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1 Indledning 

De nationale test omfatter følgende test: 

• Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse 

• Matematik 3. og 6. klasse 

• Engelsk 7. klasse 

• Geografi 8. klasse 

• Biologi 8. klasse 

• Fysik/kemi 8. klasse 

• Dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 

 

1.1 Om denne vejledning 

Denne brugervejledning hjælper dig med at bruge testsystemet til de nationale test. 

Brugervejledningen er et dynamisk dokument. Den opdateres forud for hver testperi-

ode, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen altid 

afspejler testsystemet, som det ser ud nu og her. Brugerfladen i testsystemet udvikles 

løbende for at optimere brugervenligheden.  

 

Når du går i gang med en ny testperiode, er det en god idé at sikre, at du har den nyeste 

brugervejledning i tilfælde af, at du møder fx en ny ’knap’, som du ikke tidligere har stif-

tet bekendtskab med.  

 

Datoen for brugervejledningen fremgår af sidefoden på hver side i brugervejledningen.  

1.2 Obligatoriske og frivillige test 

Det er obligatorisk for elever i folkeskolen at gennemføre de nationale test, bortset fra 

testene i dansk som andetsprog. Ud over de obligatoriske test kan skolerne også vælge 

at lade elever tage testene på frivillig basis om efteråret. 

 

Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperi-

ode, er nøjagtig de samme.  

 

Nedenstående tabel viser, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal gennemføres obli-

gatoriske nationale test (markeret med kryds), og i hvilke fag og på hvilke klasse-

trin testene kan anvendes frivilligt (markeret med farve).  
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Folkeskolerne, for hvem deltagelse i de nationale test ifølge folkeskoleloven er obligato-

risk, kan om efteråret lade eleverne tage en given test yderligere to gange på frivillig 

basis. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin 

skoletid - en gang obligatorisk og to gange på frivillig basis. Folkeskoler kan benytte te-

stene i dansk som andetsprog op til tre gange på frivillig basis. 

De frie grundskoler, for hvem deltagelse i de nationale test ikke er obligatorisk, kan om 

efteråret tage testene på frivillig basis op til tre gange. Hver elev kan maksimalt tage 

hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid på frivillig basis. 

Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt på klasse-

trinnet over og under. Fx kan engelsktesten anvendes frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. 

For folkeskolerne betyder det fx, at en 7. klasse kan tage engelsktesten i den frivillige 

testperiode i efteråret i 7. klasse, tage den igen til de obligatoriske test i foråret, og tage 

den igen i efteråret i den frivillige testperiode, når eleverne er rykket op i 8. klasse. På de 

frie grundskoler betyder det fx, at en klasse kan tage engelsktesten i 6., 7. og 8. klasse i 

den frivillige testperiode. 

Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperi-

ode, er nøjagtig de samme. Det betyder, at hvis elever tager en test flere gange, kan 

resultaterne bruges til at følge elevernes udvikling. Da testene er adaptive, vil eleverne 

normalt blive stillet forskellige opgaver fra gang til gang.  
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1.3 Målgruppe 

Denne vejledning henvender sig til skolens medarbejdere, der skal arbejde med testsy-

stemet. Det vil typisk være: 

 

 

Målgruppe 

 

Rolle 

 

Relevante afsnit 

 

Administrativ  

medarbejder 

 

 

• Opdatere skolens administrative system 

 

 

Forberedelse 

 

UNI•Login-

brugeradministrator 

 

 

• Opdatere elevers og medarbejderes 

UNI•Login 

• Markere rettighed for skolens testadmini-

strator 

• Markere rettighed for skolens leder 

 

 

Forberedelse 

 

It-ansvarlig 

 

 

• Ansvarlig for skolens computere, lokalnet-

værk og internetforbindelse 

 

 

Forberedelse 

 

Testadministrator 

 

• Opdatere lærernes rettigheder til booking, 

testafvikling og til at se testresultater. 

