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1. Indledning og baggrund 

Finansministeriet (repræsenteret ved Digitaliseringsstyrelsen) har i samarbejde 
med Undervisningsministeriet, KL og Uddannelses- og Forskningsministeriet 
bedt Deloitte om at analysere potentialet ved overgangen til digitale skriftlige 
prøver i grundskolen, i gymnasiet og på de almene voksenuddannelser. 

Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd (2013-2020) skal sætte fart på brugen af teknologi og 

digitalisering på de store velfærdsområder. På undervisningsområdet er der som et af fire 

indsatsområder sat som mål, at der i 2016 opnås en positiv økonomisk og faglig effekt gennem 

udvikling og udbredelse af et løsningskoncept for digitale skriftlige prøver, herunder muligheden for 

selvrettende prøver i udvalgte fag. Endvidere er der, i det omfang der ikke allerede findes løsninger, et 

ønske om at gøre det muligt, at andet skriftligt materiale kan afleveres digitalt, for eksempel større 

opgaver og projekter. 

Der er på nuværende tidspunkt, nationalt såvel som internationalt, oparbejdet erfaring i større og 

mindre grad omkring forberedelse og afvikling af samt opfølgning på digitale skriftlige prøver og 

elektronisk opgaveaflevering. Herunder er der over de senere år på de videregående uddannelser 

arbejdet med afholdelse af digitale skriftlige prøver, ligesom Undervisningsministeriet siden 2007 har 

gennemført digitalt selvrettende prøver i fagene biologi og geografi. Til sommer gennemføres 

endvidere et pilotforløb med digital afgangsprøve i matematiske færdigheder. 

I perioden fra uge 6 til uge 15 i 2014 har Deloitte gennemført en analyse af eksisterende processer, 

erfaringer og systemlandskaber og opstillet en række løsningsmodeller for den proces- og it-mæssige 

tilrettelæggelse af digitale skriftlige prøver. 

1.1. Deloittes tilgang til analysen 

Deloittes analyse omfatter følgende tre delleverancer: 

1. Kortlægning af eksisterende erfaringer med digitale skriftlige prøver. 

2. Opstilling og vurdering af et eller flere løsningskoncepter for den proces- og it-mæssige 
tilrettelæggelse af digitale skriftlige prøver. 

3. Udarbejdelse af en potentialevurdering for overgangen til digitale skriftlige prøver, herunder 
gevinster og udgifter i forhold til implementering og drift. 

Deloittes analysetilgang har taget afsæt i de tre delleverancer og har været tilrettelagt, så der er 

opnået et solidt og gennemarbejdet grundlag for at træffe beslutning om den videre proces med 

implementering af digitale skriftlige prøver, herunder løsningsmodel og businesscase. 

I forhold til gymnasiet var der allerede forud for Deloittes analyse igangsat et arbejde i regi af 

Undervisningsministeriet omkring løsningskoncept og potentialevurdering. Analysens fokus for dette 

område har derfor været afgrænset til en kvalitetssikring/validering af det opstillede løsningskoncept 

og kvalitetssikring/validering af den foreliggende businesscase. 
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Som led i analysen har Deloitte gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasier, 

grundskoler og almen voksenuddannelse (avu) og indsamlet og gennemgået proces- og 

systemdokumentation og afholdt en række workshops og afrapporteringsmøder med deltagelse fra 

Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen, KL, UNI•C, 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, gymnasier, grundskoler og avu. Deloitte har yderligere gennemført 

interview, workshops mv. med aktører fra en række universiteter og professionshøjskolerne, herunder 

programledere, studieadministrativt personale og forskere. Deloitte har endvidere gennemført en 

request for information (RFI) blandt en række danske og internationale leverandører af 

standardeksamensløsninger og været i yderligere dialog med en række af disse med henblik på at 

kvalificere Deloittes estimater af implementeringsomkostninger. Businesscases er udarbejdet ved brug 

af statens businesscasemodel. 

1.2. Læsevejledning 

Denne rapport afrapporterer Deloittes analyse. Rapporten indledes med fire kortlægnings- og 

analysekapitler efterfulgt af et kapitel, der gennemgår de løsningsmodeller, Deloittes analyse har 

afdækket. Rapporten afsluttes med en potentiale- og risikovurdering af løsningsmodellerne. 

 I kapitel 2 gennemgås de eksisterende erfaringer med digitale skriftlige prøver i Danmark såvel 
som internationalt. Resultatet af Deloittes markedsscreening gennemgås også i dette kapitel. 

 I kapitel 3 gennemgås de økonomiske gevinster og faglige fordele ved en digitalisering af de 
skriftlige prøver. Dette kapitel fungerer som opsummering af de økonomiske incitamenter til at 
digitalisere prøverne og som en perspektivering i forhold til de faglige fordele, der på linje med de 
økonomiske fordele kan fungere som løftestang for digitalisering af de skriftlige prøver. 

 I kapitel 4 gennemgås Deloittes ressourcekortlægning og potentialevurdering sammen med 
Deloittes observationer på gymnasieområdet.  

 I kapitel 5 gennemgås de nuværende processer forbundet med skriftlige prøver i grundskolen og 
på avu. Resultatet af Deloittes kortlægning af ressourceforbruget gennemgås også sammen med 
kortlægningen af den eksisterende it-understøttelse af procestrin for stedprøver i grundskolen og 
på avu. 

 I kapitel 6 gennemgås de overordnede krav, der ifølge Deloittes vurdering bør stilles til en 
fremtidig løsning (funktionelle såvel som ikke-funktionelle krav). De løsningsmodeller, Deloittes 
analyse har afdækket, gennemgås efterfulgt af en potentiale- og risikovurdering af 
løsningsmodellerne. 

Deloitte har som del af midtvejsrapportering den 6. marts givet konkrete bemærkninger til det 
opstillede løsningskoncept og foreliggende businesscase på gymnasieområdet. 
Midtvejsrapporteringen er vedlagt som bilag 9 til nærværende rapport. 
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2. Eksisterende erfaringer med 
digitale skriftlige prøver 

Deloitte har kortlagt en række danske og internationale 
uddannelsesinstitutioners erfaringer med implementering af digitale skriftlige 
prøver. Deloitte har yderligere gennemført en markedsscreening af 
eksisterende standardeksamensløsninger. 

Dette kapitel indeholder en kort gennemgang af Deloittes kortlægning af nationale og internationale 

erfaringer med digitale skriftlige prøver. Gennemgangen er struktureret i henhold til fire dimensioner: 

procesunderstøttelse, teknisk løsning, drift og belastning, det vil sige, hvor mange samtidige elever de 

enkelte løsninger skal kunne understøtte. Resultatet af Deloittes screening af markedet for 

standardeksamensløsninger vil herefter blive opsummeret.
1
 

2.1. Kortlægning af nationale og internationale 
erfaringer 

Deloitte har kortlagt erfaringerne med implementering af digitale skriftlige prøver på henholdsvis 

Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU) og professionshøjskolerne (UC).
2
 De 

undersøgte projekter dækker tilsammen cirka 80 procent af institutionerne på de videregående 

uddannelser i Danmark, idet Aarhus Universitet har gennemført et udbud af en digital 

eksamensplatform sammen med KU, CBS, AAU og RUC (herefter omtalt samlet som de 5 

universiteter). Deloitte har yderligere indsamlet erfaringer fra Norge og Australien. 

Procesunderstøttelse og prøveformer 

Såvel de danske som de internationale løsninger dækker den samlede eksamensproces fra 

prøveudarbejdelse over afvikling til bedømmelse og karaktergivning, og løsningerne dækker også en 

lang række forskellige og komplekse prøveformer, herunder stedprøver uden hjælpemidler, 

selvrettende prøver og blandede prøveformer. 

Projekterne i den danske universitetssektor har i deres kravspecificering haft et større fokus på de 

faglige og pædagogiske fordele end på de økonomiske gevinster, idet universiteterne vurderer, at 

digitalisering af skriftlige prøver er et fordyrende, men kvalitetsforbedrende, tiltag. Dette kan forklares 

med, at universiteterne har stort fokus på især den tekniske understøttelse af de såkaldte stedprøver 

                                                      

1
 Bilag 1 og 2 indeholder en uddybende beskrivelse af henholdsvis de nationale og internationale erfaringer og Deloittes 

markedsscreening. 

2
 Alle UC’er undtaget Metropol og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er med i implementeringen. Metropol er med som 

option. 
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uden hjælpemidler, herunder sikring af, at de studerende ikke snyder. Universiteterne vurderer, at 

denne eksamensform er den dyreste og mest komplicerede eksamensform at understøtte digitalt. 

Professionshøjskolerne ønsker at understøtte aflevering af stort set alle prøveformer med deres nye 

eksamenshåndteringsplatform, 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 learning-management-systemerne, de såkaldte LMS’er. 

I Norge understøtter Prøvegjennomføringssystem (PGS) på grundskole-, avu-, og gymnasieområdet 

det fulde eksamensflow, og løsningen understøtter afvikling af skriftlige stedprøver, hvor eleverne 

henter eksamensopgaven, udfærdiger deres besvarelse og uploader og afleverer besvarelsen i PGS. 

PGS understøtter også afvikling af prøver i forbindelse med nationale test og diagnostiske prøver. 

Den australske løsning dækker den fulde eksamensproces fra opgaveudarbejdelse til endelig 

karaktergivning. Derudover er det planlagt, at løsningen også skal kunne anvendes som del af den 

løbende undervisning (løbende opgaver og test). 

Alle de kortlagte nationale og internationale løsninger dækker en lang række forskellige og komplekse 

prøveformer, herunder stedprøver uden hjælpemidler, selvrettende prøver og blandede prøveformer. 

SDU er gået længst i digital understøttelse af prøveformer og understøtter blandt andet også prøver 

med håndskrift, tegninger mv., hvilket har nødvendiggjort udvikling af særlige moduler. De 5 

universiteter understøtter alle prøver digitalt, herunder de skriftlige stedprøver uden eller med 

begrænsede hjælpemidler, som også er de mest omkostningstunge prøver på grund af kravene til 

afskærmning i forhold til internettet mv. 

Teknisk løsning 

De tre danske løsninger er alle baseret på enten et standardsystem eller videreudvikling af 

standardplatformsløsninger i form af learning-management-systemer (hhv. Blackboard og 

CampusNet). Løsningerne integrerer alle til studieadministrative systemer. Alle løsninger understøtter 

endvidere BYOD (bring your own device) – dog har Aarhus Universitet af hensyn til 

snydproblematikken fravalgt BYOD i forbindelse med stedprøver uden hjælpemidler, hvor der i stedet 

afvikles haleksamener på universitetets udstyr. 

I Norge har universitetssektoren generelt haft et stærkt fokus på afprøvning af standardløsninger og 

samarbejde med leverandører om udviklingsprojekter. UNIwise, Fronter og Inspera er blandt de 

løsninger, der p.t. afprøves. På grundskole-, avu- og gymnasieområdet er den nationale løsning dog 

egenudviklet af det norske Utdanningsdirektoratet. Løsningen består af et prøveadministrationssystem 

(PAS) og et prøvegennemførelsessystem (PGS). 

Den australske løsning er delt op i komponenter (prøveudarbejdelse, adgangsstyring, distribution, 

rapportering osv.), der potentielt kan leveres af forskellige leverandører. Der er gennemført udbud 

med henblik på anskaffelse af et eller flere standardsystemer, eventuelt med en grad af tilpasning/ 

udvikling, hvis ikke alle krav er understøttet. 

Drift af løsning 

De 5 danske universiteter har valgt i første omgang at lade leverandøren driftsafvikle hver deres 

løsning. De enkelte universiteter kan dog vælge at hjemtage driften på et senere tidspunkt, hvis de 
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ønsker dette. De enkelte universiteter får separate driftsmiljøer, der sikrer uafhængighed mellem 

løsningerne. 

Professionshøjskolerne har på samme måde som de 5 universiteter valgt at lade leverandøren drifte 

deres løsning med mulighed for på et senere tidspunkt at hjemtage driften eller source den til 

tredjepart. SDU drifter og vedligeholder selv deres løsning. 

Den norske løsning driftes af Utdanningsdirektoratet. I Australien er udbuddet udformet, så samme 

leverandør vil få ansvar for at levere løsningen og den efterfølgende drift. Driftsmodellen forventes at 

blive fleksibel og skalerbar for at sikre, at driften kan skaleres i forbindelse med prøveperioder, hvor 

belastningen bliver markant højere end resten af året. 

