
Moodle Quiz
Spørgsmålstyper

spørgsmål 

Kalkulerende
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Kalkulerende spørgsmål 

I Moodle Quiz er det muligt at stille spørgsmål, der indeholder variabler og udregninger. Her kan du ved

brug af ‘wildcards’, der kan betegnes som X og Y, gøre at spørgsmålene indeholder samme form for

udregning men med forskellige variabler fra person til person. Dermed kan du undgå, at de studerende kan

snyde ved eksempelvis at se efter hinandens svar.  

Et eksempel på, hvordan du kan opstille et kalkuleret spørgsmål i en Moodle Quiz ses nedenfor:  

 



Træk og slip spørgsmål 

I Moodle Quiz er det også muligt at inkorporere træk og slip spørgsmål. Her kan du både forme

spørgsmålene ud fra tekst og billeder, hvor du har flere muligheder. Eksempelvis kan du forme en sætning,

hvori der mangler et ord. Her skal de studerende svare ved at trække det korrekte ord ind, som de vælger ud

fra en række opstillede muligheder. Du kan også udforme spørgsmålet, så de studerende skal kombinere tekst

og billeder ved at trække de rigtige ord ind på et vist billede, så tekst og billede passer sammen. Disse

eksempler er illustreret nedenfor:  



Essay spørgsmål

Du kan via Moodle Quiz stille de studerende et spørgsmål, hvor svaret udgør et længere tekststykke. Denne

spørgsmålstype lægger op til et frit svar fra den studerende, hvilket sætter gang i reflektionsprocessen. Her

kan du eksempelvis bede de studerende skrive et essay om et emne fra pensum.  

Matchende spørgsmål

I Moodle Quiz er det muligt at udforme spørgsmål, hvor de studerende skal svare ved at matche ord,

termer, definitioner og lignende med hinanden. Eksempelvis kan du bede de studerende matche et begreb

med den tilhørende definition.  



Multiple choice spørgsmål

Den klassiske spørgsmålsform multiple choice giver Moodle Quiz dig også mulighed for at inkorporere i din

quiz. Her stiller du et spørgsmål og giver de studerende nogle svarmuligheder, hvoraf de skal vælge en eller

flere. 

Manglende ord spørgsmål

Du kan i Moodle Quiz udforme spørgsmål til de studerende, der består af en sætning, hvori der mangler et

ord, som de fra en drop-down-menu skal indsætte i sætningen. Her kan du eksempelvis teste, om de

studerende har læst specifikke tekster fra pensum, ved at udvælge sætninge fra pensumlitteratur. 



Numeriske spørgsmål

Det er i Moodle Quiz også muligt at stille spørgsmål, hvoraf de studerende skal give et nummer som svar.           

  

Korte svar spørgsmål

Moodle Quiz giver dig muligheden for at stille de studerende et spørgsmål, der kan besvares ved at bruge et

enkelt ord.  

Sandt/falsk spørgsmål

Du kan i en Moodle Quiz stille de studerende et spørgsmål, som de studerende skal besvare ved at

vælge sandt eller falsk. 



Er du i tvivl om noget i forbindelse med Moodle Quiz, så tag fat i din digitale

læringskonsulent. 

TIP!
 

Moodle Quiz egner sig godt som en eksamensform. Du kan tidsindstille en

Moodle Quiz og gøre den usynlig inden og efter eksamen. 
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