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INDLEDNING 
Aarhus BSS implementerede i foråret 2014 det digitale eksamenssystem WISEflow og har nu gennem tre eksamens-

terminer afviklet 105.000 individuelle eksamener fordelt på ca. 1.100 eksamensflows gennem systemet. Systemet kan 

håndtere både hjemmeopgaver og stedprøver, og godt 90 procent af samtlige skriftlige prøver på Aarhus BSS er nu 

digitaliseret. Den digitale eksamensafvikling på Aarhus BSS er på vej ind i en rutinemæssig driftssituation. 

Rapporten her giver en kort beskrivelse af implementeringen og driften af digital eksamen på Aarhus BSS, herunder en 

kort beskrivelse af systemet, implementeringsprocessen og organiseringen af arbejdet, investeringer og gevinster ved 

digitalisering af de skriftlige eksamener samt overvejelser over den fremtidige drift og udvikling af WISEflow og ruti-

nerne omkring digital eksamen. I appendikset findes en meget kort beskrivelse af overvejelserne omkring valget af 

systemet 

 

KORT OM WISEFLOW 
Her følger en kort beskrivelse WISEflow, men i øvrigt henvises til WISEflows hjemmeside, hvor produktet er beskrevet, 

og hvor der findes en demoversion, der gør det muligt for enhver at se brugerfladerne og funktionaliteterne i pro-

grammet: https://europe.WISEflow.net/index.php.  

Systemet giver muligheder for, at alle dele af den skriftlige eksamen kan håndteres uden brug af papir: formulering af 

eksamensopgave, udskrivning af opgaven til de studerende, udlevering/download, besvarelse, aflevering/upload 

fremsendelse til bedømmere, bedømmelse af opgaven og herunder notattagning, karaktergivning og arkivering. 

Studiesekretærer, bedømmere (lærere og censorer) og studerende tildeles forskellige roller og rettigheder i eksa-

mensflowene. 

Der kan oprettes en række forskellige typer af eksamensflow:  

 FLOWassign, som er frie eller bundne skriftlige prøver, hvor deltagerne skal aflevere en PDF og eventuelt eksa-

mensmateriale, og som typisk afvikles både som hjemmeopgave og som stedprøve med brug af hjælpemidler;  

 FLOWlock, som er bundne skriftlige stedprøver, hvor deltagerne skriver besvarelse i et låst miljø uden hjælpemid-

ler;  

 FLOWmulti, som er bundne skriftlige stedprøver, hvor deltagerne skriver besvarelse i et låst miljø uden hjælpe-

midler i multiple choice format;  

 FLOWcombine, som gør det muligt at binde en serie deleksamener samme, så de skal udføres i en sekvens. Man 

kan derudover stille adgangskrav for at få adgang til næste flow;  

 FLOWhandin, som er er en flowtype, der gør det muligt at afvikle prøver, hvis primære aflevering ikke er et stan-

dard tekstdokument (regneark, video, lyd mv.);  

 FLOWoral gør det muligt at understøtte mundtlige eksamener. 

WISEflow bygger på BYOD-princippet (Bring Your Own Device), dvs. at de studerende skal medbringe og bruge deres 

egne computere til eksamen. Endvidere er systemet web-baseret, hvilket bl.a. betyder, at eksamensopgaverne ligger 

på UNIwises servere og kan tilgås af bedømmere, hvor som helst bedømmerne er koblet op (arbejde, hjem, sommer-

hus, tog) og med de forhåndenværende devices. Opgaverne kan også downloades på egen computer om ønsket. 

Alle afleverede eksamensopgaver tjekkes rutinemæssigt for plagiering gennem plagieringsprogrammet URKUND, og 

en rapport gøres tilgængelig sammen med de enkelte opgaver. 

https://europe.wiseflow.net/index.php
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Med hensyn til udbredelsen af systemet, har UNIwise har vundet en række licitationer i det danske uddannelsessy-

stem, og WISEflow bruges som digital eksamensplatform på alle professionshøjskoler, alle erhvervsakademier og mari-

time professionsbacheloruddannelser, en række norske og svenske universiteter samt sydkoreanske universiteter. 

WISEflow samarbejder med følgende firmaer: Server og skalering: Netic (DK), Amazon Web Service (Irland); Inte-

grationer: Trifork (DK); Sikkerhed under stedprøver: Respondus (US); Plagieringskontrol: URKUND (SE); Compli-

ence og sikkerhed: Hackavoid (US) & Browserstck (US); Multiple Choice: Learnosity (Irland, US og Australia). 

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN  

NYE AKTØRER OG SAMARBEJDSRELATIONER  

WISEflow blev oprindeligt udviklet på baggrund af eksamenspraksissen på AU – se appendikset – og senere videreud-

viklet under hensyntagen til andre videregående uddannelser i Danmark og Norden. Der er således lagt en stor know-

how om regelgrundlaget, de forskellige pædagogiske hensyn og administrative rutiner på universiteterne ned i pro-

grammet. Implementeringsopgaven bestod derfor i foråret 2014 ikke i at kravspecificere og udvikle et program, men 

’kun’ i at indføre et allerede veltilpasset system i praksis. Men selv den opgave er ganske kompleks og krævende, fordi 

overgangen fra papireksamen til digital eksamen medfører at flere og andre aktører skal til at samarbejde om eksa-

mensafvikling, og alle aktører skal i et eller andet omfang ændre veletablerede, velkendte og sikre rutiner. Endvidere 

er der meget på spil for især de studerende og afledt heraf for alle andre aktører. Fejl i eksamensafvikling kan have 

betydelige juridiske, ressourcemæssige, arbejdsmæssige og psykiske konsekvenser. Så da eksamensafvikling helst også 

skal være et nul-fejls-spil, er opgaven ikke enkel. 