Belastning 

SDU og de 5 universiteter har ikke de store udfordringer med mange samtidige prøver, da prøverne er 

bredt udover det meste af året. Universiteternes løsninger skal således kun kunne håndtere en 

belastning på 500-1.000 samtidige prøver. Professionshøjskolernes løsning er dimensioneret til at 

understøtte op til 10.000 samtidige brugere, mens den australske løsning skal kunne understøtte op til 

1,2 mio. samtidige brugere. 

Deloittes centrale observationer vedrørende de nationale løsninger er opsummeret i nedenstående 

tabel. 

Figur 1. Deloittes centrale observationer vedrørende nationale erfaringer 

Tema De 5 universiteter SDU Professionshøjskolerne 

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

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

Understøtter det fulde 
eksamensflow og de fleste 
prøveformer. 

Teknisk løsning Nyudviklet løsning med brug af 
standardkomponenter fra blandt 
andet leverandørens LMS, 
CampusNet. 

Standard-LMS (Blackboard) 
suppleret med egenudviklede 
komponenter. 

Standardeksamenshåndteringss
ystem. 

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

Universitetet drifter og 
vedligeholder selv løsningen. 

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

Belastning Op til 500 samtidige elever til 
prøve. 

Op til 1.000 samtidige elever til 
prøve. 

Op til 10.000 samtidige elever til 
prøve. 

Deloittes centrale observationer vedrørende løsningerne i Norge og Australien er opsummeret i 

nedenstående tabel. 
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Tabel 1. Deloittes centrale observationer vedrørende løsninger i Norge og Australien 

Tema Australien Norge 

Procesunderstøttelse Løsningen dækker den fulde eksamensproces 
fra opgaveudarbejdelse til endelig 
karaktergivning. Derudover er det planlagt, at 
løsningen også skal kunne anvendes som del af 
den løbende undervisning (løbende opgaver og 
test), herunder af forældre. 

Den nationale løsning (PGS) på grundskole-, 
avu- og gymnasieområdet understøtter det fulde 
eksamensflow. 

PGS understøtter skriftlige stedprøver, nationale 
test og diagnostiske prøver. 

Teknisk løsning Løsningen er delt op i komponenter 
(prøveudarbejdelse, distribution, adgangsstyring, 
rapportering osv.). Udbud er under 
gennemførelse med henblik på at anskaffe et 
eller flere standardsystemer, eventuelt med en 
grad af tilpasning/ 
udvikling, hvis ikke alle krav er understøttet. 

Den nationale løsning til grundskole-, avu- og 
gymnasieområdet er delt op i et 
prøveadministrationssystem (PAS) og et 
prøvegennemførelsessystem (PGS). 

Løsningen er udviklet af Utdanningsdirektoratet. 

Drift Løsningen forventes at blive driftet på en 
fleksibel, skalerbar platform, der muliggør 
midlertidig skalering. 

Den nationale løsning på grundskole-, avu- og 
gymnasieområdet driftes af 
Utdanningsdirektoratet. 

Belastning Op til 1,2 mio. samtidige elever til prøve. Vides ikke 

2.2. Kommercielle løsninger på markedet 

Afholdelse af digitale skriftlige prøver er i dag udbredt, særligt på de videregående uddannelser, og 

der er en række aktører på det internationale marked, der tilbyder løsninger til understøttelse af digital 

eksamensafvikling. Deloitte har som led i analysen evalueret fem leverandører på henholdsvis det 

danske og internationale marked. Det drejer sig om leverandørerne Inspera, UNIwise, RM Results, 

itslearning og MaCom (Macom udbyder løsningen Lectio, som i dag anvendes af hovedparten af de 

almene gymnasier). 

Alle fem leverandørers løsninger understøtter de administrative processer før, under og efter 

eksamensafvikling, herunder oprettelse af prøver, distribution, besvarelse, aflevering, karaktergivning 

og ledelsesrapportering. Derudover understøtter alle andre end itslearning og Lectio en række 

prøveformer, herunder prøveformer med manuel bedømmelse såvel som selvrettende prøveformer. 

Kun RM Results understøtter ikke, at eksamen kan afvikles med brug af eksaminandernes egne 

programmer (altså den type prøve, hvor eksaminanden udfærdiger en besvarelse på egen computer 

og uploader besvarelsen, når den er færdig).  

Fire af de fem løsninger integrerer til eller kan bringes til at integrere til eksterne, tredjeparts 

plagiatkontrolkomponenter. Lectios plagiatkontrol er egenudviklet og kontrollerer opgaver og 

prøvebesvarelser for plagiat ved at sammenligne med andre opgaver og prøvebesvarelser i Lectios 

database, men kontrollerer ikke i forhold til andre kilder, fx tekster på internettet eller andre databaser. 

Løsningerne er alle baseret på et elastisk driftssetup, der kan skaleres til et højt antal samtidige 

brugere. Ingen af de adspurgte leverandører vurderer, at 60.000 samtidige eksaminander eller mere 

vil give større tekniske problemer. Alle løsningerne er centrale løsninger uden behov for decentralt 

serversetup, og flere af leverandørerne tilbyder, at kunden kan drifte deres løsning selv, eller at 

leverandøren kan drifte løsningen, og at afregning kan ske på basis af antal eksaminander, prøver 
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eller lignende parametre. Tabellen nedenfor opsummerer Deloittes evaluering af de fem leverandørers 

løsninger.
3
 

Tabel 2. De fem leverandørers løsninger 

Leverandør UNIwise Inspera RM Results itslearning Lectio 

Oprindelsesland Danmark Norge England Norge Danmark 

Løsning Modulbaseret 
eksamenshåndteri
ngssystem med 
fokus på 
understøttelse af 
processerne før, 
under og efter 
prøver. 

Modulbaseret 
eksamensløsning, 
der understøtter 
hele 
eksamensflowet. 

Modulbaseret 
løsning, der 
understøtter 
afvikling af 
forskellige 
prøvetyper såvel 
som 
administrative 
processer før, 
under og efter 
eksamenen. 

LMS, der foruden 
moduler til 
undervisning og 
læring også 
understøtter 
afholdelse af 
digitale 
eksamener, 
herunder de 
administrative 
processer før, 
under og efter 
eksamen. 

Studie- og 
elevadministrativt 
system med en 
række moduler, 
herunder 
eksamens- og 
censormoduler. 

Proces- og  
prøveunder-
støttelse 

Skriftlige prøver 
med 
understøttelse af 
diverse bilag og 
stedprøver uden 
hjælpemidler, 
flermoduls- og 
kombinationsprøv
er og fra efteråret 
2014 også 
multiple choice og 
mundtlige prøver. 

Prøver med 
manuel 
bedømmelse, 
selvrettende 
prøver og andre 
interaktive 
prøveformer. 

Løsningen 
understøtter 
afvikling af prøver, 
men understøtter 
ikke, at elever kan 
bruge deres egne 
programmer til at 
udarbejde 
prøvebesvarelse 
med efterfølgende 
upload af 
besvarelsen. 

Løsningen 
understøtter 
prøver med 
manuel 
bedømmelse, 
hvor 
eksaminanden 
enten uploader en 
besvarelse, der er 
udformet lokalt, 
eller skriver svar i 
tekstfelt i 
løsningen. 
Løsningen 
understøtter ikke 
andre 
prøveformer end 
de 
essaybaserede. 

Løsningen 
understøtter 
prøver med 
manuel 
bedømmelse, 
hvor 
eksaminanden 
uploader en 
besvarelse, der er 
udformet lokalt. 
Løsningen 
understøtter ikke 
selve afviklingen 
af prøver og 
understøtter ikke 
andre 
prøveformer end 
de 
essaybaserede. 

Lectio 
understøtter også 
prøveplanlægning
. 

Drift Central løsning, 
der kan leveres 
som SaaS

4
 eller 

som løsning driftet 
af leverandøren, 
af kunden selv 
eller af tredjepart. 

Central løsning, 
der driftes af 
leverandøren og 
leveres som 
SaaS. 

Central løsning. 
Leverandøren 
tilbyder at drifte 
løsningen i et 
skalerbart, 
elastisk driftsmiljø. 
Kunden kan også 
selv drifte 
løsningen. 

Central løsning, 
der driftes af 
leverandøren i et 
cloud-driftsmiljø. 

Central løsning 
med decentral 
installation af 
afleveringsprogra
m på decentral 
server på de 
enkelte 
institutioner. 

 

                                                      

3
 En nærmere beskrivelse af de fem leverandørers løsninger findes i bilag 2. 

4
 SaaS eller Software as a Service er en leverancemodel for software, hvor leverandøren er ansvarlig for drift af såvel 

infrastruktur som applikation, og hvor afregning sker på basis af antal brugere, antal transaktioner eller lignende parametre. 
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3. Digitalisering som løftestang 

Deloitte har undersøgt, hvilke konkrete dele af den nuværende administrative 
proces der ændrer sig, hvis prøverne digitaliseres, og hvor stort et økonomisk 
potentiale det kan frigive. Deloitte har ligeledes indsamlet forskellige 
perspektiver på de pædagogiske/faglige udviklingsbehov og -muligheder for 
prøverne i forbindelse med øget digitalisering. 

Implementering af digitale skriftlige prøver kan give store økonomiske og pædagogiske/faglige 

gevinster. Udviklingen på uddannelsesområderne giver nye muligheder for anvendelse af digitale 

redskaber i de skriftlige prøver, både med hensyn til de administrative procedurer for prøveprocessen 

og med hensyn til selve prøveafviklingen. Realisering af de økonomiske og særligt de 

pædagogiske/faglige potentialer forudsætter, at løsningerne tænkes ind i den samlede kontekst og 

udvikling af uddannelserne. Strategien for digital velfærd, folkeskolereform, udviklingsplaner og behov 

for nye kompetencer stiller nye krav og øger forventningerne til prøvernes form og indhold. En 

digitalisering af prøveprocesserne vil dermed ikke kun effektivisere administrative opgaver, men vil 

også kunne skabe mulighed for at ændre prøveformer og -indhold. 

Figur 2. De skriftlige prøvers kontekst påvirker de økonomiske og pædagogiske/faglige fordele 
ved digitalisering 

 

 

3.1. Økonomiske fordele 

De skriftlige prøver i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser og avu gennemføres via en 

kombination af central og decentral opgaveløsning. Den centrale del varetages af 

Undervisningsministeriet og omfatter primært planlægning af prøveterminer, produktion af prøver og 

censorallokering. Den decentrale del varetages af uddannelsesinstitutionerne og omfatter 

hovedsageligt håndtering af prøveopgaver, gennemførelse af prøverne og distribution af 

Strategi for digital 

velfærd

Folkeskolereform
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gymnasiale udd.
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Digitaliserin

g af skriftlige 
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prøver21st century skills
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prøvebesvarelser til bedømmelse. Denne kombination af central og decentral opgavevaretagelse og 

ansvarsfordeling sikrer gennemførelsen af de skriftlige prøver for over 140.000 elever og kursister 

hvert år. Processen for stedprøver er illustreret ved en procestegning i bilag 5. 

Processerne for de skriftlige prøver er i nogle henseender meget ressourcetunge og administrativt 

krævende. Et meget stort antal prøver (ca. 130 forskellige prøver i alt) skal produceres og sendes ud 

til uddannelsesinstitutionerne, hvor der gennemføres cirka 760.000 prøveforekomster per skoleår. Lige 

så mange prøvebesvarelser udsendes efterfølgende fra uddannelsesinstitutionerne til bedømmelse 

hos censorerne. Nedenstående tabel giver et overblik over antallet af prøver på de tre 

uddannelsesområder. 

Tabel 3. Antal elever, prøver og samtidige prøver i grundskolen, på avu og i gymnasiet 

Uddannelse 
Antal elever/ 

kursister 
Antal skriftlige  

stedprøver per år 
Antal samtidige 
prøver (maks.) 

Skriftlige 
prøveterminer 

Grundskolen 107.000  

(9. og 10. klasse) 
485.000 68.500 Maj og december 

Avu 7.900 25.000 7.900 Maj og december 

Gymnasiale 
uddannelser 

147.915 

(1., 2. og 3.g.) 
250.000 50.000 

Maj/juni, august og 
december/januar 

Dertil kommer, at der er store krav til sikkerheden omkring prøverne. Flere steder i prøveprocessen 

kan sikkerheden blive udfordret, for eksempel i forsendelsesprocesserne og i håndteringen af 

prøveopgaver og prøvebesvarelser i institutionerne. 