 

 

Forberedelse 

 

Leder 

 

• Tildeling af fritagelse (ved obligatoriske 

test) 

• Gennemsyn af skolens testresultater  

• Opfølgning på testresultater 

 

 

Forberedelse 

Testresultater 

 

 

Lærer 

 

• Booking af test (test – tidspunkt – elever) 

• Afvikling af test (aktivere elevers testad-

gang – tildele elever pause, forlænge tid, 

tildele midlertidigt kodeord) 

• Gennemsyn af testresultater  

• Gennemsyn af testresultater til hjemmet  

• Opfølgning på testresultater 

 

 

Booking 

Testafvikling 

Testresultater 

 

Pædagoger og tek-

nisk administrativt 

personale 

• Booking af test (test – tidspunkt – elever) 

• Afvikling af test (aktivere elevers testad-

gang – tildele elever pause, forlænge tid, 

tildele midlertidigt kodeord) 

 

Booking 

Testafvikling 
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1.4 Support 

Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. 

Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på 

http://www.stil.dk/testsupport 
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2 Booking 

2.1 Om booking 

En forudsætning for, at eleverne kan bookes, er, at de er oprettet i UNI•Login, se afsnit 

Om UNI•Login. 

For at testen kan gennemføres, skal eleverne først bookes. Bookingen omfatter tilknyt-

ning af elever til en test og et tidspunkt. Skolen kan booke test til følgende syv tider pr. 

dag: 

08:00-09:00 

09:00-10:00 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

Den bookede tid betyder, at testen skal være påbegyndt, inden timen udløber, fx skal 

testen være påbegyndt inden 8:59, hvis man har booket en tid til kl. 8:00. Skolerne op-

fordres dog til at påbegynde testen så tæt på starttidspunktet som muligt og helst inden 

for de første 15 minutter af timen.  

Systemet informerer automatisk, hvis der er nogle tider, hvor der ikke er ledig kapacitet. 

De nationale test indeholder forskellige opgavetyper. Da der er elever, som på grund af 

funktionsnedsættelser ikke kan bruge mus, findes der en særlig udgave af de nationale 

test, som kun indeholder opgaver, hvor man ikke skal bruge mus.  På bookingsiden i 

testsystemet er det på trin 2 i bookingprocessen muligt at vælge, om eleverne skal have 

opgaver, hvor man skal bruge mus eller opgaver, hvor man ikke skal bruge mus. 

Hvis en elev er fritaget, vil det fremgå tydeligt af elevlisten på trin 2 i bookingprocessen. 

Lærere med bookingrettighed kan redigere en booking frem til det tidspunkt, hvor te-

sten starter eller lærerens side til testafvikling åbnes. En booking kan redigeres ved at 

tilføje eller fjerne elever samt ved at ændre tidspunktet for testen. Redigering vil fx være 

nødvendig, hvis der kommer en ny elev i klassen.  

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at genbooke en elev til en test. Det kan være, 

hvis: 

1. Eleven ikke er mødt op til testen 

2. Eleven har rød teststatus 

3. Eleven har gul teststatus og ikke er blevet afsluttet. (Læs hvordan du afslutter 

gule elever i afsnittet Om statussiden.) 

En elev kan genbookes til en ny test fire timer efter den oprindelige teststart. Gen-

booking af elever foregår på samme måde som en almindelig booking. 
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2.2 Medarbejderens forside 

Skoleleder og medarbejdere har fra deres personlige forside hurtig adgang til informati-

oner om bookinger til de nationale test. 

2.2.1 Lederens forside 

 

Forsiden giver lederen en grafisk oversigt over skolens bookingsituation ift: 

• Ikke bookede 

• Bookede, ikke gennemførte 

• Gennemførte 

• Fritagede 

 

2.2.2 Medarbejderens forside 

 

Forsiden giver medarbejderen informationer om egne og skolens bookinger. 



 1.1   
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2.3 Skolens bookingsituation - status 

Fra menupunktet Status i venstremenuen er det muligt at få overblik over skolens aktu-

elle bookingsituation for henholdsvis obligatoriske og frivillige test.  For de obligatoriske 

test er der mulighed for at se hvor mange elever, skoleledelsen har fritaget. 

 

 
 

• Kolonnen Test/klasser viser titlen på de forskellige test. Hvis man klikker på nav-

net på en test, bliver der vist en oversigt over alle de klasser, der kan tage te-

sten. 

 

• Kolonnen Elever på klassetrin viser det samlede antal elever på klassetrinnet. 

• Kolonnen Booket viser antallet af elever, som er booket til en kommende test. 

