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Tingenes tilstand 

V15: 7 emner 

H15: 25 emner 

V16: 35 emner  

 

6 av 8 institutt 



Kort oppsummert 

• Urealistiske forventninger? 
• Oppgavetyper 

– Langsvarsoppgaver 
– Multiple choice 
– Programmering/kode 
– Vedleggsark 
– Hva støttes ikke? 

• Formler (kjemisk/matematisk) 
• Kjøre kode 
• Gode nok illustrasjoner 
• Tredjepartsprogrammer 

• Ansvarsfordeling 
• Opplæring 

– Administrative 
– Vitenskapelige  

• Sensurverktøyet – må kunne dele bunken på langs 
• Inspera struktur må være kompatibel med FS 
• Småplukk her og der blir til slutt mye: 

– Oversettelser, PDF av besvarelse, Se som bruker, Data fra FS, Tungvinte rutiner 
Tilrettelegging  

 



Urealistiske forutsetninger? 

UiB.no – 9. desember 2014: http://www.uib.no/aktuelt/84185/halvparten-tar-digital-eksamen 



Oppgavetyper 

• Langsvarsoppgaver 

• Multiple choice/Flervalgsoppgaver 

• Programmering/kode 

• Vedleggsark 

• Hva støttes ikke? 
• Formler (kjemisk/matematisk) 
• Kjøre kode 
• Gode nok illustrasjoner 
• Tredjepartsprogrammer 

 

 



Ansvarsfordeling 

Før:  Eksamenskoordinator 

Nå:  Eksamenkoordinator, brukerstøtte, 

 IT-konsulent, lokal opplæring av ansatte og 

 studenter, sensurekspert, utvikler, 

 feilsøker (på release og beta). 

 



Ansvarsfordeling og opplæring 
Lokale tilpasninger 

• Eksamensforum for administrativt ansatte (all vurdering) 

• Lavterskel administrativ mailliste 

• Lokale superbrukere på institutt  

• Arbeidsstue for forfattere og sensur 

• Oppmøte i undervisning for å gjennomgå rutiner med studenter 

• Videobank for administrative rutiner 

• Videobank for studentrutiner 

• Arbeidsgruppe på Fakultetet 

 

 



Sensur 

• Kan ikke se det sensorene ser 

• «Bunken» kan ikke deles på langs (pr oppgave) 

• Klagesensur 

 

 

 



Inspera Struktur må være kompatibel med FS 

Eks: BIO100 



Implementering fase 2: 
Må bli kvitt de små irritasjonene 

• Oversettelser (oppgaver, standardtekster) 

• Opprettelse av PDF dokument 

• Muligheten til å se som bruker (student, forfatter etc.) 

• Tungvinte rutiner (f.eks. med eksamenskontoret) 

• Inkludere flere datafelt fra FS  

• Tilrettelegging ikke mulig i Inspera? Laste opp fra eksamenslokale? 

 

 



Neste steg på MN 

• Kartlegge mulighetene for digital vurdering (eksamen og annet) ved emner på 

MATNAT gjennom arbeidsgruppen 

– Inkl. samarbeid med MatRIC Senter for fremragende utdanning i matematikks ekspertgruppe på 

digital vurdering i matematikk 

• Kartlegge behov for andre verktøy (bl.a. tredjepartsprogrammer) i forbindelse med 

digital eksamen  

• Være med i utviklingen av bedre rutiner inn mot SA og de andre fakultetene 

• Pilotere automagiske vedleggsark? 

• Pilotere nytt skisseverktøy? 

 

 

 

 


