
Opsamling pa  spørgsma l fra webinaret om 
teknisk afvikling af digitale selvrettende 
prøver 

Lokal tidsstyring 
Kan vi forlænge en digital 
selvrettende prøve? 

Ja. I de digitale prøver er der lokal tidsstyring på samme måde som ved 
papirprøverne, hvilket vil sige, at den tilsynsførende giver eleverne besked, når 
en prøve må startes, og når en prøve skal afsluttes. 
Ved prøverne i dansk retskrivning og dansk læsning vil det betyde, at de 
elever, I tildeler forlænget tid, går senere i gang med læseprøven end de 
øvrige elever.  

Hvorfor lukker prøven 
ikke ned af sig selv, når 
prøvetiden er gået? 

Skolerne skal have mulighed for at give eleverne ekstra tid til prøven. Dette 
kan være i forbindelse med lokale netværksproblemer, der gør, at eleverne 
skal have ekstra tid, eller i forbindelse med elever, der aflægger prøve på 
særlige vilkår og har fået tildelt forlænget tid eller pause undervejs i prøven. 
 
Ved sommerprøveterminen 2017 lukker prøverne ned kl. 17.00. Dog lukker A-
delen i FP10 Dansk, Læsning og sprogbrug dog først ned kl. 22.00. 

 

FP9 Dansk, retskrivning – FP9 Dansk, læsning – FP10 Dansk, læsning og 
sprogbrug 

Er alle de tekster, 
eleverne skal bruge til de 
digitale selvrettende 
prøver på 
testogprøver.dk? 
 

Nej. Eleverne skal have udleveret det trykte hæfte uanset om de aflægger 
prøven på papir eller som digital selvrettende prøve. Dette gælder både 
teksthæftet til FP9 i Dansk, læsning og hæftet til A-delen i FP10 Dansk, læsning 
og sprogbrug. 
 
Til de opgaver, hvor eleverne besvarer opgaver løbende gennem en længere 
tekst, findes teksten også på testogprøver.dk. Til de opgaver, hvor eleverne 
først skal læse en tekst og herefter besvare opgaver i relation til teksten, er 
opgaverne digitale, mens teksten er i et hæfte. 
 
Elever, der benytter oplæsningsprogrammer, kan benytte den OCR-
behandlede pdf sammen med testogprøver.dk. 

Skal læreren stadig læse 
op ved den digitale 
selvrettende prøve i 
retskrivning? 
 

Læreren læser fortsat diktaten højt for eleverne og har derfor brug for det 
trykte lærerark. Der er ingen digital oplæsning. 

Vil der være et link til 
testogprøver, når a-delen 
i FP10 i dansk aflægges 
som digital selvrettende 
prøve, eller skal eleven 

Der er ikke noget link til testogprøver.dk. Eleven skal selv finde derover. 



selv finder derover? 
 

Er prøven i Dansk, 
retskrivning og Dansk, 
læsning to selvstændige 
prøver, der skal åbnes, 
eller er det en 
sammenhængende 
prøve, der skal pauses? 
 

Det er to prøver med forskellige prøvestarttidspunkter, svarende til 
papirprøven. Eleverne kan derfor ikke påbegynde prøven i Dansk, læsning, før 
det officielle prøvestartstidspunkt er nået. 
Elever, der har ret til forlænget tid, kan arbejde videre med prøven i Dansk, 
retskrivning og færdiggøre denne, før prøven i Dansk, læsning, påbegyndes.  

Hvordan afvikles 
prøverne i retskrivning og 
læsning for de elever, der 
aflægger prøve på 
særlige vilkår og har fået 
tildelt ekstra tid? 
 

Når elever har fået tildelt ekstra tid, skal tiden lægges i forlængelse af den 
aktuelle prøve. Når der er tildelt ekstra tid til FP9 Dansk, retskrivning, 
udskydes prøvestarttidspunktet for FP9 Dansk, læsning for de pågældende 
elever, så de har mulighed for at afslutte prøven i retskrivning først. 
 

Skal skolen printe A-
delen for FP10 ud og 
sende til censor sammen 
med B og C-delen til 
censor,  eller har censor 
adgang til A-delen eller 
A-delens resultat? 
 

Censor har ikke adgang til elevernes bedømmelse af A-delen. Skolen skal 
hente elevernes bedømmelse af A-delen i testogprøver.dk og fremsende dette 
til censor, så censor kan fastsætte en samlet karakter.  

