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Export af Standpunktskarakterer til Dansk skoledata. 
-I Dsa kan man udlæse til Karakterdatabasem/optagelse.dk 
-Danne Afgangsbeviser  
 
1) Log på Administration – Klik Elever -> Herefter ”Eksporter karakterer (DSA) 

 
 
2) 
Klik på den termin som skal overføres til Dansk Skoledata: 

 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DET ER DEN RIGTIGE TERMIN DU VÆLGER 
Vælg herefter klassetrin og karaktertyper: (Vi anbefaler at du vælger en karaktertype 
STANDPUNKT og et klassetrin ad gangen) 
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BEMÆRK: For nogle skoler er kun Standpunkt understøttet: Afgangsprøver skal have 
oprettet separate felter i karakternet så de kan adskilles fra standpunktskaraktererne. 
Kontakt os hvis I ønsker dette. 
 
Dialogboksen beskriver at du kan ”udfolde” en elevs data ved at klikke på pil til højre 
for eleven: 

 

 
Tip: For at fjerne en elev skal du dobbelt-klikke på det røde minus ud for eleven. 
Karakteren/ eleven fjernes ikke fra databasen.  
DOBBELTTJEK AT DET ER DEN RIGTIGE TERMIN DU HAR VALGT SOM GRUNDLAG 
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Du har mulighed for at filtrere hvilke fag der skal sendes: 
Her er Kristendom og Billedkunst valgt. 

 
 
Herefter dannes en liste med afgivne standpunkter i de valgte kriterier: 
 

Tryk ”Gem” 
 
Du bliver bedt om at bekræfte at filen gemmes 

 
Nederst i din browser vil der nu være en downloadet fil med titlen: ”karakternet 
(nummer).xml” 

 
Klik på pilen ud for filen (1) 
Klik på Vis i mappe (2) 
 
Bemærk hvor filen er gemt, og husk det. 
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Du kan også højreklikke på filen og kopiere den over til c:\skdata f.eks. 

 
Åben mappen c\:skdata 
Højreklik igen og klik på Sæt ind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vejledning til Karakternet – version 5 
Se vores hjemmeside www.karakternet.dk for de seneste nyheder. 

© 2020 Karakternet ApS 
Side 5 af 6 

 
 
4) 
I Dsa-Elev gøres følgende: 

 
 
(fortsættes på næste side) 
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