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Beskrivelse af test- og prøvesystemet 
@venX 
 

Test- og prøvesystemet @venX er ejet af @ventures, der siden 1998 har været Aarhus Business Colleges 
udviklingsafdeling. @ventures løser en række udviklingsopgaver for Aarhus Business College samt en række 
opgaver for andre institutioner i uddannelsessektoren på indtægtsdækkede (IDV) vilkår. Siden 2007 har 
@ventures udført didaktiske og pædagogiske konsulentydelser inden for e-læring i regi af eVidenCenter, 
Det Nationale Videncenter for e-læring. eVidenCenter blev etableret hos @ventures i 2007 med 3 års 
økonomisk støtte fra den daværende videncenterpulje fra undervisningsministeriet (der på daværende 
tidspunkt også dækkede korte og mellemlange videregående uddannelser). @ventues har i hele perioden 
haft omkring 15 ansatte fordelt nogenlunde ligeligt på it-udviklere, mediedesignere og pædagogiske 
konsulenter. 

@venX er oprindeligt udviklet i en underleverance til COWI, der leverede testsystemet til De Nationale Test 
i folkeskolen. @ventures udviklede og drev systemet i perioden 2007-2012, hvor COWI havde kontrakt med 
undervisningsministeriet om De Nationale Test. I 2012 solgte @ventures systemet til 
undervisningsministeriet til videreudvikling, men @ventures beholdt ejerskabet til egen udgave, som 
udvikles løbende og drives under produktnavnet @venX. 

Nedenfor beskrives en række væsentlige muligheder og funktionaliteter i @venX. 

Driftssetup 

@venX systemets struktur 
@venX opererer – ligesom man internationalt gør inden for test-området – med følgende begreber i 
testsystemet: 

• Spørgsmål (item), der kan besvares enten rigtigt eller forkert 
• Opgaver, der består af et evt. opgavegrundlag samt et eller flere spørgsmål 
• Test(sæt), der består af et samlet sæt af opgaver evt. organiseret i kategorier og underkategorier.  

Test(sæt) svarer til prøver i AMU-sammenhæng. 

@venX består af tre delsystemer: 

• Forfatterværktøjet, hvor testopgaverne indlægges digitalt og sammensættes i testsæt.  
• Bookingsystemet, hvor testsættene kan reserveres (bookes) til testtagere evt. på bestemte 

tidspunkter og hvor testresultaterne rapporteres i forskellige rapportformater. I bookingsystemet 
foretages endvidere brugeradministration for brugere, der ikke anvender UNI-Login. 

• Testafvikleren, som stiller de bookede test til rådighed for den enkelte testtager med henblik på 
besvarelse. Her kan testtageren også opbevare tidligere gennemførte testresultater. 
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Sammenhængen mellem de tre delsystemer kan vises således: 

 

Testtagerne kan enten tilgå testene ved hjælp af UNI-Login, NemID eller med testsystemets eget 
brugeradministrationssystem. 

Testen kan enten bookes til at skulle gennemføres i en bestemt tidsperiode eller være frit tilgængelig, hvor 
testpersonen registreres via sit UNI-Login eller ved selvregistrering når testen gennemføres. 

Rapporter over testresultater kan trækkes på enkeltpersoner, på klasseniveau i grupper og på testniveau. 
Rapporterne viser testresultaterne i forskellige grafiske udformning fx tabeller, søjlediagrammer, 
radarvisning m.v. Der er desuden mulighed for at opsætte resultatvisningen som point, karakterer, 
bestået/ikke bestået, procent mv. Resultaterne kan desuden downloades i et regneark. 

Test-/prøveprocedure 
Herunder er vist den sædvanlige procedure for test/prøvegennemførelse: 
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Dette setup møder de forskellige behov for afvikling af test og prøver. Ud over afvikling af test i almindelige 
klasser/hold eller i specialsituationer er proceduren hensigtsmæssig på fx åbne værksteder (OLC), på 
almindelige kurser, på virksomhedsforlagte kurser og på meget korte kurser, hvor kursisten kun registreres 
i skolens administrative system, men ikke overføres til andre platforme. 

Den enkelte testtager får adgang til testen/prøven på en af følgende måder: 

- Ved at logge ind på en særlig opsat side til det pågældende test/prøveområde (i proceduren 
ovenfor er anvendt et eksempel hvor siden hedder http://[system].dk).  