En digitalisering af de administrative processer omkring de skriftlige prøver vil betyde, at en række af 

de forskellige procestrin vil blive overflødiggjort, og at sikkerheden kan forbedres. Dette vil frigøre et 

økonomisk potentiale i form af mindsket arbejdstid brugt på prøveprocesserne og færre driftsudgifter i 

forbindelse med prøverne. 

Deloitte har undersøgt, hvilke konkrete dele af den nuværende administrative proces der ændrer sig, 

hvis prøverne digitaliseres, og hvor stort et økonomisk potentiale det kan frigive. Dette beskrives 

uddybende i de efterfølgende kapitler. 

3.2. Pædagogiske/faglige fordele 

Den øgede digitalisering i samfundet sætter sig også spor i undervisningen på skoler og 

uddannelsesinstitutioner og dermed stiger forventningen til, at prøverne også afspejler anvendelsen af 

digitalisering i undervisningen. Samtidig vil digitale prøver kunne påvirke og stille krav til de skoler, der 

ikke er så langt fremme med at digitalisere. 

Digitalisering af prøverne vil – udover gevinster i forbindelse med administration og drift – kunne 

medføre en række pædagogiske/faglige fordele, afhængigt af hvilke muligheder den digitale løsning 

giver. Deloitte har som en del af denne analyse indsamlet forskellige perspektiver på de 

pædagogiske/faglige udviklingsbehov og udviklingsmuligheder for prøverne i forbindelse med øget 

digitalisering.
5
 

                                                      

5
 Der er afholdt en miniworkshop med KL’s referencegruppe for digitalisering med deltagelse af repræsentanter for de 

kommunale skoleforvaltninger. En af disse repræsentanter er efterfølgende interviewet uddybende. Desuden er der afholdt en 
faglig workshop med deltagelse af en forsker inden for it i undervisningen, lærere med praksiserfaring i anvendelse af it i 
undervisningen og hele arbejdsgruppen for denne analyse. 
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På baggrund af denne indsamling har Deloitte identificeret følgende perspektiver for udviklingen af de 

skriftlige prøver: 

 Onlineprøver – prøverne vil fremover i vid udstrækning foregå online, dvs. med adgang til 
internettet 

 Øget aktivering af eksaminanden 

 Fokus på eksaminandens produktion af viden fremfor reproduktion af viden 

 Mere differentierede prøveoplæg med levende datasæt 

 Brug af flere obligatoriske digitale redskaber i prøverne 

 Brug af forskellige medier 

 Simulering af autentiske situationer 

 Også måling af kritisk tænkning, kreativitet, innovation, samarbejde (21
st
 century skills). 

Skal man på den baggrund give et bud på de fremtidige perspektiver for de skriftlige prøvers digitale 

udvikling, kan man tage udgangspunkt i fire trin i prøveprocessen, der starter med opgavernes 

opbygning, går over prøvernes afvikling og opgaveaflevering til opgavebedømmelse. Inden for hvert 

delelement er der forskellige potentialer for digital udvikling, der påvirker elementernes indhold og 

proces. De digitale muligheder, som de er i dag, vil sandsynligvis udvikle sig til at være langt mere 

differentierede med konsekvenser for alle delelementer. I figuren nedenfor ses en oversigt over de 

mulige udviklingsperspektiver fra digitaliseringen i prøverne i dag til den nære fremtid. 

Figur 3. Oversigt over digitale udviklingsmuligheder for de skriftlige prøver nu og i nær fremtid 

 

Digitalisering vil kunne bruges som løftestang for en række kvalitative potentialer for de skriftlig prøver. 

Ved en digitalisering af de administrative prøveprocesser vil det derfor være relevant at overveje, om 

en digital løsning skal understøtte mere end blot administrative processer. Det er muligt at træffe 

teknologiske valg, der sikrer, at prøverne kommer med på den digitale udvikling og måske endda på 

1) UDARBEJDELSE

2) AFVIKLING

3) AFLEVERING

4) BEDØMMELSE
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Pdf, samme prøve til alle

MC, internetadgang
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forkant med den. Dermed vil det også være muligt i nogen grad at fremtidssikre de skriftlige prøvers 

form og indhold, selvom det er vanskeligt at forudse hastigheden og indholdet af den digitale udvikling, 

og hvilken betydning den vil få for undervisningen og prøverne. 

Det er Deloittes vurdering, at en digitalisering af prøverne er en logisk følge af den samlede 

digitalisering på uddannelsesområdet. En beslutning om digitalisering af prøverne bør således ikke 

alene være drevet af en vurdering af det økonomiske potentiale. Deloitte anbefaler, at en digitalisering 

af de skriftlige prøver sammentænkes med det pågående arbejde med udvikling af prøvernes indhold, 

herunder gennem nytænkning af prøvernes form og indhold og inspiration via de digitale muligheder. 

Deloittes forslag til løsningsmodeller, der beskrives senere i denne rapport, vil angive, i hvor høj grad 

den enkelte løsningsmodel giver mulighed for at indfri pædagogiske/faglige potentialer i forhold til 

prøvernes form og indhold. 
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4. Løsning på gymnasieområdet 

Deloitte har gennemført et review af UNI•C’s løsningsbeskrivelse og 
businesscase for implementering af en løsning til skriftlig opgaveaflevering på 
gymnasieområdet kaldet XIT. 

UNI•C har forud for og parallelt med denne analyse arbejdet med et konkret projektoplæg og 

businesscase på XIT-løsningen til gymnasieområdet. Deloitte har i den forbindelse gennemført et 

review af løsningen og udarbejdet en potentialevurdering. Deloittes midtvejsrapportering er vedlagt 

denne rapport som bilag 9. 

Reviewet er baseret på en gennemgang af det foreliggende udkast til projektbeskrivelse og 

businesscase. Deloitte har gennem møder med UNI•C og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen afgivet 

løbende bemærkninger til materialet, og Deloitte har undervejs modtaget opdateret materiale, der 

afspejler, at en række af Deloittes bemærkninger er blevet adresseret. 

Gymnasierne har på møder med Deloitte i forbindelse med denne analyse påpeget, at der er stor 

efterspørgsel blandt gymnasierne efter en digital løsning til prøver. Deloittes kortlægning viser, at stort 

set alle institutionerne allerede har løsninger til digital understøttelse af aflevering af skriftlige prøver. 

Blandt de anvendte LMS-systemer er Lectio langt det mest udbredte efterfulgt af Fronter. UNI•C har 

ud fra en samlet betragtning, herunder et høringssvar fra lederforeningerne for de gymnasiale 

uddannelser besluttet, at der skal etableres en central løsning, da man ønsker, at de 

forretningskritiske processer skal håndteres af et system, som ministeriet selv har ejerskab af. 

I det følgende beskrives og karakteriseres den planlagte løsning på gymnasieområdet – XIT – 

efterfulgt af en opsummering af Deloittes kortlægning af potentialet ved digitalisering af prøverne på 

gymnasieområdet. 

4.1. Den planlagte løsning – XIT 

XIT-løsningen skal prøvemæssigt understøtte de større skriftlige opgaver (SSO) og 

studieretningsprojekter (SRP) samt de skriftlige stedprøver. Procesmæssigt omfatter løsningen 

distribution af prøveopgaver, aflevering af prøvebesvarelser, bedømmelse og karaktergivning. 

Løsningen omfatter ikke prøveudarbejdelse, da dette forsat tænkes understøttet af systemet DOPLO, 

ligesom rapportering og udarbejdelse af eksamensbeviser fortsat understøttes af de 

studieadministrative systemer og eksamensdatabasen. Løsningen omfatter ikke selve 

prøveafviklingen, da alle prøver tænkes besvaret på elevernes computere, og prøveaflevering består i 

upload af prøvebesvarelse til XIT. Prøvetilmelding og censorstyring skal fortsat ske via 

Undervisningsministeriets prøveadministrative system, XPRS. De studieadministrative systemer er i 

dag integreret til XPRS, og der vil ikke skulle ske nogen ændringer i forhold til disse. XIT-løsningen 

skal integreres til det eksisterende prøveudarbejdelsessystem, DOPLO, og XIT skal videregive 

karakterer til de studieadministrative systemer. De studieadministrative systemer skal derfor integrere 

til XIT’s karakterservice. 
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XIT-løsningen skal anvendes af op til 50.000 samtidige brugere. UNI•C har estimeret de samlede 

projektudgifter for projektet til 31,6 mio. kr. og de årlige udgifter til drift, vedligehold og support til XXXX 

X kr. 

Figuren nedenfor illustrerer XIT’s fokus i forhold til dimensionerne procesunderstøttelse, prøveformer 

og løftestænger. 

Figur 4. Fokus for eksamensløsninger 

 

Som figuren ovenfor illustrerer, fokuserer den beskrevne XIT-løsning på at sikre en effektivisering af 

de administrative processer og har i modsætning til løsningerne på de videregående uddannelser 

begrænset fokus på pædagogiske/faglige fordele knyttet til selve prøveafviklingen. Baggrunden for 

afgrænsningen er ifølge Undervisningsministeriet en faglig vurdering, herunder at der ikke på de 

gymnasiale uddannelser er behov for selvrettende prøver. 

For at sikre så hurtig ibrugtagning af løsningen og dermed også gevinstrealisering som muligt har 

UNI•C valgt at dele løsningen op i to versioner. Første version vil indeholde funktionalitet til 

prøveaflevering og bedømmelse, mens anden version også vil omfatte prøvedistribution og en 

udvidelse af bedømmelsesfunktionaliteten til også at omfatte angivelse af endelige karakterer og 

overførsel af karaktererne til de studieadministrative systemer. 

Version 1 planlægges idriftsat januar 2016, hvorefter løsningen vil blive afprøvet i pilottest og i større 

målestok ved terminsprøverne i foråret 2016. Til sommereksamen 2016 vil potentielt 45 procent af 

stedprøverne i gymnasiet være omfattet af løsningen. Version 2 planlægges idriftsat i efteråret 2016. 

4.2. Potentialet ved digitalisering af prøverne 

I forbindelse med dataindsamlingen på gymnasie- såvel som på grundskole- og avu-området har 

Deloitte anvendt en tilgang i fire trin. Formålet har været at sikre inddragelse af repræsentanter fra 

områderne for dels at forstå hvert trin i processerne for aflæggelse af skriftlige prøver, herunder 
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særlige forhold, som de fremadrettede løsningskoncepter skal tage højde for, dels at kvalitetssikre 

resultaterne undervejs og dermed underbygge potentialevurderingen. 

Figur 5. Deloittes metodiske tilgang til proces- og ressourcekortlægning 

 

Med henblik på at validere det effektiviseringspotentiale, der figurerer i UNI•C’s businesscase for XIT, 

har Deloitte gennemført en udførlig kortlægning af ressourceforbrug og omkostninger i de nuværende 

processer for skriftlige stedprøver, SSO’er og SRP’er i gymnasiet (se bilag 3 for beskrivelse af 

Deloittes metodiske tilgang til kortlægningen). På baggrund af Deloittes kortlægning af processerne, 

hvor aktørerne og de enkelte procestrin er blevet kortlagt, har Deloitte indsamlet data for de centrale 

såvel som for de decentrale administrative aktiviteter og omkostninger. 

Den nuværende administrative proces for skriftlige stedprøver er præget af en række ressourcetunge 

administrative opgaver og direkte driftsomkostninger, der vil bortfalde ved digitalisering. Processen er 

særligt kompliceret, fordi det i de gymnasiale uddannelser er individuelt, hvilke prøver eleverne skal 

gennemføre. Prøverne bliver udtrukket på elevniveau efter fag og niveau, og dette stiller omfattende 

krav til præcis håndtering af prøveopgaver og prøvebesvarelser samt kvalitetssikring af procedurer 

både centralt og decentralt. 

Processen for større skriftlige opgaver (SSO’er og SRP’er) er også til dels præget af administrative 

opgaver og driftsudgifter relateret til papirbesvarelser. Processen for større skriftlige opgaver er dog i 

høj grad understøttet af eksisterende systemer, og effektiviseringspotentialet relateret til store skriftlige 

opgaver er derfor mindre. De større skriftlige opgaver er særlige for gymnasierne og findes således 

ikke i grundskolen og på avu. 