De vante hovedopgaver og aktører i forbindelse med eksamensafvikling er: 

 Beskrivelse af behov og ønsker til eksamenstyper, eksamenstider og censorer (institutsekretærer) 

 Udarbejdelse af samlet eksamensplan (BSS Studier) 

 Udarbejdelse af en samlet lokaleplan, herunder koordinering af brugen af AU’s få store lokaler (BSS Studier) 

 Udarbejdelse af en plan for eksamenstilsyn, herunder bemanding, uddannelse og instruktion mv. (BSS Studier) 

 Opstilling af borde og stole i eksamenslokalerne (servicemedarbejdere) 

 Udarbejdelse af plan for censorer (AU-studier) 

 Udformning af eksamensopgaver og beskrivelser af omfanget af hjælpemidler (undervisere) 

 Klargøring af eksamensmateriale (BSS Studier) 

 

Med overgang til digital eksamen kommer der nye opgaver og aktører: 

 Klargøring af lokaler, så der er tilstrækkelig og stabil netværksforbindelse for alle deltagere i eksamen (BSS-IT) 

 Klargøring af eksamensmateriale (opsætning af flows) (BSS Studier) 

 First level support: råd og hjælp til studerende, undervisere og censorer samt sekretærer ved problemer med at 

tilgå WISEflow og ved problemer med eget grej forud for afvikling af eksamen (BSS IT-support). 

 Second level support: tilkaldevagt ved problemer under eksamen (BSSIT-support og Center for Undervisning og 

Læring (herefter: CUL)) 

 Third level support: Pædagogisk rådgivning vedrørende valg af eksamensform og udprøvningsstrategi (CUL) 

 Systemansvar for WISEflow (CUL). 

 

Ved overgangen til digital eksamen bliver alle aktører berørt af forandringer, alle praksisser bliver ændret, alle vejled-

ninger skal skrives om, alle aktører skal have nye informationer, og små administrative genveje her og der kan pludse-
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lig vise sig at have store uhensigtsmæssige konsekvenser andre steder i systemlandskabet. Det kræver tæt koordinati-

on og god vilje at ændre eksamenspraksis. 

 

Eksempler på små og store ting, der skal tages stilling til og ændres, er legio. Her et lille udpluk: 

i. I forbindelse med overgangen til digital eksamen, har BSS trukket alle stedprøver hjem til egne lokaler, og BSS 

lejer ikke længere lokaler ude i byen. Med brug af BYOD-princippet skal alle studerende kunne komme på net-

tet mod gode, stabile forbindelser. I det omfang disse forbindelser ikke allerede var til stede, har BSS investe-

ret i flere og bedre forbindelser i egne lokaler. Afvikling i mindre og flere lokaler har betydning for eksamens-

tidspunkter, bordopstilling, IT-tilrigning, behovet for eksamensvagter (tilsyn) og bagvagter (CUL).  

ii. Den overordnede oversigt over alle eksamener i en eksamenstermin – internt døbt ’Den kronologiske’ – som 

alle involverede parter bemander tilsyn og support ud fra, skal foreligge tidligt og med mange flere oplysnin-

ger. Mange lokaler spredt i byen kræver nemlig mere tilsyn og support end få store lokaler. FLOWlock-

eksamener kræver mere teknisk support end FLOWassign osv. 

iii. Hvem skriver og ajourfører ’Den kronologiske’? Er det mest hensigtsmæssigt at den foreligger som Word eller 

Excel? 

iv. Hvad er grænsedragningen mellem tilsyn og support? Hvor meget program- og pc-kendskab kan man forlange 

og forvente af eksamensvagter? Skal de efteruddannes i WISEflow? Skal de rekrutteres efter andre kriterier 

fremover? Et pc- og WISEflowkyndigt tilsyn giver mindre behov for afleveringer på USB-stik (nødprocedure) og 

dermed mindre arbejde for sekretærer og bagvagter. 

v. Hvis de studerende ikke medbringer pc til eksamen, skal de så bortvises eller have lov til at skrive i hånden? 

vi. Må de studerende medbringe en ekstra (stor) skærm til eksamen for at kunne arbejde på to skærme? 

vii. Hvis bedømmerne er kede af at rette opgaver på skærm, kan de så få fremsendt papirkopier? Hvem skal ud-

printe, og hvem skal fremsende? Gælder der samme regler for korte opgaver og specialer? 

viii. En række censorer kunne i første omgang ikke logge på WISEflow. Problemet var, at man skal være ansat på 

AU for at blive identificeret i AU’s IDM-system for derefter at kunne logge på WISEflow gennem WAYF. Proce-

duren er enkel, men opleves af censorerne som besværlig. De støder ofte på problemet udenfor normal ar-

bejdstid, så hvor længe skal supporttelefonerne være åbne?  

