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Forord 
 

Med Lectio Censormodul kan nationale og lokale skriftlige eksamener og terminsprøver afholdes og 

bedømmes digitalt. Eleverne afleverer enten deres eksamensopgaver direkte i Lectio eller gennem 

Netprøver. Ved aflevering i Lectio modtager lærerne afleveringerne automatisk, så de kan bedømme dem, 

hvor bedømmelsen af XPRS-eksaminer kun forgår i Netprøver. Plagiat-kontrol foretages automatisk af 

elevernes afleveringer. 

 

I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende 

tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller 

organisationer, er det utilsigtet. 

 

Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden 

måde mangfoldiggøre kursusmaterialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der 

garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller 

fremtidige versioner af Lectio.  

 

God fornøjelse! 

  

MaCom A/S 

 

 
 

Materialet er senest revideret: 23. maj 2023 (NSP)  
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1. Fagvalg 
 
Ved tværfaglige prøver er det muligt for administrationen at opsætte Fagvalg, så eleverne kan vælge 
underfag til eksempelvis SRP og SSO. Elevvalgene kan efterfølgende ændres af administrationen og 
overføres til holdene. For at kunne tilknytte eleverne til fagvalget skal der være oprettet hold. Se eventuelt 
Administratorvejledningen for at få vejledning om oprettelse af hold.  
 

1.1. Opsætning af fagvalg 
 

Fagvalg tilgås via Stamdata  Rediger  Fagvalg 

 

 
 

 
 

 Klik på Opret fagvalg 

 

http://www.lectio.dk/pdf/Lectio_administratorvejledning.pdf
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 Vælg Fagvalg type for at vælge, hvilken type, der er tale om 

 Angiv en Titel på Fagvalget 

 Indtast Elev indtastningsperiode for at angive i hvilken periode eleverne kan indtaste deres 

ønske af underfag 

 I Frigivelse for lærere angives, hvornår lærerne skal kunne se, hvem de skal være vejledere for. 

Frigivelsen vil ske på lærerens forside, hvor den vil blive vist i 14 dage. Herefter skal Fagvalg tilgås 

under lærerens Studieplan 

 I Frigivelse for elever angives, hvornår eleverne skal kunne se deres tildelte vejledere. 

Frigivelsen vil ske på elevens forside, hvor den vil blive vist i 14 dage, herefter skal Fagvalg tilgås 

under elevens Studieplan. NB! Frigivelse for elever, skal ligge senere end tidspunktet for Frigivelse 

for lærere 

 Angiv eventuelt en Note 
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 Tilknyt de hold, der skal angive underfag ved at fremsøge holdet/holdene i øen Tilknyttede 

deltagere og klik efterfølgende Tilføj 

Når alle de ønskede informationer er indtastet, og de pågældende hold er tilknyttet Fagvalget, klikkes 

der Anvend eller Gem 
 

Ved at klikke Gem kommer man tilbage til siden Fagvalg, hvor det nyoprettede fagvalg vil fremgå: 

 
 

Ved at klikke på det nyoprettede fagvalg kommer man til siden Fagvalg oversigt, hvor det er muligt for 
administrationen at følge med i elevernes valg af underfag, ligesom det er her administrationen kan tildele 
vejledere: 
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NB!  Ikke udfyldte fagvalg, samt verifikationer på fagvalg sorteres øverst i oversigten. 
 

1.2. Indtastning af Fagvalg – elevens synsvinkel 
 

Når indtastningsperioden, der er opsat i Fagvalg er nået, vil der fremkomme et link på elevens forside i 

øen Aktuelt. Datoen, der står ud for fagvalget angiver den sidste frist for indtastning af fagønsker. 
 

 Klik på linket for at indtaste fagønske 
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 Her angiver eleven det Område som vedkommende ønsker at beskæftige sig med  

 I Bemærkning har eleven mulighed for at skrive eventuelle ønsker til vejledere eller mulighed for 

at uddybe sit område 

I den første drop-down menu kan eleven vælge mellem de mulige fag (afhængig af fagvalgstypen): 
 

 
 
I den anden drop-down menu kan eleven vælge sit andet underfag: 
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Eleven vil kun blive præsenteret for de XPRS-fag som eleven er tilknyttet til enten via sine holdtilknytninger 
eller via sin studieretning. 
 

Når eleven har indtastet sine ønsker klikkes Gem. Linket vil nu være forsvundet fra elevens forside. Indtil 

den sidste frist for indtastning af fagvalg kan eleverne finde deres fagvalg under Studieplan  Fagvalg 
  

 
 

1.3. Administrators redigering af Fagvalg 
Administrator kan redigere i en elevs fagvalg, ligesom der er mulighed for at vælge underfag for en elev. 
 

 Tilgå Stamdata  Fagvalg 

 Vælg det aktuelle Fagvalg 

På oversigten vil man nu kunne se om en elev, har indtastet sine underfag og sit område: 
 

 
 
Ved at klikke på blyantsikonet til venstre for elevens navn, vil administrator kunne redigere elevens valg. 
 
Administrator vil under fag kunne fremsøge alle XPRS-fag, selvom eleven ikke er tilknyttet disse. De XPRS-
koder som eleven er tilknyttet til vil fremgå under Foreslåede Fag: 
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Hvis et fag skal udskiftes fremsøges den nye XPRS-kode under Fag, hvorefter der klikkes Gem eller 

Anvend 

 
Hvis man ønsker at gå direkte til næste elev i fagvalget, kan man benytte sig af bladre-pilene i bunden af 
siden. Pilene gemmer automatisk de ændringer, der er lavet på siden, og springer videre til næste elev: 

 

1.3.1.  Tildel favoritlære 

1.3.2.  Tildel favoritlærere 

Når alle elever har valgt underfag, vil man kunne tildele vejledere til eleverne. Ved hjælp af Tildel 

favoritlærer, som findes under fanebladet Funktioner, vil eleverne få tildelt deres Favoritlærer i de 
ønskede fag. Lectio vil automatisk vælge den lærer, der har været tilknyttet det seneste holdelement. I 
tilfælde hvor der er flere lærere tilknyttet samme holdelement, vil den lærer med den største lønpost på 
holdet blive valgt. 

