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Test-quiz til Logik 

 

Artiklen beskriver, hvordan en digital øvelses- og quizplatform på 

Blackboards Tests-funktioner kan være med til at skærpe de stude-

rendes forberedelse til forelæsningerne i faget Logik og derved 

forbedre deres studievaner.  

 

Af Cynthia M. Grund, fil.dr., lektor, Institut for Kulturvidenskaber  

 

Baggrund  

Min ansøgning til Dimensioneringsomstillingspuljen for et år siden be-

skrev formålet med udviklingen af en quizplatform til Logik i Blackboard 

som følger: 

Midler søges til udvikling af et omfattende støttemateriale til Logik, 

hvor de studerende så godt som hver uge i kursets 13-ugers-forløb 

vil kunne teste sig selv med henblik på begrebsforståelse, teori og 

øvelsesløsning både i forbindelse med undervisning og med øvel-

sestimer. Vores studerende skal simpelthen tilbydes så meget træ-

ning som overhovedet muligt i, hvor vigtigt det er at læse regelmæssigt og i 

dybden, så at de får et sandt ejerskab over begreber, definitioner, te-

ori og teknikker.  

 

 Jeg havde allerede en del erfaring med Blackboards tests, da jeg udviklede 

digitale skriftlige eksaminer til kurset i Argumentationsteori (nu placeret i 
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den andel halvdel af det første semester), som et led i et projekt, jeg tidli-

gere havde gennemført med en bevilling fra De Studerende i Centrum. 

(De Studerende i Centrum, som det fremgår af dette link, var ”et større 

strategisk udviklingsprojekt ved Syddansk Universitet, hvis formål var at 

styrke uddannelserne og skabe et levende studiemiljø”. Projektet be-

rammedes til 2011-2015.)  På Filosofi har vi brugt denne type test som 

vores skriftlige stedprøve i Argumentationsteori siden eksamen for efter-

årssemestret 2014. Lise Pedersen, cand.brom., ph.d., pædagogisk it-

konsulent, IT-service, ydede uvurderlig vejledning og støtte i forbindelse 

med dette projekt. Vi måtte afprøve en hel del tiltag, som åbenbart var 

nye inden for Det Humanistiske Fakultet, hvor brugen af digitaliserede 

stedprøver stadigvæk er noget eksotisk. 

 

Faktaboks  

Stedprøven i Argumentationsteori bliver afholdt i det, der hedder Respon-

dus Lockdown Browser. Browseren downloades af de studerende og er kon-

figureret, så at de kun kan tilgå eksamen i Blackboard; de kan ikke en-

gang komme i kontakt med harddisken på den bærbare computer. Dette 

betyder, at man kan stille typer af spørgsmål til og om begrebsdefinitio-

ner og lignende, der ellers ikke ville være ægte vidensprøvende, hvis der 

var adgang til internet, kursusmateriale eller egne notater.. 

En meget positiv gevinst i forbindelse med denne form for eksamen er, 

at så snart karaktererne er officielt indrapporterede til SDU’s eksamens-

kontor, kan jeg som lærer gøre eksamenerne tilgængelige online, således 
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at hver enkelt studerende kan se sin eksamen med rettelser og med de 

korrekte svar. De studerende kan således se, hvad hun eller han har sva-

ret, hvorvidt det er korrekt eller ikke, og hvad det korrekte svar er. Den-

ne form for fyldestgørende feedback kan bruges til detaljeret selvevalue-

ring for den studerende - en form for detaljeret selvevaluering, der ellers 

næppe ville være tilgængelig som resultat af en eksamen, der bedømmes 

som enten bestået eller ikke-bestået.  

