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Inledning
Denna rapport beskriver aktiviteter som genomförts inom delprojektet DEX, som pågick från
och med januari 2015 till och med december 2016. Projektnamnet, DEX, står för Digital
Examination. 1
Först en kort bakgrund till DEX-projektet. En diskussion om digitalisering av
examinationsprocessen har under flera år förts inom fakulteter och institutioner vid Göteborgs
universitet. PIL-enheten fick av Utbildningsnämnden uppdrag att under 2014 stötta
Handelshögskolan i ett antal pilotförsök med digital examination. Två rapporter som
beskriver pilotförsöken finns publicerade på PIL-enhetens webbsidor. 2
Inför år 2015 tog universitetsledningen vid Göteborgs universitet beslut om en flerårig
strategisk satsning, Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning (INU).
Målsättningen med INU-projektet är att öka möjligheterna för studenter och lärare som önskar
använda digitala pedagogiska resurser i undervisningen. Långsiktigt förväntas det leda till
”kunniga och engagerade studenter, en utvecklande arbets- och lärmiljö, ökad tillgänglighet
till nya pedagogiska verktyg samt bidra till universitets målsättning med hållbar utveckling.” 3
I samband med förberedelser till INU-projektet beslutades att delprojektet DEX, skulle arbeta
med införandet av en universitetsgemensam tjänst för digital examination.
DEX-projektets uppdrag:
•

ta fram en kravspecifikation på systemstöd med den funktionalitet som lärare,
administratörer och studenter efterfrågar,

•

genomföra upphandling och ansvara för implementering vid Göteborgs universitet,

•

arbeta fram förslag på förvaltningsorganisation för systemet samt ta fram förslag på
support- och utbildningsmaterial.

DEX-projektet effektmål:
•

att minska det administrativa arbetet i tentamensprocessen,

•

att göra det möjligt för lärare att rätta tentamina oberoende av tid och rum

•

att förbättra studenternas upplevelse vid salsskrivning genom möjligheten att skriva
tentamina digitalt på sin egen dator.

1. DEX-projektet och systemstödet DISA
DEX-projektet har drivits i två faser med en arbetsgrupp som haft olika sammansättning
beroende på det arbete som varit i fokus under de olika faserna. Det systemstöd som så
småningom upphandlades fick benämningen DISA, Digital Salstentamen. Digitala
examinationer genomförs naturligtvis sedan lång tid tillbaka inom universitetets institutioner.
Det kan till exempel handla om inlämningsuppgifter, tester i lärplattformen eller andra
1
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examinationer i digitala applikationer i datasalar inom institutionerna. För delprojektet var det
viktigt att förtydliga projektets uppdrag, att införa ett universitetsgemensamt systemstöd för
tentamensprocessen vid digital salstentamen.
Fas ett i delprojektet var att förbereda upphandling och att genomföra själva upphandlingen.
Fas två i delprojektet handlade om att införa det systemstöd som vunnit upphandlingen.
En viktig fråga i början var att avgränsa vad DEX-projektet skulle ta ansvar för under
projekttiden och vad DEX-projektet inte skulle lägga tid och resurser på. I huvudsak har dessa
avgränsningar kunnat följas men självklart har DEX-projektet också anpassat sina aktiviteter
för att kunna möta upp krav och förväntningar från verksamhet och uppdragsgivare. I
delprojektplanen definierades vissa avgränsningar vilka redovisas i punktlistan nedan. I kursiv
text beskrivs hur DEX-projektet i vissa fall fick förhålla sig till omvärlden och ändra på vissa
av dessa avgränsningar.
•

Implementering av systemstöd syftar i första hand till användning vid tentamina i sal
på campus. Ej hemtentamina eller tentamina på distans. Det här var en viktig
avgränsning för att kunna hålla fokus på rätt aktiviteter inom DEX-projektet.
Universitetet har en lärplattform där det finns stöd för hemtentamina och tentamina
på distans. Genom att avgränsa projektets fokus till stöd för digital salstentamen på
campus, tydliggjordes projektets gränsdragning vis-à-vis lärplattformen.

•

Systemstödet kommer att införas som en tjänst vid Tentamensservice. 4 Genom denna
avgränsning kunde DEX-projektet hålla fokus på aktiviteter vid Tentamensservice på
central nivå och säkerställa att rutiner för IT-säkerhet med mera fungerade i den
universitetsgemensamma skrivsalen.

•

I kravspecifikation för systemstöd kan inte krav från ämnesområden där det finns
behov av specialanpassade system, som inte är fakultetsövergripande, prioriteras.
Inom framförallt, de naturvetenskapliga ämnena finns behov av att kunna rita och
även använda specialtecken. De flesta leverantörer av systemstöd arbetar för att
kunna erbjuda dessa verktyg men har ännu inte alla lösningar på plats.

•

DEX ansvarar inte för ombyggnation av nuvarande skrivsal på Karl Gustavsgatan.
Här fick delprojektet anpassa sig till de diskussioner och önskemål som framfördes
från verksamheten vilket resulterade i ombyggnation av en större lokal intill den
centrala skrivsalen vid Tentamensservice. De nya lokalen anpassades för digital
tentamen och kom att få namnet DISA-salen.

•

DEX ansvarar inte för att revidera nuvarande styrdokument. Detta gällde dåvarande
styrdokument för användning av den universitetsgemensamma skrivsalen samt regler
för tentamen. Delprojektet fungerade som katalysator och bollplank i
revideringsarbetet där skrivningar om bland annat förbud att använda personlig
dator, fick ändras.

Vid DEX-projektets start i januari 2015 bestod arbetsgruppen av fem personer:
delprojektledare (Maria Sunnerstam), systemadministratör (Maria Nilsson), IT-arkitekt (Maxi
Lubian), representant från enheten för Fastighet och service (Freddy Magnusson) samt
4
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representant från Tentamensservice (Johan Telléus). Arbetsgruppen träffades regelbundet
veckovis och då med huvudfokus på att ta fram en relevant kravspecifikation för att kunna
genomföra upphandling av systemstöd för digital examination. Under upphandlingsarbetet
stöttade universitetets upphandlingsenhet (Malin Martinsson) arbetsgruppen med den
administrativa hanteringen. När upphandlingen avslutats förändrades arbetsgruppens
sammansättning. Nya deltagare i arbetsgruppen blev samordnare för IT-support (Anette
Svedung), IT-tekniker (Emil Johansson) samt så småningom, två systemadministratörer
(Linda Jerdenius och Leena Aho).
Arbetsgruppen ägnade inledningsvis mycket arbete åt att fånga upp och behandla olika frågor
från organisationen och verksamheten. Återkommande brainstorming-aktiviteter har haft som
syfte att gemensamt hitta problem och utifrån dessa skapa konstruktiva lösningar utifrån
deltagarnas olika kompetenser. Det har exempelvis handlat om incidenthantering – hur ska
olika incidenter i samband med tentamina kunna förebyggas och hanteras? Säkerhet – vilka
IT-relaterade risker ser vi och hur kan de förebyggas och hanteras? Vilka för- och nackdelar
finns med Bring Your Own Device (BYOD) respektive fast installation? Vilka problem kan
uppstå i samband med kontohantering och anonymitet när det gäller integration med
Ladok/LPW och studentkonton?
Några uppsatta mål för att styra övergången från den analoga till den digitala processen har
DEX-projektet inte haft. Det har från styrgrupp eller universitetsledning inte funnits några
styrande principer för hur många kurser, utbildningsprogram, institutioner och så vidare, som
förväntas börja använda systemstödet DISA år ett, år två, år tre och så vidare. Av tradition
tillämpas vid Göteborgs universitet frivilligt införande av systemstöd, såvida det inte finns
särskilda skäl till obligatorisk användning. En fördel med detta är förstås att projektgruppen
på egen hand kunnat dimensionera ökning av kapaciteten att ta emot bokningar för digital
salstentamen. En nackdel med avsaknad av uppsatta mål är att det skapat en viss osäkerhet i
hur mycket projektet förväntas arbeta med att locka till sig nya användare av DISA. Denna
synpunkt framkommer i den projektutvärdering som genomfördes i februari 2017. 5
När DEX-projektet startade var det oklart hur kommande förvaltningsorganisation skulle se ut
och var ansvaret för förvaltning skulle ligga. I den bästa av världar hade detta varit klargjort
från början men för projektet blev detta en fråga som drevs parallellt med införandet och där
beslut togs först under hösten 2016. Var DISA i första hand ett studieadministrativt
systemstöd eller ett pedagogiskt systemstöd? Borde systemet förvaltas hos Tentamensservice?
Tillsammans med Ladok och övriga studieadministrativa system? Eller inom PIL-enheten där
lärplattformen förvaltas? När styrgruppen slutligen tog beslut om förvaltningsorganisation
tydliggjordes att DISA ska förvaltas inom Utbildningsenheten där övriga studieadministrativa
system förvaltas. Fysiskt är systemförvaltaren placerad i samma lokaler som
Tentamensservice vilket är en uppenbar fördel och främjar ett gott samarbete med den
verksamhet som systemet förväntas stödja.
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Tidsplan för DEX-projektet

