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1. Introduktion  
@venX er bygget op i tre paralle systemer, som tilsammen udgør et workflow: 

 Forfatterværktøjet, hvor man opretter og udvikler testopgaverne samt eksporterer testsæt 

 Bookingsystemet, hvor man booker test til testtageren og ser testresultater med forskellige 

 Og Afvikleren, hvor man tager selve testen 

Et workflow kan starte flere steder. Her kan du få overblik over, hvordan du kan starte forskellige steder, 

afhængigt af dit behov. 

Med testsæt og test mener vi den samlede test. Med testopgave mener vi den enkelte opgave i en test. 

Se vores hjemmeside: http://venturesinfo.dk for videoguides. 

  

http://venturesinfo.dk/
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2. Vil du kopiere eksisterende testopgaver, samle og eksportere dem  

2.2 Find, kopierer og tilpas en testopgave 
Dette er en præsentation af test-opgavesiden i @venX´s forfatterværktøj. I denne vejledning får du et 

overblik over testopgaveoversigten, herunder de forskellige søgefunktioner og kolonner. Du ser, hvordan 

du kan kopiere og ændre en eksisterende testopgave. 

En testopgave er et enkelt spørgsmål i et samlet testsæt. Under fanebladet Opgaver kan du oprette, 

kopiere, redigere, søge efter og slette testopgaver. Vi skal her gennemgå, hvordan du kan finde en 

eksisterende testopgave, kopiere og ændre i den. 

2.2.1 Opgaveoversigt 
Vi starter med en gennemgang af opgaveoversigt og kolonner. Log ind og gå ind under fanebladet Opgaver. 

Har du ikke allerede login, så send en mail til support-ventures@aabc.dk 

Valgmulighederne under Opgaveoversigten giver dig mulighed for at præcisere din søgning og finde 

konkrete testopgaver. Opgaveoversigten er inddelt hierarkisk, så Profilområde fx ligger på samme niveau 

som Klassetrin og dermed er underordnet Fag. Forfatter er som sådan ikke en del af hierarkiet, men blot en 

del af søgefunktionen. 

Under Opgavenummer/titel kan du indtaste en titel eller et nummer på en testopgave og søge på den. 

Under Uddannelse og Fag kan du søge på uddannelsesniveau, fx HHX og fagområde, fx Dansk. 

Under Profilområde og Klassetrin kan du søge på forløb og niveau, fx Innovation og Fælles. Hierarkiet kan 

udvides, hvis du ønsker at have flere uddannelser og fag med. Dette gøres ved at sende en mail til 

systemadministratoren support-ventures@aabc.dk 

 

 

Siden Opgaveoversigt under fanebladet Opgaver 

  

http://venturesinfo.dk/?page_id=2783
mailto:support-ventures@aabc.dk
mailto:support-ventures@aabc.dk
mailto:support-ventures@aabc.dk
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2.2.2 Kolonner 
Lad os se nærmere på kolonnerne. Opgavenummeret angiver, hvilket nummer testopgave er tildelt. Titel er 

testopgavens titel. Opgavetype angiver, hvilken opgavetype der er tale om, Indgår i angiver hvor mange 

testsæt testopgaven indgår i, og Forfatter er, hvem der har oprettet testopgaven.  

Under Label kan du tilføje metadata til den enkelte testopgave (gælder kun egne testopgaver) i forhold til 

forskellige kategorier, enten når du opretter den eller senere. Link er et link til testopgaven og 

under Prøv kan du se og afprøve den konkrete testopgave. Klikker du på det, kommer den konkrete 

testopgave frem: 

 

 

2.2.3 Find og kopier en testopgave 
Nu skal vi finde og kopiere en eksisterende opgave: Dette kan også gøres ved blot ved at skrive 

testopgavens titel eller nummer i det første søgefelt. Det kan dog kun bruges, hvis du kan huske den 

præcise titel. 

Vi vælger her at søge på en test på HHX i faget Dansk. Klassetrin er niveau A og Profilområdet er 

Kommunikation. Så klikker vi Søg og disse testopgaver, som vist på skærmdumpet, kommer frem. 
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Eksempel på søgeresultater 

 

Viser din søgning mange testopgaver, som vist, kan du evt. klikke på overskriften under den enkelte 

kolonne. Så får du mulighed for at sortere i stigende og faldende a-å sortering i de enkelte kolonner. 