 Klik på Tildel favoritlærere for automatisk at tildele eleverne deres favoritlærere:  
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 Man bør gennemgå tildelingerne for at efterjustere lærerpar og fag efter behov. 

Efter at have tildelt favoritlærere vil man på fanebladet Lærersummering kunne se en summering over 
lærernes belastning. 
 

 
 

I denne liste er det muligt at klikke på Vis og se hvilke elever, læreren skal være vejleder for: 
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Kan man se at en lærer fx har en høj belastning, kan man ved klik på lærernavn komme til listen af fagvalg 
som har denne lærer er tilknyttet: 
 

 
 
Hvis man ønsker at se hvilke vejledergrupper den valgte lærer er i, kan man sortere på kolonnen Lærer, ved 

at klikke på Lærer. Herefter kommer der en linje pr. kombination af elev og lærer. Ud over denne 

sortering, kan man også sortere på fx Fag for at se hvor mange forskellige fag, læreren skal vejlede i. 

 
 
Hvis der i oversigten er en lærer, der har flere fagvalg end elever, kan det betyde at læreren er sat på som 
lærer i begge fag for samme elev. Dette kan redigeres inde på elevens fagvalg. 
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Hvis man efterfølgende ønsker at lave manuelle korrektioner i tildelingen af lærer, gøres det ved at Klikke 

på blyantsikonet ud for eleven i oversigten. Hvorefter man i kolonnen Lærer udskifter den pågældende 
lærer med en ny. 

1.3.3. Udskiftning af fag efter tildeling af lærer 

Hvis en elev efter tildeling af lærere ønsker at skifte fag, kan administrationen via blyantsikonet ud for 
eleven ændre i elevens ønsker.  

 
 

 Fjern læreren i det pågældende fag, der skal udskiftes 

 Klik Anvend 

 Udskift det pågældende fag 

 Klik Anvend 

 Sæt den nye lærer på som vejleder i faget 

 Klik Gem 

 

1.4. Frigivelse af Fagvalg 
Når eleverne har valgt underfag og område og lærerne er blevet fordelt, vil Fagvalget på den angivne dato 
blive frigivet. 
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1.4.1.  Frigivelse af Fagvalg – Lærerens synsvinkel 

Når Fagvalg frigives for lærerene, vil der i øen Aktuelt på lærernes forside fremkomme et link.  
 

  
 
Ved at tilgå linket kan læreren se en oversigt over de elever, som vedkommende er vejleder for: 
 

 
 
Af oversigten vil læreren kunne se elevens valg af emne, fag og vejledere. 
 

Linket på forsiden forsvinder efter 14 dage. Herefter vil læreren kunne tilgå siden via sin Studieplan  

Fagvalg 
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1.4.2. Frigivelse af Fagvalg – Elevens synsvinkel 

Når Fagvalg frigives for eleverne, vil der i øen Aktuelt på elevens forside fremkomme et link: 
 

 
 
Ved at tilgå linket kan eleven se sit område, sine fag og sine tildelte vejledere: 
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Linket på forsiden forsvinder efter 14 dage. Herefter vil eleven kunne tilgå siden via sin Studieplan  

Fagvalg 

 

 
 

1.5.  Overfør Fagvalg til hold 
Før prøveholdene oprettes i Lectio, skal elevernes fagvalg samt vejleder overføres til stamholdene. Inden 
dette gøres er det en god idé at tjekke eventuelle verifikationer, for at sikre sig, at der ikke mangler at blive 
indtastet noget for eleverne 
 

Verifikation findes på oversigten under Fagvalg  
 

 
 
Når det er blevet kontrolleret, at alt ser fornuftigt ud, så kan fagvalg overføres til stamholdene. 
 

 Tilgå fanebladet Funktioner 

 Klik på Opdater elevers underfag 

 
 Klik på Søg 
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Herefter vil der fremkomme en liste over alle de elever, der har valgt underfag som ikke stemmer overens 
med den data der fremgår på holdet.  

 Sæt flueben ud for de elever, hvis fagvalg ønskes overført 

 Klik Ret valgte 

 

 

De fag og vejledere, der står ud for Hold angiver de oplysninger, der på nuværende tidspunkt står oplyst på 

stamholdet, mens de fag og vejledere ud for Fagvalg angiver de oplysninger, som man vil overføre til 
prøveholdet. Er det første gang man overfører oplysningerne vil aktuelt derfor være tomt. 
 
På stamholdet vil fagvalget og lærer nu være overført: 
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Ved oprettelse af prøvehold vil valg af fag samt lærere automatisk blive udfyldt med data fra Stamholdet. 
 

2. Opgaveformulering 
 
 
I Lectio er der mulighed for, at lærer kan udarbejde en opgaveformulering, der så uploades til elevens 
afleveringsside, så eleven får adgang til denne ved prøvestart.  
 

2.1. Oprettelse af brevskabelon til opgaveformulering 
 
Det er muligt at oprette en brevskabelon til opgaveformulering, så lærerne har en forside-skabelon de kan 
bruge til udarbejdelse af opgaveformulering til f.eks. SRP og SSO, hvor relevant data, der allerede findes i 
Lectio kan flettes ind.  
 
