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Introduktion 

Hurtig vurdering af færdigheder: Hvorfor, 

hvordan og for hvem? 

Det du sidder med her, er en vejledning til 

vurdering af faglige færdigheder & 

kompetencer uden at der behøves et fælles 

sprog. 

Hvorfor er et sådant værktøj 

interessant – og nødvendigt? 

Det europæiske arbejdsmarked har behov for 

flere arbejdstagere. Offentlige institutioner og 

organisationer, jobcentre, ansættelses-

bureauer og andre arbejdsmarkedspartnere 

står således over for en stigende efterspørgsel 

efter en kompetent, fleksibel og mobil 

arbejdsstyrke. 

Anerkendelse af indvandreres faglige 

færdigheder og udviklingen af  metoder, der 

er relevant for processen, er derfor et meget 

aktuelt emne i Europa i øjeblikket. 

Dette stemmer overens med de nationale 

politikker, der sigter mod at integrere 

nyankomne i samfundet så hurtigt og effektivt 

som muligt. Lange erhvervsuddannelses-

programmer er ikke altid den bedste og mest 

effektive løsning for indvandrere - eller for 

arbejdsmarkedet. 

 Et flertal af indvandrere mangler visse 

kompetencer; kan ikke dokumentere og / eller 

fremvise erhvervede færdigheder (dvs. på 

grund af sproglige barrierer) eller skal 

opdateres fagligt for at kunne leve op til de 

nuværende og ændrede standarder på 

arbejdsmarkedet, samt at blive aktive 

deltagere i det lokale, nationale og 

europæiske samfund.   

For at tilbyde erhvervsuddannelse eller 

videreuddannelse ift. til indvandrernes 

egentlige behov, eller mhp at guide dem i en 

retning eller sted, der svarer til deres faglige 

færdigheder, skal der være en vurdering og et 

værktøj, der viser forudgående læring, 

erhvervserfaring, kompetencer og 

færdigheder, der er relevante for deres faglige 

udvikling.                                                              

Dertil skal også skabes en testsituation, hvor 

indvandreren ikke behøver at være flydende 

på det lands sprog, hvor han / hun søger 

beskæftigelse. 

Brugbare værktøjer til vurdering og måling af 

forudgående læring, faglige og arbejdsplads-

kulturelle færdigheder, sparer desuden tid og 

økonomiske ressourcer.  

Denne opgave er netop, hvad Fast Track-

projektet har forsøgt at gøre! 

Evalueringsværktøjer til tre erhverv: 

Køkkenhjælper, social-og sundhedshjælper og 

flisemontør er således allerede designet, og 

testværktøjerne er inkorporeret i manualen; 

færdige og klar til brug. Desuden kan de 

bruges som modeller til udarbejdelse af nye 

test og nye afklaringsværktøjer. 

Hvordan? 

Vurderingen udføres ved at lade indvandreren 
gennemføre en ikke-sproglig test eller quiz, 
der består af billeder, der beskriveregentlige 
arbejdspladsfærdigheder, situationer og 
dilemmaer.                                                         
Det er designet således at man svarer på 
multiple-choice spørgsmål/billeder,  ja/nej 
spørgsmål, sætte billeder i den rigtige 
rækkefølge / sekvens mv. 

Testene er beregnet på at være valide (reel 

vurdering af faktiske og virkelige 

kompetencer) og hurtig at gennemføre. 
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Manualen og den tilhørende guide kan give 

andre erhverv eller arbejdsmarkedsaktører 

mulighed for at udarbejde deres egne prøver i 

overensstemmelse med deres egne behov og 

nationale standarder og tilføje dem til 

vurderingsporteføljen i fremtiden.  

For hvem?  

 

Afklaringsværktøjet kan anvendes på 

forskellige niveauer og med forskellige 

formål. 

1. Indvandreren, der søger arbejde i et 

europæisk land, nysgerrig på de færdigheder, 

der er nødvendige for ham / hende for at få 

fodfæste på en arbejdsplads og måske behov 

for passende træning og hurtigere vej til  

arbejdslivet. 

2.  Den kommunale sagsbehandler på 

Jobcenter, Karrierevejleder eller 

rektutteringsmedarbejder, HR,  der forsøger 

at matche arbejdsplads med jobsøgende. 