ix. En gruppe censorer ansat i SKAT måtte og ville gerne tilgå WISEflow fra deres arbejdscomputere. De måtte 

imidlertid af sikkerhedsgrunde ikke opgradere browserne til nyere versioner og kunne af den grund ikke tilgå 

opgaverne på WISEflow.  

x. Eksamensvejledningerne er skrevet i en analog verden. Her betyder f.eks. ”Eksamen med alle hjælpemidler” at 

man må medbringe bøger, noter, ordbøger og evt. regnemaskine. Men hvad betyder ”Eksamen med alle hjæl-

pemidler” i en digital verden? Må man medbringe både pc, iPad og telefon? Må man kommunikere med sit 

faglige netværk? Må man gå på nettet? Må man tilgå egne noter lagt i en dropbox? På egen pc? Osv., osv 

 

Som sagt ændres alle rutiner med digitaliseringen, hvilket kræver en både særdeles fleksibel og handlekraftig imple-

menteringsorganisation samt en mængde kommunikation med alle involverede grupper. På WISEflow supportsiden 

for Aarhus BSS http://medarbejdere.au.dk/en/faculties/business-and-social-sciences/teaching-and-

examination/digital-exam-WISEflow/kan man orientere sig i noget af denne kommunikation. Dertil kommer nye inter-

ne vejledninger til henholdsvis sekretærer og tilsyn samt nye retningslinjer til de studerende i eksamenslokalerne. 

 

Man skal gøre sig klart, at udfordringen ved implementeringen af et digitalt system ofte ikke ligger i systemet, men i 

systemets møde med ’forretningen’. Selv implementeringen af et virkelig godt og skræddersyet system – som WISE-

flow – bringer en række nye problemer frem i lyset, som der skal tages stilling til. Man må aldrig undervurdere dette 

møde.  

 

http://medarbejdere.au.dk/en/faculties/business-and-social-sciences/teaching-and-examination/digital-exam-wiseflow/
http://medarbejdere.au.dk/en/faculties/business-and-social-sciences/teaching-and-examination/digital-exam-wiseflow/
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PROJEKTORGANISERING 
Implementeringen af WISEflow blev på Aarhus BSS tilrettelagt i en projektorganisering med dels en arbejdsgruppe, der 

i det første år mødtes ugentlig og en styregruppe, der i begyndelsen mødtes månedligt.
1
 

Arbejdsgruppen bestod af en repræsentant fra alle de parter, der var involveret i den administrative afvikling af eksa-

men, dvs. at et medlem fra IT-net, IT-support, studier, tilsyn, executive-uddannelserne, kommunikation samt CUL. Det 

første år deltog også en repræsentant for WISEflow på konsulentbasis i implementeringsarbejdet og projektkoordine-

ringen. Arbejdsgruppen varetog al løbende koordinering, som planlægning og afvikling af eksamen affødte behov for. 

Styregruppen havde prodekanen som formand og endvidere repræsentanter fra fakultetsadministrationen, studiele-

derne, sekretariatslederne fra institutterne, IT, Studier, kommunikation, CUL og arbejdsgruppen. Styregruppen sikrede 

den nødvendige ledelsesmæssige forankring og beslutningskraft og kunne hurtigt tage beslutninger vedrørende sager 

af principiel, politisk, organisatorisk og økonomisk karakter. 

Fordelen ved projektorganiseringen er, at den aflaster den ordinære beslutningsstruktur i fakultetsledelsen og studie-

nævn mv. 

Når CUL fik opgaven som systemansvarlig for WISEflow og ansvaret for at koordinere implementeringen, skyldes det 

tre forhold. For det første at CUL i 2013 havde stået for implementeringen af Blackboard for Aarhus BSS’ 14.000 stude-

rende og 1200 undervisere. Så CUL havde opbygget erfaringer vedrørende systemansvar, systemintegration, opbyg-

ning af undervisning, support, kommunikation og udrulning, ligesom der på centeret allerede var ansat folk med kom-

petencer inden for systemadministration, support og projektledelse. Så ca. samme hold, som havde ansvaret for 

Blackboard, kunne fortsætte med WISEflow. For det andet var der ikke så mange andre steder opgaven kunne place-

res på daværende tidspunkt, hvis WISEflow skulle have medvind på AU. AU IT og AU Studier var på daværende tids-

punkt stærke tilhængere af Arcanic-projektet, og institutterne og fakultetssekretariatet på BSS havde heller ikke de 

nødvendige erfaringer og ressourcer. Endelig for det tredje er eksamen – foruden at være en krævende administrativ 

opgave – også et helt centralt pædagogisk arbejdsredskab. Derfor placeringen på CUL.  

 

INVESTERINGER OG GEVINSTER  
Hundred-tusind-kroner-spørgsmålet er selvsagt, om investeringen i tid, penge og andre ressourcer ved omlægningen 

til digital eksamen står mål med gevinsterne. Det er af flere grunde ikke så nemt at opgøre. Hvis der for det første 

anlægges en ren økonomisk betragtning, så er der ingen der ved, hvad eksamensafvikling præcist har kostet før intro-

duktionen af digital eksamen. Udgifter til papir, kopiering porto, arbejdstid medgået til indsamling, kopiering, forsen-

delse, arbejdstid medgået til alle andre dele af eksamensadministration, tid medgået til retning af opgaver på papir, 

arkivering mv. har aldrig været opgjort separat. Alle udgifter har været flettet sammen med andre driftsopgaver. Så vi 

ved ikke hvad vi sammenligner med. Det samme gør sig gældende, når vi forsøger at opgøre de økonomiske udgifter 

efter indførelsen af digital eksamen. Dertil kommer, at nogle af gevinsterne kommer som politiske, pædagogiske og 

psykologiske gevinster for institutionen, de studerende og underviserne. 