En brevskabelon oprettes på følgende måde: 

 Via Stamdata  Brevskabeloner 

 

Skabelonen kan udarbejdes på baggrund af Lectio-skabelonen Opgaveformulering, eller den kan 
udarbejdes fra bunden i et word-dokument. Læs mere om dette i punkt 2.1.1. Avancerede 

redigeringsmuligheder. Lectio-skabelonen tilgås i øen Lectio skabeloner.  
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Ved at klikke på linket Opgaveformulering åbnes skabelonen, der så efterfølgende kan gemmes lokalt 
på computeren og redigeres efter ønske, inden den endelige version uploades. 
Opgaveformuleringsskabelonen ser som Lectios standard således ud: 
 

 
 
Det er muligt at ændre i skabelonen, så den ser ud som man ønsker. Det gælder både overskrift og 
eventuelt logo. Læse mere om flettekoder/Mergefields i punkt 2.1.1. Avancerede redigeringsmuligheder.  
 
Når skabelonen er tilpasset efter ønsket, skal den oprettes som en brevskabelon. 

Her vælger man i Tilføj brevskabelon   Opgaveformulering og klikker Tilføj: 
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Derved vil følgende linje i øen Brevskabeloner blive tilføjet 
 

 
 

Ved at klikke på Vælg ny fil finder man den tilpassede version af skabelonen på sin computer, uploader 
og navngiver skabelonen: 
 

 
 
Der er mulighed for at lave flere skabeloner af typen opgaveformulering. Det gælder både i forhold til flere 
udgaver af eksempelvis en SRP-opgaveformuleringsskabelon, og mulighed for at have flere SRP- og SSO-
skabeloner på en gang. 

2.1.1. Avancerede redigeringsmuligheder 

Hvis man ønsker at redigere skabelonen yderligere ved at indsætte andre flettekoder/Mergefields, gøres 

det ved hjælp af øen Skabelon Hjælp.  
 

Ved at trykke på Opgaveformulering felter i kolonnen Skabelonfelter får man et dokument ud med 
alle de tilgængelige flettefelter for Opgaveformuleringer. 
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Hvis man ønsker at indsætte en kode i skabelonen, så kopieres koden fra flettefelts dokumentet og 
indsættes i skabelonen mellem de to tegn. Dette gøres lettest ved at kopiere en kode, der allerede er i 
dokumentet og indsætte den nye kode fra flettefelts dokumentet, som anvist nedenfor med Elev ID ved at 

højre klikke på koden i dokumentet og vælge Rediger felt. 

 

 
 

 
 

 Indtast den nye kode i Feltnavn  

 

 
 
I dette tilfælde vil Elev-ID automatisk blive udfyldt, når skabelonen brevflettes. 
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2.2. Administrators opsætning af prøvehold til upload 

af opgaveformulering 
For at få mulighed for at uploade opgaveformulering til et prøvehold, skal det være oprettet og opsættes til 
dette.  

Tilgå Hovedmenu  Eksamen  Prøvetermin Prøvehold her skal det angives at prøveholds 

lærere kan uploade opgaveformulering. Det gøres ved at sætte Digital opgaveformulering til Ja – 

lærerredigérbar. 

Det kan enten gøres pr. prøvehold eller på flere prøvehold på én gang. 
For at gøre det på et enkelt prøvehold gøres følgende: 

 Klik på fanebladet Prøvehold 

 Klik på et Prøvehold  

 I øen Elever vælger du nu Ja – lærerredigérbar i dropdown menuen ud fra Digital 

opgaveformulering 

 Klik Anvend eller Gem 

 
 
Hvis man ønsker at ændre det for flere prøvehold på en gang: 
 

 Klik på fanebladet Prøvehold 

 Vælg Masseopdatering af prøvehold 

 Fremsøg de aktuelle prøvehold og marker dem med flueben. 

 I øen Masseopdater valgte prøvehold skal der angives en radioknap ud for Ja - 

lærerredigérbar 

 Klik Opdater valgte 
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NB! Der kan kun åbnes for redigering af Digital opgaveformulering, hvis prøveholdet er sat til skriftlig 

afleveringstype Aflevering i Lectio.  
Der skal være angivet individuelt start/sluttidspunkt på prøveholdet. Det skyldes, at prøvens starttidspunkt 
definerer hvornår opgaveformulering vises for elevens på hans/hendes afleveringsside. 
 
Inden lærerne kan få lov til at uploade opgaveformuleringen skal prøven være offentliggjort. 
 

2.3. Vejleder uploader opgaveformulering 
En lærer, der er tilknyttet et prøvehold, der er offentliggjort og åbent for upload af opgaveformuleringer,  
kan uploade en opgaveformulering til prøveholdet. Prøveholdet tilgås under den pågældende lærer 

Opgaver  Eksamen 
 

I øen Prøvehold der skal have opgaveformulering vil læreren ved at tilgå prøveholdets navn 

komme til siden Afleveringer på prøveholdet: 
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På denne side vil læreren ved at klikke på pilen i Vælg Skabelon, kunne vælge blandt skolens oprettede 
skabeloner til opgaveformulering: 
 

 
 
Ved at klikke på skabelonen vil oplysninger fra prøveholdet automatisk blive flettet til skabelonen. Det ser 
f.eks. således ud:  
 

  
 
Efterfølgende vil læreren kunne gemme dokumentet på sin computer og herefter udfylde 
opgaveformuleringen og uploade denne.  
 
Eleven vil få adgang til opgaveformuleringen ved prøvestart. 
 
Dokumentet uploades ved at Klikke på det grønne plus.  

Dernæst Klikkes på knappen Vælg ny fil, hvorefter den pågældende fil vælges og uploades. 
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Efterfølgende klikkes Gem eller Anvend. 

