canvas LMS
• Digital eksamen – Inspera og WiseFlow
• Plagiatkontroll - Urkund
• Videoopptak – Mediasite
• Videoopptak – Kaltura
• Sanntids webundervisning – Adobe 

Connect
• Deling av digitale læringsressurser –

DLR
• MOOC og plattformer for åpne

nettkurs
• Pensumlistesystem - Leganto

Presenter
Presentation Notes
Tok ut Universell utforming fra «Hva gjør vi…»



Læringsplattformer

• Canvas LMS

• 24 institusjoner

• Saas

• Fellesinnkjøp i 2016

• Integrasjoner med FS og en rekke andre 
applikasjoner

• Navet i det digitale læringsmiljøet

• Viktig i sektorsamarbeidet om digitalt læringsmiljø

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Digital eksamen

• Inspera og WiseFlow

• 30 institusjoner

• Saas

• Fellesinnkjøp i 2016

• Unit leverer integrasjoner med FS og andre 
tjenester

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Plagiatkontroll

• Urkund

• 23 institusjoner

• Saas

• Fellesinnkjøp i 2016

• Integrert med LMS og eksamensplattformene

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Forelseningsopptak -
Mediasite

• Mediasite fra Sonic Foundry

• 18 institusjoner

• Drives on-prem med UNINETT som driftsleverandør

• Opprettet under eCampus-prsjektet

• Integrert med LMS og DLR

• Stort lagringsvolum

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Forelesningsopptak -
Kaltura

• 5 institusjoner

• NORDUnet er driftsleverandør

• Fellesanbud i regi av NORDUnet

• Integrert med LMS

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Sanntids 
webundervisning

• Adobe Connect

• 21 institusjoner
• NORDUnet er driftsleverandør

• Kommer fra eCampusprosjektet

• Integrert med LMS
• Erstattes av Zoom

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Deling av digitale 
læringsressurser

• DLR – utviklet av Unit

• LOR – tjeneste for deling av digitale 
læringsressurser, metadata , lagring

• Drives av Uninett i skyplattform

• 5 institusjoner

• Integrert med LMS og ulike lagringsplattformer 
som Mediasite og OneDrive

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



MOOC og åpne 
læringsplattformer

• Open edX – driftet i sky av Unit

• Open Canvas - driftet i sky av Unit

• Canvas bu Instructure – Saas

• Portalen mooc.no

• Brukes til åpne nettkurs og andre 
opplæringsaktiviteter som ikke er 
studiepoengorienteret

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Pensumlistesystem

• Leganto fra Ex Libris

• 18 institusjoner

• Saas

• Tjenesten forvaltes av forskningstjenester i Unit, 
biblioteknært system

• Integrert med LMS

Presenter
Presentation Notes
Egen forskrift



Hva gjør vi i 
tjenestene?

• Fellesinnkjøp og kontrakter
• Leverandøroppfølging
• Integrasjoner
• ROS og personvern
• Møteplasser
• Felles endrings- og utviklingsagenda 
• Felles kompetansebygging
• Rådgiving og kollegahjelp mellom 

institusjoner



www.unit.no



 

 1  

Saksdokument 

Tjenesteråd for Undervisning 

Dato 26.05.2020 
Sakstype D-sak 
  

Saksbehandler Geir Vangen 
 

Innspill til saker for tjenesterådet 

Dette er et innspill fra Unit på saker vi mener bør tas opp i nærmeste fremtid, som et grunnlag 
for diskusjon på møtet. Vi ser frem til innspill til disse og andre saker. 
 
 

Tema Merknad 
Organisering av brukermedvirkning Et overordnet forslag til struktur er vist frem 

i fagutvalget, kan være et utgangspunkt til 
diskusjon. Dagens struktur beholdes inntil 
tjenesteråd kommer opp med ny. 