3. Arbejdspladser, der søger medarbejdere, 

hvis færdigheder matcher de eksisterende 

behov for arbejdskraft og ønsker at vurdere 

deres medbragte kompetencer på en mere 

effektiv og tidsbesparende måde. Også når 

man overvejer mulig ekstra træning eller 

jobskabelse på arbejdspladsen. 

4.  Undervisere og uddannelsesinstitutioner 

der forsøger at tilbyde mere effektive 

vejledningsprocesser og bedre skræddersyede 

opkvalificeringsprogrammer. Derudover kan 

det bruges til evaluering af interne 

uddannelsesprocesser og -programmer.  
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Hvordan kommer 

jeg I gang? 

For at gå i gang med opgaven har du brug for 

grundliggende computerfærdigheder, en 

computer, internetadgang, kamera og 

muligvis billedredigeringssoftware.                 

Ud over billeder kan du også bruge tegninger 

og/eller videoer. Imidlertid kræver brug af 

videoer og tegninger ikke kun mere tid, men 

også (mere) avancerede computer-

færdigheder, videoredigeringssoftware og 

illustrator, hvis du ikke vil købe rettigheder til 

at bruge betalte billeder. Det er vigtigt at 

betone,  at ved at bruge dine egne billeder, 

kan du præsentere præcis, hvad du vil have på 

billederne, fokusere på små detaljer og bruge 

dem til kommercielle formål, også uden at 

anmode om tilladelse. 

 

Hvordan udvælges et felt eller 

erhverv? 

Før du starter det konkrete arbejde, bør du 
overveje, indenfor hvilket felt eller erhverv en 
kompetenceafklaring skal gennemføres.       
Når du vælger et bestemt felt eller erhverv, 
skal du gøre formålet med testen og 
målgruppen klart.  Der er således forskellige 
aspekter at overveje: skal du bruge 
kompetenceafklaringen for eksempel i et 
jobcenter, i en uddannelsesinstitution eller i 
et firma? Der er således forskellige aspekter, 
der skal tages i betragtning, mens du skaber 
indholdet til kompetenceafklaringen 
afhængigt af målgruppen.  

Du bør også overveje de behov, som din 
kompetenceafklaring skal svare på.                 
Du kan bruge en kompetenceafklaring som 
vejledningsværktøj i en erhvervsuddannelses- 
institution, for eksempel i begyndelsen af en 
uddannelse, for at anerkende migranters 
forudgående læring i valideringsprocessen 
eller i planlægning af en persons videre 

uddannelsesvej. Alternativt kan du bruge det 
som er rekrutteringsværktøj i en 
ansættelsesproces, for eksempel i et firma, 
der rekrutterer udenlandsk arbejdskraft. 
Afhængigt af virksomhedens mål vil du måske 
tilføje nogle virksomhedsspecifikke dele i din 
kompetenceafklaring. 

Kort tid før du starter processen, skal du 

derfor definere i det mindste for hvem, til 

hvilke formål og for hvilket behov og krav du 

vil have din kompetenceafklaring til at 

opfylde.                                                                              

I planlægningen bør du også specielt være 

opmærksom på områder, der er relevante ift. 

en ikke-sproglig tilgang. For eksempel en 

branche der har efterspørgsel på arbejdskraft 

eller brancher, hvor mange indvandrere har 

erhvervserfaring fra deres hjemland, eller 

uddannelsesområder, der har en stigende 

mængde studerende med indvandrer-

baggrund og et behov for at anerkende deres 

faglige færdigheder på et tidligt stadium. 

Hvilke kompetencer skal afklares? 

                                                                                        

Når du har valgt et felt, skal du identificere de 

færdigheder eller kompetencer, du vil tilføje 

til din kompetenceafklaring. Den bedste måde 

at starte processen på er at blive bekendt 

med de nationale læringsmål/fagbeskrivelser, 

der anvendes i erhvervsuddannelsen.              

På den baggrund kan du starte en mere 

detaljeret undersøgelse med hensyn til 

områder, der skal dækkes af 

afklaringen/vurderingen. Du kan interviewe 

faglærere og arbejdslivsrepræsentanter, som 

f.eks. arbejdsgivere, elever, mentorer på 

arbejdspladsen og iværksættere, samt 

vejledere og rådgivere, fx på jobcentre.    