 

2.4. Administrator låser uploadede filer for redigering 
Efter at lærer har lagt filer op, kan eksamensadministrator låse for læreres adgang til at ændre yderligere i 

opgaveformulering. Det gøres ved at sætte Digital opgaveformulering til Ja - låst. 
 

 Væg fanebladet Prøvehold 

 Klik på et Prøvehold 

 I boksen Elever vælges Ja – låst ved Digital opgaveformulering 

 
  
For at ændre det for flere prøvehold på én gang: 

 Klik på fanebladet Prøvehold 

 Vælg Masseopdatering af prøvehold 

 Fremsøg og marker de pågældende prøvehold med flueben 

 Vælg Ja-låst 

 Klik Opdater valgte 
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2.5. Administratormulighed for upload af 

opgaveformulering 
Det er desuden muligt for Eksamensadministrator at uploade filer til Opgaveformulering følgende steder i 
Eksamensmodulet: 
 

 Vælg fanebladet Prøvehold 

 Vælg et prøvehold 

 Klik på linket Afleveringer på prøvehold i boksen Digitale afleveringer 

 
 
Ligeledes kan man anvende følgende fremgangsmåde: 
 

 Klik på fanebladet Digitale prøver 

 Vælg et prøvehold 
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For at se mere om upload af opgaveformulering, se Vejleder uploader opgaveformulering  
 
Listen, der er vist på ovenstående skærmbillede giver ligeledes overblik over om alle elever har fået 
uploadet en opgaveformulering. 
 

2.6. Elever ser opgaveformulering ved prøvestart 
Ved prøvens starttidspunkt vil en låst version af opgaveformuleringen kunne tilgås af eleven. Den tilgås via 

elevs forsidelink Digital skr. Aflevering → Elevens afleveringsside, eller via elevs skemabrik → knappen 

Min aflevering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Opgaveformulering vises i toppen på elevens afleveringsside: 
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Linket til afleveringssiden vil fremkomme 5 timer før prøvestart, men eleven vil først kunne tilgå 
opgaveformuleringen ved det starttidspunkt, der er angivet på prøveholdet. 
 

3. Aflevering i Lectio 
 

3.1. Opsætning af aflevering på prøvehold 
 
For skriftlige prøvehold i Lectio, er det muligt at vælge imellem 2 typer af aflevering. 
På et prøvehold i boksen Digital skriftlig aflevering kan man vælge enten Aflevering i Lectio eller Ingen 
aflevering i Lectio 

3.1.1. Ingen aflevering i Lectio 

Hvis man ønsker eleverne på prøveholdet skal afleverer uden om Lectio (for eksempel i Netprøver) kan man 
vælge valgmuligheden Ingen aflevering i Lectio 
 

 
 



Side 29 af 64 
Lectio Censormodulvejledning 

Hvis denne mulighed benyttes kan eleverne ikke aflevere digitalt i Lectio, og afleveringen skal derfor forgå 
på anden vis. Det er heller ikke muligt at uploade problemformulering til eksempelvis SRP, hvis denne 
mulighed er valgt. 
 

3.1.2. Aflevering i Lectio 

 
Aflevering i Lectio kan benyttes, hvis elevernes skriftlige prøve ønskes afleveret på prøveholdet i Lectio 
 

 
 
 
Hvis denne mulighed vælges, vil eleverne under prøven kunne afleverer via et link på deres forside.  
 

3.2. Aflevering – Elevs synsvinkel 
Følgende beskrivelse er kun gældende, hvis eleverne er sat til afleveringstype Aflevering i Lectio 
 

Eleven afleverer sin opgave ved at gennemgå de tre følgende trin. 

3.2.1. Vælg fil(er) 

Eleven vil have et forsidelink til afleveringssiden 5 timer inden prøvens starttidspunkt, forudsat at terminen 

er blevet offentliggjort, men der er først åbent for aflevering fra prøvens starttidspunkt. Elevens forsidelink 

vil være aktivt frem til midnat på prøvens sidste dag. Elevens afleveringsside vil herefter kunne tilgås via 

skemabriks link til Min aflevering.  

 

Bemærk: Ønsker man at afslutte elevens afleveringsmulighed ved prøvens afslutning, skal en 

eksamensadministrator ved prøvens sluttidspunkt sætte fraværsårsag ”ikke mødt” for de elever der ikke har 

afleveret til tiden. På denne måde lukkes der for elevens fortsatte mulighed for at aflevere. 

Se mere i afsnit 3.4.1 Åben/luk aflevering 

 

Elever afleverer opgaven således: 

 

 Eleven logger på Lectio med sit almindelige Lectio-login 

 På elevens forside vises to link i boksen Aktuelt under Eksamener 
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 Klik på det øverste link (Digital skr. aflevering) 

 
 

Nu vises elevens afleveringsside: 

 

 
 

 Klik på knappen Vælg fil 
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 Når den ønskede fil er valgt, klikkes der på OK:  

 
 
 

Hvis eleven vælger en fil, der ikke er blevet redigeret i, i de seneste 6 timer, vil eleven få en dialogboks med 

en advarsel om dette: 
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Nu er en fil valgt og uploadet til Lectio: 

  
 

Hvis eleven ønsker at uploade flere filer gentages fremgangsmåden, som anført ovenfor. Hver fil må 

maksimalt fylde 50 mb. 

 

Der kan løbende tilføjes og fjernes filer indtil afleveringen er blevet bekræftet og afsendt. Filer uploades 

ved klik på Vælg fil og fjernes ved klik på det røde kryds: 

 

 
 

Når eleven har uploadet den eller de ønskede filer og klar til aflevering klikkes på Næste 
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3.2.2. Bekræft aflevering 

Afleveringen skal nu bekræftes. 

