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Plan
• Prosjektgruppens mål og mandat

• IEs handlingsplan

• Forslag til handlingsplan for IMF (etter forslag fra IE)

• Noen ideer om hvordan vi gå frem

• Eventuelt
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Prosjektgruppens mål og mandat
Mål
Oppfylle IEs handlingsplan for digital 
vurdering

Mandat
Utarbeide handlingsplan for digital 
vurdering ved IMF
• Kartlegge status i forhold til «om 

det er praktisk mulig»
• Plan for opplæring
• Plan for implementering
• Inndeles i sensurregistrering, 

karaktergivende 
innleveringsoppgaver, skriftlig 
eksamen (skoleeksamen)

• Rapportere til instituttleder
• Innmelding 30. april 2019
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IEs handlingsplan
Vår 2018 Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 2020

Registrering av 
sensur
Karaktergivende 
innleveringer
Skriftlig eksamen
Bacheloroppgaver/
hovedprosjekt
Masteroppgaver
Digital prosess for 
begrunnelse og klage
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Status digital vurdering IE høsten 2018
Institutt Antall digitale 

vurderinger
Antall vurderinger 
totalt

Prosentvis andel 
digital vurdering

IDI 68 361 19 %
IMF 1 59 2 %
IEL 3 30 10 %
ITK 7 32 22 %
IIK 17 71 24 %
IES 3 96 3 %
IIR 14 60 23 %
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Handlingsplan for IMF (forslag fra IE)
• Innledning

• Inndeling i ulike 
vurderinger

• Opplæring

• Tidsplan

• Kartlegge status for «om 
det er mulig»

• Plan for
– opplæring
– implementering

• Inndeles i 
sensurregistrering, 
karaktergivende 
innleveringer og skriftlig 
eksamen
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Hvordan gå frem?
• Kartlegge status for «om det er mulig»

– Hva sier de av oss som har prøvd dette?
– Andre matematikkmiljøer i Norge

• Plan for opplæring
– Identifisere behov (hvordan utforme eksamen i Inspera (og hvilke svakheter vi må vite om), sensur 

og etterarbeid)
– Effektivt

• Plan for implementasjon
– Hva kan vi gjøre «nå»?
– Hva er status for bruk av Scantron?
– Hva krever tredjepartsverktøy?
– Skalerbarhet

• Møtevirksomhet fremover?
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Eventuelt
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https://wiki.math.ntnu.no/digitaleksamen