De løbende skriftlige afleveringer i forbindelse med undervisningen understøttes i dag i meget høj grad 

af de eksisterende systemer på gymnasierne. Deloittes kortlægning viser, at alle anvender systemer til 

opgaveaflevering, og at hele 92 procent gør det i høj grad. Det er Deloittes vurdering, at der således 

ikke er grundlag for at udarbejde en særskilt løsning til dette på gymnasieområdet. 

Deloitte har identificeret et samlet effektiviseringspotentiale på mellem 15 og 23 mio. kr.
6
 for 

gymnasieområdet. Effektiviseringspotentialet dækker digitalisering af de skriftlige prøver, SSO’er og 

SRP’er. Heraf tegner stedprøverne sig for langt størstedelen, svarende til 13 – 20 mio. kr., hvorimod 

potentialet for de større skriftlige opgaver og studieretningsprojekter udgør omkring 2 – 3 mio. kr. 

                                                      

6
 Spændet svarer til henholdsvis 25 procent- og 75 procent-kvartilerne for besvarelserne. Deloittes detaljerede beregning af 

effektiviseringspotentialet er vedlagt som bilag. 

Kortlægning af processer 

• Kortlægning af processerne i 
diagrammer 

• Kvalitetssikring af 
processerne med 
Undervisningsministeriet 

• Kvalitetssikring af processer 
med repræsentanter fra 
institutionerne/skolerne 

Dataindsamling 

• Udarbejdelse af 
spørgeskemer på baggrund 
af procesbeskrivelser 

• Kvalitetssikring af 
spørgeskemaer 

• Gennemførelse af 
spørgeskemaundersøgel-ser 
med fokus på 
ressourceforbrug og udgifter 
relateret til de administrative 
aktiviterer i processerne 

Databehandling 

• Validering af besvarelser og 
frasortering af outliers 

• Beregning af kvartiler, 
median og gennemsnit 

• Udarbejdelse af beregninger 
af absolut tidsforbrug og 
tidsforbrug per elev for 
henholdsvis små, 
mellemstore og store 
institutioner/skoler 

Kvalitetssikring og fortolkning 

• Drøftelse af tidsforbrug på 
hver enkelt aktivitet med 
repræsentanter fra 
institutionerne/skolerne 

• Drøftelse af usikkerheds-
faktorer og årsager til 
udsving 

• Kvalificering af repræ-
sentative gennemsnit 
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Figur 6. Identificeret årligt effektiviseringspotentiale for gymnasiet
7
 

 

Det samlede effektiviseringspotentiale fordeler sig på omkring 11 mio. kr. i Undervisningsministeriet og 
mellem 4 og 12 mio. kr. på institutionerne med et gennemsnit på omkring 11 mio. kr.

8
 

Tabellen nedenfor oplister de største kilder til effektivisering. 

Tabel 4. De største kilder til effektiviseringer for gymnasiet 

Kilde til effektivisering Omkostninger i 2013 
(mio. kr.) 

Trykning, pakning og forsendelse af prøver og cd-rommer, som varetages af eksternt 
bureau 

10,2 

Porto og kuverter relateret til forsendelse i forbindelse med bedømmelse 1,0-2,8 

Aktiviteter i forbindelse med aflevering af stedprøver 0,2-2,1 

Sortering, pakning og forsendelse af prøvebesvarelser i forbindelse med bedømmelse 0,3-1,1 

Print af prøvebesvarelser og trykning af omslag 0,2-1,1 

Aktiviteter i forbindelse med aflevering af større skriftlige opgaver og 
studieretningsprojekter 

0,4-1,0 

 

Undervisningsministeriet afholder hvert år i juni et møde i Odense for landets 2.400 censorer på 

gymnasieområdet. Sigtet med mødet er at give censorerne lejlighed til at mødes og drøfte årets 

prøvebesvarelser, før de lægger sig fast på de endelige skriftlige karakterer for årets skriftlige prøver. 

Der er betragtelige udgifter forbundet med afholdelse af Odensemødet, og det kan overvejes, om 

Odensemødet fortsat tilbyder en hensigtsmæssig udnyttelse af censorressourcerne, blandt andet i 

lyset af den øgede udbredelse af it-redskaber som f.eks. video- og konferencesystemer. En sådan 

overvejelse afhænger dog ikke direkte af en digitalisering af de skriftlige prøver, men må indgå i en 

generel overvejelse af tilrettelæggelsen af censoreringen af prøvebesvarelser for de skriftlige prøver. 

                                                      

7
 For overskuelighedens skyld er tallene i graferne angivet uden decimaler. Dette kan medføre afrundinger og mindre 

uoverensstemmelser, når tallene lægges sammen Se bilag 4 for detaljerede beregninger af effektiviseringspotentialerne. 
8
 Se bilag 3 for beskrivelse af metodisk tilgang til og baggrund for Deloittes beregning af effektiviseringspotentiale. 
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5. De nuværende processer for 
grundskole og avu 

Deloitte har som grundlag for design af løsningsmodeller til grundskolen og 
avu kortlagt de nuværende processer for gennemførelse af de skriftlige prøver 
på de to områder. Desuden er omfanget af de nuværende ressourcer og 
udgifter, der er knyttet til afvikling af de skriftlige prøver, kortlagt gennem 
spørgeskemabesvarelser fra uddannelsesinstitutionerne. 

De skriftlige prøver i grundskolen og på avu er målrettet henholdsvis børn og voksne, men har samme 

faglige niveauer og sammenligneligt indhold. Bestemmelserne for prøvernes gennemførelse er i høj 

grad ens, mens antallet af prøver, der gennemføres årligt, er forskelligt på grund af stor forskel i 

antallet af henholdsvis elever og kursister.  

5.1. Potentialet ved digitalisering af prøverne 

Deloittes kortlægning viser, at der er stor lighed i den grundlæggende proces for gennemførelse af 

skriftlige prøver i grundskolen og på avu.
9
 Forskellene mellem uddannelsesområderne vedrører den 

nuværende håndtering af materiale til elever/kursister med særlige behov. Denne del har dog ikke 

indflydelse på den grundlæggende proces.
10

 På gymnasieområdet er der endvidere en særlig 

bedømmelsesproces med to censorer, mens grundskolen og avu har en bedømmelsesproces med en 

lærer og en censor. 

De nuværende processer 

De nuværende processer er forbundet med en række ressourcetunge administrative opgaver og 

direkte driftsomkostninger, der bortfalder ved digitalisering. Hertil kommer, at der med de eksisterende 

processer kan opstå fejl, for eksempel i form af forkert tilmelding til prøver og deraf følgende 

udlevering af forkerte opgaver til elever/kursister. Endvidere er der risiko for, at de fysiske 

prøvebesvarelser bortkommer i forbindelse med bedømmelsesprocessen. I figuren nedenfor giver de 

røde krydser et billede af antallet af procestrin i den nuværende proces, der bortfalder.
11

  

                                                      

9
 Processerne for den administrative håndtering af prøver og eksamen er kortlagt via procesdiagrammer med beskrivelse af de 

enkelte procestrin og aktører for grundskoleområdet og avu. Procesdiagrammerne er vedlagt som bilag 5. 
10

 I en fremtidig digital løsning vil elever med særlige behov i langt højere grad kunne understøttes, idet prøvesættene vil kunne 
udarbejdes digitalt med blik for, at de også skal kunne tilgås af elever med særlige behov. 
11

 Der henvises til bilag 5, hvor alle rapportens procestegninger findes i et større, mere læsbart format. 
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Figur 7. Aktiviteter, der bortfalder ved digitalisering i processen for skriftlige prøver
12

 

 

Digitalisering vil styrke kvaliteten af de administrative opgaver, så risikoen for fejl minimeres, og 

risikoen for bortkomst af eksamensbesvarelser elimineres. Digitalisering skaber dog først og fremmest 

effektivisering ved, at en række administrative opgaver bortfalder. 

Den nuværende brug af digitale løsninger til løbende opgaveaflevering 

Resultaterne af Deloittes kortlægning af brugen af digitale løsninger til løbende opgaveaflevering er 

vist i figur 8 neden for.  

Figur 8. Brugen af LMS til løbende opgaveaflevering i grundskolen og på avu
13

 

 

                                                      

12
 Der henvises til bilag 5, hvor alle rapportens procestegninger findes i et større, mere læsbart format. 

13
 For overskuelighedens skyld er tallene i diagrammerne angivet uden decimaler. Dette kan medføre afrundinger og mindre 

uoverensstemmelser, når tallene lægges sammen  
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På grundskoleområdet viser kortlægningen, at 93 procent af grundskolerne anvender et it-system, der 

understøtter løbende aflevering af skriftlige opgaver. SkoleIntra er det klart mest dominerende system 

og anvendes af 86 procent af skolerne. 

Der ses en stor variation i omfanget af anvendelsen af digitale læringssystemer i forbindelse med den 

løbende opgaveaflevering. Skolerne er delt i tre lige store grupper, der anvender digitale 

læringssystemer i henholdsvis høj grad, mindre grad eller ikke i forbindelse med den løbende 

opgaveaflevering. Fordelingen er den samme for større og mindre skoler. 

Der er således på skolerne it-systemer til rådighed, der understøtter den løbende aflevering af 

skriftlige opgaver. På trods af at funktionaliteten er til stede på skolerne, er anvendelsen af systemet i 

den løbende opgaveaflevering dog varierende. Der ligger derfor et potentiale i at udbrede brugen af it-

systemer i den daglige undervisning og den løbende opgaveaflevering. 

På avu-området anvender alle institutioner et it-system, der understøtter aflevering af skriftlige 

opgaver. Ludus og Fronter er her de mest udbredte systemer. 94 procent af institutionerne anvender i 

høj eller mindre grad LMS-systemer til den løbende opgaveaflevering. Kun 6 procent anvender ikke 

systemer til den løbende opgaveaflevering. 

Effektiviseringspotentialerne i grundskolen 

For grundskolen har Deloitte identificeret et samlet effektiviseringspotentiale på 12 til 25 mio. kr
14

 
15

. 

Det fordeler sig på omkring 5 mio. kr. i Undervisningsministeriet og mellem 7 til 20 mio. kr. på 

uddannelsesinstitutionerne. Sidstnævnte fordeler sig på mellem 6 og 16 mio. kr. på de kommunale 

folkeskoler og mellem 1 og 4 mio. kr. på øvrige skoler, herunder de frie grundskoler. 

Figur 9. Identificeret årligt effektiviseringspotentiale for grundskolen 

 

                                                      

14 
Deloitte har gennemført en grundig kortlægning af det nuværende ressourceforbrug og omkostninger ved processerne for 

hvert af de to uddannelsesområder. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, hvor fokus har 
været på afdækning af ressourceforbrug og driftsomkostninger forbundet med de administrative aktiviteter, der vil bortfalde ved 
digitalisering. Både centrale og decentrale aktiviteter er afdækket, og resultaterne er valideret med repræsentanter fra 
henholdsvis grundskolen, AVU og Undervisningsministeriet. I forbindelse med valideringen er enkelte poster justeret eller taget 
helt ud. Hermed har det været muligt at kvalificere et repræsentativt gennemsnitligt tidsforbrug og omkostningsniveau for 
henholdsvis grundskolen og AVU. 

15
 Spændet svarer til hhv. 25 pct. og 75 pct. kvartilerne af besvarelserne. Deloittes detaljerede beregning af 

effektiviseringspotentiale er vedlagt som bilag. 



 

 

21 Digitale skriftlige prøver 

Tabellen nedenfor oplister de største kilder til effektivisering. 

Tabel 5. De største kilder til effektiviseringer for grundskolen 

Kilde til effektivisering Omkostninger i 2013 
(mio. kr.) 

Sortering, pakning og forsendelse af prøvebesvarelser i forbindelse med bedømmelse af 
både censorer og lærere 

1,1-3,5 

Trykning, pakning og forsendelse som varetages hos et eksternt bureau 3,2 

Aktiviteter i forbindelse med aflevering af prøverne 0,7-3,0 

Porto relateret til forsendelse i forbindelse med bedømmelse 1,0-2,3 

Indtastning og kvalitetssikring af karakterer 0,5-1,7 

Effektiviseringspotentialerne på avu 

For avu-området er der tale om en væsentlig mindre samlet opgave, da antallet af kursister er markant 

mindre. Deloitte har identificeret et effektiviseringspotentiale på samlet 1,4 mio. kr. Det fordeler sig på 

0,7 mio. kr. i Undervisningsministeriet og 0,7 mio. kr. i institutionerne. 

