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1 Indledning 

1.1 Formålet med opgaveafprøvningen 
Formålet med opgaveafprøvningen er at sikre kvaliteten af testopgaverne og bestemme 
opgavernes sværhedsgrad, inden de kommer til at indgå i de nationale test.  
 
Testopgaverne er fremstillet af opgavekommissioner, som har erfaring med at udvikle 
opgaver. Men det er ikke muligt på forhånd at vide helt præcist, hvor svær en opgave er. 
Derfor skal alle opgaver afprøves af de elever, som er målgruppen for testene. 
 
Opgaveafprøvningen er ikke en adaptiv test, men en besvarelse af forskellige opgaver, 
som på forhånd er sammensat i opgavesæt. Alle elever på skolen får de samme opgaver, 
men i forskellig rækkefølge. 
 
En del af de testopgaver, der skal afprøves, har opgavekommissionerne vurderet til at 
være meget svære, og det vil nogle elever sikkert også opleve. Det er i den forbindelse 
vigtigt at understrege, at opgaveafprøvningen ikke er en test af undervisningen eller 
eleverne. Eleverne hjælper alene med til at afprøve testopgaverne og bidrager til at fast-
sætte opgavernes sværhedsgrad. 
 
Når opgaverne er afprøvet, skal de igennem en omfattende analyse. De testopgaver, der 
godkendes, kommer til at indgå i de nationale test. 
 
Elevernes færdigheder i en klasse spænder ofte meget bredt. Derfor er det nødvendigt 
at afprøve opgaverne på flere klassetrin for at sikre, at der i den færdige test er opgaver 
med passende udfordringer til alle. Til hver test skal eleverne fra tre klassetrin afprøve 
opgaverne – dog kun ét klassetrin pr. skole. 
 
Hver elev skal afprøve op til tre opgavesæt, derfor skal der for hver elev bookes op til tre 
tider til opgaveafprøvningen. Opgavesættene er så vidt muligt sammensat, så besvarel-
sen af ét opgavesæt svarer til et tidsforbrug på én lektion. Det er dog ikke muligt at vide, 
præcis hvor lang tid eleverne bruger på opgaverne, og derfor vil nogle sæt tage kortere 
tid og andre længere. 
 
Opgaverne fra opgaveafprøvningen er omfattet at de samme regler om fortrolighed som 
testresultaterne jf. folkeskolelovens § 55 b.  
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1.2 Målgruppe for vejledningen 
Denne vejledning henvender sig til de af skolens medarbejdere, der skal arbejde med 
testsystemets funktionaliteter. Det vil typisk være: 
 
Målgruppe 
 

 
Rolle 

 
Relevante kapitler 

 
UNI•Login-
brugeradministra-
tor 
 

 
• Oprette og vedligeholde elevers og medarbejderes 

UNI•Login 
• Markere rettighed for skolens testadministrator 
• Markere rettighed for skolens leder 
 

 
Indledning 
Forberedelse 

 
IT-ansvarlig 
 

 
• Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og 

internetforbindelse 
 

 
Indledning 
Forberedelse 

 
Testadministrator 

 
• Tildele og vedligeholde lærerrettigheder til 

booking og opgaveafprøvning  
 

 
Indledning 
Forberedelse 

 
Leder 

 
• Ansvar for skolens gennemførsel af test 

 
Indledning 
Forberedelse 
 

 
 
Lærer 

 
• Booking af opgavesæt (opgavesæt– tidspunkt – 

elever) 
• Afvikling af opgaveafprøvning (Aktivere elevers 

adgang – monitorere elevernes test) 
 

 
Indledning 
Booking 
Opgaveafprøvning  
 
 

 

1.3 Support 
Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. 
Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på 
https://www.stil.dk/support/ 

  

https://www.stil.dk/support/test-og-proever/nationale-test
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2 Forberedelse 

2.1 Om UNI•Login 
 
Alle skolens medarbejdere og elever, som skal arbejde med testsystemet, skal have et 
personligt UNI•Login. Har skolen ikke UNI•Login i forvejen, skal skolen være opmærk-
som på, at tilmelding til UNI•Login, import og evt. brugeroprettelser administrativt kan 
tage flere dage, og det anbefales derfor at påbegynde denne proces i god tid. 
 
Vejledninger til UNI•Login brugeradministration kan findes via  
www.stil.dk/support 
 
I forbindelse med skolens forberedelse til brug af testsystemet er der nogle ting, skolen 
skal sikre: 
 

• Skolens administrative system skal være opdateret med alle medarbejdere og 
elevers oplysninger, herunder navn, cpr-nummer og for elever desuden klasse-
betegnelse og klassetrin. 

