Klargjøring av datamaskin til eksamen
Hvert år får en rekke elever problemer med sin datamaskin under eksamener. Problemene
kommer i mange varianter og selv om vi ofte klarer å hjelpe eleven, er resultatet økt stress og
at eleven mister eksamenstid. Dette dokumentet går gjennom enkel råd og tips vi anbefaler
alle å tenke over i forkant av eksamen.
Dokumentet fokuserer på Windows-maskiner. Om du har Mac eller får problemer er det bare
å ta kontakt med oss på IT-kontoret, så hjelper vi så godt vi kan.

1. Omstart av datamaskin
Når man lukker igjen lokket på en bærbar
datamaskin så skrur man ikke maskinen av. Det
som da skjer er å sette datamaskinen i
dvalemodus.
Dvalemodus er veldig nyttig fordi maskinen
veldig raskt kan våkne fra dvale. Men gjentatt
bruk av dvale kan gjøre maskinen ustabil hvis
den ikke regelmessig blir restartet fullstendig.
Det anbefales derfor å skru maskinen helt av og
på igjen før eksamen. Dette kan gjøres ved å
trykke på startknappen i venstre hjørne av
skjermen, så velge «På/av» og «Start på nytt».

2. Kjøre oppdateringer
Moderne datamaskiner vil som oftest oppdatere
seg selv med jevne mellomrom. Ofte inkluderer
oppdateringen at maskinen vil restarte seg selv.
Dette er veldig greit i de fleste tilfeller men
uheldig på eksamen.
Det er derfor lurt å kjøre manuell oppdatering
dagen før eksamen. På Windows 10 kan dette
gjøres ved å trykke på startknappen, skrive inn
«oppdateringer» og velge «Se etter
oppdateringer». Fra vinduet som åpnes kan man
søke etter og etterpå laste ned/installere
oppdateringer.

3. Laste ned SmartBok-bøker lokalt før eksamen
I en del fag brukes digitale bøker. Disse bøkene lagres ikke lokalt på maskinen med mindre
man ber SmartBok-programmet om å gjøre dette. Siden Internett er sperret på eksamen må
bøker lastes ned på forhånd for at de skal fungere. Det er også mange som laster ned bøker
rett før eksamen noe som ofte overbelaster SmartBok-nettsiden så det går sakte. Vi anbefaler
derfor at alle laster ned sine SmartBok-bøker i god tid før eksamen.

4. Laste ned nettsider til PDF
På eksamener med alle hjelpemidler utenom Internett og kommunikasjon er det mange elever
som finner ressurser på nettet som de har som åpne faner i nettleseren på maskinen. Innholdet

er dermed tilgjengelig også når Internett-tilgangen sperres. Problem kan oppstå hvis
datamaskinen må omstarte eller nettleseren stopper opp. Dette er et vanlig problem og et vi
ikke kan hjelpe eleven med. Det anbefales derfor at man laster ned ønskede nettsider som
PDF-dokument. Dermed er det lagret lokalt og man er sikker på at man ikke mister tilgangen
under eksamenen.
For å lage PDF av en nettside gjør følgende.
a. Gå inn på den aktuelle siden med nettleseren.
b. Gå i menyen til nettleseren og velg «Skriv ut» eventuelt «utskrift».
c. Du vil nå få opp en side for utskrift,
her kan du velge skriver. Se etter
«Microsoft print to PDF» eller
«Foxit Reader PDF Printer».
Hvis du ikke finner en skriver med et av
disse navnene kan du laste ned og
installere Foxit Reader. Dette er et
program for å lese og lage PDFdokumenter. Når dette er gjort kan du
sjekke på nytt om du får opp «Foxit
Reader PDF Printer» som gyldig skriver.

d. Trykk OK og sett navn og
lagringssted for PDF-dokumentet.
e. Sjekk at PDF-filen inneholder all
informasjonen du ønsket.

5. Strøm på maskinen
Det anbefales at man kobler til strømmen før eksamen starter. Så slipper man å bruke tid på
dette under eksamenen. På eldre maskiner kan man også få problemer med at batteriet
tømmes veldig fort og at maskinen rett og slett skrur seg av før man får koblet til strømmen.

6. Eksamener som skal leveres digitalt til Udir
Mange eksamener skal leveres digitalt til Udir. Informasjon om adresse, brukernavn og
passord vil du få utlevert av eksamensvakten. Udir og noen andre nettsider vil være åpen via
trådløsnettene «STFK-Nett» eller «STFK-Gjest». Koble deg til et av disse nettene før
eksamenen starter. Det anbefales også at man ser at man får koblet seg til Udir sin nettside og
logget på før man starter eksamenen.

7. Utskrift på papir
Noen eksamener skal leveres på papir. For slike eksamener må man laste opp dokumenter
man ønsker å levere til «utskrift.stfk.no». Det anbefales å bruke Internet Explorer. Man kan så
gå på skriveren, logge på med samme brukernavn og passord som man bruker på itslearning,
eller ved å bruke elevkortet sitt.
For å kunne bruke elevkortet (eller Tkort, eller et annet kort med NFC) må man før eksamen
knytte kortet opp mot sin brukerkonto. Dette gjør man ved å legge kortet inntil kortleseren på
skriveren, og skrive inn brukernavn og passord nå man får spørsmål om det. Det står også at
man kan skrive inn «aktiveringskode», men det er ikke noe å bry seg om.

8. Få lagt inn STFK-skriver rett i Office
Det er mulig å få lagt STFK sine skrivere rett inn på maskinen. Da trenger man ikke koble seg til
«utskrift.stfk.no» for å laste opp skrivejobber. Installasjonsveiledning finner man på Skoleportalen.