Figur 10. Identificeret årligt effektiviseringspotentiale for avu 

 

Sammenligning af effektiviseringspotentialerne på de tre områder 

På trods af at processerne er ensartede på tværs af grundskolen, avu og gymnasiet, er der variation i 

effektiviseringspotentialet per afviklet prøve, når man sammenligner de tre områder. 

Effektiviseringspotentialet forbundet med gennemførelse af én prøve (én prøvebesvarelse) er 54 

procent lavere for grundskolen end for gymnasiet, og for avu er effektiviseringspotentialet 32 procent 

lavere end for gymnasiet. 
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Figur 11. Effektiviseringspotentialet omregnet til kr. for hver enkelt gennemført prøve/ 
prøvebesvarelse 

 

Forskellene i effektiviseringspotentialet vurderes at skyldes, at kompleksiteten på gymnasiet er større, 
idet der i gymnasiet er væsentlig flere prøver per elev, der skal sorteres mv., da det er individuelt, 
hvilke prøver den enkelte elev skal til. Hertil kommer, at ressourceforbruget i forbindelse med 
bedømmelsesprocessen i gymnasiet er højere grundet sortering og forsendelse til to forskellige 
censorer i modsætning til én censor i grundskolen og på avu. 

For avu-området er effektiviseringspotentialet per afviklet prøve højere end for grundskolen. Det 

vurderes primært at skyldes, at der er tale om færre kursister per hold, og at der er ekstraudgifter i 

form af distribution mellem afdelinger. 

UNIwise, der er en af leverandørerne af systemer til digitale prøver, angiver til sammenligning på 

deres hjemmeside, at der alene ud fra de direkte effektiviseringer kan spares mindst 40 kr. per 

prøvebesvarelse
16

. 

5.2. Den nuværende it-understøttelse 

Som det fremgår af procestegningen nedenfor, er hovedparten af de eksisterende procestrin ikke it-

understøttet.
17

 De processer, der i dag er it-understøttet, er prøveplanlægning, prøveudarbejdelse og 

studieadministration. Dette gælder for både grundskole- og avu-området, men med visse forskelle. 

                                                      

16
 Baseret på oplysninger på UNIwise’s hjemmeside: www.uniwise.dk 

17
 Der henvises til bilag 5, hvor alle rapportens procestegninger findes i et større, mere læsbart format. 
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Figur 12. Nuværende it-understøttelse af procestrin for stedprøver i grundskolen og på avu 

 

Prøveplanlægning håndteres af de centrale prøveadministrative systemer, henholdsvis systemet PAS 

på grundskoleområdet og systemet XPRS på avu-området. XPRS anvendes også på 

gymnasieområdet. Den centrale prøveplanlægning omfatter primært censorstyring. På avu-området 

indberettes det i dag, hvilke elever der skal til hvilke prøver. Dette sker via VUC’ernes 

studieadministrative system Ludus til det centrale system XPRS. I modsætning til VUC’erne 

indberetter grundskolerne ikke, hvilke elever der skal til prøve, men tilmelder klasser/hold med 

angivelse af antal elever til PAS. En digital løsning til de skriftlige prøver i grundskolen vil skulle 

understøtte prøvetilmelding på elevniveau, da løsningen skal kunne identificere den enkelte elev ved 

login og give eleven adgang til de prøver, eleven er tilmeldt. 

Prøveopgaver udarbejdes i dag i systemet DOPLO. Dette system bruges af opgavekommissioner og 

fagkonsulenter på tværs af gymnasie-, grundskole- og avu-området. Når prøverne er udarbejdet i 

DOPLO, bliver de trykt af et eksternt bureau og distribueret. Ved nogle prøver produceres der også en 

cd-rom eller dvd, der bliver distribueret sammen med de trykte prøvesæt. 

I uddannelsesinstitutionerne anvendes lokale studieadministrative systemer til prøveplanlægning og 

indberetning af karakterer. På grundskolerne anvendes der flere forskellige studieadministrative 

systemer. På avu-området anvender alle institutioner systemet Ludus, der også anvendes af enkelte 

gymnasier. Karakterer indberettes til Undervisningsministeriet og gemmes i ministeriets 

eksamensdatabase. 

På grundskoleområdet findes test- og prøvesystemet, der anvendes til de nationale test samt til 

digitale afgangsprøver i biologi, geografi og fra foråret 2014 matematiske færdigheder. I løbet af de 

næste tre år lanceres planmæssigt yderligere ni digitale selvrettende prøver, så alle 

færdighedsorienterede prøver i grundskolen herefter afvikles i test- og prøvesystemet. De nationale 

test er adaptive, selvscorende test, hvor testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i 

testforløbet, mens afgangsprøverne er prøver uden adaptivitet. Test- og prøvesystemet understøtter i 

dag op til 15.000 samtidige elever til afgangsprøve. Afviklingen af de nationale test er bredt udover det 

meste af året, typisk med færre samtidige elever til de enkelte test. 

Undervisningsministeriet udbyder login- og brugeradministrationskomponenten UNI•Login til alle 

skoler og også til private aktører på undervisningsområdet. UNI•Login indeholder oplysninger om alle 

elever, inklusive skole, klassetrin mv. 
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6. Løsningsmodeller – 
grundskole og avu 

Med udgangspunkt i kortlægningen af processer, ressourceforbrug og 
systemlandskaber har Deloitte designet en målarkitektur og formuleret en 
række overordnede krav til en digital eksamensløsning på grundskole- og avu-
området. Deloittes analyse har endvidere afdækket tre mulige løsningsmodeller 
for grundskoler og avu, og Deloitte har vurderet potentiale og barrierer for 
implementering for hver af løsningsmodellerne. 

Deloitte har designet en målarkitektur i forhold til fire dimensioner af en fremtidig løsning til 

grundskole- og avu-området: præsentation, funktionalitet, data og integrationer. Målarkitekturen 

beskrives i dette kapitel sammen med de tilknyttede funktionelle og ikke-funktionelle krav til en 

løsning. Med udgangspunkt i Deloittes kortlægning og målarkitektur skitseres efterfølgende tre 

løsningsmodeller. 

6.1. Krav til en fremtidig løsning 

Med afsæt i kortlægningen af de økonomiske og pædagogiske/faglige fordele samt de nuværende 

processer og systemer har Deloitte udarbejdet nedenstående konceptuelle målarkitektur for en digital 

prøveplatform til grundskolen og avu. 

Figur 13. Målarkitektur for en digital prøveplatform til grundskolen og avu 
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Den endelige målarkitektur vil løsningsmæssigt afhænge af, om fokus for løsningen er realisering af 

de økonomiske fordele, der er særligt knyttede til distribution, aflevering og censorering, eller om man 

ligeledes med løsningen ønsker at anvende løsningen som løftestang til at opnå de 

pædagogisk/faglige fordele ved at anvende løsningen som en tættere og integreret del af 

prøveafviklingen. 

Den konceptuelle målarkitektur sigter efter at præsentere de rette informationer på en enkel, 

lettilgængelig måde til løsningens forskellige aktører.
18

 Prøvedistribution, prøveafvikling og 

prøveaflevering udgør løsningens mest kritiske brugergrænseflader, idet brugerne her befinder sig i en 

stresset brugssituation.  

Tabel 6. Funktionelle krav til løsning på grundskole- og avu-området 

 

Som det fremgår af Figur 5 i kapitel 4, der viser fokus for eksamensløsninger, er spørgsmålet om 

understøttelse af prøveafvikling centralt i forhold til specificering af en fremtidig løsning. Foretages en 

afgrænsning i forhold til prøveafvikling og vælges der således at implementere en distributionsløsning, 

som opfylder behovene for effektiviseringer, risikerer man, at løsningen ikke kan imødekomme 

fremtidige krav til understøttelse af prøveafvikling mv., f.eks. i takt med at prøvernes indhold mv. 

nytænkes og behovene for digital understøttelse af prøveafviklingen øges.  
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 Se bilag 7 for en uddybende beskrivelse af de ikke-funktionelle krav til løsningen, såsom performance, brugervenlighed, 

tilgængelighed, sikkerhed mv. De ikke-funktionelle krav til en it-løsning supplerer de funktionelle krav, der stilles til en it-løsning. 
De funktionelle krav beskriver, hvad en løsning skal kunne, f.eks. afvikle prøver, sende prøvebesvarelser til censorer mv. 

En løsning på grundskole- og avu-området skal understøtte følgende funktionalitet 

 Tilmelding og elev- og prøveadministration: Tilmelding og prøveadministration forud for prøver 

understøttes af eksisterende systemer. Det nye system skal kunne modtage data vedrørende prøver og 
tilmelding af elever fra de relevante systemer. 

 Censorstyring: Censorstyring understøttes af eksisterende systemer. Det nye system skal kunne modtage 

data vedrørende censorer. 

 Prøveudarbejdelse: Prøvesæt skal kunne udarbejdes i løsningen i samarbejde mellem flere brugere 

(medlemmer af opgavekommission og fagkonsulenter). Et prøvesæt består af en række opgaver (typisk 3-
5 opgaver), der hver især består af en række opgaveitems (typisk 1-5 items). Ved den hidtidige tilgang til 
prøvestillelsen kan Doplo anvendes. Hvis prøverne skal nytænkes, skal løsningen udvides til at understøtte 
dette. 

 Prøveadministration og overvågning af prøver: Under prøveafvikling skal den eksamensansvarlige 

kunne overvåge prøve og eksaminander og f.eks. se, hvor mange eksaminander har påbegyndt deres 
prøve, hvor mange har afleveret osv. Den eksamensansvarlige skal også kunne udføre en række 
administrative handlinger i forhold til prøven såsom at forlænge prøvetiden, registrere udeblevne elever mv. 

 Prøvedistribution: Prøvesættene skal være klar til at blive præsenteret i løsningen ved prøvens start, og 

alle brugere skal kunne tilgå alt relevant materiale fra prøvesæt, inklusive streaming af video og andet 
multimodalt materiale. Der er ikke taget stilling til krav til netværkskapacitet og båndbreddet på 
uddannelsesinstitutionerne. 

 Prøveafvikling: Om løsningen skal understøtte prøveafviklingen afhænger af valg af fokus for løsningen, i 

forhold til hvilke prøveformer løsningen skal understøtte. Prøver med manuel bedømmelse stiller ikke 
nødvendigvis krav til understøttelse af selve prøveafviklingen, der vil foregå på eksaminandens computer 
med brug af computerens applikationer og med efterfølgende upload af besvarelsen. 

 Prøveaflevering: Eksaminander skal kunne aflevere besvarelser, for eksempel ved upload af besvarelser 

og tilknyttede filer i godkendt format. Før besvarelser sendes til bedømmelse, skal de kontrolleres for 
plagiat. 

 Bedømmelse: Bedømmere skal kunne læse, kommentere og bedømme besvarelser digitalt. Bedømmers 

kommentarer skal som udgangspunkt kun kunne tilgås af bedømmer selv. Bedømmer skal kunne angive 
endelig karakter med digital underskrift. En karakter er først endelig, når alle tilknyttede bedømmere har 
angivet en endelig karakter. 
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En løsning, der tager højde for, at prøveafvikling og en række andre prøveformer end prøverne med 

manuel bedømmelse eventuelt vil skulle understøttes på sigt, vil lettere kunne udvikles i takt med 

nytænkning, i forhold til hvordan prøver skal udarbejdes og administreres. En sådan løsning vil også 

potentielt kunne understøtte de af folkeskolens afgangsprøver, der i dag afvikles i test- og 

prøvesystemet, og den vil i højere grad end en ren distributionsløsning sikre, at man vil kunne 

realisere faglige fordele ved digitale skriftlige prøver. 

De vigtigste ikke-funktionelle krav til løsningen vil rette sig mod prøvedistribution, prøveafvikling og 

prøveaflevering. Løsningen vil her skulle kunne understøtte op til 70.000 samtidige eksaminander. Alle 

elever skal kunne logge på samtidig, tilgå prøvemateriale i form af materiale, der bliver præsenteret på 

skærmen, visning, henholdsvis download, af dokumenter, streaming af multimediemateriale og 

prøveaflevering, herunder upload af dokumenter. 

