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Release R12019 (gældende fra d. 11.04.2019) 

 
For bedømmere  
 

• Baseret på tilmeldingerne på prøven, vil bedømmere fremover se det forventede antal 
studerende på prøven inden bedømmelsesperioden begynder. 

• Forsiden og hoveddokumentet bliver flettet sammen i én fil, således, at bedømmere 
kun skal forholde sig til ét dokument samt eventuelle bilag. (gælder også 
eksamensadministratorer) 

• Det er ikke længere muligt for eksamensadministrator at tilgå bedømmers noter i 
Digital Eksamen. Bedømmers noter er derfor totalt private, medmindre bedømmer 
aktivt deler dem med meddømmer i systemet. 

• ECTS vises som eksamensinformation for bedømmere 
 
Plagiattjek og note fra eksamensadministrator 
Plagiattjekket får sin egen kolonne, så det altid er synligt og note fra eksamensadministrator 
fremgår tydeligt, når detaljer for besvarelsen foldes ud: 
 

 
 
For studerende  
 

• Studerende vil fremover have mulighed for at teste en meget simplificeret demo af ITX Flex 
inden eksamen. De vil kunne starte ITX Flex med en personlig kode og efter 2 minutter 
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hente et demo-opgavesæt med en pinkode. De kan vælge arbejdsbibliotek, men ikke 
aflevere noget. De skal gøre brug af følgende koder i ITX Flex: 

o Personlig kode: E00000 
o Pinkode: 00000 

• Fremover vil arbejdsbiblioteket være præ-udfyldt for de studerende, men med mulighed 
for at ændre det.  

• ITX Flex vil fremover overvåge de studerende fra de har afleveret + et kvarter. 
 
For eksamensadministratorer 
 
Rapportgenerator  
Der bliver indført en rapportgenerator som til at starte med indeholder de to kendte rapporter, 
afslutningsrapporten og bedømmelsesrapporten samt det script, der har været anvendt til 
censorafregning. Værktøjet gør dels rapporterne mere anvendelige, da de fremover kan indeholde 
langt mere data, men det vil også være muligt i højere grad at modellere, hvad de skal indeholde.  
 
Rapportværktøjet tilgås under administrative værktøjer: 
 

 
 
Herfra kan ses rapporter i rapportkøen, hvornår de forventes klar samt seneste rapporter. Ønsker 
du at danne en rapport klikker du på ”Bestil rapport”, vælger rapporttype og kommer derfra 
videre til indstillinger, som vil være forskellige baseret på rapporttypen. For afslutningsrapporten 
ser indstillinger således ud: 
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Der er mulighed for at vælge periode, prøvetype, eksamenstype, administrativ enhed, hvorvidt 
uafsluttede prøver skal medtages og om det kun skal gælde egne prøver. Derudover, kan 
eksporteres samtlige kolonner eller fluebenet kan fjernes og det kan vælges præcist, hvilke 
kolonner der skal medtages.  
 
Til slut trykkes på ”Fortsæt”, hvor det kan vælges om du ønsker en mail så snart rapporten er klar:  
 

 
 
Du afslutter ved at klikke på ”Bestil rapport”. 
 
Når rapporten er klar, kan du downloade den eller kopiere linket til rapporten og dele med andre: 
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Trykker du på ”Kopier link”, kan du efterfølgende indsætte linket i eksempelvis en mail med 
standard ctrl+v funktion. 
 
Mine prøver 
Forsiden af Digital Eksamen skifter lidt karakter. Fremover vil der fortsat være de kendte ”bokse” 
baseret på prøvetyper, men der vil også være to bokse der skiller sig ud. ”Alle 
eksamensaktiviteter”, som er kendt og indeholder alle prøver samt ”Mine prøver”, som er ny og 
indeholder alle prøver, som den enkelte eksamensadministrator er tilknyttet: 
 

 
 
Dashboard 
Der vil nu være et dashboard at finde både under ”Mine prøver” og hver af de enkelte prøvetyper. 
Filtrene der vises vil være forskellige baseret på, hvilken prøvetype du er inde på. For ”Mine 
prøver”, vil det eksempelvis ses således ud:  
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Øverst til venstre, vil det være muligt at skifte imellem de forskellige prøvetyper, således, at du 
som eksamensadministrator ikke er nødt til at gå tilbage til forsiden af Digital Eksamen. Ved at 
klikke på et af de blå filtre, vil du indskrænke listen af prøver vist umiddelbart under, baseret på 
netop det filter. Det betyder, at det eksempelvis vil være muligt at få vist alle ”Prøver med ikke 
afleverede besvarelse med uploadet fil”, altså potentielt studerende der har uploadet, men glemt 
at aflevere. 
 
Slet prøve 
Det er nu muligt for eksamensadministratorer at slette prøver i Digital Eksamen. Denne mulighed 
kan tilgås fra overbliksfanen for prøven samt under Alle eksamensaktiviteter.  
 
Det er ikke muligt at slette en prøve hvis: 

• Prøven er synlig 
• Der er en afleveret besvarelse på prøven 
• Eller der på prøven er en eller flere studerende som er færdigindberettet. Dvs; 

o At studerende har fået karakter indberettet fra alle tildelte bedømmere, samt at 
censurformen er overholdt. 

o Administrator har indberettet administrativ karakter. 
 
Administratortilknytning 
Det er muligt at tilknytte sig selv som eksamensadministrator på nye prøver oprettet under alle 
eksamensaktiviteter ved selve oprettelsen. 
 
Rækkefølge på eksamensinformationer 
Det vil fremover være muligt at bestemme i hvilken rækkefølge eksamensinformationer vises. Som 
eksamensadministrator, kan du frit drag and drop informationerne i den rækkefølge du ønsker de 
skal vises: 
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Flere tegn i lokalefeltet 
Lokalefeltet understøtter nu op til 500 tegn.  
 
Importer prøveindstillinger 
Ved brug af funktionen importer prøveindstillinger vil det være muligt i langt højere grad at 
angive, hvad der skal importeres: 

 
 
Der er valgt et udgangspunkt der tilgodeser det generelle behov mest muligt, men det er altid 
muligt for eksamensadministrator at tilføje eller fjerne en indstilling ved brug. 
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Eksamensrapport 
Eksamensrapporten vil fremover også indeholde filer uploadet af bedømmer og delt med 
studerende. (hvis de eksempelvis har annoteret i eget program på egen computer og 
efterfølgende delt dette med studerende igennem Digital Eksamen) 
 
Afleveringsforhold på PUA 
På prøver af typen prøver uden aflevering, er der nu åbnet op for afleveringsforhold, således, at 
det er muligt for de studerende at danne grupper.   
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Aktivering af overvågning 

 

Se eventuelt Arcanics demo af ITX Flex: 

https://www.useloom.com/share/2a5ffccf105c4998afb2ba1c66f46ee6 

 

ITX Flex 

Aktivering af ITX Flex i Digital Eksamen foregår under fanen ’Prøvedata’, som set her: 

 

 
 

For at aktivere ITX Flex sættes flueben i boksen ’benyt ITX Flex’. Når du har trykket på ’Gem’, er ITX 

Flex aktiveret på den pågældende prøve. Dette er tydeliggjort med indførelsen af et ikon i din 

prøveoversigt for skriftlige stedprøver: 

 

 
 

Afleveringsmetode 

Efter du har aktiveret ITX Flex, skal du vælge, hvordan de studerende skal kunne aflevere til en prøve 

der benytter ITX Flex. Det er vores anbefaling, at I gør brug af den metode der hedder ’Afleverer i 

Digital Eksamen’, hvilket betyder, at de studerende skal aflevere helt som de plejer.  

Vi har ikke udarbejdet vejledningsmateriale til de studerende forklarende, hvordan der afleveres i 

ITX Flex, så denne metode er ikke understøttet kommunikativt til de studerende. Ydermere er der 

https://www.useloom.com/share/2a5ffccf105c4998afb2ba1c66f46ee6
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ikke nogle på Aarhus Universitet, udover Studiesystemer, der endnu er bekendt med at bruge ITX 

Flex til andet end overvågning og udlevering af opgavesæt.  
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Nyt med R3 2017 i Digital Eksamen 

 

Ændringer i Studerendes grænseflade 
 

Hjælp til gyldigt tegnformat i titler 
STADS accepterer kun et begrænset format af tegn, hvorimod DE accepterer langt det meste. 

Dette har betydet at en del titler er blevet korrumperet ved indlæsning fra DE til STADS. De tegn 

som ikke accepteres af STADS (ISO8859-1 standarden) er blevet erstattet med tegnet ¿. Dette har 

gjort at en del titler og i værste fald også eksamensbeviser har måttet redigeres manuelt. 

 

Med R3 2017 er det nu sådan, at når den studerende angiver titel i DE (hvor 

besvarelsesinformationerne ’Titel’ og/eller ’Titel, engelsk’ er slået til) vil systemet advare om at 

der er ugyldige tegn, erstatte disse med # og give den studerende mulighed for at rette disse til 

inden der navigeres videre. 

 

Fjernelse af nederste status på prøver uden aflevering 
I de studerendes prøveoversigt vises en status for hver prøve. Her fremstår tekst i to linjer. Den 

øverste skifter grundlæggende med prøvens status, mens den nederste relaterer sig til hvor den 

studerende selv er i forløbet. Sidstnævnte er dog primært relateret til en logik for aflevering af en 

besvarelse. Dette giver ingen mening for prøvetypen Prøve uden aflevering. Derfor fjernes den 

nederste statuslinje for prøver uden aflevering, mens den beholdes for øvrige prøvetyper. 

Den markerede linje fjernes med opgraderingen. 

 

 
 

 

Ændringer i Bedømmers grænseflade 
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Annoteringer gemmes automatisk 
Når en bedømmer arbejder i browserens PDF-værktøj har der været problemer med, at 

bedømmerne ikke har fået gemt deres noter. Dette kan skyldes enten bruger- eller tekniske fejl. 

Nu vil systemet automatisk – med få sekunders interval – gemme automatisk og dermed afhjælpe 

denne problematik. 

 

Ændringer i Administrators grænseflade 
 

Flydende knapper i bunden af skærmen 
Funktionsknapper og navigation mellem sider (ved mere end 100 prøver) vises nu fast nederst i 

skærmbilledet, hvor man hidtil har måttet scrolle ned på bunden af siden for at finde dem. 

Ændringen er indført i prøveoversigterne, i ’alle eksamensaktiviteter’ og i den enkelte prøves faner 

’studerende’, ’bedømmere’ og ’besvarelser/bedømmelser’ 

OBS: Funktionaliteten virker ikke i Internet Explorer. I Internet Explorer sider knapperne fortsat i 

bunden af siden (og de virker fint). Dermed anbefales det ikke at benytte Internet Explorer i DEs 

administrative græseflade. 

 

 
 

Bedømmere med i dataoverførsel 
Fra nu af vil det være sådan, at bedømmere der er tilknyttet en specialekontrakt i STADS, 

overføres sammen med prøven til DE. I DE vil fluebenet, tilknyttelsen af bedømmer til studerende, 

automatisk blive sat. Det betyder, at arbejdet med at tilknytte bedømmere på specialer der er 

oprettet i STADS specialemodulet er væsentligt lettet. Ydermere betyder det, at anvendes 

specialemodul til prøver, og ønsker man denne automatiske overførsel, så skal bedømmertildeling 

ajourføres i STADS specialemodulet og ikke i DE. Det er ikke muligt at redigere bedømmere i DE, 

hermed heller ikke at tilføje bedømmere, såfremt der sendes bedømmere med på prøven fra 

STADS. Bruges specialemodulet, men uden tilknyttelse af bedømmere, er det muligt fortsat at 

bruge DE til arbejdet med bedømmere. 

 

Ændringer i fanen besvarelser/bedømmelser 



Digital Eksamen Vejledning til eksamensadministratorer V. 2.5 05.04.2018 

 14 

Det er nu muligt, at se en oversigt over de studerendes karakterer i en kolonne under fanen 

besvarelser/bedømmelser. Ved mouse-over kan ses hver bedømmelse. Vær opmærksom på, at 

det der vises er karakterer afgivet i Digital Eksamen, ikke en refleksion af, hvad der er registreret i 

STADS, som fortsat er det autoritative system. 

 

 
 

Ændringer i fanen ’bedømmere’ 
Brugervenligheden og overblikket for planlægning af prøver med mange forskellige bedømmere 

og bedømmerpar har hidtil ikke været god. Med disse ændringer skulle det gerne blive bedre, 

selvom der i sagens natur er en sammenhæng mellem at understøtte komplekse og varierede 

processer og hvor komplekst et system kan virke for den enkelte bruger. 

 

Nye filtre 
Der indføres to nye filtre. ’Studerende med afleveret besvarelse’ og ’studerende med specifik 

bedømmer’. Førstnævnte er relevant, hvis man først planlægger (eller reviderer) bedømmelsen 

efter afleveringsfristen og sidstnævnte er relevant fx, hvis man vil sikre at censor X planlægges til 

præcis samme besvarelser som eksaminator Y. 
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’Studerende med afleveret besvarelse’ viser ikke blanke afleveringer og afleveringer afleveret for 

sent eller uden tilmelding, som ikke er frigivet til bedømmelse. Denne filtrering findes ikke på 

’prøver uden aflevering’. 

Vælger man filtreringen ’studerende med specifik bedømmer’ kommer en ny dropdown boks 

frem, hvor man kan vælge en af de bedømmere som er tilknyttet prøven. 

 

 
 

Yderligere info om studerende/besvarelsen ved mouseover 
Ved mouseover på den studerende vises (hvis det findes): Opgavesæt, Vejleder (fra datastrøm - 

kun specialer, hvis fritekstfeltet til vejleder er udfyldt), Kursustitel/navn (hvis angivet i 

besvarelsesinformation), Eksaminator/vejleder (hvis angivet i besvarelsesinformation), Titel og 

titel engelsk (hvis angivet i besvarelsesinformation). 

Bemærk af der kan filtreres på opgavesæt, hvilket nok er nemmere at bruge end mouse-over, hvis 

opgavesæt er et parameter for hvordan der planlægges bedømmere. 
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Tilføjelse af bedømmere gøres med færre klik 
Bedømmere tilknyttes fortsat prøven ved at klikke på ’rediger bedømmere’. I dialogboksen som 

aktiveres skal der meget færre klik til at tilknytte bedømmere. Feltet til fremsøgning er altid åbent 

og så snart man vælger bedømmer fra fremsøgningen er vedkommende tilknyttet og man kan 

umiddelbart fremsøge og vælge den næste. 

 

Fordeling af bedømmere 
Som hidtil kan bedømmere tilknyttes ved at sætte enkelte flueben i matrixen eller ved at klikke på 

bedømmers navn, hvormed vedkommende tildeles alle. 

