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Baggrund

Denne afrapportering tjener som midtvejsrapportering på analysen af digitale skriftlige prøver. Afrapporteringen omfatter en 
gennemgang af:

1. Eksisterende nationale erfaringer fra universiteter og professionshøjskoler

2. Resultat af Deloittes proces- og ressourcekortlægning på gymnasieområdet

3. Centrale observationer og anbefalinger til kvalificering af eksisterende løsningskoncept og businesscase på 
gymnasieområdet. Observationer og anbefalinger bygger blandt andet på pkt. 1 og 2, og omfatter:

I. Proces- og prøveunderstøttelse

II. Den tekniske løsning

III. Businesscasen

4. Overvejelser omkring løsningens anvendelse på andre uddannelsesområder
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Nationale erfaringer

Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet
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Procesunderstøttelse : AU satser sammen 
med AAU, RUC, CBS og KU på en samlet 
løsning, der binder hele eksamensflowet
sammen.

Teknisk løsning : Nyudviklet løsning med 
brug af standard-komponenter fra bl.a. 
leverandørens LMS CampusNet.

Leverandør : Arcanic.

Drift : 
� AU, AAU, RUC, CBS og KU har langtfra 

samme udfordring med 
spidsbelastninger som gymnasie-, 
grundskole og AVU-områderne 
forventes at få.

� Leverandør drifter løsningen, men de 
enkelte universiteter kan vælge at 
hjemtage driften, hvis de ønsker det på 
senere tidspunkt. De enkelte 
universiteter får separate driftsmiljøer, 
der sikrer uafhængighed mellem dem.

Kortlægningen af de nationale erfaringer er opsummeret nedenfor. Vurderingen af de nuværende erfaringer bygger på 
erfaringer fra 1) Professionshøjskolernes nylige udbud af et eksamenssystem, 2) AU, KU, RUC, CBS og AAU’s nylige 
udbud af et eksamenssystem samt 3) SDU’s eksisterende eksamensløsning. De tre projekter/løsninger dækker dermed 80 
procent af institutionerne på de videregående uddannelser i Danmark.

Procesunderstøttelse : Løsningen 
dækker alle anvendte prøveformer, men 
understøtter ikke fuldt ud de 
administrative processer, hvorfor der 
fortsat vil være en række manuelle 
arbejdsgange. 

Teknisk løsning : Standard-LMS 
(Blackboard) suppleret med 
egenudviklede komponenter.

Leverandør : Blackboard og SDU (interne
udviklere).

Drift : 
� SDU har langtfra samme udfordring 

med spidsbelastninger som gymnasie-, 
grundskole- og AVU-områderne 
forventes at få.

� Universitetet drifter og vedligeholder 
selv løsningen.

Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Vurderingen af de nationale erfaringer bygger på erfaringer fra tre større projekter/løsninger

* De tre løsninger er nærmere beskrevet i bilag

AU, AAU, RUC, CBS, KU Syddansk Universitet (SDU) Professionshøjskolerne (UC)

Procesunderstøttelse : Understøtter det 
fulde eksamensflow og de fleste 
prøveformer. 

Teknisk løsning : Standard
eksamenshåndteringssystem.

Leverandør : UNIwise.

Drift : 
� Leverandøren UNIwise hoster 

løsningen, men professionshøj-
skolerne kan flytte eller selv overtage 
driften, hvis de ønsker det på senere 
tidspunkt.

� Prismodel: Engangssum for køb af 
komponenter. Betaling for 
videreudvikling og for drift, vedligehold 
og support.
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Centrale observationer knyttet til de tre løsninger/projekter i forhold til XIT

Deloittes centrale observationer til de tre løsninger/projekter kan opsummeres i følgende fire temaer: 
1) procesunderstøttelse og prøveformer, 2) teknisk løsning, 3) drift af løsningerne og 4) prismodel.

Tema Observationer

1. Procesunderstøttelse
og prøveformer

a. Løsningerne dækker generelt den samlede proces fra prøveudarbejdelse over afvikling til 
bedømmelse og karaktergivning.

b. Der har i kravspecificeringen været et større fokus på de faglige og kvalitative fordele end på de 
økonomiske gevinster. AU identificerede dog i deres pilotprojekt DigEx et større 
effektiviseringspotentiale.

c. Løsningerne dækker alle en lang række forskellige og komplekse prøveformer, herunder 
stedprøver uden hjælpemidler, selvrettende prøver og blandede prøveformer.

d. På universiteterne er der særligt stort fokus på teknisk understøttelse af stedprøver uden 
hjælpemidler, herunder sikring af at de studerende ikke kan snyde. 

2. Teknisk løsning a. De tre løsninger er alle baseret på enten et standardsystemer eller videreudvikling af 
standardplatformsløsninger i form af LMS’er (Blackboard hhv. CampusNet).

b. Løsningerne integrerer alle til de studieadministrative systemer.

3. Drift af løsningerne a. Professionshøjskolerne har en central driftsmodel, der er dimensioneret til 10.000 samtidige 
brugere.

b. Universiteterne (AU m.fl.)  har en driftsmodel per institution. Ved stedprøver er der en kombination 
af en decentral og en central model, således at aflevering sker til en decentral server og 
efterfølgende overføres til en central server.