 

Kommer der mange søgeresultater resultater frem, kan du få et bedre overblik at klikke på overskriften til 

enkelte kolonne. 
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Vi vil nu kopiere en eksisterende testopgave. Det gør du ved først at finde ud af Opgavenummeret på den 

testopgave, du ønsker at kopiere. Klik herefter på knappen Opret kopi 

 

Klik på knappen Opret kopi for at oprette en kopi af den eksisterende testopgave 

Nu kommer du ind på siden, hvor testopgaven skal oprettes. Skriv nummeret eller titlen på testopgaven i 

feltet nederst og navngiv den i feltet øverst. Her er det vigtigt at navngive din testopgave, så det giver logisk 

mening, og du nemt kan finde den igen. 

 

Her skal du navngive din testopgave, så det giver logisk mening og du nemt kan finde den igen 

 

Nu kan du vælge mellem Opret kopi og Opret kopi med label. Vælger du den sidste kopierer du også de 

metadata, som er oprettet på den konkrete testopgave. 

Her klikker vi bare på Lav kopi. 

Så kommer din kopi af den eksisterende testopgave frem. Du kan nu redigere i den efter behov. 

Klik på Gem. Nu er der oprettet en kopi af testopgaven med den titel, du har givet opgaven. 
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Nu kan du redigere testopgaven og tilpasse den til egne ønsker 

 

Du kan se din testopgave med det samme ved at klikke på Vis Opgave ikonet ud for lige ud for Titelfeltet. 

Så kommer testopgaven frem. Du har nu oprettet din egen kopi af en eksisterende testopgave. Du kommer 

tilbage til testopgaveoversigten ved at klikke på linket Opgaver. 

Her kan du senere finde og evt. redigere i din testopgave igen. 
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1.2 Hvordan du samler et testsæt 
Her får du en introduktion til, hvordan du samler testopgaver til et testsæt og klargør den til Booking 

1.2.1 Opret testsæt 
Du starter med at gå ind under fanebladet Test. 

 

Der kan sorteres alfabetisk i hver kolonne: Testnavn, testtype, produkt, beskrivelse, forfatter, link 

prøv, kopier, slet. Den røde markering betyder, at du kan gå ind og tilrette testsættet. Det er kun 

dine egne testsæt, du kan redigere eller slette i. 

Inden du tilknytter testopgaver til et testsæt, skal du definere testsættets rammer – altså hvordan 

testen skal afvikles over for eleverne. Det gør du under knappen ”Opret test”. 

Du kommer nu ind på siden Opret test. 

Under Navn vælger du et sigende navn til testsættet 

Under Beskrivelse kan der evt. vælges en beskrivelse 

Under Produkt vælger du ved hjælp af rullemenuen, hvilket produktnavn testsættet skal fremstå 

med i Booking 

Under Sortering kan du vælge den sortering du ønsker i Bookingen Lader du feltet stå tomt, 

sorteres der automatisk i alfabetisk rækkefølge 

Her kan du vælge, hvilket sprog knapperne i selve opgaverne skal være på. 

  

http://venturesinfo.dk/?page_id=3337
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1.2.2 Definer afvikling 
Du kan vælge i alt 4 typer af, hvordan testtageren skal afvikle testen: 

 Selvtest og visiteringstest er sekventielle. Det vil sige, at testtageren kun kan gå frem og ikke kan gå 

tilbage til de enkelte testopgaver, når de er besvaret. 

 

 Ved Eksempeltest og Eksamenstest kan testtageren bladre mellem de enkelte testopgaver og fx se 

dem alle igennem en ekstra gang, inden testtageren afslutter testen. 

 

 Visiteringstest og Eksamenstest kan eksporteres til bookingsystemet og læreren har mulighed for at 

aflæse testtagerens testresultater der. 

Selvtest og Eksempeltest kan ikke eksporteres. Her skal man i stedet klippe URL`en fra oversigtssiden og 

give til testtageren. Det er dermed kun testtageren selv, der kan se testresultaterne. 
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Benyt randomudvælgelse 

Knappen Benyt randomudvælgelse er kun relevant, hvis du har en opgavebank, som alle opgaver 

trækkes fra. I modsat fald skal du blot se bort fra denne funktion. 