Mulighederne for automatisk fordeling er blevet udvidet. Der er ikke længere en selvstændig 

knap, men funktionen ligger som del af multiknappen ’rediger bedømmere’ 

 

    
 

’Fordel bedømmere’ aktiverer en dialogboks. I boksen vælges hvem, der skal fordeles til og efter 

hvilken metode der skal fordeles. 

 

  
 

Ud over at kunne vælge mellem alle eller en af bedømmerrollerne, kan der nu også udvælges en 

eller flere udvalgte bedømmere.  
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Der skal vælges mellem to metoder for tildeling. ’Lige mange’ virker som hidtil, men nu kan der 

også angives et specifikt antal, hvis det fx er vigtigt at en eller flere bedømmere får netop 20 

besvarelser. 

Ved fordeling af et specifikt antal så vil systemet tildele flest mulige det rigtige antal. Hvis fx der er 

95 besvarelser og 7 bedømmere, der skal have 20 hver, så vil de 4 få 20, den femte vil kun få 15 og 

de sidste to vil ingen få. Systemet giver en besked, hvis der ikke kan tildeles helt som forventet. 

Hvis der er flere studerende end det valgte antal ganget med antallet af bedømmere, så vil de 

overskydende studerende blive fordelt mellem bedømmerne, som således kan få flere end det 

valgte antal. 

NB: Der er identificeret behov for at forbedre denne løsning ved næste release, så det også er 

muligt kun at give det valgte antal, selvom der er overskydende studerende.  

 

 
 

Bemærk at man nemt kan se, hvor mange besvarelser en bedømmer er tildelt, ved mouse-over, 

hvis man vil verificere, hvordan der er fordelt. 
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Bedre overblik/grafik 
Hvis matrixen over besvarelser og bedømmere bliver så stort at der skal scrolles vertikalt og/eller 

horisontalt, så bliver hhv. kolonnen med besvarelser (studerende/grupper) og bjælken med 

bedømmere låst til skærmen, så man altid kan verificere og sætte flueben korrekt. 

 

 
 

Visning af bedømmers navne afhænger af, hvor meget plads der er at vise dem på, hvilket 

afhænger primært af antallet af bedømmere og sekundært hvor lange navne de er udstyret med. 

Er der plads nok vises fulde navn (1). Er der mindre plads vises et forkortet navn (2). Og er der 

meget lidt plads vises som hidtil systemgenererede initialer (se fx billedet ovenfor) 
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Det er muligt at udvælge hvilke bedømmere, man vil have vist. Dette kunne være hvis man vil se 

en konkret eksaminator ved siden af en konkret censor. 

Ved siden af bedømmerrollen (fx censor) klikkes på ’vælg’ 

 

 
 

Der aktiveres en dialogboks, hvor man kan udvælge hvilke bedømmere som skal vises. 

Man kan udvælge blandt alle bedømmerroller fra samme boks, ved at skifte mellem fanerne. 

 

 
 

Visningen bliver nu tilpasset og det vises hvor mange af de samlede, som er vist. 

 

 
 

Listevisning 
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Ud over den eksisterende (og nu ændrede) matrixvisning er der nu mulighed for at få vist de 

studerende og deres bedømmere i en listevisning. Visningen vælges ved at sætte flueben i ’vis 

studerende i liste’. Fjerner man fluebenet kommer man tilbage til matrixvisningen. 

 

 
 

Listevisningen indeholder meget af det samme som matrixvisningen, men giver et bedre overblik 

over hver studerende (tilmelding/gruppe/besvarelse) og dennes tildelte bedømmere for sig. I 

scenarier hvor man planlægger relativt mange bedømmere med udgangspunkt i hver enkelt (eller 

få) studerende for sig, kan denne visning være at foretrække fremfor matrixvisningen. 

Visningen indeholder samme mulighed for filtrering og tilføjelse af bedømmere til prøven 

(’Rediger bedømmere’) som i matrixvisningen. 

 

 
 

Man kan tilknytte/redigere/fjerne bedømmere for en eller flere konkrete studerende 

(tilmelding/gruppe/besvarelse) ved at markere den/de ønskede med flueben og klikke ’Rediger 
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studerende’ nederst til venstre (bemærk: ikke ’rediger bedømmere’, som tilknytter bedømmere til 

prøven og ikke til konkrete studerende) 

 

 
 

Der aktiveres en dialogboks hvorfra bedømmere for den/de valgte studerende kan 

tilknyttes/redigeres/fjernes. 

Er ingen tilknyttede i forvejen er operationen simpel. Først vælges hvilken rolle der skal tildeles og 

dernæst vælges hvilken af de tilknyttede bedømmere med den rolle som skal tilknyttes. Dette 

gentages til man har valgt de ønskede bedømmere. Man trykker gem og kan gå videre til at 

gentage det samme for andre studerende. 

 

 
 

Hvis der er tale om redigering af studerende, som allerede har tilknyttet bedømmere, er der lidt 

flere ting at tage hensyn til. Her viser dialogboksen de bedømmere, som er tilknyttet én, flere eller 

alle de valgte studerende (man kan jo vælge flere studerende, som ikke nødvendigvis har samme 

bedømmere). Ud over at tilknytte nye bedømmere som netop beskrevet kan man redigere de 

allerede tilknyttede ved at træffe et valg i boksen ud for bedømmeren. Default er valgt ’behold 

allerede tildelte studerende’, hvilket betyder at intet ændrer sig, når man trykker gem. ’Tilføj til 

alle valgte studerende’ gør at fx en eksaminator, som kun er tilknyttet til én af de tre valgte 

studerende bliver tilknyttet til alle tre, når man trykker gem. ’Fjern fra alle valgte studerende’ er 
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umiddelbart den nemmeste at forstå – den fjerner bedømmeren fra alle valgte studerende, når 

man trykker gem. 

 

Planlægning af bedømmere i regneark 
I tillæg til ovenstående ændringer i metoderne til at planlægge bedømmere i DE er der blevet 

indført muligheden for at planlægge i regneark (typisk Excel) og overføre planlægningen til DE. 

Prøver kan være så store og komplekse at det er svært at skræddersy funktionalitet som er fuldt 

dækkende til at give en god brugeroplevelse. Desuden har administratorer ofte planlægningsdata i 

regneark i forvejen og adskillige administratorer er allerede meget rutinerede i brug af regneark. 

Funktionerne til at eksportere og importere bedømmere ligger som del af multiknappen ’rediger 

bedømmere’ i fanen ’bedømmere’. 

 

 
 

Eksporter bedømmere (generering af CSV-fil) 
Inden man eksporterer data fra DE til at arbejde med i regneark er det anbefalet at tilknytte alle 

de ønskede bedømmere til prøven i DE. Dette kan også gøres manuelt i regnearket (se beskrivelse 

senere), men vil ofte være lettere i DE. Man kan også vælge at foretage en filtrering af de 

studerende, hvis man kun vil planlægge for en del af dem. Når dette er gjort trykker man 

’eksporter bedømmere’ 

Systemet genererer en csv-fil. Filen har samme navn som prøven, så det er nemmere at holde styr 

på sine filer, hvis man planlægger adskillige prøver. 

Filen indeholder: 

• I A1 og A2 hhv. prøvenavn og en linkadresse direkte til prøvens bedømmerfane 

• Horisontalt står de tilknyttede bedømmeres oplysninger med ID, E-mailadresse og bedømmerrolle 

• Vertikalt står de studerendes oplysninger med StadsPersonId, Studienummer (AU brugernavn for 

begge), Gruppe (hvis de er del af en gruppe) og navn 
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OBS: Disse felter med rødt herunder (A1-4, B1-4, C1-4 og D1-4) bør ikke ændres. Ellers kan data ikke 

nødvendigvis importeres tilbage til DE. 

 

 

Tilknytning af bedømmere til studerende 
Den matrix, hvor man kan markere for at tilknytte bedømmere til studerende/grupper, er 

markeret med blåt ovenfor. Hvis der allerede er planlagt når der eksporteres, så er tilknytningen 

markeret med et x. 

Når man så vil planlægge i regnearket, kan man bruge hvilket som helst tegn (ikke blot x). Kun 

retur/enter, mellemrum og semikolon kan ikke bruges. 

 

Tilføj nye bedømmere til regnearket 
Vil man tilføje nye bedømmere til regnearket er det som minimum nødvendigt at angive enten ID 

(AU brugernavn) eller e-mail (den som er kendt af DE – typisk arbejdsmail) OG bedømmerrollen. 

NB: Navn alene genkendes ikke af DE ved efterfølgende import. 

Bedømmerrollen behøver man ikke at skrive helt ud. E eller alt der starter med e angiver 

Eksaminator. I eller alt der starter med i angiver Intern medbedømmer. C eller alt der starter med 

c angiver censor. Store eller små bogstaver gør ingen forskel. 

NB: Studerende kan ikke tilføjes i regnearket 

 

Import af planlægningsdata til DE 
Når man er færdig med planlægningen i DE. Importerer man ved at trykke ’Importer bedømmere’ i 

multiknappen som vist ovenfor. Derefter angiver man placeringen af det dokument man vil 

importere. Vær obs. på at vælge det rigtige dokument. 

Planlægningen vil blive importeret og kan verificeres umiddelbart. Manuelt tilknyttede 

bedømmere vil blive indlæst, hvis de er korrekt angivet (se ovenfor). 

Systemet vil advare hvis man er ved at fjerne en tilknyttet bedømmer og bede om en bekræftelse. 
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Systemet vil informere om hvad der ikke har kunnet lade sig gøre, når importen er afsluttet. 

Dette gælder: 

• En bedømmer, som systemet ikke kan genkende. 

• En bedømmer, som har indberettet et resultat og derfor ikke kan fjernes 

• En studerende som er færdigbedømt, kan ikke få ændret sin tildeling af bedømmere 

• En studerende som systemet ikke genkender (fx hvis deres id i regnearket er ændret/slettet) 

  
 

Specifikt om slettede studerende og bedømmere: 

Studerende som ikke er i den importerede fil, bliver ikke påvirket. Man fjernet altså ikke 

tilknytningen mellem studerende og bedømmer, ved at slette studerende, men ved at fjerne 

markeringen i matrix. 

Man ikke hverken tilføje eller fjerne studerende fra prøven gennem importen. 

Bedømmere kan som beskrevet ovenfor tilføjes gennem importen, og de kan modsat studerende 

også fjernes fra prøven, hvis de ikke optræder i filen ved import (forudsat at de ikke har 

indberettet resultater). 

 

Sletning af resultater 
Der er nu muligt for udvalgte administratorer at slette resultater i DE. Er der medarbejdere der 

skal have adgang til denne funktion skal det aftales med DE-teamet, ved at indsende en 

forespørgsel til studiesystemers support. Funktionen findes under ’administrative værktøjer’ 
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Prøver fremsøges som normalt (periode, adm. enhed og evt. prøvenavn, tilknyttede bedømmere 

eller studerende). 

Der vises kun prøver, som har færdigbedømte (låste) resultater. 

 

 
 

Klikker man på prøven foldes de færdigbedømte resultater ud. Man markerer med flueben den 

eller de resultater, som ønskes slettet, og klikker på knappen ’slet bedømmelser’. 
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Der vises nu en dialogboks. Boksen viser hvilket resultat, man er ved at slette og der gives 

mulighed for i fritekst at registrere en begrundelse/kommentar, som efterfølgende vises i fanen 

’studerende’ på den pågældende prøve. Der er ikke påkrævet at skrive en begrundelse for at 

kunne slette resultater. 

Herefter klikker man på ’Slet bedømmelser’ 

 

 
 

Derefter følger endnu en dialogboks, som gør opmærksom på at resultatet også skal slettes i 

STADS inden der afgivet et nyt resultat i DE. Sletningen bekræftes endeligt ved klik på ’Slet 

bedømmelser’. 

 
 

Sletningen af et resultat fremgår tydeligt af aktivitetsloggen i fanen ’besvarelser/bedømmelser’ og 

hvis der er angivet en begrundelse/kommentar fremgår denne i fanen ’studerende’. 
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OBS: Både resultater tastet af administratorer og faglige bedømmere kan slettes på denne måde. 

Resultaterne slettes helt for de faglige bedømmere, og fremgår for disse som om de aldrig var 

givet. 

Vær særligt opmærksom på at et slettet resultat i DE ikke fører til en sletning i STADS. Sørg derfor 

for at resultatet også slettes i STADS. Hvis et fejlregistreret resultat opdages og slettes meget 

hurtigt, inden det er sendt fra DE, kan dette naturligvis undlades. Afsendelse sker normalt indenfor 

10 minutter efter at resultater er registreret som færdigbedømt. Se i aktivitetsloggen (eksempel 

ovenfor) om karakteren er sendt til STADS. 

Husk at kommunikere relevant information til berørte studerende og bedømmere. 

 

Flytte studerende til ny prøve 
Der har hidtil været mange klik forbundet med at oprette en ny prøve og flytte studerendes 

tilmeldinger til prøven. 
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Nu kan man når man klikker på ’Opret ny prøve’ under ’Alle eksamensaktiviteter’ vælge at flytte 

alle tilmeldinger, der ikke er låst til den prøve man er ved at oprette. Det er ofte det som man 

ønsker, enten for at samle flere automatisk oprettede prøve til én samlet eller for at ændre til en 

anden prøvetype, hvis den automatisk oprettede ikke er retvisende. 

I dialogboksen er der mulighed for at sætte flueben ved ’Flyt studerende’ og derved vil de 

studerende automatisk være på den nye prøve. 

 

 
 

Hvilke studerende er låst og kan ikke flyttes? 

Dette er som hidtil studerende, som allerede har tilgået og/eller har fået et resultat på en aktiv 

prøve. 

Systemet vil fortælle hvilke studerende, som af disse grunde ikke er blevet flyttet til den nye 

prøve. 
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Bemærk at i scenariet, hvor man ønsker at opdele en prøve til flere prøver og fordele de 

studerende ud på de enkelte manuelt oprettede prøver, er der ikke nogen gevinst ved denne 

funktionalitet. Her lader man blot være med at sætte fluebenet og fordeler de studerende som 

hidtil. 

 

Forbedring til eksporteret data fra prøver 
Funktionen ’eksporter valgte prøver’, som genererer en fil med diverse data fra prøverne, er 

blevet forbedret, så der tydeligt skelnes mellem besvarelser, som er afleveret (normalt), blanke 

afleveringer og afleveringer som er afleveret for sent (og ikke er frigivet til bedømmelse). 
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Nye features sommeren 2017 

 

Hvad indeholder denne del 

Denne vejledning indeholder et overblik over de mindre nye features der nu er er at finde i Digital 

Eksamen i forbindelse med release af ny funktionalitet i sommeren 2017. Det gælder udvidet 

søgefunktion, masseredigering af prøver og en revidering af ’Alle eksamensaktiviteter’. 