- Ved at klikke på et link, som testinstitutionen har genereret til den specifikke test/prøve i @venX 
bookingsystem. Linket kan sendes i en mail til testtageren, indsættes i et LMS eller et intranet eller 
lign. Linket kan også genereres som en QR-kode, som testtageren kan scanne og dermed få adgang 
til testen/prøven. 

Volumen 
@venX anvendes af en lang række uddannelsesinstitutioner, forlag samt af undervisningsministeriet til en 
række andre test end De Nationale Test. 

Uddannelsesinstitutionerne anvender primært @venX til screeninger og test inden for fx sprogforståelse, 
talforståelse og faglige forudsætninger (medicinregning, svejseteori, matematik, engelsk, tysk, 
erhvervsøkoniomi, dansk mv.). Desuden blev systemet anvendt til eksamen i perioden 2011-16, hvor 
erhvervsakademinernes 2. semesterprøve på finans- og markedsføringsuddannelserne bl.a. bestod af en 
digital selvrettende test (eksamensformen findes ikke længere). Systemet anvendes fortsat af 
Forsikringsakademiet til deres certificeringsprøver inden for forsikringsområdet, ligesom systemet 
anvendes til tolke-certificering af en privat uddannelsesinstitution. 

Forlagene (fx Gyldendal, Forlaget Matematik m.fl.) anvender primært @venX til at understøtte deres 
læremidler med øveopgaver og forløbsevaluering samt i grundskolen til fx terminsprøver. 

http://%5Bsystem%5D.dk/
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Endelig gennemfører @ventures for undervisningsministeriet Den Nationale Sprogscreening af EUD-elever 
(15-20.000 EUD-elever årligt) samt FGU- og FVU-screeningstest, ligesom @ventures har bistået ministeriet 
med @venX til afprøvning af den nye talblindhedstest. 

Langt de fleste grundskoler samt ungdoms-/voksenuddannelser anvender @venX i deres 
undervisningsvirksomhed. 

Samlet set gennemføres mere end 4 mio. test årligt i @venX. 

@ventures gennemfører jævnligt belastningstest af systemet for at sikre en effektiv performance og en god 
brugeroplevelse. Systemet har været belastningstestet med op til 43.000 samtidige brugere uden, at det 
har påvirket svartiderne nævneværdigt. Der har endnu ikke været behov for at belastningsteste ud over 
dette antal. 

Spørgsmålstyper, herunder bedømmelse af ”åbne spørgsmål”  

Opgavetyper og præsentationsformer 
Der findes 26 forskellige opgavetyper, herunder Multiple choice i forskellige udformninger (skemaform, 
listeform, tipskupon, clozetest mv.), indtastningsopgaver (udregning, diktat, fill-in-the-blanks mv.), 
markeringsopgaver i form af både tekst- og grafikbaserede (hot spot), klik-flyt-klik-opgaver (drag’n-drop, 
rækkefølge, kategorisering mv), åbne spørgsmål, fritekst, grammatik og ordstilling med flere. 

Opgaverne kan afvikles i fire forskellige afviklingsformer (selvtest med løbende resultattilbagemelding og 
hjælp til løsning, bladringstest, hvor der kan bladres frem og tilbage mellem testopgaverne, lineære test, 
hvor opgaverne præsenteres i rækkefølge og øvetest, der kan besvares igen og igen). 

Desuden er der seks forskellige scoringsformer for testen (item-baseret, opgavebaseret, to former for 
kategoribaseret og to former for pointbaseret scoring) samtidig med, at den enkelte testopgaves vægt i den 
samlede test kan indstilles individuelt. Og præsentationen af testopgaverne overfor testtageren kan 
opsættes til at være fast eller tilfældig på flere niveauer. 

Kategorier kan indledes med en skriftlig (og evt. lydbaseret) vejledning til testtageren om hvordan 
opgavene løses eller andet relevant. 

Nedenfor vises nogle af de forskellige måder, testen præsenteres for eleverne med udgangspunkt i et 
eksempel fra National Sprogtest af EUD-elever (http://nationalsprogscreening.dk), der er en lineær test 
(opgaverne præsenteres i en bestemt rækkefølge): 

http://nationalsprogscreening.dk/
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Eksempel på præsentationsside 

 

Eksempel på testopgave 
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Eksempler på opgave med oplæsning af opgavetekst og videocase 

 

Modaliteter 
Testopgaverne opsættes i standardskabeloner, der indeholder en meget fleksibel editor, der giver mulighed 
for brug af alle kendte modaliteter som fx grafik, foto, lyd, video, animationer mv. 