• Importen af stamdata fra skolens administrative system til UNI•Login skal være 
opdateret senest to dage før booking. Derved sikres, at testsystemet modtager 
aktuelle data om alle skolens elever og medarbejdere. På nogle skoler sker den-
ne opdatering automatisk hver nat.  

 

• Alle brugere skal være identificerede i UNI•Login brugeradministrationen.  

• Mindst én medarbejder på skolen skal fungere som testadministrator med ad-
gang til at redigere de enkelte medarbejderes rettigheder til booking eller afvik-
ling af test eller til at se de enkelte elevers testresultater. Testadministratorer 
markeres i UNI•Login brugeradministrationen (rettigheden ’Eval.adm’). 

 
Klassetrin for specialklasseelever 
Testsystemet er indrettet således, at en elev tager testen i forhold til det klassetrin, ele-
ven er indskrevet på i det skoleadministrative system. 
 
 
 
 

https://www.stil.dk/support
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2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse 
For at benytte testsystemet er der en række tekniske krav til skolens it-kapacitet, hvad 
angår hardware, software og internetforbindelse, herunder krav til lokalnetværket. 
 
Helt grundlæggende kræves der ved afvikling af test én computer per elev, plus en com-
puter til den tilsynsførende lærer. Det skal så vidt muligt sikres, at eleverne ikke kan se 
hinandens skærme. Alle computerne skal være på internettet. 
 

2.2.1 Computere 
Kravene til elev-maskinernes operativsystem og hardware: 

Operativsystem 
Microsoft Windows 
Apple Mac OS 
iOS (iPad) 
 
Opgaverne i de nationale test ligner almindelige websider i størrelse og kompleksitet. 
Der kan dog indgå enkelte emner, som afvikles med mere teknisk krævende multimedia.  
 
Kravene til elevmaskinernes opsætning: 
Software/opsætning Krav 
Browser Chrome 48+ 

Edge 12+ 
Firefox 45+ 
Internet Explorer 11+ 
Safari 9+ 

Skærmopløsning og farvedybde 1024x768  
Session Skal kunne etableres 
Cookies Skal accepteres under sessionen 
Javascript Version 1.3 eller højere 
Popup-vinduer Elevens test åbner i et nyt popup-vindue, som ikke 

må blokeres. 
 
Det anbefales desuden at sikre, at elevmaskinerne ikke kører programmer, som er 
unødvendige for testen. Det gælder i særdeleshed skadelig software som virus, men det 
gælder også andre programmer eller processer, som kan lægge beslag på dele af maski-
nens ydeevne eller på internetforbindelsens båndbredde i tidsrummet for testen.  
 
Det anbefales, at man holder maskinernes operativsystemer og antivirusprogrammer 
opdaterede, og at man så vidt muligt minimerer risikoen for, at større opdateringer sæt-
tes i gang automatisk umiddelbart før eller under testen. 
 

2.2.2 Lokalnetværk og internetforbindelse 
Minimumskravet til internetforbindelsens båndbredde er ”antal maskiner” x 50 kb/s i 
downloadhastighed og ”antal maskiner” x 5 kb/s i uploadhastighed. Det giver anledning 
til følgende oversigt: 
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Antal elever Minimum download Minimum upload 

10 500 kb/s 50 kb/s 
20 1 Mb/s 100 kb/s 
30 1.5 Mb/s 150 kb/s 
40 2 Mb/s 200 kb/s 
50 2.5 Mb/s 250 kb/s 

 
Ovenstående krav til hastighed indebærer, at den angivne båndbredde skal være til rå-
dighed for testdeltagerne under hele testen. Det er altså ikke i sig selv nok, hvis forbin-
delsens tekniske specifikationer lever op til den i oversigten angivne hastighed. Det skal 
også sikres, at båndbredden reelt er til rådighed. 
 
Det kan derfor være nødvendigt enten helt at udelukke andre fra at benytte internetfor-
bindelsen i samme tidsrum eller at træffe trafikstyrende foranstaltninger, som sikrer, at 
alle testdeltagerne har adgang til den nødvendige båndbredde under hele testen. 
 
Ud over kravet om båndbredde skal alle hardware-komponenter, som indgår i skolens 
lokalnetværk eller internetforbindelse, kunne håndtere det nødvendige antal samtidige 
brugere (sideløbende sessioner). Antallet af samtidige brugere, der kan håndteres af 
skolens netværk, kan sætte en begrænsning for, hvor mange af skolens elever der kan 
afvikle test samtidigt uden at opleve problemer.  
 
Hvis skolen kan afvikle test med 1-3 klasser samtidigt uden problemer og pludselig ople-
ver problemer, når 4 eller 5 klasser for første gang afvikler test samtidigt, så kan det 
være et tegn på, at man har ramt en begrænsning i antallet af samtidige brugere. 
 
