
Digital 
Eksamen 
Samfundsvidenskab 

Formler og grafer 



Mål! 

• Afleveringer hvor håndskrevne bilag er 
digitaliserede. 

 

• Formler og grafer er lavet med en digital pen og 
Scribble 
– Eller 

• Alle formler og grafer er lavet på computeren. 
 

– Du bestemmer hvordan! 



Penne 

• Steadtler 

• IrisNotes (den model der pt. sælges) 

 

• Pris: ca. 700,- kr. for IrisNotes 

 

• Installer IKKE den medfølgende software! 
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Hvordan skriver man? 

• Grafer, formler og lignende skrives med den digital 
pen (Staedtler/IrisNotes) på almindeligt papir. 

• Pennen fungerer samtidig som en almindelig 
kuglepen, så man kan se det, man skriver på papiret. 



Modtageren 

• Modtageren optager alt der bliver skrevet på 
papiret. 

• Modtageren sidder fast på blokken med en 
klemme, enten midt på, eller i et af hjørner. 

• Modtageren må ikke rykkes rundt mens man 
skriver. 



Overførsel til computeren 

• Alle tegninger bliver overført til SDU Scribble. 

• Online. 
– Modtagerne er koblet til computeren, med et usb-

kabel, mens man skriver. Alt man skriver kan ses på 
skærmen. 

• Offline. 
– Når man er færdig med at lave ens formel/graf, 

tilsluttes modtager, med USB-kabel, til computeren, 
og tegningerne uploades. 



SDU Scribble 

• www.sdu.dk/scribble 

 

Klik her 

http://www.sdu.dk/scribble


Versioner 

 



Start af Scribble 

Online 

Offline 



Online: Sådan gør man  

• Tilslut modtageren til computeren via USB. 

• Sæt modtageren på blokken. 

• Start SDU Scribble. 
Klik ny side 



Skriv 

 



Indsættelse i Word 

• Marker det der skal bruges. 

• Og kopier (ctrl + c). 

Kopier 

Marker 



Resultatet i Word 
• Indsæt i Word (Ctrl + v). 

• I Word kan det overførte tilpasses som ethvert andet billede. 



Offline: Sådan gør man  

• Sæt modtageren på blokken, og tænd den. 

• Skriv… 

• Tilslut modtageren til computeren via USB. 

• Start SDU Scribble. 

 



Resultatet 

 



Gem i SDU Scribble 

• .sdu 
– Filen kan åbnes igen i SDU Scribble, og man kan 

arbejde videre med filen i SDU Scribble. 

• .pdf 
– Alt er gemt som en pdf-fil. Kan ikke åbnes igen i SDU 

Scribble og indholdet kan ikke sættes ind i Word. 

 



Aflevering 

• ET dokument med både tekst, grafer og formler. 

• Formler og grafer overføres fra SDU Scribble til 
Word, og indsættes i teksten hvor den passer ind. 

• Hele opgaven afleveres som ét dokument. 
– I Word laves opgaven til en PDF-fil. 

– Opgaven afleveres i Blackboard i SDU Assignment. 



Hvad hvis teknikken fejler til 
eksamen! 

• It-folk vil være klar til at hjælpe dig! 

• Vi har Staedtler Penne som du kan låne hvis din 
egen går i stykker under eksamen! 



Brug for hjælp 

• SDU.dk/scribble  
– læs vejledning 

 

• Kontakt operatørkontoret 
– 65503339 

– operator@samnet.sdu.dk 

– Eller personlig henvendelse 

mailto:operator@samnet.sdu.dk
http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2