Men der er bred enighed i organisationen om at WISEflow har betydet væsentlige fordele for organisationen og ne-

denfor er gjort et forsøg på at beskrive de væsentligste gevinster og investeringer på baggrund af erfaringerne fra 3 

eksamensterminer og tilbagemeldinger til arbejdsgruppen og styregruppe, tilbagemeldinger fra en institutbesøgsrun-

de og tilbagemeldinger fra andre nøglepersoner.  

                                                                 
1
 Organiseringen var lig den, som Aarhus BSS allerede havde erfaringer med fra implementeringen af Blackboard i 

2013. 
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GEVINSTER 

Som beskrevet i indledningen, så har Aarhus BSS i de tre eksamensterminer S2014, V2014/15 og S2015 afviklet 

105.000 individuelle eksamener fordelt på ca. 1.100 eksamensflows. Systemet har kunnet håndtere både hjemmeop-

gaver og stedprøver (med og uden hjælpemidler samt Multiple Choice-formatet), og godt 90 procent af samtlige 

skriftlige prøver på Aarhus BSS er nu digitaliseret.  

BSS Aarhus valgte en ’big bang’-implementeringsstrategi med overgang til digitalisering af alle skriftlige eksamener i 

S2014. I de tre eksamensrunder har der ikke været systemnedbrud hos WISEflow, og ingen eksamener har måttet 

aflyses, udskydes eller gøres om pga. tekniske fejl. Der har været mange små og enkelte større udfordringer – se ne-

denfor under ’Den fremtidige drift af WISEflow’ – men når man betænker mængden af flows og studerende, har sy-

stemet væres særdeles stabilt. Og gennem de tre runder er hele organisationen ved at få de nye rutiner på plads.  

Den nærmere beskrivelse af gevinsterne er her organiseret efter de involverede parter. 

ADMINISTRATION 
Det administrative personale er helt entydig i deres tilbagemelding om, at WISEflow har gjort deres arbejde med ek-

samensadministration meget nemmere. Systemet har vist sig at være stabilt, og det administrative personale er trygge 

ved at bruge systemet. Flows kan sættes op i god tid og arbejdet udjævnes. Det er en væsentlig arbejdslettelse ikke at 

skulle håndtere ca. 30.000 papiropgaver pr. eksamenstermin (indsamling, sortering, kopiering, forsendelse, arkive-

ring). Politikken er, at fakultet/BSS Studier med indførelsen af digital eksamen ikke længere understøtter printning af 

opgaver. Ønsker bedømmerne udprint – hvad nogle efterspørger – skal printningen forestås af institutterne (institut-

politik) eller af bedømmerne selv. De studerende bliver dog foreløbig bedt om både at uploade deres speciale digitalt 

og aflevere tre eksemplarer i papirudgave. 

Endnu en administrativ besparelse knytter sig til, at BSS Aarhus har købt WISEflow til – i samarbejde med AU IT – at 

udvikle integrationen mellem STADS og WISEflow, således at der kan ske en automatisk overførsel af karakterer fra 

WISEflow til STADS, både dem der følger af karakterskalaen og visse administrative karakterer som ’udeblevet’, ’afle-

veret blank’ mv. Integrationen testes her i august 2015 og er i funktion fremover. 

Endelig er arkivering og evt. fremfindelse af gamle opgaver blevet langt lettere og hurtigere i det digitale system. 

I økonomiske termer kan gevinsten pr. år som minimum gøres op til: Besparelse på lokaleleje ude i byen kr. 500.000 

og besparelse på porto kr. 200.000. Papirbesparelsen er ikke søgt estimeret. 

På personalesiden er der i BSS Studier det seneste år sparet tre stillinger i eksamensadministrationen med overgangen 

til digital eksamen, og endnu én studentermedhjælper kan undværes, når overførslen af karakterer fra WISEflow til 

STADS er blevet automatiseret i august 2015. Så alt i alt vurderes overgangen til digital eksamen at give en besparelse 

på 4 stillinger til administration af eksamen på BSS. 

Alt i alt betydelige fordele 

TILSYN 
Tilsynspersonalet er én af de grupper, der har oplevet den største forandring med overgangen til digital eksamen uden 

at have de store fordele selv. Gruppen har fået nye instruktioner, skal være opmærksom på nye former for snyd, har 

været under efteruddannelse for at kunne forstå og tage sig af de mest enkle procedurer mht. til at genetablere net-

forbindelsen, hvis en studerende er blevet smidt af nettet. De har ligeledes skullet stå på mål for misforhold mellem 

informationerne på eksamens-’forklædet’ og undervisernes sidste-øjebliks beskeder til de studerende mv. Men tilba-
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gemeldingen efter 3. runde og en lille reorganisering af tilsynet er, at tilsynet ikke finder, at der er problemer, som de 

ikke kan håndtere. En lille gevinst for tilsynet er, at afleveringen går meget hurtigt, når der ikke skal indsamles opga-

ver. Et eksamenslokale er som regel tomt 10 minutter efter eksamens ophør. På dele af BSS har de studerende i en 

årrække kunnet aflevere opgaver på USB-stik, hvorefter tilsynet forestod udprintning og kopiering af opgaverne. Den-

ne funktion er ophørt, og det tilhørende printerteam er nedlagt.   

