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undervisningsinstitusjonen mener det er behov for å stille tilsvarende krav til autentisering 

som ved dagens system. Bakgrunnen for dette er at en ren digital løsning ikke vil være 

tilstrekkelig i forhold til å sikre at det er eksamenskandidaten som avlegger eksamen. 

Ved hjemmeeksamen der undervisningsinstitusjonen krever identifisering som ved 

skoleeksamen er det behov for en løsning som sikrer autentisering ut over brukernavn og 

passord på tilsvarende måte. En løsning da vil også være å bruke identifisering med 

kandidatnummer. 

5.5 Hvilke krav stilles til autentisering av sensor ved sensur av eksamen? 

Ved avvikling av digital eksamen er det behov for løsninger som sikrer autentisering av 

sensor. 

Det er som for autentisering av eksamenskandidater heller ingen entydig regulering i lov eller 

annet regelverk som presiserer krav til autentisering av sensor. Imidlertid har 

undervisningsinstitusjonene også for disse lokale regler for hvordan de sikrer at det er rette 

vedkommende som sensurerer. Dette skjer vanligvis ved signering av sensurprotokoll. 

Risiko for at sensor gir fra seg brukernavn og passord for å la andre gjøre oppgavene for seg 

er klart tilstede. Det er en kjensgjerning også etter dagens system at sensorer lar andre 

(konsulenter ved ens enhet evt. andre ansatte) gjøre skrivearbeidet for seg. Imidlertid er ikke 

motivasjonen for å gi fra seg arbeidet her fusk, slik det vil kunne være for 

eksamenskandidatene. Dog har undervisningsinstitusjonen behov for å sikre at det er rette 

vedkommende som avleverer sensur. Under henvisning til at motivasjonen for eventuelt 

“lekking” av autentiseringsfaktorer til andre vil være å søke hjelp til praktisk avlastning og 

ikke fusk, må det antas at det vil være tilstrekkelig med brukernavn og passord for innlogging 

for oversendelse av sensur, sammen med en eventuell kode for den aktuelle eksamen. I 

tillegg kan det i avtale med sensor presiseres at brukernavn og passord er personlig og skal 

ikke overleveres andre. 

Konklusjon 

Ved avleggelse av sensur ved bruk av digitale hjelpemidler vil det være tilstrekkelig med 

autentisering med brukernavn og passord. 

5.6 Signeringskravet på klager 

En eksamenskarakter er et enkeltvedtak som kan påklages av studenten jf. forvaltningsloven 

§ 2b, samt § 28.  