Bedømmelsesopgaver 
Systemet omfatter to opgavetyper, der skal bedømmes af underviseren. Den ene er en fritekstopgave, der 
giver testtageren mulighed for at formulere sig frit i forhold til opgaveteksten. Den anden er en opgave, 
hvor testtageren blot skal angive, at den præsenterede opgave er løst (enten ved at klikke ”Løst”, eller blot 
gå videre). 

I begge tilfælde skal underviseren efterfølgende pointgive opgaven. Dette sker ved at underviseren logger 
ind i @venX og finder den pågældende booking (den relevante test/prøve for det relevante hold/kursister) 
og her ud fra en scoringsvejledning pointsætter testtagerens løsning. 
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Underviseren kan bedømme hver enkelt ved at klikke på [bedøm] ud for testtageren. Eller underviseren kan 
bedømme alle testtagere i rækkefølge ved at klikke på knappen [Bedøm fritekster]. Den sidste mulighed 
anvendes fx, hvis underviseren skal gå rundt mellem testtagerne og løbende konstatere deres opfyldelse af 
bedømmelseskriterierne. Bedømmelseskriterierne for den enkelte test/prøve kan indsættes i 
rettevejledningen: 
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Underviseren kan bladre mellem testtagerne og scrolle mellem scoringskriterierne, hvis der er flere. 

Når underviseren har scoret den enkelte testtagers opgave, afsluttes den samlede bedømmelse af 
testtageren, og resultatet vises i oversigten som vist nedenfor: 

 

Underviseren (og skolen) kan få en samlet oversigt over holdets resultater i fx de selvscorende opgaver og 
den praktiske test/prøve i form af nedenstående oversigt: 
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Desuden kan underviseren/skolen downloade et regneark med testresultaterne i fx følgende format: 

 

 

Oplæsningsfunktion 
Tekst kan oplæses med et læseværktøj som fx CD Ord eller Adgang for alle. 

Desuden er det muligt at indlægge lydfiler, hvor testtageren kan aktivere oplæsning ved klik på et lyd-ikon. 

Alle ledetekster (standard forklarende tekster i opgaver og test) kan eksponeres i et hvilket som helst sprog, 
idet ledetekster hentes fra et sprogkatalog, der kan vælges til den enkelte test. Som standard findes 
ledetekster på dansk og engelsk. Sprog, der ikke findes i kataloget kan indlægges. 

Understøttelse af praktiske test/prøver 

Praktiske test/prøver 
Alle testopgavetyper kan indgå i alle test (prøver). Der er således mulighed for at kombinere selvscorende 
opgaver og praktiske opgaver i den samme test/prøve. 

Se desuden ovenfor under bedømmelsesopgaver. 

Individuel trækning af praktiske test/prøver 
Det er muligt at tildele differentierede opgaver og testsæt til den enelte testtager. 
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Det er desuden muligt at blande opgaverne tilfældigt i testsættet for den enkelte testtager eller trække 
opgaver tilfældigt fra en opgavebank, der indeholder flere end det antal opgaver, den enkelte testtager skal 
løse i en test/prøve. 

Integration med skolernes elevsystemer og login 
@venX integrerer med de fleste elevsystemer via Infotjenesten (STILs it-system til UNI-Login). I praksis 
betyder det, at hvis skolens elevsystem integrerer med Infotjenesten, så integrerer det også med @venX. 

Integrationen kan generelt ske gennem 3 metoder: 

1. Adgang med UNI-Login/NemID fra eksternt system: I denne løsning oprettes UNI-Login for den 
enkelte kursist fra skolens administrative system og kursistdata registreres i STILs Infotjenesten. 
Skolen godkender en dataaftale, hvorefter @ventures kan trække skolens data fra Infotjenesten. 
Kursisten tilgår test/prøven ved at logge ind med sit UNI-Login på fx http://[system].dk. Kursisten 
kan se testresultatet for afsluttede test/prøver på samme side. Skolen henter 
test/prøveresultaterne på fx http://booking.[system].dk. Kursisten kan anvende NemID i stedet for 
UNI-Login, hvis det er hensigtsmæssigt.  