Mulige begrænsninger i netværket ved afvikling af test: 
 
 Båndbredde (up/down) 
 Antallet af samtidige brugere 

Generelt kan man sige, at hvis et givent antal elever kan surfe på internettet samtidigt 
uden at opleve symptomer på flaskehalse (lange svartider eller forespørgsler, der giver 
timeout), så bør det samme antal elever også kunne afvikle test fra det samme netværk.  
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2.3 Om brugerrettigheder 
Testadministrator administrerer medarbejdernes adgang til følgende funktioner: 

• Booking  
• Afvikling  
• Lærers adgang til elevernes testresultater for frivillige og obligatoriske test 
• Tildele egen skolen rettighed til elever med relation til flere  

 

 
 

Administratoren tildeler rettigheder til skolens medarbejdere. 

Alle medarbejdere kan tildeles rettighed til at booke og afvikle test. 

Nye medarbejdere på skolen får automatisk tildelt rettighed til booking og testafvikling. 
Testadministrator kan fratage dem rettigheden. 
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2.3.1 Medarbejderes rettighed til booking og testafvikling 
 
 

  
 

 Klik på fanen Lærer, Pædagogisk personale eller TAP for at vælge brugerkategori 

 I kolonnen Booking eller Testafvikling: Marker rettighed i checkboksen 

 
Klik på OK-knappen 

Medarbejderen har nu rettighed til funktionen (dvs. booking eller testafvikling). 
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2.3.2 Elever tilknyttet flere skoler 

Fra fanen Elever tilknyttet flere skoler listes elever, der er knyttet til din skole, men hvor 
elevrettigheden til enten test eller prøver er tildelt en anden skole 

Booking til test kan kun foretages af den skole, der har rettighed til eleven. 
Tilsvarende kan skolen kun se resultater fra test, hvis skolen har rettighed til eleven.  

Administrator kan redigere elevtilknytningen for elever, der er tilknyttet en eller flere 
skoler udover egen skole, såfremt skolen ikke allerede har rettighed til eleven og elevens 
adgang til at kunne afvikle test. 

Hvis din skole allerede har rettighed til test for en elev, er det markeret med et flueben. 
Fluebenet viser, at din skole har rettigheden, og det kan ikke fjernes.  

Ansvaret for elevens afvikling af test kan flyttes til din skole ved at sætte flueben ud for 
elevens navn.  

Hvis du tildeler din skole rettighed til elevens test , vil en anden skole samtidig miste 
rettigheden. Tildel derfor kun rettigheden, hvis du er sikker på, at din skole har ansvaret 
for elevens test.  

Fra fanen Elever tilknyttet flere skoler listes elever, der er knyttet til din skole, men hvor 
elevrettigheden er tildelt andre skoler. 

 

I det viste eksempel er rettigheden til eleven Abdel Nørdams digitale prøver knyttet til 
en anden skole. 
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Knyt eleven til skolen 

 
Ud for eleven, der skal tilknyttes skolen 

Sæt flueben i test og/eller prøvekolonnen 
Klik OK i dialogboksen 

 
Eleven er nu knyttet til skolen. Skolen kan booke eleven samt tilgå elevens resultater. 

 

Ofte har en skole har begge rettigheder. Når man tager begge rettigheder, forsvinder 
eleven fra oversigten over elever der er tilknyttet flere skoler. 
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2.4 Mine rettigheder 

 
Fra menupunktet Mine rettigheder vises en oversigt over medarbejderens rettigheder til 
booking og testafvikling. 

Lærere kan se, hvilke elevers testresultater, der er rettighed til. Desuden fremgår det, 
hvem der er skolens testadministrator(er).  

 
 

 
For at se elever, der er rettighed til: 

 Klik på klassenavn 
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3 Booking 

3.1 Om booking 
Inden opgaveafprøvningen skal eleverne først bookes. Der skal oprettes en booking for 
hvert opgavesæt. Opgavesættene er benævnt - sæt 1, - sæt 2 og - sæt 3 i systemet. 
Hvis en skole skal afprøve tre opgavesæt, skal hver elev derfor tilknyttes tre bookinger. 
 
Bemærk at man senest skal booke på afprøvningsdagen før kl. 8.00 . 
 
En booking til opgaveafprøvning er aktiv en hel dag (kl. 8-16). Det betyder, at eleverne 
kan logge ind og arbejde med afprøvningen i løbet af dagen. 
Eleverne skal dog være startet senest kl. 14. 
Det tager ca. én lektion at besvare et opgavesæt, men nogle elever vil være kortere tid 
om det og andre længere. 
 