Der vil endvidere være høje krav til sikkerhed, herunder sikring af, at data hverken går tabt eller bliver 

ændret efter afleveringstidspunktet. Løsningens brugergrænseflade skal designes med henblik på at 

sikre, at den er tilgængelig og letforståelig for alle elever, herunder elever med særlige behov, og at 

løsningen i så høj grad som muligt gøres platformsuafhængig. 

I modsætning til på universitetsområdet stilles der ikke krav til en løsning på grundskole- og avu-

området om, at den skal afskærme elevernes adgang til internet og programmer. Ansvaret for at sikre, 

at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler, ligger hos de enkelte 

skolers ledere, jf. Undervisningsministeriets orientering om folkeskolens afsluttende prøver 

2012/2013.
19

 

Løsningen bør i videst muligt omfang fremtidssikres. Dette kan blandt andet gøres ved, at der stilles 

krav til overholdelse af gældende standarder på uddannelsesområdet såvel som generelle standarder 

for interoperabilitet
20

, såsom den af IMS Global udviklede standard til Question and Test 

Interoperability.
21

 
22

  

Anvendelse af XIT-løsningen i grundskolen og på avu 

Deloitte vurderer, at den beskrevne løsning til gymnasieområdet, afhængigt af ambitionsniveau, godt 

kan anvendes på grundskole- og avu-området. Den hidtidige kortlægning af processerne på 

henholdsvis 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. 

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 50.000 samtidige 

                                                      

19
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2012/Orientering-om-folkeskolens-afsluttende-

proever/Brug-af-computer-og-internet 
20

 Interoperabilitet er et af de 5 tværoffentlige arkitekturprincipper. Når informationer let skal kunne udveksles mellem 
myndigheder og mellem systemer, er det nødvendigt at it-systemerne taler samme sprog. Kernen i interoperabilitet er 
fastlæggelsen af fælles datamodeller og fælles protokoller for udveksling af data. For yderligere beskrivelse af det 
fællesstatslige arkitekturprincip, se http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/princip/interoperabilitet. 
21

 IMS Global Learning Consortium arbejder for at udvikle åbne standarder, der kan modvirke etableringen af siloer, hvor 
applikationer og indhold i undervisningssektoren ikke kan tale sammen på tværs. I forhold til test og prøver har IMS udviklet 
standarden Question and Test Interoperability (forkortet QTI), der er en af de mest udbredte standarder for test- og 
eksamensløsninger. Sigtet med QTI er at sikre interoperabilitet mellem de systemer, der indgår i eksamensløsninger. 
Standarden består i en række XML-skemaer, der bruges til at pakke prøveindholdet ind i og sikre, at prøveindhold kan 
udveksles mellem systemer. 
22 

Bilag 7 indeholder en nærmere specificering af de ikke-funktionelle krav, herunder krav til interoperabilitet og standarder. 

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2012/Orientering-om-folkeskolens-afsluttende-proever/Brug-af-computer-og-internet
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2012/Orientering-om-folkeskolens-afsluttende-proever/Brug-af-computer-og-internet
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brugere, mens en løsning til grundskoleområdet vil stille endnu højere krav til løsningen med op til 

65.000 samtidige brugere. De skriftlige prøver for grundskoleområdet og det gymnasiale område ligger 

tidsmæssigt forskudt, hvorfor samtidige spidsbelastninger på gymnasie- og grundskoleområdet ikke vil 

skulle håndteres. En fælles XIT-løsning på tværs af grundskole, gymnasier og avu rummer et 

potentiale for synergieffekter i form af eksempelvis færre udviklings-/anskaffelsesudgifter per elev, 

genbrug af funktionalitet på tværs af områderne og driftsmæssigt fællesskab. 

Endvidere vil beslutningen om anvendelse afhænge af, om man med en løsning til grundskolen og 

avu ønsker at understøtte prøveafviklingen og således have fokus på realisering af de faglige fordele, 

der er beskrevet i kapitel 3, idet XIT-løsningen er afgrænset fra netop denne del. 

Den kortlægning, der er beskrevet i kapitel 5, viser et effektiviseringspotentiale på avu på 1,4 mio. kr. 

Dette effektiviseringspotentiale kan ikke umiddelbart retfærdiggøre en investering i et selvstændigt 

eksamensværktøj til avu-området, og avu-området bør derfor tænkes ind i en samlet businesscase 

med gymnasiet, grundskolen eller begge. XPRS bruges på avu-området til prøvetilmelding og 

censorstyring, hvilket umiddelbart taler for, at en løsning på avu-området tænkes sammen med en 

løsning på gymnasieområdet. 

6.2. Løsningsmodeller 

Deloittes analyse har afdækket tre mulige løsningsmodeller for grundskoler og avu. Løsningsmodel 1 

er baseret på en videreudvikling af det eksisterende test- og prøvesystem (i det følgende omtalt som 

DNT/FAP-platformen)
23

 til grundskolerne og udvidelse af gymnasieløsningen XIT til også at omfatte 

avu. Løsningsmodel 2 omfatter anvendelse af XIT på både grundskole- og avu-området. 

Løsningsmodel 3 omfatter anskaffelse af et nyt system til grundskoler og avu baseret på en 

kommerciel standardløsning, der ligner dem, der er beskrevet i kapitel 2, afsnit 2.2. Denne løsning vil 

ligeledes kunne anvendes til de ikke-essaybaserede prøver såsom biologi, geografi og matematiske 

færdigheder, og den rummer således en mulighed for at samle it-understøttelsen af alle afgangsprøver 

– de selvrettende og de skriftlige prøver med manuel bedømmelse – i ét system og lade test- og 

prøvesystemet fokusere på at understøtte de nationale test. 

De tre løsningsmodeller adskiller sig således i forhold til, hvilke uddannelsesområder de dækker, og i 

forhold til i hvor høj grad de understøtter prøveafvikling og andre prøveformer end prøver med manuel 

bedømmelse.  
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 Test- og prøvesystemet understøtter i dag både afvikling af de nationale test (DNT) og folkeskolens digitale afgangsprøver 

(FAP). 



 

 

28 Digitale skriftlige prøver 

Figur 14. Scope for de tre løsningsmodeller i forhold til prøveafvikling og prøveformer 

 

Hvis udbud af XIT fører til et valg af en standardløsning, der understøtter såvel prøveafvikling som 

andre prøveformer, vil scope for løsningsmodel 2 udvides og dække samme scope som 

løsningsmodel 3. 

De tre løsningsmodeller er nærmere gennemgået i det følgende. Afslutningsvist er der foretaget en 

samlet tværgående opsummering på de tre modeller. 

Løsningsmodel 1. Videreudvikling af test- og prøvesystemet 

Løsningsmodel 1 er baseret på en videreudvikling af det eksisterende test- og prøvesystem til også at 

understøtte de skriftlige stedprøver i grundskolen og en udvidelse af gymnasieløsningen XIT til også at 

understøtte avu-området. Løsningsmodellen omfatter udvikling/anskaffelse af nye moduler til 

distribution, aflevering, bedømmelse og tilpasning af eksisterende moduler i test- og prøvesystemet 

(opgavebyggeren, bookingmodulet og eksisterende funktionalitet til prøveadministration og 

prøvemonitorering). 

Løsningsmodellen udnytter det potentiale, der er for genbrug af test- og prøvesystemet, både i forhold 

til funktionalitet og it-infrastruktur. Test- og prøvesystemet understøtter i dag afvikling af de nationale 

test og de digitale afgangsprøver. De digitale afgangsprøver er indtil videre begrænset til tre fag – 

biologi, geografi og matematiske færdigheder – men over de kommende år vil de øvrige 

færdighedsorienterede fag som for eksempel læsning og retskrivning komme til, og driftsmiljøet vil 

blive skaleret i takt med dette. I dag kan test- og prøvesystemet understøtte op til 15.000 samtidige 

brugere, og det er planen, at systemet i 2015 skal understøtte op til 32.500 samtidige prøver og på sigt 

op til 65.000 samtidige prøver. UNI•C overtog ansvaret for drift og vedligehold af test- og 

prøvesystemet for cirka tre år siden og har siden da omskrevet store dele af koden og udviklet ny 

funktionalitet som for eksempel opgavebyggerkomponenten, der er en af de centrale komponenter i 

løsningsmodel 1.  

En af fordelene ved denne løsningsmodel er, at test- og prøvesystemet understøtter prøveafviklingen 

og dermed kan dække alle skriftlige prøver i grundskolen. Eleverne i grundskolen vil dermed ikke 

skulle forholde sig til og skifte mellem to forskellige prøvesystemer ved de skriftlige prøver, der består 

af først en selvrettende prøve og herefter en prøve med manuel bedømmelse, for eksempel prøve i 

matematiske færdigheder efterfulgt af prøve i matematisk problemløsning. 
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Fordelen ved at lade avu-området anvende XIT er, at avu-området har samme systemlandskab som 

gymnasieområdet (prøvetilmelding og censorstyring via XPRS med integration til studieadministrative 

systemer) og derved let vil kunne ibrugtage den nye løsning. Hvis XIT skal genbruges på avu-

området, vil udbuddet af XIT skulle udvides til også at omfatte avu-området. Projektplanen for XIT vil 

følgelig skulle replanlægges, idet der vil skulle afsættes tid til analyse og kravspecificering for avu-

området, inden udbudsmaterialet udsendes. Selvom avu-området har systemmæssigt fællesskab med 

gymnasieområdet, følger de dog i højere grad grundskolerne med hensyn til prøveformer, og 

løsningen indebærer derved en risiko for, at XIT-løsningens funktionalitet vil skulle udvides for at 

understøtte avu-områdets prøvebehov. 

En stor del af udviklingsbehovet ved løsningsmodel 1 retter sig mod tilpasning af eksisterende 

moduler og systemer, og al udvikling vil i princippet kunne udføres af UNI•C, der i dag både drifter, 

vedligeholder og videreudvikler test- og prøvesystemet. Der vil skulle anskaffes eller udvikles moduler 

til understøttelse af henholdsvis prøvedistribution, prøveaflevering og bedømmelse. Disse moduler vil 

potentielt kunne genbruges fra XIT-løsningen. Dette afhænger dog af design og strategi for XIT-

løsningen. Løsningsmodel 1 vurderes således ikke at kræve gennemførelse af et udbud. 

Nedenstående tabel beskriver behovet for ændringer eller videreudvikling af systemer og 

komponenter i det eksisterende systemlandskab ved løsningsmodel 1. Alle ændringer relaterer til 

grundskolen, bortset fra behovet for udvidelse af scope for XIT på grund af understøttelsen af prøver i 

avu. 

Tabel 7. Ændrings- og udviklingsbehov for løsningsmodel 1 

Funktionalitet System/modul 
Genbrug  
(ja/nej) Ændrings- og udviklingsbehov 

Tilmelding og elev- 
og 
prøveadministration 

Test- og 
prøvesystemet 
(bookingmodul) 

Ja  Prøveafmelding og prøvetilmelding. P.t. understøtter 
bookingmodulet booking af prøvetidspunkt til nationale test og 
digitale prøver. 

 Administration af skriftlige prøver, herunder oprettelse af prøver 
med angivelse af dato og tidspunkt. 

Censorstyring PAS Ja  Integration til bedømmelsesmodul, så censorer og 
prøvebesvarelser kan kobles til hinanden. 

Censorstyring og 
tilmelding 

XPRS Ja  XPRS skal integreres til test- og prøvesystemets booking- og 
bedømmelsesmodul med henblik på overførsel af data vedrørende 
censorallokering og prøvetilmelding. 

Prøveudarbejdelse Test- og 
prøvesystemet 
(opgavebygger) 

Ja  Oprettelse og redigering af prøvesæt til de skriftlige prøver i 
grundskolen og på avu. 

 Vedhæftning af filer (Excel, Word, pdf) til prøveitem. 

 Indlejring af video. 

 Upload af multimediemateriale (i tilladt format og med maks-
grænse). Dette materiale skal uploades til multimedieserver, 
hvorfra det streames til eleverne via distributionsmodulet. 

Prøveadministration 
og 
prøvemonitorering 

Test- og 
prøvesystemet 

Ja  Eventuelt mindre tilpasninger af den eksisterende funktionalitet i 
test- og prøvesystemet. 

Prøvedistribution Nyt modul Ja/nej  Distribution af lette filer (Word, Excel, pdf). 