Fokus bør være på reelle krav til 

kernefærdigheder, som er vigtige i 

arbejdslivet. Et samarbejde med forskellige 

aktører vil sandsynligvis give det bedste 
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resultat, der tager hensyn til forskellige 

synspunkter.  

For at skabe en struktur i afklaringen er det 

tilrådeligt at opdele kernefærdigheder 

indenfor et erhverv i tematiske områder. 

Disse kan eventuelt vurderes delvist for at 

holde bedømmelsen enkel. Et felt eller 

erhvervsafklaring bør bestå af 3 til 6 tematiske 

områder, med andre ord – deltests eller 

undertests. Tematiske områder kan f.eks. 

være beklædning værktøj, materialer, 

sikkerhed på arbejdspladsen, hygiejne, 

interaktion eller konkrete arbejdsopgaver, alt 

efter arbejdets karakter eller art.  

Kompetencer, der ofte er relevante indenfor 

et erhverv, er både hårde og bløde 

kompetencer. Efter at have defineret 

kerneværdierne og delt dem i deltests, skal du 

dele kompetencer i hårde og bløde 

kompetencer. For at få den rette vægt, logisk 

rækkefølge af spørgsmålene og ensartet 

indhold, skal du også finde en balance mellem 

hårde og bløde kompetencer ved at definere, 

hvilke du mener, er vigtigere/vigtigste 

indenfor dette erhverv og understrege det i 

dit afklaringsværktøj. Dette afhænger 

selvfølgelig af erhvervet. For eksempel har 

sygeplejere indenfor ældrepleje mere behov 

for bløde kompetencer i deres arbejde end en 

metalarbejder. 

Hvem kan drage nytte af afklaringen? 

Som tidligere nævnt kan kompetence-

afklaringen bruges til forskellige formål.     

Efter vores erfaring kan målgrupper fx  være 

jobcentre, erhvervsuddannelsesudbydere, 

skoler og uddannelsescentre, repræsentanter 

for arbejdslivet, fagforeninger og branchefolk.  

I jobcentre kan rådgivere bruge det som 

vejledningsværktøj i de tidlige stadier, da der 

kan være nogle forståelsesproblemer på 

grund af manglende fælles sprog.                              

I uddannelsessektoren kan undervisere og 

vejledere f.eks. anvende kompetence-

afklaringen i rådgivningssamtaler og i 

testperioder forud for erhvervsuddannelse.     

På arbejdspladserne er der forskellige 

muligheder for at anvende kompetence-

afklaring:  I en n rekrutteringsproces, som 

anerkendelse af medarbejdernes forudgående 

læring og planlægning af videreuddannelse 

som et læringsværktøj i introduktionsfasen, 

når/hvis der uddannes nyankomne på en 

arbejdsplads.                                                      

Desuden kan fagforeninger og branche-

foreninger drage fordel af det.                        

Selvfølgelig kan der være andre gode måder 

at udnytte ideen om ikke-sproglig 

kompetenceafklaring til et bestemt erhverv 

eller felt.  
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iSpring Quizmaker 

og  iSpring Learn 

instruktioner 

Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger de 

værktøjer, der anvendes til at lave  quizzer, 

samt hvordan du bruger tjenesten til at 

gemme resultaterne. Bemærk, at mange svar, 

der ikke er inkluderet i denne vejledning, 

findes på iSpring-  vejledningssiderne: 

http://www.ispringsolutions.com/support/q

uizmaker/video-tutorials.html 

Download af iSpring QuizMaker 

værktøjet og registrering  af en iSpring 

QuizMaker licens 

 

QuizMaker værktøjet kan downloades på 

Windows computers udelukkende fra iSpring 

website/hjemmeside: 

http://www.ispringsolutions.com/ispring-

quizmaker  

For at tilmelde dig/få en licens skal du klikke 

på linket ”prissætning" (Price list). Bemærk, at 

der gives rabat til akademiske, non-profit og 

offentlige organisationer/institutioner.  