Det er muligt at booke den samme elev til flere opgavesæt på den samme dag. 
Det anbefales, at eleven højst afvikler to opgavesæt sæt pr. dag. Hvis eleverne afprøver 
mere end to opgavesæt, risikerer man, at de bliver trætte og ukoncentrerede, og – ud 
over at det giver eleverne en dårlig oplevelse – kan dette påvirke kvaliteten af afprøv-
ningen.   
 
Læreren kan redigere den gruppe af elever, der skal deltage i afprøvningen frem til af-
prøvningsdagen kl. 8.00. Testgruppen kan redigeres ved at tilføje eller fjerne elever samt 
ændre afprøvningsdagen. 
 
Vær opmærksom på, at en forudsætning for, at eleverne kan bookes, er, at de er opret-
tet i UNI•Login, se afsnit Om UNI•Login. 
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3.2 Medarbejderens forside 
Skoleleder og medarbejdere har fra deres personlige forside hurtig adgang til informati-
oner om bookinger. 

3.2.1 Lederens forside 

 

Forsiden giver lederen en grafisk oversigt over skolens bookingsituation ift. elever, der: 

• Skal bookes 
• Kan bookes 
• Bookede 
• Gennemførte 
 

3.2.2 Medarbejderens forside 

 

Forsiden giver medarbejderen informationer om egne og skolens bookinger. 

3.3 Skolens bookingsituation - status 
Fra menupunktet Status i venstremenuen er det muligt at få overblik over skolens aktu-
elle bookingsituation for opgaveafprøvningen.   
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Statussiden informerer om følgende situationer: 

Booket  Elever booket til opgavesættet.  
Skal bookes  Elever skal bookes til opgavesættet. Har 

enten ikke været booket eller har besva-
ret et utilstrækkeligt antal opgaver 

Bør bookes  Elever har ikke besvaret alle opgaver i 
opgavesættet. Derfor kan der bookes tid 
til, at elever kan besvare resten af opga-
verne i opgavesættet, og der opfordres til 
at skolen gør det. Jo flere opgaver eleven 
besvarer, des bedre kvalitetskontrol. Sko-
len er dog ikke forpligtet hertil.  

Afsluttet Elever har besvaret alle opgaver i opga-
vesættet  

 

Kolonnen Test/klasser viser titlen på de forskellige opgavesæt. Hvis man klikker på nav-
net på et opgavesæt, bliver der vist en oversigt over alle de klasser, der skal gennemføre 
opgavesættet. 

 

 
Når man klikker på klassenavnet, vises eleverne og elevstatus for den enkelte elev i et 
pop-up vindue. 
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3.4 Booking trin for trin 
Bookingprocessen forløber i 4 trin. Bookingprocessen kan foregå fra Forsiden og Bookin-
ger. 

 

3.4.1 Opret booking 

  
Vælg Kategori (i det følgende vælges Opgaveafprøvning) 

Vælg Testtype Indtast bookingnavn (typisk klassenavn) 
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Klik på Næste-knappen 

 

3.4.2 Vælg elever 

På trin 2 vælges eleverne. 

 
 

Man kan booke en eller flere hele klasser på én gang, eller man kan vælge eleverne en-
keltvis. Se (1) og (2) nedenfor. 

 

Vælg hele klasser (1)  

 
Vælg hele klassen 

 Klik på knappen Vælg klasse 

 Marker klassens navn  
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Vælg elever enkeltvis (2) 

  
I kolonnen Vælg 

 Find den eller de elever, der skal bookes. Hvis listen med elever er lang, kan man 
vælge at finde de forskellige elever ved at søge på en del af elevnavn i feltet Søg 
elev. 

 Marker hver enkelt elev, der skal indgå i bookingen. 

3.4.3 Vælg tidspunkt 
Bookingen knyttes til en konkret dag.  

Eleverne kan afvikle opgavesættet i perioden 8.00 – 16.00, men skal være startet senest 
kl. 14. 

Dagen for afprøvningen markeres i kalenderen. 

  
Som standard vises første aktuelle uge i testperioden 

 Marker afprøvningsdagen ved at klikke på dagsslottet kalenderen 

 Klik på knappen Næste 

NB: En elev kan bookes til alle tre sæt på den samme dag. 
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3.4.4 Bekræftelse 

  
Bekræftelsessiden indeholder en oversigt over de bookede elever. 

 Klik på Godkend og udskriv (bekræftelsen printes) eller 

 Klik på Godkend 

 

Den oprettede booking vises på Bookingoversigten – Kommende test 
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3.5 Rediger booking 
Hvis testafviklingssiden ikke er aktiveret, og starttidspunktet (kl. 8) ikke er overskredet  
kan bookingen redigeres. Dette er fx aktuelt, hvis der kommer en ny elev i klassen, eller 
hvis man ønsker at ændre testdagen. Se yderligere i næste afsnit. 