4. Prismodel a. Professionshøjskolernes prismodel er baseret på en fast engangsbetaling for udvikling og 
implementering samt efterfølgende betaling for drift og support.  Der er ikke en betaling per prøve, 
per elev eller lignende.
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Ad 1a. Procesunderstøttelse

Nedenstående tabel illustrerer, hvilke procestrin de forskellige nationale løsninger understøtter. 

AU, AAU, RUC, CBS, KU og UC får med deres nye løsninger den mest gennemgående procesunderstøttelse. SDU har 
fortsat en række manuelle procedurer, herunder ingen systemunderstøttelse af bedømmelsesprocessen. Kun XIT-løsningen 
understøtter ikke prøveudarbejdelse, prøvebesvarelse og rapportering.

Prøvetilmelding Planlægning Prøve-
udarbejdelse

Distribution/
Udlevering

Besvarelse Aflevering Bedømmelse Karaktergivning Rapportering

Forberedelse Gennemførelse Opfølgning

Gym � � � �

AU, AAU, 
RUC,
CBS, 
KU

� � � � � � �

SDU � � � � �

UC � � � � � � �
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Ad 1c. De tre løsninger understøtter en bredere og mere kompleks vifte af prøveformer end XIT

SDU har valgt at understøtte alle prøveformer digitalt, herunder prøver med håndskrift, tegninger mv., hvilket har 
nødvendiggjort udvikling af særlige moduler til understøttelse af de specifikke behov. AU, AAU, RUC, CBS og KU ønsker at 
understøtte de fleste prøver digitalt, men går efter ”den brede motorvej”. AU har endnu ikke besluttet, om de vil understøtte
løbende skriftlige forudsætningsopgaver i den nye løsning, eller om disse skal bibeholdes i institutionernes LMS, hvorfor 
markeringen er i parentes. Selvrettende prøver er ligeledes i parentes, da AU m.fl. har prøveformen med som option.

Prøveformer SDU AU m.fl. UC XIT

Lø
be

nd
e

op
ga

ve
r

Løbende skriftlige opgaver �

Løbende skriftlige forudsætningsopgaver � (�) �

Store skriftlige opgaver � � � �

S
te

dp
rø

ve
r

Mundtlige prøver � � �

Stedprøver m. hjælpemidler � � � �

Stedprøver m. begrænsede hjælpemidler � �

Stedprøver u. hjælpemidler � �

A
nd

re
 p

rø
ve

r

Multiple choice/selvrettende prøver � (�) �

Blandede prøveformer � � �

Gruppeeksamener m./u. individuel karakter � � �

Besvarelser med håndtegnede elementer �
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Ad 3a. De tre nationale løsninger har væsentligt færre samtidige prøver end gymnasieområdet

Nedenstående grafer viser det maksimale forventede antal samtidige prøver samt antallet af prøver per år, som de 
forskellige institutioners løsninger skal understøtte. Blandt de afdækkede nationale erfaringer er professionshøjskolerne den
institution, der kommer tættest på gymnasieområdet mht. skaleringsbehov. På universitetsområdet er prøverne i højere 
grad spredt ud over hele året, og universiteterne har dermed ikke samme udfordring med spidsbelastninger, som 
professionshøjskolerne hhv. gymnasieområdet.

Antal prøver per år, der skal understøttes af løsning

30.000

10.000

1.000500

SDUAU GYMUC

Maks forventet antal samtidige prøver

250.000

300.000

75.000

137.500

UCSDUAU GYM

Antal prøver per år, der skal understøttes af it-løsning

Maks forventet antal samtidige prøver
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Proces- og ressourcekortlægning

- og betydning for den nuværende businesscase
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Proces- og ressourcekortlægning
De kortlagte processer og estimater for tidsforbrug og udgifter er kvalitetssikret af institutionerne

Deloittes fremgangsmåde i forbindelse med dataindsamling er beskrevet nedenfor.

Kortlægning af processer Dataindsamling

� Processerne er kortlagt i 
diagrammer, som dokumenterer 
rollefordeling og aktiviteter.

� Processerne er kvalitetssikret med 
kernemedarbejdere fra 
prøveområdet i Undervisnings-
ministeriet og på workshopper med 
12-14 repræsentanter for hhv. E-gym 
og A-gym.

� Der er gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
221 gymnasiale institutioner.

� Spørgeskemaundersøgelsen 
omfatter tidsforbrug på administrative 
aktiviteter samt udgifter relateret til 
de skriftlige prøver.

� 139 besvarelser er modtaget, 
svarende til 63 % af institutionerne 
og 65 % af eleverne.

� Hertil er der indsamlet data på 
tidsforbrug og udgifter relateret til de 
skriftlige prøver for UVM.

Databehandling

Usikkerhedsfaktorer

� Institutionerne er delt i tre størrelser: Op til 
499 elever, 500 til 999 elever og over 
1000 elever.

� Meget store og meget små angivelser 
(outliers) er frasorteret.

� Tidsforbrug for hver aktivitet er beregnet 
vha. gennemsnit samt 25%-, 50%- og 
75%-kvartil for hver størrelsesgruppe.

� Tidsforbrug er beregnet per institution og 
per elev.

� Angivelser af tidsforbrug er baseret på skøn snarere end målinger i de enkelte institutioner.

� Det har været vanskeligt for institutionerne at opgøre udgifter i processerne, bl.a. fordi udgifter ikke konteres på eksamener.