Følg betalingsprocessen, hvorefter der bliver 

sendt en licenskode, som bruges til at låse 

QuizMaker-værktøjet op,  ud over dets gratis 

prøveperiode. 

Brug koden i QuizMaker-programmet for at 

aktivere den. Hvis det lykkes, får du en 

bekræftelsesmeddelelse.  

QuizMaker-værktøjet er nu klar til brug. 

Hvis du vil overføre licensen til en anden 

computer eller til en anden bruger, skal du 

sikre dig, at du først deaktiverer licensen fra 

en tidligere installation. Instruktioner om 

hvordan man gør dette, kan findes her: 

http://www.ispringsolutions.com/docs/displ

ay/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+Lice

nse  

Registering af en  iSpring Learn licens 
ISpring Learn-tjenesten giver dig mulighed for 

at oprette brugere til at gennemføre dine 

quizzer (når du vil begrænse adgangen til 

hvem der kan tage quizerne) samt gemme 

dataene fra quizforsøgene. Under oprettelsen 

af quizzerne kan du angive, hvilken tjeneste 

resultaterne skal  sendes til. Hvis du vil bruge 

tjenesten iSpring Learn, skal du registrere dig 

ift. en licens. Det gøres her: 

http://www.ispringsolutions.com/ispring-

learn  

Sørg for, at når du har registreret iSpring 

Learn-kontoen, at du konfigurerer følgende 

indstillinger: 

• Opret en fælles udgiver (publisher)konto 
• Opret elevkonti 
• Fjern den automatiske fornyelse af licensen, 
hvis det er nødvendigt 
 

http://www.ispringsolutions.com/support/quizmaker/video-tutorials.html
http://www.ispringsolutions.com/support/quizmaker/video-tutorials.html
http://www.ispringsolutions.com/ispring-quizmaker
http://www.ispringsolutions.com/ispring-quizmaker
http://www.ispringsolutions.com/docs/display/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+License
http://www.ispringsolutions.com/docs/display/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+License
http://www.ispringsolutions.com/docs/display/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+License
http://www.ispringsolutions.com/ispring-learn
http://www.ispringsolutions.com/ispring-learn
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Hvordan laver man en skabelon  

Det første skridt imod at skabe et ensartet 

’branded’ sæt af quizzer er at sikre, at de alle 

ser ud og "føles" ens, på trods af forskelligt 

indhold. Den bedste måde at gøre dette på er 

at oprette en skabelon til quizzerne. 

Start med at oprette en blank quiz og justér 

indstillingerne for afspilning og egenskaber 

efter dine behov. Du kan til enhver tid klikke 

på knappen Preview for at se og teste din 

quiz.

 

De konfigurationer der blev anvendt på 

projektskabelonen, var:  (*Da testprogrammet er på 

engelsk, bibeholdes herunder gennemgående den engelske 

version, af hensyn til brugervenligheden) 

 Size: Default 16:10 (960 x 600px) 

 Passing Score: 100% 

 Time limit: None 

 Number of attempts to take the quiz: 

Unlimited (Due to many persons 

using the same username and 

password to take the quiz.) 

 Feedback: Title and Text (The text 

contained the images for a correct or 

incorrect answer.) 

 Quiz Taker Info: None. (We created a 

question to ask for an identification 

code instead, as this would show up in 

the answer results.) 

 Navigation: Linear, 1 question at a 

time. 

 Question defaults: 10 points per 

correct answer. 0 points per incorrect 

answer. 1 attempt per question, 

shuffled answers. 

 Feedback: Correct answers receive a 

green “tick” image, incorrect answers 

receive a red “cross” image. 

 Result: Regardless of whether the 

quiz was passed or not, the user is 

referred to the project website. 

 Reporting: No additional reporting 

methods were used as the iSpring 

Learn service is used. 

Se følgende afsnit for, hvordan du opretter 

eksempelspørgsmål til din skabelon. 