Tilsynet er gennemført med stort set den sædvanlige bemanding. 

STUDERENDE 
De studerende er også meget entydige i deres tilbagemeldinger. De er særdeles glade for ikke at skulle skrive i hånden 

på fire lag gennemslagspapir eller alternativt selv medbringe printere til eksamen, hvis de ønsker at skrive på pc. At 

skulle medbringe printer selv har været logistisk besværligt. Og frygten for printersvigt har været en stresskilde:At 

kunne blive tvunget til skrive i hånden er særdeles utilfredsstillende for den store gruppe studerende, som i dagligda-

gen stort set kun bruger digitale medier og derfor er helt ude af træning med håndskrift. Ved printernedbrud forlanger 

man således af dem, at de skal præstere bedst muligt inden for rammerne af et medium og med en skriveproces, de 

ganske enkelt ikke anvender til dagligt, hvilket vil kunne have store konsekvenser for deres præstationer. Man skal i 

øvrigt også være opmærksom på, at eksamen i folkeskolen og gymnasiet stort set overalt sker under brug af compute-

re. 

Tilbagemeldingerne fra de studerende er ligeledes, at man finder systemet nemt at bruge, og at viden om systemet 

breder sig de studerende imellem (sidemandsoplæring). Det er dog en blivende opgave hele tiden at kommunikere til 

de studerene, at ikke kun de selv, men også deres pc/Mac skal være klar til eksamen, og at de altid forud for hver 

eksamen skal tjekke, at de har de sidste opdateringer af WISEflow og browsere mv. 

Alt i alt betyder digitaliseringen af eksamen for de studerende, at universitetet er rykket ind i det 21. århundrede og 

arbejder i de medier, som unge mennesker er vokset op med. Dette punkt alene kunne begrunde overgangen til digi-

tal eksamen, men kan ikke prissættes. 

UNDERVISERE/OPGAVESTILLERE 
For underviserne i rollen som opgavestillere har opgaven været at forholde sig til de forskellige former for eksamens-

flows og de nye vilkår for hjælpemidler til eksamen, hvilket i udgangspunktet selvfølgelig er til besvær. Men mange af 

underviserne er ved at stifte bekendtskab med de pædagogiske muligheder, der følger af, at både undervisningen 

(Blackboard mv.) og eksamen (WISEflow) er blevet digitaliseret. Dermed kan underviserne stille opgaver med afsæt i 

en hel anden type bilagsmateriale end bare tekst (f.eks. lyd/interviews, billeder/videooptagelser, interview, datasæt 

mmm.), og de kan bede om opgavebesvarelser og dokumentation i andre formater end tekst.  

En lille gruppe skriftlige eksamener på Aarhus BSS er endnu ikke digitaliseret. Det handler først og fremmest om en 

gruppe stedprøver i økonomiske fag, hvor der bruges og skrives formler. Det vurderes at være for besværligt og der-

med tidskrævende at gøre på pc og i FLOWlock. Løsningen på det problem – hvis det skal løses – ligger i en kombinati-

on af udvikling af editoren i FLOWlock og ændringer i eksamenform og -opgaver. 

En gevinst for underviserne er, at for så vidt fristerne for bedømmelse forbliver uændrede, har de 4-5 dage mere til 

rådighed til bedømmelsen, fordi opgavebesvarelserne rundsendes langt hurtigere digitalt.
2
 

                                                                 
2
 Omvendt kan det tænkes, at fremdriftsreformen lægger pres på en hurtigere bedømmelsesprocedure. Enkelte insti-

tutter har planer om at sætte fristen for bedømmelse af speciale til 14 dage fra afleveringsdato for at kunne høste 
færdiggørelsesbonus. Så korte frister er utænkelige uden hurtige digitale procedurer for cirkulering af opgaver. 
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Alt i alt kan man argumentere for, at man ikke kan digitalisere undervisning uden også at digitalisere eksamen. Så 

digitaliseringen af eksamen er en afgørende forudsætning for blended learning og teknologiunderstøttet undervisning. 

Dette er alene grund nok til at overgå til digital eksamen, og gevinsten kan ikke formuleres i økonomiske termer. 

BEDØMMERE 
Bedømmerne – undervisere og censorer – har også fået nye arbejdsbetingelser, idet de nu forventes at rette opgaver 

på skærm og ikke papir. WISEflow har nogle faciliteter til at understøtte retteprocessen på skærm i form af at kunne 

markere i teksten og skrive notater.  

Bedømmerne er delte i deres vurderinger af WISEflow/rettearbejde på skærm. En gruppe af bedømmere oplever, at 

WISEflow har effektiviseret deres bedømmelsesarbejde mærkbart. En gruppe oplever det som lidt besværligt, men 

kan vænne sig til det og leve med det, bl.a. fordi de kan se de store administrative gevinster og finder udviklingen 

logisk og dermed meningsfuld. Endelig er der en gruppe, som oplever digitaliseringen som besværlig og en tidsrøver. I 

denne gruppe er der mange, der beder instituttet om udprint eller selv udprinter opgaverne. 