� Besparelsespotentiale vedrørende tidsforbrug i forbindelse med elevens aflevering kan være overvurderet, da eksamensvagter formentlig vil 
skulle vedblive at være til stede i et lignende omfang.
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Proces- og ressourcekortlægning
Repræsentanterne for hhv. e-gym og a-gym 

Deloitte har afholdt to workshopper med repræsentanter for hhv. e-gym og a-gym. Sigtet med workshopperne har været at 
kvalitetssikre Deloittes proceskortlægninger og estimater af hhv. tidsforbrug og udgifter. Resultaterne fra workshopperne er 
opsummeret i nedenstående tabel.

Tema Input

Besparelsespotentiale � Effektiviseringspotentialet kan også opgøres per elev i stedet for – som nu – per institution.

� Der er et ikke-identificeret effektiviseringspotentiale ift. elever med særlige behov (ca. 17% af eleverne, de 
såkaldte SPS-elever).

� Uenighed om, hvorvidt man vil kunne spare på eksamensvagterne.  

Prøveformer � Hvorfor begrænse løsningen til skriftlige prøver? Hvorfor ikke også medtage fx mundtlige prøver?

Kvalitative fordele � Censorer vil modtage besvarelser hurtigere end i dag.

� Sikkerheden for eleven øges, da prøvebesvarelser ikke skal sendes med post.

Potentielle nye opgaver 
og udgifter for 
institutionerne

� Behov for flere it-supportere og it-kyndige eksamensvagter og vagter med kendskab til den nye løsning.

� Eleverne har udstyr af forskellig kvalitet. Nogle elever vil skulle låne en pc af skolen, der derfor vil skulle have 
backup-pc'er til rådighed ved digitale prøver.

� Digitale stedprøver stiller større krav til skolernes trådløse netværk.

� Institutioner skal kontrollere, at elever er korrekt tilmeldt prøver i XIT, og at prøverne er tilgængelige.

� Institutionerne skal tjekke deres it-setup (netværk mv.) forud for stedprøver.

Risici � Krav om digital bedømmelse kan vanskeliggøre rekruttering af censorer.

� Ressourcesvage elever har ofte it-udstyr af ringe kvalitet og vil dermed være ringere stillet end øvrige elever.
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Proces- og ressourcekortlægning
Deloitte har identificeret et større besparelsespotentiale i institutionerne

� Figuren til højre viser en sammenligning mellem UNI-Cs
tal for årligt besparelsespotentiale fra businesscasen og 
besparelsespotentialet beregnet med udgangspunkt i 
Deloittes spørgeskemaundersøgelse.

� Resultatet af Deloittes spørgeskemaundersøgelse er 
angivet i figuren til højre som tre kvartiler (hhv. 25%, 50% 
og 75%) og et gennemsnit.

� Gennemsnittet for Deloittes besparelsespotentiale er på 
niveau med UNI-Cs, svarende til 21 mio.kr. årligt. 

21,0

14,9

17,6

21,2
22,8

16%

+1%

DeloitteUNI-C

Deloitte (75%)

Deloitte (gns.)

Deloitte (50%)

Deloitte (25%)

UNI-C - Gevinst ift. nuværende drift

UNI-Cs tal sammenlignet med Deloittes

Angivet i mio. kr.

De detaljerede besparelsespotentialer er dokumenteret i bilag s. 33
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Centrale observationer og anbefalinger i forhold ti l gymnasieområdet
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Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Fokus for kvalificering af løsningskonceptet

Deloitte har gennemført et review af det foreliggende udkast til løsningsbeskrivelse og businesscase vedr. implementering 
af en løsning til skriftlig opgaveaflevering på gymnasieområdet. Reviewet er baseret på en gennemgang af det pt. 
foreliggende udkast til projektbeskrivelse samt behandling på en række møder med UNI-C og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Reviewet behandler tre temaer:

1. Løsningens proces- og prøveunderstøttelse, herunder sammenholdt med erfaringerne fra de videregående uddannelser

2. Den tekniske løsning, herunder overvejelser i forhold til løsningens drift

3. Businesscasen, herunder revideret bud på gevinster med afsæt i proces og ressourcekortlægning samt vurdering af de 
foreliggende udviklingsestimater

I det følgende gennemgås først de centrale observationer, som Deloitte har til det foreliggende materiale i forhold til de tre 
temaer. Afslutningsvis behandles overvejelser omkring anvendelse på andre uddannelsesområder (grundskole og AVU).

Deloitte har gennem møder med UNI-C og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen givet løbende bemærkninger til materialet. Deloitte 
har undervejs modtaget opdateret materiale, der afspejler, at en række af Deloittes bemærkninger er blevet adresseret.
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Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad 1. Proces- og prøveunderstøttelse

Deloittes centrale observationer i forhold til proces- og prøveunderstøttelse er:

a. Der er stor efterspørgsel blandt gymnasierne efter en løsning på gymnasieområdet. Der er dog ikke stor villighed fra 
gymnasierne til at vente længe på en løsning, og ca. 1/3 del af institutionerne har allerede introduceret egne løsninger 
til digital understøttelse af aflevering af prøver. Den digitale aflevering bruges primært for at kunne plagiatkontrollere. 
Gymnasierne påpeger selv, at de eksisterende løsninger, herunder særligt Lectio funktionelt dækker den beskrevne 
løsning.