Tabell 1 Tidsplan för DEX-projektet

Systemstödet DISA
DISA är ett webbaserat systemstöd för hela tentamensprocessen från planering till
genomförande och resultatrapportering. I verktyget finns stöd för hela tentamensprocessen
från det att datum fastställs till det att studenterna kan ta del av sitt resultat.
1. Datum för tentamenstillfälle beslutas inom institution och läggs in i källsystemet
Ladok.
2. Tentamensadministratören lägger upp ramarna för tentamenstillfället i DISA genom
att aktivera tentamenstillfället (som hämtats via Ladok) i DISA och lägga till den
information som saknas.
3. Studenten anmäler sig till tentamen via LPW-tjänsten (Ladok på webb) Anmälan till
tentamen.
4. Kursansvarig samt övriga lärare skapar tentamensfrågor i DISA.
5. Vid tentamenstillfället loggar studenten in i DISA via en förinstallerad klient, Safe
Exam Browser (SEB). Klienten låser studentens dator vilket gör att studenten endast
kan navigera runt i den digitala examinationen. Det går inte att surfa på andra
webbsidor, det går inte att nå datorns hårddisk, det går inte att nå USB-minnen eller
dylikt.
6. Tentamensvakter kan, via ett monitoreringsverktyg, följa studenternas aktiviteter. Det
går till exempel att avläsa om studenter tappar kontakt med nätverket, om de är
inaktiva under en längre period och när de lämnat in sin tentamen.
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7. När studenten avslutat sin tentamen och lämnat in sin tentamen släpper låsningen så
att studenten återigen kan surfa och arbeta som vanligt med sin dator.
8. Så snart tentamen är avslutad och den utsatta tentamenstiden har förlöpt, kan lärare
logga in i DISA och påbörja rättning av uppgifterna. Rättningen är anonym.
9. Tentamensadministratören avanonymiserar tentamen när samtliga lärare är färdiga
med sin bedömning och rapporterar in resultatet i Ladok.
10. Studenterna kan nu logga in i DISA och gå igenom kommentarer och markeringar i
sin rättade tentamen.

2. Tentamensservice och de universitetsgemensamma
skrivsalarna
Tentamensservice inom Göteborgs universitet ansvarar för bokning samt övrig administration
runt de universitetsgemensamma skrivsalarna. Tentamensservice tar emot institutionernas
bokningar av platser, vilket i första hand görs terminsvis, och administrerar platserna för att
utnyttja den kapacitet som finns i skrivsalarna. Inför examinationen tar man emot
tentamenspaket från ansvariga inom institutionen och administrerar de platser som finns i
lokalen avseende vilken tentamen studenten ska skriva samt hur lång tid respektive tentamen
ska pågå. Man hanterar även, i mån av plats, bokningar för studenter med särskilda behov.
Stödet för studenter med särskilda behov organiseras också lokalt inom institutionerna. När
tentamen är avslutad hämtar institutionen studenternas skrivna tentamina vid
Tentamensservice.

Bild 1 och 2 Den universitetsgemensamma skrivsalen i oktober 2015 samt högar med skrivna tentamina
inne hos Tentamensservice

En analog tentamen med ett 100-tal studenter och sju rättande lärare kräver ganska stora
insatser i den analoga hanteringen. Först ska tentamensfrågor samlas ihop från de olika
lärarna, sammanställas i ett tentamenspaket, kopieras upp till 100 studenter och sedan skickas
till Tentamensservice. När tentamen är genomförd ska tentamina hämtas och studenternas
svar sorteras upp i sju olika delar och distribueras till respektive rättande lärare. De
färdigrättade svaren ska sedan återigen sorteras så att varje student kan få tillbaka den
7

färdigrättade tentamen i sin helhet. Slutligen ska tentamina förvaras någonstans där
studenterna kan komma och kvittera ut sitt resultat. Hela förloppet illustreras i figur 1.

Figur 1. Hantering av papperstentamina i den analoga processen.

Vid Göteborgs universitet fanns, innan DEX-projektet, två universitetsgemensamma
skrivsalar med 310 respektive 146 platser. Båda skrivsalarna är hårt belastade under
tentamensperioderna men alla fakulteter inom universitetet utnyttjar dem inte och det av olika
skäl. Många salstentamina genomförs inom institutionernas lokaler och då anlitar man oftast
egna tentamensvakter. Det kan vara timanställd extern personal eller lärare och
administratörer som arbetar inom institutionen. År 2014 bokades drygt 2 000
tentamenstillfällen hos Tentamensservice och totalt skrev mer än 55 000 studenter
salstentamina i Tentamensservice regi.
Under hösten 2015, när DEX-projektet började söka efter kursansvariga lärare som var
intresserade av att låta sina studenter skriva tentamen digitalt, fanns ännu inte någon lämplig
lokal att vistas i. Den universitetsgemensamma skrivsalen saknade uttag för el och det fanns
heller inte något trådlöst nätverk i lokalen.
Tillsammans med fastighetsansvariga och Tentamensservice diskuterades och undersöktes
olika lösningar. I de tidigare genomförda pilotomgångarna hade olika lokaler inom
universitetet använts, såväl mindre salar, platta salar, datasalar som gradängsalar. Att
gradängsalar inte lämpar sig för digital tentamen är uppenbart. Oftast är det mycket trångt
mellan raderna, studenterna stör varandra när de behöver gå på toaletten, de får inte plats med
eventuella böcker och papper under tentamen, det finns sällan uttag för el och det finns en risk
att man kan tjuvtitta på grannens datorskärm när man sitter alltför nära varandra i salen. För
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tentamensvakterna är det svårt att upptäcka fusk då de inte kan röra sig mellan raderna. Ett
underlag med grundläggande krav på en skrivsal togs fram. 6
För DEX-projektet öppnade sig en oväntad möjlighet. Det visade sig att ett större utrymme
intill skrivsalen, alldeles nyligen blivit ledigt och att det också skulle vara möjligt att
genomföra en ombyggnation och anpassning av lokalen för att kunna genomföra digitala
tentamina där. När utformningen av lokalen planerades togs bland annat hänsyn till
ventilation, utrymme för låne- och reservdatorer, ingång/utgång, utrymningsvägar, storlek och
avstånd mellan bänkarna i salen.

Bild 4 och 5. Arkitektens ritning över den gamla skrivsalen och den nya delen för digital
salstentamen, DISA-salen (skuggad i vänster bild).