Den oprettede booking vises på Bookingoversigten – Kommende test 

  
 Klik på Bookinger i venstre menu 

 Find den booking, der skal redigeres, og klik på blyant-ikonet 

 Klik dig frem til det trin, hvor ændringen skal laves fx trin 2, hvor det er muligt at 
tilføje eller fjerne elever eller trin 3 hvor dato og tidspunkt kan ændres. 

  Lav ændringen og klik på Næste-knappen indtil kvitteringssiden bliver vist. Klik på 
Godkend og udskriv eller Godkend. 

 

 

3.5.1 Slet booking 
En booking kan slettes. 

Den oprettede booking vises på Bookingoversigten – Kommende test 

 
 Klik på Bookinger i venstre menu 

 Find den booking, der skal slettes, og klik på skraldespand-ikonet 
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3.6 Om genbooking 
Såfremt en elev eller klasse ikke påbegyndt eller færdiggjort en booket afprøvning, kan 
skolen foretage ny booking til det pågældende opgavesæt for eleven eller klassen. Dette 
kan bl.a. blive aktuelt i følgende tilfælde: 
 

• Hvis en elev er syg 
• Hvis en elev ikke har besvaret alle opgaver i opgavesættet 
• Ved teknisk nedbrud 
• Hvis læreren er blevet forhindret i at gennemføre afprøvningen  

 
Er afprøvningen af opgavesættet påbegyndt, vil eleven, når der åbnes for adgang til op-
gaverne, fortsætte afprøvningen med den opgave, der blev afbrudt. 
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4 Afvikling af opgaveafprøvning 

4.1 Om opgaveafprøvning 
 
UNI•Login 
Eleverne skal logge sig ind i testsystemet med deres personlige UNI•Login. Hvis en elev 
har glemt sit UNI•Login, kan læreren oprette en midlertidig adgangskode, som kan udle-
veres til eleven. 
 
Tidsramme 
Det tager ca. én lektion at besvare et opgavesæt, men nogle elever vil være kortere tid 
om det og andre længere. 
 
En booking af et opgavesæt knyttes til en dag fra kl. 8:00 – 16:00. Det betyder, at ele-
verne kan logge ind og arbejde med afprøvningen i løbet af dagen. 
 
Da hver elev skal afprøve flere opgavesæt (typisk 3 sæt), skal der bookes tre tider og 
afsættes tre lektioner til opgaveafprøvningen.  Det er muligt at booke alle tre opgavesæt 
til den samme dag. 
 
Antal besvarede opgaver 
Eleven skal som udgangspunkt besvare alle opgaver i opgavesættet.  
• Hvis eleven ikke har besvaret tilstrækkeligt mange opgaver, skal skolen booke ele-

ven igen for at færdiggøre opgavesættet.  
• Hvis eleven har besvaret flertallet, men ikke alle opgaverne, bør eleven bookes 

igen for at gøre opgavesættet færdigt. Jo flere opgaver eleven besvarer, des bedre 
kvalitet får opgaveafprøvningen.  

 
Eksempel: 
• Der er booket tid til opgaveafprøvning af sæt 1 på tirsdag (i tidsrummet 8:00 – 

16:00) 
• Eleverne kan logge på afprøvningen på tirsdag (i tidsrummet 8:00 – 14:00) 
• Når eleven er logget på, kan læreren give adgang til, at eleven kan starte 
• Hvis en elev har behov for at forlade sin computer, skal læreren afbryde elevens 

opgaveafprøvning 
• Når eleven vender tilbage til sin computer, skal læreren give eleven adgang til at 

genoptage opgaveafprøvningen 
• Når eleven har besvaret alle spørgsmål i opgavesættet, afbrydes afprøvningen au-

tomatisk  
• Hvis der er booket tid samme dag til sæt 2 kan eleven gå i gang med afprøvningen, 

så snart læreren har givet adgang 
• Adgangen til afprøvningen lukkes automatisk tirsdag kl. 16:00    
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Inden opgaveafprøvningen startes: 

 
 skal eleverne have deres UNI•Login parat 
 skal elever, der ikke kan huske deres adgangskode til deres UNI•Login, have op-

rettet en midlertidig adgangskode/kodeord  
 bør læreren informere eleverne om, hvordan opgaveafprøvningen skal forløbe, 

da det er vigtigt, at eleverne er fortrolige med konceptet, inden afprøvningen 
afvikles. 

 Fx lade eleverne prøve en demotest på www.testogprøver.dk, da det giver mu-
lighed for, at eleverne får en fornemmelse af layout, opgaveskabeloner, hvordan 
man manøvrerer i systemet mv., hvis de ikke har prøvet det før. 

