
GODE RÅD TIL DIG SOM SKAL VÆRE EKSAMINATOR
TIL EN VIDEOEKSAMEN
BEVAR ROEN
Det er vigtigt, at du bevarer roen, hvis teknikken og forbindelsen svigter. Undervejs i 
eksaminationen kan du risikere, at den studerendes billede og lyd går i stå i et par sekunder, 
så du ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Sker dette skal du blot vente til forbindelsen 
genoprettes og bede den studerende gentage - gerne med et stikord, der indikerer hvor 
meget du nåede at høre. Påmind evt. den studerende om at bevare roen.

SØRG FOR AT DIT SET-UP SPILLER
Tænk over hvordan du placerer din computer. Lige så vel som at du ikke vil se den 
studerende op i næsen, så vil den studerende også gerne kunne se mere end dit hår. Det er 
vigtigt, at du sætter din computer et stationært sted, så den ikke bevæger sig undervejs i 
eksaminationen. Dit webcam skal placeres, så hele dit ansigt samt skuldre er synlige. På den 
måde sikrer du, at hele dit ansigt er synligt – både når du taler og tager notater. Sørg for at 
sidde i et oplyst lokale, men undgå modlys, f.eks. i form af et vindue. For at sikre den bedste 
lyd, skal du anvende et headset med mikrofon.

KOMMUNIKER TYDELIGT 
Sørg for at kommunikere tydeligt med den studerende. Undgå lange kringlede spørgsmål 
med flere spørgsmål i. Eksamen skal ikke gøres lettere, men teknikken og distancen kan 
skabe mere usikkerhed end der er ved en almindelig eksamination. Husk indimellem at se 
op fra din notattagning, og se på den studerende, når han/hun taler. Kig gerne ind i 
kameraet, når du taler til den studerende, da det skaber illusionen af øjenkontakt. Selvom det 
er godt at anerkende den studerende, så undgå for mange af de bekræftende “mh” og “jah” 
lyde under den studerendes oplæg. Lydene kan virker mere forstyrrende end hjælpsomme, 
så nik i stedet.  

AFHOLD EN GENERALPRØVE
Afprøv en online eksamenssituation, så du ved hvordan det fungerer. Hiv fat i din kollega, så I 
sammen kan afprøve systemet. Den ene kan agere eksaminator og den anden studerende. 
Gennemgå eksamination, votering og feedback både i forhold til det tekniske, men også hvor 
I får drøftet, hvad der fungerer formidlingsmæssigt og hvad I skal være opmærksomme på. 
En generalprøve giver også mulighed for at sikre, at dit set-up med lys, lyd og billede 
fungerer.

RAMMESÆT EKSAMINATIONEN
Eksamensafholdelse online er lige så nyt for de studerende, som det er for størstedelen af jer 
undervisere. Det er derfor afgørende, at du får beroliget de studerende indledningsvist i 
eksaminationen. Dette kan gøres ved at rammesætte eksaminationen ved at forklare, 
hvordan processen foregår - den studerendes oplæg, efterfølgende dialog, votering og 
feedback.  Dertil er det vigtigt at få afklaret, hvordan den studerende skal forholde sig, hvis 
deres billede går i stå eller de ryger ud af eksaminationsrummet, fordi forbindelsen ryger. 
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