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Bakgrunn 

Digitale eksamensoppgaver er innført ved det medisinske fakultet som et ledd i å heve 

kvaliteten på selve vurderingen og sensureringen. Fra og med høst 2014 er digital eksamen 

overført til drift hos studieseksjonen ved fakultetet. Pt gis digitale eksamener ved 7 emner, 

samt kunnskapshåndteringstesten (KHT). Det legges nå en plan for videre utrulling av 

bruken av digitale eksamener ved flere emner og studieprogram. 

 

Våre digitale eksamener skiller seg fra vanlige skriftlige eksamener ved at det utarbeides 

casebaserte oppgavesett med rundt 100 spørsmål som presenteres for kandidatene i 

sekvenser, sammen med utfyllende informasjon om caset. Oppgavesettene inneholder flere 

spørsmålstyper (multiple choice, multiple response og drop-down) og man kan vise bilder og 

skisser hvor studenten skal navngi strukturer mv. I tillegg er det noen kortsvaroppgaver.   

 

Utarbeidingen av kvalitetssikrede oppgavesett er krevende både på den faglige og 

administrative siden. I hovedtrekk innebærer oppgaveproduksjonen: faglig-pedagogisk 

utforming, innlegging og oppbygning av oppgavesett i eksamenssystemet, runder av 

korrekturlesing med påfølgende endringer, innlegging av fasitsvar og ny gjennomlesing (se 

vedlegg 1 for beskrivelse). Arbeidet foregår i en prosess som krever svært grundig oppfølging 

av hver enkelt eksamensoppgave. Å ferdigstille dagens portefølje av digitale eksamener 

strekker seg over flere måneder. Studieseksjonen brukte for høstsemesteret 2014 ca. 3 

månedsverk på arbeidet med digitale eksamensoppgaver (7 emner samt KHT). 

 

Innenfor vår tekniske løsning må målformene håndteres som to separate eksamener. Det gir 

derfor ingen gevinst å ha laget eksamenen på bokmål først. Alle trinn som gjøres for eksamen 

på bokmål må gjentas for å fremstille et oppgavesett på nynorsk.   

 

Vi anslår at total ressursbruk på innlegging for ett emne med ordinær- og 

kontinuasjons/utsatt eksamen, på begge målformer, vil komme opp i 8-12 dagsverk. I tillegg 

kommer videre oppfølging og kvalitetssikring samt ekstra oppgaver på den tekniske siden 

knyttet til manuell håndtering målformer.  

 

Bruk av begge målformer er et viktig prinsipp for å ivareta språklig mangfold. Samtidig er vår 

vurdering at vi må prioritere ressursbruken rundt digital eksamen for å kunne tilby dette til 

flere emner og studieprogrammer. Antallet studenter som er semesterregistrert med nynorsk 
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som målform er forholdsvis lavt, gjennomsnittlig ca. 4-5 studenter per emne. Gitt den 

omfattende forberedelsesprosessen bak en digital eksamensoppgave, fremstår derfor 

ressursinnsatsen som særlig høy sammenlignet med antallet studenter som ønsker nynorsk 

som målform. 

 

 

Eksamensregelverkets forskrift om målform  

Forskrift om målform i eksamensoppgåver sier at: 

§ 2.Som hovudregel skal eksamensoppgåver i andre fag enn norsk, gitt på norsk 

mål, liggje føre i begge målformer. 

Eksamenskandidater kan få oppgåvene på bokmål eller nynorsk etter ønske. 

Lærestadene kan skaffe seg oversikt over målønska til kandidatane, t.d. ved 

bindande val av målform ved oppmelding til eksamen. 

 

Videre heter det at: 

§ 3.Lærestaden kan gjere unntak frå reglane i § 2 første og andre ledd når 

a) det er klart at alle kandidatanene har ønskt same målforma 

b) det gjeld særleg omfattande eksamensoppgåver 

c) fagterminologi manglar eller er ukjend for kandidatane i ei målform, og det derfor kan 

vere fare for mistydinger. 

Også elles kan lærestaden gjere unntak i særlige tilfelle, til dømes dersom særleg 

omfattande eksamensoppgåver må lagast på svært kort tid på grunn av nye reglar 

eller andre spesielle tilhøve. 

 

§ 4.Unntak for ein eksamen kan gjelde for eit visst semester, eller for ein periode på 

inntil fem år.  

 

§ 5.Vedtak om unntak må gjerast seinast tre månader før vedkommande  

eksamen. 

Eksamenskandidater kan klage på vedtaket til Kultur- og vitenskapsdepartementet. 

Klagefrist er tre veker frå vedtaket vart kunngjort. 

 

Forskriftens § 3 sier at «Lærestaden» kan gjøre unntak fra reglene i § 2. UiO sentralt sier at 

det er fakultetene som vedtar slike unntak.  

 

Vi anser § 3 b) som relevant for vår situasjon da utarbeiding av oppgaver er svært omfattende 

og den administrative prosessen for å få klargjort oppgaver på nynorsk krever en nær dobling 

av ressursinnsatsen (selv om kun et lavt antall kandidater skal ha målformen). Unntak for 

regelen i § 2 kan også begrunnes ut fra «andre spesielle høve» da fakultetets system for 

gjennomføre digitale eksamener er spesiell og ressurskrevende. 