Afrapportering 

Pointberegning – Item baseret betyder, at testtageren får point hver gang der svares rigtigt. 

Opgavebaseret betyder, at testtageren kun får point, hvis alle svar er korrekte i den enkelte 

testopgave. 

Karakterer: Hvis du ikke klikker her, får testtageren i stedet for karakter at vide, hvor mange 

procent vedkommende har svaret korrekt. 

Afrapportering for eleven 

Her kan du vælge om testtageren skal kunne se resultatet af testsættet, når testen er afviklet og 

hvilke informationer testtager evt. skal have 

Klik på Gem 

Du er nu klar til at tilknytte testopgaver til dit testsæt 

Tilknyt testopgave – Her skal du skrive det præcise navn på testopgaven 

Tilknyt testopgaver –Her husker systemet, hvor du sidst har lavet testopgaver og finder det 

samme sted igen 
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1.2.3 Opret kategori 
Hvis du senere ønsker at kunne se testresultaterne i en radarvisning i bookingsystemet, er det nødvendigt, 

at testopgaverne ligger i kategorier 

Hver kategori svarer til et fagligt område i radarvisningen. 

Kategorierne vil også fremgå for testtagerene, hvis der er valgt Eksamenstest under Afvikling. 

Hvis en test indeholder kategorier, må ingen opgaver ligge uden for en kategori. Du opretter kategorien og 

flytter den med nummersystemet op til den placering, kategorien skal have. Testopgaverne vil herefter 

lægge sig under kategorien. 

 
 

 
 

 
Vedligehold testsamling 

Her kan du ændre på indstillingerne for selve testsættet. 
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Afprøv testen 
Det færdige testsæt kan ses ude på forsiden under fanebladet ”Test” og er nu klar til afprøvning og 

eksport til Booking 
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3. Vil du oprette en testopgave og eksportere den? 

3.1 Vælg testopgavetype 
Her får du en introduktion til, hvad der kendetegner 9 af de mest almindelige testopgavetyper i @venX 

I @venX er der forskellige testopgavetyper, hvor hver testopgavetype har sine særlige kendetegn. Du 

vælger type afhængig af kontekst, indhold, funktionalitet og målgruppe. En testopgave oprettes på 

baggrund af en drejebog. Den er vigtig at have på plads, inden du begynder at oprette testopgaver. 

Herunder kan du finde information om 9 af de mest almindelige testopgavetyper (klik på linket for mere 

info om den enkelte type). Det drejer sig om: 

Multiple Choice, ofte forkortet til MC, betyder egentlig ”flere valgmuligheder”. En Multiple Choice-test er 

en testtype, hvor testtageren ved hvert spørgsmål får angivet en række valgmuligheder. Der kan oprettes 

et spørgsmål med tilhørende svarmuligheder. Der er mulighed for at vælge mere end én korrekt 

svarmulighed. Det er en meget almindelig testtype, der anvendes i mange sammenhænge. Det er en hurtig 

test at gennemføre for testtageren, da svarene er givet på forhånd 

Multiple Choice i skemaform adskiller sig fra en almindelig Multiple Choice ved at spørgsmål og svar er 

opstillet som i et skema. Det er en meget almindelig testtype, der anvendes i mange sammenhænge. Det er 

en hurtig test at gennemføre for testtageren, da svarene er givet på forhånd 

Multiple Choiche på listeform består af et spørgsmål, et antal svarmuligheder efterfulgt af et nyt spørgsmål 

med et antal svar. Der er kun ét korrekt svar efter hvert spørgsmål. Der bør ikke være alt for mange 

spørgsmål i en Multiple Choice på listeform, da det kan være uoverskueligt for testtageren at forholde sig til 

dem på skærmen. 

En Indsættelsesøvelse er en opgaveform af ”indsæt ord”-typen. Forskellen på denne opgavetype og nogle 

af de andre lignende er, at alle svarene vil fremgå nederst på siden og skal placeres i de rigtige 

”kasser”. Opgaven besvares ved at klikke på ordet, derefter flytte cursoren og klikke på den boks man vil 

afgive sit svar i. Ordene kan ikke ”trækkes” med musen nede. 