I samband med införandet av DISA har personalen vid Tentamensservice varit en stor tillgång
för DEX-projektet. Den kunskap och kompetens som finns inom Tentamensservice var från
början inte uppenbar. Detta är en gruppering där man relativt självständigt genomför det som
krävs inför och under salsskrivningar. Kunskapen om hur processen genomförs är
knapphändigt dokumenterad och tillhör kategorin ”tyst kunskap”. Inom Tentamensservice
finns timanställda skrivvakter som vaktar vid salsskrivningar.
Vid införandet av DISA fick de tentamensvakter som så önskade, möjlighet att lära sig hur
verktyget fungerade för att kunna vakta, inte bara vid analoga utan även vid en digital
examination. Det var ungefär hälften av tentamensvakterna som visade intresse. Under
projektets gång har de här tentamensvakterna bidragit med viktiga insikter och synpunkter på
rutiner och hantering av digital examination. Tentamensvakternas uppgifter utökas vid den
digitala examinationen till att även hantera utlämning av låne- och reservdatorer. Ytterligare
en ny uppgift är att ansvara för monitorering av examinationen i systemstödet DISA. En
preliminär beskrivning och idé om tentamensvakternas förändrade uppdrag togs fram i början
av DEX-projektet. 7
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3. Upphandlingsarbetet
Arbetsgruppens första uppdrag i DEX-projektet var att ta fram ett underlag inför kommande
upphandling. Genom att flera pilotförsök i olika verktyg för digital examination, genomförts
år 2014 8, fanns redan i inledningsskedet stor kunskap och erfarenhet om vilken funktionalitet
som efterfrågades. I samband med de pilotomgångar som genomfördes innan delprojektets
start, hade också flera lärare och administratörer intervjuats så att specifika önskemål kunde
fångas upp. De studenter som deltagit i pilotomgångar, hade också kommit med viktig
information via utvärderingar som genomfördes efter varje pilottentamen.
I Norge hade en liknande upphandling nyligen genomförts och projektgruppen fick ta del av
de underlag som tagits fram via norska universitet, vilket var en väldigt god hjälp för att hitta
en lämplig form för förfrågningsunderlag inför anbudsöppningen. I den anbudsförfrågan som
så småningom publicerades fanns dels en beskrivning av den generella tentamensprocessen
vid Göteborgs universitet, dels detaljerade skall- och börkrav. De företag som lämnade anbud
förväntades beskriva hur deras verktyg kunde ge stöd i tentamensprocessen vid Göteborgs
universitet samt besvara detaljerade skall- och börkrav i kravspecifikationen.
För att kunna ge en generell bild av tentamensprocessen vid Göteborgs universitet
genomfördes en processkartläggning. Vid processkartläggningen deltog lärare och
administratörer från olika delar av universitetet. Genom att deltagarna fick beskriva sina
respektive rutiner kunde en nulägesbeskrivning av den analoga processen tas fram. Utifrån
nulägesbeskrivningen kunde arbetsgruppen tillsammans med företrädare från verksamheten
sedan skapa en önskad bild av hur den framtida digitala processen borde se ut när
systemstödet blivit implementerat i verksamheten. Processbeskrivningen har uppdaterats och
anpassats löpande under DEX-projektets gång. 9
Kravspecifikationen delades in i funktionella krav baserade på olika delar i
tentamensprocessen: övergripande krav, funktionalitet för planering, genomförande och
bedömning samt slutligen tekniska och övriga krav. Särskilt stor vikt lades vid att formulera
krav på användarvänlighet, funktionalitet för stöd till studenter med särskilda behov samt
säkerhet.
Inför arbetet med att utvärdera de olika anbuden engagerade arbetsgruppen studenter,
administratörer, lärare, tentamensvakter och IT-support samt tog fram utvärderingsmallar för
respektive roll. Under arbetet med att utvärdera de anbud som kommit in engagerades även
expertis från IT-enheten för att utvärdera säkerhet och annan IT-relaterad funktionalitet i
verktygen.

4. Stationära datorer eller BYOD (bring your own device)?
En fråga som diskuterats och löpande utvärderats under DEX-projektets gång, har varit
huruvida universitetet bör satsa på installation av stationära datorer i den
universitetsgemensamma skrivsalen, eller arbeta utifrån principen att studenterna själva tar
med sin dator till tentamenstillfället (BYOD). Vid projektstart var utgångspunkten att arbeta
med principen BYOD. Genom att löpande utvärdera hur väl det fungerar med BYOD skulle
8

http://pil.gu.se/publicerat/rapporter-uppdrag

9

Bilaga 4. Processbeskrivning

10

DEX-projektet så småningom kunna göra en rekommendation. Antingen fortsatt satsning på
examination med BYOD eller installation av stationära datorer inför överlämning från projekt
till förvaltning. Att inledningsvis arbeta utifrån konceptet BYOD, gjorde att DEX-projektet
snabbt kunde komma igång med skarpa examinationer i det nya systemstödet DISA. BYOD
krävde inte lika omfattande beslut, inköp och byggarbeten i den inledande fasen.
I Norge hade man erfarenhet av båda tankesätt och därför gjorde några personer i
arbetsgruppen studiebesök vid Universitetet i Bergen samt Universitetet i Oslo. Vid båda
universitet delade man generöst med sig av värdefulla erfarenheter. Det gällde inte minst
supportorganisation och hantering av låne- och reservdatorer för studenter som inte hade egen
dator. Inför implementeringen vid Göteborgs universitet våren 2016, köptes 30 bärbara
datorer in till DEX. Tanken var att 20 av dem skulle fungera som lånedatorer för de studenter
som inte hade möjlighet att ta med egen dator och att 10 av dem skulle fungera som
reservdatorer ifall det var studenter som fick datorproblem under tentamens gång.
Under vårterminen 2016 skrev totalt 270 studenter digitalt i den nya DISA-salen. Under
höstterminen gjordes en genomlysning av hur konceptet BYOD fungerat. Då hade konceptet
ännu inte kunnat prövas i studentgrupper med fler än 110 deltagare, max antal platser i den
nya skrivsalen.
I valet mellan satsning på stationära datorer eller BYOD fanns många olika aspekter att ta
hänsyn till. DEX-projektet hade under våren 2016 arbetat med planering och ombyggnation
av den nya DISA-salen. Ventilation, el och nätverk hade där installerats med hänsyn till
behov för att kunna skriva digital salstentamen. Därför fanns god kunskap om vad BYOD
kräver i form av lokalanpassningar.
Att installera el och nätverk anpassad för BYOD även i den stora skrivsalen uppskattades till
en relativt enkel byggprocess men med stationära datorer skulle nuvarande ventilationen inte
räcka till och en ganska omfattande ombyggnation i tak skulle krävas. Fast installation av
stationära datorer skulle också kräva omfattande golvarbete (nätverksgolv) för att kunna dra
kablage. Med BYOD skulle el relativt enkelt kunna dras via tak med nedhängande eluttag.
BYOD kräver en hel del studentsupport, åtminstone inledningsvis för de studenter som för
första gången skriver digitalt. När de lärt sig hur det fungerar klarar studenterna hanteringen
helt på egen hand. Fasta installationer skulle också kräva viss studentsupport inledningsvis.
Fasta installationer ger större möjlighet att hantera säkerheten, å andra sidan finns fler
komponenter i salen som kan orsaka IT-relaterade problem (kablage mm).
Med BYOD för stora studentgrupper (300-400 studenter) krävs upp till 150 låne- och
reservdatorer för att kunna låna ut datorer även till studentgrupper där kanske många inte har
möjlighet att ta med egen dator. I lokalen måste finnas lämpliga utrymmen för att datorerna
ska kunna förvaras på ett säkert sätt utan att hanteringen blir alltför komplicerad. Hanteringen
av låne- och reservdatorer kräver förstås också administrativt arbete i samband med utlåning,
vilket man slipper med stationära datorer. Såväl stationära datorer som bärbara låne- och
reservdatorer kräver en viss mån av IT-relaterad support och underhåll. Att räkna på en
helhetskostnad för de olika alternativen gav ungefärliga värden men totalkostnaden var inte
helt enkel att jämföra.
Implementeringen av systemstöd för digital salstentamen bygger på frivilligt införande för
universitetets institutioner. Även om det redan år 2016 fanns ett stort intresse var det svårt att
förutsäga hur snabbt användningen skulle öka och hur stora behoven skulle bli i en nära
framtid. Hur snart skulle samtliga bokningar i den universitetsgemensamma skrivsalen, gälla
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digital tentamen? BYOD medger stor flexibilitet i hur den universitetsgemensamma
skrivsalen används. Skrivborden i lokalen står färdiga att användas vare sig det är en analog
eller en digital tentamen. Med fasta installationer skulle nuvarande möblering inte fungera för
analog tentamen och det skulle krävas en större investering för att anpassa möbleringen till en
lokal där både analoga och digitala tentamina skulle kunna genomföras.
Utifrån de erfarenheter DEX kunnat peka på, beslutade styrgruppen i slutet av oktober 2016
att rekommendera fortsatt arbete med BYOD inför överlämning till
förvaltningsorganisationen.