Det tyder på, at overgangen er vanskeligst for censorerne. De deltager ofte kun med mellemrum i bedømmelsesarbej-

de og er dermed langsommere til at opbygge fortrolighed med systemet. Gruppen er samlet set også sværere at nå 

med kommunikation og support. 

Alt i alt opleves der i første omgang kun beskedne gevinster i den samlede gruppe af bedømmere ved overgangen til 

digitalisering. 

AARHUS BSS SOM INSTITUTION  
Samlet set har Aarhus BSS foreløbigt opnået følgende med den gennemførte implementering af digital eksamen: 

1. at leve op til de politiske krav om digitalisering af eksamen (som formodentlig også bliver et issue ved institu-

tionsakkrediteringen) 

2. at få endnu en afgørende systemisk forudsætning for teknologiunderstøttet undervisning og blended learning 

på plads 

3. at møde de studerende på en tidssvarende platform og tilbyde eksamination i et medie, som svarer til deres 

studiemæssige hverdag 

4. at få indført systematisk plagieringskontrol ved alle skriftlige eksamener 

5. at rationalisere eksamensadministrationen og forbedre det fysiske arbejdsmiljø. 

Punkterne 1-3 kunne hver især alene begrunde investeringen i digital eksamen. Så det rigtige spørgsmål er måske ikke, 

om digitaliseringen af eksamen isoleret set er økonomiske god forretning. Spørgsmålet er måske snarere hvor billigt 

man kan få et ønsket gode. Det leder os til spørgsmålet om, hvad der er investeret for at opnå de ovenfor beskrevne 

gevinster. 

INVESTERINGER: 

LICENS OG HOSTING 
Udgiften til UNIwise for licens, hosting og service beløber sig til 1.1 mio. kr. årligt. Endvidere har BSS købt hjælp til 

implementering og projektkoordinering det første år hos UNIwise for 1 mio. kr. Endelig har BSS haft en engangsudgift 

til UNIwise til opgaven med at integrere UNIwise og STADS, så der kan ske en automatisk overførsel af karakterer fra 

WISEflow til STADS på kr. 360.000. 
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SYSTEMADMINISTRATION 
Systemadministratoren er ansat i CUL og har systemansvar for både WISEflow, Blackboard og Blue. Skønsmæssigt 

bruger systemadministratoren pt. ca. 50 % af sin tid på WISEflow. Meget af tiden går med at være bagvagt ved afvik-

lingen af eksamen, dvs. at kunne tilkaldes, hvis der opstår net- eller pc-problemer for én eller flere studerende under 

afviklingen af eksamen. Dertil går der tid med udviklingsopgaver og test og kommunikation af nye funktionaliteter, 

som WISEflow løbende udvikles med. 

SUPPORT 
Der er knyttet to dedikerede supportmedarbejdere til WISEflow, Blackboard og Blue, som hver bruger ca. ½ af deres 

tid på WISEflow. Deres opgaver består bl.a. i at være bagvagter, uploade besvarelser til systemet fra USB-stik, hvis de 

studerende af en eller anden grund ikke kunne aflevere over nettet, producere instruktioner og vejledninger og besva-

re spørgsmål fra alle brugere over mail og telefon samt undervise forskellige grupper af brugere – herunder tilsyn – i 

brugen af WISEflow. 

Desuden leverer servicedesken support til eksamenslokaler, når der afvikles eksamener, og til studerende der hen-

vender sig med henblik på at klargøre deres pc til eksamen. Den ekstra bemanding hertil anslås til 1/3 stilling. 

PROJEKTKOORDINERING 
Koordinering af arbejdsgruppens arbejde og orientering af styregruppen lå det første år hos CUL, men er med over-

gangen til en mere driftslignende situation og med skabelsen af BSS Studier flyttet over til BSS Studier (skriftlig aftale 

om arbejdsdelingen mellem BSS Studier og CUL forefindes). Timeforbruget er ikke estimeret. 

INDRETNING AF LOKALER  
Der er i forbindelse med projektet blevet opsat flere access-punkter i en række lokaler for at sikre en tilstrækkelig 

netværksforbindelse. Der er også foretaget en række målinger for at kortlægge fejl og svage punkter i netopkoblingen. 

Opgaverne er klaret af BSS-IT og udgiften er ikke estimeret og skal måske heller ikke nødvendigvis alene tilskrives 

eksamensprojektet, idet netforbindelse også er en nødvendig del af at afvikle undervisning i al almindelighed. 

Udgift til ommøblering og tilrigning af egne lokaler, så de er klar til afvikling af eksamen er ikke estimeret. Opgaven 

varetages af servicemedarbejdere på BSS 

EFTERUDDANNELSE 
Der er anvendt en beskeden antal timer på nogle korte kurser for ansatte i eksamenstilsynet for at klæde tilsynet 

bedre på til at forstå WISEflow, håndtere mindre problemer med pc og netforbindelse samt forstå snydeproblematik-

ken i et digitalt miljø. Undervisningen blev givet af support. Udgiften er ikke estimeret særskilt 

OMLÆGNING/STANDARDISERING AF ARBEJDSGANGE 
Den allerede omtalte omfattende omlægning af arbejdsgange og reformuleringer af vejledninger og instruktioner er 

ikke estimeret. Opgaverne er løst med stor dedikation af de folk, der allerede er involveret i eksamensadministratio-

nen. 