 

Følgende bekræftes med fluebensmarkering: 

"Jeg bekræfter hermed, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt 

arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp 

og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik på knappen Send aflevering, for at aflevere opgaven endeligt: 

Bemærk: Når opgaven er sendt, kan filen ikke længere udskiftes. Hvis der efterfølgende skal genåbnes for 

aflevering, skal afleveringsmuligheden genåbnes af en eksamensadministrator (Se afsnit 3.4.1 Åben/luk 

aflevering ) 

 

3.2.3. Kvittering 

Nu er filen afleveret, og der vises en kvittering for afleveringen: 

 

 
 

Kvitteringen kan printes ved klik på printerikonet i højre hjørne: 
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3.2.4. Adgang til aflevering og kvittering efter prøven 

Eleven kan efterfølgende altid tilgå kvitteringen i Lectio via prøveaktiviteten i skemaet. På samme måde har 

eleven adgang til sin afleverede opgave.  

 

Eleven tilgår aflevering samt kvittering således: 

 Klik på aktiviteten i skemaet 

 
 
Nu vises elevens prøveholds rækkefølgeliste. 

 

 Klik på knappen Min aflevering 
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Nu får eleven vist sin afleveringsside, hvor filen samt kvitteringen for aflevering ligger: 

 

 
 

Filen åbnes ved klik på filnavnet. 

 

 
 
 
 

3.3. Aflevering – Lærers synsvinkel 
 
Alle skolens lærere har mulighed for at se en oversigt over skolens digitale prøver. Kun de lærere, der er 

tilknyttet prøveholdet, vil få adgang til at se elevernes afleverede filer. Hvis du ønsker at se aflevering fra en 

vagts synsvinkel klik Aflevering – Lærers synsvinkel. 

3.3.1. Oversigt over digitale prøver 

Alle lærere kan følge med i de digitale prøver løbende.  
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Det gøres på følgende måde: 

 

 Klik på Hovedmenu 

 Klik på linket Eksamensplan 

 
 

Nu vises oversigten ”Dagsrapport”: 

  

 
 

 Klik på knappen Digital skriftlig aflevering i Lectio 

Her vises en oversigt over de digitale prøver på dags dato: 
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I boksen Kriterier fremsøges den ønskede dato og et eventuelt lokale, hvorefter der klikkes på Søg. 

 

Prøvehold viser alle prøvehold fra den valgte dato. Der vises antallet af elever på prøveholdene, antal 

fraværende, antallet af elever der har afleveret, antallet af elever der ikke har afleveret samt prøveholdets 

afleveringsfrist.  

 

Prøveholdselever viser alle elever fra de pågældende prøvehold samt information om lokaler, eksamens 

start- og sluttidspunkt, om eleven har afsluttet prøven samt hvis eleven er registreret som fraværende, 

hvilken fraværsform. Eventuelle vagtnoter vises også her. 

 

 
 

3.4. Aflevering - Eksamensadministrators synsvinke 
Skolens eksamensadministrator kan, som udvidelse af vagtens muligheder, registrere fravær, indtaste 
vagtnote og besked til bedømmer samt genåbne for aflevering. 

3.4.1. Åben/luk aflevering 

En eksamensadministrator kan genåbne en elevs aflevering. Ved genåbning af afleveringen, bliver det 

muligt at uploade en ny fil eller sætte en ny fraværsårsag. 

 
Det gøres på følgende måde: 

 

 Klik på Hovedmenu 
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 Klik på Eksamensplan 

 Klik på Digital skriftlig aflevering i Lectio 

 Klik på det ønskede prøvehold: 

 
 

 Klik på den ønskede elev:  

 
 

Elevens afleveringsside vises nu: 
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 Klik på knappen Genåbn aflevering 

Genåbn aflevering gør det muligt for eksamensadministrator at uploade en ny fil eller sætte en ny 

fraværsårsag.   

3.4.2. Register fravær 

Hvis en elev er fraværende, skal fraværet registreres. Ved registrering af fraværsårsag, lukkes der for 

elevens mulighed for at aflevere. 

 

Elevers fravær registreres på følgende måde: 

 

 Klik på Hovedmenu 

 Klik på Eksamensplan 

 Klik på Digital skriftlig aflevering i Lectio 

 Klik på det ønskede prøvehold: 
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På denne side vises alle elever på det valgte prøvehold. I kolonnen ”Fraværsårsag”, kan der vælges 

fraværsårsag Ikke mødt eller Syg: 

 

 
 

 Vælg den ønskede fraværsårsag  

 En eventuel vagtnote (note til vagten) kan indtastes 

 Klik på Gem 

 
Når en fraværsårsag er angivet for en elev, er der dermed lukket for elevens mulighed for at aflevere. 

Bemærk: Da der er åbent for aflevering indtil midnat på den sidste prøvedag uanset prøvens sluttidspunkt, 

kan en eksamensadministrator på prøvens sluttidspunkt sætte fraværsårsag ”Ikke mødt” for de elever, der 

ikke har afleveret til tiden. På denne måde lukkes der for elevens mulighed for at aflevere. 

Afleveringstidspunkt kan altid kontrolleres ved at klikke på elevens aflevering. Afleveringstidspunkt 

medsendes ikke til bedømmer. 

 
 

3.5. Bedømmelse 
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3.5.1. Bedømmelse af XPRS-prøver 

Alt bedømmelse af XPRS prøver forgår i systemet Netprøver.  

XPRS-prøvehold kan markeres med afleveringstypen Ingen aflevering i Lectio, hvis eleverne kun skal 

aflevere i Netprøver. 

Skoler der ønsker at have backup af afleveringerne i Lectio kan vælge afleveringstypen Aflevering i 

Lectio, så eleverne både skal aflevere i Lectio og i Netprøver. Her skal alt bedømmelse dog stadig forgå i 

Netprøver. 

