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1 Indledning 

Denne vejledning er udviklet til brug for skolens medarbejdere i forbindelse med 
afviklingen af folkeskolens digitale prøver i december 2019. Forberedelse og 
gennemførelse af de digitale prøver sker i test- og prøvesystemet via 
www.testogprøver.dk. 

 
Hvis I vælger at printe vejledningen, er det jeres eget ansvar at sikre, at den printede 
version er den seneste og dermed gældende version.  
 
Vejledningen beskriver både booking, monitorering og gennemførelse af de selvrettende 
prøver samt distribution af skriftlig fremstilling.  

1.1 Målgruppe 
Denne vejledning henvender sig til de af skolens medarbejdere, der skal arbejde med 
systemets funktioner i forbindelse med folkeskolens digitale prøver. 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 leder (Inst.ledelse) 

Forberedelse 

It-ansvarlig 
 

 Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og 
internetforbindelse 

Forberedelse 

Tilsynsførende med 
adgang til at afvikle 
prøver 
 

 Afholdelse af prøve (aktivere elevers adgang til 
prøven – monitorere elevernes prøve) 

 

Gennemførelse 
af prøve 
 

Leder  Adgang til: prøveforløb, elevresultat og 
skoleresultat 

 Tildele tilsynsførende rettigheder til at afvikle 
prøve 

 Sikre, at skolen har prøve-rettighed til eventuelle 
elever, som er tilknyttet flere skoler  

 

Forberedelse 
Prøveresultater 

1.2 Support 
Styrelsen for It og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. 
Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på 
www.stil.dk/testsupport. 

  

file:///C:/Users/b015760/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9H11F99G/www.testogprøver.dk/
http://www.stil.dk/testsupport
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2 Forberedelse 

2.1 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse 
For at benytte test- og prøvesystemet er der en række tekniske krav til skolens it-
kapacitet; dens hardware, software og internetforbindelse. 
 
Helt grundlæggende kræves der ved prøveafholdelsen én computer per elev, samt en 
computer til den tilsynsførende. Det skal så vidt muligt sikres, at eleverne ikke kan se 
hinandens skærme. Alle computerne skal have adgang til internettet. 

2.1.1 Computere og andre enheder 

Opgaverne i folkeskolens digitale prøver ligner almindelige internetsider i størrelse og kompleksitet.  
 
Kravene til enhedernes operativsystem og hardware: 

Operativsystem 

Microsoft Windows 

Apple Mac OS 

 
Kravene til enhedernes opsætning: 

Software/opsætning Krav 

Browser Firefox 45+ 
Safari 9+  
Chrome 48+ 
Edge 12+ 

Skærmopløsning og farvedybde 1024x768 og 24bit eller højere 

Session Skal kunne etableres 

Cookies Skal accepteres under sessionen 

Javascript Browseren skal være opsat til at afvikle Javascript 

Pop op-vinduer Pop op-vinduer skal være aktiveret 

 

2.1.2 Lokalnetværk og internetforbindelse 

Minimumskravet til internetforbindelsens båndbredde er ”antal maskiner” x 100 kb/s i 
downloadhastighed og ”antal maskiner” x 10 kb/s i uploadhastighed. Se eksempler i oversigten: 
 

Antal elever Minimum download Minimum upload 

10 10 Mb/s 500 kb/s 

20 20 Mb/s 1 Mb/s 

30 30 Mb/s 1,5 Mb/s 

40 40 Mb/s 2 Mb/s 

50 50 Mb/s 2,5 Mb/s 

 
Hastighedskravet indebærer, at skolen sikrer, at angivne båndbredde skal være til rådighed for 
eleverne under hele prøveafholdelsen. Det kan derfor være nødvendigt enten at udelukke andre 
elever fra at benytte internetforbindelsen mens prøven foregår, eller at iværksætte båndbredte-
styrende foranstaltninger. Ud over kravet om båndbredde skal alle hardware-komponenter, som 
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indgår i skolens lokalnetværk eller internetforbindelse, kunne håndtere det nødvendige antal 
samtidige brugere. 
 
Hvis skolens internetforbindelse til dagligt kan håndtere et antal elever der samtidig besøger websider 
på internettet, streamer video eller browser tekst uden at opleve forstyrrelser, vil skolen som 
tommelfingerregel kunne understøtte samme antal elever under en prøveafholdelse unden 
problemer.  

2.1.3 Test din computer 

Eleven bør altid tjekke, om sin computer kan benyttes til at afholde prøver på ved at 
gennemføre den tekniske eksempelprøve på eksempelprøvesiden. Hvis eleven benytter 
støtteredskaber, fx oplæsningsprogrammer, bør eleven afprøve ligeledes teste 
redskabet på den tekniske eksempelprøve. 
 