Hvordan skal A-delen i 
FP10 rettes, hvis skolen 
aflægger denne på papir?  

Når A-delen aflægges på papir, rettes den af en kvalificeret lærer på skolen. 
Bedømmelsen heraf fremsendes til censor, så censor kan fastsætte en samlet 
karakter. 

Hvordan håndteres 
lærerens oplæsning af 
diktaten, når elever, der 
aflægger prøve på 
særlige vilkår, sidder i et 
andet lokale end den 
øvrige del af klassen – 
læser læreren først op 
for den ene del af klassen 
og derefter for den 
anden del af klassen?  
 

Dette håndteres på samme måde som ved papirprøven. I kan eventuelt vælge 
at udskyde prøvestarttidspunktet for det ene hold, hvis eleverne blot fra det 
officielle prøvestarttidspunkt holdes isoleret. 
 

 
 

Plan b 
Modtager vi fortsat 
trykte udgaver ud af de 
digitale selvrettende 
prøver, som kan benyttes  
i tilfælde af IT-nedbrud? 

Vi udsender trykte prøver til FP9 Fysik/kemi, FP 9 Matematik uden 
hjælpemidler, FP9 Dansk retskrivning, FP9 Dansk læsning og FP10 Dansk 
læsning og sprogbrug til alle skoler, der har tilmeldt sig prøverne. 
 
Til FP9 Biologi og FP9 Geografi udsendes der en administrator-cd til skolen. I 



 tilfælde af IT-nedbrud kan skolen printe prøven til eleverne fra cd’en. 
 

Udsendes der er plan b-
cd med filer til 
generalprøver? 
 

Nej, der udsendes ingen cd. Hvis I ønsker at teste jeres nødprocedurer ved 
generalprøven, kan I hente prøverne på materialeplatformen og printe dem til 
eleverne. 
 

Hvordan forholder man 
sig til situationen, hvor 
en enkelt elevs computer 
går ned til den digitale 
prøve? 
 

Skolen må stille en computer til rådighed til elever, hvis udstyr fejler. Det bør 
kontrolleres forud for prøvedagen at reservecomputere er opsat korrekt.  
 

Skal man selv rette på 
skolen hvis man bruger 
den tilgængelige pdf-fil i 
stedet for den digitalt 
selvrettende? 

Ja, skolen skal selv sørge for at rette papirprøverne. 
hjemmeside uvm.dk/fp under censur og evaluering / bedømmelse og censur 
ligger en oversigt over hvem der bedømmer elevbesvarelserne 
 

 

 

IT-hjælpemidler 
Må ordblinde elever 
benytte sig af 
oplæsningsprogrammer 
til læseprøven? 
 

Der gælder de samme regler for de digitale selvrettende prøver som for 
papirprøverne. Ordblinde elever må gerne benytte oplæsningsprogrammer til 
læseprøven, hvis oplæsningsprogrammet kompenserer for elevens 
funktionsnedsættelse og eleven benytter programmet i undervisningen. Læs 
mere i vejledningen om Prøve på særlige vilkår: 
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-
proever/Tilrettelaeggelse/Proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser 

 

Eksempelprøver 
Teksterne til 
eksempelprøverne på 
testogprøver.dk til A-
delen i FP10 Dansk, 
læsning og sprogbrug, er 
vanskelige at finde på 
materialeplatformen. 
 

Teksten på eksempelprøvesiden er under opdatering, og herefter (omkring 
uge 12) vil der være direkte links til teksthæfterne.  
 

Kan systemet tage højde 
for forskellige typer 
besvarelser ift. brøk, 
decimaltal og procent? 

I nogle opgaver kan eleverne vælge, om de vil angive deres svar som en brøk, 
et decimaltal eller som procent. Vi anbefaler, at I afprøver eksempelprøverne, 
så I er forberedt på den måde, eleverne kan svare på. 
 

 

Booking 
Hvor booker man Medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse kan booke eleverne på 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser


eleverne til digitale 
selvrettende prøver? 

testogprøver.dk.  

Hvor tæt på selve 
prøvedagen kan vi 
redigere en booking? 
 

En booking kan redigeres indtil det tidspunkt, hvor I logger ind på 
monitoreringssiden i testogprøver.dk. Monitoreringssiden åbner 30 minutter 
før det officielle prøvestarttidspunkt. Når I er logget ind her, kan I ikke længere 
ændre en booking, men I kan oprette en ny, hvis det viser sig, at I fx har glemt 
at booke en elev. 
 

