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Retningslinjer for brug af hjælpemidler i forbindelse med skriftlige, digitale stedprøver 

 

 

Retnignslinjerne består af to elementer 

 et sæt overordnede retningsliner, som angives i Moodle og på SN hjemmeside og evt. andre steder, 

herunder en korfattet udgave som indsættes i eksamensplanen. 

 et skema med eksamensspecifikke retningslinjer for brug af hjælpemidler i forbindelse med den enskriftlige, 

digitale stedprøver som angives i eksamensplanen og på selve eksamensopgaven. Skemaet udfyldes af 

den kursusansvarlige. 

 

Retningslinjerne er vedtaget af studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi 24.05.2017 og opdateret 

24.05.2018 
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Overordnede retningslinjer for brug af hjælpemidler i forbindelse med skriftlige, digitale stedprøver 

 Alle deltagere medbringer en computer med adgang til internettet 

 ITX-flex installeres og skal være aktiv fra eksamens begyndelse og til efter opgaven er afleveret 

 Som udgangspunkt må internettet alene benyttes til at hente eksamensopgaven, aflevere 

eksamensbesvarelsen samt til ITX-flex 

o Hvis anden brug af internettet er tilladt, angives dette i eksamensplanen og på 

eksamensopgaven 

 Som udgangspunkt må computeren alene benyttes til at besvare eksamensopgaven ved hjælp af et 

tekstbehandlingsprogram (Word, Open Office eller lign.)  

o Hvis brug af andet software (regneark, specialprogrammer m.v.) et tilladt, angives dette i 

eksamensplanen og på eksamensopgave 

o Ingen programmer må benyttes til kommunikation eller fildeling 

 Modtagelse af e-mail, beskeder via Facebook, Twitter og lign. samt fra andre kilder vil 

kunne anses som kommunikation uanset de ikke aktivt åbnes  

o Som udgangspunkt må kun filer, der er oprettet efter eksamens begyndelse, åbnes under 

stedprøven 

 Hvis brug af digitale materialer (E-bøger, kursusmateriale, opgaver, noter m.v.) er 

tilladt, angives dette i eksamensplanen og på eksamensopgaven 

o Filer må kun gemmes lokalt på eksaminandens computer eller up-loades i Digital Eksamen 

 Som udgangspunkt må ikke-digitale materialer ikke benyttes ved digitale stedprøver 

o Hvis brug af ikke-digitale materialer (bøger, lommeregner, opgaver, noter m.v.) er tilladt, 

angives dette i eksamensplanen 

 

Brud på disse regler vil kunne opfattes som eksamenssnyd. 

 

 

General rules (til brug i eksamensplanen) 

 Use of internet during Digital Exams (exams answered via Digital Exam or Moodle) is allowed only for 
download of exam questions and up-load of exam answers in Digital Exam unless otherwise specified. 

 ITX Flex must be activated during Digital Exams. 

 If the use of specific computer programs or specific types of computer programs is specified, only these 
programs must be used and activated during Digital Exams. 

 Only files created after the beginning of an exam must be opened during the exam unless otherwise speci-
fied. 
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Eksamensspecifikke retningslinjer for brug af hjælpemidler i forbindelse med skriftlige, digitale 

stedprøver 

Kategori Tilladte hjælpemidler 

Anden brug af internet udover 
digital eksamen 

 Rubrikken angives som ’Ingen’, hvis internet kun må benyttes til diital 
eksamen 

 Rubrikken angives som ’Tilladt’, hvis internet må benyttes 

Andet software udover 
tekstbehandlingsprogram 

 Rubrikken angives som ’Ingen’, hvis internet kun må benyttes til diital 
eksamen 

 Rubrikken angives med ’Alle’, hvis brug af alt software er tilladt 

 Rubrikken angives med ’Liste’, hvis kun specifikt software er tilladt 
(angiv type af program, f.eks. regneark frem for specifikt program, 
f.eks. Excell hvis relevant) 
o a  
o b 
o c 

Digitale materialer   Rubrikken angives som ’Ingen’, hvis digitale materialer ikke må 
benyttes 

 Rubrikken angives med ’Alle’, hvis brug af alle digitale materialer er 
tilladt 

 Rubrikken angives med ’Liste’, hvis kun specifikke digitale materialer 
er tilladte 
o a  
o b 
o c 

Ikke-digitale materialer  Rubrikken angives som ’Ingen’, hvis ikke-digitale materialer ikke må 
benyttes 

 Rubrikken angives med ’Alle’, hvis brug af alle ikke-digitale 
materialer er tilladt 

 Rubrikken angives med ’Liste’, hvis kun specifikke ikke-digitale 
materialer er tilladte 
o a  
o b 
o c 

 

 

 


