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TESTEN I ENGELSK
Den nationale test i engelsk er en it-baseret test,
der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse kan
og ved inden for centrale områder i faget. Testen
tester kun områder, som er velegnede til en it-baseret testform. Testen er inddelt i tre faglige områder
– de såkaldte profilområder.

Obligatoriske test
De nationale test er obligatoriske for alle elever i
folkeskolen. Skolerne skal gennemføre de nationale test hvert år fra februar til april. I løbet af et
skoleforløb skal en elev tage ti obligatoriske test.
Eleverne skal gennemføre de obligatoriske test i de
fag/klassetrin, som er angivet i skemaet herunder.

Et fleksibelt værktøj
De nationale test er først og fremmest et fleksibelt pædagogisk værktøj, der kan give læreren
mere viden om elevernes faglige niveau inden for
de områder, som testene tester, og bidrage til at
planlægge og målrette undervisningen mod den
enkelte elev. Der er vide muligheder for at planlægge, hvordan testen skal forløbe, og hvordan
resultaterne kan bruges i undervisningen. Denne
pjece giver inspiration og vejledning til, hvordan
man som lærer kan forberede sine elever på testen,
støtte dem undervejs og arbejde fremadrettet med
deres testresultater.

Tabel 1. Oversigt over, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der gennemføres obligatoriske nationale test
Fag og klassetrin

2.

Dansk, læsning

x

Matematik
Engelsk

3.

4.
x

x

5.

6.

7.

x

8.
x

x
x

Geografi

x

Biologi

x

Fysik/kemi

x

På www.testogprøver.dk
skal læreren booke tid til testen,
gennemføre testen og hente
resultaterne.
Her findes også en brugervejledning
til testsystemet.
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TESTEN I HOVEDTRÆK
De tre profilområder i testen i engelsk

Læsning

Sprog og sprogbrug

Opgaverne tester elevens evne til at forstå
hovedindhold, finde specifik information og
uddrage konklusioner i forskellige former for
tekster. En opgave kan for eksempel være, at
eleven skal svare på spørgsmål til en tekst.

Opgaverne tester elevens evne til at bruge
centrale grammatiske områder på engelsk, for
eksempel ordklasser, bøjninger og opbygning
af sætninger. En opgave kan for eksempel
være, at eleven skal sætte dele af en sætning i
den rigtige rækkefølge.

Ordforråd
Opgaverne tester elevens viden om ord,
staveformer og færdigheder i at bruge et
hensigtsmæssigt ordforråd. En opgave kan
for eksempel være, at eleven skal stave et ord,
der mangler i en sætning.

Testen i engelsk fokuserer specifikt på profilområderne ‘Læsning’, ‘Ordforråd’ og ‘Sprog og sprogbrug’. Testopgaverne kan både være inden for
kendte områder og områder, som eleverne endnu
ikke er blevet undervist i.

Ét evalueringsværktøj blandt mange
Forskellige færdigheder kræver forskellige evalueringer, og derfor er den nationale test i engelsk blot
ét værktøj blandt mange andre evalueringsværk
tøjer. På www.uvm.dk kan lærere hente inspiration
til og viden om 26 andre evalueringsværktøjer til
alle folkeskolens fag, ligesom man kan se korte
film, hvor lærere fortæller om deres erfaringer med
de forskellige værktøjer.

Testopgaver og testresultaterne
er fortrolige
Testopgaverne er fortrolige, da de skal kunne genbruges af eleverne fra år til år. Læreren har mulighed for at se opgaverne via elevernes testresultater.
Resultaterne er kun til eleven selv, forældrene,
læreren i engelsk og skolelederen. Skolelederen må
orientere skolebestyrelsen om skolens samlede
resultat, og kommunen får adgang til gennemsnitsresultater for kommunens skoler. På den måde kan
skolelederen og kommunen bruge testene som
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en indikator (blandt mange andre) for det faglige
niveau på skolerne. Resultater for den enkelte elev
og skole må ikke offentliggøres, og det er derfor
heller ikke muligt at offentliggøre sammenligninger
mellem forskellige skolers resultater. Kun det samlede landsresultat bliver offentliggjort. Den enkelte
kommune, skole og lærer kan således vurdere egne
elevers resultat i forhold til landsresultatet.
Skolelederen kan tillade, at en lærer får adgang til
elevernes testresultater i andre fag. For eksempel må lærere, som samarbejder om eleverne i et
team, gerne se og drøfte elevernes testresultater i
hinandens fag, hvis det har et pædagogisk formål.
To engelsklærere, der arbejder med holddannelse
på tværs af to klasser, eller en engelsklærer og en
dansklærer, der har et tæt teamsamarbejde om
eleverne, kan (afhængigt af samarbejdets karakter)
være berettigede til at se testresultater fra eleverne
i begge fag eller begge klasser. En læsevejleder kan
have brug for testresultaterne, hvis denne sammen
med læreren skal tilrettelægge undervisningen for
den enkelte elev.
Skolelederen kan ved brug af testsystemet tildele
rettigheder til andre lærere eller til læsekonsulenten, hvis denne er oprettet som lærer på skolen.