KOMMUNIKATION 
Den omfattende kommunikation til de forskellige involverede aktører på WISEflow-supportsiden for Aarhus BSS og på 

forskellige studieportaler på institutterne er sket i et samarbejde mellem support, studier, tilsyn, kommunikation og 

CUL.  Opgaven er løst med stor dedikation af de folk, der allerede er involveret i digitaliseringsprojektet, og er ikke 

estimeret. 

 http://medarbejdere.au.dk/en/faculties/business-and-social-sciences/teaching-and-examination/digital-exam-

WISEflow/  

http://medarbejdere.au.dk/en/faculties/business-and-social-sciences/teaching-and-examination/digital-exam-wiseflow/
http://medarbejdere.au.dk/en/faculties/business-and-social-sciences/teaching-and-examination/digital-exam-wiseflow/
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IT-SERVICE 
I forbindelse med integrationen mellem WISEflow og STADS har AUIT løst en rekvireret programmeringsopgave. Arca-

nic-projektet skulle bruge samme løsning og opgaven blev koordineret og timet under hensyn til begge projekter.  

DEN FREMTIDIGE DRIFT AF WISEFLOW 
Aarhus BSS er med afslutningen af 3. eksamensrunde med digital eksamen på vej ind i en rutinemæssig driftssituation. 

Opgaven er således at optimere denne drift. Til denne opgave hører bl.a. følgende opgaver (i uprioriteret rækkefølge): 

 At sætte erfaringsopsamling og rapportering om fejl i system, så hele organisationen lærer af dem 

 At fastholde et dedikeret WISEflow-supportteam, der kender til de mest gængse faldgruber 

 At støtte eksamenstilsynet, så tilsynskorpset har god forståelse af WISEflow-procedurerne og tilsynsopgaven i et 

digitaliseret miljø 

 Nedsætte behovet for USB-afleveringer til et minimum 

 Tæt samarbejde med UNIwise, så WISEflow udvikles i ønskværdig retning 

 Koordinering med UNIwise, så opdateringer og nedetid påvirker eksamen mindst muligt 

 Forsat fokus på valg af eksamensformer, der kan digitaliseres. Dette i tæt samarbejde mellem CUL og det faglige 

miljø. 

 Optimering af kommunikation til de studerende vedrørende spørgsmålet om hvorvidt deres pc er klar til eksamen 

 Optimering af undervisernes systemforståelse af digital eksamen (undgå fejlinformering af de studerende) 

 Optimering af kommunikation og forventningsafstemning med censorer 

 Tæt koordinering med AU IT ved implementering af ny funktionalitet. 

 

UDVIKLING AF WISEFLOW I NÆRMESTE FREMTID 
WISEflow udvikler sig hele tiden, idet UNIwise reagerer på en række af de forslag, som deres efterhånden mange bru-

gere fremsender. Licensordningen og hostingen hos UNIwise indebærer, at de løbende forbedringer stilles til rådighed 

for alle brugere løbende. 

Men i tillæg er følgende på opgave- og ønskelisten for udviklingen af WISEflow i nærmeste fremtid (ikke prioriteret 

rækkefølge): 
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 Brugertest af WISEflow/STADS karakterinddatering og implementering af den nye facilitet (sker ved re-eksamen 

august 2015) 

 Brugertest af specialeaflevering i WISEflow (S2015) 

 Igangsættelse af FLOWoral (afvikling af mundtlig eksamen i WISEflow)  

 Pilottest af FLOWcombine (sammensatte flows (anvendelig til delprøver). Jura vil gerne teste denne funktionali-

tet. 

 Automatisk upload af specialer i PURE 

 I STADS er det muligt at oprette delprotokoller ved eksaminer med mange studerende. Det skal være muligt, at 

overføre delprotokoller til WISEflow som hold.  

 Netværk specielt i Fuglesangssalen og S-bygningen bør testes/opgraderes, så de lydefrit kan håndtere de mange, 

samtidigt opkoblede brugere ved eksamen. 

 Idrifttagning af nye, store lokaler på VIA. Det er fortsat ønskeligt, at afvikle eksamen i så store lokaler som muligt, 

og adgang på flere store lokaler til afvikling af eksamen på BSS er meget højt prioritet. 

 

SAMMENFATNING 
Aarhus BSS er på den anden side af en omfattende og særdeles vellykket implementering af digital eksamen på fakul-

tetets 7 institutter med til sammen 14.000 studerende. Aarhus BSS er her efter 3. eksamensrunde – og med 105.000 

individuelle eksamener og 1.100 eksamensflows som erfaringsgrundlag – bestyrket i, at fakultetet analyserede situati-

onen rigtigt, da det valgte WISEflow som system. 

Aarhus BSS er af den opfattelse, at digitalisering af eksamen grundlæggende er et uomgængeligt element i investerin-

gen i digitalisering af undervisning og dermed et højt prioriteret strategisk indsatsområde. I det lys er det rette 

spørgsmål at stille, hvor billigt man kan erhverve sig et sådant gode. Investeringen skal således ikke alene vurderes 

under en administrativ synsvinkel og ikke alene som et spørgsmål om gevinster ved rationalisering af arbejdsgange. 

