
Opgaveupload guide 
 

Vælg opgaveupload under ”systemer”  

 

 

Her vælger du om din prøve er en Årsprøve eller Terminsprøve. 

 

 

Her opsætter du selve prøven, heriblandt dato, tidspunkt, fag, om der skal være adgang til internettet og 

om prøven er helt elektronisk, eller om den også foregår på papir. Til slut vælger du, om prøven er todelt 

eller ej. OBS! Du kan teste en upload ved at sætte datoen til 1/1/2019. Så ved IT at det ikke er en aktuel 

prøve. 

 



HVIS DU VÆLGER TODELT: Her vælger du start- og sluttid. Om første del er en 

individuel eller gruppeopgave 1. del er en, vælger du om delprøven er en del af 

hovedopgaven eller en fil for sig. Hvis opgaven er en fil for sig, uploader du den 

her. Filen skal være i PDF Slut af ved at klikke på ”Videre -> 

 

Her vælger du, hvilke hold prøven omhandler. Dem du vælger her, vil få adgang til 

prøven når den starter, og bliver låst ude fra internettet, hvis du har ønsket det. 

Har du nogle kommentarer til prøven, f.eks. ”Der skal være en terapihund til 

rådighed”, kan du skrive det i feltet. Slut af med ”Start Upload ->” 

 



Her vælger du, hvilken slags fil prøven består af. Har du hentet en zip fil fra 

Materialeplatformen, vælger du den øverste. Er det en video, PDF eller andet, så 

vælger du den nederste. 

 
 

Hvis det er en zip fil: Her vælger du den zip-fil, som du har hentet fra 

materialeplatformen. Slut af med ”Upload!”. Billede 2 viser et eksempel på hvad 

zip filen kunne indeholde. TIP: Hvis du gerne vil ændre i prøven, f.eks. forsiden, 

kan den findes efter denne guide. 

 

 

 



Hvis det ikke er en Zip fil: Vælg din fil klik ”Upload!” Det skal være i PDF format. 

Der vil være mulighed for at uploade ekstramateriale efterfølgende. 

 

 

Har du andre filer, såsom film, billeder, andre tekstfiler etc. kan du vælge ”Ja” og 

uploade den næste fil. 

 

 

Succes! Du har gennemført uploaden, og har nu mulighed for at se, hvordan 

opgaven ser ud når eleven starter den. Du vil nu modtage en mail (i outlook) med 

dine opgaveoplysninger. 

 