Veikart 3-årig veikart for tjenester, mer detaljerte 
planer/budsjett for påfølgende år 

DLR-prosjektet Unit har fått ekstra midler fra KD for 
digitaliseringsprosjekter – en stor del av 
dette går til prosjekt for deling av digitale 
læringsressurser, ny plattform for 
medialagring 

Arbeidsgrupper under Tjenesterådet Det finnes to aktive arbeidsgrupper 
opprettet av det gamle prioriteringsrådet: 
Arbeidsgruppe LMS og Arbeidsgruppe video.  
Digital eksamen mangler en tilsvarende 
arbeidsgruppe.  

Universell utforming i læringsplattformene Gjelder plug in til Canvas LMS. Sektoren har 
ønsket en løsning i lang tid.  

Styringsgruppe – anskaffelse emnevaluering Det gamle prioriteringsådet var 
styringsgruppe. Ny styringsgruppe bør 
opprettes om Tjenesterådet ikke skal ha 
denne rollen.  
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Saksdokument 

Tjenesteråd for Undervisning 

Dato 26.05.2020 
Sakstype D-sak 
  

Saksbehandler Jon Strømme 

 

Utvikling av tredjepartsløsninger - digital eksamen 

Digital eksamen jobber langs to spor, nye vurderingsformer og tradisjonell skoleeksamen. En 
høyaktuell utvikling nå er modernisering av skoleeksamen med såkalt tredjepartsprogramvare. 
Det gjør at alt ikke må skrives på papir, men at kandidaten bruker noen av de samme 
verktøyene under eksamen, som han/hun vil bruke i en fremtidig arbeidssituasjon. Det er 
viktig å få igangsatt utvikling av tredjepartsløsninger i 2020. Det finnes ressurser til dette i årets 
budsjett. Igangsetting betyr at det blir balanse mellom satsning på skoleeksamen og nye 
vurderingsformer i 2020, noe institusjonene vil ha stor nytte av de nærmeste årene. Nye 
vurderingsformer er fremdeles hovedsporet for fremtidig utvikling av digital eksamen. 
Vedlegg: Notat om utvikling av tredjepartsapplikasjon i Wiseflow_v2 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 Tjenesterådet anser at ressurser til nyutvikling innenfor Digital eksamen bør anvendes på en 

balansert måte, for å få best mulig praktisk og pedagogisk utbytte av Digital eksamen innenfor 

hele spekteret av vurderingsformer. 

 
 
 



 
Saksunderlag 

Til:  Tjenesteråd for 
undervisningstjenester 

Sakseier:  Jon Eliot Strømme 
Forf:  Maria Myklestad (UiT) 
Dato:   
Sak nr:   5/2020 
Sakstype D-sak 
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DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER 

I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 

Tradisjonell eksamen og nye vurderingsformer 
UH-sektoren gjør en stor innsats for å utvikle og innføre nye vurderingsformer. Vurderingen 

skal bli mer formativ – vurdering skal være en del av løpende undervisning, og støtte 

læringsprosessen. Fagmiljøene rundt digital eksamen er en viktig ressurs i denne 

sammenhengen. Digital eksamen tilrettelegges for mange vurderingsformer, og 

eksamenskontorene er pådrivere og faglige ressurser for den praktiske innføringen av formativ 

vurdering. 

Balansert ressursbruk 
Satsingen på formativ vurdering betyr ikke at tradisjonell skoleeksamen avvikles, spesielt ikke 

på kort sikt. Skoleeksamen kommer til å være i vurderings-verktøykassen i ganske mange år, til 

bruk i de fagene der den gir et godt pedagogisk utbytte, gjerne som supplement til annen 

vurdering. 

Det ville være nærliggende å tro at skoleeksamen er moden og godt støttet i tjenesten Digital 

eksamen, slik at ressurser til nyutvikling bør styres til nye vurderingsformer. Tjenesten Digital 

eksamen opplever ikke situasjonen slik. Skoleeksamen er ikke spesielt moden i de løsningene 

sektoren bruker, hverken når det gjelder utforming av eksamen eller effektiv administrasjon. 