Hvordan man stiller spørgsmål 

Det vigtigste aspekt at huske, når du laver 

spørgsmål er, at du har to visninger til 

rådighed: 

 Form View  

 Slide View 

Form view er bedst når man vil tilføje:               

• Spørgsmåls –billeder                                         

• Svar- billeder                                                                  

• Organisering af svar (fx korrekt sekvens, 

korrekte par og aktive hotspot-områder) 

Men Slide view er bedst til:                                  

• Tilføjelse af spørgsmålstegn (bruges til at 

angive, hvilken type svar der kræves uden at 

bruge tekst)                                                                       

• Beskæring af spørgsmålstegn                

Organisering af spørgsmålets layout, f.eks. 

placering af spørgsmåls-ikonet                                        

• Testning af, at alle mulige svarbilleder er 

synlige for de personer, der vil tage quizzen. 

Det anbefales kraftigt, at hvert spørgsmål har 

et ikon til-  ikke-verbalt - at informere test-

tageren om hvilken type svar der er behov for. 



7 
 

Se venligst kapitlet vedrørende ikoner for 

mere information. 

For at tilføje spørgsmål, klik på enten Graded 

Question eller 

Survey Question og 

udvælg så én af 

spørgsmåls-typerne. 

Survey questions har 

ikke korrekte / 

inkorrekte svar. 

 

Spørgsmålstyper 

Her er nogle tips, til at oprette hver af de 

spørgsmålstyper, der blev brugt i projekt-

quizzerne: 

 

Kort svar 

Dette er det eneste spørgsmål fra listen over 

undersøgelsesspørgsmål, som ikke 

bedømmes. Dette blev brugt til at give 

testudviklerne mulighed for at angive en 

identifikator (fx et nummer eller en kode), så 

resultaterne kunne relateres specifikt til én 

bestemt person. 

 

Dette spørgsmål kræver blot, at spørgsmålet 

skal skrives eller et billede skal vises. 

 

Sandt / Forkert 

Dette spørgsmål bruges til at identificere et 

enkelt korrekt svar ud fra to muligheder.      

Den person, der gennemfører quizzen/ 

spørgsmålet, bliver undertiden bedt om at 

identificere hvad der er forkert på billedet, så 

forskellige ikoner blev introduceret for at 

sikre, at testtageren vidste, om man skulle 

søge efter korrekte eller forkerte svar. 

Dette spørgsmål kræver et spørgsmålstegn og 

et billede for hvert svar. 

MultipleChoice                                   

Dette spørgsmål bruges til at identificere et 

enkelt sandt/forkert svar fra flere muligheder. 

Testtageren bliver bedt om at identificere 

hvad der er sandt/forkert på spørgsmålet/ i 

situationen, så forskellige ikoner blev 

introduceret for at sikre, at testtageren  

vidste, om man skulle søge efter korrekte eller 

forkerte svar. 

Dette spørgsmål kræver et spørgsmålstegn og 

et billede for hvert svar. 

 

Flere svarmuligheder 

Dette spørgsmål bruges til at identificere to 

eller flere sande/forkerte svar fra flere 

muligheder. Testtageren bliver bedt om at 

identificere hvad der er sandt/forkert på 

spørgsmålet/ i situationen, så forskellige 

ikoner blev introduceret for at sikre, at 

testtageren  vidste, om man skulle søge efter 

korrekte eller forkerte svar.  

Dette spørgsmål kræver et spørgsmålstegn og 

et billede for hvert svar. 

Matching 

Denne spørgsmålstype bruges til at 

identificere tilknytningen mellem to objekter, 

såsom et værktøj og dets formål. f.eks. ost og 

rivejern. For hvert billede til venstre findes et 

korrekt svar/billede, som er tilfældigt placeret 

til højre. Testtageren skal trække og slippe 

billederne i korrekte par. 

Sekvens 

Denne spørgsmålstype bruges til at 

identificere forståelse af korrekt procedure i 

en proces. For hvert trin, vises et billede af et 

trin i processen. Testtageren skal ’trække og 

slippe’ (placere) disse billeder i den rigtige 

rækkefølge. 

Dette spørgsmål kan kræve et spørgsmåls-

billede og et billede for hvert trin. 
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Hotspot 

Denne spørgsmålstype bruges til at 

identificere bestemte korrekte/forkerte 

områder af et billede. De nødvendige områder 

kan være noget positivt, f.eks. ’Find de rigtige 

værktøjer til en bestemt opgave. Testtageren 

skal anbringe det krævede antal markører på 

billedet. Testtageren bliver bedt om at 

identificere hvad der korrekt/ukorrekt på 

billedet, f.eks. Find de forkert pakkede 

objekter i en situation, så forskellige ikoner 

blev introduceret for at sikre, at testtageren 

vidste, om man skulle søge efter korrekte eller 

forkerte svar. 