Som det fremgår, er det vanskeligt præcist at beregne udgifterne og besparelserne/indtægterne i form af penge og 

stillinger ved implementeringen af digital eksamen, fordi implementeringsopgaven for alle involverede flettes ind i og 

bliver en del af deres opgaveløsning i øvrigt. Der er så afgjort investeret megen energi og mange timer i implemente-

ringen af digital eksamen på Aarhus BSS, idet mange medarbejdere inden for eksamensplanlægning, tilsyn, bedøm-

melse, arkivering, support, systemadministration, programmering mv. har gjort deres arbejde godt. 

I økonomiske termer kan regnestykket lidt firkantet gøres op således, at besparelsen i husleje, porto og papir ca. mod-

svarer licensudgiften til programmet i den nuværende driftssituation på Aarhus BSS. Der er investeret ca. to stillinger i 

systemadministration og support og sparet ca. 4 stillinger i eksamensadministrationen. Der har i implementeringsfa-

sen endvidere været engangsudgifter til konsulentbistand og integrationen mellem STADS og WISEflow. 

En konservativ vurdering bliver således, at med overgangen til driftssituationen med digital eksamen sparer Aarhus 

BSS nu alt i alt ca. 1 mio. kr. årligt. Dertil kommer de omtalte strategiske gevinster i form af: at leve op til de politiske 

krav om digitalisering af eksamen; at få endnu en afgørende systemisk forudsætning for teknologiunderstøttet under-

visning og blended learning på plads; at møde de studerende på en tidssvarende platform og tilbyde eksamination i et 

medie, som svarer til deres studiemæssige hverdag; at få indført systematisk plagieringskontrol ved alle skriftlige ek-

samener; og at rationalisere eksamensadministrationen og forbedre det fysiske arbejdsmiljø. 
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APPENDIKS 1: VALG AF SYSTEM 
Aarhus BSS valgte i december 2013 at indgå kontrakt med det nystartede firma UNIwise om at bruge deres produkt 

WISEflow til at afvikle skriftlige eksamener på alle Aarhus BSS’ uddannelser fra sommereksamen 2014 og frem. Det 

øvrige Aarhus Universitet involverede sig i et udviklingsprojekt sammen med i alt 5 universiteter og med Arcanic A/S 

som leverandør med henblik på at specificere krav til et digitalt eksamenssystem, udvikle det og gradvis implementere 

det med udgangen af 2016. De to løsninger blev besluttet på et Uni-ledelsesmøde i december 2013. 

Baggrunden for Aarhus BSS’ valg af WISEflow var meget kort fortalt følgende:  

I perioden 1. februar 2010 til 15. september 2012 husede AU udviklingsprojektet Overgang til digital aflevering og 

bedømmelse af skriftlige prøver finansieret af Fonden til Investering i Arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden). 

Budgettet var på 6,8 mio. og projektet var forankret i AU-studier. Gennem de 2½ år kortlagde projektet i detaljer den 

mangfoldige eksamenspraksis på hele AU og udviklede programmet DigEx til elektronisk håndtering af alle arbejds-

gange i forbindelse med skriftlige eksamener. Programmet blev afprøvet i successivt større og større skala og ved 

sommereksamen 2012 håndterede programmet skriftlige prøver for 10.000 studerende og under medvirken af ca. 

1.000 bedømmere spredt på alle fakulteter.  

I august 2012 solgte AU DigEx til det nystiftede firma UNIwise.  Det blev endvidere besluttet, at AU ville starte en ny 

proces med at specificere sine krav til et digitalt eksamenssystem sammen med andre interesserede universiteter og 

gå i udbud i løbet af 2013.  

Fire firmaer bød i efteråret 2013 ind på at levere et digitalt eksamenssystem til fem danske universiteter. UNIwise og 

Arcanic var de eneste to firmaer, der kom med i anden runde i licitationsforretningen.  

Arcanics løsning var et udviklingsprojekt over to-tre år, hvor universiteterne bandt sig til at levere en lang række speci-

fikationer af behov og senere selv skulle implementere og hoste systemet; stedprøveproblematikken foresloges løst 

gennem etableringen af et eksamenshus.  

UNIwise havde et færdigt gennemtestet produkt – WISEflow, en videreudvikling af DigEX – til at håndtere skriftlige 

hjemmeopgaver, skriftlige stedprøver med hjælpemidler samt skriftlige stedprøver uden hjælpemidler. Løsningen på 

kontrolproblematikken ved stedprøver var baseret på, at de studerende medbringer deres egen computer (BYOD-

princippet, bring your own device) til stedprøver og logger sig ind på en låst hjemmeside, der kun tillader de studeren-

de at bruger en teksteditor (FLOWlock). UNIwise-løsningen indebar udrulning på alle universiteter i løbet af 2014 og 

var med fuld hosting.  

På universitetsledelsesmødet i december 2013 anbefalede Aarhus BSS, at AU samlet set valgte WISEflow-løsningen. 

Hovedbegrundelserne var:  

i. at en grundig læsning af licitationsmaterialet efter BSS’ opfattelse viste, at WISEflow-systemet i årlige drifts-

omkostninger ville være betydeligt billigere end Arcanic-løsningen  

ii. at etableringen af en eksamensfabrik til håndtering af stedprøver ville være en uacceptabel ufleksibel og dyr 

løsning  

iii. at tidsplanen for Arcanic-udviklingsprojektet med deltagelse af 5 universiteter var urealistisk  

Universitetsledelsen besluttede, at BSS kunne indkøbe WISEflow, og at resten af universitetet gik videre med Arcanic-

projektet. 

 

 