Det er stort potensiale for forbedring av effektivitet og kvalitet i skoleeksamen, på samme 

måte som i andre vurderingsformer. Ressurser må brukes balansert på begge områder, for å gi 

best mulig utbytte for institusjonene de nærmeste årene. 

Nedenfor presenteres et eksempel på ressursbruk rettet mot skoleeksamen som vil gi stort 

praktisk og faglig utbytte – å legge til rette for at studentene på en kontrollert måte kan 

benytte utvalgte programvare-hjelpemidler under eksamen. 

Eksempel: utvikling av tredjepartsapplikasjon for eksamen i 

WISEflow 
Dette eksempelet gjør rede for behovet sektoren har for tilgang til tredjepartsprogramvare 

under lukkede skoleeksamener1. Eksempelet er utformet av leder for endringsarbeidsgruppe i 

sektorsamarbeidet for WISEflow, men problemstillingen er også relevant for 

sektorsamarbeidet for Inspera Assessment. 

Hva vil funksjonaliteten innebære 
Når funksjonaliteten tredjepartsapplikasjon er innført, vil studenten under en digital 

skoleeksamen ha tilgang til både eksamenssystemet og den «tredjepartsprogramvaren» 

administrasjonen har satt opp til å være tilgjengelig for studenten. Dette innebærer at 

studenten vil kunne bruke et bestemt program, og samtidig uten å få tilgang til filene sine på 

maskinen eller ha tilgang til andre ressurser via internett. Eventuelle andre ressurser kan også 

være tilgjengeliggjort, men poenget er at hjelpemidlene er kontrollerte - vi vet hvilke 

 
1 Med «lukket skoleeksamen» menes eksamener med tilsyn og med kontroll av tilgjengelige 
hjelpemidler. 
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hjelpemidler studenten har under eksamen. Typisk programvare kan være Microsoft Excel, 

statistikkprogrammer (STATA, SPSS o.l.), geografiske modelleringsprogrammer (ArcGIS o.l.), 

LaTeX-editorer med mer. 

Studenten vil kunne lagre filer utformet i programvaren, og filen(e) vil kunne knyttes til 

eksamenen i WISEflow, slik at dette utgjør hele eller deler av en eksamensbesvarelse. Slik vil 

studenten kunne demonstrere sine ferdigheter ved hjelp av det riktige verktøyet, men ikke noe 

mer. 

Utvikle for skoleeksamen, når skoleeksamen skal reduseres 
Sektorsamarbeidet for WISEflow er klar over den manglende evnen institusjonene har hatt til å 

redusere antallet skoleeksamener landet over. Skoleeksamensformen har en sterk tradisjon, 

og den opprettholdes gjennom mer eller mindre implisitte arbeidsmåter og strukturer. Alt fra 

måten vi er vant til å stille spørsmål på til måten vi forvalter klage på sensur, og oppfatninger 

om hvordan vi vurderer studentene rettferdig og under kontrollerte vilkår. Et mer praktisk 

problem, som gjør det mer krevende å øke omfanget av formative vurderingsformer er at 

eksamenssystemet ikke har god støtte for mappevurdering per i dag. Dette har gjort at 

WISEflow-institusjonene i dag må bruke LMS-systemene til dette. Derfor er dette høyt på 

agendaen i sektorsamarbeidet, og satt opp som prioritert utviklingsprosjekt mot mars 2021. 

Når det er sagt, så er skoleeksamensformen enda ikke irrelevant. En del skoleeksamener, 

spesielt innenfor realfag og økonomi, skal nok beholdes – også i fremtiden. Kanskje skal 

brorparten av vurderingsformene som en student møter i løpet sitt studie være mest mulig 

utviklende (les: formative), mens noen eksamener skal ha en «kontrollfaktor». Det er på disse 

eksamenene det er et stort behov for å kunne integrere et tredjepartsverktøy i et kontrollert 

miljø. 

