
Vejledning: Give feedback til studerende  
 

Senest redigeret den 12-08-2022   
 

Din prøveoversigt 

 

Der er to muligheder for at give feedback A: fælles og/eller B: individuelt 

A: Fælles feedback 
Fælles feedback gives til alle studerende på en prøve.  

Klik på [Afgiv fælles feedback]. Du få nedenstående dialogboks hvor du skal afgive 

din feedback. 

 

1. Her er feedback givet af dig. Det du skriver her, kan ses af den eller de 

studerende der har afleveret. (Min feedback) 

2. Her er feedback givet af din medbedømmer. (Medbedømmeres feedback) 

3. Her kan du skrive den feedback du ønsker at give til den eller de studerende, 

der har afleveret. (Feedback) 

4. Her kan du dele andre filer med den eller de studerende. (Feedback filer) 

5. Du gemmer dit arbejde ved at trykke på knappen ’Gem’. 
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B: individuel feedback  
Individuel feedback gives til en enkelt studerende blandt flere studerende på en 

prøve. 

Klik på ’tilføj’ ud for den studerende under kolonnen ’Feedback’. Funktionen hedder 

’tilføj’ så længe der ikke er afgivet feedback. Den ændrer navn til ’rediger’, når der er 

afgivet feedback. 

Den efterfølgende fremgangsmåde er som følger. 

 

1. Her er feedback givet af dig. Det du skriver her, kan ses af den studerende der 

har afleveret besvarelsen. 

2. Her er feedback givet af din medbedømmer.  

3. Her kan du skrive den feedback du ønsker at give til den eller de studerende, 

der har afleveret besvarelsen.  

4. Her kan du dele din annoterede udgave af den studerendes besvarelse med 

den studerende. 

5. Her kan du dele andre filer med den studerende. 

6. Du gemmer dit arbejde ved at trykke på knappen ’Gem’. 

  



Vejledning: Give feedback til studerende  
 

Senest redigeret den 12-08-2022   
 

Den studerendes brugergrænseflade 
Den studerende ser din feedback som illustreret i nedenstående skærmdump.  

 

Gul markering er feedback-tekst som bedømmer har givet. I eksemplet er der også 

indsat et feedback dokument. 

læs evt. nærmere i https://digitaleksamen.arcanic.dk/?s=feedback 
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