• Kolonnen Fritaget viser antallet af elever, som skoleledelsen har tildelt fritagel-

se. Kolonnen Kan bookes viser antallet af elever, som kan bookes – herunder: 

o elever med rød teststatus,  

o elever med gul teststatus, som ikke er blevet afsluttet og  

o tidligere bookede elever, der ikke har startet testen. 

• Kolonnen Afsluttet viser antallet af elever, som har afsluttet testen – enten ele-

ver, som har grøn status, eller elever med gul status, som manuelt er blevet af-

sluttet. Yderst til højre i kolonnen kan man på de obligatoriske test se, hvor 

mange procent af eleverne, der har afsluttet den pågældende test. Information 

vises pr. årgang og pr. klasse, hvis man klikker på testens titel.  

2.3.1 Særligt om status for frivillige test 

Statussiden for frivillige test adskiller sig på enkelte punkter fra statussiden for obligato-

riske test.  

• Det er ikke muligt at fritage elever fra frivillige test, da testene netop er frivillige. 
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• Der indgår en kolonne, som viser, hvor mange testforsøg den enkelte klasse har 

haft. Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt 

på klassetrinnet over og under, I kolonnen Testforsøg kan man se, hvor mange for-

søg hver enkelt klasse har haft med de forskellige test. Testene er ikke nødvendig-

vis taget i dette skoleår. Oplysningen vises kun, hvis man udfolder oplysninger ved 

at klikke på titlen på den enkelte test. 
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2.4 Booking trin for trin 

Bookingprocessen forløber i 4 trin. Bookingprocessen kan foregå fra Forsiden og Bookin-

ger. 

 

2.4.1 Opret booking 

  

� Vælg Kategori (i det følgende vælges Frivillige test) 

� Vælg Testtype 

� Indtast bookingnavn (typisk klassenavn) 

� Klik på Næste-knappen 
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2.4.2 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. 

Der er mulighed for at lave bookinger til elever, der skal gennemføre særligt tilgængelige 

test. Se (3) nedenfor.  

Vælg hele klasser (1)  

 

Vælg hele klassen 

� Klik på knappen Vælg klasse/hold 

� 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. 

Elever med funktionsnedsættelse (3) 

Elever med funktionsnedsættelser, fx blinde eller svagsynede, har mulighed for at gen-

nemføre særligt tilgængelige test, som ikke kræver brug af mus (eller brug af finger på 

tablet). 

  

� Klik på linket: Har du elever, der skal gennemføre særligt tilgængelige test? Læs me-

re.   

Ved klik på linket åbnes en forklaring i en blå boks, og der vises en ny kolonne i elevta-

bellen. 
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� Marker elever med funktionsnedsættelse 

� Klik på knappen Næste 

 

2.4.3 Vælg tidspunkt 

Tidspunktet markeres i kalenderen. 

  

Som standard vises første aktuelle uge i testperioden 

� Marker tidspunkt ved at klikke i kalenderen 

� Klik på knappen Næste 
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2.4.4 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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2.5 Rediger booking 

En booking kan redigeres. Dette er fx aktuelt, hvis der kommer en ny elev i klassen, eller 

hvis man ønsker at ændre testtidspunktet. 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. 

 

 

2.5.1 Slet booking 

En booking kan slettes. For overskuelighedens skyld anbefales det at slette bookinger, 

der ikke længere er aktuelle. 

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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2.6 Opsamlingstest 

Det er muligt at gennemføre forskellige test for elever fra forskellige klasser samtidigt. 

Det kan fx være aktuelt i sygeperioden for de obligatoriske test, hvis skolen ønsker at 

lave en opsamlingstest for alle elever, som har været syge eller fraværende under den 

obligatoriske periode.  

Eleverne, som skal tage den samme test, kan samles i én booking, selvom de tilhører 

forskellige klasser. Hvis der skal gennemføres flere forskellige test på samme tidspunkt, 

skal der oprettes én booking for hver test. 

Den samme medarbejder på skolen kan godt afvikle flere test på én gang fra sin skærm. 

Det kræver dog, at den, der afvikler test, skifter mellem de forskellige aktive test fra 

menupunktet Afvikling. Det er også muligt at have alle testafviklingssider åbne samti-

digt, men så skal hvert nyt vindue/faneblad være en selvstændig browsersession. 

 

 

 