 

I foråret 2015, dvs. i andet semester for de førsteårsstuderende, trådte 

fil.stud. Tobias Kjeldgaard til som instruktor i faget Logik, som jeg un-

derviser i. Logik er et af de få kurser på filosofistudiet, som stadigvæk har 

en instruktor fast tilknyttet efter alle besparelsestiltag, og der er kun be-

vilget en øvelsestime per uge. Han havde interesse og talent for brugen 

af Blackboards testredskaber som en del af aktiviteterne i forbindelse 

med sine øvelsestimer. Jeg delte den viden med Tobias om de Black-

boards-tests, som jeg havde arbejdet mig frem til i ovennævnte projekt 

vedrørende kurset i Argumentationsteori. Da studerende vedvarende øn-

sker sig flere øvelsestimer i Logik, var vores tanke, at integrationen af en 

del Blackboard-quizzer i forbindelse med øvelsestimerne kunne bidrage 

til øget gevinst for de studerende. De studerende var jo allerede akklima-

tiserede i forhold til digitaliserede Blackboard-tests, efter at de havde ta-

get stedprøven i Argumentationsteori (hvor de også havde haft lejlighed 

til at afprøve nogle repræsentative spørgsmål i forvejen til en kort prøve-

eksamen i forbindelse med undervisning).  
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Tanker i forbindelse med planlægning og udvikling af 

quizplatformen til Logik i Blackboard 

Der har været flere grunde til at mene, at brugen af disse “objective 

tests” i Blackboard-regi kunne være gavnlig for disse førsteårsstuderende. 

Der er 14 forskellige typer af spørgsmål at vælge imellem i testfunktionen 

i Blackboard, som er selvbedømmende; dvs., at de studerende kan få 

feedback, så snart de har afleveret quizzen i Blackboard. Feedback er no-

get, som de studerende vedvarende siger, at de ønsker, og det er øjensyn-

ligt vigtigt, at de får det. Som jeg skrev i ansøgningen til Dimensione-

ringsomstillingspuljen: 

 

Dels kan disse quizzer m.m. fungere som selvevalueringsværktøjer 

for de studerende, dels som simple motiveringsredskaber, så at de 

studerende bedre forstår, i hvilken takt de skal læse og studere for 

at være synkroniseret med undervisningen. Desværre har mange af 

vores – også de synligt talentfulde – studerende underudviklede 

studievaner, og de behøver eksplicit vejledning i oparbejdelsen af 

bedre studievaner i almindelighed og i filosofi i særdeleshed. Lo-

gikkurset er særdeles velegnet til dette formål, da det i omfattende 

grad benytter formelle metoder af nærmest matematisk karakter til 

at opstille en model af stringent rationalitet nøje opbygget from the 

ground up, der kræver indsigt i begreber, definitioner, teori og tek-

nikker fra metafysik, erkendelsesteori og etik. Med andre ord bliver 

den respekt for begreber, definitioner osv., som kræves i alle for-
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mer for akademisk filosofisk forståelse og arbejde understreget på 

en vældig markant måde i logikkurset, og kursets ofte formelkarak-

ter gør, at det er specielt velegnet til brug i forbindelse med de red-

skaber, som Blackboard tilbyder. 

  

I stigende grad er det min erfaring, at en betragtelig del af de studerende i 

Logik – og i Argumentationsteori – er i besiddelse af meget lidt, forfor-

ståelse for den arbejdsindsats, som kræves for at tilegne sig viden, hvor 

vedvarende disciplineret læsning og øvelse simpelthen er en sine qua non 

for at følge med i kursets afvikling og for at udvikle de færdigheder, som 

kræves for deltagelse ud over at være tilskuer. Logik – og Argumentati-

onsteori – er i allerhøjeste grad kurser, hvor øvelse underbygget af læs-

ning simpelthen er indbygget som et krav for tilegnelse af materialet. Jeg 

bruger ofte analogien med at lære at spille et instrument: uanset hvor 

mange lektioner, man overværer, er der ingen pointe i at tage lektioner, 

medmindre man går hjem og øver bagefter..  