 Distribution af multimodalt materiale vil bestå i streaming og vil 
stille krav til skolernes internetforbindelse. Hvis løsningen skal 
understøtte distribution af multimediemateriale i form af video og 
lyd, og dette håndteres af en medieserver, vil udgifter til dette være 
indeholdt i optionen under prøveudarbejdelse. 

Prøveafvikling Test- og 
prøvesystemet 

Ja  Præsentation af længere tekster og multimodalt materiale. 

Prøveaflevering Nyt modul Ja/nej  Nyt modul eller genbrug fra XIT 

Bedømmelse Nyt modul Ja/nej  Nyt modul eller genbrug fra XIT 

Udvidelse af scope 
for XIT 

XIT Ja  Eventuelle tilpasninger af XIT’s funktionalitet efter yderligere krav 
fra grundskole og avu 
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Tidsplan og udgifter forbundet med udvikling og drift 

Med projektstart primo 2015 og med en analyse- og specificeringsfase på hver fire måneder og en 

gennemførelsesfase på 12 måneder vil løsningen være klar ultimo 2016. Dette giver mulighed for at 

teste løsningen og eventuelt gennemføre pilottest frem mod en indfasning i forhold til de skriftlige 

prøver ved sommereksamen 2017. 

Udviklingsudgifterne er estimeret til mellem XXXX X kr., og de årlige udgifter til drift og forvaltning er 

estimeret til XXXX X kr.
24

 

Løsningsmodel 2. Anvendelse af XIT i grundskolen og på avu 

Den procesmæssige ensartethed på gymnasie-, grundskole- og avu-områderne, som Deloittes 

proceskortlægning har afdækket, gør det muligt at anvende samme løsning på tværs af områderne. 

På gymnasieområdet planlægges som beskrevet i kapitel 4 anskaffelse af eksamensløsningen XIT. 

XIT-løsningen er baseret på distribution af prøver og understøtter ikke prøveafvikling af andre 

prøveformer, for eksempel selvrettende prøver. De selvrettende prøver i FAP vil dermed fortsat skulle 

afvikles i test- og prøvesystemet sammen med de nationale test. 

Løsningsmodel 2 introducerer desuden en afhængighed mellem områderne i forhold til 

projektgennemførelse, udrulning og efterfølgende drift og prøveplanlægning, men også i forhold til 

valg af strategisk udvikling og understøttelse af fremtidige behov og prøveformer. Ved en fælles 

løsning vil uddannelsesområdernes krav til løsningen skulle koordineres, ligesom plan for udrulning af 

løsningen skal planlægges på tværs af de tre uddannelsesområder. Endvidere skal prøvetidspunkter 

koordineres for at sikre, at løsningen har tilstrækkelig kapacitet. Til gengæld rummer denne 

løsningsmodel et potentiale for at opnå synergi mellem områderne, idet en fælles, national løsning 

giver mulighed for eksempelvis adgang til fælles funktionalitet, fælles standardisering og lavere 

udgifter til udvikling, da de kan deles mellem områderne, såvel som etablering af et driftsmæssigt 

fællesskab. 

Der er procesmæssig ensartethed på tværs af de tre områder, men forskellig it-understøttelse 

Løsningen skal funktionelt udvides til at kunne håndtere prøvetilmelding af elever i grundskolen, hvor 

eleverne p.t. tilmeldes klassevis, men fremadrettet vil skulle tilmeldes enkeltvis med angivelse af cpr-

nr. Bookingmodulet i test- og prøvesystemet understøtter en sådan tilmelding. Alternativt vil XPRS 

kunne udvides til også at understøtte prøvetilmelding, prøveplanlægning og censorstyring for 

grundskoleområdet. 

Censorstyring planlægges forsat håndteret af PAS for grundskolen og XPRS for avu. Begge systemer 

skal overføre data vedrørende censorallokeringer og prøveplaner til XIT. 

Tabel 8. Ændrings- og udviklingsbehov for løsningsmodel 2 

Funktionalitet System/modul 
Genbrug  
(ja/nej) Ændrings- og udviklingsbehov 
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 Se businesscase for løsningsmodel 1 for detaljerede estimater. Businesscasen er vedlagt som bilag 8. 
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Funktionalitet System/modul 
Genbrug  
(ja/nej) Ændrings- og udviklingsbehov 

Tilmelding og elev- 
og 
prøveadministration 

Test- og 
prøvesystemet  
(bookingmodul) 

Ja  Prøveafmelding og prøvetilmelding. Bookingmodulet 
understøtter alle processer vedr. booking og afmelding af 
elever til afgangsprøverne. 

 Administration af skriftlige prøver, herunder oprettelse af 
prøver med angivelse af dato og tidspunkt. 

 Integration til XIT med henblik på overførsel af data 
vedrørende prøvetilmeldinger. 

Censorstyring PAS Ja  Integration fra PAS til XIT-bedømmelsesmodul, så censorer 
og prøvebesvarelser kan kobles til hinanden. 

Censorstyring XPRS Ja  Integration fra XPRS til XIT-bedømmelsesmodul, så 
censorer og prøvebesvarelser kan kobles til hinanden. 
Denne integration planlægges etableret i forhold til 
overførsel af data for gymnasieområdet. Det skal 
undersøges, om avu-data også vil være omfattet af den 
planlagte integration. 

Overførsel af 
endelige karakterer 
fra XIT til 
studieadministrative 
systemer 

Studieadministrative 
systemer 

 

Ja  De studieadministrative systemer på grundskole- og avu-
området skal integrere til XIT. XIT vil udstille de endelige 
karakterer, og de studieadministrative systemer vil herefter 
kunne hente karaktererne. Der vil ikke foregå 
dataoverførsel fra de studieadministrative systemer til XIT. 

Udvidelse af XIT-
kapacitet 

XIT Ja  For at kunne håndtere de ekstra brugere og prøver fra 
grundskolen og avu skal XITs kapacitet øges ved udrulning 
af løsningen på grundskole- og avu-områderne. 

Eventuel udvidelse 
af scope for XIT 

XIT Ja  Eventuelle tilpasninger af XIT i forhold til grundskole- og 
avu-området. 

Tidsplan og udgifter forbundet med udvikling og drift 

Med projektstart primo 2015 og med en analyse- og specificeringsfase på hver fire måneder vil en 

kravspecifikation kunne foreligge i efteråret 2015. Udrulningen af XIT i grundskolen vurderes at kunne 

foregå parallelt med udrulningen i gymnasiet og på avu, men med et års forskydning, så udrulningen i 

grundskolen sættes i gang i 2017. Den parallelle udrulning indebærer en vis risiko, men med 

forskydningen på et år vil ibrugtagningen af løsningen af 45 procent af stedprøverne ved 

sommereksamen 2016 på gymnasieområdet (jf. udrulningsplanen for XIT) fungere som en 

generalprøve og give tid til at fange og rette eventuelle børnesygdomme ved løsning, procedurer mv. 

Udviklingsudgifterne for løsningsmodel 2 er estimeret til mellem XXXX X kr., mens de årlige udgifter til 

drift og forvaltning er estimeret til XXXX X kr.
25

 

Løsningsmodel 3. Anskaffelse af nyt standardsystem til grundskolen og avu 

Løsningsmodel 3 omfatter anskaffelse af et nyt standardsystem til grundskolerne og avu, jf. Deloittes 

kortlægning af kommercielle løsninger på markedet i afsnit 2.2. Denne løsningsmodel indeholder 

således en minimal grad af genbrug af eksisterende systemer og står i stedet overfor en 

anskaffelsesmæssig beslutning. Valg af et standardprøvesystem vil give projektet en reduceret 

risikoprofil, idet der allerede eksisterer en række mulige løsninger, der kan afprøves ved demo og 

pilottest. 

Deloittes kortlægning har vist, at der findes standardprøvesystemer, der understøtter hele prøve-

flowet, og valg af et standardsystem vil yderligere give mulighed for at benytte den videreudvikling, der 

                                                      

25
 Se businesscase for løsningsmodel 2 for detaljerede estimater. Businesscasen er vedlagt som bilag. 
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er drevet af leverandørens øvrige kunder, med løbende opgraderinger og forbedringer af løsningen. 

Det er desuden Deloittes vurdering, at valg af et standardsystem vil kunne fungere som løftestang for 

at realisere nogle af de faglige fordele, en digitalisering af de skriftlige prøver potentielt rummer. Flere 

leverandører af standardsystemer har – udover fokus på effektivisering af de administrative processer 

omkring prøveafviklingen – også fokus på at tilbyde en række forskellige prøveformer og udvikle deres 

løsninger i retning af at understøtte prøveformer, der kan teste elevernes tilegnelse af 21
st
 century 

skills, jf. Deloittes kortlægning af faglige fordele i kapitel 3. 

Flere af leverandørerne tilbyder både, at kunden kan drifte deres løsning selv, og at løsningen kan 

leveres som SaaS, hvor leverandøren er ansvarlig for drift af såvel infrastruktur som applikation, og 

hvor afregning sker på basis af antal eksaminander, prøver eller lignende parametre. Valg af 

driftsmodel vil, som vi skal se nedenfor, få betydning for et implementeringsprojekts udgiftsprofil. 

Da censorstyring og prøvetilmelding allerede er systemunderstøttet i dag, kan man vælge at lade en 

ny løsning integrere til de eksisterende systemer eller ibrugtage eventuelle standardmoduler i den nye 

løsning, der understøtter samme funktionalitet. 

Valg af en selvstændig løsning til grundskoleområdet og avu vil give større frihed og færre 

afhængigheder til gymnasieområdet, men den indebærer også, at der vil skulle gennemføres en 

separat anskaffelsesproces og etableres et projekt til at håndtere kravspecificering, EU-udbud, 

gennemførelse og implementering. 

Vælges det, at censorstyring og prøvetilmelding skal understøttes af eksisterende systemer og 

moduler, vil disse skulle tilpasses i et vist omfang. De studieadministrative systemer vil under alle 

omstændigheder skulle integrere til den nye løsning med henblik på at kunne hente endelige 

karakterer. Integration af eksisterende systemer og moduler til et nyt system stiller krav om, at 

standardløsningen skal kunne integrere via standardsnitflader. 

Tabel 9. Ændrings- og udviklingsbehov for løsningsmodel 3 

Funktionalitet System/modul 
Genbrug  
(ja/nej) Ændrings- og udviklingsbehov 

Tilmelding og 
elevadministration 

Bookingmodulet i 
den nationale 
testplatform 

Ja  Prøveafmelding og prøvetilmelding. Bookingmodulet 
understøtter alle processer vedr. booking og afmelding af 
elever til afgangsprøverne. 

 Administration af skriftlige prøver, herunder oprettelse af 
prøver med angivelse af dato og tidspunkt. 

 Overførsel af data for prøver fra bookingmodulet til 
mellemdatabase, der herefter overfører data til PAS. 
Dataoverførsel mellem mellemdatabase og PAS eksisterer i 
dag. 

 Integration til ny løsning. 

Censorstyring PAS Ja  Integration til ny løsning (bedømmelsesmodul). 

Censorstyring og 
tilmelding 

XPRS Ja  Integration fra XPRS til nyt system. Overførsel af data 
vedrørende prøver, tilmeldte elever og allokerede censorer. 

Overførsel af 
endelige karakterer 
fra XIT til 
studieadministrative 
systemer 

Studieadministrative 
systemer 

Ja  De studieadministrative systemer skal integrere til ny 
løsning for at kunne hente karakterer. 

Tidsplan og udgifter forbundet med udvikling og drift 

Med projektstart primo 2015 og med en analysefase på fire måneder, 10 måneder til gennemførelse af 

anskaffelse, inklusive EU-udbud, og en gennemførelsesfase på 10 måneder vil løsningen være klar 
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primo 2017. Dette giver mulighed for at teste løsningen og eventuelt gennemføre pilottest frem mod en 

indfasning i forhold til de skriftlige prøver ved sommereksamen 2017. 

Projektudgifter og driftsudgifter er nedenfor estimeret for henholdsvis en løsningsmodel 3a og 3b. De 

to varianter af løsningsmodellen adskiller sig ved, at 3a omfatter en engangsbetaling af løsningens 

komponenter og egen eller outsourcet drift af løsningen, mens 3b omfatter en såkaldt SaaS-model, 

hvor løsningen købes som en årlig licens beregnet på basis af antal afviklede prøver.
26

 

Udviklingsudgifterne for løsningsmodel 3a er estimeret til mellem XXXX X kr. med årlige udgifter til 

drift og forvaltning på XXXX X kr. Udviklingsudgifterne for løsningsmodel 3b er estimeret til XXXX X kr. 

med årlige udgifter til drift og forvaltning på XXXX X kr. 

