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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. 
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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.  