Vær opmærksom på, at en digital prøve på iPad eller Chromebook kan give en 
anderledes brugeroplevelse. Det er derfor være en fordel, hvis eleverne har haft 
mulighed for at afprøve de digitale eksempelprøvesæt på iPad eller Chromebook inden 
en rigtig prøve. Eksempelprøvesættene findes på testogprøver.dk under menuen 
eksempelprøver.  
 
Skolen skal som led i det almindelige tilsyn sikre, at eleverne ikke benytter hjælpemidler 
under prøven, som ikke må anvendes. Det anbefales desuden at sikre, at enhederne ikke 
kører programmer, som er unødvendige for prøven. Det anbefales, at man holder 
maskinernes operativsystemer og antivirusprogrammer opdaterede, og at man så vidt 
muligt minimerer risikoen for, at større opdateringer sættes i gang automatisk 
umiddelbart før eller under prøven. 
 

2.2 Om UNI-Login 
Alle skolens medarbejdere og elever, der skal benytte test- og prøvesystemet, skal have 
et personligt UNI-Login. 
 
Bruger skolen ikke UNI-Login i forvejen, skal skolen være opmærksom på, at tilmelding 
til UNI-Login, import og evt. brugeroprettelser kan tage flere dage, og det anbefales 
derfor at påbegynde denne proces i god tid. 
 
Vejledninger til UNI-Login brugeradministration kan findes via: 
http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/Administration-og-infrastruktur/UNI-Login/For-
brugeradministratorer 
 
I forbindelse med skolens forberedelse til brug af test- og prøvesystemet skal skolen 
være opmærksom på følgende: 
 

 Skolens administrative system skal være opdateret med alle medarbejdere og 
elevers oplysninger: Navn, cpr-nummer og for elever desuden klassebetegnelse og 
klassetrin. Det er elevens klassetrin, der bestemmer hvilke prøver, eleven kan 

https://elev.testogprøver.dk/eksempel/387a27b1-fa17-4eb9-a3cf-9a67931b7f6b
https://testogprøver.dk/eksempel
https://testogprøver.dk/eksempel
http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/Administration-og-infrastruktur/UNI-Login/For-brugeradministratorer
http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/Administration-og-infrastruktur/UNI-Login/For-brugeradministratorer
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bookes til i test- og prøvesystemet. 
 

2.3 Om brugerrettigheder 
Mindst én medarbejder på skolen skal være identificeret som institutionsleder i UNI-
Login brugeradministration. På de fleste skoler sker identifikation automatisk i 
forbindelse med import fra deres administrativt system. 
 
Skolens leder og andre medlemmer af skolens ledelse har adgang til at se 
prøveresultater og kan foretage booking af prøverne. Rettigheden sikrer, at kun skolens 
ledelse kan foretage booking af prøver og se, hvilke prøver skolens elever er bookede til 
frem til datoen for offentliggørelsen af udtræksfagene. 
 
 
Medarbejdere, der skal fungere som tilsynsførende, skal tildeles rettighed til at 
monitorere prøveafholdelser. 

2.4 Om mine rettigheder 

Fra menupunktet Mine rettigheder kan man se, hvilke rettigheder du har til at booking 

og prøveafvikling. 
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2.5 Redigering af rettigheder – trin for trin 

Inst.ledelse har automatisk rettighed at booke og afholde prøver, og er den eneste 
bruger, der kan tilgå alle elevers prøveresultater. 

Personer med rettigheden Inst.ledelse har mulighed for at tildele rettigheder til andre 

medarbejdere, så de kan igangsætte og afslutte prøveforløb. Dette gøres ved at vælge 

menupunktet Administration af brugere. 

 

 

 

Derefter vælges brugernes rettigheder. 

 

 

På oversigten kan Inst.ledelse tildele rettigheder til styre et prøveforløb ved at afkrydse 
de ønskede medarbejdere i kolonnen ret til at afvikle. 
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Funktionerne ret til at booke og testadministratorer benyttes kun ved de nationale test.  

Bemærk, at det kun er personer med Inst.ledelse, som kan booke til folkeskolens prøver. 

2.5.1 Elever tilknyttet flere skoler 

I tilfælde hvor elver er tilknyttet flere skoler, er det kun skolen, der har rettighed, der 
kan booke eleven og sel prøveresultater. Rettingheden til prøveafvikling styres ved at 
vælge Elever tilknyttet flere skoler. 
 