 

. . . og det er just der, skoen trykker i kurser som Logik og i Argumentati-

onsteori: Som disse kurser er strukturerede via studieordningen, er der 

utroligt få indbyggede incitamenter til at yde en løbende indsats hver uge, 

som semestret skrider frem. Karakteren for logik gives udelukkende efter 

en afsluttende mundtlig eksamen, og mange studerende har gennem åre-

ne beklaget sig over, at de kom for sent i gang med eksamenslæsningen, 

at det “kom bag på dem”, hvor meget der skulle arbejdes for at tilegne 

sig stoffet.  For at understøtte dette har jeg i mange år sammen med to 
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frivillige “skuespillere” fra tidligere årgange, sædvanligvis i rollerne som 

censor og eksaminator, ”opført” en mundtlig eksamen med et repræsen-

tativt spørgsmål, som har været tilgængelig på Blackboard i ugerne før. 

Vi kalder begivenheden for ”eksamensteater” og afholder den ved un-

dervisningsafslutning.   

 

Lignende tilbagemeldinger om at komme for sent i gang med eksamens-

forberedelse er desuden kommet fra et antal studerende i Argumentati-

onsteori – også i årene 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, hvor de sågar 

har haft en bunden hjemmeopgave ud over og før den skriftlige stedprø-

ve. Snart vil denne bundne hjemmeopgave også forsvinde: Det materiale, 

som skulle afprøves i denne hjemmeopgave, bliver fra og med efteråret 

2017 inkorporeret i den skriftlige stedprøve for bl.a. yderligere at mind-

ske antallet af eksaminer i bacheloruddannelsen. 

 

For at give flere muligheder for øvelse forbundet med feedback i efter-

året 2016 lavede jeg fire omfangsrige hjemmetests i Argumentationsteori 

samt en introducerende test, som vi brugte en del tid på ved den første 

undervisningslejlighed. Januar-eksamen i Argumentationsteori blev på 

grund af sygemelding gennemført af en kollega, som ikke er fortrolig 

med design og implementering af Blackboard-eksamener. Reeksamen var 

dog den sædvanlige skriftlige stedprøve i Respondus Lockdown i Black-

board.  
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Jeg redegør for dette for at understrege, at denne form for digitaliseret 

test i Blackboard burde have været velkendt for langt de fleste af de stu-

derende, som deltog i Logik i foråret 2017. Det er det kursus, som er ho-

vedemnet for projektet bevilget af Dimensioneringsomstillingspuljen.  

Projektet blev således ”tyvstartet” i forbindelse med Dimensionerings-

omstillingspuljen allerede i forbindelse med Argumentationsteori i løbet 

af efteråret 2016. . Derefter skulle vi i gang med at implementere “ho-

vedarbejdet” i Dimensioneringsomstillingspulje-projektet: ugentlige tests 

i forbindelse med undervisnings- og øvelsestimer i Logik i foråret 2017. 

 

 

Implementering af quizplatformen for Logik, forår 17  

De to hovedaktører i forbindelse med dette projekt har været underteg-

nede og Tobias Kjeldgaard samt Lise Petersen, som var så venlig at stille 

sig til rådighed for at yde support. 

 

Vi ønskede at undersøge alle de 14 spørgsmålstyper inden for Black-

board, som er selvbedømmende, dvs. giver umiddelbar feedback, når en 

studerende har afleveret testen/quizzen i Blackboard. Vores målsætning 

var at lægge en quiz ud, som forholdt sig til en given forelæsning og ef-

terfølgende øvelsestime, seks dage før forelæsningen. Dette skulle gøre 

det muligt for de studerende at læse og arbejde med stoffet samt tage 

quizzen før den pågældende forelæsning.  
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Idéen var – og dette blev kommunikeret klart til de studerende – at dette 

første forsøg skulle tjene til at give et fingerpeg om, hvor meget den stu-

derende havde forstået, og hvor de skulle spidse ørene under forelæsnin-

gen og bagefter, hvilke øvelser man burde sætte ekstra tid af til at forbe-

rede før øvelsestimen, så at man kunne spørge ind til dem. Som tidligere 

anført var en stor del af vores hensigt at hjælpe de studerende med at op-

træne deres studievaner, så at de kunne maksimere det, de fik ud af de 

ugentlige forelæsninger og øvelsestimer. Den quiz, som var forbundet 

med en given forelæsning, blev holdt åben frem til forelæsningens start 

og genåbnedes nogle timer bagefter. Derefter kunne quizzen tages så 

mange gange, som de studerende havde lyst til det. 