b. De løbende skriftlige afleveringer understøttes i dag i meget høj grad af de eksisterende systemer på gymnasierne 
(alle anvender systemer til opgaveaflevering og 92 pct. gør det i høj grad). Der er således ikke grundlag for at lave en 
særskilt løsning til dette på gymnasieområdet.

c. Den beskrevne XIT-løsning har altovervejende fokus på at sikre en effektivisering af distributionsprocessen. Der er 
meget begrænset fokus på faglige/pædagogiske/kvalitative fordele, som en løsning kan bibringe. Det er i høj grad den 
nuværende proces som søges digitaliseret. Materialet tager som sådan ikke stilling til om processerne kan 
tilrettelægges anderledes eller bedre. F.eks. bedømmelsesprocessen, hvor der ikke tænkes i om der som led i 
processen kan anvendes redskaber så som tjeklister mv. 

d. Løsningen afgrænser sig, sammenlignet med løsningerne på de videregående uddannelser, funktionelt fra procestrin 
omkring 1) prøveudarbejdelse og 2) prøveafvikling samt en bredere vifte af prøveformer. Der kan eventuelt tænkes i 
en trinvis implementering over en årrække.

e. Bedre ledelsesinformation nævnes som en central drivkraft i implementeringen, men der er ikke i løsningsbeskrivelsen 
taget stilling til, hvordan dette kan sikres, herunder hvilke data der ønskes og hvorledes det sikres, at disse data 
opsamles igennem de digitaliserede processer. 
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25%

11%
64%

Anvendes digitalt læringssystem 
(LMS) til digital aflevering af 
prøvebesvarelser ved SSO og SRP?

Ja, i høj grad
Ja, i mindre grad
Nej

10%

23%

67%

Anvendes digitalt læringssystem 
(LMS) til digital aflevering af 
prøvebesvarelser ved de skriftlige 
prøver?

Ja, i høj grad
Ja, i mindre grad
Nej

92%

8% 0%

Anvendes digitalt læringssystem 
(LMS) til løbende opgaveaflevering 
i forbindelse med undervisningen?

Ja, i høj grad
Ja, i mindre grad
Nej

Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad 1a og 1b. Brug af digitale læringssystemer i de gymnasiale institutioner

Spørgeskemaundersøgelsen på gymnasieområdet viser, at alle institutionerne anvender LMS-systemer til de løbende 
opgaveafleveringer, heraf 92 procent i høj grad. Blandt de anvendte LMS-systemer er Lectio langt det mest udbredte med 
66% anvendelse efterfulgt af Fronter, der bruges af 22 procent af institutionerne.

Ca. 1/3 af institutionerne anvender også LMS-systemer ved aflevering af de skriftlige prøver samt SSO- og SRP-opgaverne. 
Den digitale løsning anvendes særligt for at kunne plagiatkontrollere og er ofte et supplement til den papirbaserede 
aflevering. 

Skriftlige prøver SSO og SRPLøbende opgaver



- 18 -

Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad 1c. Løsningen har altovervejende fokus på at sikre en effektivisering af distributionsprocessen

� Leverandørstyring
� Korrekturlæsning
� Kvalitetskontrol 

� Modtagelse, kontrol og opbevaring af prøvesæt
� Håndtering af fejl
� Klargøring og uddeling af prøvesæt
� Indsamling af prøvebesvarelser
� Sortering af prøvebesvarelser

� Sortering af prøvebesparelser til censorer
� Print af karakterlister 
� Pakning og forsendelse af prøvebesvarelser og 

karakterlister
� Modtagelse og evt. arkivering af prøvebesvarelser 

efter censormøde
� Indtastning af karakterer i studieadministrative 

systemer

� Trykning af prøvesæt (eksternt bureau)
� Produktion af cd-rommer (eksternt bureau)
� Pakning og distribution af prøvesæt (eksternt 

bureau)
� Omslag til prøvebesvarelser

� Print af nye prøver
� Print af prøvebesvarelser
� Kuverter
� Porto

� Porto
� Kuverter

� Fuld udnyttelse af digitale muligheder ift. prøveoplæg
� Links til internet i prøver
� Øvrigt digitalt indhold i prøver

� Prøveformer, der i højere grad afspejler 
undervisningen

� Tidssvarende eksamener, hvor eksaminander bliver 
afprøvet i et virkelighedsnært setup

� Test af elevernes evne til at søge og forholde sig til 
informationer på internettet

� Plagiatkontrol
� Automatisk kontrol af objektive forhold for 

besvarelsen ved afleveringen
� Adgang til prøver uanset lokation
� Mulighed for at kontrollere eksaminanders adgang til 

applikationer og informationer, herunder til internet 
vha. browser-lockdown

� Adaptive prøver (mest relevant ifbm. undervisningen)

� Generelt bedre understøttelse af 
bedømmelsesproces

� Digital opbevaring og håndtering af besvarelser
� Digital kommentering og feedback
� Støtte til bedømmere i form af statistik, automatisk 

bedømmelse af dele af besvarelse mv.
� Større sikkerhed i håndtering af prøvebesvarelser

Prøvetilmelding Planlægning Prøve-
udarbejdelse

Distribution/
Udlevering

Besvarelse Aflevering Bedømmelse Karaktergivning Rapportering

Forberedelse Gennemførelse Opfølgning
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Nedenfor er en oversigt over mulige kvantitative og kvalitative gevinster. Gevinster med kursiv er ikke omfattede af den 
nuværende løsningsbeskrivelse.
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Konsolideret
national prøve-

platform

Udviklingstrin for digitalisering af prøver
Ad 1d. Løsningen dækker ikke prøveudarbejdelse og prøveafvikling samt en bredere vifte af prøveformer

Deloitte ser fire niveauer af ambitioner, som kan understøttes af en løsning, enten initielt eller gennem en faseopdelt 
implementering. Ambitionsniveauerne er udtryk for, hvor man strategisk/forretningsmæssigt ønsker at bevæge sig hen over 
tid. Løsningsbeskrivelsen for XIT tager ikke eksplicit stilling til, hvilket ambitionsniveau man ønsker at være på i år 8 efter 
implementering.