 

Udvidet søgefunktion 

Søgefunktionen er blevet udvidet og du har nu mulighed for at søge på mere end blot en prøves 

navn: 

 

 
 

Ved at kikke på knappen lige til venstre for søgefeltet, får du mulighed for at vælge en af fire 

søgeparametre: 

 

• Prøver   - søgning på prøvenavn 

• Bedømmere  - søgning på prøver med specifik(ke) bedømmere 

• Studerende  - søgning på prøver med specifik(ke) studerende 

• Kontraktgruppe - søgning på kontraktnummer fra specialemodulet i STADS 

 

Når du har indtastet i søgefeltet, kan du enten trykke på enter eller søgeglasset til venstre for 

knappen med type af søgning. 

 

Masseredigering 

Du kan foretage en masseredigering af flere prøver på én gang. Dette gøres ved, at du med flueben 

markerer de prøver du ønsker at masseredigere og klikker på knappen ’Rediger’: 
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Dette åbner et vindue med mulighed for at masseredigere i nogle af de faner der findes inde på 

selve prøven: 

 

 
 

De faner du kan masseredigere er: 

 

• Synlighed 

• Eksamens- og besvarelsesinformation 

• Prøvedata 

• Eksamensadministrator 

• Bedømmere 

 

Synlighed 
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Her kan du vælge at synliggøre eller ikke-synliggøre alle de prøver, du har markeret på én gang. Husk 

at trykke ’Gem’ før du skifter fane eller lukker boksen, hvis du vil gemme dine ændringer. 

 

Eksamens- og besvarelsesinformation 

Her har du som eksamensadministrator mulighed for at tilknytte eksamensinformationer i form af: 

 

• Fritekster 

• Filer 

• Links 

 

Samt mulighed for at påsætte besvarelsesinformationer ganske som det er kendt på enkelt 

prøveniveau. Vær opmærksom på, at de ting du tilknytter her slår igennem på alle de markerede 

prøver. Fanen ser således ud: 

 

 
 

Prøvedata 

Selve fanen ser således ud: 
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Under denne fane har du mulighed for på samtlige af de markerede prøver at: 

 

• Sætte prøvetider 

• Gøre bedømmelsesfrist synlig 

• Vælge afleveringsforhold 

• Åbne op for aflevering af store filer 

• Vælge besvarelsesformat for de studerende 

• Slå plagiatkontrol til og fra 

 

Vigtigt: Du har mulighed for at undlade at redigere enkelte tider, ved at sætte flueben i ’Overskriv 

ikke denne dato’ til højre for den enkelte tid. Det betyder, at du kan redigere ting i denne fane uden 

eksempelvis at sætte en ny tid for eksamensstart for alle de markerede prøver, ved at sætte flueben 

i ’Overskriv ikke denne dato’ til højre for eksamensstart. 
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Eksamensadministrator 

Her kan du se de eksamensadministratorer der er tilknyttet en eller flere af de markerede prøver: 

 

 
 

Du kan bruge søgefunktionen til at udsøge nye eksamensadministratorer, vælge dem og klikke på 

plustegnet, for at tilknytte dem til alle de markerede prøver. Husk at trykke ’Gem’ før du skifter fane 

eller lukker boksen, hvis du vil gemme dine ændringer. 

 

Bedømmere 

Her ser du de bedømmere der er tilknyttet de markerede prøver: 
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Du kan bruge søgefunktionen til at udsøge nye bedømmere, vælge dem og klikke på plustegnet, for 

at tilknytte dem til alle de markerede prøver og alle studerende på disse prøver. Vær opmærksom 

på at vælge den rigtige bedømmerrolle. Hvis du fjerner bedømmere i dette overblik fjernes de også 

fra alle de markerede prøver og studerende på disse prøver.  

 

Alle eksamensaktiviteter 

Når du klikker dig ind på ’Alle eksamensaktiviteter’ fra forsiden, ser det således ud: 

 

 
 

Vær opmærksom på, at prøveoversigten er tom, hvis antallet af prøver der matcher kriterierne for 

søgning, termin og administrativt enhedshierarki overskrider 100. Det vil sige, at oversigten først vil 

indeholde prøver når du indsnævrer kriterierne til at gælde for under 100 prøver.  

 

Flyt studerende til ny prøve 

Har du oprettet en ny prøve, vil oversigten se ud som hidtil: 

 

 
 

Klik på EKAen for at komme videre til fordelingsbilledet: 
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Fordelingsregler 

I øvre højre hjørne kan du klikke på knappen ’Fordelingsregler’ og her få vist reglerne for at flytte 

studerende fra én prøve til en anden. 

 

Vis aktivitetsdetaljer 

Klikker du på knappen ’Vis aktivitetsdetaljer’ vil du få vist en række informationer om den 

pågældende aktivitet: 

 

• Antal tilmeldinger 

• Antal prøver 

• StedId 

• EksaminationsId 

• ProeveVaelgerIntegration 

• EksamensAktivitetsId 
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• PeriodeId 

• EksamensType 

 

Fold alle prøver ind 

Ved klik på denne knap foldes oversigten med de studerende ind. Arbejder du med mange prøver 

på en aktivitet, kan dette være et redskab til at skabe overblik. 

 

Sådan flytter du studerende til en anden prøve 

Marker de studerende du ønsker at flytte, enten enkeltvis eller dem alle sammen ved at markere 

det øverste flueben ud fra prøven, og klik derefter på ’Flyt’. Følgende skærmbillede vil fremkomme: 

 

 
 

Her vælger du den prøve, de studerende skal flyttes til, og klikker derefter på ’Gem.’ 
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Opsætning af en prøve i Digital Eksamen 

 

Prøvetype og prøveoversigt 

 

Omhandler  

Denne del beskriver, hvordan du som administrativ medarbejder finder frem til den rette eksamen 

i det digitale eksamenssystem.  

 

Log ind 

Gå til https://eksamen.au.dk/ og vælg ”Log ind som administrator”. Her kan enten logges på med 

WAYF eller NemID. Vælger WAYF skal du logge ind med brugernavn og adgangskode tilknyttet 

WAYF, og vælges NemID skal du logge ind med brugernavn og adgangskode tilknyttet dit NemID. 

 

Prøvetype 

Vælg prøvetype: Når du logger ind ses følgende skærmbillede: 

 
1. I toppen til højre ses brugers navn samt brugernavn.  

2. Ved siden af, er der mulighed for at skifte sproget til engelsk  

https://eksamen.au.dk/
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3. Her kan du tilgå Studiesystemers website: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/digital-

eksamen/administrator/, hvorfra du kan kontakte supporten og finde vej ind til vejledningerne på 

Blackboard.  

4. Yderligere er der i toppen af siden mulighed for at tilgå de administrative værktøjer. 

5. På midten af siden ses 5 grå bokse: ’Prøver uden tilsyn’(eksempelvis hjemmeprøver), ’Prøver uden 

aflevering’(eksempelvis mundtlige prøver), ’Skriftlige Stedprøver’, ’Afsluttende prøver’  samt ’Alle 

eksamensaktiviteter’. 

6. På midten af siden, har du mulighed for at sortere efter eksamensterminer og administrativt 

enhedshierarki. Disse valg går igen i næste skærmbillede, hvor der skal vælges en specifik eksamen. 

I de grå bokse vises dels alle de eksamensaktiviteter, eksempelvis prøver uden tilsyn (PUT), der 

matcher de kriterier du har valgt i forhold til termin og administrativt enhedshierarki.  

 

Prøveoversigt 

Vælges eksempelvis, Prøver uden tilsyn, vil næste skærmbillede se således ud: 

  
Her vises som udgangspunkt de eksamener, du som eksamensadministrator er tilknyttet og som 

passer på valgt eksamenstermin og administrativt enhedshierarki. (1 & 2) Ønsker du at se 

eksamener, hvor du ikke er tilknyttet som eksamensadministrator, trykker du på ”Vis kun mine 

prøver”, så den ikke længere er vinget af. (3) Der er mulighed for yderligere sortering, i forhold til 

prøvestart og prøveslut. (4) Der er mulighed for at vælge, hvilke prøver der vises, ud fra denne liste, 

der foldes ud ved klik på filtreringslisten (5): 

 

• Alle prøver 

• Prøver uden censor 

• Prøver uden eksaminator 

http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/digital-eksamen/administrator/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/digital-eksamen/administrator/
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• Prøver uden intern medbedømmer 

• Prøver uden eksamensadministrator 

• Prøver uden afleveringsdato 

• Prøver hvor studerende ikke er fordelt 

• Prøver uden tilmeldinger 

• Prøver der ikke er synlige 

• Prøver med ubehandlede ’for sent afleverede’ besvarelser 

• Prøver der er tilgået af studerende, der ikke længere er tilmeldt 

• Prøver der har tilmeldte studerende, der ikke længere er aktive 

• Prøver med ubehandlede ’for sent afleverede uden tilmelding’ besvarelser 

 

Du har ligeledes mulighed for at søge efter en eksamen enten på en EKA kode, navn, bedømmere, 

studerende og kontraktid fra specialemodulet, ved at bruge søgeboksen øverst til højre. (6) 

 

En prøveroversigt, kan se således ud: 

 
Af listen fremgår EKA og navn på prøven (1), hvor mange studerende er tilmeldt (2), hvornår prøven 

starter og slutter (3), hvorvidt den er synlig for de studerende og bedømmere (4), samt hvilket 

personale er tilknyttet eksamen.(5) Klikkes der på EKA og navn, kommer du ind på selve prøvesiden.  
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Overbliksfanen 

 

Omhandler  

Denne del beskriver, hvilken information og hvilke redigeringsmuligheder, der er i 

administrationsoverblikket i det digitale eksamenssystem. 

 

Overblik 

Fanen ’Overblik’ indeholder de fleste stamdata på prøven. Overbliksfanen kan se således ud for en 

PUT-prøve: 
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Der er otte bokse med informationer. Nogle er redigerbare i dette overbliksbillede, andre er ikke. 

Gjaldt det en PUA-prøve, ville der ikke være en boks med besvarelsesinformationer og heller ikke 

en med opgavesæt, da de studerende ikke kan aflevere noget på en PUA-prøve. 

9. Derudover er det fra denne fane, at du synliggør prøven for de studerende (se øverst til højre 

knappen ’Gør synlig’). Denne knap ændrer status på prøven således, at den bliver synlig for de 

studerende og bedømmere, der er tilknyttet prøven. Når den er blevet synlig skifter den røde tekst 

”Prøven er ikke synlig” til at være grøn med teksten ”Prøven er synlig”. Når prøven er synlig skifter 

teksten i knappen til ”Gør ikke synlig”. At synliggøre en prøve sender notifikationsmails ud. Se 

guiden om notifikationer for yderligere information. 

 

1. Eksamensinformationer 

• Eksamensinformationer indeholder følgende data fra STADS:  

• Navn 

• Bedømmelsesform 

• Censurform 

• Prøveform 

• Eksamenssprog (Hvis der ikke er defineret noget i STADS sættes sprog til dansk) 

• Afleveringsforhold 

 

Derudover kan du som eksamensadministrator tilknytte følgende typer af informationer til prøven: 

 

• Ændring af navn på prøven 

• Tilføjelse af links 

• Upload af dokumentfiler 

• Indsætte fritekst 

 

Sådan redigerer du eksamensinformationer 

Ved tryk på ’rediger’ i boksens øverste højre hjørne får du mulighed for at redigere informationerne. 

Her kan ændres navn på prøven og tilføjes links, dokumentfiler eller fritekst.  

For at ændre navn, skal du blot skrive et nyt i feltet ud for ’Prøvens navn’ og trykke ’Gem’ 
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For links skal du vælge ’Links’ i dropdown-menuen ud for overskriften ’Tilknyt information’ for 

derefter at trykke på ’Tilknyt’. Dette åbner op for nogle nye muligheder. Her skal du udfylde et navn 

og tilføje et link samt krydse af om linket skal ’Vises for studerende’ og ’Vises for bedømmere’. Til 

slut kan du annullere ved at trykke på ’Annuller’ eller gemme ved at trykke på ’Gem’. 

For dokumentfiler skal du vælge ’Dokumentfil’ i dropdown menuen ud for overskriften ’Tilknyt 

information’ for derefter at trykke på ’Tilknyt’. Dette åbner op for nogle nye muligheder. Her skal 

du trykke på ’Vælg fil’ og navigere til hvor filen er på computeren og derefter at trykke på ’åbn’, hvis 

du bruger Windows på dansk. Du skal krydse af om dokumentfilen skal ’Vises for studerende’ og 

’Vises for bedømmere’. Til slut kan du annullere ved at trykke på ’Annuller’ eller gemme ved at 

trykke på ’Gem’. 

For fritekster skal du vælge ’Fritekst’ i dropdown menuen ud for overskriften ’Tilknyt information’ 

for derefter at trykke på ’Tilknyt’. Dette åbner et tekstfelt, hvori du kan skrive en fritekst. Herefter 

skal du krydse af om teksten skal ’Vises for studerende’ og ’Vises for bedømmere’. Til slut kan du 

annullere ved at trykke på ’Annuller’ eller gemme ved at trykke på ’Gem’. 

 

2. Besvarelsesinformation 

Besvarelsesinformation er den information den studerende kan eller skal indgive i forbindelse med 

aflevering. Vær opmærksom på, at det den studerende svarer her, kommer med på forsiden. Vær 

også opmærksom på, at disse ikke kan redigeres efter der er afleveret besvarelser på prøven. Det 

betyder, at når der er afleveret besvarelser, kan du ikke efterfølgende redigere hvilke 

besvarelsesinformationer, der kan eller skal svares på af de studerende. 

Bemærk: Hvilke besvarelsesinformationer der skal være på prøven, aftales mellem 

eksamensadministrator og bedømmer ud fra best practice på dit fakultet. 

Der er følgende muligheder for besvarelsesinformationer: 

Type Beskrivelse 

Antal tegn Skal være et tal. Her kan den studerende angive, 

hvor mange tegn opgaven fylder.  

  

Antal normalsider Skal være et tal. Her kan den studerende angive, 

hvor mange normalsider besvarelsen er på. 
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Eksamenstermin Fritekstfelt. Her kan den studerende angive 

eksamenstermin. 

Studieordning, årstal Fritekstfelt. Her kan den studerende angive 

studieordning 

Kursustitel/-navn Fritekstfelt. Her kan den studerende angive navn 

på kursus 

Indeholder besvarelsen fortroligt materiale Her kan den studerende tilkendegive om 

opgaven indeholder fortroligt materiale. 

Må besvarelsen bruges til undervisning Her kan den studerende tilkendegive, hvorvidt 

besvarelsen må gøres til genstand for brug i 

undervisningen. 

Må besvarelsen gøres til genstand for udlån Her kan den studerende tilkendegive, hvorvidt 

besvarelsen må gøres til genstand for udlån. 

