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Adgang til testresultater  
Log ind med UNI-LOGIN på: http://fgumat.dk. 
 
Du kommer ind på følgende side:  
 

 
 

Denne side viser, at skolens testresultater for testen FGU Matematik samles under en Booking (dvs. en 
samling af testresultater), der har betegnelsen ”FGU Matematik”. 

Siden anvendes i denne sammenhæng ikke til andre formål. 

 

Gennemse testen 
Hvis du ønsker at gennemse testen, som eleverne ser den, når de tager den, klikker du på menu-punktet 
[Bookinger] -> [Opret booking]: 

 

http://fgumat.dk/
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Herefter fremkommer dette skærmbillede: 

 

 

Ved at klikke på folde-panelet ”FGU” foldes de test, der er til rådighed ud: 
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Klik på ”Prøv testen” og testen starter, som eleven ser den. 

Se testresultater 
Du kan se testresultaterne ved at klikke på menupunktet [Testresultater] i menulinjen.  

Vælg [Find enkelt bookings resultater]  

Vælg under Booking oprettet af: [--Alle--] 

 

 
 

Klasse/holdresultater 
 

 

Hvis man klikker på [Vis] under kolonnen Testresultat ved den valgte test, kommer nedenstående 
skærmbillede.  
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Her har du oversigten over alle elever, der har taget testen i denne booking. 

Under menupunktet (Bjælkerapport]  får du en grafisk visning af elevernes resultater: 

 

Under [Vis underkategorier] har du mulighed for at se bjælkerapporter over elevernes score for hhv. 
sproget i matematik og tal og regning.  

Vælger du i stedet [Kategorirapport], får du et overblik over samtlige elevers score fordelt på kategorier: 
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Testresultater for den enkelte elev  
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Når du klikker på den enkelte elevs score, får du en søjlerapport over elevens resultater og til 
sammenligning et gennemsnit af alle testtagernes score: 

 

 

Klikker du i stedet på [Vis] under forløbsrapport, 

 

får du en rapport over elevens besvarelser (i nedenstående for eleven med Unilogin: aabc0007): 
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Klik på resultatoversigt for at få en oversigt over elevens score ved hver af de 30 opgaver: 
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Klik på foldepanelerne lige under, hvis du ønsker at se elevens svar på de enkelte testopgaver - fx:  

 

Først angives de rigtige svar og under dette elevens svar. Grønt flueben markerer rigtigt svar, rødt markerer 
forkert. 
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