Denne spørgsmålstype kan kræve et 

spørgsmåls-billede og skal have et billede som 

svar. 

Hvordan man laver spørgsmål / svar 

billeder 

Bemærk, at iSpring QuizMaker  ændrer 

størrelsen på dine billeder, så de passer til 

quizområdet. Testtageren kan altid klikke på 

ikonet ’forstørrelsesglas’ for at maksimere 

billedet og se det tydeligere. 

Det er dog stadig vigtigt, at billederne tydeligt 

illustrerer, hvad der skal ses. Undgå at have 

unødvendige genstande eller personer i 

billedet, hvis det er muligt. 

Hvis du skal beskære et billede, kan du gøre 

det i et grafisk redigeringsværktøj som Paint 

eller mere avancerede værktøjer som 

Photoshop. Ingen specifik bredde eller højde 

skal defineres. 

Understøttede billedformater er .jpg, .jpeg og 

.png. PNG-format anbefales så vidt muligt for 

at sikre, at billedet er så klart som muligt. 

Andre understøttede formater er .bmp og .gif, 

men disse anbefales ikke. 

 

Brugen af ikoner for at betone ønsker 

til responstyper 

På grund af quizzernes formål med at vurdere 

faglige færdighedsniveauer og ikke 

sprogniveauer, blev ikoner introduceret for 

visuelt at antyde, hvilke svar der kræves fra de 

personer, der tager quizzen.
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For at sikre, at quizzen ikke bliver for 

forvirrende, blev quizzen begrænset til kun at 

bruge 5 af spørgsmåls-typerne. 

 

Publicering af quizzen 
For at en quiz kan gennemføres, skal den 

offentliggøres. iSpring QuizMaker-værktøjet 

understøtter en række udgivelsesmuligheder. 

De væsentligste forskelle er, hvor resultaterne 

er tilgængelige fra, efter at quizerne er taget. 

Hvis quizzen gennemføres på internettet, skal 

resultaterne udskrives umiddelbart efter hver 

testtager har taget quizzen og / eller de kan 

sendes til en e-mail-adresse. 

 

Indstillingerne iSpring 

Cloud, iSPring Learn og 

LMS gør det muligt at 

sende resultaterne til en 

iSpring-vært eller en egen 

server til lagring og 

senere hentning. 

 

 

Alternativet Word giver en udskrift til manuel 

besvarelse. 

 

Til dette projekt blev iSpring Learn valgt.    

Efter oprettelsen af quizzerne uploades de til 

iSpring Learn LMS og stilles til rådighed for 

testgruppen. 

Det sidste skridt i publishingsprocessen er at 

kopiere et link til quizzen på hjemmesiden, 

hvor quizzerne kan findes: 

http://www.fasttrack.fi  

Test af quizzen 
Efter publishing af quizzen, bliver den testet af 

udviklerne og et fastsat antal andre fagfolk. 

Feedback tages i betragtning, quizzen 

opdateres i overensstemmelse hermed og 

genudgives. 

 

 

 

Gennemførelse af quizzen 

Testtagere af quizzerne kan finde dem på    

Fast Track website: http://www.fasttrack.fi  

På denne hjemmeside kan testtageren finde 

det erhverv han/hun ønsker at teste sig i, ved 

at klikke på det relevante ikon eller fra 

menuen. 

Efter dette præsenteres de for et interaktivt 

billede som viser de tilgængelige quizzer. 

 

I dette eksempel ser vi Flisemontør- testsiden, 

og de 5 deltests for dette erhverv, med 

Værktøj (Tool)  deltesten fremhævet lige  her.  

Efter at have klikket på ikonet for en deltest, 

bliver testtageren præsenteret for deltesten 

og bedt om at logge ind med brugernavnet og 

adgangskoden, som er oprettet i iSpring 

Learn-systemet. 

http://www.fasttrack.fi/
http://www.fasttrack.fi/
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Hvordan man finder testresultaterne 

Testresultaterne kan hentes af dem som har  

administratorrettigheder i iSpring Learn 

systemet. 