Rigtig Form er en opgave af ”indsæt ord”-typen. Rigtig form består af en instruktionstekst efterfulgt af en 

tekst med ord, som mangler og skal indtastes. Ved hvert indtastningsfelt kan skrives en grundform el. lign. 

af det ord, der skal indtastes. Der er i denne test mulighed for at oprette flere korrekte svar 

En Rækkefølgeøvelse er en øvelse, hvor fokus er på at sætte ord, sætninger eller billeder i en bestemt 

rækkefølge. Opgaven løses ved at klikke på ord eller sætninger over i en svarboks 

En Matchopgave er en instruktionstekst efterfulgt af to søjler. Første søjle indeholder i hver række noget 

tekst med et tomt felt. Anden søjle indeholder et antal ord, som står i tilfældig rækkefølge. Ved hjælp af 

klik, flyt og klik skal ordene i anden søjle parres korrekt med ordene i første søjle 

Cloze-test kan beskrives som en slags læseprøve eller ”indsæt ord”-test. Det er en test, hvor ord i en tekst 

er udeladt og erstattet med en rullemenu, eller parentes med ord at vælge imellem, hvorudfra der skal 

vælges et korrekt svar. Cloze testen adskiller sig for eksempel fra Multiple Choice-testen ved at have flere 

og anderledes anvendelsesmuligheder. Cloze testen kan benyttes dels som en almindelig spørgsmål- og 

svar-test, hvor svaret skal være indlejret i en tekstuel kontekst, men også i høj grad som en slags læseprøve, 

hvor testtageren fx skal vælge en korrekt grammatisk form af et ord. Opgaven løses ved at vælge en 

svarmulighed i hver rullemenu eller parentes i opgaven 

http://venturesinfo.dk/?page_id=2549
http://venturesinfo.dk/?page_id=3304
http://venturesinfo.dk/?page_id=3325
http://venturesinfo.dk/?page_id=3335
http://venturesinfo.dk/?page_id=3384
http://venturesinfo.dk/?page_id=3388
http://venturesinfo.dk/?page_id=3392
http://venturesinfo.dk/?page_id=3397
http://venturesinfo.dk/?page_id=3400
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I Fritekst har testtageren mulighed for at skrive længere svar selv, som læreren retter efter en rette 

vejledning 

Herunder kan du også få videointroduktion til, hvad der kendetegner de enkelte testopgavetyper. Husk at 

vælge den højeste opløsning 720 dpi (på det lille tandhjul nederst til højre), når du skal se videoen 

 

3.2 Opret en testopgave 
Her kan du få en generel introduktion til, hvordan du opretter en testopgave i forfatterværktøjet 

Vil du se vejledningen som video? Så klik på billedet herover 

Dette er en præsentation af skabelonen for testopgavetyper, baseret på testopgavetypen Multiple Choice. 

Nogle skabeloner ser lidt anderledes ud, men principperne er stort set de samme. For mere udførlig 

gennemgang anbefales at læse vejledninger til eller se videoerne for de enkelte testopgavetyper. 

En testopgave oprettes på baggrund af en drejebog. Den er vigtig at have på plads, inden du begynder at 

oprette testopgaver. 

Start med at gå ind under fanebladet Opgaver. 

Ved oprettelse af en testopgave, skal du først i søgeoversigten vælge Uddannelse, Fag, 

Klassetrin og Profilområde.  Når dette er valgt, klikker du på knappen Opret opgave øverst i højre hjørne af 

skærmen. 

 
 

Nu kommer vi ind på en ny side. Her skal du give testopgaven et navn eller nummer, der gør den let at finde 

senere hen. Det testopgavenummer, du giver den, skal være unikt og sige noget om testopgaven. Et 

nummer behøver ikke nødvendigvis bestå af cifre, men kan også indeholde forkortelser, der gør det let at 

identificere opgaven igen. En god fremgangsmåde er at benytte syntaksten: uddannelse, fag, klassetrin 

emne og løbenummer. 

Et eksempel på et nummer kunne være: FS_DK_08_FE_01 

Nummeret her angiver, at uddannelsen er folkeskolen (FS), at det er faget dansk (DK), at det er til 8. klasse 

(08), at det er i emnet folkeeventyr (FE) og at det er den første opgave i rækken af folkeeventyr.” 

http://venturesinfo.dk/?page_id=3404
http://venturesinfo.dk/?page_id=2791
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Nu skal vi vælge, hvilken testopgavetype der er tale om. Som sagt er der her tale om opgavetypen Multiple 

Choice. Så den vælger vi. 