2. Adgang med UNI-Login/NemID via skolens LMS (læringsplatform): I denne løsning oprettes UNI-
Login for den enkelte kursist fra skolens administrative system og kursistdata registreres i STILs 
Infotjenesten. Skolen godkender en dataaftale, hvorefter @ventures kan trække skolens data fra 
Infotjenesten. Kursisten tilgår test/prøven via et link i skolens LMS. Test/prøveresultatet er 
tilgængeligt for kursisten efter test/prøven via samme link. Underviseren kan se holdets 
test/prøveresultater ved at klikke på linket.  

3. Adgang via selvregistrering eller skoleoprettet adgang: I denne løsning oprettes testtageren i 
testsystemet @venX enten ved at testtageren registrerer sig selv på fx http://[system].dk med 
brugerId og adgangskode, eller skolen opretter testtageren i @venX og efterfølgende udleverer 
brugerId og adgangskode til testtageren. Testtageren tilgår test/prøven ved at logge sig ind på fx 
http://[system].dk med de tildelte adgangsoplysninger. Skolen/underviseren kan se holdets 
testresultater ved at logge sig ind på fx http://booking.[system].dk. 

I alle tre løsninger forudsættes det, at der indgås databehandleraftaler mellem skolen og @ventures 
(alternativt med den institution, der udbyder testen, og hvor @ventures optræder som underleverandør). 
@ventures har aktuelt databehandleraftaler med et stort antal uddannelsesinstitutioner, hvorfor den 
administrative opgave med etablering af databehandleraftaler er omfattet af en rutineprocedure. 

@ventures har udviklet en række specifikke integrationsløsninger, hvor @ventures via web-services leverer 
links til de test, den enkelte kunde anvender, så kunden selv manuelt eller automatisk kan fordele disse til 
de relevante testtagere. På samme måde kan kunden via en web-service hente testresultaterne, så de kan 
præsenteres på netop den måde, som kunden ønsker det overfor testtagerne. 

Eksempler på løsninger, hvor data leveres via web-services: Gyldendals læringsplatform, 
Forsikringsakademiets læringsplatform, Miljøstyrelsens prøveregistreringssystem MAB m. fl.. 

@venX er klar til at levere data til andre web-services efter aftale. 

http://%5Bsystem%5D.dk/
http://booking.%5Bsystem%5D.dk/
http://%5Bsystem%5D.dk/
http://%5Bsystem%5D.dk/
http://booking.%5Bsystem%5D.dk/
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Mulighed for indlæsning af test/prøver 
Opgaver i testsystemet oprettes i @venX forfatterværktøj, hvor testopogaverne også samles i testsæt 
(prøver). Dette kan gøres manuelt enkeltvis pr. opgave eller samlet pr. test (prøve). 

@ventures har udviklet et plugin (en slags digital robot), der kan anvendes af Word til at indlæse en samlet 
test/prøve i Word-format i @venX forfatterværktøjet. Worddokumentet skal overholde visse opsætnings- 
og markeringsstandarder for at kunne indlæses. 

Funktionen giver mulighed for automatisk indlæsning af de mest anvendte opgaveformater. 

Testen/prøven skal efterfølgende kvalitetssikres i den digitale udgave i @venX med henblik på udseende og 
scoring. Denne kvalitetssikring skal foretages af en fagperson (hvilket ikke kan være en medarbejder fra 
@ventures). 

Proceduren for indlæggelse og kvalitssikring af en test/prøve på ca. 20 opgaver kan opdeles i følgende 
delopgaver og tidsomfang: 

1. Kvalitetssikring af Worddokument, dvs. sikring af at dokumentet overholder opsætningskrav, 
markeringer og at korrekt svar er angivet: 10-20 min afhængigt af omfanget af visuelle elementer 

2. Upload til @venX: mindre end 5 min 
3. Første kvalitetssikring af den indlæste test/prøve, dvs. kontrol og evt. tilpasning af layout, så de 

enkelte opgaver vises som ønsket: gennemsnitligt 10 min 
4. Kvalitetssikring af, at test/prøven scores korrekt, dvs. test af test/prøvens resultat ved ukorrekt svar 

i alle opgaver, test af scoringsgrænse og test af prøvens resultat ved korrekt svar i alle opgaver: 
gennemsnitligt 5-10 min 

5. Rettelser som følge af kvalitetssikringen i pkt. 3 og 4: gennemsnitligt 10 min 

Der er udviklet en kvalitetssikringsprocedure, som gør processen effektiv og overskuelig. 

