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TILMELDING 

Tilmelding Åben ESP WEB App ved brug af dette 
link:  https://www.esponline.eu 

(I øverste højre hjørne kan du vælge 
dansk som sprog)  

For Tilmelding klik på Tilmeld.  

 

 

Udfyld 
tilmeldings- 
formular 

 

Udfyld tilmeldings-formular 

ǃ Adgangskode skal bestå af 
mindst 8 tegn, som skal have 
mindst et stort bogstav, et tal 
og et specialtegn inkluderet.  

Accepter aftale for datasikring og klik på 
tilmeld.   

ǃ Husk dine login-oplysninger 
(E-mail og adgangskode) som 
du skal bruge til tilmelding. Du 
skal bruge dem til at logge ind 
i løbet af studieåret.  

Vent på 
bekræftelses-e-
mail.  

 

En e-mail bliver sendt til den e-
mailadresse du har opgivet.  

ǃ Hvis ikke du har modtaget en 
e-mail  
➢ Tjek dit spamfilter 
➢ Klik på send igen  
➢ Tjek din emailadresse for 

stavefejl.  

Hvis intet af de overstående forslag 
virker, bed din underviser tage kontakt 
til support.  

 

Når du har modtaget din 
bekræftelsesmail, kan du lukke denne 
side.  

 

”Ansøg” som 
kandidat 

 

Hvis du åbner linket i 
bekræftelsesmailen, vil du komme ind 
på denne side.  

Klik på ansøg som kandidat for at 
fortsætte registreringen.  

 

 

 

https://www.esponline.eu/
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Indsæt 
registrerings 
kode 

 

Indsæt den registreringskode du har 
modtaget fra din underviser.  

Hvis du bekræfter ved at trykke ENTER, 
vil de resterende felter med Land, By, 
Test center og Underviser blive udfyldt 
automatisk 

ǃ Hvis ikke disse felter bliver 
udfyldt automatisk, tjek da om 
der er mellemrum før eller efter 
koden.  

Godkend aftale for datasikring og klik på 
ansøg som kandidat for at afslutte 
tilmeldingen.  

 

 

LOGIN 

Login Når du har gennemført 
registreringsprocessen og du er sendt 
tilbage til ESP Web App via Url.  

 https://www.esponline.eu  

Du kan nu logge ind med dine 
informationer.  

Klik på Login og indtast din e-mailadresse 
samt adgangskode.  

 
 

Mit 
Dashboard 

 

På dit dashboard har du mulighed for at 
besvare selvevalueringstest, starte dine 
aktive eksamener og downloade 
certifikater.  

 

  

Rediger din 
profil  

 

Klik på Min profil i toppen af siden hvis du 
ønsker at redigere eller opdatere dine 
data.  

Du kan skifte mellem to undersider 
”konto” og ”Adgangskode”  

Hvis du ønsker at skifte e-mailadresse, er 
det nødvendigt at bekræfte den nye 
adresse igen.  

 

Klik på Gem for at bekræfte dine 
opdateringer. 

 

  

 

 

https://www.esponline.eu/
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SELVEVALUERING 

Start din 
første 
selvevaluering 

 

Gå til dit dashboard og klik på knappen 
Start for at starte den første 
selvevaluering.  

 

Selvevalueringen skal være aktiv for at 
du kan starte den, hvis den er aktiv lyser 
start knappen grønt.  

 

  

Tjek data for 
selvevaluering 

 

 

Læs forklaringen nøje og tjek om alle 
data er korrekte.  

Vælg sprog  

ǃ Det valgte sprog vil blive brugt 
både i selvevalueringer og i 
eksamen. Det er ikke muligt at 
ændre efterfølgende! 

Hvis alt stemmer, klik på start.  

 

Oversigt over 
selvevaluering 

 

Selvevalueringen starter med et 
overblik, her kan du se antallet af 
spørgsmål du skal besvare.  

 

Klik på start for at komme til første 
spørgsmål  

ǃ Der er fire spørgsmålsfelter, 
som indeholder 4-8 
spørgsmål. Du skal besvare 
alle-sammen for at kunne 
færdiggøre selvevalueringen.  

 

Besvar 
spørgsmål 

 

Den første selvevaluering indeholder 4 
spørgsmålsfelter. Du skal besvare hvert 
enkelt spørgsmål. Vælg et svar og klik på 
del 2 for at besvare det næste.  

I højre top kan du altid se dine 
fremskridt.  