 
 
Derefter sættes der kryds ud for rettighed til digitale prøver. 
 

 
 
Hvis du tildeler din skole rettighed til elevens test eller prøver, vil en anden skole 
samtidig miste rettigheden. 

2.5.2 Adgang til prøveresultater 

Det er kun  Inst.ledelse, der kan se elevresultater. Inst.ledelse har automatisk rettighed 
til at tilgå resultater fra prøven. Der skal derfor ikke tildeles rettigheder til at se 
resultaterne fra prøven. 

3 Booking 

3.1 Book til prøver 

For at eleverne kan deltage i en prøve, skal der oprettes en booking i test- og 

prøvesystemet.  

En booking omfatter tilknytning af elever til en prøve og et prøvetidspunkt. Det er kun 

medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse, der kan booke eller redigere en booking til 

de digitale prøver. Forud for bookingperioden informerer Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet om de præcise datoer og tidspunkter for booking. Bookingen kan i den angivne 

periode redigeres med hensyn til at tilføje eller fjerne elever.  
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Booking til prøver er gjort enklere og nemmere for skolerne. Nedenfor beskrives, 

hvordan den nye bookingside fungerer.  

3.1.1 Booking til prøver, der består af flere delprøver 

Ved booking til prøver, som består af flere delprøver (FP9 engelsk, tysk og fransk og 

sprogbrug samt skriftelig dansk i 10. klasse), har skolerne indtil nu skulle booke hver 

delprøve separat.  Dette er nu ændret, så skolen fremover kun skal booke til 

prøveforekomsten én gang for derved at booke til samtlige delprøver.  

Når der f.eks. bookes til FP9 engelsk, vil eleven blive booket til både FP9 engelsk lytte- og 

læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling.  

3.2 Oprette og redigere booking – trin for trin 
Bookingprocessen kan foregå fra Forsiden og Book til prøve. Hvis der ønskes at bookes til 
prøver via forsiden skal knappen Book til prøver vælges. 

 
 

Book til prøver foregår på en oversigtsside. For overblikkets skyld er beskrivelsen af 
bookingprocessen inddelt i et delafsnit nedenfor. Er der tvivl om hvordan der bookes, 

kan der findes hjælp ved at trykke på tegnet  på siden Book til prøver. 
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3.2.1 Vælg en prøve 

 

 Vælg prøvetype 

 Vælg prøve 

Når begge kategorier er valgt, kan 2. Vælg elever tilgås. 
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3.2.2 Vælg elever 

På trin 2 vælges eleverne. Du har følgende muligheder: 

Vælg en hel klasse – Du kan vælge en hel klasse ved at sætte flueben ved siden af klassenavnet. 

Vælg en hel årgang – Du kan vælge en hel årgang ved at sætte flueben ved siden af klassetrinnet. 

Vælg enkelte elever – Du kan folde en klasse ud ved at trykke på + til højre for klassens navn. Her kan du sætte 
flueben ved enkelte elever. 

 
 

Såfremt det ikke er muligt at booke én eller flere af elever, vises der en advarsel samt information om, hvorfor 
bookingen ikke kan foretages: 
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3.2.3 Vælg et bookingnavn 

Når 2. Vælg elever er foretaget, skal der vælges et bookingnavn. Afhængig af hvilke elever der er 
valgt, foreslår systemet et navn for bookingen. Hvis der i stedet ønskes et andet navn, er det 
muligt at ændre dette: 

 

 

Når bookingen er færdig, vælges knappen Næste, hvorefter bekræftelsessiden vises. 

 

3.2.4 Bekræftelse 

Bekræftelsessiden indeholder en oversigt over de bookede elever. 

 Klik på Gem, hvis bekræftelsen ønskes godkendt. 

 Klik på Tilbage, hvis der ønskes at foretages ændringer. 

 

3.2.5 Bookingoversigten 

Den oprettede booking vises på Bookingoversigten – Kommende prøve 
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3.3 Rediger booking 

En booking kan redigeres. Dette er aktuelt, hvis der for eksempel kommer en ny elev i 

klassen. 

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 

 Lav ændringen og klik på Næste-knappen.  

 Klik på Godkend. 

 

4 Prøveafholdelse 

4.1 Retningslinjer 
Prøveafholdelsen følger de almindelige regler i den til enhver tid gældende 
prøvebekendtgørelse (med bilag) og fagenes prøvevejledninger. Opmærksomheden 
henledes i øvrigt på ”Retningslinjer ved skriftlige prøver”, som findes på 
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-
proever/Afholdelse/Retningslinjer-ved-skriftlige-proever.  
 