Afvikling af 
prøver

Udarbejdelse
af prøver

Distribution af
prøver og 

besvarelser

S
tig

en
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m
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• Den nationale
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• Den samlede 
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• Skriftlige prøver • System-
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• DOPLO
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• Skriftlige prøver • Proces-
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Ad 1: Systemer omfattede er inklusiv grundskole- og AVU-områderne

XIT

UC

Uni.
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Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad 2. Den tekniske løsning

Deloittes centrale observationer i forhold til den tekniske løsning er:

a. Den beskrevne løsning vurderes at dække de kortlagte processer og funktionelle behov, som er specificeret i 
løsningsbeskrivelsen og businesscasen.

b. Kortlægningen viser, at der findes standardløsninger eller standardplatformsløsninger (f.eks. CMS, CRM eller LMS), der 
potentielt kan anvendes. Estimaterne og kravene i løsningsbeskrivelsen og businesscasen tager afsæt i, at der 
egenudvikles en løsning. Dette kan have betydning for businesscasen, den faseopdelte implementering og projektets 
risikoprofil, ligesom det kan have betydning for den funktionalitet, der kan tilbydes og således scope for en løsning.

c. En central risiko ved løsningen er driftsafviklingen ved fuld skalering med over 30.000 samtidige brugere. Der er ikke i 
løsningsbeskrivelsen taget nærmere stilling til, hvilken driftsmodel er bedst egnet, herunder dedikeret løsning, private 
cloud, public cloud etc.

d. Det er Deloittes anbefaling, at public cloud-baserede løsninger i markedet i dag ikke vil kunne opfylde 
Undervisningsministeriets krav. Deloitte ser tre modeller for drift:

o Der etableres et fast dedikeret driftsmiljø, som alene anvendes til digitale skriftlige prøver (oplæg i businesscase)

o Der etableres et delt miljø med andre it-løsninger hos UNI-C/Statens It, efter principperne om private cloud. Det 
kan f.eks. være, at driften af løsningen til digitale skriftlige prøver og nationale test kan samles på samme 
driftsplatform. Kapacitetsbehov kan udjævnes gennem en samlet eksamensplanlægning på tværs af 
platforme/uddannelser.

o Driften outsources med krav om, at der i spidsbelastningsperioderne (december, maj og juni) er et fuld skaleret, 
dedikeret miljø til rådighed. Udenfor spidsbelastningsperioderne kan leverandøren råde over dele af 
driftskapaciteten.
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• Twentyonelearning (Danmark)

• Lectio (Danmark)

• Campusnet/Arcanic
(Danmark)

• Elevplan (Danmark)

• Fronter (Norge)

• itslearning (Norge)

• BlackBoard (USA)

• WiseFlow (Danmark)

• Inspira (Norsk)

• RM Results (Engelsk)

• Respondus (USA)

• CITO (Holland)

Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad 2b. Deloittes foreløbige kortlægning viser, at der er standard- eller standardrammesystemer

Deloittes foreløbige kortlægning viser, at der er mulige standardsystemer i tre kategorier: 1) Eksamens- og testsystemer, 2) 
læringssystemer (LMS) og 3) andre standardplatforme, f.eks. content management-systemer (CMS).

Udvikling af en løsning til understøttelse af digitale prøver kan eventuelt ske i en kombination af egenudvikling og 
standardplatform. Endvidere bør det overvejes, om løsningen skal indeholde f.eks. et kø-system til håndtering af mange 
samtidige afleveringer.

1) Eksamenssystemer 2) Læringssystemer (LMS) 3) Andre standardplatforme

CMS

• Sharepoint

• Sitecore

• IBM
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Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad 3. Businesscase

Deloittes centrale observationer i forhold til businesscasen er:

a. De samlede estimater synes at være dækkende for de aktiviteter og investeringer, der skal foretages. Det er Deloittes 
vurdering, at en række af estimaterne ligger i den høje ende. Det drejer sig særligt om estimaterne for design og 
udvikling af løsningen samt for etablering af driftsmiljøer. Modsat er det Deloittes vurdering, at estimaterne til 
implementering på institutionerne er i den lidt lave ende, herunder omkostninger til kommunikation og uddannelse af 
medarbejdere i forbindelse med udrulning.

b. Udviklingsestimaterne er markant højere end priserne fra professionshøjskolernes udbud (standardsystem) og 
Deloittes estimering med brug af en use case point metode1. Dog afspejler hverken professionshøjskolernes udbud 
eller use case point metoden det særlige fokus, der skal være på skalering i gymnasieløsningen.

c. I beskrivelsen af den tekniske løsning fremgår det, at løsningen skal bygge på etablering af et internet-site som en 
sky-tjeneste. I businesscasen regnes med en dedikeret løsning. Som nævnt i afsnit om den tekniske løsning forslår 
Deloitte, at det undersøges, om det er muligt at etablere en privat sky, f.eks. med brug af den nationale test platform.

d. Der er ikke indregnet omkostninger til automatisk test af driftsmiljøet før eksamener. Deloitte forslår, at der afsættes 
midler til dette.

e. Deloitte vurderer, at såfremt løsningen afgrænses funktionelt og procesmæssigt som beskrevet, så er en 
businesscase horisont på 8 år lang, givet at der formodentlig vil komme krav til større ændringer til løsningen indenfor 
en 8-årige periode. Således kan der tænkes i en fasedelt implementering med stigende ambitionsniveau.