Kan man booke elever til 
digitale selvrettende 
prøver, hvis eleverne ikke 
indgår i den oprindelige 
booking? 
 

Man kan redigere en booking indtil monitoreringssiden tilgås. 
Monitoreringssiden kan tilgås 30 minutter før det officielle 
prøvestarttidspunkt. Hvis en eller flere elever ikke er blevet booket, kan man 
oprette en ny booking for denne elev. Hvis der ikke er flere ledige pladser i det 
tidsrum, der ønskes booket til, må I booke de manglende elever til det andet 
tidsrum. Alternativt må de pågældende elever aflægge prøven på papir. 
 

Kan eleverne se hvilke 
digitale prøver der er 
booket til dem, så snart 
det er booket, eller er det 
først på prøvedagen? 
 

Eleverne har først på prøvedagen mulighed for at se, hvilke prøver de er 
booket til. 
 

Kan man ændre booking 
af prøve fra en samlet til 
flere, hvis man skal være 
i forskellige lokaler? 
 

Ja, I kan godt ændre en booking, hvis der fortsat er åbent for booking på det 
prøvetidspunkt, I oprindeligt har booket til. Hvis der er lukket for booking, kan 
I ikke. 

Kan man stadig tilmelde 
elever til digitale 
selvrettende prøver – er 
der plads til alle? 

Ja. For både FP9 Dansk, retskrivning, FP9 Dansk, læsning og FP9 Matematik 
uden hjælpemidler er der to forskellige tidspunkter, prøverne kan afvikles på. 
Grænsen for antallet af deltagende elever kan være nået for det ene 
tidspunkt, og den pågældende prøve vil derfor være lukket for booking. I kan 
derfor opleve, at I ikke kan vælge mellem de to tidspunkter, men må vælge 
det, hvor der er ledige pladser. 
 
For FP9 Biologi, FP9 Geografi og FP9 Fysik/kemi er der kun et tidspunkt. Alle de 
elever, der får udtrukket disse fag, skal aflægge prøverne som digitale 
selvrettende prøver, og der er plads til alle. 

Bookes udtræksprøverne 
automatisk? 

Nej, I skal selv booke eleverne til alle prøver, der aflægges som digitale 
selvrettende prøver. Brugere med rettigheden Inst.ledelse kan booke eleverne 
på testogprøver.dk. Der er link til vejledningen, hvor I kan læse om booking, på 
https://testogprøver.dk  

 

Monitorering og igangsættelse af digitale selvrettende prøver 
 

Hvordan får vi adgang til 
monitoreringssiden? 
 

Monitoreringssiden er tilgænglelig via menupunktet ”Afvikling” på 
testogprøver.dk 
 

Hvem har rettighed til at Alle medarbejdere med rettighed til at afvikle test og prøver kan igangsætte 

https://testogprøver.dk/


igangsætte digitale 
selvrettende prøver? 
 

prøverne. Log ind i testogprøver.dk og se under menupunktet ”Mine 
rettigheder”. Hvis den tilsynsførende ikke er tildelt rettighed til afvikling, kan 
administrator ændre dette. 
  
 

 

Afvikling 
 

Kan prøverne afvikles på 
macbook, Chromebooks 
og Ipad? 
 

Vi anbefaler, at eksempelprøverne gennemgås med det udstyr, eleverne 
forventer at skulle afvikle prøverne på. Såfremt eksempelprøverne virker med 
dette udstyr, kan I med meget stor sandsynlighed forvente, at prøverne til 
sommer vil virke på samme måde. 
 

Kan man genoptage de 
digitale selvrettende 
prøver, hvis 
internetforbindelsen 
ryger, eller skal man 
begynde forfra? 

Der gemmes (hvis serveren kan kontaktes), hver gang eleven skifter side, og 
hvis eleven stopper med at indtaste i et felt. For at imødekomme 
netværksproblemer, gemmes der også hvert andet minut. 
 

 

Bedømmelse 
 

Hvordan få vi 
resultaterne fra de 
digitale selvrettende 
prøver? 

Medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse kan tilgå elevernes bedømmelser. 
For prøverne i dansk og matematik vil bedømmelserne være tilgængelige efter 
d. 29. maj, for naturfagene efter d. 2. juni. I får direkte besked.  
Elevernes bedømmelse af generalprøven vil være klar den 23. marts. 
 

 