5. Styrdokument, juridiska aspekter, IT-säkerhet
Vid ett införande av systemstöd för universitetets kanske viktigaste uppdrag – examinationen
– ställs många frågor på sin spets. Den analoga process som vanligtvis fungerar väl, kan inte
överföras till en digital process utan att många frågetecken uppstår. Mycket av det som
rutinmässigt genomförs i den analoga processen blir ifrågasatt och måste granskas och
anpassas när processen digitaliseras.
Ett uppenbart problem DEX-projektet inledningsvis stod inför var olika skrivningar i
universitetets styrdokument. I det då aktuella dokumentet Regler för den
universitetsgemensamma skrivsalen fanns ett förbud mot att använda ”personlig dator” i den
universitetsgemensamma skrivsalen. Att formulera om och anpassa det här dokumentet samt
andra styrdokument för examination, skulle ta tid men arbetet i linjeorganisationen löpte
parallellt med DEX-projektets. För att kunna genomföra den första pilottentamen i maj månad
togs ett rektorsbeslut där DEX fick dispens från gällande förbud.
I samband med att avtal skulle skrivas med leverantören av systemstöd för DISA,
publicerades nyheten att EU:s principer för Safe Harbor, det vill säga möjligheten att lagra
personuppgifter i en molntjänst under förutsättning att de servrar som hanterar uppgifterna
befinner sig inom europeiskt territorium, hade upphört att gälla. Systemstödet DISA bygger
på just en molntjänst. Konsekvensen av detta blev att DEX-projektet ganska hastigt fick fatta
beslut om att inga personuppgifter fick lagras i systemet. Detta medförde förändringar i
integrationsarbetet men det var en utmaning som ändå kunde lösas.
Flera frågor har krävt extra tankearbete och diskussion. Har studenten rätt att säga nej till att
skriva tentamen digitalt? När är en digital tentamen formellt sett, inlämnad? Var ligger
ansvaret om studentens dator kraschar och programvaran kan anses vara utlösande faktor?
Kan man kräva att studenten tar med en egen dator till tentamen? När blir studentens
tentamen allmän handling? Hur ska digitala kopior av studentens tentamen hanteras, kan de
gallras? Hur kan vi säkerställa att systemet inte kan hackas? Hur kan vi säkerställa att det är
rätt student som skriver tentamen? Hur ska tentamensvakternas IT-kompetens säkerställas?
Flera frågor har kunnat besvaras tack vare stöd från universitetsjurist och arkivarie. Vissa
frågeställningar går inte att besvara då det inte finns rättsfall där ansvarsfrågor kunnat
exemplifieras. En risklista med handlingsplaner för de risker som DEX-projektet kunnat
förutse, har arbetats fram och överlämnats till förvaltningsorganisationen.
Många av de frågetecken som uppstått är lika aktuella för analoga som för digitala tentamina
men har fått särskild uppmärksamhet när tentamensprocessen digitaliseras. Att fusk
förekommer under de analoga tentamina har många studenter vittnat om. Tyvärr kan samma

12

typ av fusk förekomma även under den digitala tentamen. Att studenter har med sig lappar
eller tar med sig mobilen in på toaletten är svårt att övervaka.
”Digitalt fusk” har DEX-projektet arbetat intensivt med att förebygga och förhindra.
Exempelvis finns ett anpassat nätverk inom den universitetsgemensamma skrivsalen vilket
gör att loggar kan sparas och analyseras. ID-kontroll både vid start och slut är obligatoriskt.
Studenterna har med sig egen dator när de skriver tentamen men tentamensvakterna har
möjlighet att göra slumpmässiga kontroller och låta studenten använda en av universitetets
datorer istället. En utvärdering av IT-säkerheten har gjorts av ett externt säkerhetsföretag. Alla
tentamensvakter genomgår en utbildning som behandlar såväl regler vid examination som det
digitala verktyget och hur man som skrivvakt kan upptäcka försök till fusk.
Diskussioner har förts om att skärpa säkerheten ytterligare genom att införa
övervakningskameror. DEX-projektet har inte sett detta som en framkomlig väg, främst av två
orsaker. Dels kräver övervakning särskilda tillstånd eftersom övervakningshanteringen direkt
relaterar till personuppgiftslagen. Dels bör universitetet sträva efter att
examinationsuppgifterna ska vara utformade så att studenten vid examinationstillfället måste
använda sin tillägnade kunskap för att visa att man uppnått godkänd kunskapsnivå och därför
inte kunna förlita sig på fusk i form av lappar eller liknande.
Universitetet är enligt arkivlagen skyldigt att bevara ej utkvitterade tentamenssvar i två år.
När två år har gått kan tentamenssvaren gallras (raderas). Ej utkvitterade tentamenssvar är
allmän handling. Det betyder att universitetet är skyldigt att lämna ut dessa handlingar till
allmänhet eller studenter som frågar efter dem.
Rutinerna för utkvittering av analoga tentamina är olika inom universitets institutioner. Vissa
institutioner behåller alltid en kopia av studenternas tentamina för att kunna verifiera att inga
ändringar gjorts i de fall en student vill begära omprövning av sitt resultat. Andra institutioner
ser helst att studenterna kvitterar ut sina tentamina så snart som möjligt. Man vill undvika att
studenter begär ut ej utkvitterade VG-tentor och sedan ”pluggar” mot dessa inför kommande
tentamina. Inom andra institutioner ser man inte något problem med just detta beteende. Det
finns institutioner med platsbrist där man vill bli av med ej utkvitterade tentamina för att man
saknar plats för arkivering.
DEX-projektet har efter dialog med lärare och utbildningsansvariga begärt en utveckling i
programvaran som gör det möjligt för studenten att kvittera ut sin färdigbedömda digitala
tentamen från DISA. På så sätt kan den digitala kopian raderas. De tentamina som inte
kvitteras ut ska automatiskt raderas när två år har passerat.

6. Erfarenheter från införandeprojektet
Lärare och administratörer har fått gå utbildning i verktyget innan de kunnat få behörighet till
systemet. Utbildningen är en halvdag för respektive roll. Totalt tenterade år 2016 2 770
studenter vid 63 olika tentamenstillfällen i DISA.

VT 2016
8
Antal
tentamenstillfällen
270
Antal studenter

HT 2016
55

2017
?

2500

?
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Erfarenheter lokalen
I början av maj månad 2016 stod den nya skrivsalen, DISA-salen, redo med 110 nya platser
för att ta emot den första studentgruppen som skulle skriva digitalt och som kom från
Psykologiska institutionen.
Ett par dagar innan nästa tillfälle, när en studentgrupp från institutionen för Språk och
litteraturer skulle tentera i samma sal, hade en ganska otäck lukt börjat sprida sig i lokalen.
Olika åtgärder för att vädra ut lukten vidtogs men nästa morgon hade lukten förvärrats
ytterligare. Efter grundlig felsökning uppdagades att rester av silikon i ventilationssystemet
hade börjat upphettas, därav lukten. Efter att problemet åtgärdats, kunde lokalen vädras och
studenterna skriva sin digitala tentamen.
Eftersom den nya lokalen är utrustad med både el och trådlöst nätverk, får Tentamensservice
även förfrågningar om att använda lokalen för tentamina där andra typer av systemstöd
används. I de fallen har kursansvariga själva fått ansvara för tentamensvakter och IT-säkerhet
eftersom de ordinarie vakterna inte har utbildning på andra system än DISA.