 

Forslag til vedtak 

Det medisinske fakultetet gjør et unntak fra Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2 

og tilbyr digitale eksamener kun på bokmål ved emner hvor undervisningsspråk er norsk. 

Vedtaket gjøres gjeldende for en periode inntil fem år, eller inntil forutsetninger for 

håndtering av språkversjoner er på plass. 



Oppgaver ifm digital eksamen

1 Utarbeide oppgavesett Utarbeide oppgavesett med riktig struktur 6 uker

Klargjøring Authoring (Mapper, kommisjoner, brukere) Koordinator DE, studieseksjonen

Studentgjennomlesing Den som er i kontakt med kommisjonen sjekke at gjort

Gjennomlesing ved Per Den som er i kontakt med kommisjonen sjekke at gjort

Eksamenskommisjonen utarbeider oppgavesett i henhold til mal Leder av eksamenskommisjonen

2 Utarbeide fasit og sensorveiledning 4-8 uker

Innlegging av oppgaver Authoring Koordinator DE, studieseksjonen Innlegger ved fakultet/institutt

Produksjon pdf til korrektur Per Grøttum

Lærere første korrekturlesing pdf Koordinator DE, studieseksjonen Innlegger ved fakultet/institutt

Endringer i struktur og oppgaver, feilretting Koordinator DE, studieseksjonen Innlegger ved fakultet/institutt

Teknisk konvertering til første eksamensversjon Koordinator DE, studieseksjonen Koordinator DE, studieseksjonen

Utsending av link til test i webversjon Koordinator DE, studieseksjonen Koordinator DE, studieseksjonen

Innlegging av fasit essayspm Koordinator DE, studieseksjonen Eksamenskommisjonen

Sjekk og bekreft innlagt fasitsvar Koordinator DE, studieseksjonen Koordinator DE, studieseksjonen

Sammenslåing innsendte besvarelser til en helhetlig endelig versjon Per Grøttum Per Grøttum

Kopi av eksamen og oversettelse til NN Koordinator DE, studieseksjonen Innlegger ved fakultet/institutt

Gjennomlesing av NN-versjon Leder eksamenskommisjon Leder eksamenskommisjon

3 Utarbeide nynorsk oppgavesett 4-8 uker

Oversettelse via eksternt byrå Sendes av koordinator DE, studieseksjonen (evt. eksamenskoord. Klin:med)

Innlegging av oppgaver Authoring Koordinator DE, studieseksjonen Innlegger ved fakultet/institutt

Produksjon pdf til korrektur Per Grøttum

Korrekturlesing Koordinator DE, studieseksjonen Innlegger ved fakultet/institutt

Endringer i struktur og oppgaver, feilretting Koordinator DE, studieseksjonen Innlegger ved fakultet/institutt

Gjennomlesing av NN-versjon Leder eksamenskommisjon

4 Oppsett av eksamen med kandidater Kandidatnummerering og klargjøring til gjennomføring 1 uke

Kandidatnummerering Eksamenskonsulent Koordinator DE, studieseksjonen henter inn til fil

Oppretting csv Per Grøttum

Import kandidater og grupper Koordinator DE, studieseksjonen

Schedulering Koordinator DE, studieseksjonen

Schedulering nynorsk Koordinator DE, studieseksjonen

Vedlikehold kandidater ift max-grense Koordinator DE, studieseksjonen

produksjon innloggingsark med bokmål og nynorsk Per Grøttum

Sjekk av innloggingsark Koordinator DE, studieseksjonen

Test av eksamenssettet før eksamen, på Eksamens-PC og Eksamensnett Koordinator DE, studieseksjonen

Klagjøring av backup-filer på usb Koordinator DE, studieseksjonen

4 Logistikk na

Booke rom og forelesningssaler MED-infosender

Booke eksamensvakter (MED) MED-infosender

Booke eksamensvakter (ERN) Studiekonsulent ERN

Booke vakthold Koordinator DE, studieseksjonen

4 Klargjøring plasser na

Forberedelse av PC-er (gen. Vedlikehold, rep test IT-drift

Frakting av laptoper (t-r, bestille, motta og avlevere) IT-drift

Rom satt opp med sikkert eksamensnett for rett dato Koordinator DE, studieseksjonen

Mail til serverdrift/USIT (legg inn mailadr) IT-drift

Rigging før eksamen IT-drift

Ark med kandidatnummer (brukernavn/passord og kort info) 

skal printes ut og stiftes sammen

Eksamenskonsulent/studiekonsulent/

OSCE-koordinator

Test av maskiner eksamensdag Koordinator DE, studieseksjonen

5 Eksamensdagen Avvikling av eksamen 1 dag

Test av eksamenssettet eksamensdagen (i lokalet) Koordinator DE, studieseksjonen

Gjennomføring teknisk samt tilstedeværelse i lokalet Koordinator DE, studieseksjonen m. IT-drift

Avtale faglærertilstedeværelse Eksamenskonsulenten

5 Sensurering

Utarbeide eksamensprotokoll Eksamenskonsulent

Klargjøring og oppsett sensursystemet Per Grøttum

Sensurmøte Eksamenskommisjon

Publiseringav sensur Eksamenskonsulent

Hva Varighet Ansvar Utfører (rolle)
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