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Informasjon om bruk av vurderingssystemet PeLe matematikk 1 

Introduksjon 
Som en del av Teknostart ved NTNU, vil alle 1. års sivilingeniørstudenter gjennomføre en 

forkunnskapstest, i form av en flervalgstest som besvares elektronisk ved hjelp av din egen mobile 

enhet, dvs. smarttelefon, nettbrett, bærbar PC e.l. 

Det digitale verktøyet som brukes til å besvare denne testen heter  PeLe (Peer Learning Assessment 

System), og er utviklet ved Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

I forkant av testen er det viktig at du har klargjort din mobile enhet for bruk av systemet. 

Deltakelse på «forkunnskapstesten» har ingen innvirkning på din karakter i faget, men den kan gi deg 

som student en god pekepinn på om det er områder som bør repeteres mer nøye. 

Systemkrav til mobile enheter som brukes til å besvare flervalgstesten 
Du kan altså bruke en smarttelefon, nettbrett, bærbar PC eller liknende til å besvare testen med 

PeLe, som du kjører via en nettleser. 

 ` 

Følgende nettlesere virker med PeLe: Chrome, Safari, Android Browser1, eller annen WebKit-

kompatibel nettleser2 

 

                                                           
1
 Dette er standard nettleser på Android-telefoner 

2
 En fullstendig liste over kompatible nettlesere finnes her: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_browsers#WebKit-based 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_browsers#WebKit-based
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Besvare en test med PeLe 
For å sjekke at din enhet faktisk 

virker med systemet, anbefaler 

vi at du gjennomfører hele 

prosedyren på din enhet, og vi 

har satt opp en fiktiv test uten 

oppgavetekst som du kan 

«besvare». Under selve forkunnskapstesten, 

vil du få utdelt oppgaveteksten på papir. 

1. Tast inn følgende adresse i en 

kompatibel nettleser: 

http://app.one2act.no 

2. Du får opp denne siden (siden ser litt 

forskjellig ut avhengig av hva slags 

enhet du bruker): 

  
3. Hvis du IKKE får opp denne siden, må 

du benytte en annen nettleser – se 

førstesiden for en liste over 

kompatible nettlesere.  

4. Dersom du bruker en mobil enhet, må 

du først opprette en snarvei på hjem-

skjermen til denne nettsiden. Lag en 

slik snarvei (prosedyre varierer fra 

enhet til enhet). Hvis du bruker 

bærbar PC, kan du hoppe til punkt 6. 

 
5. Start programmet via snarveien som 

du opprettet. 

 
6. Nå som du startet programmet via 

snarveien, kommer du til 

registrerings- og innloggingskjermen: 

 
7. Trykk på Register user og fyll inn dine 

data. 

Smarttelefon 

Bærbar PC 

http://app.one2act.no/
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8. Trykk på Register for å opprette 

brukeren – du vil da bli sendt tilbake 

til innloggingssiden. 

9. Fyll inn følgende sesjonskode 

(session): SEHOZ 

Fjern haken Anonymous, og skriv inn 

ditt brukenavn og passord. Trykk 

Start.  

 
10. Når du har logget inn, vil du få fram en 

likende velkomstside som den under. 

Trykk på Start når du ønsker å 

begynne å svare på testen. 

 
11. Du starter som standard med 

spørsmål nr. 1. Trykk på haken(e) for å 

svare. Trykk på haka igjen for å fjerne 

valget (hvis du ombestemmer deg). 

Du kan ombestemme deg så ofte du 

vil. 

 
12. Både ramma og haka skifter farge for 

å indikere at svaret er registrert. 

 
13. En oversikt over de ulike funksjonene i 

PeLe finnes på figuren under. 

 
 

14. Legg merke til muligheten til å 

markere eller «flagge» spørsmål. Du 

kan bruke denne funksjonen til å 

signalisere til læreren at man bør vie 

ekstra oppmerksomhet til et spørsmål 

under gjennomgangen – fordi denne 

Gå til et bestemt 

spm. 

Oppsumm-

eringsside 

Gå til neste 

spm. 

Vis bare 

ubesvarte spm. 

Markere/«flagge» 

spørsmål 

Denne koden brukes 

kun til å demonstrere 

hvordan systemet 

virker – selve 

forkunnskapstesten 

vil bruke en annen 

kode 
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var spesielt vanskelig, eller man er 

usikker på svaret. 

15. Når du har svart på alle spørsmålene, 

vil det dukke opp en «submit»-knapp 

øverst på siden. Trykk på denne for å 

komme til en oppsummeringsside. 

 
16. Du vil først komme til en 

oppsummeringsside som viser en 

oversikt over hva du har svart på de 

ulike spørsmålene.  Trykk på Submit 

results når du har sjekket at svarene 

stemmer overens med det du ønsket. 

Trykk Previous question for å gå 

tilbake og endre på svarene dine. 

 
17. Som en siste sjekk på at du mener å 

sende inn besvarelsen, skriver du 

ordet yes i boksen som dukker opp. 

 
18. Som kvittering på at testen er besvart 

og sendt inn, får du opp siden under.  

 
19. Trykk på knappen Continue with SRS 

etter testen. Dersom læreren finner 

det hensiktsmessig, kan du nemlig få 

sjansen til å diskutere løsningen din 

med en medstudent, og så svare på 

nytt. Siden ser slik ut etter at du har 

trykket knappen: 

 
20. Når læreren setter igang en «ny 

sjanse»-avstemming, vil det dukke 

opp stemmeknapper her som du 

trykker for å avgi svare («hake = svar», 

men du kan også her ombestemme 

deg så lenge avstemmingen varer). 

Trykk her for å 

sende inn hvis 

du ønsker å 

levere blankt på 

enkelte 

oppgaver.  