Opgavesæt Fritekstfelt for den studerende. Har til formål at 

de kan skrive, hvilket opgavesæt de har arbejdet 

med. 

Titel Titel på besvarelse. Kommer med over i STADS, 

se særskilt guide for yderligere information. 

Titel, engelsk Oversat titel til engelsk. Bruges kun, hvis der skal 

være en oversat titel. Er det en engelsk prøve 

bruges ’Titel’ i stedet. Se særskilt guide for 

yderligere information. 

Tro og love-erklæring Her kan den studerende sige ja eller nej til tro og 

love erklæring.  

Eksaminator/Vejleder Her kan den studerende angive navn på vejleder. 

 

Sådan opsætter eksamensadministrator besvarelsesinformation 

Sådan opsætter du besvarelsesinformationerne: 

Tryk på ’rediger’ i boksen med besvarelsesinformationer. Der åbnes en boks indeholdende en 

rullemenu med de typer af besvarelsesinformationer, der kan tilknyttes eksamen. 

Tilføj en besvarelsesinformation fra listen ved først at klikke på den og derefter klikke på ’Tilføj’. 
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Vælg ud fra den valgte besvarelsesinformation om informationen skal være obligatorisk, ved at 

krydse den lille boks ’Obligatorisk’ af. 

Tryk ’Gem’ for at gemme dine ændringer. 

 

3. Opmærksomhedspunkter 

Her vises, hvis de studerende har afleveret blankt, tilgået prøven men derefter er blevet afmeldt 

samt andet. Denne boks er ikke redigerbar. 

 

4. Tilknyttede eksamenstilmeldinger  

Her fremgår de EKAer med dertilhørende navn på prøven, som er tilknyttet denne prøve. Dette 

betyder at sammenflettede eller opdelte eksamener også fremgår i denne boks. Denne boks er ikke 

redigerbar. Se særskilt afsnit for yderligere information om sammenlægning og opsplitning af 

prøver. 

 

5. Prøvedata 

Indeholder tidspunkter for eksamensstart, eksamensslut, bedømmelsesstart og bedømmelsesslut. 

Boksen er ikke redigerbar, da disse data angives under fanen ’Prøvedata’. 

 

6. Opgavesæt  

Her vises navn(e) på de opgavesæt, der er tilknyttet prøven. Boksen er ikke redigerbar. Ønsker du 

at arbejde med opgavesæt, skal dette gøres under fanen ’Opgavesæt’. 

 

7. Fordeling 

Denne boks viser de studerende, der mangler at blive tilknyttet en eller flere bedømmere. Har alle 

studerende fået tildelt bedømmer(e) står der blot ”ingen”, under ’Studerende uden bedømmere’. 

Boksen er ikke redigerbare. Ønsker du at redigere fordeling af bedømmere gøres dette under fanen 

’Bedømmere’. 

 

8. Personale 
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Denne boks viser tilknyttede eksaminatorer, censorer, interne medbedømmere og 

eksamensadministratorer. Boksen er uredigerbar. Ønsker bruger at tilknytte bedømmere, gøres 

dette under fanen ’Bedømmere’ og ønsker bruger at tilknytte eksamensadministratorer gøres dette 

under fanen ’Eksamensadministrator’. 

 

  



Digital Eksamen Vejledning til eksamensadministratorer V. 2.5 05.04.2018 

 47 

Prøvedatafanen 

 

Omhandler  

Denne del beskriver, hvilke informationer der fremgår af fanen ’Prøvedata’, og hvordan 

eksamensadministrator redigerer disse informationer. 

 

Prøvedata 

Herunder ses et screenshot af fanen ’Prøvedata’ for en PUT-prøve. På en PUA-prøve vil der kun være 

de muligheder, der er vist med 1, 2, 3, 4 og 11. En stedprøve vil have det samme som en PUT-prøve, 

men også et felt til indtastning af lokale. En afsluttende vil se ud som en PUT-prøve: 

 
1. Eksamensstart 

Dette tidspunkt afgør, hvornår selve eksamenen starter og dermed, hvornår de studerende kan tilgå 

prøven. Du kan enten skrive dato og tidspunkt direkte i tekstboksen eller trykke på ’kalenderikonet’, 

som derved åbner en boks med mulighed for at vælge dato og tid, hvorefter der trykkes på ’Luk 

vindue’. 
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2. Eksamensslut  

Dette tidspunkt afgør, hvornår selve eksamenen slutter og dermed, hvornår de studerende ikke 

længere kan tilgå prøven. Eksamensbesvarelse skal ske inden eksamensslut. Du kan enten skrive 

dato og tidspunkt direkte i tekstboksen eller trykke på ’kalenderikonet’, som derved åbner en boks 

med mulighed for at vælge dato og tid, hvorefter der trykkes på ’Luk vindue’. 

 

3. Bedømmelsesstart  

Dette tidspunkt afgør, hvornår selve bedømmelsen af eksamenen starter og dermed, hvornår 

bedømmere kan tilgå prøven. Du kan enten skrive dato og tidspunkt direkte i tekstboksen eller 

trykke på ’kalenderikonet’, som derved åbner en boks med mulighed for at vælge dato og tid, 

hvorefter der trykkes på ’Luk vindue’. 

 

4. Bedømmelsesslut  

Dette tidspunkt afgør, hvornår selve bedømmelsen af eksamenen slutter. Bedømmere kan stadig 

tilgå en prøve og afgive karakterer herefter. Du kan enten skrive dato og tidspunkt direkte i 

tekstboksen eller trykke på ’kalenderikonet’, som derved åbner en boks med mulighed for at vælge 

dato og tid, hvorefter der trykkes på ’Luk vindue’. 

 

5. Vis bedømmelsesfrist for studerende 

Vinges denne af, vil bedømmelsesfristen(’bedømmelsesslut’) være synlig for den studerende. 

 

6. Afleveringsforhold  

Her er fire muligheder:  

Type Beskrivelse 

Kun individuelle besvarelser Der kan kun afleveres individuelle besvarelser 

Fri gruppedannelse tilladt Det er muligt for de studerende at danne frie 

grupper 

Eksamensgruppe fra STADS tilladt Eksamensgrupper fra STADS vil være mulige 

Eksamensgruppe fra STADS påkrævet Eksamensgrupper fra STADS er obligatoriske 
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7. Aflevering af store filer 

Vi foreslår maksimalt filer på 100 mb. Se afsnit om brug af store filer, hvis de studerende skal have 

mulighed for at aflevere større filer. 

 

8. Tilladte besvarelsesformater 

Som udgangspunkt er ’Pdf med bilag’ vinget af. Dette betyder, at de studerende skal aflevere deres 

opgave i pdf-format, men med mulighed for at uploade bilag i et hvilket som helst format. Klikker 

du på ’Pdf med bilag’ bliver ’Tillad alle’ vist som vinget af. Hermed er det muligt for de studerende 

at aflevere i et hvilket som helst format. Klikker du på ’Tillad alle’, er det muligt at specificere hvilke 

formater der må afleveres i. Klikkes på et af formaterne i listen, er kun dette aktivt, men ved at holde 

Ctrl-tasten nede, kan du vælge flere. Listen indeholder: 

• .acl (MS Word Autocorrect List) 

• .ami (Lostus Ami Pro) 

• .aww (Ability Write) 

• .ccf (Color Chat 1.0) 

• .doc (Microsoft Word document) 

• .docm (Microsoft Word for Mac document) 

• .docx (Office Open XML document) 

• .dot (Microsoft Word document template) 

• .dotx (Office Open XML text document template) 

• .ftm (Fielded Text Meta) 

• .ftx (Fielded Text Declared) 

• .gdoc (Google Drive Document) 

• .html (HyperText Markup Language (.html, .htm)) 

• .lwp (Lotus Word Pro) 

• .mcw (Microsoft Word for Macintosh (versions 4.0-5.1)) 

• .mobi (Mobipocket documents) 

• .odm (OpenDocument master document) 

• .odt (OpenDocument text document) 

• .ott (OpenDocument text document template) 



Digital Eksamen Vejledning til eksamensadministratorer V. 2.5 05.04.2018 

 50 

• .pages (Apple Pages document) 

• .pap (Papyrus word processor document) 

• .pdf (Portable Document Format) 

• .rpt (Crystal Reports) 

• .rtf (Rich Text document) 

• .sdw (StarWriter text document, used in earlier versions of StarOffice) 

• .tex (TEX) 

• .uof (Uniform Office Format) 

• .uoml (Unique Object Markup Language) 

• .wpd (WordPerfect document) 

• .wps (Microsoft Works document) 

• .wpt (Microsoft Works document template) 

• .wri (Microsoft Write document) 

• .xhtml (eXtensible Hyper-Text Markup Language) 

• .xml (eXtensible Markup Language) 

 

9. Anonymisering  

Skal ikke bruges af medarbejdere på AU i forhold til anonymisering af studerende, dette skal foregå 

i STADS. Du kan dog anonymisere bedømmere, så de ikke fremgår for studerende. 

 

10. Plagiat (Urkund) 

Vælger du, at plagiat skal være slået til, vil bedømmer få vist resultatet af en plagiatkontrol for hver 

studerende. Besvarelser kan frigives til bedømmelse inden kontrollen er færdig. Urkund garanterer, 

at plagiattjekket er gennemført inden for 24 timer. Typisk vil plagiattjekket dog allerede være 

gennemført inden for én time.  

Både den studerendes hoveddokument og evt. bilag vil blive gjort til gentand for plagiattjek. Urkund 

understøtter disse 12 formater: 

DOC. DOCX. SXW. PPT. PPTX. PDF. TXT. RTF. Html. Htm. WPS. ODT 

Gives der tilladelse til at aflevere andre formater end ovenstående, genereres der ikke en 

plagieringsrapport på disse. 
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Du kan læse mere om, hvordan Urkund fungerer:  https://www.urkund.com/support/ 
Har du spørgsmål vedr. Urkund-funktionalitet, bedes du rette henvendelse til AUL/Det Kgl. Bibliotek. 

Du finder kontakt/supportinformationer nederst til højre på hjemmesiden. 

 

11. Gem 

Ved klik på denne knap gemmes de ændringer, du har foretaget. 

  

https://www.urkund.com/support/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/eksamen/plagieringskontrol/
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Opgavesætfanen 

 

Omhandler  

Denne del beskriver, hvilken information der fremgår af, og hvilke muligheder, du som 

eksamensadministrator har, under fanen ’Opgavesæt’ på en prøve i DE. Opgavesætfanen er ikke at 

finde på en PUA-prøve. 

 

Opgavesæt 

Herunder ses et screenshot af fanen ’Opgavesæt’ med to opgaver tilknyttet: 

 
1. Tilføj opgavesæt 

Er der ikke tilknyttet et opgavesæt, vil eneste mulighed under denne fane være ’Tilføj opgavesæt’. 

Klikker du her, åbnes en boks, hvorfra det er muligt at tilføje opgavesæt. Et screenshot af denne 

boks kan ses her: 
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2. Titel 

I denne boks, er det muligt for dig at give opgavematerialet en titel, ved at skrive i tekstboksen ud 

for ’Titel’. 

 

3. Beskrivelse 

Det er også muligt for dig at give opgavesættet en beskrivelse ved at skrive i tekstboksen ud for 

’Beskrivelse’ 

 

4. Links 

Yderligere har du også mulighed for at tilføje links. Et link tildeler du et navn i den første tekstboks, 

hvor der som udgangspunkt står ’Linknavn’ og selve linket angives i den næste tekstboks, hvor der 

som udgangspunkt står ’http://link.dk’. 

 

5. Opgavefiler 

Det er ligeledes muligt at tilknytte opgavefiler. For at gøre dette trykker du på ’Vælg fil’ ud for 

’Opgavefiler’. Herfra navigerer du til, hvor den pågældende fil ligger på computeren og der trykkes 
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på ”åben”, hvis computerens sprog er på dansk og du bruger windows. Den pågældende fil er nu 

tilknyttet opgavesættet, såfremt du også gemmer ved at trykke på ’Gem’. 

Det er muligt, at tilknytte flere filer, hvis opgavesættet eksempelvis også skal indeholde bilag. 

 

6. Tildel dette opgavesæt som standard 

Til sidst kan du vælge, hvorvidt det pågældende opgavesæt er standard, ved at vinge boksen ved 

’Tildel dette opgavesæt som standard’ af. Dette betyder, at alle studerende som udgangspunkt er 

tildelt det pågældende opgavesæt. Ønsker du, at nogle studerende bliver tildelt et andet 

opgavesæt, gør du dette under fanen ’Studerende’. 

 

7. Gem 

Slutteligt kan du annullere dit arbejde ved at trykke på ’Annuller’ eller gemme det ved at trykke på 

’Gem’. 

 

8 & 9. Opgavesættene 

Tilbage under selve fanen ’Opgavesæt’ vil de opgavesæt du har tilknyttet være at finde. Her kan du 

se titlen, beskrivelsen og eventuelt link tilknyttet det enkelte opgavesæt, som du har angivet under 

’Tilføj opgavesæt’. Det er ligeledes muligt at se, hvor mange studerende eller grupper er tilknyttet 

de enkelte opgavesæt. 
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Eksamensadministratorfanen 

 

Omhandler  

Denne del beskriver, hvilken information der fremgår af, og hvilke muligheder du som 

eksamensadministrator har, under fanen ’Eksamensadministrator’ på en prøve i det digitale 

eksamenssystem. 

 

Tilføj eksamensadministrator 

Herunder ses et screenshot af, hvordan fanen ’Eksamensadministrator’ ser ud: 

 
1. Tilføj eksamensadministrator 

Under denne fane fremgår de tilknyttede eksamensadministratorer. Som udgangspunkt er der 

ingen tilknyttede og listen er derfor tom, som det fremgår af det screenshot, der er at se ovenover. 

Du har her mulighed for at klikke på ’Tilføj eksamensadministrator’, hvorefter en søgeboks kommer 

til syne til venstre for ’Tilføj eksamensadministrator’. Her er det muligt for dig at søge 

eksamensadministratorer frem, ved at begynde at skrive navnet. Navnet vil fremgå af en liste under 

boksen, hvorefter det er muligt at klikke på navnet, som derefter fremgår i søgefeltet med 

dertilhørende e-mail. Klikkes der herefter på ”Annuller”, annulleres det valgte navn, og klikkes der 

på ”Tilføj”, tilføjes den udsøgte som eksamensadministrator på prøven. Når en 

eksamensadministrator er tilføjet, er det muligt at fjerne vedkommende, ved at trykke på ”fjern” ud 

for deres navn. 
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Bedømmerefanen 

 

Omhandler  

Denne del beskriver, hvilken information der fremgår af, og hvilke muligheder 

eksamensadministrator har, under fanen ’Bedømmere’ på en prøve i det digitale eksamenssystem.  