FORBERED ELEVERNE FØR TESTEN
På flere områder er de nationale test anderledes
end de test og prøver, som lærere og elever er vant
til. Det betyder også, at det er vigtigt for læreren
at forberede både sig selv og eleverne grundigt på
testen, så de får den bedst mulige oplevelse.

Hvorfor skal eleverne testes?
Testen giver viden om, inden for hvilke områder
læreren kan planlægge en undervisning, så den
udfordrer og støtter alle elever – både de rigtig
dygtige og de mindre dygtige. Resultaterne skal
aldrig stå alene, men skal holdes op mod den viden,
som læreren ellers har om eleverne fra den daglige
undervisning.

Testen er adaptiv
Det særlige ved de nationale test er, at de er adaptive. Det vil sige, at opgaverne indretter sig efter
eleven og bliver sværere, hvis eleven svarer rigtigt,
og lettere, hvis eleven svarer forkert. Særligt de
første opgaver vil ofte virke svære, fordi niveauet
endnu ikke er tilpasset eleven.
Fordelen ved at teste på denne måde er, at der
er udfordringer til alle. Det er meningen, at både
dygtige og mindre dygtige elever får opgaver, som
de ikke kan svare på. Derfor kan testen virke svær
sammenlignet med nogle af de test, som eleverne
er vant til.

Hvordan kan eleverne forberede
sig inden testen?
På www.testogprøver.dk ligger der demotest, som
lærere og elever kan eksperimentere med, inden de
skal teste for alvor. Demotestene er ikke adaptive,
men de kan anvendes til at gøre sig erfaringer med
de forskellige opgavetyper.
Folkeskoleeleverne kan også forberede sig ved at
gennemføre hver af de nationale test to gange på
frivillig basis ud over den obligatoriske testgang.
Elever på privatskoler og i frie grundskoler kan
gennemføre testene tre gange. Det kan ske i de
perioder af året, hvor der ikke er planlagt obligatoriske test. Testene kan bruges på det klassetrin, hvor
de er obligatoriske, og på klassetrinnet lige over og
under.
Testene er ens, uanset om de bruges i en obligatorisk eller frivillig periode, og resultaterne er derfor
direkte sammenlignelige. Læreren kan altså måle
elevernes fremgang ved at sammenligne to testresultater for samme elev. Testresultaterne fra de
frivillige test i efteråret 2009 er dog ikke sammenlignelige med resultaterne fra fremtidige testrunder.

“ Jeg vil gøre noget ud af at
fortælle eleverne på forhånd, hvilke
opgavetyper de kan støde på, og jeg vil
fortælle dem, at de skal tage det stille og
roligt og ikke stresse, men læse opgaverne grundigt og koncentrere sig.”
Citat fra en lærer i
engelsk i 7. klasse
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TESTENS VARIGHED
De nationale test har en varighed på 45 minutter,
og alle elever skal bruge den afsatte testtid.

Kan man holde pause eller
udskyde testen?
Læreren kan støtte eleven ved at give mere tid end
de 45 minutter, som testen varer. Testen kan også
stilles på pause, hvis en elev for eksempel skal på
toilettet, eller læreren kan afbryde testen, så eleven
kan gøre testen færdig en anden dag. Det gøres alt
sammen fra monitoreringssiden i testsystemet.

I testsystemet er der en monitoreringsside, hvor
læreren under testen kan følge elevernes testforløb. På monitoreringssiden kan læreren også følge
med i, hvor sikkert resultatet er – og eventuelt give
en elev mere tid, hvis grundlaget for at vurdere
resultatet ikke er godt nok efter de 45 minutter.

Forklaring på farvekoderne på monitoreringssiden i testsystemet

Grønne, gule og røde elever

Grøn:

På monitoreringssiden i testsystemet optræder der tre farvekoder: grøn, gul og rød.
Farverne viser, hvor statistisk sikkert elevernes testresultat er. Grøn og gul status betyder
også, at den obligatoriske test er gennemført.

Resultatet er statistisk sikkert.

Gul:
Resultatet kan beregnes, men skal læses med
forbehold.

Rød:
Der kan ikke beregnes et resultat endnu.