Erfarenheter studenter
Arbetsgruppen har under införandet haft en löpande diskussion runt IT-support för studenter.
Hur bör stödet inför tentamen se ut och hur ska support under tentamen hanteras? Under våren
2016 bokade arbetsgruppen in tider för att träffa de studentgrupper som skulle skriva digital
tentamen. Mötena genomfördes i anslutning till studenternas föreläsningar på
heminstitutionen. Studenterna fick ta med sig sina datorer och de fick hjälp med att installera
den ”klient” som ska låsa studentens dator under tentamen. Ofta tog det lång tid att supporta
de studenter som hade problem. Inresande studenter hade inställningar på främmande språk
och flera studenter hade äldre datorer och operativsystem som gjorde att de inte kunde
använda dem för digital examination.
Under 2016 hösten utannonserades istället möjligheten för studenterna att komma på ”Öppet
hus” till skrivsalen och på plats testa systemstödet och även få hjälp att installera ”klienten”.
Totalt sett var det dålig tillströmning av studenter till de fyra tillfällen som arrangerades. För
att studenterna ska känna sig trygga inför en digital tentamen är det av stor betydelse att de
kan få information och hjälp för att förbereda sin dator. Från projektets sida rekommenderas
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därför att kursansvarig lärare är noggrann med att informera om vad en digital examination
innebär och var studenten kan få stöd och support.
Under hela införandet har arbetsgruppen löpande dragit lärdom av olika incidenter som
inträffat i samband med de första digitala salstentamina. Under våren 2016 genomfördes till
exempel en examination i spanska. När examinationen startade uppstod frågor bland
studenterna om hur man skulle kunna få fram spanska specialtecken. Det visade sig vara olika
kortkommandon utifrån vilket operativsystem studenterna hade på sina datorer och dessutom
var de flesta ovana att skriva på spanska digitalt vilket sammantaget gjorde att många
studenter upplevde hela examinationen som rörig. En lärdom av detta var att lägga större vikt
vid att ansvariga lärare i samarbete med DISA-supporten i förväg måste kontrollera
potentiella problem som studenterna riskerar att möta när de ska skriva digital tentamen för
första gången.
Erfarenheterna hittills har visat att de studenter som redan skrivit digitalt en gång, kommer till
nästa digitala tentamenstillfälle, bättre förberedda. De studenter som kommer helt oförberedda
till skrivsalen och som inte har tid att förbereda sin dator på rätt sätt innan tentamen startar,
får en reservdator vilket gör att de kommer igång snabbare än om felsökning ska göras av ITsupport under de stressiga minuter som råder innan tentamen startar.
Enkäter har skickats ut till studenter som deltagit vid digitala tentamina. Responsen har varit
övervägande positiv. För många studenter är datorn idag ett naturligt arbetsredskap och därför
upplevs ibland kravet på att skriva för hand under salstentamina, som ett hinder. Det finns
också studenter som uppskattar möjligheten att kunna ändra disposition av sin text i efterhand.
Flera studenter beskriver att de får kramp av att skriva ”för hand” och många är även oroliga
för att bli felaktigt bedömda när deras handstil är svår att tyda. 10
Antalet studenter med särskilda behov och som behöver sitta enskilt och som behöver skriva
digitalt, ökar stadigt. I anslutning till skrivsalarna har Tentamensservice ett antal rum för
studenter som behöver sitta enskilt men ofta finns även inom institutionen rum för studenter
med särskilda behov och som ska skriva en tentamen. DEX-projektet har arbetat för att ta
fram rutiner för att fånga upp dessa studenter inför den digitala tentamen. Talsyntes kan
användas i systemstödet. Det går också att förstora text. I de fall studenten behöver särskild
programvara som inte finns i systemstödet DISA, kan man låta studenten göra tentamen utan
att låsa webbläsaren. I de fall detta varit aktuellt har studenten suttit i enskilt rum och med en
”egen” tentamensvakt som kunnat kontrollera att fusk inte förekommer.

Erfarenheter tentamensvakter
Införandet av systemstöd för digital examination har tagits emot övervägande positivt inom
universitetets organisation. De tentamensvakter som frivilligt anmält sig för att lära sig
systemet, har alla varit mycket positiva till verktyget och uttrycker själva att arbetsuppgifterna
som tentamensvakt blir mer intressanta och utvecklande i samband med det nya systemstödet.
Under DEX-projektets gång har nya tentamensvakter anställts inom Tentamensservice. Ett
krav inför nyanställning har varit grundläggande digital kompetens. Tanken är att
Tentamensvakterna på sikt ska lära sig att hantera enklare supportärenden i tentamenslokalen.

10

Bilaga 5. Studentenkät
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Möjligen kan den utvecklingen leda till att IT-support i framtiden endast kommer att behöva
tillkallas vid större IT-relaterade incidenter.

Erfarenheter lärare
Lärare har i verktyget möjlighet att skapa frågebanker och även dela frågebanker med
kollegor. Det finns funktionalitet för olika frågetyper och även för självrättande tester.
Inledningsvis krävs en del arbete för att lära sig verktyget men många lärare ser stora fördelar
med att kunna läsa studenternas svar i tryckt text och att slippa försöka tolka ibland oläsbara
kråkfötter. Lärare från den naturvetenskapliga fakulteten har frågat efter möjligheter att kunna
rita i verktyget. Komplicerade matematiska uträkningar ställer höga krav på flexibilitet och
användarvänlighet i det digitala systemstödet. Leverantören presenterade under hösten 2016
nyutvecklade möjligheter för studenter att rita i en digital tentamen. Det återstår att utvärdera
om den funktionalitet som nu finns motsvarar fakulteternas krav och önskemål.
DEX-projektet har också fått frågor om möjligheten att integrera verktyg som SPSS, FASS
och MapleTA, i DISA. I dagsläget går det inte att garantera säkerhet i form av låst webbläsare
under arbete med dessa verktyg men även detta är något systemförvaltningen eventuellt
kommer att kunna lösa i samarbete med leverantören.
Ett problem som blev tydligt efter den allra första examinationen var att systemstödet då inte
hade stöd för att lärare skulle kunna rätta och poängsätta frågor individuellt. Dessutom kunde
studenterna endast se sina rättade poäng i de automaträttade flervalsfrågorna, inte poängen för
essäfrågor. Funktionalitet för detta har utvecklats och implementerats av leverantören i
efterhand.

Erfarenheter studieadministratörer
För universitetets studieadministratörer innebär digitaliseringen av tentamensprocessen att
väldigt mycket av den manuella pappershanteringen försvinner. Arbetsbördan i samband med
examinationen minskar därmed. Risken att papper ska försvinna eller tappas bort, minskar i
den digitala hanteringen.

Erfarenheter IT-support
De vanligaste IT-relaterade incidenterna som IT-supporten har haft att hantera,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problem att logga in på tentamen via Eduroam,
glömt lösenord,
aldrig loggat in på Eduroam tidigare,
saknar studentkonto vid GU,
fel på dator etcetera,
Student försöker logga in på tentamen direkt via applikationen som låser webbläsaren
istället för att gå via systemstödet,
dator kraschar,
allmän osäkerhet,
problem med att avsluta tentamen vid inlämning.

Trots många incidenter och teknikrelaterat krångel har IT-relaterade problem ännu inte
orsakat att några skrivna tentamina gått förlorade.
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Figur 2. Bild över roller och support för DISA vid Göteborgs universitet