ǃ Under selvevalueringen har du 
ikke nogen tidsbegrænsning 
men husk at færdiggøre din 
første selvevaluering. Hvis 
ikke du færdiggør den første 
selvevaluering har du ikke 
mulighed for at færdiggøre 
den anden eller eksamen.  
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Naviger til det 
næste 
spørgsmålsfelt 

 

Hvert besvaret spørgsmål er markeret 
med et flueben.  

 

Hvis alle afsluttede spørgsmål er 
markeret med et flueben, klik på Næste 
for at komme til næste spørgsmålsfelt. 

ǃ Hvis du glemmer et 
spørgsmål, kan du ikke 
afslutte spørgeskemaet. I ESP-
oversigten kan du se, hvilket 
spørgsmål der ikke er blevet 
udfyldt.  

 

ESP – Status Hvis du klikker på ESP-Status, kan du se, 
hvilke spørgsmålsfelter du allerede har 
besvaret, og hvilke du skal til at svare 
på. 

 

 

Spørgsmål 
med en 
svarmulighed 

Nogle spørgsmål er der kun én 
svarmulighed til. Vælg en af 
mulighederne for at besvare 
spørgsmålet. 

 

Matrix 
spørgsmål 

De fleste af spørgsmålene er matrix-
spørgsmål. Du skal vælge en mulighed 
for hver linje for at besvare 
spørgsmålene.  

 

ǃ Hvis du glemmer en linje, kan 
du ikke afslutte 
spørgeskemaet. I ESP-
oversigten kan du se, hvilke 
spørgsmål der ikke er udfyldt. 

 

Afbryd 
spørgeskema 

Hvis du vil fortsætte senere, kan du 
lukke vinduet med selvevaluering.  

Start-knappen i ESP Web App vil stadig 
være aktiv og du kan klikke START for at 
fortsætte din selvevaluering. 

De spørgsmål du allerede har udfyldt, er 
gemt. Du kan fortsætte, hvor du slap. 
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Afslut 
spørgeskema 

Når du har svaret på alle spørgsmål, kan 
du indsende spørgeskemaet. 

Gå til overblikket og klik på 

Afslut/Indsend 

ǃ Du vil få en advarsel om, at du 
bagefter ikke længere kan 
ændre i dine svar. 

 

Dashboard – 
Første 
selvevaluering 
afsluttet 

Den første selvevaluering har nu 

statussen Afsluttet 

ǃ Du kommer tilbage til denne 
side, når den anden 
selvevaluering er aktiveret. Du 
skal huske dine logindata (e-
mail + kodeord) 

 

Dashboard – 
Anden 
selvevaluering 
aktiv 

Vend tilbage til dit dashboard, når din 
underviser informerer dig om, at den 
anden selvevaluering er aktiveret.  

 

Klik på knappen Start for at starte den 

anden selvevaluering. 

ǃ Sproget er det samme, som du 
valgte til den første 
selvevaluering.  

Spørgsmål 
med tekst-
indtastning 

I den anden selvevaluering er, der 5 
spørgsmålsfelter. Som i den første 
selvevaluering skal du svare på alle 
spørgsmål i et felt og fortsætte i det 
næste. 

Der er 2 spørgsmål, hvor du skal 
indtaste dit svar. Klik i det grå felt og 
start med at skrive. 

➔ Se den første selvevaluering for 
detaljer.  

Download 
selvevaluering
s-rapport 

Efter du har gennemført den anden 
selvevalueringstest, ved at besvare alle 
spørgsmålene og klikke på 

Afslut/Indsend, kan du downloade 

din selvevaluerings-rapport 

ǃ Du skal opdatere dit 
dashboard, for at kunne 
downloade rapporten. 

ǃ Tryk på opdater. 
 

PRØVE-EKSAMEN 
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Dashboard – ESP 
demo-eksamen 

Gå til dit dashboard og klik på 

knappen Start for at starte ESP 

demo-eksamen 

Demo-eksamen vil være 
tilgængelig, når du har afsluttet 
begge selvevaluerings-tests. 

Demo-eksamen hjælper dig med 
at forberede dig til den 
afsluttende eksamen og giver 
eksempler, på hvilke spørgsmål 
du skal besvare under eksamen.  

 

Start ESP demo 
eksamen 

Læs informationen om ESP demo-

eksamen nøje og klik på Start. 

ǃ Sproget er det samme, 
som du har valgt for den 
første 
selvevalueringstest. 