Nu kommer vi ind på selve testopgaveskabelonen til Multiple Choice. 

 
 

Som ved de andre opgavetyper udfyldes først Titel og evt. Trinmål. 

Øverst er der mulighed for i tekstfeltet Opgaveformulering at angive vejledning eller instruktioner til 

løsningen af opgaven. Du kan også vælge at lade feltet være tomt. 

I spørgsmålsfeltet skrives både den relevante tekst samt det korrekte svar. 

Hvis du på forhånd har valgt, at der kun er et korrekt svar, så vil du vælge Hvert svar tæller for sig. 

Hvis du vælger: Alle svar skal være korrekte for at det tæller betyder det, at testtageren skal have udfyldt 

alle svar korrekt for at kunne få point for testopgaven. 

 Sprog angiver, hvilket sprog du vil have vist knapper og hjælpetekster på (Dansk eller Engelsk) 

Når du har udfyldt din opgave, klikker du på Gem. Du kan nu se testopgaven ved at klikke på ikonet ved 

siden af titlen. 
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Når du har gemt din testopgave kommer Responstekst-knappen frem. Her kan du skrive, hvad du ønsker, 

at testtageren skal få frem på skærmen ved henholdsvis ét korrekt eller ikke korrekt svar. 
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Her kan du skrive, hvilken respons testtageren skal have på henholdsvis rigtigt og forkert svar. 

 

 
 

Vær opmærksom på, at du skal gemme og lukke vinduet til responsteksten, når du er færdig. Er opgaven 

som du ønsker, den skal være, er du nu færdig. 

Du kommer tilbage til testopgaveoversigten ved at klikke på fanebladet Opgaver 

http://venturesinfo.dk/wp-content/uploads/2014/01/billede-4.png
http://venturesinfo.dk/wp-content/uploads/2014/01/billede-5.png
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4. Vil du booke en test til dine elever? 

4.1 Login  
For at få adgang til systemet er det en forudsætning, at du har et administrator login og password. 

Login for Århus Købmandsskoles ansatte sker via siden: http://booking.aabc.dk/Login/ 

Men urlen vil være afhængig af, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra. Kontakt  ak-support-

ventures@aabc.dk hvis du ikke kender adressen på jeres site. 

Efter login vil der på skærmen fremgå følgende (lignende) oplysninger: 

 

 I venstre side er der et panel med mulighed for at se Aktive og fremtidige bookinger, Opret booking, 

Bookingoversigt, Testresultater, Benchmarkrapporter, Klasserapporter samt Administration og 

Vejledninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://booking.aabc.dk/Login/
http://venturesinfo.dk/wp-content/uploads/2014/12/login.png
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4.2 Opret en booking  
Se her, hvordan du booker en test i @venX 

Når du kommer ind på sitet, ser du først en oversigt over alle de bookinger af test, der er oprettet af den 

uddannelsesinstitution, du er fra. 

 

Aktive bookinger viser test, som starter indenfor en halv time fra aktuelt klokkeslet, og som ikke har 

sluttidspunkt indenfor to timer fra starttidspunktet. 

 Fremtidige bookinger af test er alle fremtidige bookede test excl.de aktive. 

Af denne oversigt fremgår: bookingens navn, navnet på selve testen, testens starttidspunkt og 

starttidspunkt angivet i dage 

Administrer test kan bruges til evt. at tildele udvalgte elever ekstra tid til den enkelte test. Dette kan fx 

benyttes i forbindelse med elever med læsevanskeligheder eller lignende. Klik på [Administrer…] ved den 

enkelte test. 

Via panelet i venstre side kan der returneres til hovedmenuen. 

Ønsker du at oprette en ny booking af en test, foregår det ved at klikke på menupunktet Opret booking i 

panelets venstre side. 