De «vanskelige» realfagene 
Vi har store utfordringer med å digitalisere de realfaglige emnene. Det er krevende å få vist 

fram ferdigheter som ikke lar seg uttrykke med vanlige ord og bokstaver. Eksempelvis er 

metodene for å lage matematiske uttrykk digitalt på en eksamen i WISEflow svært annerledes 

enn hvordan metoden vil være utenfor eksamen. Dette fører til at studentene oppfordres til å 

bli god i eksamensformen, i stedet for å bli god i den relevante ferdigheten som er læringsmål i 

emnet.  

Det bør være et mål å digitalisere eksamenene på en måte som gir mening, og et tydelig 

meningsbærende element er å teste studentene i en så reell situasjon som mulig. Den mest 

reelle situasjonen vil selvsagt være i et åpent miljø, der alle hjelpemidler, kilder og ressurser vil 

være tilgjengelige. Etter endt utdanning har institusjonene samtidig et ansvar for å erklære en 

uteksaminert student for kompetent. Det er nødvendig å vite at studenten faktisk har tilegnet 

seg en ferdighet, som hun eller han, er i stand til å demonstrere.  

Innenfor en del fagområder vil dette være fullt mulig å erklære bare gjennom formative 

vurderingsmetoder, fordi den viktigste ferdigheten nettopp vil være evnen til å tilegne seg ny 

kunnskap og evnen til å utvikle seg innenfor fagområdet. Mens innenfor en del andre 

fagmiljøer, og da særlig innenfor realfagene, vil den essensielle ferdigheten i større grad gjelde 

anvendelse av en spesifikk kunnskap. Her vil man, i tillegg til de formative vurderingsformene, 

måtte fortsette med å gjøre eksamener i et lukket miljø. Det er i disse tilfellene at behovet for 
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å kunne kombinere det riktige verktøyet i et kontrollert miljø vil øke kvaliteten på 

utdanningene. 

Vi mener derfor at utvikling av tredjepartsapplikasjon til bruk under skoleeksamen er et viktig 

steg i å digitalisere de realfaglige eksamenene. Mange miljøer venter på dette utviklingssteget, 

og mener det er avgjørende for å kunne digitalisere sine eksamener på en god måte. 

 

Eksempel: Bruk av tredjeparts programvare på digital 

skoleeksamen via Inspera Assessment på studentenes eget utstyr 
Sektorsamarbeidet for Digital eksamen med bruk av Inspera Assessment, ledet an av 

Universitetet i Bergen, har sammen med Inspera AS utviklet beta-funksjonalitet i Inspera 

Assessment som åpner for bruk av virtuelle maskiner basert på eksisterende eller ny 

infrastruktur som vil legge til rette for bruk av tredjeparts programvare på eksamen. Inspera AS 

har vært tydelige på at de ikke ønsker å være en leverandør av virtuelle maskiner til 

gjennomføring av digital eksamen med tredjeparts programvare, og at dette er infrastruktur 

institusjonene i sektoren må ta ansvar for. Dette gjør leverandørforholdene tydelige, men 

forenkler også kompleksiteten knyttet til lisensiering av programvare etc.  

UiB har et pågående prosjekt (Tredjepartsportalen) som tar opp i seg utfordringene knyttet til 

å tilby programvare til både undervisning og vurdering – herunder problemstillingen knyttet til 

bruk av programvare på digital eksamen. En av komponentene i løsningen er muligheten for 

bruk av eksterne virtuelle maskiner utviklet i samarbeid med Inspera Assessment, og muliggjør 

bruk av eksisterende infrastruktur og legger til rette for bruk av skybasert infrastruktur for 

virtuelle maskiner.  

Sektoren vil bli presentert for fremdriften i prosjektet i løpet av våren 2020 og tilbys opsjon på 

løsningen når UiB går på anbud for denne i løpet av 2020.  
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