 
Forslag til, hvad læreren kan fortælle eleverne inden opgaveafprøvningen 
 
• Når I har klikket på OK til at starte afprøvningen af opgavesættet, kommer den 

første opgave.  
• Når I er færdige med en opgave, skal I klikke på den knap, hvor der står Afgiv 

svar/Gå videre i nederste højre hjørne. Derefter kommer den næste opgave au-
tomatisk 

• Det gælder først og fremmest om at svare rigtigt, men man skal gøre det så hur-
tigt, man kan. 

• Man kan ikke gå tilbage i opgavesættet og ændre svarene  
• I skal svare det, som I mener, er det rigtige, også selvom I ikke er helt sikre - hvis 

I er i tvivl, men har en fornemmelse, så giv jeres bedste bud. 
• Hvis opgaven er helt umulig at besvare, så spring opgaven over ved at trykke på 

Afgiv svar/gå videre 
• [Kun matematik] Nogle opgaver må man ikke bruge lommeregner til. På de op-

gaver vil der være et ikon, der viser en lommeregner med et kryds over, oppe i 
højre hjørne af skærmbilledet. 

• Jeg (læreren) hjælper gerne med, hvordan I skal svare, men ikke med at løse op-
gaverne 

• Hvis I skal på toilettet så sig til – så kan jeg sætte jer på pause 
• Der kommer besked på skærmen, når I er færdige med opgavesættet.  
• Til jer der bliver færdige før de andre: I skal være helt stille og [blive siddende og 

tegne /liste ned i gården/læse i jeres frilæsningsbog/regne nogle opgaver fra 
opgavehæftet]. 

 
 
Anvendelse af hjælpemidler ved opgaveafprøvningen 
Eleverne skal under opgaveafprøvningen have adgang til kladdepapir og blyant – og 
lommeregner, hvis de skal afprøve opgaver i matematik.  
I geografi vil der være opgaver, hvor eleven skal bruge kortmateriale. Dette er markeret 
med et ikon, som viser et Danmarkskort. Kortmaterialet som bruges i testopgaverne 
ligger som PDF på http://www.testogprover.dk og er uddrag fra Det store GO-Atlas, 
Geografiforlaget 2006, Folkeskolens Atlas, ALINEA 2005  
   

http://www.testogproever.dk/
http://www.testogprover.dk/
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Nogle testopgaver er udformet efter, at visse hjælpemidler ikke må benyttes. Dette vil 
fremgå af skærmbilledet til opgaven. Fx vil det af visse opgaver i matematik fremgå med 
et ikon, der viser en lommeregner med et kryds over, at lommeregner ikke må benyttes. 
I engelsk vil der være et kryds over en ordbog. Læreren bør instruere eleverne i at over-
holde disse retningslinjer, så opgaveafprøvningen bliver så retvisende som muligt.  
 
Under opgaveafprøvningen 
Elevens tidsforbrug til besvarelse af hver enkelt opgave registreres og anvendes efterføl-
gende til at estimere, hvor lang tid opgavebesvarelsen tager. Hvis en elev har behov for 
at forlade computeren i løbet af afprøvningen, skal læreren afbryde elevens afprøvning. 
Efterfølgende skal læreren give eleven adgang til at genoptage opgaveafprøvningen. 
Dette sikrer, at det er elevens reelle tidsforbrug til løsningen af opgaverne, der registre-
res. 
 
Afslutning af opgaveafprøvningen 
Opgaveafprøvningen afbrydes automatisk, når eleven har besvaret den sidste opgave, 
eller når tiden er udløbet.    
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4.1.1 Testoversigt 

 

Testoversigten giver overblik over: 

• Aktive test 

• Kommende test 

 

Fra testoversigten har læreren adgang til at igangsætte og afvikle test. 
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4.1.2 Testafviklingssiden 

 

På testsystemets testafviklingsside kan læreren afvikle den enkelte elevs opgaveafprøv-
ning. Testafviklingssiden giver læreren mulighed for at: 

• Give eleven adgang til testen 
• Give eleverne pause fra testen (anvendes, hvis elevens adgang til testen skal luk-

kes midlertidigt) 
• Tildele midlertidigt kodeord 
• Fjerne elevens adgang til testen 

 
Siden giver for hver elev løbende informationer om: 

• Eleven er startet på testen 
• Eleven er begyndt at besvare opgaver 
• Hvor mange opgaver der er besvaret i forhold til antal opgaver i opgavesættet 
 

 
Eleven har ikke påbegyndt eller har besvaret under halvdelen af opga-
verne i opgavesættet 

 Eleven har besvaret halvdelen eller mere af opgaverne 

 
Eleven har besvaret alle opgaverne i sættet 
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4.2 Testafvikling – trin for trin 

4.2.1 Læreren logger ind og giver eleverne adgang til testen 

Fra www.testogprøver.dk – rubrikken Skolens personale   

  
Klik på knappen Booking – Afvikling– Resultater 

Log in med UNI•Login 

 
 Indtast brugeroplysningerne og klik på ”Log ind” 

http://www.testogpr%C3%B8ver.dk/
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Du kan kontrollere, om du har rettighed til at afvikle test fra menupunktet Mine rettigheder. 

