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Skapa nya och hantera befintliga test i kursrummet 
Under menyn Kursverktyg och Tester listas alla tester som finns i kursrummet.  

Här kan du skapa nya tester, importera tester från andra kurser, redigera eller ta bort 

befintliga tester. Du ser också i kolumnen Distribuerad om testet finns tillgängligt för 

studenterna i kursrummet och i så fall var, i vilken mapp. 

 

För att redigera eller ta bort ett test, klicka på den lilla grå pilen precis till höger om namnet. 

 

Göra testet tillgängligt i kursrummet 
För att göra ett test tillgängligt för studenterna i ditt kursrum så går du till önskad sida eller 

innehållsmapp i rummet och väljer ”Granskningar” och sedan ”Test”. 
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I nästa steg kan du välja att skapa ett nytt test eller att ladda upp ett befintligt. 

 

Välj testet ur listan, här i exemplet: ”Namnet på mitt test” och klicka på ”Skicka”.  
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Skapa test 
Efter du klickat på ”Skapa” får du fylla i namn samt eventuell beskrivning och instruktion för 

testet. Klicka därefter på ”Skicka”. 

Skapa fråga 

Under menyalternativet ”Skapa fråga” finns ett antal olika frågetyper.  

 

Information om vad de olika frågetyperna innebär samt dess olika inställningsmöjligheter 

finner du mer information om här: https://help.blackboard.com/sv-

se/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Question_Types 
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Värt att notera är att det när du skapar din fråga finns fälten ”Frågetitel” och ”Frågetext”. 

Det är i fältet ”Frågetext” som själva frågan ska skrivas, medan ”Frågetitel” inte syns för 

studenten som gör provet. 

Återanvänd fråga 

Under menyalternativet ”Återanvänd fråga” finns flera olika alternativ för att ladda upp 

redan skapade frågor i ditt test. 

 

Skillnaden mellan frågeuppsättning och slumpvist block 

Funktionerna ”Frågeuppsättning” och ”Slumpvist block” är mycket lika varandra och det 

finns egentligen endast två synbara skillnader. 

Den ena skillnaden är kontrollen som du som lärare har över vilka frågor som presenteras för 

studenten. För ”Frågeuppsättning” väljer du vilka specifika frågor som ska kunna presenteras 

för en student medan du för ”Slumpvist block” väljer vilken frågebank och frågetyp som 

frågorna ska tillhöra. 

Den andra skillnaden är var frågorna kan komma från. För ”Frågeuppsättning” kan du välja 

frågor från antingen en upprättad frågebank eller ett annat test i kursrummet. För 

”Slumpvist block” måste du välja en eller flera frågebanker. Frågor som ligger i andra test 

men inte i en frågebank är inte tillgängliga för ”Slumpvist block”. 
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Skapa frågeuppsättning 

Med alternativet ”Skapa frågeuppsättning” har du möjligheten att välja ut ett antal frågor ur 

en frågebank och/eller andra test i kursrummet för att presentera ett givet antal av dem i ett 

slumpmässigt urval. 

 

I exemplet på föregående sida har vi valt att presentera frågor från dels en frågebank och 

dels ett annat test i kursrummet. Efter det har vi valt två specifika frågor som vi vill ska 

utgöra vår frågeuppsättning. 

När vi är nöjda med vår frågeuppsättning klickar vi på ”Skicka”. 

Vi skickas då tillbaka till vårt test och ser hur frågeuppsättningen lagts till. 

 

Följande information visas: 
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Alternativ Betydelse 

Summa frågor Det totala antalet frågor som finns i 

frågeuppsättningen. 

Antal frågor som ska visas Hur många av uppsättningens frågor som 

ska presenteras när studenten gör testet.  

Poäng per fråga (och antal poäng) Antalet poäng som varje fråga i blocket är 

värd (och det totala antalet poäng som 

blockets samtliga frågor är värt). 

Frågor i uppsättningen Visa frågorna som ingår i uppsättningen. 

När student senare gör testet kommer den, i vårt exempel, få en slumpmässigt utvald fråga 

av de totalt två som ingår i vår frågeuppsättning. 

Skapa slumpvist block 

Med alternativet ”Skapa slumpvist block” har du möjligheten att skapa ett block av frågor 

utifrån vissa givna kriterier. Frågorna måste finnas i en befintlig. I nästa steg har du sedan 

möjlighet att välja hur många av dessa frågor som presenteras slumpmässigt för studenten.  