3.5.2. Bedømmelse af Interne prøver 

Når alle elever på prøveholdet har afleveret eller er registreret med årsag til fravær, kan lærerene 

bedømme dem. 

 

Afleveringerne sendes til bedømmelse på følgende måde: 

Når eleverne har afleveret deres afleveringer sendes de automatisk til bedømmelse hos lærerene. 

Lærerne finder afleveringerne på deres egen side: 

Opgaver Eksamen 
Her ligger de prøvehold læreren er tilknyttet: 

 
 

Her kan man klikke på prøveholdsnavnet, og derved tilgå en oversigt med alle eleverne, hvor man kan se 

om de har afleveret. 
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Plagiatkontrol kan udføres via fanebladet Plagiatkontrol. 

Bedømmelse foretages via fanebladet Afleveringer. 

Her kan læreren hente de enkelte opgaver ved at trykke på opgaveikonet ud fra eleverne. Læreren kan 

også hente alle afleveringerne ved at trykke Hent alle. 

Læreren kan på samme måde hente alle afleveringerne ned ude på oversigten, før de tilgår et prøvehold, 

ved at markere det ønskede prøvehold og trykke Hent filer for valgte prøvehold: 

 
 

Nu kan læreren rette opgaverene. 

 

Når læreren har rettet opgaverene og skal afgive karakter, kan læreren hente en karakterliste ned: 
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I karakterlisten kan læreren angive karakter og bemærkninger. 

Skal der gives karakterer til eleverne skal dette foregå via den almindelige karaktergivning i Lectio.  

 

Der er mulighed for at give feedback og karakterer til eleverne ved hjælp af funktionen Kopier 

aflevering til alm. opgave (Se afsnit 3.6 Kopier aflevering til almindelig opgave  

 

3.6. Kopier aflevering til almindelig opgave  
Prøveholdslærere samt holdlærere har mulighed for at kopiere prøveholdets afleveringer til en almindelig 

opgave i Lectio en gang pr. prøvehold. Det kræver, at der er sat lærere på stamdataholdet, da det kun er 

disse lærere, der kan sættes som ansvarlig for opgaven. 

Funktionen kan bruges til at give eleverne feedback samt karakterer. 

 

Funktionen bruges på følgende måde: 

 

 Klik på Opgaver 

 Klik på Eksamen 

 Klik på det ønskede prøvehold 

Nu vises alle afleveringer for prøveholdet: 
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Nederst på siden ses boksen ”Kopier afleveringer til alm. opgaveaflevering”. 

 

 
 Ud fra Holdelement vælges det holdelement opgaven ønskes kopieret til 

 Ud fra Lærere vælges en lærer. Der kan vælges imellem prøveholdslærerne eller holdlærerne. 

Den valgte lærer bliver sat som ansvarlig for opgaven. 

 I feltet Opgave kan man enten vælge at oprette den som ny opgave [Opret ny] eller vedlægge den 

til en allerede eksisterende aflevering 

 Klik på Overfør til opgaver og derefter OK 

 
I holdets opgaveliste vises opgaven nu: 
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 Klik på opgaven 

Feedback gives nu, som på en almindelig opgave. 
Karakter kan angives, rettelser kan uploades og der kan skrives elevnote og/eller lærernote. 
 
Når dette gøres på et SRP prøvehold vises alle SRP holdets elever, selvom prøveholdet kun indeholdt 1 elev. 

For SRP og SSO prøver, der har ét prøvehold pr. elev, gennemgås denne procedure for hvert prøvehold. Alle 

elevernes afleveringer kopieres dog til samme opgave på stamdataholdet. For SRO og 

dansk/historieopgaven, der er oprettet på et samlet prøvehold for alle elever, kopieres alle afleveringer til 

en opgave samlet.  

 

4. Opsætning og opdatering af 

prøvehold 
 
En gennemgang af opsætning, klargøring og opdatering af stedprøver, prøvehold, samt SRP, SSO og SRO 
prøvehold 
 

4.1. Opsætning af prøvehold til stedprøver 

4.1.1. Opdater prøveholds start- og sluttider 

Når prøveholdene er oprettet, skal disse prøveholds start- og sluttider opsættes. Det er kun XPRS prøver 

der har udmeldt tider fra UVM. 

 

Dette gøres på følgende måde: 

 

 Klik på Hovedmenu 
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 Klik på Eksamen  

 Vælg den korrekte termin 

 Klik på fanebladet Prøvehold. 

 Klik nu på knappen Masseopdatering af prøvehold 

 
 

Nu fremsøges alle prøvehold for den relevante termin:  

 

 
 

Nu vises de fremsøgte prøvehold i boksen Vælg prøvehold.  

 Det/de ønskede prøvehold markeres med flueben 

 Radioknappen i boksen Masseopdater valgte prøvehold sættes ved Opdater prøveholds 

start- og sluttider: 

 



Side 47 af 64 
Lectio Censormodulvejledning 

 
 Startdato, slutdato og start- og sluttid udfyldes 

 Klik på Opdater valgte 

En dialogboks vises nu:  
 

 Klik OK, for at gemme opdateringen 

  
 

Nu vises antallet af prøvehold, der er blevet opdateret. 

 

 Klik OK 

 
 

På prøveholdet ses ændringen nu. Der er på de valgte prøvehold blevet indsat den korrekte start- og 

slutdato-  
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-samt tidspunkt for alle elever på prøveholdet: 

 

 
 

 

4.1.2. Opdater prøveholds afleveringstype 

Når der oprettes prøvehold sættes afleveringstypen automatisk til Ingen aflevering i Lectio. Dette skal 

ændres når det omhandler stedprøver. 