Når den pågældende test er fundet i 

systemet, kan Reports function forsyne én 

med en række forskellige resultatformater. 

 

 

For Fast Track-projektet var det mest brugte  

Attempt Detail Results, som angav 

resultaterne for specifikke testforsøg af en 

deltest. Disse resultater kan downloades som 

en Excel-fil, som derefter kopieres ind i en 

tabel for at opliste alle resultater for hver 

test/deltest. Dette tillod en bedre analyse af 

svarene.  
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Tests 

Vi anbefaler, at et par eller et lille hold laver 
en quiztest. Et anden persons perspektiv er 
meget nyttigt i et sådant projekt. Efter at have 
valgt det erhverv, som du er ved at lave en 
quiz for (f.eks. Butikshjælp), er det første 
skridt, at få klarlagt eller afdækket hvilke 
grundlæggende kompetencer, der kræves. 
Efter vores erfaring er de såkaldte bløde 
færdigheder/kompetencer (attitude, 
høflighed, empati  etc.) vanskelige at definere 
i en test som denne. Kendskab til 
arbejdsprocedurer kan dog let identificeres. 
Du kan måske have et indtryk af de 
færdigheder, der er nødvendige for det valgte 
job, men for at opnå de bedste resultater er 
det tilrådeligt at konsultere fagfolk (& ex-
fagfolk), dem der oplærer nyt personale og 
folk med erhvervserfaring.  

Start med at lave egne forslag til test og få 
derefter råd og vejledning til rettelser af 
fagfolk: disse kan fx tilpasse og/eller evt. 
rådgive dig om at droppe dele. Sandsynligvis 
vil de tilføje nye. Når du først har en 
konklusion ift. grundliggende færdigheder, er 
det næste skridt at visualisere, hvordan disse 
kan måles og testes,  uden brug af sprog. 

 

Vigtige faktorer at overveje når du 

laver ’script’ for afklaringsværktøjet 

De billeder du bruger skal være simple og 
tydelige, og i den første version bliver 

testtagere anbefalet at nedskrive hvad der 
bliver spurgt om. (Pas på med copyrights). 
Husk på, at i den endelige version vil der ikke 
være nogen tekst; billederne skal kunne 
fortælle alt hvad der er nødvendigt.  
 
Bestem, hvor mange dele testen skal bestå af.     
Vi anbefaler at du har 4 deltests, med  10-20 
spørgsmål i hver. På feltet for 
Sundhedshjælper havde vi for eksempel: 
Medicin, ernæring, forflytning af patienter og 
en del om generelle kompetencer.  

 
Husk at quizzen ikke må være for 
tidskrævende. Tidsfristen skal være 30 
minutter for hele testen..  
 
Det er meget vigtigt at udvælge et godt 

billede ift. spørgsmålet (hvad bliver der spurgt 

om?), og have det indrammet med et 

spørgsmålstegn ved siden af.                         

Hold det enkelt og udelad alt der kan 

distrahere testtageren. 

Du bør, hvis det er muligt, vælge modeller af 
begge køn, forskellige aldersgrupper og etnisk 
her 

Spørgsmålstyper skal vælges. Der skal tages 
stilling til hvor mange af de forskellige typer af 
spørgsmål der skal bruges. Eksempler på typer 
af spørgsmål:  
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1) rigtigt eller forkert, med 2-3 muligheder. 2) 
Den korrekte sekvens (Arbejdsordre, maks. 3 
billeder).                        3) matchende billeder, 
maksimalt 3 par. 

Sørg for, at ikoner og symboler ser ens ud, i 

det mindste i hver del af testen. 

Workshops & pilotfase 

Når den første version af quizzen er klar, skal 
du lave en workshop hvor quizzen testes.      
Du bør invitere medlemmer fra følgende 
felter: interessenter, fagfolk (og tidligere 
fagfolk), studerende og arbejdstagere på 
dette område samt tilfældige testtagere.                                                                 
For at sikre, at resultaterne er gyldige, foreslår 
vi, at det mindste antal testpersoner er:         
20 fagfolk, 10 interessenter og 10 tilfældige. 