 

 
 I venstremenuen: klik på Mine rettigheder 

På siden Afvikling af test og prøver, kan man se hvilke test, der skal afvikles i dag. Adgang til 
testafvikling er tilgængelig fra og med 30 minutter før testens starttidspunkt. Siden opdaterer 
ikke automatisk, så det kan være nødvendigt at genindlæse den for at få OK-knappen til at 
blive aktiv (tryk F5). 

 
 I venstremenuen: klik på Afvikling 

 
 I oversigten over Dagens test og prøver: Klik på OK-knappen for at få adgang til testafvik-

ling 

Når der klikkes på OK, bliver den pågældende booking låst med henblik på afvikling og kan ikke 
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længere redigeres.  

 

På testafviklingssiden skal læreren give eleverne adgang, inden de kan starte testen. Dette er for at sikre, at 
det kun er de elever, som er mødt op, der får adgang. Det er kun muligt at give adgang til elever, der er log-
get ind. Oversigtssiden viser , hvilke elever der er logget ind. 

 
 I kolonnen Adgang til testen: klik på knappen Giv af til alle, der er logget ind eller giv eleverne adgang 

individuelt ved at klikke på Giv adgang i rækken med elevens navn. 

Læreren skal under normale omstændigheder ikke give eleverne adgang mere end én gang, men hvis en 
elev mister forbindelsen til testsystemet, fx hvis elevens pc går ned, kan det blive nødvendigt at give eleven 
adgang igen ved klikke på Giv adgang igen. 
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4.2.2 Eleven logger ind og starter testen 

Fra www.testogprøver.dk – menuen Elever   

 
Klik på knappen Start test eller prøve her 

http://www.testogpr%C3%B8ver.dk/
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Log in med UNI•Login 

 
 Indtast brugeroplysningerne og klik på ”Log ind” 

Når eleven er logget ind vil det fremgå af lærerens oversigtsside. Herefter kan lærer give ele-
ven adgang til opgaveafprøvningen. Afprøvningen begynder  når læreren har givet adgang. 

 
 

Når testen begynder, vises knappen Start. 

 
 Eleven klikker på Start for at starte testen. 
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4.2.3 Tildeling af midlertidigt kodeord 
Såfremt eleven ikke kan få adgang til testen med sit UNI•Login, kan læreren fra testafviklingssi-
den hente et midlertidigt kodeord til eleven til den konkrete test. 

 
 I kolonnen Midlertidigt kodeord: Klik på Opret 
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Informationen om elevens midlertidige kodeord vises på skærmen. 

 
Vær opmærksom på, at eleven ikke skal bruge den normale grønne start-knap, men skal log-
ge ind fra www.testogprøver.dk – Log på med midlertidigt kodeord 
 

 
 

Login-siden for midlertidigt kodeord vises. 

 

  

http://www.testogpr%C3%B8ver.dk/


4  Afvikling af opgaveafprøvning 
  

 

36  © Styrelsen for IT og Læring,12.12.2017  

4.2.4 Testens forløb og afslutning 

Eleverne besvarer opgaver, og læreren kan følge elevens fremdrift på Afviklingssiden. 

Øverst på lærerens skærm vises Samlet status over, hvordan testen forløber for klassen som 
helhed. Hvis man vil se, hvor mange opgaver den enkelte elev har løst, og hvor lang tid eleven 
har tilbage, skal man se på elevoversigten. 

 

 
Kolonnen Opgaver viser antallet af besvarede opgaver for hver elev.  

Farvekoden i kolonnen Opgaver viser elevens status.   

Hvis der undervejs i testen er behov for at afbryde en elevs adgang til testen midlertidigt, kan 
knappen Afbryd anvendes.. 

Elevens skærm 

Når eleven har besvaret alle opgaver i opgavesættet afsluttes afprøvningen og eleven får vist 
følgende meddelelse på skærmen.  
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4.3 Hvad nu hvis? 
Problem Løsning 

Læreren kan ikke booke eller afvikle 
test. 

Administrator skal give læreren rettighed til funkti-
onerne booking og testafvikling. 
Se kapitlet: Forberedelse. 
 

