
Instruktion til eleverne om anvendelse af programmet ExamCookie til mundtlig og skriftlig eksamen. 
 

Det er vigtigt, at eleven til eksamen (mundtlig såvel som skriftlig) ikke benytter andre hjælpemidler, end 

dem, det udtrykkeligt er aftalt, at det er lovligt at bruge. Det fremgår af skolens generelle eksamensregler. 

Eleven må heller ikke under eksamen kunne kommunikere med andre. Begrundelsen er naturligvis, at 

eksamensresultatet skal afspejle elevens kunnen - ikke hvad andre kan. Skolens eksamensregler bidrager til, 

at kravene for eksamen er de samme i hele landet. Anvendelsen af programmet ExamCookie skal forhindre 

eleverne i at snyde (benytte uretmæssig hjælp), men programmet kan samtidig bruges af eleven til at 

dokumentere, at eleven ikke har benyttet sig af uretmæssig hjælp under eksamen.  

 

Til alle de eksamensbegivenheder, hvor der er tilsyn, skal eleven aktivere programmet ExamCookie på sin 

computer. ExamCookie er et program, der elektronisk overvåger al aktivitet på elevens computer ved med 

korte mellemrum at tage billeder af hvad der foregår på skærmen. Billederne gemmes i en log i 3 måneder 

og kan findes frem, hvis der opstår mistanke om, at eleven har forsøgt at skaffe sig uretmæssig hjælp i form 

af hjælpemidler (fx oversættelsesprogrammer) eller ved at kommunikere med andre under eksamen.  

 

Eleven downloader selv ExamCookie til sin computer og aktiverer programmet lige inden eksamen går i 

gang. Programmet skal være aktivt under hele eksamen – hvis eleven logger af i utide vil det fremgå af 

loggen for ExamCookie, og eleven risikerer at blive anklaget for at snyde. Eleven logger på programmet 

med sit Unilogin. Programmet deaktiverer sig selv, når eksaminationstiden er udløbet. Hvis eleven forlader 

eksamen inden tiden er udløbet, kan eleven selv deaktivere programmet.  

 

ExamCookie har udarbejdet en udførlig instruktion i hvordan man benytter programmet på deres 

hjemmesides FAQ-sektion: https://www.examcookie.dk/faq/ Eleven opfordres til i god tid at sætte sig ind i 

hvordan programmet virker og hvilke krav det stiller til elevens computer.  

 

Lovhjemmel 

Skolens hjemmel til at kræve, at eleven bruger ExamCookie fremgår af ”Bekendtgørelse om visse regler om 

prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser”: www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1276  

§ 5. Institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøverne, så de kan gennemføres under forhold, der er egnede til at 
udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder 
eksamensreglerne. 

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af prøverne (lokale eksamensregler). 
Stk. 3. De lokale eksamensregler kan bl.a. indeholde regler om tilsyn, afvikling, fremmøde, adgang til internettet efter § 

6, stk. 4-5, brug af cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af eksaminandernes 
computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt. 

Stk. 4. Institutionen informerer eksaminanderne om eksamensreglerne på en måde, som i forhold til de lokale forhold 

bedst bidrager til, at eksaminanderne er opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne. 
 

Behandling af personlige oplysninger 

ExamCookie indsamler følgende personoplysninger fra eleven:  

• Elevens fulde navn  

• Elevens klasse samt eventuelle hold  

• Elevens skole & årgang  

• Elevens eksamensplan  

• Elevens UNI-Login bruger ID til identificering af hver elev som unik bruger  

https://www.examcookie.dk/faq/
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1276


• Elevens personnummer 

 

Der indsamles ikke andre personlige oplysninger om eleven medmindre eleven selv eksponerer egne (evt. 

følsomme) oplysninger på skærmen under eksamen (billeder, korrespondance osv). Sådanne oplysninger er 

imidlertid ikke relevante under eksamen, og det er derfor elevens eget ansvar ikke at eksponere ikke-

relevante oplysninger på skærmen.  

 

Oplysningerne om eleven opbevares sammen med billederne af aktiviteten på elevens computer i 3 

måneder hos ExamCookie ApS. Det er udelukkende de dertil betroede medarbejdere på ExamCookie ApS, 

der sammen med skolens eksamensansvarlige har adgang til oplysningerne om eleven, herunder billederne 

fra elevens computer. Det fremgår af FAQ på ExamCookies hjemmeside (https://www.examcookie.dk) 

hvordan oplysningerne om eleven opbevares og hvordan de automatisk slettes efter 3 måneder. 

Hjemmesidens FAQ oplyser også om elevens rettigheder ifm benyttelsen af ExamCookie, herunder indsigt i 

hvad der er indsamlet af oplysninger om eleven.  
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