 

Overblik af ESP 
demo-eksamen 

ESP demo-eksamen starter med 
et overblik. Her ser du, at der er 
24 spørgsmål, du skal besvare, og 
at du har 45 minutter til at 
besvare alle spørgsmålene. Det 
samme gælder for eksamen.  

 

Klik på Start for at komme til 

første spørgsmål 

 
 

Navigation gennem 
demo-eksamen 

De fleste af spørgsmålene har én 
svarmulighed. 

Klik på en af svarmulighederne for 
at besvare spørgsmålet. 

Klik på Indsend svar for at 

fortsætte. 

ǃ Når du først har klikket 
på Indsend svar, kan du 
ikke længere ændre dit 
svar. 

Hvis du er I tvivl om det korrekte 
svar, kan du udsætte spørgsmålet. 

Klik på Udsæt spørgsmål. Hvis du 
allerede har valgt en 
svarmulighed, vil dit valg blive 
fjernet når du udsætter 
spørgsmålet. 

Klik på ESP Demo Status for at 

få et overblik over dine fremskridt 
for demo-eksamen 
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ESP Demo overblik Her ser du: 

- Hvilke spørgsmål, du allerede 
har besvaret 

- Hvilke spørgsmål, du har 
udsat 

- Hvilke spørgsmål, du arbejder 
på lige nu 

- Hvilke spørgsmål, der stadig 
er åbne 

Hvis du klikker på spørgsmålets 
nummer, kommer du direkte til 
spørgsmålet. 

 

Matrix-spørgsmål Du skal vælge én mulighed for 
hver linje for at besvare 
spørgsmålene. 

ǃ Hvis du glemmer en linje, 
får du en besked om, at 
du ikke har udfyldt 
spørgsmålet. 

 

Matchende 
spørgsmål 

Klik på en blok til venstre og på 
den tilsvarende blok til højre for 
at matche delene. Alle blokke skal 
matches, for at besvare 
spørgsmålet. 

ǃ Hvis du glemmer at 
matche en blok med en 
anden, får du besked om 
at spørgsmålet ikke er 
udfyldt.  

Resultat-side Så snart du har indsendt det 
sidste spørgsmål, ser du dit 
resultat. 

Du kan gentage ESP demo-
eksamen så mange gange, du har 
behov for det.  

 

EKSAMEN 

Dashboard – ESP 
eksamen 

Gå til dit dashboard og klik på 

knappen Start for at starte ESP 

eksamen. 

ESP eksamen vil være tilgængelig 
når din underviser har tilføjet dig 
til en eksamen og startet den. 
Rådfør dig med din underviser 
om datoer. 

ǃ Hvis du ikke har 
mulighed for at deltage i 
den tildelte eksamen, 
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bedes du informere din 
underviser.  

ǃ Du vil have mulighed for 
at deltage i eksamen på 
et senere tidspunkt i 
henhold til den planlagte 
eksamen fra din 
underviser. 

Aktiverings-kode – 
Start 

Indsæt aktiveringskoden, du har 
fået af din underviser og klik på 

Start. 

Nu starter eksamen, og du har 
45 minutter til at besvare alle 
spørgsmålene. Når de 45 
minutter er gået, lukker 
eksamen automatisk. 

 

Navigation Som i ESP demo-eksamen er der 
24 spørgsmål du skal besvare og 
28 point at opnå i alt. 

Navigationen er den samme som 
ESP demo-eksamen.  

For at bestå eksamen skal du 
opnå mindst 19 point.  

Hvis du ikke når at gennemføre 
eksamen, vil den lukke 
automatisk, og du vil få resultatet 
for de givne svar. 

 

Afslut eksamen Når du har besvaret alle 
spørgsmålene og afsluttet 
eksamen, vil du ikke få resultatet 
med det samme, men først efter 
at din underviser har lukket 
eksamen.  

Luk vinduet for at vende tilbage 

til dit dashboard.  

Download af 
certifikat 

Hvis du vender tilbage til dit 
dashboard, kan du med det 
samme se om du har bestået 
eksamen eller ej. 

ǃ Du skal opdatere siden, 
for at se ændringerne! 

Når eksamen er lukket, er 

download-knappen for 

certifikatet grøn (aktiv). 

Klik på Download for at gemme 

dit certifikat på din enhed 

Hvis du ikke har bestået din 

eksamen, får du ikke noget 

certifikat. Du kan drøfte 

muligheden for reeksamen med 

din underviser.  

 

 