Der kommer en fejlmeddelelse på 
skærmen, når læreren og elever forsø-
ger at komme ind på 
http://www.testogprøver.dk 
 

Der kan anvendes en direkte webadresse til testsy-
stemet: Læreren skal gå ind på: 
http://booking.testogprøver.dk/ 
Eleven skal gå ind på: http://elev.testogprøver.dk/ 
 

Eleven kan ikke logge ind med sit per-
sonlige UNI•Login, fx fordi eleven har 
glemt sit kodeord. 

Læreren kan hente et midlertidigt kodeord til ele-
ven fra testafviklingssiden. Det midlertidige kode-
ord virker kun til den ene test.  
NB: Eleven skal logge ind fra elevsiden på 
http://www.testogprøver.dk via linket Log på med 
midlertidigt kodeord. 
 

Eleven har klikket på krydset i øverste 
højre hjørne og lukket testvinduet. 
 

Testen afsluttes ikke. Eleven skal han blot klikke på 
Genoptag-knappen i statusvinduet for at komme i 
gang med testen igen. 

Eleven har startet testen, men bliver 
nødt til at fortsætte testen på en ny 
computer. 
 

Eleven skal han logge ind igen via 
www.testogprøver.dk. Derefter skal læreren give 
eleven adgang igen på testafviklingssiden 

Eleven har lukket browseren og åbner 
browseren for at logge på testen igen. 
 

Testen afsluttes ikke. Eleven skal åbne en browser 
og logge ind igen via www.testogprøver.dk. Deref-
ter skal læreren give eleven adgang igen på testaf-
viklingssiden. 

Der opstår et netværksproblem, og 
eleven kan ikke afgive sit svar. 

Eleven får en fejlmeddelelse på skærmen. 

 
Eleven har ikke mistet sine svar, men skal blot log-
ge ind igen. Eleven vil fortsætte testen fra senest 
besvarede testopgave. 
 
Løsning: 
1. Luk alle browservinduer 
2. Log ind igen. Er der stadig problemer, så 
3. Genstart maskinen. Er der stadig problemer, så 
4. Skift maskine. Er der stadig problemer, så kon-

takt Styrelsen for IT og Læring, testogprøver-
support 
(www.stil.dk/Service/Support/Test-og-proever)  
tlf. 70 21 21 55 

 

http://www.testogproever.dk/
http://booking.testogproever.dk/
http://elev.testogproever.dk/
http://www.testogproever.dk/
http://www.testogpr%C3%B8ver.dk/
http://www.testogpr%C3%B8ver.dk/
http://www.stil.dk/Service/Support/Test-og-proever
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En elev er booket til to test umiddelbart 
efter hinanden. Eleven får meddelelsen: 

Fortæl din lærer, at du skal have adgang 
til prøven igen. Når din lærer siger til, 
skal du trykke på denne knap: Opdater. 

Eleven har kun adgang til én test af gangen. Hvis 
eleven forsøger at logge sig ind på en anden test, 
skal læreren åbne for den konkrete test. 
 
En elev kan kun være i gang med en test ad gan-
gen. 

Under testafvikling. 
 
Hvis pc’en midlertidigt mister forbindel-
sen til serveren, vises der en dialogboks 
på skærmen:  
”Pc'ens forbindelse til serveren har væ-
ret afbrudt.” 
 

 

 
I dialogboksen: 
 Klik på OK og åbn testafviklingssiden igen 

 
Lærer giver genåbner elevens adgang til 
testen, men eleven får ikke adgang til 
testen. 

Elevens skal gennemføre sit testforløb i en browser 
- f.eks. Internet Explorer. 
Eleven må kun have én browser åben. Hvis eleven 
har behov for at gennemføre testforløbet i en ny 
browser fordi testforløbet af tekniske årsager ikke 
kan afvikles i den aktive browser, skal browseren 
lukkes, før testforløbet genoptages i en ny brow-
sersession. 

Eleven får en opgave, der ikke vises eller 
fungerer korrekt 

Tryk F5 at hente opgaven igen.  
 
Hvis det ikke virker luk browseren og skift til en 
anden browser og/eller en anden computer med 
anden browser. 
 
Eksempel: hvis opgaven ikke virker korrekt i 
  Crome skift da til  Explorer eller  Firefox 

 

Flere svar på ofte stillede spørgsmål, driftsinfo m.m. kan findes på  
www.stil.dk/Service/Support/Test-og-proever  

http://www.stil.dk/Service/Support/Test-og-proever
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5 Resultater 
Skolens ledelse har i en begrænset periode adgang til resultatet af opgaveafprøvning for 
skolen. Fra forsiden er der øverst til højre et link til en side med testresultater. 

 

 

 

 

5.1 Testresultater 
For hvert sæt listes uni-login og elevnavn, antallet at korrekte svar og det maksimale 
antal korrekte svar.  
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