När du först klickar på Skapa slumpvist block möts du av följande. 
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Du kan då välja bland de tillgängliga frågebankerna och vilka frågetyper du är intresserad av. 

I exemplet ovan finns endast en frågebank och vi har ännu inte valt någon frågetyp. I bilden 

nedan har vi markerat alternativet ”Alla frågebanksfrågor” och får då upp samtliga frågor i 

den valda frågebanken. 

 

När du är nöjd med de frågor som matcher dina valda kriterier klickar du på ”Skicka”. Blocket 

är nu inlagt i testet och det ser ut som följer: 
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Här presenteras du med följande information. 

Alternativ Betydelse 

Summa frågor Det totala antalet frågor som finns i det 

slumpvisa blocket. 

Antal frågor som ska visas Hur många av blockets frågor som ska 

presenteras när studenten gör testet.  

Källfrågebank Den frågebank som frågorna kommer från. 

Frågetyper Vilka frågetyper som filtrerats ut. 

Poäng per fråga (och antal poäng) Antalet poäng som varje fråga i blocket är 

värd (och det totala antalet poäng som 

blockets samtliga frågor är värt). 

Förhandsgranska frågor som matchar valda 

kriterier 

Möjlighet att förhandsgranska de frågor 

som matchar dina valda kriterier. 

När student senare gör testet kommer den, i vårt exempel, få två stycken slumpmässigt 

utvalda frågor av de totalt sex tillgängliga. 

Viktigt – om du ändrar eller tar bort en fråga 

Om frågan har använts i ett annat test via en frågebank så kommer resultatet att påverkas 

för de studenter som tidigare har gjort testet. Om du till exempel helt tar bort en fråga så 

kommer de studenter som hade svarat rätt att få en poäng mindre på hela testet. 
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Ladda upp frågor 

Har du frågor sparade på fil sedan tidigare finns möjligheten att ladda upp dessa frågor för 

att använda i antingen ett test eller en frågebank. Filen som du laddar upp behöver vara en 

tabbavgränsad text-fil och måste följa en viss given struktur. Mer om den strukturen här: 

https://help.blackboard.com/sv-

se/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Reuse_Questions/Upload_Questions  

Frågeinställningar 

Det finns ett antal övergripande frågeinställningar som kan göras. Flera av dem påverkar 

vilka alternativ du har när du skapar olika frågor. Mer information om vad varje alternativ 

innebär finns nedan. 

Alternativ Beskrivning 

Ge återkoppling på enskilda svar Lägg till möjligheten att aktivera 

återkoppling på enskilda svar istället för att 

endast ha en uppsättning 

återkopplingsrutor för rätta eller felaktiga 

svar. Du kan inte ge individuell återkoppling 

för svar på sant/falskt-, ordna korrekt- eller 

para ihop-frågor. 

Lägg till bilder, filer och webblänkar i 

individuell återkoppling.  

Du kan lägga till bilder, filer och webblänkar 

i individuell återkoppling. 

Lägg till bilder, filer och webblänkar i svar Du kan lägga till bilder, filer och webblänkar 

i de svar du anger. 
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Lägg till kategorier, ämnen, 

svårighetsgrader, nyckelord och 

läraranteckningar till frågor  

Du kan lägga till metadata och dina 

anteckningar i frågor. När du söker efter 

frågor från en frågebank eller andra test 

och enkäter, kan du söka efter frågor 

utifrån de här kriterierna. 

Specificera standardpoäng när frågor 

skapas 

Du kan automatiskt tilldela alla frågor i ett 

test samma standardpoängvärde. Det mest 

effektiva sättet att ange 

standardpoängvärdet är att ange det innan 

du skapar frågorna. Om du ändrar 

standardpoängvärdet får endast nya frågor 

det nya värdet. Frågor som du skapade före 

ändringen behåller det gamla poängvärdet. 

Du kan inte ange ett standardpoängvärde 

för frågor i frågebanker och enkäter. 

Ange delpoängsalternativ för svar  Aktiverar möjligheten att ge delpoäng för 

frågor i ett test. När du aktiverar delpoäng 

kommer en del av frågans totala poäng att 

tilldelas när ett svar inte är helt rätt. Du kan 

aktivera delpoäng när du skapar eller 

redigerar en fråga. 

