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Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne 

som en opgave i ElevPlan 

Fra Elevplan kan der indsættes en digital test som en opgave ved hjælp af linket [Tilføj en test]. Denne 

vejledning er en kort beskrivelse af, hvordan denne funktion virker. I øjeblikket er der via dette link adgang 

til 3 formelle screeningstest, som undervisningsministeriet har støttet udviklingen af via FoU-midler. 

Testene omfatter henholdsvis dansk læsning, talforståelse og engelsk. En nærmere beskrivelse af testenes 

formål og afdækning findes på hjemmesiden for eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring her. 

Indsættelse af test 

Fra Opgavesiden i Elevplan, er det muligt at indsætte en digital test som en opgave til eleverne: 

 

Ved klik på [Tilføj en test] åbnes følgende side i testsystemet: 

http://www.evidencenter.dk/emneside.aspx?menuID=3&omraadeID=148&sideID=340&folditem=div3
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Da testsystemet anvender UNI-Login, vil siden åbne automatisk, hvis man allerede er logget ind med UNI-

Login i Elevplan. Hvis man ikke anvender UNI-Login i Elevplan, vil der inden siden åbnes fremkomme en 

UNI-Login-boks, hvorefter der kan logges ind. 

Her kan oprettes en ”booking”, hvilket er betegnelsen for et konkret testsæt repræsenteret ved et link (en 

URL), der samler testresultaterne for alle de elever, der besvarer den pågældende test via det tildelte link. 

Klik på [Opret] ud for den test, der ønskes benyttet – fx ud for testen “Dansk læsning”. 

Følgende dialogboks fremkommer, hvor ”Bookingnavn” udfyldes: 

 

Bookingnavn udfyldes fx med klassens navn, test og tidspunkt fx: 
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Ved klik på OK fremkommer følgende skærmbillede: 

 

Der kan nu ændres i bookingens navn, hvis det ønskes – husk at trykke på [Gem], hvis navnet ændres. 

[Annuller] giver mulighed for at slette bookingen. 

Kopier linket til udklipsholderen. Anvend det link, der kan benyttes direkte i en browser. 

Luk derefter testsystemets vindue. 

I Elevplan klikkes nu på rediger-ikonet (den lille blyant), og herefter kan der i opgaveteksten skrives 

vejledning om testen til eleven. 
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Selve testen indsættes som hyperlink. Vær opmærksom på, at markere hele URL-feltet, når linket fra 

udklipsholderen indsættes, så det forudindsatte ”http://” i feltet overskrives. Vælg ”New Windue” i Target-

feltet. Gem og vend tilbage til Opgave-siden: 

 

Linket fra testsystemet kan på samme måde lægges i Elevplan som en note eller under materialer. Følg 

brugervejledningen fra Elevplan. 

Elev tager test 

Når eleven klikker på linket i opgaveteksten, åbnes den valgte test helt automatisk, hvis eleven har logget 

sig ind i Elevplan med UNI-Login. Hvis eleven ikke anvender UNI-Login i Elevplan, vil den sædvanlige UNI-

Login-boks fremkomme og eleven skal herefter anvende sit Uni-login, der føre eleven direkte over i testen. 

Eleven kan herefter tage testen, der starter op direkte med den første testopgave (nedenstående er et 

eksempel fra dansk læsning): 
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Når testopgaverne er besvaret, klikker elevn på [Afslut prøven] og efter at have bekræftet at testen skal 

afsluttes fremkommer resultatvinduet: 
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Eleven kan kun tage testen en gang via det pågældende link. Hvis læreren senere ønsker at eleven skal tage 

den samme test igen – fx for at konstatere progression – skal læreren booke en ny test. 

Lærer ser testresultater 

Når den første elev har taget testen, kan læreren se testresultaterne ved at klikke på testens link i opgaven i 

Elevplan. Hvis læreren er logget ind på ElevPlan med sit UNI-Login, smutter læreren direkte over til denne 

side: 

 

Hvis læreren klikker på elevens navn fremkommer en detaljeret testrapport: 

 

Der kan klikkes på foldepanelerne og elevens svar på de enkelte testopgaver kan ses: 
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Hvis læreren lukker rapporten kommer man tilbage til siden med klasseoversigten. 

Ved at klikke på elevens score under ”Procent korrekt”, fremkommer et radardiagram, der visere elevens 

score på de kategorier, der er besvaret i testen sammenlignet med klassens gennemsnit. Det giver 

selvfølgelig kun mening, hvis der er elever, der rent faktisk har besvaret testopgaverne. 

  



Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan 

@ventures/eVidenCenter, Kompetence- og videncenter for e-læring Side 8 af 8 

Da der kun er en elev, der har taget testen i ovenstående eksempel, er elevens score og klassens 

gennemsnit det samme. 

Efterhånden som eleverne tager testen, vil de fremkomme på klasselisten, og deres resultater kan aflæses. 