UNI-Login 
Eleverne skal logge sig på prøven med deres personlige UNI-Login. Hvis en elev har 
glemt sit UNI-Login-kodeord, kan den tilsynsførende tildele eleven et midlertidigt 
kodeord fra monitoreringssiden. Eleven skal herefter logge ind fra elevsiden på 
www.testogprøver.dk via linket Log på med midlertidigt kodeord. 
 
Elevernes adgang til prøven 
Eleverne kan logge ind, når de vil, men de kan først starte prøven, når tidspunktet for 
den officielle prøvetidsstart er nået og den tilsynsførende har givet adgang fra 
monitoreringssiden. Eleverne må dog først starte prøven, når den tilsynsførende har 
annonceret prøvestarten mundtligt ("Nu må I starte"). Adgang til prøven kan kun gives 
til de elever, der booket til den pågældende prøve. 
 
Tidsramme for prøveafvikling og lokal tidstyring 
Det er den tilsynsførende, der afgør, hvornår prøveafviklingen påbegyndes, og det er 
den tilsynsførende, der sikrer, at den officielle prøvetid overholdes. Prøveafviklingen kan 
ikke startes før tidspunktet for den officielle prøvestart, og prøveafviklingen skal være 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Afholdelse/Retningslinjer-ved-skriftlige-proever
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Afholdelse/Retningslinjer-ved-skriftlige-proever
http://www.testogprøver.dk/
https://elev.testogprøver.dk/login/midlertidig
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afsluttet senest kl. 21.00, hvor test- og prøvesystemet lukkes. Der er adgang til 
monitoreringssiden 30 minutter før prøvestartstidspunktet. 
 
Nyt modul til afvikling af prøver 
Oversigtsmodulet til afvikling af prøver er ændret en smule fra og med generalprøve 
2019. Ændringen er lavet med henblik på at gøre modulet mere overskueligt for den 
tilsynsførende. Du kan læse mere om det nye oversigtsmodul i afsnit 4.6 prøveafvikling – 
trin for trin. 
 
Lydfiler til sprogfagsprøver 
Som noget nyt modtager skolerne nu lydfiler der benyttes ved FP9 engelsk, tysk og 
fransk via test- og prøvesystemet. Du kan læse mere herom i afsnit 4.6.4 Afspilning af lyd 
til prøver. 
 
 
Inden prøven  
Inden prøven begynder, skal den tilsynsførende informere eleverne om, hvordan prøven 
skal forløbe, og hvad de skal foretage sig. Eleverne bør have deres UNI-Login parat. Det 
anbefales, at eleverne logger ind inden prøvestart, da det giver den tilsynsførende 
mulighed for at se på monitoreringssiden, at alle elever er logget ind og klar til at 
påbegynde prøven. Den tilsynsførende skal sikre, at kun de elever, der er til stede under 
prøven, har adgang.  
 
Lydfiler til sprogfagsprøver 
Forud for afvikling af prøver i engelsk, tysk og fransk kan det være en fordel at teste, om 
skolens it-udstyr kan afspille lyd og om højtalerne i lokalet virker.  
 
Forebyggelse af snyd ved prøverne 
For at forebygge mistanke om snyd, anbefales det inden prøvens påbegyndelse, at den 
tilsynsførende oplyser eleverne om, hvordan eleverne rydder deres browserhistorik og 
afslutter programmer, som kan benyttes til kommunikation med personer udenfor 
prøvelokalet. 
 
Elevernes browserhistorik kan ryddes ved først at vælge ”indstillinger” i den browser, 
som eleven ønsker at benytte til prøveafviklingen  
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Dernæst tilgås menupunktet ”browserhistorik”, hvorfra historikken kan slettes.  
Bemærk, at det ikke vil være nødvendigt at slette cookies mv. Metoden til sletning af 
browserhistorikken varierer lidt alt efter hvilken browser, som eleven benytter.  
 

 
 
Hvad skolen bør sørge for/gøre eleverne opmærksomme på inden prøven 

 

 
 

Eleverne bør være fortrolige med prøveafholdelsen. De kan enten øve sig på 
eksempelprøverne, der er tilgængelige på www.testogprøver.dk eller skriftelig 
fremstilling, som er tilgængelig på https://materialeplatform.emu.dk/. 

 Den tilsynsførende bør sikre sig, at alle elever er logget på.  

http://www.testogprøver.dk/
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/
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 Når eleverne har klikket på Start, vises prøvesættets forside med opgavevælgeren 
placeret øverst.  