 

 

 

 

 

 

http://venturesinfo.dk/?page_id=3479
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Booking af en test består af følgende trin: 

1)      Vælg typen af test 

2)      Navngiv booking 

3)      Tilføj elever til testen 

4)      Vælg starttidspunkt 

5)      Godkend bookingen 

Her får du adgang til en oversigt over de tests, der allerede er oprettet i systemet. Gå derefter ind under de 

test, du ønsker at booke og klik på ikonet: 

 

Så folder menuen sig ud 

 

Fra oversigten vælges den test, der ønskes booket, ved at trykke på knappen [Opret…] 

Herefter er der mulighed for at give bookingen et navn. 

Når en booking navngives, er det en god idé at give den et navn, som er sigende og fx indeholder, hvilken 

test og fag der er tale om, klassens navn samt lignende relevant information. Det gør det nemmere 

sidenhen at finde og huske den. Dette er særligt relevant, hvis du skal booke mange tests. 

http://venturesinfo.dk/wp-content/uploads/2014/12/6.png
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Når bookingen er navngivet trykkes [OK], og der fremkommer et tilsvarende skærmbillede. 

 

Her fremgår navnet på bookingen [Produkt], testens navn [Test] samt en elevliste[Navn], og testens 

starttidspunkt. 

Der er mulighed for at tilføje elever til bookingen ved at trykke [Udvælg elever] under punktet ”Elever”. 

Herefter fremkommer et skærmbillede, hvor der er mulighed for først at vælge den enkelte klasse, og 

herefter markere de enkelte elever eller alle elever. 

Når der er tilføjet det ønskede antal elever, trykkes på knappen [OK]. 

Der returneres nu til oversigten, hvoraf det under Vedligehold booking vil fremgå, hvor mange elever der er 

tilføjet til bookingen. Under punktet Slet er der mulighed for at slette elevlisten/eleven igen. 
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Det næste punkt i proceduren er tilføjelse af Starttidspunkt. 

Her trykkes der i feltet ”Start dato”. Der fremkommer nu en kalender, hvor der kan vælges en 

dato.  Efterfølgende angives starttidspunktet. Når det ønskede starttidspunkt er valgt trykkes Gem. 

Starttidspunktet definerer det tidligste tidspunkt eleven kan starte testen på. Eleven kan efter dette 

tidspunkt starte testen på et hvilket som helst tidspunkt. 

I Bookingoversigten vil det valgte tidspunkt nu fremgå af oversigten. 
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For at færdiggøre bookingprocessen er blot tilbage at trykke på knappen Godkend i højre side af 

menulinjen. Herefter vil der være mulighed for at se bookingen i oversigten over Aktive og fremtidige 

bookinger samt i Bookingoversigten og testen vil starte på det ønskede tidspunkt. 

Når testen er godkendt fremkommer en oversigt over bookingen, som evt. kan udskrives: 

 

Klik på Aktive og fremtidige bookinger for at se den bookede test. Der kan nu ændres i bookingen ved at 

klikke på bookingens navn. Når bookingen er færdig er testen klar til eleverne fra det valgte starttidspunkt. 
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4.3 Opret elever  
Under Administration i panelet i venstre side, er der mulighed for at tilføje, redigere og fjerne elever. Der 

er både mulighed for at tilføje dem enkeltvis eller via masseoprettelse. Samtidig er det en oversigt over alle 

oprettede elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venturesinfo.dk/?page_id=3500
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4.3.1 Oprettelse, redigering og sletning af elever 
Ved oprettelse af en elev, klikkes i panelet i venstre side under Administration på underpunktet Elev. 
Derved vises en oversigt over samtlige elever. Under listen med navne forefindes knappen Opret elev. 

 
Eleven er derefter oprettet og vil fremgå af elevlisten 

Ønsker du at redigere i elevens navn eller oplysninger, gøres dette ved ud for elevens navn i elevoversigten 

at trykke på [Rediger]. Derved fremkommer samme infoboks som ved oprettelsen af en elev, og du har her 

mulighed for at redigere Brugerid, Navn, Password samtKlassenavn. Ved klik på [Ok] gemmes de nye 

oplysninger. 

Sletning af en elev foregår på lignende måde ved i oversigten over elever ud for den enkelte elevs navn at 

trykke på knappen [Slet] 

Du vil herefter blive bedt om at bekræfte sletningen og har samtidig mulighed for at annullere. 

 

4.3.2 Masseoprettelse af elever 
Ved oprettelse af flere elever på en gang kan du med fordel benytte dig af værktøjet [Masseoprettelse]. 