 

Tilføj bedømmere 

Herunder ses et screenshot af fanen ’Bedømmere’: 

 
1. Filtreringslisten 

Det er muligt for dig at filtrere den liste af studerende, der fremgår på siden. Filtrene er ens på tværs 

af fanerne. 

 

2. Antal studerende på prøven 
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Under denne liste står ’antal besvarelser’ listet. I tilfældet vist som screenshot oven over gælder det 

’5’. Dette betyder, at der er fem studerende, der matcher kriteriet fra filtreringslisten.  

Det er muligt at sortere listen af studerende anderledes ved at klikke på overskriften. På det 

screenshot der er vist ovenover er overskriften ’Navn, Studienummer’. Det betyder, at listen er 

sorteret efter navn og derefter studienummer. Mulighederne for sortering er: 

 

• Fornavn, Studienummer 

• Efternavn, Studienummer 

• Studienummer, Navn 

 

3. Tilknytning af bedømmere 

For at tilknytte den pågældende prøve bedømmere, klikker du først på ’Rediger bedømmere’. Dette 

åbner en boks, hvori der kan klikkes på ’Tilføj bedømmer’, hvilket giver mulighed for at specificere 

om det gælder en ’Eksaminator’, en ’Censor’ eller en ’Intern medbedømmer’. Herefter udsøger du 

vedkommende i boksen lige til højre for ved at begynde at skrive vedkommendes navn. Når 

vedkommende er søgt ud, klikkes på navnet og derefter på knappen ’Tilføj’. Den pågældende 

bedømmer er at se under udsøgningsboksen og er nu tilføjet prøven. Bedømmer kan fjernes igen 

ved at trykke på ’Fjern’. Det indtastede kan annulleres ved at trykke på ’Annuller’ eller gemmes ved 

at trykke på ’Gem’. 

 

4 og 5. Fordel bedømmere 

Under fanen ’Bedømmere’ er det ligeledes muligt at trykke på knappen ’Fordel alle automatisk’. 

Dette fordeler bedømmere ligeligt på studerende, således at alle studerende bliver tildelt en 

eksaminator og en censor. Skal der tilknyttes interne medbedømmere, vil knappen ’Fordel alle 

automatisk’ ikke kunne bruges. Ved at klikke på pilen lige til højre for ’Fordel alle automatisk’, åbner 

du muligheden for yderligere to knapper, ’Fordel eksaminatorer’ og ’Fordel censorer’. Disse fordeler 

kun henholdsvis eksaminatorer og censorer. Alternativt kan begge fordeles ved, at du klikker i de 

små bokse i kolonnerne ’Eksaminatorer’ og ’Censorer’ ud for hver af de studerende.  

 

6. Gem 
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Helt i bunden til venstre kan du klikkes på knappen ’Annuller’, som annullerer det valgte eller 

indtastede og ’Gem’ som gemmer det valgte eller indtastede.  
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Studerendefanen 

 

Omhandler  

Denne del beskriver, hvilken information der fremgår af og hvilke muligheder du som 

eksamensadministrator har under fanen ’Studerende’ på en prøve i det digitale eksamenssystem. 

 

Studerende 

Herunder ses et screenshot af fanen ’Studerende’: 

 
1. Filtrering af listen 

Det er muligt at filtrere, hvilke studerende der vises i listen, ved at du vælger et filter i listen under 

overskriften ’Studerende’. Filtrene er ens på tværs af fanerne. 

 

2. Sortering af listen 

Yderligere er det muligt at sortere listen af studerende ved at du klikker på overskriften med de to 

parametre lige ovenover listen af studerende. I det screenshot der kan ses ovenover er denne 

overskrift ’Fornavn, Studienummer’. Mulighederne for sortering er: 
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• Fornavn, Studienummer 

• Efternavn, Studienummer 

• Studienummer, navn 

 

3 og 4. Tildeling af opgavesæt 

Ud for hver studerende kan du se under overskriften ’Opgavesæt’, hvilket opgavesæt den 

pågældende studerende er tildelt. Alle de studerende er som udgangspunkt tilknyttet det 

opgavesæt du er sat til at være ’Tildel dette opgavesæt som standard’ under fanen ’Opgavesæt’. 

Har du tilføjet flere opgavesæt er det muligt manuelt at vælge et andet opgavesæt til en studerende, 

ved at klikke på navnet for opgavesættet og vælge et andet. Alternativt kan du klikke på ’Fordel 

opgavesæt automatisk’ som tildeler de studerende et tilfældigt opgavesæt samtidig med, at 

opgavesættene er ligeligt fordelt. Ændres der på tildelingen vil der lige til højre for boksen med, 

hvilket opgavesæt den studerende er tildelt, være et asteriks. 

 

5. Tidspunkt for afholdelse af eksamen 

Under knappen ’Fordel opgavesæt automatisk’ ses ’Eksamensstart’ og ’Eksamensslut’, som du 

indstiller under fanen ’Prøvedata’.  

 

6. Gruppenavne 

Til venstre for knappen ’Fordel opgavesæt automatisk’ er knappen ’Vis kun gruppenavne’. Trykker 

du på denne, vil de studerende der er i gruppe ikke kunne ses ved navn. I stedet vil grupper blot 

vises med gruppe-id.  

 

7. Gem 

Nederst på siden befinder knappen ’Gem opgavesæt’ sig. Trykker du på denne knap, gemmer du 

det arbejde, der er foretaget i skærmbilledet. 

 

8. Redigering af den studerende 

Det er muligt at markere en enkelt studerende ved, at du klikker i den lille boks til venstre for navn 

og studienummer. Det er muligt for dig at markere flere studerende ved at klikke i flere bokse eller 
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at markere alle studerende ved at klikke i den lille boks til venstre for sorteringsoverskriften. Når en 

eller flere studerende er markeret, kan du enten trykke på ’Rediger studerende’ eller den lille pil i 

forlængelse af ’Rediger studerende’ nederst på siden til venstre for ’Gem opgavesæt’. Ved at trykke 

på pilen kan du enten vælge: 

 

• Hent eksamensrapport 

• Send besked til studerende 

• Eksporter studerende 

• Rediger studerende 

• Sidstnævnte er identisk med blot at trykke på knappen ’Rediger studerende’.  

 

Eksporter studerende giver en .csv fil (kan åbnes med Excel) indeholdende: 

 

• ProeveIdIntegration 

• StuderendeBrugerId  

• EKA kode 

• EKA navn 

• Prøvenavn 

• Periode og eksamenstype 

• Studienummer 

• Studerende navn 

• Eksamensnummer 

• Gruppenavn 

 

Eksamensrapport 

Trykker du på ’Hent eksamensrapport’ downloades en ZIP-fil ved navn ’Eksamensrapport’. For at 

læse yderligere om eksamensrapporten kan du læse guiden ’Eksamensrapporten’. 

 

Send besked til studerende 
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Under ’Send besked til studerende’, er det muligt for dig at skrive en besked (dog ikke HTML) i et 

tekstfelt. Trykkes herefter på ’Annuller’ annulleres det du har skrevet og trykkes på ’Send’, sendes 

beskeden til den studerendes tilknyttede AU e-mail.  

 

Bemærk: Hvis du vil se den besked du har sendt til den studerende, kan du danne en 

eksamensrapport. Du finder beskeden i zip-filen.  

 

 

Rediger Studerende 

Ved tryk på ’Rediger studerende’ åbnes en boks med en række muligheder. Under overskriften 

’Afleveringsmetode’, er det muligt at vælge andet end ’Aflever i Digital Eksamen’, men det gøres der 

ikke brug af på Aarhus Universitet, så den skal du ikke bruge. Herunder er overskriften ’Angiv start 

og sluttidspunkter for valgte studerende’ og yderligere herunder står der ’Brug prøvens 

eksisterende tider’ med en tilhørende boks, der er sat flueben i. Fjernes fluebenet åbnes 

muligheden for at definere ’Afholdelsestart’ og ’Afholdelseslut’, hvilket er det samme som 

’eksamensstart’ og ’eksamensslut’ defineret under fanen ’Prøvedata’, her blot for den eller de 

studerende der er valgt. Det er sådan, du kan give dispensation. Her findes en mindre tekstboks 

med overskriften ’Dispensationsnote til eksamensadministrator’. Det der skrives her vil kunne ses i 

kolonnen ’Dispensationer’ under fanen ’Studerende’ for brugere logget ind som 

eksamensadministrator. I boksen er yderligere et tekstfelt kaldet ’Note til bedømmere’. Den tekst 

du skriver her, vil være synligt for bedømmer.  

Nederst i boksen, under overskriften ’Valgte studerende’ fremgår det, hvilke studerende der er valgt 

og det er muligt for dig at trykke på ’Annuller’, for at annullere dit arbejde eller ’Gem’, for at gemme 

dit arbejde. 

 

Bemærk at dispensation som medfør forlænget tid er det en udfordring hvis man indgå i en gruppe 

med andre afleveringstider.   
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Besvarelsesfanen 

 

Indledende 

Denne del beskriver, hvilken information der fremgår af og hvilke muligheder 

eksamensadministrator har under fanen ’Besvarelser’ på en prøve i det digitale eksamenssystem.  

Bemærk: Der findes ikke en besvarelsesfane på PUA-prøver. Her findes i stedet en 

bedømmelsesfane. Forklaring på denne fane findes umiddelbart efter forklaringen af 

besvarelsesfanen.  

 

Besvarelser 

Herunder kan du se et screenshot af fanen ’Besvarelser’: 

 
1. Filtrering af listen af studerende 

Det er muligt for dig at filtrere i listen af studerende, der fremgår på siden. Det gør du ved at klikke 

på dropdown menuen under overskriften ’Besvarelser’. Filtrene er ens på tværs af fanerne. 

 

2. Sortering af de studerende 

Du har mulighed for at ændre på hvordan listen af studerende er sorteret. Det gør  
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Du ved at trykke på overskriften umiddelbart over listen af studerende. Til at starte med er 

overskriften og dermed sorteringen ’Navn, Studienummer’. Ved at klikke på den kan du ændre 

sorteringen til: 

 

• Efternavn, Studienummer 

• Studienummer, Navn 

• Fornavn, Studienummer 

 

3. Aktivitetsloggen 

Kolonnen under overskriften ’Aktivitetslog’ viser aktivitetsloggen ud for hver studerende. Du kan 

tilgå loggen for den enkelte studerende ved at klikke på den sidst registrerede handling. Sådan åbner 

du hele loggen, hvori du kan se alle centrale handlinger for den studerende, heriblandt hvad den 

studerende, bedømmer og eksamensadministrator har foretaget sig. 

 

4. Omfang 

Denne kolonne indeholder de oplysninger den studerende har indtastet i forhold til 

besvarelsesinformationer. Hvorvidt den studerende kan eller skal indtaste oplysninger, og hvilke 

oplysninger, definerer du under fanen ’Overblik’.  

 

5. Besvarelsesinformation 

I kolonnen ’besvarelse’ kan du klikke på ’Vis’ ud for hver af de studerende. Dette åbner en boks med 

centrale besvarelsesinformationer. Her vises: 

 

• Eksamenssprog 

• Karakter 

 

Og yderligere er det indikeret, ved hjælp af en rød streg for ’nej’ og et grønt flueben for ’ja’ hvorvidt: 

 

• Besvarelsens er påbegyndt 

• Besvarelsen er afleveret 
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• Bedømmelsen er i gang  

• Bedømmelsen er færdig (her indikeres det yderligere, hvis bedømmelsen er foretaget af 

eksamensadministrator) 

 

6. Download den studerendes besvarelse 

Hvis du markerer en eller flere studerende ved at klikke i de små bokse til venstre for den eller de 

studerendes navne, kan du efterfølgende klikke på knappen ’Download som zip-fil’. Hermed 

downloader du en zip-fil med samme navn som prøven indeholdende følgende: 

 

• Den studerendes forside som pdf-fil 

• Den studerendes opgave som pdf-fil 

• Den studerendes bilag (Dem kan der være flere af)  

 

7. Yderligere muligheder 

Trykker du på pilen lige til højre for knappen ’Download som zip-fil’, får du mulighed for at vælge:  

 

• Download som zip-fil  

• Administrativ bedømmelse 

• Frigiv til bedømmelse  

 

’Download som zip-fil’ er det samme som at trykke på knappen ’Download som zip-fil’.  

 

Administrativ Bedømmelse: Trykker du på ’Administrativ bedømmelse’ får du en boks frem med 

mulighed for at afgive en administrativ bedømmelse. Her kan du enten angive en karakter ved at 

vælge fra dropdown menuen ud for den enkelte af de valgte studerende eller angive samme 

karakter for alle de valgte ved at vælge fra dropdown menuen øverst til højre med teksten ’Angiv 

for alle’. De administrative karakterer der kan angives er: 

 

• BF 

• F 
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• FE 

• U 

 

Frigiv til bedømmelse: Ved tryk på ’Frigiv til bedømmelse’ accepterer du en for sent afleveret 

eksamensbesvarelse, som afleveret rettidigt. Herved frigives den studerendes besvarelse til 

bedømmelse og indgår på lige fod med de rettidigt afleverede eksamensbesvarelser. 
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Bedømmelserfanen 

 

På PUA-prøver er besvarelsesfanen erstattet med fanen ’Bedømmelser’. Et eksempel på denne fane 

kan ses herunder: 

 
1. Her er en aktivitetslog med alle centrale handlinger for den enkelte studerende. 

2. Der er mulighed for at sortere de studerende efter følgende: 

 

• Efternavn, Studienummer 

• Studienummer, Navn 

• Fornavn, Studienummer 

 

3. Det er muligt at afgive en administrativ karakter til de studerende ved at markere navnet eller 

navnene til venstre og trykke på knappen ’Administrativ bedømmelse’. Dette åbner en boks, som 

fungerer på samme måde som med en PUT-prøve. 
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Digitale Stedprøver i Digital Eksamen 

 

Eksamensinformationer 

Vi anbefaler, at du under eksamensinformationer 

1. Indsætter link til aktuel studieportal. 

2. Tilknytter kort vejledning til ITX Flex og det at gå til eksamen, tilgængelig her: 

https://blackboard.au.dk/bbcswebdav/pid-429247-dt-content-rid-

3174040_1/courses/Digital_Eksamen_-

_Support/Digital%20Eksamen%20med%20overva%CC%8Agning%20kort%20vejledning.pdf 

Lokale/lokation  

Under fanen ’Prøvedata’, er det muligt, at indtaste lokaleinformationer: Disse er mulige for den 

studerende at se i eksamensinformationer før prøvestart. 

 

Pinkoden 

Pinkoden skal de studerende bruge for at kunne tilgå prøven i Digital Eksamen. Den skal du som 

eksamensadministrator ikke bruge. De studerende vil blive oplyst om pinkoden af eksamenstilsynet 

i lokalet. Du finder pinkoden under fanen ’Prøvedata’. 