 

Forelæsningerne fandt sted kl. 10-12 på tirsdage; øvelsestimer kl. 13-14 

på onsdage. Med få undtagelser var quizzen til en given tirsdag tilgænge-

lig kl. 12 onsdagen før. Quizzerne dækkede tekstforståelse, brugen af be-

greber og løsning af øvelser på en ret så omfattende måde og med varie-

rende spørgsmålstyper. Lidt afhængig af materialet blev det foreslåede 

tidsforbrug sat til 45-75 minutter. Tekstbogen for kurset er Graeme For-

bes’ klassiker Modern Logic: A Text in Elementary Symbolic Logic, Oxford 

University Press, 1994, og spørgsmålene er opbygget direkte over denne 

tekst. En del af øvelserne har tidligere været anvendt i kursets PowerPo-

int-præsentationer, hvor disse også har været lagt ud på Blackboard. Er-

faring har dog vist, at udlægning af PowerPoints på Blackboard, der in-

deholder allerede løste øvelser, kun har begrænset effekt: Præsentationen 

af de løste øvelser skaber ikke den fornødne fornemmelse af, at det her 
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er noget, man skal arbejde sig frem til. På den tid før Blackboard skulle 

understøtte alle mulige platforme, kunne man stadigvæk lægge animerede 

PowerPoint-præsentationer op, så at øvelserne kunne blive “rullet ud” 

trinvist i det mindste i Microsoft-regi. Nu er den eneste gangbare løsning 

at lægge PowerPoint-præsentationer ud som statiske slides, om end man 

stadigvæk kan bruge de animerede udgaver i undervisningen.  

 

Man kan sige, at testene sigter på at skabe den nødvendige fornemmelse 

af, at man skal arbejde sig frem til den viden, som man forventes at be-

sidde i forbindelse med en given forelæsning. Som tidligere påpeget kan 

man se, hvor meget man har forstået, så snart testen er afleveret. 

 

Vi begyndte at lade testene være tilgængelige udelukkende via Respondus 

Lockdown for at forhindre, at man bare kunne finde nogle af øvelserne 

blandt de udlagte PowerPoint-præsentationer i Blackboard, hvis man tog 

testen efter forelæsningen. Da nogle uventede problemer kortvarigt duk-

kede op i forbindelse med et par studerendes maskiner og Respondus 

Lockdown, holdt vi op med at lade  testene være tilgængelige udelukken-

de i Respondus Lockdown.  Ved at testene var tilgængelige i andre brow-

sere kunne man også tage flere af dem på en smartphone. Vi ville med 

andre ord gøre afstanden mellem at tænke over at tage en test og så at 

tage testen så kort som muligt. 

 

Vi fik lavet 13 tests, en for hver uge af Logik i foråret 2017. Dette i sig 

selv viste sig også at være en god øvelse i disciplin for Tobias og mig. Vi 
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fandt hurtigt ud af, at det var godt at være to, der arbejdede med projek-

tet. Formulering af spørgsmål, der involverer diverse formelle sprog, 

tegning af diagrammer og kompliceret formatering, bliver mindre bela-

stende, når der altid er en anden, som kan tjekke, at det hele bliver efter 

hensigten, blandt andet ved at tage testen selv. 

 

I det følgende vil jeg præsentere eksempler på de spørgsmål, som vi 

brugte i vores tests. Det endte med, at vi ikke brugte alle de 14 spørgs-

målstyper, men blot nogle nøje udvalgte.  