Ad 1: Use case-beregningen er udarbejdet med udgangspunkt i en opsplitning af den nuværende løsningsbeskrivelse i use cases, som hver især er kompleksitetsvægtet.
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Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad 3a. XIT estimaterne dækker alle centrale omkostningskategorier

Nedenstående tabel giver et overblik over projektomkostninger og efterfølgende årlige driftsudgifter for hhv. XIT-løsningen 
og Professionshøjskolernes løsning. Omkostninger til design og implementering samt etablering af miljøer ligger væsentligt 
over professionshøjskolernes løsning mens de estimerede omkostninger til implementering/udrulning er markant lavere.

Omkostningskategori Gym UC Difference (pct.)

Planlægning og foranalyse 1,1 XXX XXX

Kravspecifikation og udbud 0,5 XXX XXX

Design og udvikling af løsning 12,4 XXX XXX

Integrationer til randsystemer 1,1 XXX XXX

Etablering af miljøer og udgifter 
til miljøer i projektet

5,5 XXX XXX

Implementering/udrulning 1,2 XXX XXX

Projekt og forandringsledelse 6,5 XXX XXX

Risikopulje 2,7 XXX XXX

Total 30,9 XXX XXX

Drift, vedligehold og support 
(årlige udgifter)

5,7 XXX XXX

* Pile viser særlige opmærksomhedspunkter i forhold til estimater.
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Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Ad. 3b Businesscase – sammenligning af udgifter til udvikling af digitale prøver

Sammenlignet med professionshøjskolernes udbud og Deloittes estimering med use case points er udviklingsestimaterne til 
XIT-løsningen forholdsvis høje. Dog afspejler hverken professionshøjskolernes udbud eller use case point-metoden det 
særlige fokus, der skal være på performance i gymnasieløsningen. Use case point-metoden estimerer udelukkende den 
funktionelle udvikling, og alt efter hvor erfarent et udviklingsteam man estimerer med (25-35 timers udvikling pr. use case 
point), spænder estimeringsmetoden fra ca. XXXXX kr., baseret dels på use cases identificeret ud fra XIT-
løsningsbeskrivelsen, dels på samme metode anvendt på professionshøjskolernes kravspecifikation.

Differencer i udviklingsomkostninger

.
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Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsn ing og businesscase
Overvejelser omkring anvendelse på andre uddannelsesområder

Deloitte vurderer, at den beskrevne løsning til gymnasieområde, afhængig af ambitionsniveau, godt kan anvendes på 
grundskole- og AVU-området. Dette bygger på:

� Den hidtidige kortlægning af processerne på hhv. gymnasie-, grundskole- og AVU-områderne har ikke afdækket større 
forskelle i de processer, der vil skulle understøttes af XIT. Det vil derfor være relevant at overveje en fælles løsning. 
Beslutninger om dette bør dog afvente yderligere verificering af proceskortlægningerne. 

� Centralt for overvejelserne om en fælles løsning står kravene til XITs driftsmæssige performance. En løsning til 
gymnasieområdet vil skulle kunne håndtere spidsbelastninger med op til 30.000 samtidige brugere, mens en løsning til 
grundskoleområdet vil stille endnu højere krav til løsningen, med op til 65.000 samtidige brugere. De skriftlige prøver for 
grundskoleområder og det gymnasiale område ligger tidsmæssigt forskudt, hvorfor samtidige spidsbelastninger på 
gymnasie- og grundskoleområdet ikke vil skulle håndteres.

� En udfordring på grundskoleområdet vil være at sikre, at elevdata kommer fra de enkelte institutioners 
studieadministrative systemer til XIT. Denne dataoverførsel er allerede etableret på gymnasieområdet via de tre 
studieadministrative systemer Lectio, Ludus og Elevplans integration med XPRS. Situationen på grundskoleområdet er 
dog mere kompliceret, idet der er flere studieadministrative systemer, flere institutioner har slet ikke noget 
studieadministrativt system, og elever indmeldes ikke i dag enkeltvis til eksamen men alene som klasser/hold. Det 
udestår at analysere, hvordan digital indmelding af elever til eksamen fremover vil kunne sikres, herunder en nærmere 
analyse af mulighederne for at udbygge funktionalitet til dette i XPRS eller i det eksisterende prøveadministrative system 
på grundskoleområdet, PAS.

� Endvidere vil en beslutning om anvendelse på grundskoleområdet afhænge af strategi for den nationale testplatform.
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Bilag A – Eksisterende nationale løsninger
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet

� Deloitte har indhentet erfaringer med danske implementeringer af digitale eksamener fra Århus Universitet (AU), 
Syddansk Universitet (SDU) og Professionshøjskolerne (UC). 