 

Vis opgavesæt for tilsyn 

Det er muligt for dig, at give tilsynet adgang til opgavesættet fra deres grænseflade: 

 
Sæt et flueben i den angivne boks for at dele opgavesættet med tilsynet. 

 

Tilsynsansvarlig 

https://blackboard.au.dk/bbcswebdav/pid-429247-dt-content-rid-3174040_1/courses/Digital_Eksamen_-_Support/Digital%20Eksamen%20med%20overva%CC%8Agning%20kort%20vejledning.pdf
https://blackboard.au.dk/bbcswebdav/pid-429247-dt-content-rid-3174040_1/courses/Digital_Eksamen_-_Support/Digital%20Eksamen%20med%20overva%CC%8Agning%20kort%20vejledning.pdf
https://blackboard.au.dk/bbcswebdav/pid-429247-dt-content-rid-3174040_1/courses/Digital_Eksamen_-_Support/Digital%20Eksamen%20med%20overva%CC%8Agning%20kort%20vejledning.pdf
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Under fane ’Tilsyn’ er det muligt, at tilføje en tilsynsansvarlig. Funktionaliteten er den samme som 

med bedømmere og eksamensadministratorer.  
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Afsluttende prøver i Digital Eksamen 

 

Hvad indeholder denne vejledning 

Denne vejledning beskriver prøveoversigten for den nye type prøve i Digital Eksamen kaldet 

Afsluttende prøver.  

 

Hvor finder du de afsluttende prøver 

Du finder prøveoversigten fra forsiden af systemet ligesom det er tilfældet med de andre 

prøvetyper: 

 

 
 

Prøveoversigten 

Når du klikker dig ind på Afsluttende prøver ser du en prøveoversigt, der skiller sig lidt ud fra de 

andre prøvetyper: 
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Her er dels nogle andre filtreringsmuligheder og nogle andre informationer end du ser i 

prøveoversigten for de andre prøvetyper.  

 

Dashboard  

Dashboardet, som fremgår af billedet ovenover, er et overbliks- og filterinstrumentbræt. Det giver 

et overblik ved at vise, hvor mange afsluttende prøver du som eksamensadministrator er tilknyttet, 

hvorpå der: 

 

• Er afleveret blankt 

• Er afleveret for sent 

• Er studerende/grupper der endnu ikke har afleveret, men hvor afleveringsfristen er 

overskredet 



Digital Eksamen Vejledning til eksamensadministratorer V. 2.5 05.04.2018 

 72 

• Besvarelser der mangler bedømmere 

• Afleverede besvarelser der endnu ikke er sendt til bedømmelse 

• Besvarelser under bedømmelse 

• Færdigbedømte besvarelser 

 

Klikker du på en af disse overskrifter i instrumentbrættet bliver din prøveoversigt filtreret for prøver, 

hvor netop dette filter gør sig gældende. Det betyder, at hvis du klikker på ’Besvarelser afleveret 

blankt’, så vil din prøveoversigt kun vise de prøver, hvorpå der er studerende der har afleveret 

blankt.  

Har du valgt et filter i instrumentbrættet, vil dette filter være aktiveret i filtreringsboksen ganske 

som det er gælder for de andre prøvetyper: 

 

 
 

Ønsker du et andet filter fra instrumentbrættet, klikker du på det filter du ønsker. Vil du gerne 

tilbage til at se den komplette prøveoversigt vælger du filterboksen, hvori filteret er aktiveret og 

vælger øverste mulighed ’Alle prøver’: 
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Udvidet søgefunktion 

Søgefunktionen er blevet udvidet og du har nu mulighed for at søge på mere end blot en prøves 

navn: 

 

 
 

Ved at kikke på knappen lige til venstre for søgefeltet, får du mulighed for at vælge en af fire 

muligheder: 

 

• Prøver   - søgning på prøvenavn 

• Bedømmere  - søgning på prøver med specifik(ke) bedømmere 

• Studerende  - søgning på prøver med specifik(ke) studerende 

• Kontraktgruppe - søgning på kontraktnummer fra specialemodulet i STADS 

 

Når du har indtastet i søgefeltet kan du enten trykke på enter eller søgeglasset til venstre for 

knappen med type af søgning. 
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Om besvarelsen 

Kolonnen ’Om besvarelse’ indeholder to ting. 

 

Studerende 

Her vises navn på de studerende der er på prøven. Der kan være op til 5 navne, hvorefter antal 

studerende vises i stedet. 

 

Status 

Her ser du en status for den pågældende besvarelse, der er fire muligheder:  

 

• Ikke afleveret 

• Ikke under bedømmelse  

• Under bedømmelse 

• Færdigbedømt 

 

Frister og datoer 

Under denne kolonne kan du se følgende: 

 

• Hvorvidt prøven er synliggjort 

• Afleveringsfrist (indtil der er afleveret, hvormed dette udskiftes med afleveringstidspunkt) 

• Bedømmelsesslut 

 

Personale 

Denne kolonne viser, hvem der er tilknyttet prøven som eksaminator, censor og 

eksamensadministrator. 

 

Multifunktionsknappen 

Klikker du på den lille trekant til højre for knappen med teksten ’Rediger’ i bunden af skærmen får 

du mulighed for at fremrykke bedømmelsesdato og eksportere valgte prøver: 
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Fremryk bedømmelsesdato 

Hvis studerende afleverer før tid og du som eksamensadministrator skal redigere, hvornår 

bedømmelsesperioden går i gang, kan du blot klikke på ’Fremryk bedømmelsesdato’. Klikker du her, 

så fremrykkes bedømmelsesperioden så den stemmer overens med, hvornår den studerende har 

afleveret.  

 

Eksportér valgte prøver 

Vælger du en eller flere prøver og klikker på ’eksporter valgte prøver’ får en ’.csv’ fil som kan åbnes 

i Excel indeholdende følgende kolonner pr. studerende: 

 

• Prøvenavn 

• EKA kode 

• Studerende navn 

• Studienummer 

• Tildelte eksaminatorer 

• Tildelte censorer 

• Afleveringsfrist 

• Afleveringsdato 

• Titel 

• Hold Id 

• Resultat 

• Gruppenavn 

  

Masseredigering 
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Du kan foretage en masseredigering af flere prøver på én gang. Dette gøres ved, at du med flueben 

markerer de prøver du ønsker at masseredigere og klikker på knappen ’Rediger’: 

 

 
 

Dette åbner et vindue med mulighed for at masseredigere i nogle af de faner der findes inde på 

selve prøven: 

 

 
 

De faner du kan masseredigere er: 

 

• Synlighed 

• Eksamens- og besvarelsesinformation 

• Prøvedata 

• Eksamensadministrator 

• Bedømmere 
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Synlighed 

Her kan du vælge at synliggøre eller ikke-synliggøre alle de prøver du har markeret på én gang. Husk 

at trykke ’Gem’ før du skifter fane eller lukker boksen, hvis du vil gemme dine ændringer. 

 

Eksamens- og besvarelsesinformation 

Her har du som eksamensadministrator mulighed for at tilknytte eksamensinformationer i form af: 

 

• Fritekster 

• Filer 

• Links 

 

Samt mulighed for at påsætte besvarelsesinformationer ganske som det er kendt på enkelt 

prøveniveau. Vær opmærksom på, at de ting du tilknytter her slår igennem på alle de markerede 

prøver. Fanen ser således ud: 
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Prøvedata 

Selve fanen ser således ud: 

 

 
 

Under denne fane har du mulighed for på samtlige af de markerede prøver at: 

 

• Sætte prøvetider 

• Gøre bedømmelsesfrist synlig 

• Vælge afleveringsforhold 

• Åbne op for aflevering af store filer 

• Vælge besvarelsesformat for de studerende 

• Slå plagiatkontrol til og fra 

 

Vigtigt: Du har mulighed for at undlade at redigere enkelte tider, ved at sætte flueben i ’Overskriv 

ikke denne dato’ til højre for den enkelte tid. Det betyder, at du kan redigere ting i denne fane uden 
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eksempelvis at sætte en ny tid for eksamensstart for alle de markerede prøver, ved at sætte flueben 

i ’Overskriv ikke denne dato’ til højre for eksamensstart. 

 

Eksamensadministrator 

Her kan du se de eksamensadministratorer der er tilknyttede en eller flere af de markerede prøver: 

 

 
 

Du kan bruge søgefunktionen til at udsøge nye eksamensadministratorer, vælge dem og klikke på 

plustegnet, for at tilknytte dem til alle de markerede prøver. Husk at trykke ’Gem’ før du skifter fane 

eller lukker boksen, hvis du vil gemme dine ændringer. 

 

Bedømmere 

Her ser du de bedømmere der er tilknyttet de markerede prøver: 
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Du kan bruge søgefunktionen til at udsøge nye bedømmere, vælge dem og klikke på plustegnet, for 

at tilknytte dem til alle de markerede prøver og alle studerende på disse prøver. Vær opmærksom 

på at vælge den rigtige bedømmerrolle. Hvis du fjerner bedømmere i dette overblik fjernes de også 

fra alle de markerede prøver og studerende på disse prøver.  

 

Oprettelse fra alle eksamensaktiviteter 

Det er muligt, at oprette prøver som ’Afsluttende prøver’ fra ’Alle eksamensaktiviteter’ på forsiden, 

helt på lige fod med de andre typer af prøver. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at 

studerende på ’Afsluttende prøver’ der oprettes via ’Alle eksamensaktiviteter’ er i en låst gruppe 

sammen og at dette ikke kan ændres. Det betyder, at hvis du opretter ’Afsluttende prøver’ på denne 

måde så skal de oprette en prøve pr. gruppe der skriver sammen.  

 

Afleveringsflowet for den studerende 

For de studerende gælder det, at aflevering af specialet er endeligt. Det betyder, at når de har 

afleveret er afleveringen låst. De kan således ikke redigere afleveringen efterfølgende. Aflevering af 

speciale fungerer således på samme måde som aflevering af en skriftlig stedprøve.  

 

Genaflevering for den studerende 
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Skulle du som eksamensadministrator få brug for ’at låse den studerendes besvarelse op’, således 

at de kan redigere deres aflevering eller aflevere på ny, så er dette muligt fra multiknappen under 

fanen besvarelser: 
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De tre rapporter i Digital Eksamen 

Bedømmelsesrapport 

 

Bedømmelsesrapporten kan eksempelvis bruges til at danne et overblik over, på hvilke prøver der 

mangler at blive afgivet bedømmelse. 

 

Du finder bedømmelsesrapporten under ’Administrative værktøjer’: 

 
Herinde kan du se informationer vedrørende prøver, hvorpå der mangler bedømmelser: 
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1. Her findes en liste over de prøver den pågældende rapport vil indeholde. 

2. Du har mulighed for, at vælge om den kun skal indeholde de prøver, du står på som 

eksamensadministrator ved at lade ’Vis kun mine prøver’ være aktiveret. 

3. Du har mulighed for at specificere hvilke typer prøver der skal medtages. 

4. Yderligere kan du specificere terminen 

5. Slutteligt kan du ligeledes filtrere efter Administrativ enhed. 

6. I denne kolonne kan du se hvor mange tilmeldinger der er på den enkelte prøve 

7. Viser Eksamenssluttidspunktet 

8. Viser bedømmelsesperioden 

9. Her vises de enkelte bedømmere der mangler at indgive bedømmelser. Ud for hver af dem står 

i parentes, hvor mange bedømmelser der mangler. 

10. Ved at trykke på knappen ’Eksporter’ genererer du en .csv fil som du efterfølgende kan arbejde 

videre med i eksempelvis Excel. Denne fil indeholder følgende kolonner med information: 

 

• Administrativ enhed 

• Prøvens navn 

• Tilmeldinger 

• Eksamen slut 

• Bedømmelse start 

• Bedømmelse slut 

• Manglende indberetninger 

• Bedømmer navn 

• Bedømmer email 

• Bedømmer rolle 

• Bedømmer telefonnummer 
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Afslutningsrapport 

 

Kan eksempelvis bruges til time- og censorafregning samt til afslutning af eksamen. 

 

Du finder afslutningsrapporten under ’Administrative værktøjer’: 

 
Herinde kan du se informationer vedrørende afsluttede prøver: 

 
I dette overbliksbillede fremgår afsluttede prøver. Du kan filtrere overbliksbilledet, ganske som det 

er tilfældet i de fleste andre skærmbilleder ud fra prøvetype, termin og administrativ enhed. 

1. Du kan medtage uafsluttede prøver, såfremt du ønsker dette. 

2. Du har mulighed for at se resultater givet på den enkelte prøve, ved at medtage ’Vis resultater’. 
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3. Du kan vælge at eksportere det du ser i overbliksbilledet, ved at trykke på ’Eksporter’. Dette 

genererer en Excel fil indeholdende følgende kolonner, vis ’Vis resultater’ ikke er krydset af: 

 

• Administrativ enhed 

• EKA 

• Prøvens navn 

• Tilmeldinger 

• Eksamen start 

• Eksamen slut 

• Bedømmelse start 

• Bedømmelse slut 

• Prøvens tilsynsnote 

• Bedømmer navn 

• Bedømmer CPR 

• Bedømmer email 

• Bedømmer rolle 

• Bedømmer telefonnummer 

 

Hvis ’Vis resultater’ er krydset af, består rapporten af: 

 

• Administrativ enhed  

• Eka  

• Prøvens navn  

• Eksamen start  

• Eksamen slut  

• Bedømmelse start  

• Bedømmelse slut  

• Prøvens tilsynsnote  

• GruppeID  

• Stads-hold kode  
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• Studerende Studienr  

• Studerende Navn  

• Studerende Karakter  

• Individuel tid start  

• Individuel tid slut  

• Bedoemmelsestidspunkt 

• Studerende tilsynsnote  

• Formular Antal tegn  

• Formular Antal ord  

• Formular Antal normalsider  

• Bedømmer navn  

• Bedømmer CPR  

• Bedømmer email  

• Bedømmer rolle  

 

Bemærk: Det er afslutningsrapporten med ’Vis resultater’, der kan bruges til afregning af 

bedømmere. 
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Eksamensrapport 

 

Denne kan laves for den enkelte studerende og bruges eksempelvis i forbindelse med klagesager. 

Eksamensrapporten hentes ved at markere en studerende eller en gruppe, under fanen 

’Studerende’, for derefter at klikke på multifunktionsknappen og vælge ’Hent eksamensrapport’: 

 
Trykker du på ’Hent eksamensrapport’ downloades en ZIP-fil ved navn ’Eksamensrapport’. Denne 

indeholder en mappe som enten er navngivet efter den studerende med studienummer i 

parenteser, eller ’besvarelse’ efterfulgt af et nummer, hvis der er tale om en gruppeaflevering. 