7. Utveckling, anpassningar och integrationer
Integrationer och anpassning av systemstödet har krävt en aktiv dialog mellan leverantören
och universitetets IT-arkitekt. Den första integration som genomfördes våren 2016 var att
hämta kurstillfällen samt studenter anmälda till tentamen via LPW-tjänst, till DISA.
Nästa integration gällde studentkonton. Inom Göteborgs universitet tillämpas Single Sign On
vilket innebär att studenter ska kunna logga in med sina studentkonton till alla universitetets
digitala resurser. I samband med avtalsskrivning togs dock beslut om att studenternas
personuppgifter inte skulle lagras i systemet. Lösningen blev att studenterna loggar in på
tentamen via sitt studentkonto men att deras identitet endast är tillgänglig/synlig under
sessionen, den tid tentamen pågår. Detta är nödvändigt för att tentamensvakterna ska kunna
genomföra identifiering vid tentamens start och slut. När tentamen är avslutad sparas i
systemet endast studenternas anonyma kod, som hämtats via LPW-tjänsten vid anmälan till
tentamen. Studentens anonymitet röjs först när tentamen är bedömd och resultatet
inrapporteras i Ladok där den anonyma koden matchas med rätt student.
DEX-projektet önskade även en enkel administrativ rutin för bokning av lånedator. En
diskussion påbörjades med systemförvaltare för universitets lokal- och resursbokningssystem.
Inledande tester visade att det fanns möjlighet att konfigurera systemet så att studenterna
själva skulle kunna göra sina bokningar av lånedator. Via en integration skulle bokningen
ytterligare kunna förenklas så att studenten direkt, vid anmälan till tentamenstillfället, även
kunde boka lånedator. Projektets styrgrupp ansåg dock att integrationen inte var nödvändig att
genomföra omedelbart utan att DEX-projektet tillsvidare kunde arbeta vidare med länkning
till bokningssystemet.
Två integrationer kunde inte genomföras som planerat under projektets livstid. Dels en
integration för resultatrapportering i Ladok, dels en integration för att hämta personal från
personalsystemet. Eftersom universitetet befann sig i en första implementeringsfas av såväl
Ladok3 som nytt personalsystem tog styrgruppen beslut om att de två kvarstående
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integrationerna skulle hanteras i ett separat projekt som kunde starta direkt efter överlämning
till förvaltning. Förarbeten inför dessa integrationer genomfördes under DEX-projektet men
kommer att avslutas under 2017 i det nyinrättade projektet DEX2Go. 11 Den nuvarande
processen för att rapportera resultat hanteras delvis manuellt. Resultat av tentamen förs in i
Ladok av kursadministratör och godkänns där av kursansvarig. 12
Olika förslag på anpassningar och utveckling av ny funktionalitet har löpande lyfts i
projektets samarbete med lärare och administratörer. En del av förändringarna har projektet
kunnat genomföra, andra förändringar får förvaltningsorganisationen fortsätta arbetet med.
Vissa förändringar har varit prioriterade och nödvändiga för att systemstödet ska kunna
fungera inom ett svenskt lärosäte.
I Norge, där systemet utvecklas, arbetar lärare i så kallade Rättningskommissioner. En enskild
lärare kan inte ensam sätta betyg på en tentamen, betyget måste först godkännas också av
övriga lärare som deltar i rättningsarbetet. Den här rutinen fungerar inte alls på ett svenskt
lärosäte. En annan olikhet gällde poängsättning och betyg där man i Norge inte sätter poäng
på enskilda frågor utan enbart på tentamen i sin helhet. I Sverige är det vanligt att man sätter
halva poäng vilket inte tycks förekomma i Norge. En utveckling i systemstödet genomfördes
under 2016 så att systemet ska kunna fungera även i den svenska miljön.

8. Sammanfattning
Inför övergång till förvaltning levererade DEX-projektet: kravspecifikation, upphandling och
implementering av systemstöd samt organisation för utbildning, support och förvaltning.
Förvaltningsorganisationen kommer att arbeta vidare med fortsatta förbättringar under
kommande år. Beslutet att systemförvaltningsansvar ska ligga inom Utbildningsenheten och i
nära samarbete med Tentamensservice, borgar för att fortsatt utveckling och anpassning
kommer att kunna genomföras på ett bra sätt med en dedikerad systemförvaltare som driver
processen framåt.
DEX-projektet har lagt många timmar på säkerhetsanalyser. Kanske en självklarhet när det
handlar om just systemstöd för examination. Att kontinuerligt arbeta med säkerhet innebär ett
arbete på flera olika nivåer. Lärare, administratörer och tentamensvakter behöver kompetens i
verktyget men behöver också förstå att ett utlånat lösenord kan utgöra en säkerhetsrisk minst
lika stor som ett hackat nätverk. Säkerhetsarbetet gäller såväl den fysiska miljön, där
stöldbegärliga låne- och reservdatorer måste skyddas, som den digitala miljön med
övervakning av nätverk och monitorering av studenternas pågående tentamina. Säkerheten
handlar också om Tentamensvakternas utbildning och förståelse för vilket fusk som kan
förekomma, hur man upptäcker fusk och hur man agerar när man misstänker fusk. Slutligen
gäller säkerheten även systemstödet i sig, hur det är uppbyggt och hur leverantören arbetar för
att förebygga och motverka fusk.
Frågan om IT-support till studenter är löst för de grundläggande behov som finns i samband
med digital salstentamen. Vad det gäller ett mer övergripande stöd med support till studenter
vore det önskvärt att universitetet tar ett helhetsgrepp inom organisationen. Frågan om ITsupport till studenter ökar mer och mer i takt med att nya undervisningsnära system införs.
11

http://pil.gu.se/projekt/dex2go
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Se Bilaga 2
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För DEX-projektet har det varit av största vikt att i arbetsgruppen kunna samla kompetenser
från universitetets olika delar: Tentamensservice, IT-enheten, PIL-enheten, Fastighets- och
serviceenheten. Det har också varit helt avgörande att få stöd från andra expertområden som
upphandlingsenhet, universitetsjurist, arkivarie, process- och projektkontor,
säkerhetsansvariga, nätverksspecialister med flera.
Även om DEX-projektet ibland haft diffusa och komplexa frågor att hantera, har
arbetsgruppen tack vare gott samarbete och högt i tak alltid kunnat diskutera och försöka hitta
olika förslag på lösningar. Ett starkt stöd har hela tiden funnits från INU-projektets beställare,
projektägare, projektledare och styrgrupp. Utan den gemensamma viljan att komma vidare
hade DEX-projektet varit betydligt svårare att driva. Alla som varit inblandade i DEXprojektet har snabbt sett fördelarna med att digitalisera tentamensprocessen och tack vare
detta har arbetsgruppen oftast kunnat arbeta i ett väldigt positivt klimat. Många utmaningar
längs vägen har kunnat hanteras tack vare kreativitet och flexibilitet.
Under hösten 2016 kom önskemål från olika institutioner om att kunna boka platser för digital
tentamen med fler än 110 studenter. INU-projektets styrgrupp tog då beslut om att även den
ordinarie, stora skrivsalen med 390 platser, ska utrustas med el och trådlöst nätverk.
Ytterligare förvaringsutrymmen för låne- och reservdatorer behöver då också skapas. Detta
arbete, samt återstående integrationer, kommer att genomföras i delprojektet DEX2Go under
2017.
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Bilaga 1. Projektutvärdering

Projektutvärdering DEX-projektet 170201
Närvarande: Maria Sunnerstam, Anette Svedung, Emil Johansson, Freddy Magnusson, Johan
Telléus, Leena Aho, Linda Jerdenius.
Förhinder: Maria Nilsson, Maxi Lubian

1.1 Vad har vi gjort bra?
Lapp
nr.
1

Rubrik

Beskrivning

Bra sammansättning, gott samarbete och rätt
kompetens i arbetsgruppen

2

Bra planering, grundliga förberedelser och en vettig
tidplan

3

Riskmedvetenhet

Gruppen hade en bred och rätt
kompetens samt flera
intresseområden representerade.
Högt till tak i gruppen – öppenhet.
Samarbete mellan olika salar.
Bra förstudie, mycket information
med sig in i projektet, gediget
kravspecunderlag till upphandlingen.
Studiebesök hade genomförts innan
vilket var en förutsättning för att
kunna göra ett så bra inledande
planeringsarbete. Tagit in andra
universitets erfarenheter och förde
över det på GU.
Delprojektet har lagt mycket tid på att
identifiera risker och hur de ska
hanteras. Eftersom projektet hade
tänkt på det mesta kunde man ge
svar till institutionerna

4
5

Användartester genomfördes i samband med
upphandlingen
Processen har följts

6

Involvera vakterna ”inte uppfinna hjulet igen”

1.2 Vad kunde vi ha gjort annorlunda?
Lapp
nr.
1

Rubrik

Beskrivning

Förvaltningsorganisationen sattes för sent.

Beslut om förvaltningsorganisation togs
väldigt sent och mottagare av
projektresultat kunde varit beslutad om
MYCKET tidigare. Detta medförde mycket
stress i projektet.

