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Skapa rättvisande och lärprocessfrämjande tester/quiz i digital form 

 

Skapa e-lärandekursen bakifrån.  

 

- Börja med att skriva ner i punktform vad användaren MÅSTE kunna/förstå/veta efter 

genomgången kurs, detta blir kursens sammanfattning.  

- Bedöm vilka punkter som behöver testas för att säkra kunskapen. 

- Välj lämpliga testtyper för att säkra lärandenivån. 

- Bygg kursens innehåll så att varje punkt i sammanfattningen gås igenom och bryts ner till 

aptitliga bitar som är lätta att ta till sig för användaren. 

- Fundera över vilka media/metoder som stärker inlärningen inom varje punkt. 

- Skriv/skapa en inledning som lockar användaren in i kursen och ger motivation att ta del av 

materialet. 

 

 

 

= lätt att bedöma  = går att bedöma = kreativ form, återkoppling ges 

 

 

Testtyper 

1. Ja/nej-frågor (rätt eller fel) 

2. Flervalsfrågor (ett eller flera svar är rätt bland flera påståenden) 

3. Välj i drop-down-list (välj ett svar från angivna alternativ) 

4. Para-ihop (dra rätt svar till rätt frågor eller på annat sätt hophörande element) 

5. Fylleriövningar (skriv i ordet som saknas i en mening eller dra in från förvalda ord) 

6. På en skala (ange på en skala hur man tycker/tror är rätt t.ex. tid, någon måttenhet, valuta 

eller på ett mer personligt plan; känslor.) 

7. Kort fritext (svaret ges i fri text med begränsat antal tecken) 

8. Lång fritext (svaret ges som ett längre textstycke direkt i frågeformuläret eller som 

uppladdad fil) 

9. Rangordna (sortera olika val i rangordning genom drag-and-drop) 

10. Sortera (dra olika alternativ till olika målplatser) 

11. Markera i en bild (sätt en markör på rätt mål i en bild) 

12. Markera i en film (sätt markörer vid rätt ställe i en filmfils timeline) 

13. Redovisa som media (ange svaret som en inspelad bild- film-eller ljudfil som laddas upp) 

14. Diskutera (att samtala med en eller flera om ett dilemma) 

15. Dramatisera (visa genom handling/symbolik sin åsikt) 

16. Symboler (svara genom att klicka på symbolbilder som t.ex. glad gubbe, ledsen gubbe) 
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Kombinationer 

- 9 + 14 Rangordna och diskutera varför 

- 6 + 7 Ange på en skala och motivera varför i fritext 

- 13 + 14 redovisa som media, dela på forum för gruppens återkoppling 

- 9 + 13 Rangordna och rita en abstrakt bild över känslan för toppvalet. Ladda upp. 

- 7 + 14 + 15 + 13 Skriv en kort fritext, diskutera texterna i mindre grupp, skapa ett manus, 

filma, ladda upp. 

- 14 + 2 Diskutera i gruppen vilka påståenden som skall väljas 

- 6 + 15 Ange på en skala på skärmen och visa sedan i rummet tillsammans med gruppen med 

hjälp av kroppen. 

- 15 + 10 Gruppens deltagare tar ställning och placerar sig i rummet. Resultatet sparas genom 

testmetod 10 på skärmen. 

- 5 + 8 Fyll i ett valfritt ord och skriv ett uttömmande svar om valda ord i nästa fråga. 

- 9 + 8 Rangordna och utveckla i text sina tankar om rangordningen. 

- 9 + 8 Rangordna och beskriva vad toppvalet i rangordningen betyder för personligen. 

- 5 + 6 + 7 Fyll i två ytterligheter som sedan placeras på en skala i nästa steg. Användaren 

placerar sig själv någonstans på skalan mellan de två ytterligheterna och beskriver i ett tredje 

steg tre saker som skulle få hen att flytta sig åt det positiva hållet. 

 

Genom att kombinera Summativa frågetyper som är lätta att bedöma med mer kreativa frågeformer 

tror jag att lärandet kan fördjupas samtidigt som testsvaret går att mäta på olika nivåer; endast 

summativt eller en mer formativ återkoppling. 