 

Eksempler på spørgsmål 

Vores oprindelige ansøgning var til “Udvikling af en omfattende digital 

øvelses- og quizplatform til undervisnings- og øvelsestimer i Logik ved 

hjælp af Blackboards Tests, Surveys and Pools-funktioner”. I løbet af vores 

første strategi- og planlægningsmøder i begyndelsen af efteråret 2016 

fandt vi hurtigt ud af, at testfunktionen var der, hvor vi skulle lægge vores 

energi. Surveys var nogenlunde overflødige givet vores målsætninger.  

 

Det viste sig nemlig, at brugte man Respondus Lockdown, fik man fak-

tisk feedback om, fx hvorfor en studerende forlod en test uden at fær-

diggøre den. Pools viste sig at være en måde, hvorpå spørgsmål kunne 

lagres centralt for genbrug. Det, vi oplevede som et problem med Pools, 

var, at det krævede, at man linkede til spørgsmålet på en sådan måde, at 

skulle man foretage ændringer i det, blev det ændret overalt, hvor man 

havde brugt det – også i tidligere tests. Til sidst oplevede vi, at man op-
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nåede maksimal fleksibilitet ved at holde sig inden for testfunktionen, og 

så kunne man lave arbejdskopier af tests, hvorfra man ville adaptere 

spørgsmål til brug i andre tests. 

Som læseren snart vil fornemme, tilbyder Blackboard en række mulighe-

der, som, kort sagt, resulterer i noget, der er langt ud over “your granmo-

ther’s multiple choice test”. Her er eksempler på typer af de selvbedøm-

mende spørgsmål, som Blackboard udbyder: 

 

Vi eksperimenterede med alle disse typer og endte med at bruge 3, 4, 5, 

7, 8, 9,10, 12 og 14. Da vi fandt, at Jumbled Sentence Questions var den 

type af spørgsmål, som tilbød størst fleksibilitet i forbindelse med flest 

testsammenhænge, brugte vi den ofte. Det er denne type af spørgsmål, 

som jeg vil eksemplificere i diverse sammenhænge i det følgende. 

1. Calculated Formula Question 

2. Calculated Numeric Question 

3. Either/Or Questions 

4. Fill in Multiple Blanks Questions 

5. Fill in the Blank Questions 

6. Hot Spot Questions 

7. Jumbled Sentence Questions 

8. Matching Questions 

9. Multiple Answer Questions 

10. Multiple Choice Questions 

11. Opinion Scale and Likert Questions 

12. Ordering Questions 
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13. Quiz Bowl Questions 

14. True or False Questions 

 

Eksempel 1. Dette er et eksempel fra Test 3. Det er et spørgsmål, som 

kræver, at den studerende gennemfører en øvelse. Det er direkte eksa-

mensrelateret, da den studerende skal kunne redegøre for semantiske 

træer i løbet af den mundtlige eksamen. Først ser den studerende: 

 
For hver kasse kan man vælge fra en dropdown-liste: 
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Når testen er færdig og afleveret i Blackboard, kan den studerende få 

feedback. For dette spørgsmål vil det se ud som følger: 

 
Eksempel 2.  Dette eksempel er fra Test 4. Det kræver, at den studerende 

læser/har læst et stykke tekst med et øje for nøglebegreber. Dette citat 

kommer fra Forbes’ Modern Logic, side 35. Først ser den studerende: 
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For hver kasse kan man vælge fra en dropdown-liste: 

 

 
 

Når testen er færdig og afleveret i Blackboard, kan den studerende få 

feedback. For dette spørgsmål vil det se ud som følger: 
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     Eksempel 3. Her et eksempel fra Test 11.  Det er et spørgsmål, som 

kræver, at den studerende gennemfører en øvelse. Det er direkte eksa-

mensrelateret, da den studerende skal kunne redegøre for beviser i løbet 

af den mundtlige eksamen. Først ser den studerende: 

 



Cynthia M. Grund 
___________________________________________________________________________ 

 46 

 
 

For hver kasse kan man vælge fra en dropdown-liste: 

 

 
 

Når testen er færdig og afleveret i Blackboard, kan den studerende få 

feedback. For dette spørgsmål vil det se ud som følger: 
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Eksempel 3. (forts.) 
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Opsummerende bemærkninger 