Delopgave 1, der bør udføres inden @ventures modtager test/prøven, kan reduceres kraftigt, hvis 
worddokumentet fra starten er opsat efter de nødvendige standarder for upload. 

Delopgave 4 bør ligeldes udføres af en ekstern funktion i forhold til @ventures. 

Samlet set omfatter indlæggelsesopgaven således 15-30 minutter pr. test/prøve for medarbejdere uden for 
@ventures og ca. 25 minutter pr. test/prøve for @ventures. 

Support, oplæring/implementering på skolerne 
Det er erfaringen med den hidtidige drift af test, prøver og screeninger, at der er behov for meget lidt 
support, idet systemet er nemt at anvende. 

Som tidligere nævnt gennemføres over 4 mio. test årligt i @venX. Til at supportere denne opgave anvendes 
ca. 1 fuldtidsmedarbejder. Supporten retter sig primært mod specifikke testsituationer (fx 
browserproblemer, lokale netproblemer, lyd og lign.) og i mindre udstrækning mod teknikken i de 
specifikke test. 
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Der er derfor udformet vejledninger, der adresserer disse problemer. 

Der gennemføres jævnligt webinarer for både administratorer og undervisere med vejledning i anvendelse 
af testsystemet. Især administratorerne er glade for disse webinarer. Undervisernes brug af testsystemet er 
meget afgrænset og nemt at gå til, hvorfor webinarerne kun samler en mindre andel af de undervisere, der 
anvender systemet. Webinarerene er på max 1 time. Det er muligt at rekvirere kurser for administratorer 
og undervisere på egen institution. 

Der kan afholdes kurser efter nærmere aftale. Et kursus har et omfang på 4-7 timer, hvilket er tilstrækkeligt 
til at kunne håndtere opgaven. Desuden ydes der support til opgaven efter behov. 

Persondatabeskyttelse 
@ventures indgår databehandleraftaler med de institutioner, der anvender @venX. Vi anvender 
Digitaliseringsstyrelsens standardaftale med få tilpasninger. @ventures har indgået databehandleraftaler 
med flere end 40 erhvervsskoler, samt flere end 500 andre institutioner. 

Som det fremgår opbevares CPR-nummer krypteret og adgang til data via internettet kan kun opnås af 
personer hos den dataansvarlige, der er autoriseret til dette af den dataansvarlige.  

Der findes 4 brugerrettigheder i forhold til adgang til testresultater (prøveresultater): 

- Systemadministrator 
- Institutionsadministrator og 
- Lærer 
- Elever 

Hvis der anvendes UNI-Login/NemId som brugeradministration, har alle institutionens kursister og ansatte, 
der er kendt af Infotjenesten, adgang til @venX. Testtagere har kun adgang til afvikleren og egne 
testresultater. 

Institutionsadministrator har retten til at se alle testresultater samt oprette, ændre og slette brugere, 
herunder lærere og elever. 

Rettigheder kan sættes op, så testresultater ikke er tilgængelige eller er tilgængelige i forskellige former for 
kursisterne (elever). 

Lærere har som udgangspunkt enten ret til at se alle testresultater eller ingen testresultater på egen 
institution. 

Statistik og dataudtræk 
Der kan hentes en lang række standardrapporter i systemet på enkeltelev og holdbasis jf ovenfor. 

Det er muligt at hente rådata fra systemet ved download af standardregneark jf ovenfor under 
bedømmelsesopgaver. 
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Desuden leveres kvartalsvis som en del af driftsaftalen et fuldt rådataudtræk med en række standard-
pivottabeller. Disse tabeller og deres visuelle fremstilling indeholder fx oversigter over aktivitet på de 
enkelte test/prøver samt scoringsopgørelser på skoler samt på test/prøver og testopgaver. Det vil være 
muligt at designe specielrapporter på forespørgsel, der afregnes timebaseret. 

I forlængele af @ventures samarbejde med professor eremitus Svend Kreiner vil det være muligt at 
gennemføre item-response-analyser med henblik på validering af test/prøvernes måleegenskaber. Item-
response-analyser skal aftales særskilt og er ikke dækket af driftsaftalen. 
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