2

Alla hade en egen vision, men det fanns
ingen gemensam.
Systemadministratörer borde ha anställts
tidigare
Man borde ha delat upp INU i delprojekt
tidigare
Tydligare spec av arbetsfördelning under
tentan – IT-support - Tentamensvakter
Mer dokumentation
Supportsida på nätet
Mer samarbete med andra grupperingar inom
GU
Bättre mötesstruktur från början

3
4
5
6
7
8
9

Detta hade möjliggjort mer överlappning,
vilket hade underlättat

T ex om How to do med din Byod
Ligga på mer
Involvera institutionerna
Varit mer noggrann med administration av
projektmöten och dokumentation
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10
12

Inte fastna i lösningar i krav specifikationen.
Leverantörsrelationen

13
14

17

Stå fast vid beslut
Ännu tydligare mot lärarna angående
framgångsfaktorer
Bättre överlämning till förvaltning
Förutsättningarna för integrationer har
ständigt förändrats
Studentsupport

18

Planering av användartesterna

15
16

Vi kunde varit tydligare mot leverantören.
Vissa delar av Disa borde varit klara
tidigare (från leverantören) En del möten
med leverantören kändes ineffektiva och
tidskrävande.
T ex – Byod och Tenta institutioner

Hade varit bra om det funnits tydligt uttalad
studentsupport inom GU
Dvs vi skulle avsatt mer tid för testerna –
det blev stressigt

1.3 Att skicka med till förvaltning
Lapp
nr.
1

Rubrik

Beskrivning

Det är viktigt att vara tydlig mot leverantören

Saker ska vara testade och klara
innan de sjösätts

2
3

Vara tydlig med att ta reda på vad GU behöver
Vara tydlig med att detta är ett verksamhetsprojekt
och inte enbart ett systeminförande
Det är viktigt att verksamheten förstår att det de gör
hänger ihop i ett sammanhang, jobba vidare med
processerna
Ännu mer fokus på att underlätta den digitala
vardagen för studenterna

4

5

6
7
8

Det behövs ett samlat grepp om
studentens digitala vardag. Detta kan
förvaltningen påminna om

Lägg tid på omvärldsbevakning och nätverkande
Ha nära samarbete med IT och med
tentamensservice
Uppvakta ”uppåt” om vikten ha arbeta med
studentsupport

1.4 Att skicka med till projektet
Lapp
nr.
1

2
3
4
5
6
7

8

Rubrik

Beskrivning

Genomtänkt sammansättning av gruppen med
avseende på kompetens och intresseområden är
viktigt.
Arbeta kontinuerligt med riskanalyser och ta med
flera aspekter, högt och lågt.
Att få med IT och fastighet tidigt är viktigt men driv
verksamhetsprojekt med hjälp av IT – inte tvärtom.
Skapa en gemensam vision, strategi och mål för
projektet
Utred tidigt påverkan på studenterna och identifiera
vilka kanaler man ska informera studenterna via
Dokumentation är viktigt – arbeta kontinuerligt med
den
Öppenhet och högt till tak är en framgångsfaktor

Alla ska kunna bidra och alla resurser
ska säkras i god tid

Involvera mottagare av projektleveranser i ett tidigt
skede

Det ger mycket i slutändan
Support, infrastruktur, integrationer

Underlättar överlämning och ger
transparens
Det måste vara ok att säga någonting
dumt ibland, det kan bli klokt i
längden.
T ex förvaltningen
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Bilaga 2. Krav på lokaler för digital salstentamen

Förutsättningar för tentamenslokal (Tentamensservice, juni 2015)
Ett införande av digital salstentamina kommer att inbära att GU (Göteborgs universitet)
kommer att få ordna en eller flera salar där man kan skriva digitalt. Behovsnivån av sådan
lokal/lokaler är svår att bedöma i dagsläget men det kommer att troligen börja i liten skala och
därefter öka.
Vid val av att utrusta lokal/lokaler finns två alternativ, ett är att utrusta en eller flera mindre
lokaler på varje campus. Att annat alternativ är att utrusta en större lokal som används för
samtliga digital saltentamina. Ett tredje alternativ är att kombinera dessa två alternativ. Det
finns för- och nackdelar med samtliga alternativ.
Vilken eller vilka lokaler man än väljer bör den vara utrustad med:
-

Tillräckligt med eluttag och el.
En bra wifi uppkoppling.
En möblering som minimerar störningsmoment mellan studenter och möjlighet för
dem att kommunicera. Finns säkert något bra mått.
Möjligt för vakter att övervaka utan att störa studenter.
Toaletter i lokal eller i nära anslutning, tillräckligt med toaletter för studenterna, ca 1
på 30 studenter.
Entrélokal för studenter före och efter skrivning
Ett utrymme för vakterna att kunna gå undan och ringa tex IT-service eller ta en kaffe.
Bra möjligheter att hänga upp jackor och väskor som inte är i nära skrivplatsen.
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Bilaga 3. Tentamensvakter digital salstentamen

Tentamensvakt i DEX juni 2015 (Tentamensservice)
Tentamensvakterna (T.V.) förändrade roller/uppgifter.
Ett införande av digitala salstentamina kommer att förändra tentamensvaktens roll och
uppgifter, här ett försök att lista några förändringar både vad det gäller tentamensvaktens
uppgifter och roll.
-

T.V. kommer att behöva vara behjälplig med enklare tekniska fel och systemfel. T.V.
ska kunna bedöma när IT support behöver tillkallas.
En eller flera T.V. kommer att behöva vara inne i DEX under skrivningstiden.
Troligen en förändrad form att vara tentamensvakt än idag, kan var kopplat till att
lokalens utformning kommer att vara annorlunda.
En möjlig förändring är att utse en ”huvudvakt” per tillfälle och som har större ansvar.
En förändrad roll innebär ökat kompetens, utökade kurser och möjligen annorlunda
anställningsform.

Organisation runt tentamensvakterna
För att säkerställa en viss kompentens och utbildning av DEX inom vaktkåren kan man tänka
att all vaktbokning/schemaläggning sköts centralt, att det minst finns en vaktpool centralt.
Alternativt att lägga det på institutioner och att vakta tentamina blir en del i redan anställdas
arbetsuppgifter?

Nuläget
Tentamensservice har drygt 20 vakter varav 14 jobbade mer än 495 timmar under 2014. Av
de nuvarande är en klar majoritet över 65 och det finns klara skillnader inom datorkunskaper.
Men det finns säkert ett handfull som utan problem skulle klara av en övergång till digital
salstentamina.
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Bilaga 4. Processbeskrivningar
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2
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Bilaga 5. Studentenkät

Enkät DISA
(Genomförd efter den första digitala salstentamen i DISA-salen)
V16: Gruppsykologi
20160601 11:53
26(47) (55%)

1. Hur var din upplevelse av att skriva tentamen digitalt?

1= Mycket dålig
6= Mycket bra

Antal

Fördelning

Alternativ

0

0%

1

0

0%

2

3

11,5%

3

5

19,2%

4

12

46,2%

5

6

23,1%

6

Medelvärde (för siffersvar): 4,81

26 av 47 har svaeat (55%)

2. Motsvarade systemet dina förväntningar om hur det skulle vara att

skriva en tenta digitalt?

Antal

Fördelning

Alternativ

24

96%

Ja

1

4%

Nej

25 av 47 har svarat (53%)

3. Fick du tillräckligt med information innan tentamenstillfället?
Om Nej, kommentera gärna vad du saknade.
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Antal

Fördelning

Alternativ

25

96,2%

Ja

1

3,8%

Nej

26 av 47 har svarat (55%)

Respondentkommentarer:
Hade dock missat att vi skulle va där 30 min innan. Hoppas heller inte att detta kommer gälla
framöver då det tog typ 2 min att iordningställa allt.
Exakt hur inlämningen skulle gå till. Jag glömde att stämma av och dubbelkolla med personal på
plats innan jag skickade in.

4. Fick du tillräckligt med information under själva tentamenstillfället?
Om Nej, kommentera gärna vad du saknade.

Antal

Fördelning

Alternativ

25

96,2%

Ja

1

3,8%

Nej

26 av 47 har svarat (55%)

Respondentkommentarer:
Det var oklart exakt hur långt man kunde klicka sig/logga in. Vi var flera som fick klicka oss
fram några steg när tentan väl hade börjat och missade dyra sekunder i början. Men framförallt
blev stressade.
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5. Upplevde du några tekniska problem under tentan?
Om Ja, beskriv vilket/vilka problem i kommentarsrutan nedan. Ange vilket operativsystem samt
version du har på din dator samt vilken webbläsare och version.

Antal

Fördelning

Alternativ

2

7,7%

Ja

24

92,3%

Nej

26 av 47 har svarat (55%)

Respondentkommentarer:
OS X El Captian version 10.11.4, firefox senaste versionen. Under tentan hände det flera gånger
att jag gick offline, den kopplade snart upp sig igen, men rutan som kom upp i toppen på sidan var
störande.
Jag var ofta i offline läge, varför var svårt att säga.