Delpoängsalternativet visas inte för 

frågebanker och enkäter. 
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Ange alternativ med negativa poäng för 

svar  

Aktiverar möjligheten att ge minuspoäng 

för svar i ett test. Du måste aktivera 

delpoängsalternativet innan alternativet för 

negativa poäng visas. Du anger negativa 

poäng (används som minuspoäng för 

felaktiga svar eller gissningar) som ett 

negativt procentvärde i delpoängsrutan för 

varje felaktigt svar. Om du väljer det, visas 

ett alternativ att tillåta negativ 

poängsättning för svar när du skapar eller 

redigerar frågor. 

Alternativet för negativa poäng visas inte 

för frågebanker och enkäter. 

Gör det möjligt att tilldela frågor som 

extrapoäng  

Du kan göra extrapoäng tillgängliga för 

frågor som ingår i testet. Om du väljer det 

här alternativet kan du tilldela extrapoäng 

för varje enskild fråga efter att du har 

skapat den. 

Alternativet för extrapoäng visas inte för 

frågebanker eller enkäter. 

Ange slumpvis ordning av svar Du kan låta svaren visas i en slumpmässig 

ordning. Om du väljer det, visas alternativet 

när du skapar eller redigerar varje fråga. 

Ange om svaren ska visas vågrätt eller 

lodrätt  

Aktiverar möjligheten att välja om svaren 

ska visas lodrätt eller vågrätt. Alternativet 

visas då när du skapar eller redigerar varje 

fråga. 
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Ange numreringsalternativ för svar  Aktiverar möjligheten att bestämma 

numreringen för svar, till exempel 1, 2, 3 

eller A, B, C. Alternativet visas när du skapar 

eller redigerar varje fråga. 

Frågebank 
Du har möjligheten att bygga upp en frågebank som du sedan kan använda för test i kursen. 

För att bygga upp en frågebank går du till det aktuella rummet, klickar på ”Kontrollpanel” 

längst ner i menyn och sedan ”Kursverktyg, Tester, enkäter och frågebanker” och slutligen 

”Frågebanker”. 

Där kan du välja att bygga en ny frågebank eller importera en frågebank. 

  

Skapa frågebank 

När du ska bygga upp en ny frågebank börjar du med att ge frågebanken ett namn och 

eventuellt en beskrivning och instruktion. Klicka sedan på ”Skicka”. 

Nu är du redo att börja bygga din frågebank. Frågor till din frågebank kan du lägga in på olika 

sätt. 

Skapa fråga 

Här skapar du frågor på samma sätt som när du gör ett test. Läs mer om att skapa frågor 

under rubriken ”Skapa fråga”. 
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Sök frågor 

Genom alternativet ”Sök frågor” kan du söka bland och lägga till frågor från andra 

frågebanker eller test i kursrummet. 

Ladda upp frågor 

Precis som när du skapar ett test kan du ladda upp frågor till en frågebank. Läs mer om att 

ladda upp frågor under rubriken ”Ladda upp frågor”. 

Testalternativ 
När du valt ett test som du ska lägga upp i ditt kursrum presenteras du med ett antal 

testalternativ. Dessa alternativ är även tillgängliga i efterhand via att klicka på pilen bredvid 

testets namn, se nedan. 
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Vilka testalternativen är och vad de betyder ser du nedan. 

Alternativ Beskrivning 

Namn Vilket namn testet ska ha. 

Välj färg på namn 

  

Ange vilken färg som namnet på testet ska 

ha i kursrummet. 

Beskrivning av innehållslänk 

 

Testets beskrivning som den presenteras på 

innehållssidan eller i innehållsmappen 

innan studenten gått in på testet. Har du 

skrivit en beskrivning när du skapade testet 

är det denna som står här som standard.  

Testbeskrivning   

 

Beskrivning av testet som kan presenteras 

när studenten klickat sig in på testet men 

innan de har påbörjat testet. 

Visa deltagarna testanvisningar innan de 

påbörjar testet. 

 

Avgör om studenten presenteras med 

ovanstående testbeskrivning innan den 

påbörjar testet. 

Testanvisningar 

 

Instruktioner för testet som kan 

presenteras när studenten klickat sig in på 

testet men innan de har påbörjat testet. 

Visa deltagarna anvisningar innan de 

påbörjar testet. 

 

Avgör om studenten presenteras med 

ovanstående testinstruktioner innan den 

påbörjar testet. 
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Öppna i ett nytt fönster (Ja/Nej) 

 

Om testet ska öppnas i ett nytt fönster/ny 

flik. 

