Landsdekkende samarbeid om felles tilbud av nettbaserte hjelpemidler til skriftlig
eksamen videregående opplæring 2018

Bakgrunn
FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) nedsatte en arbeidsgruppe våren 2017 som skulle se på
problematikken rundt nettbaserte hjelpemidler til skriftlig eksamen. Arbeidsgruppa består av
representanter fra Hordaland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag og Telemark. Oslo har ledet gruppa.
På bakgrunn av erfaringer med nettbaserte hjelpemidler på våreksamen 2017, besluttet
Kunnskapsdepartementet i dialog med Utdanningsdirektoratet å iverksette tiltak for
eksamensgjennomføringen i 2018. Målet med tiltakene er å skape mest mulig likhet for
eksamenskandidatene når det gjelder tilgang til nettbaserte hjelpemidler ved skriftlig eksamen. Fra
nasjonalt hold er det derfor utarbeidet nasjonale føringer, og det er besluttet at oversikten som
arbeidsgruppa på oppdrag fra FFU har laget, er obligatorisk for fylkeskommunene å følge i 2018.
Arbeidsgruppa har utarbeidet et refleksjonsnotat angående nettbaserte hjelpemidler til skriftlig
eksamen (se vedlegg). Refleksjonsnotatet ble presentert på FFU-møte på Stiklestad 14. september
2017, og på Landskonferansen for eksamen i Fredrikstad 26. september 2017. I refleksjonsnotatet
foreslår arbeidsgruppa å utarbeide en felles liste med nettbaserte hjelpemidler for hele landet som også
ble presentert på eksamensmøtet. Refleksjonsnotatet ble i etterkant sendt til alle fylkeskontorene. FFU
ga sin tilslutning til forslaget om felles liste.
I referatet fra FFUs møte 8. november 2017 ble følgende vedtatt om hjelpemidler til skriftlig eksamen:

Det kommer et skriv fra Utdanningsdirektoratet om hjelpemidler til eksamen (våren
2018). Listen som ble utarbeidet av FFUs ekspertgruppe vil bli obligatorisk og vil
fastsettes i forskrifts form.
Viktig å formidle at det er listen samt lisensbaserte hjelpemidler som er lov. Samt de som
har krav på spesielle hjelpemidler selvfølgelig.
Viktig at elevene vet hva som er poenget med hjelpemidler på eksamen.

Utarbeidelse av felles liste - arbeidsprosessen
Arbeidsgruppa har vært i dialog med Utdanningsdirektoratet i prosessen med utarbeidelse av felles
liste.
Forslag til liste med nettbaserte hjelpemidler ble utarbeidet på grunnlag av tidligere oversikter over
tilbudte nettressurser i de ulike fylkeskommunene til eksamen 2017. Fylkeskommunene ble bedt om å
komme med innspill til arbeidsgruppas forslag innen 15. november. På bakgrunn av innspillene fra
fylkene, var det nok en runde med ny liste og mulighet for tilbakemelding innen 15. desember. Nye
nettressurser måtte være kontrollert for samhandling og kommunikasjon for å kunne vurderes å tas
med på lista. Etter denne prosessen har arbeidsgruppa utarbeidet en liste med nettbaserte hjelpemidler
til eksamen 2018(se vedlegg).

Foreslåtte nettressurser som ikke er tatt med
Foreslåtte nettressurser fra fylkeskommunene som ikke står på lista, er ikke med på grunn av at de
ikke kan sikres og/eller ikke har god nok kapasitet. Eksempler på dette er Olympiatoppen.no og

Kildekompasset.no. Ved kontakt med nettstedene ba ansvarlig for Olympiatoppen.no oss om ikke å la
deres nettsted være åpent fordi det ikke var oppdatert, og dermed ikke faglig kvalitetssikret. I tillegg
hadde nettstedet ikke nok kapasitet. Kildekompasset.no hadde en begrensing på maksimum 300 bruker
på en gang. Vi ble anbefalt ikke å gjøre nettstedet tilgjengelig under eksamen.
Ordnett.no og A-tekst er lisensbasert og skal ifølge malen settes inn under Punkt 3- Ett sett
fylkessentrale nettressurser.
Ved gjennomgang av de fylkesvise nettressurslistene registrerte vi at flere fylkeskommuner hadde
lisensbaserte, fagspesifikke nettlenker fra forlagene på sine lister. Dette skapte inntrykk av at tilbudet
var veldig forskjellig fra fylke til fylke ved vårens sentrale eksamen i 2016 og i 2017. Lisensbaserte
som skolene selv har anskaffet, skal ikke på felles liste.
Forlagene har ulike løsninger som gjør det mulig å bruke nettbaserte lærebøker på skriftlig eksamen.
Skolenes IKT-ansvarlige må sjekke de nettbaserte lærebøkene i god tid før eksamen, og legge til rette
for bruk uten samhandling og kommunikasjon.

Tekniske løsninger i fylkeskommunene
På grunn av ulike tekniske løsninger i de forskjellige fylkeskommunene er det viktig at alle ressurser
på listen testes av den enkelte fylkeskommune, og klareres for bruk til eksamen.
Hvis fylkenes eksamensløsning ikke gjør det mulig for skolene selv å ta ansvar for egne lisensbaserte
nettressurser, anbefaler vi at fylkeskommunen åpner for de lisensbaserte nettressursene som er meldt
inn fra skolene, men uten å legge innloggingsinformasjon på den generelle listen over
fylkeskommunale nettressurser. Skolene må få beskjed fra fylket om dette. På denne måten blir det
ikke en lang liste med skolebaserte lisenser som kan skape forvirring for elevene, og gi inntrykk av at
det er store forskjeller i tilbudet fra fylke til fylke.

Informasjon om nettbaserte hjelpemidler til eksamen
Listen over nettbaserte hjelpemidler må gjøres kjent for elevene i god tid før eksamen og være
offentlig tilgjengelig. Vi viser til Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler til sentralt gitt
skriftlig eksamen i videregående utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. I disse føringene kommer det
tydelig frem at det er obligatorisk for fylkeskommunene å åpne for de nettbaserte hjelpemidlene som
er nevnt i oversikten fra arbeidsgruppa.