Introducer testen for dem og sørg for, at de 

giver skriftlige kommentarer/feedback til 

hvert spørgsmål og til quizzen som helhed.             

Teknikken, fx god webforbindelse, skal sikres.  

Selvfølgelig bruger du deres kommentarer og 

statistikker til at forbedre din test. Du vil 

sandsynligvis finde ud af, at nogle spørgsmål 

simpelthen ikke virker, da de er for lette, for 

vanskelige eller for uklare. Så skal du lave nye 

til at erstatte dem. På billedet ved siden af er 

det fx uklart, hvor personen går hen: Derfor 

blev der lavet et nyt. 

 

 

Efter at afklaringsværktøjet er færdigt 

Når du er tilfreds med din quiz, starter 

pilotfasen. Der præsenterer du dit produkt og 

anbefaler det til dem, der kunne være 

interesserede i at få det gratis eller købe det, 

afhængigt af dit mål eller behov.                   

Vær klar til at acceptere kommentarer, som 

du kan bruge til yderligere forbedring af din 

test.  
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Question image with frame 

image 

image 

icons question image 

Billeder 

For at afklare faglige & professionelle 

færdigheder hos vores målgruppe - som 

nævnt i det foregående kapitel - bruger vi kun 

billeder, der beskriver egentlige arbejdsplads-

færdigheder, situationer og dilemmaer.        

Der er to muligheder for at få de rigtige 

billeder til hvert spørgsmål: du kan købe 

billeder i flere billeddatabaser, eller du kan 

selv tage billeder. 

Script  

Sørg for, at billedet klart viser én bestemt 

situation. Husk på, at der i den endelige 

version ikke vil være nogen tekst; billederne 

skal være selvforklarende.                              

Inden du tager billeder, skal du planlægge de 

situationer, de skal skildre. At skrive et 

storyboard til hvert spørgsmål - herunder 

spørgebilledet/situationen - er et nyttigt 

første skridt. Det er vigtigt at tage alle de 

billeder, du har brug for i et bestemt område 

på samme tid.                                                            

Tænk på at ikke fornærme nogen med 

billederne. Du bør inkludere modeller af 

etnisk mangfoldighed, forskellige aldre og af 

begge køn. Bag storyboardet er det tilrådeligt 

at angive det udstyr, du har brug for, før du 

går til sættet. 

Der er to typer af images/billeder pr. 

spørgsmål som du skal overveje.                    

For det første, det billede der beskriver den 

situation som spørgsmålet søger at afklare og 

for det andet, det billede som viser 

indholdet/situationen af spørgsmålet. 

For at differentiere mellem de to images kan 

du sætte en ramme omkring 

spørgsmålsbilledet og et spørgsmålstegn ved 

siden af.  

Du kan endvidere bruge ikoner til at orientere  

testtageren ift. hvilken type af spørgsmål der 

er på spil.   

Ikonerne bør illustrere hvad du spørger om. 

Brug samme type ikoner igennem hele 

testen.  

Copyrights, tilladelser 

Et af problemerne med at udvikle en quiz er 

ophavsretten. Billeder i/af databaser, google-

undersøgelser, bøger, magasiner eller andre 

eksterne kilder beskyttes automatisk af 

ophavsret. At tage billeder selv kan være en 

løsning på dette dilemma. Hvis du selv tager 

billederne, skal hovedpersonerne i billederne 

underskrive en samtykkeerklæring: altså give 

tilladelse til brug af fotografier eller andre 

billeder! 
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Kvaliteten af billederne  

 

Tag dig tid til at investere i billeder af høj kvalitet.                                                                                                    

For at være sikker på at du er på vej i den rigtige                                                                                               

retning, er der fire hovedfaktorer, der bestemmer                                                                                

billedkvaliteten: 

 Kvaliteten af optageenheden (kameraets optik                                                                                                                            

og sensor, scannerens sensor) 

 Størrelsen (i pixels) af det digitale billede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE  
Databases of pictures free of copyrights under Creative Commons CC0: https://pixabay.com/en/ 
 

https://pixabay.com/en/
https://pixabay.com/en/