Dette finder du under menupunktet [Administration] som et underpunkt, der hedder [Elev 

masseoprettelse] 

Der vil nu fremkomme et skærmbillede, hvor det er muligt at indtaste Klassenavn samt tilføje eleverne i 

tekstfeltet Elev. 

I feltet ”Klassenavn” skrives navnet på den klasse, som eleverne skal tilknyttes. 

For at oprette en elev skal du  i ”Elev”-tekstfeltet for hver elev skrive: BrugerId, Navn, Password – alle 

adskilt af et komma. Skriv kun en elev pr. linje. 

Når et passende antal elever er noteret trykkes på knappen [Opret]. De oprettede elever vil derefter 

fremgå nederst i feltet med [Oprettede elever]. 

Ved eventuelle fejl i formatet for indtastningen vil dette fremgå af feltet [Fejlbehæftede elever]. Disse 

elever vil således ikke være oprettede. Følg derefter proceduren igen for evt. fejlbehæftede elever og sikr 

dig, at retningslinjerne for formatet er overholdt, så eleverne bliver korrekt oprettede. 

  

http://venturesinfo.dk/wp-content/uploads/2014/12/30.png


Side 26 af 37 
 

 

Hvis du har alle eleverne indskrevet i et regneark, kan du gemme regnearket som en CSV-fil – vælg ”CSV 

(semikolonsepareret)” som filtype (der kan desværre ikke vælges kommasepareret). 

Åben den gemte fil med Wordpad, Notesblok eller en tilsvarende teksteditor. Erstat alle semikolonner med 

komma (brug Erstat under Rediger-menupunktet). Marker herefter alle eleverne, kopier dem og indsæt 

dem i [Elever]-tekstfeltet under [Elev masseoprettelse]. 

Husk at oprette eleverne klassevis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 27 af 37 
 

4.4 Redigerer i bookingen 
Se her, hvordan du søger i, redigerer eller sletter en booking  

 

I Bookingoversigten er der mulighed for at se en oversigt over alle eksisterende bookinger, søge i 

bookingerne samt redigere og slette bookinger. 

4.4.1 Søgning 
Søgning i bookingerne kan ske ud fra fire filtre: 

1)      Bruger (den der har oprettet testen) 

2)      Materiale (Materiale) 

3)      Testens navn (Test) 

4)      Bookingens navn (Filtre) 

Det er ikke nødvendigt at benytte alle fire søgeparametre på én gang, du vælger selv hvilke/n du ønsker at 

bruge som søgefilter. 

Søgningen igangsættes ved at benytte knappen Søg. 

 

Sletning og redigering af bookinger 

Fra Bookingoversigten er det også muligt at slette og redigere de enkelte bookinger. 

Sletning af en booking foregår ligesom oprettelsen i flere stadier, blot i omvendt rækkefølge: 

1)      Sletning af godkendelse 

2)      Sletning af starttidspunkt 

3)      Sletning af elevliste 

4)      Sletning af selve bookingen 

http://venturesinfo.dk/?page_id=3484
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Sletningen foregår i Bookingoversigten under menupunktet Slet. Her er der først mulighed for at slette 

selve godkendelsen af bookingen. Det betyder, at testen nu ikke vil gå i gang på det angivne tidspunkt, og at 

det nu er muligt at redigere i bookingen. 

Hvis bookingen ønskes redigeret, er der (da booking ikke er godkendt) nu mulighed for at ændre i 

bookingens navn, tidspunktet for testen og listen af elever der skal tage testen. Dette gøres ved at trykke 

på de enkelte punkter ud for henholdsvis Booking, Elevliste og Start; proceduren for dette er det samme 

som beskrevet ovenfor i afsnittet under Opret booking. 

Ønskes ændring af selve testtypen i bookingen, er det nødvendigt at slette hele bookingen og oprette en 

ny. 

4.5 Se eksempel på, hvordan testen ser ud for eleven 
Her kan du se et eksempel på, hvordan en given test ser ud for eleven – her en sprogscreeningstest på EUD 

Eleven tager kan tage testen med et tilsendt link (Eksempeltest eller Selvtest) eller ved at logge sig ind med 

BrugerId og Password (Eksamenstest og Vistiteringstest).  Ved det angivne starttidspunkt kan eleven 

igangsætte testen ved at klikke på [Start]-knappen (som først vises efter starttidspunktet). 

