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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  

Velkommen til erfaringsseminar for 

digital vurdering 

Nina Fox – fungerende prosjektleder 

 

Studieadministrativ avdeling 

Legg inn 

«Avdeling / enhet»  
på hver side: 

 

1 Gå til menyen «Sett inn» 

2 Velg: Dato og klokkeslett 

3 Skriv navn på avdeling eller 

   enhet i feltet «Bunntekst» 

4 Velg «Bruk på alle" 
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Program 
09:00 Velkommen og status fra prosjekt digital vurdering 

           – v/prosjektleder Nina Fox  

09:15 Erfaringer med gjennomføring av digital  

          skoleeksamen ved det juridiske fakultet – Sigrid 

          Haugros med flere.  

09:35 Erfaringer med gjennomføring av digital  

           skoleeksamen ved det matematiske-  

           naturvitenskapelige fakultet - Magnus Nerheim  

09:55 Ny læringsplattform (Mitt UiB) - prosjektleder  

          Karianne Omdahl  

10:10 – 10:45 Diskusjoner i grupper  

10:45 – 11:00 Tilbakemeldinger fra gruppediskusjoner i  

                        plenum og avslutning  

ITA og Studieadministrativ avdeling 
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Status prosjekt digital vurdering 
- 48,5% av 

skoleeksamener i 

Inspera, målet var 30% 

- HF: 2562 (med exphil), 

JURFA: 4387 

    MN: 1913 

    MOF: 1528 

    PSYFA: 1305 

    SV: 3158 

- Lynrask utvikling i antall 

gjennomførte eksamener 

høsten 2015 

- Har gode erfaringer å 

bygge videre på  

 Studieadministrativ avdeling 
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Hva har vi lært? (1) 

• Studenter  
– 85 % syntes det var enkelt å finne informasjon om digital 

eksamen  

– 67% gjorde seg kjent med Inspera ved å gjennomføre demotest 

og 49% ble kjent med Inspera gjennom UIB sine nettsider  

– 87 % ønsker å ha digital eksamen ved en senere anledning  

– Systemet fungerer godt for langsvarsoppgaver 

– Å skulle skrive vedlegg på papir er tungvint 

– Det er vanskelig å få oversikt over besvarelsen og navigering 

inne i oppgaven kan forbedres.  

– Studentene føler ikke de får vist hva de kan ved mange 

flervalgsoppgaver, det bør kombineres med andre typer 

oppgaver.  
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Hva har vi lært? (2) 

• Ansatte (administrasjon) 
– Brukervennligheten for oppgaveinnleveringer i Inspera kan 

forbedres 

– Ønske om testbase for å prøve ut ulike funksjonaliteter 

– Behov for arbeidsstuer og brukerstøtte ‘hotline’ 

– Behov for gode tegneverktøy 
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Hva har vi lært? (3) 

• Ansatte (faglig) 
– 66% var ikke involvert i beslutning om emnet skulle ha digital 

eksamen 

– 35% trengte hjelp med innlogging 

– 17% hadde deltatt på kurs, mange av de som ikke hadde vært 

på kurs hadde fått veiledning fra administrativt ansatte eller fant 

ut av det selv 

– Behov for mer informasjon om sensurfunksjonen i Inspera 

– Behov for ny opplæring når ny funksjonalitet blir tilgjengelig 

– En del problemer med innlogging 

– Behov for delsensur i systemet og kommisjonsvise oversikter 
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Brukerstøtte for ansatte 

Studieadministrativ avdeling 

http://www.uib.no/diguib/   

http://www.uib.no/diguib/
http://www.uib.no/diguib/
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Prioriteringer for prosjektet 

• Dokumentasjon og rutiner 

• Pilotere verktøy for håndtegning 

• Tilbakeføring av sensur til FS 

• Integrasjon med BORA (masterinnleveringer), 

integrasjon Canvas / Inspera 

• Strategi for arealbruk 

 

 Studieadministrativ avdeling 
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En fra hver gruppe tar notater fra diskusjonen og sender til digvurd@uib.no  
Gruppe 1  
Starter med sp.mål 1 

Gruppe 2  
Starter med sp.mål 2 

Gruppe 3  
Starter med sp.mål 3 

Gruppe 4  
Starter med sp.mål 4 

Borgny Kvalnes Lavik 

(MOF) 

Tore Lillebø (K1 og K2) Natalie Sagstad (MN) Ingrid Tøsdal (JURFA) 

Nina Berg- Johannesen 

(MN) 

Unni Lange Buanes (MN) Vegard Sørhus (HF) Nina Berstad 

Strandbakken (JURFA) 

Tonje Sperrevik (MOF) Bjørg Teigland (HF) Grethe Aarbakke (MN) Marit Hjelle (HF) 

Mette Optun (SA) Nina Østensen (JURFA) Eirik Dalheim (MOF) Hanne Kvilhaugsvik 

(HEMIL-senteret) 

Mo Yan Yuen (PSYFA) Elisabeth Hjellbrekke (HF) Ståle Melve (HF) Mari Anne Franklin 

(JURFA) 

Elin Arntzen (MN) Birgitte S Hageseter (MOF) Birthe Gjerdevik (MN) May Skjerlie (MOF) 

Anders Kulseng (MN) Denise Fewtrell Flatmark 

(SV) 

John Abel (SA) Renate Johannessen (SA) 

Gruppe 5  
Starter med sp.mål 1 

Gruppe 6  
Starter med sp.mål 2 

Gruppe 7  
Starter med sp.mål 3 

Gruppe 8  
Starter med sp.mål 4 

Karitha Reisæther 

(JURFA) 

Anne Gjelsvik (SA) Morten Ulveseth (IT) Linda Karin Forshaw 

(MOF) 

Kari Kaland Bjorøy 

(JURFA) 

Veronica Ljosheim (JURFA) Eli Tjerandsen (JURFA) Deirdre Kolle (HF) 

Stian Krog (MOF) Gita Pattanaik Rongevær 

(HF) 

Pål Magnus Gunnestad 

(MN) 

Andrea Sleire (SA) 

Charlotte Hallberg (HF) Deirdre Smith (HF) Trude Lome (SV) Lesya Gram-Radu (MN) 

Kjersti Bakke Sørensen 

(JURFA) 

Lena Grønningsæter 

(JURFA) 

Christina Elmar (JURFA) Anne Torekoven (JURFA) 

Mari Anne Franklin 

(JURFA) 

Ørjan Leren (MOF) Christine Stoltz Olsvik 

(JURFA) 

Karianne Omdahl (SA) 

Ingebjørg Sandvik (MOF) Svein Kåre Sture (SA)  Hallstein Mjelde (IT) 

 