6.3. Potentialevurdering og businesscase 

Med afsæt i de tre løsningsmodeller, der er beskrevet i de foregående afsnit, har Deloitte af hensyn til 

sammenlignelighed for hver model udarbejdet en businesscase over otte år (2015-2022) ved brug af 

statens businesscasemodel. 

For løsningsmodel 3 har Deloitte vurderet de to driftsvarianter, hvoraf den ene model (3a) dækker over 

en mere traditionel model med køb af software, som kunden selv drifter eller outsourcer, og den anden 

model (3b) dækker over en SaaS-model, hvor leverandøren er ansvarlig for drift af infrastruktur såvel 

som af løsningen. Nøgletal og centrale betragtninger for de fire løsningsmodeller er opsummeret 

nedenfor. 

Tabel 10. Evaluering af løsningsmodeller
27

 

Evalueringskriterier Løsningsmodel 1 Løsningsmodel 2 
Løsningsmodel 
3a 

Løsningsmodel 
3b 

Løsning Videreudvikling af FAP 
på grundskoleområdet 
og XIT på avu-området 

Anvendelse af  
XIT-løsningen på alle 
områder 

Anskaffelse af nyt standardsystem på 
grundskole- og avu-området – XIT 
implementeres på gymnasieområdet 

Udviklingsmodel Egenudviklet 
(evt. standardsystem 

for avu) 

Egenudviklet eller 
standardsystem 

Standardsystem Standardsystem 

Driftsmodel Internt eller outsourcet – den økonomisk mest fordelagtige model SaaS 

Implementeringsomkostninger 
(overslag, mio. kr.) XXXX X XXXX X XXXX X XXXX X 

Årlige driftsomkostninger 
(overslag, mio. kr.) XXXX X XXXX X XXXX X XXXX X 

Ibrugtagningstidspunkt 2017 2017 2017 2017 

Nettonutidsværdi fra 
businesscase 
(2015 til 2022) 

40 49 22 25 

Implementeringsrisiko Stor Medium Medium Medium 

                                                      

26
 Deloitte har udarbejdet en businesscase for hver af de to varianter af løsningsmodel 3. Businesscases er vedlagt som bilag. 

27
 De økonomiske tal i tabellen stammer fra de businesscases, Deloitte har udarbejdet for hver af løsningsmodellerne. Se bilag 
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Evalueringskriterier Løsningsmodel 1 Løsningsmodel 2 
Løsningsmodel 
3a 

Løsningsmodel 
3b 

Løftestang for realisering af 
faglige fordele på længere sigt 

Middel Begrænset Gode 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes alle løsningsmodellerne at kunne indfases fra 2017. 

Nettonutidsværdien af løsningsmodel 1 og 2 er markant bedre end for løsningsmodel 3a og 3b, hvilket 

skyldes, at de to løsningsmodeller baserer sig på videreudvikling af funktionalitet og udnyttelse af 

eksisterende funktionalitet og eksisterende driftsmiljøer. Implementeringsrisikoen vurderes at være 

størst for løsningsmodel 1 (jf. nedenfor), og mulighederne for at bruge løsningsmodellerne som 

løftestang for realisering af faglige fordele på sigt vurderes at være størst for løsningsmodel 3a og 3b 

og mindst for løsningsmodel 2, i og med at løsningsmodel 2 er den af løsningsmodellerne, der har det 

smalleste fokus i forhold til understøttelse af forskellige prøveformer  

Risikovurdering af løsningsscenariernes implementering 

Som supplement til potentialevurderingen ovenfor har Deloitte gennemført en risikovurdering af hver 

af de tre løsningsmodeller. Resultatet af analysen er opsummeret i tabellen nedenfor.
28

 

Tabel 11. Risikovurdering af løsningsmodellerne 

Risikoområde 

Løsningsmodel 1 Løsningsmodel 2 Løsningsmodel 3 

Sandsynlig
hed 

Konsekve
ns 

Sandsynlig
hed 

Konsekve
ns 

Sandsynlig
hed 

Konsekve
ns 

Forretningsmæss
ige forhold 

Medium Stor Medium Stor Medium Medium 

Projektets 
tilrettelæggelse 

Medium Stor Lille Medium Lille Medium 

Markedsafklaring 
og teknisk 
løsning 

Medium Stor Lille Medium Lille Lille 

Interessenter Stor Meget stor Stor Meget stor Medium Stor 

Slutbrugere og 
slutprodukt 

Medium Medium Medium Medium Medium Medium 

Samlet Medium Stor Medium Medium Medium Medium 

Uanset valg af løsningsmodel vil et implementeringsprojekt af en ny digital prøveplatform på tværs af 

grundskolen, avu og eventuelt også gymnasiet være underlagt stor offentlig bevågenhed. Det 

forretningsmæssige regelgrundlag for en løsning forventes ikke at ville ændre sig markant frem til 

ibrugtagningstidspunktet. Skulle der imidlertid opstå nye krav til for eksempel understøttelse af 

prøveafviklingen eller til understøttelse af nye prøveformer, vurderer Deloitte, at dette vil få færrest 

konsekvenser for løsningsmodel 3, da denne løsningsmodel er baseret på et standardsystem og 

                                                      

28
 Der er foretaget en samlet risikovurdering af løsningsmodel 3a og 3b, idet Deloitte ikke vurderer, at risikoprofilen for de to 

varianter af løsningsmodel 3 adskiller sig markant fra hinanden. 
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standardkomponenter, der som udgangspunkt understøtter prøveafvikling og en række prøveformer 

og derfor lettere vil kunne udvikles i takt med nytænkning, i forhold til hvordan prøver skal udarbejdes 

og administreres. 

Løsningsmodel 1 har den største risikoprofil i forhold til projektets tilrettelæggelse, idet udviklingen af 

denne løsning i høj grad vil skulle foregå internt i UNI•C og være afhængig af at trække på UNI•C’s 

pulje af interne udviklingsressourcer suppleret af eksterne konsulenter. Dette vil ske i konkurrence 

med UNI•C’s øvrige udviklingsportefølje, herunder især udviklingsinitiativerne for de nationale test og 

de digitale prøver. 

Løsningsmodel 1 bygger desuden på en teknologisk platform, der er ufuldstændigt dokumenteret, og 

som UNI•C siden overtagelsen af platformen fra COWI har stabiliseret. Videreudvikling af denne 

platform rummer følgelig en betragtelig risiko, og en udvidelse af scope for de prøver og test, 

platformen skal understøtte, øger ligeledes behovet for koordination og indfører en afhængighed 

mellem de digitale skriftlige prøver, de nationale test og de selvrettende afgangsprøver. 

Afhængigheden mellem de forskellige prøve- og testområder vil ligeledes kræve en højere grad af 

koordinering i forhold til vedligehold af platformen og vil minimere mulighederne for at lægge 

servicevinduer ind i løbet af prøveperioder. 

Interessentlandskabet vurderes at være størst for løsningsmodel 1 og mindst for løsningsmodel 3, der 

ikke skal koordinere med de nationale tests interessenter og kan fokusere på grundskolen og avu. 

Interessentlandskabet for løsningsmodel 2 går på tværs af alle tre uddannelsesområder og vurderes 

derfor at være større, men dog ikke nær så komplekst som for løsningsmodel 1. 

I forhold til slutbrugere og slutprodukt er det Deloittes vurdering, at de tre løsningsmodellers risikoprofil 

ikke afviger meget fra hinanden. Dog tilbyder løsningsmodel 1 slutbrugerne en mere 

sammenhængende brugeroplevelse på tværs af de nationale test, de selvrettende afgangsprøver og 

de digitale skriftlige prøver, idet brugerne ikke vil skulle skifte mellem flere systemer og 

brugergrænseflader, når de skal skifte fra eksempelvis en selvrettende prøveform til en essaybaseret. 

Opsummering af fordele og ulemper ved de tre løsningsmodeller 

For at lette sammenligningen af de tre løsningsmodeller har Deloitte afslutningsvist opsummeret 

fordele og ulemper for hver af modellerne nedenfor. 

Tabel 12. Fordele og ulemper ved de tre løsningsmodeller 

Løsnings-
model Fordele Ulemper 

L
ø

s
n

in
g

s
m

o
d

e
l 
1
 

 Udnyttelse af eksisterende driftsinfrastruktur og 
dermed bedre return on investment (ROI) for 
eksisterende infrastruktur. 

 Mulighed for understøttelse af blandede 
prøveformer og andre funktionelle 
synergieffekter, herunder større genkendelighed 
af brugergrænseflader for elever på tværs af 
prøver. 

 Passer godt med det planlagte udbud af driften 
af de nationale test. Kan fungere som løftestang 
for udbuddet. 

 Bygger på en ufuldstændigt dokumenteret, egenudviklet 
teknologisk platform. 

 Øget behov for koordinering af test og prøver 
(selvrettende og skriftlige prøver) på grund af eventuel 
begrænset kapacitet. 

 Øget behov for governance og koordinering, også i 
forhold til videreudvikling, idriftsættelser, servicevinduer 
mv. 

 Proprietær løsning, hvor al ny funktionalitet skal 
egenudvikles og egenfinansieres 
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Løsnings-
model Fordele Ulemper 

L
ø

s
n

in
g

s
m

o
d

e
l 
2
 

 Synergieffekter på tværs af de tre områder. 
Genbrug af funktionalitet på tværs og lavere 
udviklingsudgifter, da udgifterne kan deles. 

 Standardisering af processer, 
brugergrænseflader mv. på tværs. 

 Færre udviklings-/anskaffelsesudgifter per elev. 
UNI•C vil kun skulle anskaffe ét system. Det 
skal dog sikres, at udrulning på de to andre 
områder tænkes med ind i udbuddet af XIT, 
eventuelt som optioner. Procesmæssig lighed 
på tværs af de tre områder minimerer behovet 
for udvidelse af scope for XIT-løsningen og gør 
denne løsningsmodel til den billigste at 
implementere. 

 Driftsmæssigt fællesskab – én loadtest forud for 
hver eksamensperiode fremfor loadtest til hvert 
område. Grundskolernes afgangsprøver 
fungerer yderligere som generalprøve for 
gymnasiernes løsning. Er der fejl, vil de kunne 
rettes, før gymnasiets prøver går i gang i 
slutmaj. Dette gælder også for løsningsmodel 1. 

 Større krav til governance. Højere grad af 
standardisering og dermed mindre frihed til at 
skræddersy funktionalitet. Større behov for at gå på 
kompromis. 

 XIT-løsningsmodellen har fokus på administrativ 
effektivisering snarere end på realisering af faglige 
fordele. Løsningsmodellen har ikke fokus på 
prøveafviklingen, men alene på download/upload af 
filer. 

 Udrulning af fælles løsning på grundskole- og avu-
områderne vil skulle afvente udrulning på 
gymnasieområdet. 

 Mindre spredning af risiko, i og med at der satses på én 
løsning til gymnasier, grundskole og avu – i forhold til 
både projekt og den efterfølgende drift. 

 Større behov for koordinering af planlægning af prøver, 
så overlap så vidt muligt undgås. 

 Større behov for koordinering, både i forhold til 
gennemførelse af udbud og udviklings- og 
implementeringsprojekt og i forhold til efterfølgende drift 
og vedligehold. 

 Ikke krav til XIT om understøttelse af iPads. 

L
ø

s
n

in
g

s
m

o
d

e
l 
3
 

 Man er del af en udvikling af funktionalitet i 
fællesskab med andre brugere af løsningen. Ny 
funktionalitet kommer dermed i højere grad ved 
push og ikke ved pull som i løsningsmodel 1 og 
2. 

 Løftestang for udvikling af fremtidens prøver. 

 Udviklings-/implementeringsprojekt med færre 
afhængigheder og større frihed til at vælge den 
løsning, der passer bedst til grundskolen. 

 Selvstændige driftsmiljøer med minimalt behov 
for koordinering. 

 Minimering af behov for koordinering i 
forbindelse med prøveplanlægning. 

 Færre synergieffekter og mindre gratis funktionalitet på 
tværs af gymnasie, grundskole og avu. 

 Den dyreste løsning. 

 Behov for at gennemføre separat udbud. 

 Mindre mulighed for at skræddersy løsningen. 
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