 Eleverne kan springe en opgave over og gå videre til næste opgave. 

 Eleverne kan vende tilbage til ubesvarede opgaver eller opgaver, som tidligere er 
besvaret, og ændre svaret. 

 Ved klik på knappen Gå til aflevering får eleven mulighed for at gennemlæse sin 
besvarelse af prøven. Eleven kan herefter vælge at redigere i besvarelsen ved at 
klikke Ret besvarelse, eller eleven kan vælge at aflevere besvarelsen ved at klikke 
Afslut prøven. Ved klik på Afslut prøven bliver eleven bedt om at bekræfte 
afslutningen.  

 Når en elev har bekræftet sin afslutning af prøven, vil det fremgå på skærmen, at 
prøven er slut. 

 
Ved prøvestart 
Ved prøvestart skal den tilsynsførende give eleverne adgang til prøven ved at klikke på 
knappen Giv adgang til alle, der er logget ind via monitoreringssiden. 
 
OBS: Såfremt der er elever, som fremgår af monitoreringssiden som logget ind, men som 
ikke er til stede i prøvelokalet, kan den tilsynsførende vælge at tildele adgang til de 
tilstedeværende elever enkeltvis. Således at elever, der er logget på men ikke er til stede 
i prøvelokalet, ikke får adgang til prøven.  
 
Samtidig annonceres prøvestarten mundtligt ("Nu må I starte"). Eleverne kan herefter 
klikke på knappen Opdater i deres statusvindue. Når eleverne opdaterer siden, vises en 
aktiv Start-knap, som de skal klikke på for at starte prøven. Den tilsynsførende skal 
desuden minde eleverne om, at eleverne selv skal afslutte prøven, inden de forlader 
lokalet.  
 
Prøver med flere delprøver 
 
FP10 dansk skriftlig fremstilling 
Ved denne prøve giver den tilsynsførende adgang til 1. delprøve ved prøvestart. Når 
eleven har afsluttet 1. delprøve bliver det muligt for den tilsynsførende at give adgang til 
2. delprøve. Den tilsynsførende skal således tildele adgang til 2. delprøve til eleverne 
enkeltvis efterhånden som de afslutter 1. delprøve. 
Når eleverne har fået adgang til 2. delprøve, kan de ikke vende tilbage til 1. delprøve. 
 
FP9 sprogfagsprøver 
Ved sprogfagsprøverne i 9. klasse giver den tilsynsførende adgang til første delprøve 
(lytte- og læseforståelse) ved prøvestart. Eleverne har en time til besvarelse af 1. 
delprøve. Det er ikke muligt at give adgang til 2. delprøve (sprog og sprogbrug samt fri 
skriftlig fremstilling) før der er gået en time. Hvis 1. delprøve eksempelvis starter kl. 9.00 
vil 2. delprøve ikke kunne startes før kl. 10.00.  Eleverne skal afslutte 1. delprøve for at 
kunne få adgang til 2. delprøve.  
 
Under prøven 
Når eleverne har klikket på Start, vises prøvesættets forside med opgavevælgeren 
placeret øverst. Via opgavevælgeren kan eleverne springe en opgave over og gå videre 
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til næste opgave, og eleverne kan desuden vende tilbage til ubesvarede opgaver eller 
opgaver, som tidligere er besvaret og ændre svaret. 
 
Hvis en elev skal have forlænget prøvetiden, fx pga. tekniske vanskeligheder undervejs, 
skal den tilsynsførende også holde regnskab med, at eleven får tildelt den ekstra 
prøvetid. 
 
Ved klik på knappen Gå til aflevering får eleven mulighed for at gennemlæse sin 
besvarelse af prøven. Eleven kan herefter vælge at redigere i besvarelsen ved at klikke 
Ret besvarelse eller at aflevere besvarelsen ved at klikke Afslut prøven. 
 
Hvis eleven eller den tilsynsførende har afsluttet elevens prøve ved en fejl, kan den 
tilsynsførende give adgang igen ved at klikke Genåbn prøven (ud for elevens navn på 
monitoreringssiden). Den tilsynsførende bør efterfølgende sikre, at eleven genoptager 
udførelsen af prøven på sin skræm, når prøven genåbnes, med henblik på at sikre, at der 
ikke foretages snyd under prøven.    
 
Under prøven bør den tilsynsførende sikre, at eleverne ikke forlader det vindue, hvor 
prøven afvikles og sikre, at eleverne ikke benytter ikke-tilladte hjælpemidler mhp. at 
snyde. For at understøtte tilsynet er der indarbejdet en række foranstaltninger, som skal 
bidrage til at forebygge snyd under prøverne. Bl.a. er der indarbejdet: 

 En funktion der gør, at skærmbillederne under prøven bliver grafisk karakteristiske, 
så tilsynsførende let kan se, om eleven forlader prøven. 

