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Studerendes online mundtlige eksamination  
  
At gå til online mundtlig eksamen vil være nyt for de fleste af os. Nedenfor finder du fem bud 
på, hvad den studerende med fordel kan være opmærksom på inden en online mundtlig eksa-
mination. De fem bud kan videregives til de studerende og indgå i en forventningsafstemning 
om eksamen.   
  

1. Øv dig på den online platform  
Det er vigtigt, at du er bekendt med den platform, hvor din eksamen foregår. Dette vil give det 
bedste udgangspunkt for, at din online eksamen forløber bedst muligt, og erfaring med platfor-
men vil desuden være et godt værktøj mod eventuelle bekymringer, som kan komme til at fylde 
unødvendig meget. Det er altså rigtig vigtigt, at du stifter bekendtskab med platformen og dens 
muligheder inden eksamen.  
  
De fleste online mundtlige eksaminer vil foregå i Zoom. Her vil du som studerende have mulig-
hed for at oprette dit eget møderum, hvori du kan afprøve de forskellige muligheder og blive 
fortrolig med programmet inden eksaminationen. Det kan være en god idé at lave en aftale 
med din studiegruppe, eksamensgruppe eller et par medstuderende om, at I sammen afprøver 
Zoom. I Zoom kan I sammen afprøve funktioner som deling af PowerPoint, whiteboard, tavle, 
dele en fil i chatten samt teste lyd og billede, og herefter give hinanden feedback på eksempel-
vis lyd og video. I dokumentet “Zoom vejledning til eksaminand” kan du finde en guide til, 
hvordan du ved brug af whiteboard eller tavle kan tegne eller illustrere noget under din eksa-
men.   
  
Sådan opretter du et møderum i Zoom, hvor du sammen med dine medstuderende kan teste, 
hvordan Zoom virker:  
  

1. Hvis du ikke tidligere har anvendt Zoom, så start med at downloade programmet 
fra https://zoom.us/download og installere det.  
2. Gå ind på https://aarhusuniversity.zoom.us/  
3. Klik Sign in   
4. Klik Meetings  
5. Klik Schedule a new meeting   

  
6. Udfyld mødeinformationer. De vigtige er:  

a. Topic: giv det en overskrift  
b. When: bestem dato og tidspunkt for jeres møde   

7. Klik Save  
8. Nu er mødet oprettet, og linket til møderummet kan nu kopieres til de andre, som skal 
deltage i mødet.  
  

  
I gruppen skal I være opmærksomme på de roller, I har i Zoom. Under eksaminatio-
nen vil du have rollen som participant, og det skal du derfor også have, når du afprøver Zoom. 

https://zoom.us/download
https://aarhusuniversity.zoom.us/
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Ofte vil den der opretter mødet være host (og derfor have flere muligheder), men du kan æn-
dre din rolle ved at trykke på participants for herefter at trykke på et gruppemedlems navn og 
vælge at give rollen som host til denne person.   
  

  
2. Øv dig i det online format, som du skal til eksamen i  

Det er vigtigt, at du får afprøvet og øvet dig i det format, som du skal til eksamen i. I en on-
line mundtlig eksamen i Zoom, vil der være lidt andre omstændigheder end ved en mundtlig 
eksamen, hvor både du og eksaminatorer er fysisk til stede. Du vil eksempelvis ikke kunne 
hilse på eksaminatorer med et håndtryk og det kan føles anderledes at bryde ind for at sige 
noget.   
  
Du kan med fordel vende nogle af dine tanker om det nye eksamensformat med din studie-
gruppe. Herudover vil det være en god idé at lave en prøveeksamen med et par medstude-
rende, hvor I skiftevis agerer censor, eksaminator og eksaminand for således at øve jer på for-
matet. I kan altså lave en slags rollespil for blandt andet at få en fornemmelse af, hvor længe 
20 minutters online eksamination i virkeligheden føles som, hvordan samtalen flyder, når der 
stilles spørgsmål og gives svar samt hvordan det føles at blive set via webcam.   
  

3. Overvej om du skal tale med nogen før og efter eksamen  
Når du møder fysisk op til en eksamen, vil du måske lige inden eksamen hilse på en medstu-
derende eller smile til en forbipasserende. Det kan virke beroligende i situationen og en kort 
samtale kan også være med til at varme stemmen op. Ved en online eksamen vil du ikke nød-
vendigvis tale med nogen inden din eksamen. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, om du kan 
have behov for at ringe til et familiemedlem, en ven eller studiekammeret inden din eksamen 
– måske bare for at fortælle, at du skal til eksamen og vende dine tanker om dette. Efter din 
online eksamen vil du heller ikke møde nogen, og det kan derfor på samme måde være rele-
vant at overveje, om du skal have lavet en aftale om, at du ringer til en ven eller et familie-
medlem for at vende din eksamensoplevelse.   
  
Eksamen vil ofte være en kulmination på en intensiv arbejdsproces og både gode og mindre 
gode oplevelser kan være rare at dele med en anden.   
  

4. Forsøg at skabe behagelige eksamensomgivelser  
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En online eksamen vil ofte foregå i vante omgivelser som eksempelvis hjemme i egen stue el-
ler soveværelse. Alligevel kan du overveje, hvordan du bedst muligt forbereder eksamensrum-
met. Prøv at skabe et hjemme-eksamenslokale, hvor du sidder behageligt og roligt. Normalt vil 
der være vand i et eksamenslokale, som kan have en god effekt på en lidt nervøs og tør 
mund. Du kan ligeledes overveje, om du har brug for kuglepen og papir, et ur hvor du kan 
holde øje med tiden eller et headset for at opnå den bedste lyd. Du kan læse mere om online 
mødekultur på https://studypedia.au.dk/online-studiearbejde/   
  

5. Og så husk endelig  
Husk at læse din undervisers beskrivelse af, hvordan eksamen kommer til at forløbe grun-
digt. Og stil gerne spørgsmål inden eksamen, hvis der er noget, du er usikker på.   
  
Situationen med online eksamen er ny for de fleste og det kan skabe lidt nervøsitet, hvilket er 
helt normalt. Eksaminator og censor vil have forberedt sig, du vil have forberedt dig og syste-
merne vil være forberedt til dette. Skulle der alligevel komme udfordringer, kan du være sik-
ker på, at der vil blive fundet en løsning på dette.    

https://studypedia.au.dk/online-studiearbejde/