Testtillgänglighet (Ja/Nej) 

 

Om testet ska vara tillgängligt. Är denna 

ställd till ”Ja” så kan studenterna i rummet 

se testet. 

Lägg till ett nytt anslag för detta test 

(Ja/Nej) 

 

Om ”Ja” så skapas det ett anslag/en nyhet i 

kursrummet om att testet är tillgängligt. 

Flera försök  Om aktiverat får studenten göra testet flera 

gånger. Det går att välja att tillåta 

obegränsat antal försök eller ett visst givet 

antal. 

Betygsätt försök med hjälp av  

  

 

Om man valt att ge studenten flera försök 

så får man här välja om det betyg studenten 

ska få för uppgiften ska vara: 

- Sista bedömda försöket 

- Högsta resultat (av samtliga försök 

- Lägsta resultat (Av samtliga försök) 

- Första bedömda försöket 

- Genomsnitt av bedömda försök 
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Påtvinga fullbordan 

  

 

Om aktiverat kan studenten inte stänga ner 

provet under pågående försök för att sedan 

komma tillbaka och skriva klart vid ett 

senare tillfälle. 

Ställ in tidur Om aktiverat har studenten ett visst givet 

antal minuter på sig att färdigställa testet. 

Är detta aktiverat kan du även ange om 

testet efter den tiden har gått ska skickas in 

automatiskt eller inte. 

Visa efter och Visa t.o.m.    Här kan du välja att testet ska vara 

tillgängligt (synligt) från och med en viss 

tidpunkt och/eller till och med en viss 

tidpunkt. 

Lösenord Här finns möjligheten att kräva att 

studenten anger ett lösenord för att få 

genomföra testet. Lösenordet sätter du i 

textrutan bredvid kryssrutan. 

Undantag för testtillgänglighet   

 

Här kan du lägga till en specifik användare 

eller grupp av användare som du vill göra 

undantag för på följande punkter: 

- Antal försök 

- Tillgänglighetsdatum 

Du kan alltså ge vissa studenter eller 

grupper fler försök på sig eller låta dem se 

testet under en annan/förlängd/förkortad 

tidpunkt. 
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Förfallodag   Du kan ange en förfallodag för att ha gjort 

testet. Skillnaden mellan detta datum och 

tillgänglighetsdatum är att ”Förfallodag” 

inte påverkar om studenterna kan se testet 

eller inte. 

Tillåt inte att deltagare påbörjar testet 

efter inlämningsdag. 

    

Om du ställt in en förfallodag så kan du i 

denna kryssruta tala om att deltagare inte 

ska få påbörja testet efter inlämningsdagen. 

Ta med det här testet i poängberäkningar i 

Kursadministration och resultat   

 

Det finns funktioner i Learn för att 

automatiskt räkna ut ett kursbetyg. Med 

denna kryssruta avgör du om detta test ska 

beaktas i den beräkningen. 

Dölj resultat på detta test helt för läraren 

och Kursadministration och resultat 

    

 

Om aktiverat kommer läraren inte se 

studenternas resultat på detta test. Kan 

exempelvis användas om man gör 

självdiagnostiska tester som inte ska 

påverka betygsättningen. 
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Visa testresultat och återkoppling för 

deltagare 

Inställningarna avgör vad studenten får se 

och när efter slutfört försök den får se det. 

Här går det exempelvis att ställa när 

studenten ska få se hur många poäng den 

hade eller när den ska se vilka frågor den 

hade rätt och fel på. Med dessa 

inställningarna kan man vara väldigt precis i 

vilken information man ger till studenterna 

om testet. Kontakta gärna NGL-centrum på 

support@du.se om du vill bolla idéer eller 

olika alternativ för dessa inställningar. 

Testpresentation 

 

Om testets frågor ska presenteras alla på en 

gång eller en åt gången. 

Gör det förbjudet att backa och ändra 

 

Om du valt att testets frågor ska 

presenteras en i taget kan du i denna 

kryssruta avgöra huruvida studenten får 

backa tillbaka i testet och ändra sina svar. 

Det kan vara en bra idé att förhindra detta 

om frågor i senare delar av testet kan röja 

rätt svar på tidigare frågor.  

Slumpvisa frågor Om testets frågor ska presenteras i en 

slumpvis ordning. Om denna inte är 

ikryssad presenteras frågorna i den ordning 

du lagt dem när du skapat testet. 
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