� Århus Universitet og Syddansk Universitet er udvalgt som interessante aktører af styregruppen, idet de begge har 
arbejdet med digitale eksamener i en årrække og har valgt forskellige tilgange og løsningsdesigns.

� Professionshøjskolerne har for nylig gennemført udbud vedr. understøttelse af digitale eksamener, og da de på flere 
punkter ligner gymnasier og grundskoler mere end universiteterne, er de også relevante i en afdækning af nationale 
erfaringer.

� Analysen har taget afsæt i en gennemgang af tilgængeligt materiale, såvel som samtaler og interviews med aktørerne. 

� Deloitte har afholdt interviews med følgende personer:

– Professionshøjskolerne: Interview af programleder Anne Eskildsen, 

– Syddansk Universitet: Interview af e-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen og systemansvarlig for e-læring 
Martin Dollerup Nielsen. Desuden indhentning af oplysninger om økonomi for udvikling af eksamensløsninger fra 
it-chef Kurt Gammelgaard Nielsen

– Aarhus Universitet: Interview af vicedirektør for AU Studier - Driftsstab Maria Volf Lindhardt og chefkonsulent i AU 
Studier - Driftsstab Hans Jørgen Hansen.
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Aarhus Universitet

� Aarhus Universitet (AU) har siden 2008 arbejdet med digitalisering af eksamener, og har netop gennemført et udbud af 
en platform til håndtering af digitale eksamener. Udbuddet blev gennemført sammen med hhv. AAU, RUC, CBS og KU. 
Forud for udbuddet har AU gennemført to pilotprojekter – et for digital aflevering af skriftlige prøver med tilsyn (digitale 
stedprøver, USB-løsning) og et for digital aflevering af skriftlige prøver uden tilsyn (DigEx). DigEx har siden ført til 
oprettelsen af virksomheden UNIwise og en kommercialisering af DigEx i form af WISEflow. De to pilotprojekter har givet 
input til de krav, AU har stillet til den nye løsning.

Område Beskrivelse

Procesunderstøttelse � AUs nye løsning skal understøttelse samtlige processer i eksamensflowet – fra en underviser stiller opgaven, til 
opgaven i sidste ende er bedømt og arkiveret.

� Planlægning af prøver foregår dog i et andet system og arkivering af opgaver sker i AUs ESDH-system.

Prøveformer � Både skriftlige og mundtlige prøver.

� De skriftlige stedprøver uden hhv. med begrænsede hjælpemidler udgør langt den største udfordring.

Teknisk løsning � AU ønsker at have maksimal kontrol over sin tekniske løsning, så AU kan styre udviklingen og sikre, at den 
fremover bedst muligt understøtter AUs særlige krav til digitale prøver. Dette taler for valget af en ikke-
standardløsning.

� AU har valgt en leverandør med rødder i universitetssektoren (Arcanic), der udvikler en løsning men tilbyder at 
genbruge allerede udviklede komponenter.

Drift � AU har langtfra samme udfordring med spidsbelastninger, som gymnasie-, grundskole og AVU-områderne 
forventes at få.

� Leverandøren drifter løsningen, men de enkelte universiteter kan vælge at hjemtage driften, hvis de ønsker det 
på senere tidspunkt. De enkelte universiteter får separate driftsmiljøer, der sikrer uafhængighed mellem dem

Faglige og økonomiske 
gevinster

� Det primære sigte med en udbygget it-understøttelse ligger for AU ikke på effektivisering, men på opfyldelse af 
lovkrav (at overholde den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi), moderniseret understøttelse af prøver og 
eksamener samt smidige processer for universitetets administrative personale.
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Syddansk Universitet

� Syddansk Universitet (SDU) har haft LMS’et Blackboard siden 2001 og har løbende udviklet oven på standardplatformen. 
Siden 2010 har SDU med brug af interne udviklerressourcer arbejdet på at digitalisere de skriftlige stedprøver og har bl.a. 
udviklet komponenterne SDU Assignment, SDU Scribble og SDU Boot.

Område Beskrivelse

Procesunderstøttelse � SDUs løsning fokuserer på understøttelse af prøveafvikling og digital aflevering af prøver. Løsningen 
indeholder dog en del manuelle processer (fx upload af PDF med besvarelser til plagiatkontrol, manuelle 
forsendelser af PDF med besvarelser til censorer, manuel arkivering af besvarelser).

Prøveformer � SDU ønsker at understøtte digital aflevering af stort set alle prøveformer. Prøver uden eller med begrænsede 
hjælpemidler er de mest krævende prøveformer og stiller store krav til it-understøttelsen.

Teknisk løsning � Blackboard og egenudviklede komponenter: SDU Assignment (anonym digital aflevering), SDU Scribble
(software til digital pen, der muliggør digitalisering af håndskrift), SDU Boot (USB-løsning til hindring af snyd)

� Exam4 til afvikling af rent tekstbaserede prøveformer med begrænset eller ingen adgang til hjælpemidler

� Respondus LockDown Browser til afvikling af digitale prøver uden adgang til hjælpemidler

� Tekniske tiltag mod snyd: Stikprøver af netværkstrafikken under stedprøverne, herunder mobile scannere der 
spotter aktive mobiltelefoner i lokalet

Drift � SDU har langtfra samme udfordring med spidsbelastninger, som gym, grund og AVU forventes at få.