(35)

5

6. För dig som lånade dator av GU, hur upplevde du bokning, utlämning
och återlämning av datorer? Kommentera gärna.
1= Mycket missnöjd
6= Mycket nöjd

Antal

Fördelning

Alternativ

0

0%

1

0

0%

2

0

0%

3

1

10%

4

3

30%

5

6

60%

6

Medelvärde (för siffersvar): 5,5

10 av 47 har svarat (21%) Max antal val: 1

Respondentkommentarer:
Lånade inte dator.
Receptionen på psykologiska hade inte direkt någon information men det beror nog på att detta var
väldigt nytt
Jag hade anmält mig för att låna en dator, men stod sedan inte med på listan. Jag fick låna en ändå,
vilket är bra, men det hade ju blivit ett problem om tillräckligt många skulle låna och dom var slut
på grund av att jag inte stod med på lånelistan.
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7. Vilka fördelar ser du med att skriva digitalt?
Fritextsvar:
Lättare att redigera i det man skriver och lättare att ändra svar om man
kommer på att man skrivit fel. Lättare att redigera i texten.
Att man kan ändra lättare i texten när man redan skrivit. Kanske är säkrare. Mindre risk att tappa bort
tentan.
Kanske är mindre administration.
Kanske blir en rättvisare bedömning om lärarna inte kan ha förutfattade meningar utifrån personens
handstil (skulle dock gärna ha stavningskontroll av samma anledning).
Mycket bekvämare att skriva och strukturera sin tenta. Ingen skrivkramp! Mer överskådligt.
Det går snabbare att skriva på datorn, ser renare ut, och det är enklare att redigera då man skrivit
långa texter.
Jag vet faktiskt inte.. att det känns säkert att papper inte kan komma bort kanske? Att man
vet att det har lagrats digitalt. kanske lättare att rätta tentor?
Det går mycket fortare att skriva digitalt. Är det något som man vill ändra i texten kan man i
efterhand klippa och klistra vilket är svårt när man skriver tentan för hand. Jättepositivt inställd
till att skriva digitalt!
Tydligare struktur på det jag skriver, mindre kladdigt, får ner mer på kortare tid och det blir lättare
för läsande lärare att rätta. Dessutom lättare att gå in och ändra texten
Enklare och snabbare att skriva praktiskt, man slipper sudda och slipper kramp i handen
Går fortare att skriva. Lättare att ändra.
Tar kortare tid, lättare att redigera och behöver inte disponera utrymme
Går fortare att skriva och man "orkar" skriva mer  blir inte trött i handen. Dessutom är det
lättare att gå tillbaka och ändra i svaren.
En annan aspekt är att ingen riskerar att särbehandlas pga handstil  finns ju en risk att
läraren som rättar har (antagligen omedvetna) fördomar om hur en som är "duktig" skriver.
Enklare att strukturera texten om man vill ändra den. Mer miljövänligt  mindre papper. Ingen
skrivkramp.
Lättare att ta bort text, kopiera text till mer relevant ställa, ändra i text osv. Lättare att få till en
snyggare struktur och lättare för de som rättar att kunna läsa vad som skrivits. Går inte heller åt lika
många papper vilket är bra.
Man kan skriva mer utförligt och redigera sina svar mer lättillgängligt till skillnad från när man skriver
på papper.
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Ingen skrivkramp. "klippa och klistra funktion". Bättre struktur på text, det går snabbare att skriva.
Snabbt smidigt lätt att ändra sin text
20 av 47 har svarat (42%)

8. Vilka nackdelar ser du med att skriva digitalt?
Fritextsvar:
Om tentamen skulle gå offline och inte sparas skulle ju inte det vara bra...
Det går snabbare att skriva, vilket innebär att informationen blir mera omfattande än i en traditionell
salstenta. Det kändes som att man borde skriva mera, eftersom det gick fort, men man visste inte ifall
det var poängen med nya salstentan.
Att man inte behöver planera sin text lika mycket.
Att det är svårt att få överblick på vilka delar av tentan man är klar med.
Att det är svårt att veta hur mycket text som förväntas av en på varje fråga (med papperstenta ser man
ju ungefär hur mycket plats man har att utnyttja.
Inga
Går det att lämna in om det blir strömavbrott?
På vissa frågor då det är flervalsalternativ, finns det här ingen möjlighet att skriva kommentarer om
något är oklart/man vill förklara ytterligare.
Mkt hänger på att tekniken fungerar.
Svårt att få överblick över vad man svarat ,man måste scrolla mkt i texten och jag upplevde att det
fanns ett osäkerhetsmoment, gick tillbaka och kollade flera gånger att jag verkligen svarat på alla
frågor  att inte fel fält blivit markerade osv.
De nackdelar som finns är ovissheten om hur långt/kort man ska skriva på de olika frågorna. Det blir
lätt att man överproducerar text när man skriver digitalt vilket möjligen inte är vad som önskas från
examinatorn. Vidare kan det finnas problem med den tekniska biten om fallet skulle vara så att datorn
kraschar etc.
Finns ingen tydlig ram över hur mycket vi förväntas skriva, de slutna frågorna med svarsalternativ går
inte att "kommentera" (hade exempelvis velat skriva att jag kunde termen på svenska men alternativen
fanns bara på engelska)
Att man genom de olika färgerna i svaralistan kan se var andra är när man kollar upp och bli stressad
över detta Risk för tekniskt strul.
Jag känner en oro över att systemet ska haverera, eller att min inlämning på något vis ska
försvinna, vilket jag inte oroar mig för då jag skriver för hand på en faktisk papperskopia
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Det kändes ovant, vilket gjorde det till ett stressmoment. Detta lär ju dock försvinna med tiden.
Dessutom upplevde jag själva tentan som svårare då det känns som att det blev högre krav när
man skrev på dator  just eftersom man i högre grad har möjligheten att gå tillbaka och ändra,
men även eftersom det ser ut som att man skrivit mycket mindre när man skriver på dator
Personer som inte är datorvana kan ogilla detta sätt att arbeta på. Tekniska problem kan ske.
Identifikationen med studenterna och deras tenta måste ske felfritt
Svårt att rita scheman och göra beskrivningar då ritprogrammen inte var helt anpassade för detta.
Ofta krävs det (eller förenklar åtminstone) att man illustrerar saker som skrivs för att tydliggöra
texten.
Att det finns större risker för att tekniska problem uppstår.
Mer ljud (av tangeterna), obegränsat med plats  kan vara bra men också svårt att veta vilken
omfattning av text som förväntas på varje sida.
Svårt att veta hur mycket man fick skriva, mycket mer begränsat (kunde ej t ex rita pilar eller figurer).
Upplever högre krav på hur texten skrivs samt formuleringar och innehåll i svaren
20 av 47 har svarat (42%)

9. Kommentera gärna om det var något annat du tänkte på kring digital
salstentamen; skrivsalen, lånedatorer, reservdatorer, personalens
kompetens, information innan, under och efter tentan etc.
Fritextsvar:
Mer info om hur man tar sig till den digitala tentasalen för jag fick fråga efter vart jag skulle gå.
Tillfället fotograferades, vilket jag hade tänkt innebär ett par bilder. Det visade sig att en person
fotograferade på ett ställe i ca 10 minuter och flyttade sig sedan ett par meter för att fortsätta
fotografera i 10 minuter (antar det fotograferades under hela tentatillfället, mig störde det i ca 20min).
Det blev svårt att koncentrera sig på tentan under den tiden, eftersom kameran lät varje gång en bild
togs.
Jag tyckte att personalen var jättebra! Det märktes verkligen att de ansträngde sig för att göra detta bra
och de var jättetrevliga! Bra och tydlig information både innan och efter tentan!
Skrivsalen var väldigt bra! Ljus, fräsch och bekväma stolar. Mycket bra information innan och på
tentamensdagen.
Det var kallt, man fick lite stelfrusna fingrar Skrivsalen var bra men jag hade önskat en klocka i salen!
Jobbigt med kameran som tog typ 1000 bilder och lät oavbrutet
Det var väldigt kallt i skrivsalen. Att det är svalt är ju dock bra, men kanske att man kan höja någon
grad eller tipsat om att man kan ta med sig en extra tröja.
Det var iskallt i tentasalen, lite värme hade inte skadat.
10 av 47 har svarat (21%)
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