 En blokering for anvendelse af browserens adressefelt, så adressefeltet ikke kan 
anvendes til opslag, udregninger eller oversættelser.  

 Blokering af oversættelsesfunktioner, som kan være indbygget i browseren. 
 
Funktionerne er indbygget i prøverne, og vil ikke påvirke selve prøveafviklingen.  
 
Afslutning af prøven 
Så snart den tilsynsførende har givet adgang til prøven, bliver knappen afslut prøven for 
alle aktiv på monitoreringssiden. Det samme gælder knappen afslut ud for den enkelte 
elev. Som udgangspunkt skal eleverne selv afslutte prøven, og den tilsynsførende kan 
afslutte prøven for en elev, hvis eleven fx har forladt prøvelokalet uden selv at afslutte 
den. En elev afsluttes ved at klikke afslut ud for den pågældende elevs navn på 
monitoreringssiden. 
 
Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende mundtligt annoncere, at prøven er slut, 
og bede eleverne klikke Gå til aflevering efterfulgt af afslut Prøven. Ved klik på afslut 
prøven bliver eleven bedt om at bekræfte afslutningen. Herefter vil det fremgå på 
skærmen, at prøven er slut. 

 
Alle prøver skal være afsluttet inden kl. 21.00, hvor test- prøvesystemet lukkes.  
 

Eksempel på prøveafholdelse: Biologi, prøvestart kl. 13.00 

 Eleverne er booket til biologiprøven kl. 13.00 

 Eleverne kan logge ind, når de vil 
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 Den tilsynsførende (med rettighed til afvikling) kan give adgang til prøven fra 
monitoreringssiden og annoncere prøvestart mundtligt fra kl. 13.00. 

 Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med tiden for de elever, der skal have 
tildelt ekstra prøvetid.  

 Den tilsynsførende skal selv holde øje med, hvornår de 30 minutter, biologiprøven 
varer, er gået. Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende annoncere at 
prøven er slut og bede eleverne aflevere (dvs. klikke på Gå til aflevering efterfulgt 
af afslut prøven).  

 Såfremt en elev ikke følger den tilsynsførendes opfordring til at afslutte, kan den 
tilsynsførende afslutte elevens prøve fra monitoreringssiden. 
 

4.2 Prøver på særlige vilkår 
Reglerne om prøver på særlige vilkår fremgår af den til enhver tid gældende 
prøvebekendtgørelse. Prøvetiden kan forlænges for elever, der aflægger prøve på 
særlige vilkår.  
 
Det er dog en betingelse, at de gældende regler om fravigelse af prøvereglerne, som 
fremgår af §§ 28-32 i prøvebekendtgørelsen og Vejledning om prøve på særlige vilkår og 
fritagelse, overholdes.  
 
Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med tiden for de elever, der skal have 
prøvetiden forlænget, og annoncere prøvens sluttidspunkt for de pågældende elever. 
 

4.3 Alternativ prøveafholdelse 
Hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres – fx hvis der opstår problemer med 
netværket, som ikke umiddelbart kan løses – skal eleverne have udleveret plan B 
materialet. Ved sommerprøveterminen 2019 udsender Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet ikke længere trykte prøvesæt. Skolerne får i stedet tilsendt opgavesættene på 
CD, og skolerne skal selv sørge for at printe prøverne, såfremt der bliver behov for at 
benytte papirprøver.  
 
Ved prøverne med adgang til internettet i dansk skriftlig fremstilling FP9 og FP10 og fri 
skriftlig fremstilling i engelsk, tysk og fransk får skolen tilsendt en plan B cd med det 
elektroniske opgavesæt, som kan distribueres til eleverne via USB, CD, USB eller 
intranet. Hver skole afgør selv hvilken metode, som ønskes anvendt i tilfælde af, at 
prøverne i dansk skriftlig fremstilling ikke kan gennemføres.  
 
Skolen kan ikke iværksætte plan B uden godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet, og skal skrive til fp@stukuvm.dk for at få godkendelse. 

  

mailto:fp@stukuvm.dk
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4.4 Hvad nu hvis..? 
Problem Løsning 

Den tilsynsførende kan ikke monitorere. Inst.ledelse skal tildele rettighed til afvikling. 

Hvis en elev har klikket på krydset i øverste højre 
hjørne og lukket prøvevinduet. 