� Universitetet drifter og vedligeholder selv løsningen

Faglige og økonomiske 
gevinster

� Det primære sigte med udbygget it-understøttelse ligger ikke på effektivisering, men på opfyldelse af lovkrav (at 
følge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi), moderniseret understøttelse af prøver og eksamener samt 
smidige processer for det administrative personale.

� SDU ser ikke noget stort effektivseringspotentiale i digitalisering af skriftlige prøver. De forventer tværtimod, at 
udgifterne til de skriftlige prøver vil blive højere med øget digitalisering.
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Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleo mrådet
Professionshøjskolerne

� Professionshøjskolerne har for nylig gennemført et udbud af et digitalt eksamenshåndteringssystem og har valgt 
standardsystemet WISEflow fra virksomheden UNIwise. Før udbuddet brugte nogle af professionshøjskolerne allerede 
WISEflow, mens andre brugte løsninger fra Arcanic, Fronter og itslearning. Alle UC’er undtaget Metropol er med i 
implementeringen. Metropol er med som option.

Område Beskrivelse

Procesunderstøttelse � Understøtter oprettelse af prøver, udlevering af prøver, aflevering, bedømmelse og karaktergivning

� Eksamensplanlægning, skemalægning, lokalebooking, censorallokering mv. vil ikke være understøttet af 
professionshøjskolernes nye løsning. Disse processer vil eventuelt blive inkluderet på et senere tidspunkt.

Prøveformer � Professionshøjskolerne vil understøtte aflevering af stort set alle prøveformer, herunder de løbende afleveringer af 
opgaver, der er en forudsætning for, at en studerende kan gå op til eksamen. Professionshøjskolernes løsning 
strækker sig dermed ind på det område, der typisk er dækket af LMS’erne.

Teknisk løsning � Standardsystem (WISEflow). Har prioriteret hurtig implementering og standardisering over fleksibilitet og ejerskab.

� SSO med UNI-Login og WAYF. Måske NemID senere.

� Et par udenlandske og en række danske leverandører viste interesse for udbuddet. Én leverandør bød på opgaven.

� Professionshøjskolerne understøtter kun eksamener, hvor hjælpemidler er tilladt. Snydproblematik fylder ikke meget, 
og professionshøjskolerne overvejer ikke i noget særlig omfang tekniske foranstaltninger til hindring af snyd.

Drift � Leverandøren UNIwise hoster løsningen, men professionshøjskolerne kan flytte eller selv overtage driften, hvis de 
ønsker det på senere tidspunkt.

� Krav om 10.000 samtidige afleveringer og op til 300.000 eksamener om året.

� Prismodel: Engangssum for køb af komponenter. Betaling for videreudvikling og for drift, vedligehold og support

Faglige og 
økonomiske gevinster

� Professionshøjskolerne vurderer ikke, at der er nogen decideret faglige fordele ved den digitale løsning, ud over at 
den giver de studerende et let overblik over deres opgaver og prøver.

� Estimerer med besparelser svarende til 6 mio. kr. om året
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Bilag B – Proces og ressourcekortlægning på gymnasie området
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Proces og ressourcekortlægning på gymnasieområdet 
Besparelsespotentiale

� Nedenstående tabel viser hhv. UNI-Cs besparelsespotentiale og det effektiviseringspotentiale, Deloitte har beregnet 
effektiviseringspotentialet med udgangspunkt i tal indhentet via den gennemførte spørgeskemaundersøgelse.

Decentrale licenser er ikke beregnet i Deloittes business case

UNI-C

Mio. kr.
Gevinst ift. 
nuværende drift

25% 50% gns. 75%
Fremstilling og forsendelse 10,19 10,20 10,20 10,20 10,20
Distribution af stedprøver, KTS 0,03 0,12 0,12 0,12 0,12
Distribution af stedprøver, inst. 0,19 0,14 0,39 0,95 1,05
Aflevering af stedprøver 7,75 0,33 1,14 2,72 3,28
Decentrale licenser 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
Aflevering af SRP 0,20 0,41 0,66 0,98 1,05
Bedømmelse af stedprøver, KTS 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Bedømmelse af stedprøver, inst. 0,31 1,33 2,55 3,60 4,29
Censormøde diverse 0,30 0,40 0,44 0,49 0,50
Bedømmelse af SRP 0,11 0,07 0,22 0,33 0,43

Total 20,98 14,85 17,56 21,22 22,76

Deloitte

Besparelsespotentiale pr. år
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Proces og ressourcekortlægning på gymnasieområdet 
Databehandling

� Deloitte har ikke medtaget alle tal fra spørgeskemaundersøgelsen i beregningen af effektiviseringspotentialet. Nedenfor 
oplistes de procestrin, der ikke er medtaget i Deloittes beregning:

– Opgørelsen af tidsforbrug ved elevernes print, underskrift og aflevering er på baggrund af tilbagemeldingerne på 
workshops reduceret med halvdelen. 

– Omkostninger til eksternt rekrutterede eksamensvagter er ikke medtaget, da disse afspejles i tidsforbruget.

– Omkostninger til transport til og fra censormødet i Odense er ikke medtaget, da mødet forventes opretholdt.
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Den beskrevne løsning på gymnasieområdet
Fremtidig proces for stedprøver

� Svømmebanediagrammet nedenfor viser den fremtidige proces for stedprøver på gymnasieområdet.
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