Denne mappe indeholder følgende: 

• Har den eller de studerende været tildelt et opgavesæt, vil dette være at finde i en mappe ved 

navn ’Opgavesætfiler’.  

• Har den eller de studerende afleveret en eksamensbesvarelse vil denne samt bilag være at finde 

i en mappe ved navn ’Besvarelsesfiler’. 

• En PDF med aktivitetsloggen indeholdende centrale handlinger foretaget af den pågældende 

studerende og tilknyttet eksamenspersonale. 

• En PDF med Forside bestående af alle ’Besvarelsesinformationer’. 

• En PDF med eventuel Feedback fra bedømmere. 

• Er der tale om en gruppeaflevering en .txt fil med navn og studienummer på 

gruppemedlemmerne. 

• En PDF ved navn ’Emails’, hvis der er tale om en individuel besvarelse eller PDFer for hvert 

gruppemedlem navngivet efter den enkelte studerende med studienummer i parentes, hvis der 

er tale om en gruppeaflevering. PDFen indeholder alle de e-mails der er skrevet til 

vedkommende fra systemet og eksamensadministrator. 
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Editor i eksamensinformationer 

Med releasen i november 2016, indførtes en editor til brug i forbindelse med fritekstfeltet du som 

eksamensadministrator har adgang til på alle prøver. Fritekstfeltet er ydermere blevet gjort 

redigerbart. 

 

Sådan tilgår du editoren 

I overbliksfanen gør du følgende for at få adgang til editoren: 

1. Tryk på ’Rediger’ i boksen med eksamensinformationer 

2. Vælg ’Fritekst’ under ’Tilknyt information’ 

3. Slut af med at trykke på ’tilknyt’ 

Du kan se de tre skridt vist herunder: 
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Sådan vælger du, hvem der kan se det du skriver 

Når du har trykket tilknyt åbnes editoren og du får mulighed for at vælge, hvem du laver 

informationen til: 

 
Vær opmærksom på, at du SKAL have valgt, hvem det vises for før du gemmer. Denne indstilling er 

ikke redigerbar efterfølgende. (Gælder det en stedprøve, har du også mulighed for at vælge ’Vises 

for tilsynet’) 
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Det kan du i editoren 

 
1. Skriv med fed skrift 

2. Skriv med kursiv skrift 

3. Klip tekst (Du skal trykke Ctrl+V eller Cmd+V for at indsætte andet sted efter at have brugt 

funktionen) 

4. Kopier tekst (Du skal trykke Ctrl+V eller Cmd+V for at indsætte andet sted efter at have brugt 

funktionen) 

5. Indsæt ikke formateret tekst (Du skal bruge denne funktion for at indsætte tekst andetsteds fra, 

eksempelvis Word) 

6. Fortryd 

7. Annullér fortryd 

8. Stavekontrol 

9. Talopstilling 

10. Punktopstilling 

11. Formatering, vælg imellem Normal, Overskrift 2 og overskrift 3  
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12. Her gemmer du 
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Opsplitning af en prøve 

 

I Digital Eksamen er det muligt at opsplitte en prøve. Dette kan for eksempel være brugbart, hvis 

ikke alle tilmeldte skal op i samme eksamensform. En opsplittet prøve giver derfor to prøver i det 

digitale eksamenssystem med samme EKA. 

Fra oversigtsbilledet vælger du boksen ’Alle eksamensaktiviteter’. Herefter kommer du ind til en 

oversigt over alle eksamener, som du kan se herunder: 

 
Filtrering 

Du kan filtrere i listen af prøver ved at: 

1. Vælge termin 

2. Vælge administrativt enhedshierarki 

 

Søg 

3. Yderligere kan du udsøge den prøve, du ønsker at opsplitte; enten ved at indtaste ’navn på 

prøven’, EKA, bedømmere, studerende og kontraktid fra specialemodulet i STADS. 

 

Opret prøve 

4. Marker den prøve du ønsker at opsplitte ved at sætte flueben i den lille boks foran EKA’en 

5. Klik herefter på knappen ’Opret ny prøve’ 
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Ved klik på ’Opret ny prøve’ vil følgende boks åbne: 

 
6. Her definerer du hvilken prøvetype den prøve, du opretter er. Det er derfor muligt at 

opsplitte en PUA prøve og lave den ekstra prøve, der oprettes til en PUT prøve. 

7. Her navngiver du prøven. Navnet, man giver prøven i DE bliver ikke overført til STADS. 

Konsekvensen ved ændring af navnet er, at den studerende, når vedkommende får sin 

karakter, kan blive forvirret over, at prøvens navn i DE ikke er det samme som det der står 

ud for karakteren i STADS-selvbetjeningen. 

8. Slutteligt kan du enten annullere dit arbejde ved tryk på ’Annuller’ eller oprette den ekstra 

prøve på samme EKA ved at trykke på ’Opret’. 

 

Fordeling af studerende 

9. Trykker du på EKAen vil følgende boks åbne: 
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10. Under hver af de to prøver, er det nu muligt for dig at fordele de studerende ved at klikke så 

boksen under den prøve, den studerende skal være tilknyttet, er markeret. 

11. Slutteligt kan du enten annullere dit arbejde ved tryk på ’Annuller’ eller oprette den ekstra 

prøve på samme EKA ved at trykke på ’Opret’. 

 

De studerende er nu fordelt 

12. Så det fremgår herunder, kan det efterfølgende ses, hvor mage studerende er tilknyttet hver 

af de to oprettede prøver: 
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Sammenlægning af prøver 

 

I det digitale eksamenssystem har du mulighed for at sammenlægge flere prøver og skabe en prøve, 

der kan inkludere studerende på tværs af prøver. Dette vil eksempelvis kunne bruges i det tilfælde, 

at der er flere prøver der ønskes administreret samlet.  

 

Oprettelse af den sammenlagte prøve 

Først vælger du boksen ’Alle eksamensaktiviteter’ fra oversigtsbilledet. Det næste skærmbillede ser 

således ud: 

 
1. Du kan her bruge søgefeltet til at lave en oversigt af prøver kun inkluderende de prøver, du 

ønsker at sammenlægge. Dette gøres ved, at du i søgeboksen skriver de EKA’er, du ønsker 

at sammenlægge adskilt af ’ + ’. Eksempel: 1151120018 + 1151120006. Herefter klikker du 

på forstørrelsesglasset. 

Du har nu en oversigt med de prøver du ønsker at lægge sammen. Dette ser således ud: 
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2. Herefter markerer du prøverne. 

3. Tryk dernæst på ’Opret ny prøve’ 

En boks vil nu åbne på siden, der ser således ud: 

 
4. Her kan du navngive den prøve du opretter. Navnet, man giver prøven i DE bliver ikke 

overført til STADS. Konsekvensen ved ændring af navnet er, at den studerende, når 
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vedkommende får sin karakter, kan blive forvirret over, at prøvens navn i DE ikke er det 

samme som det der står ud for karakteren i STADS-selvbetjeningen. 

5. Her vælges hovedenhed for den nye prøve. Hovedenheden afgør, hvilke 

eksamensinformationer der knyttes til den nye prøve.  

6. Slutteligt kan du enten annullere eller trykke ’Opret’. Sidstnævnte opretter din prøve. 

Oversigten vil herefter se således ud: 

 
7. Den netop oprettede prøve kan ses i oversigten for hver af de to prøver, der er sammenlagt. 

8. Klikker du på EKAen bliver det muligt for dig at flytte tilmeldingerne fra den pågældende 

prøve, til den nyoprettede. 

Der vil åbne en ny boks ved tryk på EKAen, der ser således ud: 
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9. Ved at klikke i den lille runde boks under den nye prøve ud for hver enkelt studerende, kan 

du flytte de studerende over på den nye prøve. 

10.  Du kan enten annullere eller gemme dit arbejde. 

Hvis du ude i oversigten, ved punkt 7, klikker på den nye prøve, vil du på prøven kunne se de EKAer 

der er tilknyttet prøven og de studerende der er tilknyttet: 
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11. De to EKAer prøven er oprettet ud fra. 

12. Studerende der er tilknyttet prøven, her uden bedømmere, da de endnu ikke er blevet 

fordelt. Er der mere end fem studerende på prøven, vil de ikke fremgå individuelt, men der 

vil blot stå hvor mange studerende der mangler at blive fordelt. 
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Importer prøveindstillinger 

 

Med releasen i november 2016 er det blevet gjort muligt at importere prøveindstillinger. Denne del 

beskriver, hvordan du skal gøre.  

 

Hvor finder jeg funktionen 

Funktionen til importer prøveindstillinger findes i overbliksfanen for hver prøve i Digital Eksamen: 

 
Tryk på knappen ’Importer prøveindstillinger’ for at åbne vinduet til at søge efter en prøve at 

importere indstillinger fra. Ved tryk på knappen åbnes følgende skærmbillede: 

 
Her kan du udsøge den tidligere oprettede prøve, du vil importere indstillinger fra. Du kan angive: 

 

• Hele eller dele af en EKA 

• Prøvetype 

• Periode 

• Administrativ enhed 

 

Når disse fire informationer er angivet, trykker du på ’Søg’. Afhængigt af om der kan udsøges flere 

prøver at importere fra præsenteres du for en liste: 
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Marker den prøve du ønsker at importere fra og klik på ’Fortsæt’. 

Som det næste skal du angive, hvilke prøveindstillinger du ønsker at importere: 

 
Du har følgende muligheder: 

 

• Eksamensinformationer 

• Besvarelsesinformation 

• Prøvedata 
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• Opgavesæt 

• Eksamensadministratorer 

• Bedømmere 

 

Under hver af mulighederne står, hvad der importeres. Sæt flueben for hver af de muligheder du 

ønsker importeret og klik derefter på ’Importer’. 

Du vil blive mødt med en kort besked om, at alt det data du importerer overskriver eventuelt 

oprettet data på den pågældende prøve: 

 
Tryk på ’OK’ for at fortsætte. 

Slutteligt vil du se en informationsboks der informerer dig om, hvilke data er blevet opdateret: 

 
Ved tryk på ’Luk’ afslutter du import af prøveindstillinger og kan arbejde videre. 
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Gruppedannelse for eksamensadministratorer 

Der er funktionalitet i forhold til dannelse af grupper der gør det muligt at give de studerende 

adgang til at danne grupper før prøven begynder. 

 

Gruppedannelse før prøvestart 

Under fanen ’Prøvedata’ har du to nye muligheder som set på billedet her:  

 
 

Tillad gruppedannelse før prøvestart 

Sætter du et flueben i denne boks, gør du det muligt for de studerende, at danne grupper før prøven 

går i gang. Når den studerende logger ind, vil vedkommende kunne se denne status før prøvestart: 

 
Klikker den studerende på prøvenavnet og åbner boksen med eksamensinformationer, kan de 

danne grupper herfra ved at vælge, at de afleverer i en gruppe, søge deres gruppemedlemmer frem 

og trykke på plusikonet for at invitere dem: 
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De inviterede gruppemedlemmer skal logge ind og acceptere invitationen for at indgå i gruppen. 

 

Deadline for gruppedannelse 

Det er ligeledes blevet muligt for jer at sætte en deadline for gruppedannelse. På Aarhus Universitet 

er praksis at sætte deadline, såfremt det bruges, til afleveringstidspunktet. Det betyder i praksis, at 

hvis en studerende ikke har accepteret gruppeinvitationen inden afleveringsfristen, kan de ikke 

aflevere som en del af gruppen. De kan stadig aflevere individuelt, men det vil i så fald være efter 

afleveringsfristen. Sætter du en deadline for gruppedannelse, vil denne deadline være synlig for de 

studerende i deres oversigt: 
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Grupper i DE 

Hvis fri gruppedannelse er tilladt på prøven, er der nogle ting du skal være opmærksom på som 

eksamensadministrator.  

 

Fordeling af bedømmere ved dannelse af gruppe 

Hvis du har fordelt bedømmere på forhånd, og to studerende tildelt de samme bedømmere danner 

og afleverer i en gruppe, vil gruppen have samme bedømmere tildelt som de studerende havde hver 

især. Hvis to studerende med forskellige bedømmere, eksempelvis hver deres censor, danner en 

gruppe, skal de efterfølgende tildeles en ny censor, da denne tilknytning bliver fjernet ved 

gruppedannelse.  

 

Fordeling af bedømmere ved afslå på gruppedeltagelse 

Hvis studerende1 inviterer studerende2 til at danne en gruppe, men studerende2 afslår 

invitationen, og de har samme bedømmere tildelt, vil begge studerende stadig være tildelt deres 

bedømmere. 

Hvis studerende1 inviterer studerende2 til at danne en gruppe, men studerende2 afslår 

invitationen, og de har forskellige bedømmere, mister studerende1 den bedømmer der var tildelt, 

mens studerende2 beholder sin.  

 

Hvornår afleverer gruppen 

Der skal og kan kun uploades én eksamensbesvarelse for en gruppe. Det betyder at én studerende 

i gruppen uploader og dermed afleverer. De resterende gruppemedlemmer afleverer ved at 

acceptere invitationen til en gruppe. Accepterer den efter afleveringsfristen, vil de stadig have 

afleveret rettidigt, da det tidspunkt der gælder, er hvornår besvarelsen blev uploadet. 

Gruppeinvitationen skal accepteres af alle inviterede studerende. Accepteres en invitation ikke, vil 
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den pågældende studerende ikke registreres som havende afleveret og vil ikke kunne modtage en 

bedømmelse. Har en studerende ikke accepteret gruppeinvitationen, vil bedømmer ikke få 

vedkommende vist, og kan derfor ikke afgive en bedømmelse.  
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Den studerendes aktivitetslog 

 

Her kan du se en oversigt over de mest almindelige logstatusser for en studerende i Digital Eksamen. 

Loggen indeholder alle centrale handlinger i selve kolonnen ’Aktivitetslog’ under fanen besvarelser 

for PUT-prøver og stedprøver og fanen ’Bedømmelser’ for PUA-prøver. 

Status Forklaring 

Afleveret Den studerende har afleveret en besvarelse 

Afleveret efter 

deadline Den studerende har afleveret for sent 

Besvarelsen er 

frigivet 

Den studerende har afleveret for sent, men eksamensadministratoren har 

frigivet besvarelsen til bedømmelse  

Dispensationsnote 

ændret 

Den studerendes har enten fået tilknyttet eller redigeret en 

dispensationsnote 

Ej tjekket 

Der er endnu ikke forataget nogen central handling for eller fra den 

studerende. Gælder kun stedprøver 

Fremmødt Den studerende er fremmødt. Gælder kun stedprøver 

Gemt fælles 

feedback En bedømmer har afgivet fælles feedback til alle på prøven 

Gemt individuel 

feedback 

Bedømmer har afgivet feedback til den studerende eller gruppen, enten i 

form af et feedbackfelt eller en delt annoteret pdf. 