Prøven bliver ikke afsluttet. Eleven skal blot trykke på 
Start og genoptage prøven.  

Hvis den digitale prøve ikke kan gennemføres. 
 ”Plan B”. 

Plan b materialet skal benyttes, hvis der er forhold, som 
gør, at den digitale prøve ikke kan gennemføres. Skolen 
kan ikke iværksætte plan B uden godkendelse fra 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og skal skrive til 
fp@stukuvm.dk for at få godkendelse. 

Hvis eleven ikke har afsluttet og ikke længere er til 
stede. 

Prøven kan afsluttes af den tilsynsførende fra 
monitoreringssiden.  

Hvis eleven ikke kan afslutte prøven. Prøven kan afsluttes af den tilsynsførende fra 
monitoreringssiden. 

Hvis der opstår et midlertidigt netværksproblem, 
hvor eleven ikke kan afsende et svar. 

Eleven får en fejlmeddelelse på skærmen. 
 
Forslag til løsning: 

 log ud og ind igen 

 genstart maskinen 

 skift maskine 
 

For alle løsningsforslag gælder det, at den tilsynsførende 
skal give eleven adgang igen.  

Hvis der opstår netværksforstyrrelser. I tilfælde af mistet tid kan den tilsynsførende give eleven 
længere tid til prøven. Den tilsynsførende skal selv 
holde regnskab med den tildelte tid.  

Hvis en elev kommer for sent. Såfremt den prøveansvarlige vurderer, at eleven godt 

må gå i gang med prøven, selvom eleven er kommet for 

sent, startes prøven op som vanligt (jf. 

Prøvebekendtgørelsen § 26, stk. 2).  

4.5 Om at starte og afslutte prøven 

Tidsstyring af de digitale prøver håndteres lokalt på skolerne. 

Lokal tidsstyring betyder at: 

1. Den tilsynsførende skal selv sætte prøven i gang ved at give eleverne adgang 
og annoncere prøvestarten mundtligt, når det officielle starttidspunkt er nået. 
Prøven kan ikke starte før tid. Den tilsynsførende kan vælge at udsætte 
prøvestart, hvis det er nødvendigt af lokale hensyn.  

2. Den tilsynsførende skal meddele eleverne, når prøven er slut. Eleverne skal selv 
afslutte prøven. Prøven afslutter ikke automatisk.  

3. Hvis en elev skal have ekstra tid, skal den tilsynsførende notere, hvor meget 
ekstra tid eleven skal have. Ekstra tid skal ikke tildeles i systemet. Den 
tilsynsførende skal selv holde styr på, at eleven fortsætter i det præcise tidsrum 
efter, at de øvrige elever har afsluttet.  

4. Den tilsynsførende afslutter prøven i følgende situationer:  
o Hvis en elev glemmer at afslutte og har forladt lokalet. 

mailto:fp@stukuvm.dk
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o Hvis en elev ikke følger din opfordring til at afslutte, når prøven er 
færdig. 

o I tilfælde af ekstraordinære hændelser. 

4.6 Prøveafvikling – trin for trin 
Prøveafviklingen foregår fra menupunktet Afvikling.  

 

 

 
Den tilsynsførende har adgang til monitoreringssiden på prøvedagen 30 min. før prøven 
og frem til kl. 21.00.   

4.6.1 Registrering af elever 

Afviklingssiden registrerer, når eleven er logget ind med UNI-Login eller med midlertidigt 
kodeord. 
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4.6.2 Giv elever adgang til prøven 

 
 
Giv adgang til eleven, der er logget ind: 
 Klik på Giv adgang  

Giv adgang til alle elever, der er logget ind: 
 Klik på Giv adgang til alle, der er logget ind 

 
 
 
Når eleven har adgang, ændres teksten i statusfeltet til Har adgang – eleven skal klikke 
på Start-knappen. 
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4.6.3 Eleven er i gang med prøven 

 

 
Eleven er logget ind og er i gang med prøven.  
 

4.6.4 Afspilning af lyd til prøver 

Som noget nyt, vil afspilningen af lyd til prøverne i FP9 engelsk, tysk og fransk ske via 

test- og prøvesystemet. Lydfilerne findes i øverst i afviklingsmodulet for den prøve, hvor 

lydfilen indgår i. Lydfilen er tilgængelig en halv time før prøvestart. 

 

For at afspille: 

 Klik på ▶ tegnet 

For at pause afspilningen: 

 Klik på ▌▌tegnet 

For at ændre lydstyrken: 

 Hold musen over symbolet og vælg den ønskede lydstyrke 

Det er også muligt at downloade lydfilen 

 Klik på tegnet og vælg download. 
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4.6.5 Afslutte prøven 

For at afslutte prøven: 
 Klik på luk ud for den pågældende elev. 