 

Eleven kan herefter tage testen, der starter op med en introduktion til eleven: 

http://venturesinfo.dk/?page_id=3505
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Når samtlige testopgaver er besvaret, afslutter testen automatisk, og der fremkommer et resultatvindue: 

 

Eleven kan kun tage testen en gang. Hvis du senere ønsker, at eleven skal tage den samme test igen – fx for 

at konstatere progression – skal du booke en ny test. 
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Hvis eleven ”falder af” testen undervejs, kan den genoptages fra den seneste opgave ved at klikke på 

[Genoptag]-knappen ([Start]-knappen ændres til [Genoptag], når testen har været igangsat. Hvis eleven 

falder helt af, går man blot ind på siden igen og logger sig ind. 
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5. Vil du se forskellige visninger af elevernes testresultater? 

5.1 Sammenlign testresultater  
Se, hvordan du kan få vist testresultaterne, så du både kan sammenligne dem andres og få et overblik over 

den enkelte elev, fx ift progression  

Start med at klikke på Benchmark rapporter i venstremenuen og angiv klassenavn eller en del heraf i feltet 

Klassefilter til venstre. 

 

Find den eller de ønskede klasser ved at klikke på Udsøg Klasser. 

Vælg den eller de ønskede klasse ved at vinge den af under Klassenavn i venstre side. 

Nu kommer den ønskede liste frem med Testnavn og Bookingnavn. Under Bookingnavn kan du se alle de 

bookinger, som klassens elever indgår i. 

I feltet øverst midtfor kan du vinge af, om det kun er klassens elever, der skal med i visningen. Gør du ikke 

det, kommer alle eleverne med, når du vælger, hvilke test/bookinger der skal sammenlignes.  

Herefter vinger du af, hvilke test/bookinger der skal sammenlignes i kolonnen til venstre for testens navn. 

http://venturesinfo.dk/?page_id=3494
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Når de ønskede test/bookinger er markeret, klikkes på [Vis %-rapport] -knappen. Så kommer dette frem: 
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Du kan klikke på den øverste bjælke for at få vist søgekriterierne. 

De øverste rækker i visningen angiver, hvilke fag der er tale om og under kolonnerne Navn og Klassenavn, 

kan du se resultaterne for de enkelte elever og sammenligne dem. Enkelte testresultater er angivet med 

minus 1. Det betyder, at testen ikke er afsluttet. Det kan du gøre under menupunktet Testresultater i 

venstre side. Klik herefter på Skift status, så kan du vælge om du afslutte eller slette elevens testresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 34 af 37 
 

5.1.1 Klasserapporter 
Under Klasserapporter kan du sammenligne én eller flere klasser og  eleverne med hinanden – 

fællesmængden af testresultaterne kan vises grafisk sammen med elevens testresultater. 

Start med at vælge Klasserapporter i menupunktet til venstre. 

Herefter søger du på klassens navn under Klassefilter øverst på siden og evt. på den type, du er interesseret 

i under [Testfilter], fx Tal 

 

Herefter vælger du de test, du gerne vil have vist ved at sætte flueben ud for dem og klik [Vis test]. 

 

Hvis du klikker under en given elev under kolonnen Procent korrekt kan du få vist en grafisk fremstilling af 

elevens testresultater i sammenligning med klassen – et såkaldt kompetencespind. 
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5.2 Se elevens testresultater 
Her kan du se, hvordan du får vist elevens testresultater 

 

Når den første elev har taget testen, kan du se testresultaterne ved at gå ind på din arbejdsplads 

bookingsite (fx http://booking.ventures.dk), logge dig ind og klikke på menupunktet [Testresultater]. Ved 

klik på den relevante bookings navn, fremkommer en liste med elevernes testresultater. 

Hvis du klikker på elevens navn fremkommer en detaljeret testrapport. 

  

http://venturesinfo.dk/?page_id=3487
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Det er også muligt at se elevens svar på de enkelte testopgaver: 
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I rapporten kan elevens besvarelse af den enkelte opgave ses. Først angives det rigtige svar og under dette 

elevens svar. Grønt flueben markerer rigtigt svar, rødt markerer forkert. 
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