For at tillade aflevering i Lectio skal prøveholdene nu opsættes til afleveringstypen Aflevering i Lectio.  

 

Dette kan både gøres inde på prøveholdet, men kan også masseangives på Masseopdatering af 

prøvehold.  

 

 Tilgå eksamensmodulet og vælg den pågældende termin 

 Klik på fanebladet Prøvehold 

 Klik på Masseopdatering af prøvehold 
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 Fremsøg de ønskede prøvehold 

 Marker alle de ønskede prøvehold med flueben 

 Sæt radioknappen ved Opdater skriftlig afleveringstype 

 Vælg typen Aflevering i Lectio: 

 

 
 

 Klik på knappen Opdater valgte 

 Klik OK, for at gemme opdateringen 
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Nu vises antallet af prøvehold, der blev opdateret: 

 

 
 

 Klik OK 

På de valgte prøvehold kan vi nu se, at afleveringstypen er blevet sat til Aflevering i Lectio: 

 

 
 

Hvis man ønsker at masseændre til Ingen aflevering i Lectio gøres det på samme måde. 

4.1.3. Offentliggørelse af link til opgaveformulering 

I boksen Digital skriftlig aflevering er det muligt at indsætte et link, til en opgaveformulering.  
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Linket vil offentliggøres på elevernes afleveringsside fra eksamens starttidspunkt.  
 
På elevernes individuelle afleveringsside vil der indtil prøvens start stå, at opgaveformuleringen frigives ved 
prøvestart. Når prøven starter vil linket blive præsenteret dette sted: 
 

 
 

4.2. Opsætning af prøvehold for SRP, SSO og SRO 
Ved SRP og SSO prøver oprettes der et prøvehold pr. elev. Prøveholdene oprettes automatisk pr. elev på 

baggrund af stamdataholdet, hvorpå alle elevers valg af fag og vejledere er registreret.  

4.2.1. Opdater prøveholds start- og sluttider 

Når prøveholdene er oprettet, skal disse prøveholds start- og sluttider opsættes. 

 

Dette gøres på følgende måde: 

 Tilgå Hovedmenu  Eksamen 

 Vælg terminen Skriftlige opgaver 

 Klik på fanebladet Prøvehold 

 Klik nu på Masseopdatering af prøvehold 
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Nu fremsøges alle prøvehold for den relevante termin: 

 

 
 

Nu vises de fremsøgte prøvehold i øen Vælg prøvehold. 

 

 De ønskede prøvehold markeres med flueben 

 Radioknappen i boksen Masseopdater valgte prøvehold sættes ved Opdater prøveholds 

start- og sluttider: 
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 Startdato, slutdato og start- og sluttid udfyldes 

 Klik på knappen Opdater valgte 

En dialogboks vises nu:  

 

 Klik OK, for at gemme opdateringen 

  
 

Nu vises antallet af prøvehold, der er blevet opdateret. 

 Klik OK 
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På prøveholdet ses ændringen nu. Der er på de valgte prøvehold blevet indsat den korrekte start- og 

slutdato samt tidspunkter: 

 

 

4.2.2. Opdater prøveholds afleveringstype 

For at tillade digital aflevering, skal prøveholdene nu opsættes til afleveringstypen Aflevering i Lectio. 

 

Det gøres på følgende måde: 

 

 Klik på Fanebladet Prøvehold 

 Klik på Masseopdatering af prøvehold 

 
 

 Fremsøg de ønskede prøvehold 

 
 

 Marker alle de ønskede prøvehold med flueben 

 Sæt radioknappen ved Opdater skriftlig afleveringstype 
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 Vælg typen Aflevering i Lectio 

 
 

 Klik på knappen Opdater valgte 

Denne boks vises nu 

 

 

 Klik OK, for at gemme opdateringen 

 

 

 

Nu vises antallet af prøvehold, der blev opdateret: 
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 Klik OK 

På de valgte prøvehold kan vi nu se, at afleveringstypen er blevet sat til Aflevering i Lectio: 

 

 
 

Nu er prøveholdene opsat. 

 

 
 

4.3. SRO klargøring 

4.3.1. Opret SRO hold 

Det er nødvendigt at oprette ét stamdatahold pr. klasse for SRO, inden oprettelsen af prøveholdet.  
Der er mulighed for at vælge om eleverne alle skriver i samme fag, eller om eleverne har variable underfag. 
 
Hvis eleverne på holdet har variable underfag, skal stamdataholdet have XPRS-faget: 100100 - SRO med 
variable underfag 
  
Hvis alle elever på holdet har samme underfag, skal stamdataholdet have XPRS-faget 100200 - SRO uden 
variable underfag 
 

NB! Ovenstående fagkoder er kun tilknyttet v1 og ikke v2. Fagkoderne kan stadig benyttes, blot se bort fra 
fejlen på holdet.   
 

Den afsluttende termin for holdet skal være sat til terminen Skriftlige opgaver. 
 
Herunder vises et eksempel på opsætningen af et SRO hold: 
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For SRO hold med variable underfag, skal disse underfag samt vejledere angives på fanebladet Eksamen:  
 

 
 
Når dette er opsat gemmes holdet. 
 

NB: Ved brug af Fagvalg se afsnittet 1.5 Overfør Fagvalg til hold 
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4.3.2. Aktivér SRO prøveterminen 

SRO prøveterminen skal aktiveres inden prøveholdene kan oprettes.  
 
