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1. Innlogging
Skriv inn nettadressen https://pgsa.udir.no for å komme til innlogging.

•

Trykk på lenken “Kandidat” for å starte.

•

Alle kandidater har fått utlevert et A4-ark med påloggingsinformasjon, f. eks:

VG1203 – Engelsk
Dato 18.11.2011
Elev: Mus Micke
Født: 060805 (ddmmåå)
Kandidatnr: UTE0007
Brukernavn: MUMI0031
Passord: fx23e

•

Logg inn ved å skrive tildelt brukernavn og passord. Hvis du bruker FEIDEpålogging, gå til pkt. 2, hvis ikke går du direkte til pkt. 3 – Identifisering.

2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette
Hvis skolen bruker FEIDE-pålogging klikker du på ikonet «FEIDE» og logger inn med
det brukernavnet og passordet du har fått tildelt fra Feide. For at FEIDE-pålogging skal
fungere, må brukers korrekte fødselsnummer være registrert både i PAS og i FEIDE.
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•

Trykk på FEIDE-ikonet og velg tilhørighet i dialogboksen som kommer opp.
Trykk på “Hva er min tilhørighet” hvis du trenger nærmere forklaring.

•

Du føres nå videre til innloggingsboksen i FEIDE, skriv inn ditt Feide-brukernavn og
passord og trykk på “Logg inn”. Forsett deretter til pkt. 3 – Identifisering.

3. Identifisering
•

Når du har logget inn, kommer eksamensansvarlig rundt for å skrive inn gjeldende
dagspassord og trykker på knappen “Bekreft kandidatens identitet”.

•

Hvis eksamensansvarlig på forhånd har bekreftet identiteten din i PGS, kommer
du direkte til skjermbildet for henting av eksamensoppgaven straks du har skrevet
inn riktig brukernavn og passord.
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4. Hent eksamensoppgaven og opprett eksamensbesvarelse
•

Trykk på den blå lenken med oppgavenavnet for å åpne filen med
eksamensoppgaven, lagre filen på et område på maskinen din.

•

Deretter åpner du et tekstbehandlingsdokument, et regneark og/eller eventuelle
andre dokumenter du trenger for å svare på eksamensoppgaven.

•

Opprett besvarelsen din og lagre den lokalt på maskinen eller på det filområdet du får
anvist av skolen. Dokumentnavn kan for eksempel være prøvekode og
kandidatnummer, skolen informerer nærmere om dette. Husk å lagre ofte.

5. Lever besvarelsen og sjekk at riktig fil er lastet opp
Når du er klar til å levere besvarelsen, lagrer du siste versjon av dokumentet.
•

NB! Hvis besvarelsen er større enn 10 MB må den zippes før levering! 1

•

Velg punktet “Lever besvarelsen” i venstremenyen.

•

I dialogboksen trykker du på knappen “Bla gjennom”.. (Browse..) for å finne
besvarelsesfilen du lagret lokalt på maskinen din. Filnavn og plassering vises i boksen
“Bla gjennom”. Den sist lagrede versjonen av besvarelsen blir lastet opp.
(Fiktive filnavn er brukt i illustrasjonene.)

1

Merk at det er gjort unntak for fagkoden REA3015, Informasjonsteknologi 2. hvor størrelsen på hver fil kan

være opp til 30MB.
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•

Når du har valgt filen, vises en dialogboks som minner deg på at det er den sist
lagrede versjonen av dokumentet som vil bli lastet opp. Dialogboksen informerer deg
også om at du må laste ned dokumentet igjen for å forsikre deg om at du
leverer riktig dokument.

•

Trykk på knappen “Last opp”.

•

Når filen er lastet opp, klikker du på den blå lenken med filnavnet, åpner dokumentet
og sjekker at riktig fil er lastet opp. Du vil nå se at det røde ikonet under “Last ned”
blir grønt og du vil se at den røde kanten rundt “Lever”-knappen blir grønn, dvs. at
alt er klart for å levere besvarelsen hvis du selv er sikker på at riktig fil(er) og versjon
er lastet opp.
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•

Har du lastet opp feil fil eller en versjon av filen hvor de siste endringene ikke er blitt
lagret, trykker du på knappen “Slett fil”. Filen som ble feilaktig lastet opp blir nå
fjernet, og du kan laste opp en ny fil ved å gjenta “Bla gjennom” og “Last opp” fil.
(Hvis du prøver å laste opp en filtype som ikke er tillatt, vil en rød informasjonstekst
vises under filnavnet.)

•

Besvarelsesfilen(e) er nå lastet opp, filnavn og leveringstidspunkt vises i skjermbildet.
I dette eksempelet er det levert 2 besvarelsesfiler. Den første filen har kandidaten
åpnet og kontrollert, fil nr. 2 har kandidaten ikke sjekket, den er fortsatt markert
med rødt ikon og “Lever”-knappen er fortsatt markert med en rød kant. Kontroller fil
nr. 2 slik at det røde ikonet og kanten rundt “Lever”-knappen endres til grønn.

•

Trykk deretter enten på “Ferdig” hvis du er sikker på at du har levert riktig eller på
knappen “Tilbake til levering” for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

6. Kvittering på innleverte besvarelsesfiler
•

Når du trykker på “Lever”-knappen får du se kvittering for innleverte
besvarelsesfiler. Dersom datamaskinen din er tilknyttet en skriver, kan du skrive ut
kvitteringen og ta den med som dokumentasjon på at du har fullført eksamen.
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7. Logg ut
•

Når du er sikker på at du vil logge ut, trykker du på lenken “Logg ut”

•

Har du logget deg ut ved en feil, kan du komme tilbake i arbeidsflyten ved å trykke
på lenken her for å gå tilbake til en samleside som viser hvor langt du er kommet i
arbeidsprosessen og hva du har tilgang til i PGS. Hvis du er kommet for langt i
arbeidsprosessen til å kunne gjøre endringer, ta kontakt med eksamensansvarlig som
vil kunne hjelpe deg.

7

