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Systemer for digital eksamen 
 
Utfordring: 
•  Begrense tilgang 
•  Skalering 
•  Kontekst 
•  Infrastruktur 
•  Kostnader 
•  Kompetanse 
 
Kritisk: Stabilitet 

FS 

System for digital sensur 
•  Arbeidsprosesstøtte 
•  Transparent 

sensurering 
 
Støtte for varierende 
metodikk 
 
Kritisk: Tilgang, 
overføring av resultat. 
 

Generelt: 
•  Må håndtere både digitale og manuelle rutiner 
•  Tilgang til systemer. Personer med løs tilknytning 
•  Behov for signatur vs. logging av brukere ved registrering av sensur 
•  Reglementsmessige avklaringer 
•  Forholdet til innlevering av studentoppgaver 
•  Læringsstøttesystemenes rolle 
•  Avlevering til interne arkiv og riksarkiv 

Eksamensprosessen: Fra manuelle til digitale rutiner 
Behov for systemstøtte. 
Ses i sammenheng med 
generelt 
saksbehandlingssystem 
og nytt arkivsystem 
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Mandatet 

Prosjektets mål på kort sikt er å gjøre det mulig å gjennomføre 10 prosent av skoleeksamenene i 
norsk høyere utdanning digitalt. Andre delmål og aktiviteter: 

  inngå avtaler om programvare for gjennomføring av digital eksamen (videre pilotering) 

  etablere nødvendige integrasjonsgrensesnitt 

  etablere retningslinjer for teknologi knyttet til digital eksamen (infrastruktur, sikkerhet, utstyr) 
og publisere disse 

  sektorsamarbeid for erfaringsinnhenting og kravdefinering for å unngå dobbeltarbeid og 
inkompatible løsninger 

  etablere nytt prosjekt for å tilgjengeliggjøre løsninger og etablere et fast sektorsamarbeid 
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Prosjekt organisering 
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Leverandørutvikling 

  Leverandørseminar 

  Dialogmøter 

  Utviklingsavtaler 

  Tilgang til standard integrasjoner 

  Finansiering av integrasjonstilpassning 

  Avtalemaler 
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Integrasjonsplattform 
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•  Integration: stable, via national ESB  

Arkiv 

LOR 



Mandatet 

Prosjektets mål på kort sikt er å gjøre det mulig å gjennomføre 10 prosent av skoleeksamenene i 
norsk høyere utdanning digitalt. Andre delmål og aktiviteter: 

  inngå avtaler om programvare for gjennomføring av digital eksamen (videre pilotering) 

  etablere nødvendige integrasjonsgrensesnitt 

  etablere retningslinjer for teknologi knyttet til digital eksamen (infrastruktur, sikkerhet, 
utstyr) og publisere disse 

  sektorsamarbeid for erfaringsinnhenting og kravdefinering for å unngå dobbeltarbeid og 
inkompatible løsninger 

  etablere nytt prosjekt for å tilgjengeliggjøre løsninger og etablere et fast sektorsamarbeid 

september 30, 2015 SLIDE 13 



Pre-standardization descriptions – CBP documents 
CampusBestPractice documents gives us a common understanding of digital assessment, common 
definitions, and a common starting point for future work 

 

  UFS145/CBP145 – Infrastructure (Norwegian / English) 

  UFS147/CBP147 – Integrations (both in september 2015) (IMS/LIS – LTI) 

  UFS146/CBP147 – Client devices (Norwegian / English) 

  UFS148/CBP148 – Digital assessment process & IT-architecture (Norwegian / English) 

  UFS149/CBP149 - Logging and monitoring in digital assessment (autumn 2015) 

  UFS150/CBP150 – Regulations & Cloud services (dept.) 

 

Translation financed by GÉANT sponsored the European Commission 

Available in EMA-toolkit (Enterprise Management Assessment) (EUNIS, Jisc, UNINETT/NUV, etc..) 



Prefer it gift wrapped? 

09/09/2015 Electronic management of assessment: a tour of the UK landscape 

  Dr. Gill Ferrell: 
“Look out for our  
Assessment Toolkit 
due to launch in  
October 2015”  



Digital assessment process & IT-architecture 
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Erfaringsutveksling 

  Utviklingsavtalene 
  OFU-avtale 

  FoU-avtaler 

  Erfaringsrapportering 
  Samlet oversikt på web 

  Rapportering av ulike erfaringer 

  Erfaringsseminar 

  Januar 2015: HiOA 

  September 2015: BI 

  Januar 2016: ?? 

  Arbeidsgrupper 

  Samlinger 
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Prepare procurement(s)  
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Jisc - Pain points 

09/09/2015 Electronic management of assessment: a tour of the UK landscape 
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Hva skjer? 

  Leverandørutvikling og utviklingsavtaler ✔ 

  Sektorsamarbeid/erfaringsutveksling ✔ 

  Etablert et felles integrasjonsgrensesnitt ✔ 

  Utarbeidet felles fagspesifikasjoner ✔ 

  Risiko og sårbarhetsanalyse ✔ 

  Anbefalt felles anskaffelse ✔ 

  Digital vurdering i et helhetlig læringsmiljø 



 

Sharing __ 
is caring

Er deling suksessformelen for IKT i UH-sektoren?
Ta del i UNINETT-konferansen.  

Tromsø, 3. og 4. juni 2015 
A mature HE-sector and 
a mature market 

https://www.uninett.no/digitaleksamen 