Gruppemedlem 

tilføjet Der er tilføhet et gruppemedlem til gruppen 

Ikke fremmødt Den studerende er ikke fremmødt. Gælder kun stedprøver 

Ikke påbegyndt 

Der er endnu ikke forataget nogen central handling for eller fra den 

studerende. Gælder kun PUT- og PUA-prøver 

Karakter afsendt En karakter er overført til STADS 

Karakter 

indberettet En karakter er afgivet og indeberret, men endnu ikke overført til STADS 

Lokale ændret 

Det lokale den studerende skal sidde i er ændret. Gælder kun individuel 

lokaleændring 
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Opdateret 

opgavesæt Den studerendes opgavesæt er blevet opdateret. 

Opgavesæt tilføjet Den studerende er blevet tildelt et opgavesæt 

Påbegyndt Den studerende har tilgået prøven i Digital Eksamen. Gælder kun stedprøver 

Redigeret Den studerende har redigeret besvarelsen 

Start- og 

sluttidspunkt 

ændret 

Den studerende har fået eller der er blevet redigeret en dispensation i 

foorhold til afleveringstidspunkt 

Tilgået 

Den studerende har tilgået prøven i Digital Eksamen. Gælder kun PUT- og 

PUA-prøver 

Tilsynsnote 

ændret Eksamenstilsynet har tilføjet en note til den studerende 

Uploadet 

hoveddokument Den studerende har uploadet et hoveddokument 
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Vejledning til brug af store filer 

 

Følgende vejledning er til Eksamensadministrator og omhandler brugen af ’store filer’. 

 

Aktivering af store filer i Digital Eksamen 

I Digital Eksamen under fanen ’Prøvedata’, er det muligt at aktivere muligheden for aflevering af 

store filer. Dette gøres ved at sætte flueben i boksen ud for ’Aflevering af store filer’, som vist 

herunder. 

 
Betydning for de studerende 

Det betyder, at de studerende får mulighed for at gøre brug af en metode til upload af deres 

eksamensbesvarelse og bilag, som kan håndtere store filer. En stor fil i Digital Eksamensregi er en fil 

over 50 MB. Denne metode vælger de i deres uploadfane: 
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Opgavetitler i DE  

 

Under overbliksfanen på en given prøve, er det muligt at tilknytte besvarelsesinformationerne ’Titel’ 

og ’Titel, engelsk’.  

Disse to besvarelsesinformationer overføres til STADS og kommer med på den studerendes bevis. 

Feltet ’Titel’ kommer på det danske bevis og feltet ’Titel, engelsk’ kommer på det engelske bevis. 

Titler er tiltænkt større afleveringer såsom bachelorprojekter og specialer. 

Ønskes det, at bruge besvarelsesinformationerne ’Titel’ og ’Titel, engelsk’ skal der i STADS sættes 

flueben ved ’Opgavetitel’ som vist her:  

 
Dette er meget vigtigt for ellers kommer resultatet ikke med over i STADS. 
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Log ind som anden bruger 

 

Som TAP er det muligt for dig, at logge ind som en anden bruger, for på denne måde at tilgå og se 

systemet som denne bruger ville gøre det. Dette skal ses som et hjælpeværktøj og er en måde for 

dig som TAP, at ’se hvad den anden ser’. For at logge ind som en anden bruger klikker du på 

’Administrative værktøjer’ i toppen af hvilken som helst side på Digital Eksamen og klikker herefter 

på ’Log ind som anden bruger’. Et screenshot af siden kan ses herunder: 

 
Log ind 

11. Først vælger du hvilken brugertyper du vil logge ind som. Du har mulighed for at logge ind som 

følgende brugertyper: 

• Studerende 

• Bedømmer(inter) 

• Bedømmer(ekstern) 

• Tilsyn 

12. Ved feltet ’Bruger’ udsøger du den bruger, du ønsker at logge ind som enten ved navn eller AU 

ID. 

13. Slutteligt trykker du på ’Log ind som anden bruger’. 

 

Logget ind 
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Når du er logget ind som en anden bruger foretager du dig handlinger i deres navn. Dette vil fremgå 

af loggen for den enkelte studerende. Hvis du som TAP eksempelvis afleverer en 

eksamensbesvarelse på vegne af en studerende vil der derfor i loggen for den pågældende 

studerende stå at besvarelsen er afleveret af TAP på vegne af den studerende. Det samme gør sig 

gældende ved afgivelse af en karakter.  

Logger du ind som Bedømmer, vil du kunne foretage alle handlinger på vegne af vedkommende, 

bortset fra at tilgå bedømmerens annoterede materiale. 

 

Log ud 

For at logge ud som den anden bruger klikker du på navnet for den pågældende bruger i øverste 

højre hjørne og klikker herefter på ’Log ud som [navn på den du er logget ind som]’. 
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Notifikationer i Digital Eksamen 

 

Dette dokument beskriver, hvornår det digitale eksamenssystem sender en notifikation i form af 

en-e-mail, til de forskellige brugergrupper, TAP, STUD og VIP. Et ’x’ i boksene i tabellerne her i 

dokumentet angiver, at der sendes en e-mail. Et tal i forlængelse af et ’x’ betyder, at der er mere 

information om den specifikke situation i listen under tabellen. Alle notifikationer er en e-mail. 

 

Notifikationer generelt 

Handling TAP STUD VIP 

Prøve synliggøres   x (6) 
 

Bedømmelse start     x  

Bedømmelse slut x (2)   x (1) 

Aflevering af besvarelse   x (3)   

Prøve start x (5)     

Prøve slut x (4)  X (7)   

 

• (1) Notificeres 3 dage før bedømmelsesslut, hvis der er ubedømte besvarelser. 

• (2) To timer efter bedømmelseslut undersøger et script om alle studerende der har afleveret, er 

tildelt mindst én bedømmer, der er studerende der har afleveret for sent og om der er 

studerende der har afleveret, som ikke længere tilmeldt. Er der mangler i forhold til noget af 

dette, sendes en notifikation til TAP. 

• (3) Modtager afleveringskvittering ved aflevering samt ved for sent afleveret.  

• (4) Hvis studerende indgår i fri gruppe på tværs af bedømmertildeling, ophæves fordeling, og 

TAP adviseres om, at der skal fordeles på ny. 

• (5) Hvis prøvestart nås og prøven ikke er synliggjort. 

• (6) Modtager også mail, hvis de bliver tilmeldt efter prøven er gået i gang. 

• (7) De studerende vil modtage en mail, hvis de har fået feedback 

 

 

Specifikt i forhold til gruppedannelse  
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Handling Den enkelte studerende Alle i gruppen 

Invitation x   

Accept af invitation   x 

Afslag på invitation     

Udmeldelse   x 

Aflevering af besvarelse (hver gang)   x 

 

 

Straksoverførsel 

 

Strakshåndtaget overfører tilmeldinger på termin, EKA kode, eksamenstype og hvis det ønskes, 

studienummer også. Strakshåndtaget ser således ud: 

 
Angives et studienummer overføres kun denne studerendes tilmelding. Vælges der ikke et 

studienummer overføres alle tilmeldinger for den valgte EKA/TERMIN/Eksamenstype. Da en 

overførsel tager nogle sekunder, anbefales det at angive studienummer, specielt hvis der er mange 

tilmeldte. 
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Hvem har adgang til Strakshåndtaget: 

Alle der har TAP eller TILSYN adgang til DE, har adgang til strakshåndtaget. 

 

Hvor findes strakshåndtaget: 

På mit.au.dk logges på klik på Digital eksamen - Straksindlæs 

 

Browservalg: 

Brug enten explorer eller firefox, chrome virker ikke. 

Tjekliste med bedømmere 

 

Prøvedata 

Det er hensigtsmæssigt altid at aftale med bedømmer, i hvilket format de studerende skal aflevere: 

 
Der er tre muligheder: 

• Pdf med Bilag 

• Tillad alle 

• Definer andet format 

 

Bilag kan altid afleveres i alle formater. 

 

Eksamensinformationer 

Der er mulighed for at dele informationer med studerende og bedømmere fra 

eksamensinformationsboksen under ’Overblik’: 
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Her har du mulighed for at tilknytte tre typer: 

14. Links 

15. Dokumenter 

16. Fritekst 

For hver af de tre typer, kan du specificere om det skal være synligt for henholdsvis studerende og 

bedømmere. Du kunne eksempelvis tilknytte: 

 

• En pensumliste, som kun er synlig for bedømmere, således at en ekstern censor har adgang til 

denne. 
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• Link til de studerendes studieordning, synlig for alle. 

• Et fritekstfelt, hvori der står at de studerende skal navngive deres opgave på baggrund af 

opgavebesvarelse. 

 

Hvad I skal aftale med bedømmerne afhænger af, hvad I vurderer, vil være godt for de studerende 

og bedømmerne, at have adgang til på prøven, både før og under eksamen. De 

eksamensinformationer der tilføjes vil være synlige for studerende og bedømmere, idet I gør prøven 

synlig. Vær opmærksom på, at eksamensinformationer ikke kan redigeres, når de er tilknyttet. Det 

betyder, at hvis I har tilføjet et link og kun delt det med studerende, kan I ikke efterfølgende redigere 

det og dele det med bedømmere også. De kan dog godt slettes. 

 

Andre forslag til mulig brug af eksamensinformationer: 

Eksempel på eksamensinformation Type Vises for studerende Vises for bedømmere 

Pensumliste Dokument nej Ja 

Link til studieordning Link ja Ja 

Opgavesæt: Bed de studerende om at 

skrive hvilket eksamensspørgsmål de 

har besvaret i dette felt Fritekstfelt ja Ja 

Formalia link  ja  ja  

Censorinformationer mm.  dokument  nej  Ja 

 Ved nogle prøver kan det være 

nødvendigt at give ekstra 

informationer omkring 

eksamenssprog og prøveform eller 

lign.  fritekstfelt  ja  Ja 

Lektionsplan  dokument  Nej Ja 

Eksamensplan vedr. mundtlig 

eksamen  dokument ja Ja 



Digital Eksamen Vejledning til eksamensadministratorer V. 2.5 05.04.2018 

 118 

HUSK at tjekke studieordningen vedr. 

individuel/gruppe aflevering       

Ved flere undervisere aftal evt. hvem 

der skal have hvilke opgaver       

Husk at ændre eksamenssproget i 

Stads+        

        

        

 

 

 

”Besvarelsesinformation” 
 

Obligatorisk 
 

Antal tegn 
 

ja 
 

Opgavesæt 
 

ja Bunden prøve 

Tro og love 
 

ja 
 

Bruges i undervisning  ja ??  

Fortrolig  ja 

Behøves ikke på alle, 

men måske nogen 

Antal normalsider  ja S.O. 

    

Bruges i undervisning  ja ??  

 

Eksport af prøvedata 

 

Fra prøveoversigten kan du eksportere en række data pr. prøve. Det gør du ved at markere de prøver 

du ønsker at eksportere, trykker på multifunktionsknappen i bunden og vælger ’Eksportér valgte 

prøver’: 
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Det du eksporterer er en .csv-fil der kan åbnes i Excel indeholdende:  

 

• Prøvenavn 

• EKA kode 

• Studerende navn 

• Studienummer 

• Tildelte eksaminatorer 

• Tildelte censorer 

• Afleveringsfrist 

• Afleveringsdato 

• Titel 

• Hold Id 

• Resultat 

• Gruppenavn 
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Resultatregistrering 

Oversigt over kendte fejlbeskeder ved overførsel fra DE til STADS 

 

Fejlbeskeder: Fejlbeskrivelse: Der findes ikke en gyldig tilmelding for den studerende. 

 

Kan skyldes følgende: 

• Den studerendes tilmelding er afmeldt/annulleret 

• Rammen er afbrudt 

• Der er registreret en udsættelse på tilmeldingen (fx syg) 

 

Fejlbeskrivelse: Den registrerede bedømmelsesdato ligger for tidligt i forhold til dags dato. 

Skyldes følgende: 

• ”60-dages reglen”, anden bedømmer skal registrere resultater senest 60 dage efter første 

bedømmer 

 

Fejlbeskrivelse: Den studerende har allerede fået registreret et resultat for denne eksamen, og du 

kan derfor ikke registrere et resultat. Kontakt venligst administrator 

 

Skyldes følgende: 

• der er allerede noteret et administrativt ”U” i STADS 

 

Fejlbeskrivelse: Fejl: Akt. har ikke J til opg_kan_v_resultat. Cpr: xxxxxx-xxxx, akt_kode: 173134E005, 

termin: s17, eks.type: o 

• Titel er obligatorisk i DE men ikke i STADS, derfor fejler overførslen og skal derefter manuelt 

registreres i STADS 
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Fejlbeskrivelse: Fejl: Indsæt i resultat fejler: -1 ORA-00001: unique constraint 

(VUEUDV.RET_RESULTAT_UK1) violated. Cpr: xxxxxx-xxxx, akt_kode: xxxxxxxxxx, termin: s17, 

eks.type: o 

• Resultatet er overført til STADS, men falder ikke på plads i rammen, kan skyldes rammen 

ikke er ajourført, ved rammeajourføring falder resultatet på plads. 

Kontaktpostkasse 

Det er muligt gøre brug af kontaktpostkasser på prøver i stedet for, at der står kontaktoplysninger 

på en eksamensadministrator. Det vil være synligt for de studerende.  

Kontaktpostkasser tilgås igennem Administrative værktøjer: 

 
Selve værktøjet ser således ud: 

 
Kommunikationsformen baseres på det velkendte enhedshierarki fra resten af Digital Eksamen. 

Kommunikationsformen nedarves igennem hierarkiet og det betyder, at du skal være opmærksom 

på konsekvenserne ved at indføre en kontaktpostkasse i hierarkiet.  
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Indføreres der en kontaktpostkasse på den administrative enhed ”Aarhus Universitet”, vil alle 

enheder under denne nedarve den nye kommunikationsform. Det er altså vigtigt, at du er klar over 

konsekvenserne ved at dispensere fra kommunikationsformen højere i hierarkiet.  

 

Eksempel på oprettelse  

Lad os antage, at vi ønsker at oprette en kontaktpostkasse for et institut, det kunne være DPU. Først 

vælger vi denne enhed i hierarkiet.  

 
Dernæst klikker vi på tilføj undtagelse:  

 
Herinde udfylder vi så undtagelse og tilføjer den: 
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Så vælger vi, at undtagelsen skal være primær kommunikationsform og trykker gem: 

 
Vi kan nu se, at undtagelsen er aktiv for den administrative enhed DPU: 

 
Ydermere kan vi se, hvis vi vælger enheden lige over DPU, ”Arts”, at der er lavet en undtagelse: 

 
 

For de studerende 

For de studerende vil det se således ud: 
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For bedømmerne 

For bedømmerne vil det se sådan ud:  
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