Blackboard tilbyder en mangfoldighed af muligheder for selvbedøm-

mende tests, hvor til sidst kun ens fantasi sætter grænserne. Det er dog 

en læringskurve, der vil noget. Hvis Tobias og jeg ikke havde haft de om-

fattende erfaringer, som vi i forvejen havde gjort os i Logik og for mit 

vedkommende også i Argumentationsteori, havde dette projekt ikke væ-

ret den ret så fornøjelige aktivitet, som det endte med at være. Således 

havde vi begge overskud til at eksperimentere og designe spørgsmål i en 

vifte af formater, mens vi passede det arbejde og de studier, som udgør 

henholdsvis en lektors og en studerendes semester. Det bevilgede beløb 

– 50.000 kr. (2 SKT) for mig og 25.000 kr. for Tobias – ville ikke have 

været tilstrækkeligt, hvis vi havde startet ”from scratch”.  

 

Og så er der endelig det, der var vores målsætning med det hele: at lære de 

studerende bedre studievaner. Vi kunne konstatere forholdsvist tidligt i seme-

stret, at ca. en håndfuld, nogle gange færre, ud af de 37 registrerede kur-

susdeltagere, var i stand til at bruge testene som et led i deres studiefor-

beredelse hver uge. Og her taler vi kun om at tage testene som en diag-

nostisk forståelsesøvelse før en forelæsning. Dette på trods af, at det ud-

trykkeligt står i kursusplanen, at det forudsættes, at de studerende har ta-

get ugens quiz før forelæsningen.  Mens jeg skriver dette, står vi på 

tærsklen til den uge, hvor de studerende skal op til eksamen, og jeg ser, at 

flere nu endeligt er begyndt at bruge testene – som et redskab til eksa-

mensforberedelse.  
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     Dette er naturligvis positivt – men det var jo ikke hovedformålet med 

testene: Hovedformålet var at indgyde bedre studievaner hos de stude-

rende ved at give konkret vejledning i, hvordan man løbende forholder 

sig spørgende til en tekst, og hvordan man arbejder med øvelser, der 

kræver, at man sætter sig grundigt ind i stoffet.  

 

Vi mener at kunne konstatere, at disse tests har mindsket afstanden be-

tragteligt mellem det ’ikke at vide’, hvordan man skal forholde sig til et 

teknisk krævende fag som Logik, og det at vinde indsigt i, hvordan man 

skal arbejde sig frem til beherskelse og forståelse af fagets teori og prak-

sis.  

 

Det store spørgsmål, som vi står tilbage med, er: Hvordan får man nuti-

dens universitetsstuderende på første år til at begribe, at det ikke bare er 

noget, man siger, når det står, at de studerende skal tage ugens test hver uge før den 

pågældende forelæsning? Afstanden mellem at læse/høre denne instruks og at 

handle ifølge den er stadigvæk alt for stor hos de logikstuderende. Det 

forekommer mig, at dette er et problem, hvis løsning ikke ligger i tilgæn-

geligheden af tests eller andet støttemateriale i forbindelse med et kursus. 

Det er et problem vedrørende de forventninger, som de studerende i forve-

jen har til læsning og til studieforberedelse. Disse forventninger er ikke 

altid befordrende, og spørgsmålet er, hvornår og hvordan de er blevet 

skabt i løbet af de studerendes tidligere uddannelsesforløb, fx i de gym-

nasiale uddannelser. Dette tidspunkt og denne sammenhæng skal lokali-

seres, og ændringerne er nødt til at ske der. Ellers vil ugentlige tests og 
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lignende støttemateriale designet til selvevaluering og feedback hen ad 

vejen i løbet af det første år på universitetet forblive uden den tilsigtede 

effekt: De studerende kan kun få løbende feedback, hvis de arbejder lø-

bende og præsterer noget, der kan leveres feedback på. 

 

Tak til Tobias Kjeldgaard for kommentarer m.m.. 
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