Dette gøres på følgende måde: 
 

 Tilgå Stamdata  Skoleopsætning 

 Vælg det aktuelle skoleår 

 Klik på fanebladet Prøveterminer 

 Aktiver prøveterminen SRO ved at angive flueben i kolonnen Aktiv 

 Klik Gem 

 

 
 

4.3.3. Oprettelse af SRO prøvehold 

Nu kan der oprettes SRO prøvehold. Disse oprettes på følgende måde: 
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 Tilgå Hovedmenu  Eksamen  Skriftlige opgaver  Prøvehold 

 Klik på Opret prøvehold 

 Fremsøg det pågældende hold 

 
 
Der er nu mulighed for at vælge mellem forskellige typer prøvetyper for større skriftlige prøver: 
 

 
 Vælg den korrekte skriftlige prøvetype, som i dette tilfælde er SRO 18/19 
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Herefter skal der angives en Start og Slutdato for prøven. 
Der vil automatisk være flueben ud for alle holdets elever, men dette kan fjernes enkeltvis, hvis man ønsker 
dette. 

I bunden af siden er der et flueben i øen Opret en prøve pr. elev, som kan til- eller fravælges efter 

behov. Når der er taget stilling til tingene på denne side, klikkes der Opret: 

Nu er prøveholdene oprettet. 
 

5. Skoleopsætning 
 

5.1.   Eksamensvagter 
 
En vagt kan løbende følge med i, hvilke elever der har afleveret i den oversigt, der findes når man logger ind 
med vagt brugernavn og adgangskode i Lectio. 

5.1.1. Vagt login 

Vagtkodeord skal opsættes under skoleopsætningen. Dette kodeord skal udleveres til vagten/vagterne, da 
det giver adgang til oversigten over afleveringer på prøveholdene.  
 
Vagtkodeordet opsættes på følgende måde: 
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 Tilgå Stamdata 

 Klik på Skoleopsætning 

 Klik på Generel 

 Tilgå her fanen Digital skr. Aflevering 

 
 
 

 I øen Digital skriftlig aflevering i Lectio indtastes det ønskede vagtkodeord ud fra 

Vagtkodeord 

 Brugernavnet er vagt 

 Klik på Gem 

Nu er vagtkodeordet opsat og kan bruges til at logge ind med. 
 

5.1.2. Vagtskærmbillede 

Hvis en vagt normalt arbejder på skolen og derfor har lærerlogin, kan de tilgå afleveringsoversigten på 
følgende måde:  
 

 Klik på Hovedmenu 

 Klik på Eksamensplan 

Nu vises skærmbilledet Eksamen – Dagsrapport: 
 

 
 

 Klik på knappen Digital skriftlig aflevering i Lectio 
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Nu vises en oversigt over de digitale prøver på dags dato: 
 

 
 

I boksen Kriterier kan den ønskede dato fremsøges samt filtrering på lokaler. 
 

I boksen Prøvehold vises alle de prøvehold, der har prøvedato på den valgte dato. Her vises deres 
prøveholdsnavn, antal elever, antal fraværende, antal afleveret opgaver, antal ikke afleveret opgaver samt 
afleveringsfrist. 
 

I boksen Prøveholdselever vises en oversigt over alle eleverne på de ovenstående prøvehold. Her vises 
information om elevens navn, prøvehold, lokale, eksamensstart- og sluttidspunkt.  
 

Hvis eleven står med status ”Nej” i kolonnen Afsluttet, vil det sige, at eleven ikke har uploadet sin 
aflevering. Hvis eleven derimod har status ”Ja”, vil det sige, at eleven har uploadet sin aflevering korrekt. 
Hvis en elev er syg eller ikke mødt op, vil det kunne ses i kolonnen hvilken lærer der har registeret det og 
hvornår. 
 
 

5.2. Offentliggørelse 
Før prøverne bliver vist for elever og lærere, skal terminen offentliggøres. 

 

Det gøres på følgende måde: 
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 Klik på Stamdata 

 Klik på Skoleopsætning 

 Vælg det nuværende skoleår 

 Klik på fanebladet Eks. Offentliggørelse 

 
Nu skal der vælges et offentliggørelsestidspunkt for terminen. 
 
Hvis der er tale om nationale prøver, offentliggøres disse på det fastsatte tidspunkt udmeldt fra 

Undervisningsministeriet. Her sættes tidspunktet i kolonnen Offentliggøres kl., hvorefter prøven bliver 
offentliggjort på dette tidspunkt på den fastsatte dato.  
 

For terminen Terminsprøver offentliggøres alle prøvehold med almindelig offentliggørelse på 

tidspunktet angivet i feltet Off. tidspunkt. Hvis det ikke er en national prøve, kan man selv vælge hvornår 
prøverne og eksaminerne i terminen skal offentliggøres.  
 
For større skriftlige opgaver findes der to forskellige måder at offentliggøre terminen: 
 

 Off. tidspunkt er en fuld offentliggørelse af de prøvehold, der ligger i terminen. Ved denne 

offentliggørelse bliver Censorfag/Lærerfag og læreren offentliggjort. Lærernes rækkefølgelister 

indeholder de prøveholde de skal eksaminere med det fag og sammen med hvilken censor, (elever 

vil kun kunne se hvilken lærer der skal eksaminere dem).  

 Tidligt off. tidspunkt er en delvis offentliggørelse af de prøvehold, der ligger i terminen. Her 

offentliggøres prøven uden censorfag og eksamensfag. Det vil altså være muligt at se at der ligger 

prøver på de pågældende dage, men ikke hvem der skal være eksaminator eller hvilke fag der er 

censor- og eksamensfag. Rækkefølgelisterne indeholder alle prøver læreren er vejleder i, og begge 

vejledere vil fremgå ligeligt. Dette offentliggørelses tidspunkt kan bruges til, at offentliggøre 

prøvehold delvist, således at det bliver muligt for lærere at uploade opgaveformuleringer uden at 

kunne se hvem der skal være eksaminator. Det tidlige offentliggørelsestidspunkt skal derfor ligge 

før det almindelige offentliggørelsestidspunkt. 
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