Ønskes det at afslutte samtlige elever: 

  Klik på luk alle. 

 

 
 
Den tilsynsførende kan i særlige tilfælde afslutte og genåbne prøven. 
 
For at afslutte prøven: 
 Klik på Afslut 

4.6.6 Genåbne prøven 

Den tilsynsførende kan genåbne prøven for elever, hvor tilsynsførende eller elev har 
afsluttet prøven. 

 
For at genåbne prøven: 
 Klik på Genåbn prøve  

4.6.7 Prøver bestående af flere delprøver 

Prøverne i FP10 Dansk, skriftelig fremstilling samt FP9 Engelsk, Tysk og Fransk består af 
flere delprøver. Opdelingen betyder, at der løbende skal give adgang til hver delprøve i 
takt med, at den enkelte elev afslutter hver delprøve:  
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Når eleven har afsluttet en delprøve, returneres eleven til elevens prøvestartside, hvor 
eleven nu afventer, at næste delprøve bliver åbnet af den tilsynsførende.  
 

 
 
Den tilsynsførende skal nu sikre, at eleven har afsluttet delprøven, og derefter give 
individuel adgang til næste delprøve via monitoreringsmodulet som beskrevet i afsnit 
4.6.2. Eleven kan nu påbegynde næste delprøve.  
 
Når der er givet adgang, kan eleven trykke opdater, og derefter påbegynde næste 
delprøve.  
 

 
 

4.7 Elevens prøvestartside 

Eleven logger ind med UNI-Login eller midlertidigt kodeord. 
Eleven får information om, hvorvidt der er åbnet op for adgang til prøven. 
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Når den tilsynsførende har givet adgang inden prøvestart, og eleven klikker på Opdater, 
tæller tiden ned. 
 

 
 

 
Når den tilsynsførende har annonceret prøvestart: 

 Eleven klikker på Start 

4.8 Elevens prøveside 

4.8.1 Opgavenavigation 

Eleven navigerer fra opgave til opgave ved at klikke på opgavenummer.  
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4.8.2 Gå til aflevering 

Eleven kan gennemse sin besvarelse inden prøven afsluttes ved at klikke på Gå til 

aflevering. Her kan eleven: 

 se sine svar på de enkelte opgaver 

 rette sine svar 

 afslutte prøven 

 

 

Tilbage til prøven 
Hvis eleven vil rette i sin besvarelse, kan eleven klikke på opgavenumrene øverst på 
siden eller klikke på Ret besvarelse. 
 
Afslut prøven 
Når eleven klikker på Afslut prøven, skal eleven bekræfte prøvens afslutning. Herefter 
fremgår det, at prøven er afsluttet. 
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5 Prøveresultater 

5.1 Om prøveresultater 
Inst.ledelse kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter i test- og prøvesystemet fra 
www.testogprøver.dk. Resultaterne vil være klar nogle uger efter prøverne er afholdt. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver skolerne direkte besked, når karaktererne er 
klar. 
 
Test- og prøvesystemet tilbyder følgende oversigter: 
 

Bruger Beskrivelse Rapporttype 

Inst.ledelse 

 

 

Viser elevernes karakterer Skoleresultater 
 

Inst.ledelse 

 

Viser elevens prøveforløb Prøveforløbsrapport 

Inst.ledelse 

 

 

Viser elevens karakter Elevresultater 

 

 
  

http://www.testogprøver.dk/


 5.2  Prøveresultater – trin for trin 

   

© Styrelsen for It og Læring, 28. november 2019   31 

5.2 Prøveresultater – trin for trin 
Prøveresultater kan tilgås fra menupunktet Digitale prøver - resultater. 

 

 
 

5.2.1 Oversigt over skolens resultater 

Resultatsiden viser skolens resultater for prøver, klasser og elever samt 

prøvegennemsnittet for skolen. 

 
 
 

For prøver bestående består af flere delprøver, viser oversigten elevernes resultat for 
hver delprøve. 
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5.2.2 Elevens prøveforløbsrapport 

Prøveforløbsrapporten viser, hvordan eleven har besvaret den enkelte opgave. 

Rapporten har bl.a. til formål at assistere i sager, hvor der er mistanke om snyd.   

 

 Klik på ikonet ud for karakteren i kolonnen Resultat 

 

 

5.2.3 Eksporter til regneark 

Regnearket viser et udtræk med elevernes unilogin og karakter 

 