“ Jeg holdt øje med eleverne
undervejs og hjalp dem, hvis de for
eksempel ikke kunne flytte cursoren, og
hvis der var problemer, sagde jeg, at de
måtte svare, så godt de kunne.”
Citat fra en lærer i
engelsk i 7. klasse
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HJÆLPEMIDLER
Må eleverne få hjælp undervejs?

Hvilke hjælpemidler må eleverne bruge?

Eleverne må gerne spørge læreren til råds, hvis
de for eksempel har problemer med at forstå en
opgave. Undgå dog at hjælpe med at svare rigtigt –
næste opgave vil blot blive sværere og måske ligge
over elevens faglige niveau. For at få et retvisende
testresultat skal eleverne gøre deres allerbedste
for at svare rigtigt – også selv om de ikke er helt
sikre. Virker en opgave for svær, kan læreren hjælpe
eleven til at afgive et svar (“hvad tror du . . . så svar
det”), men læreren skal ikke bede eleven om at
gætte tilfældigt. Hvis eleven slet ikke kan svare, kan
læreren foreslå eleverne at svare blankt, da de så
får en nemmere opgave næste gang. Et blankt svar
tæller som et forkert svar.

Ved testen i engelsk må eleverne anvende papir og
skriveredskab.
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BRUG RESULTATERNE EFTER TESTEN
Elever bliver aldrig dygtigere af at blive testet. Men
de kan blive dygtigere, hvis læreren kan afkode
testresultaterne og bruge dem som bidrag til at
planlægge og målrette undervisningen til den enkelte elevs behov.

Hvad viser resultaterne?

Fælles Mål, læreren eller skolen, der testes. Testen
i engelsk siger noget om elevernes kompetencer
i profilområderne ‘Læsning’, ‘Ordforråd’ og ‘Sprog
og sprogbrug’ – men ikke om alt inden for engelsk.
Hvis eleverne tager testen flere gange, kan læreren
følge med i deres fremskridt i de forskellige profilområder.

Elevens resultat vil kunne tilgås dagen efter.
Resultaterne viser, hvad eleverne kan, uanset hvor
og hvordan de har lært det. Det er således hverken

Figuren herunder viser klassens resultat fordelt på
fem niveauer i forhold til fordelingen på landsplan.

Figur 1. Klassens resultat fordelt på fem niveauer i forhold til fordelingen på landsplan
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HVORDAN FORMIDLES RESULTATERNE?
Testresultaterne bliver beregnet automatisk og vist
på forskellige måder.

Elever
Læreren skal formidle testresultatet mundtligt til
eleven. I samtalen kan læreren fremhæve elevens
stærke og svage sider, og lærer og elev kan opstille
læringsmål for eleven og på den måde bruge testresultatet fremadrettet.

Ideer til den gode dialog med eleven
¼

¼

¼

Sæt fokus på den positive feedback, men fremhæv
også udfordringerne. Ellers vil eleven nemt føle sig
snydt, når han eller hun ser resultaterne på skrift.
Spørg ind til elevens oplevelse af testen – var der
tid nok til at besvare opgaverne? Var eleven nervøs?
Var opgaverne lette eller svære?
Fortæl, hvad testresultaterne betyder for eleven.
Skal undervisningsplanen justeres? Skal der sættes
nye læringsmål for eleven? Eller bekræfter resultatet, at kursen er rigtig?

Lærere og skoleledelse
For at læreren kan analysere og bruge resultaterne,
bliver de vist på en skala fra 1 til 100, der viser selv
de små forskelle i, hvordan eleverne klarer sig.
Disse resultater på 1-100-skalaen ligger til grund for
1-5-skalaen. Læreren kan desuden se besvarelser
af de enkelte opgaver for at kunne finde forklaringer
på overraskende resultater.
Tabel 2. Sammenhæng mellem elevens
resultat i testen på to skalaer
Elevresultat 1-5

Resultat 1-100

1

Klart under middel

1-10

2

Under middel

11-35

3

Middel

36-65

4

Over middel

66-90

5

Klart over middel

91-100

Forældre
Resultatet til forældrene bliver vist som en tekst på
en enkel skala fra 1 til 5, jævnfør tabel 2. Ud over testresultatet er der en beskrivelse af, hvilke områder
af faget, der er blevet testet.
Resultatet skal skrives ud og udleveres til forældrene.
Læreren kan for eksempel bruge testresultaterne i
forbindelse med en skole-hjem-samtale og lægge
rapporten til forældrene som et indstik i elevplanen, så
resultaterne indgår i samtalen med fokus på fremtiden.

testogprøver.dk
SIDE 9

HVORDAN KAN RESULTATERNE LÆSES?
1

2

3

4

Testen er taget – hvad så bagefter?

Der er mange oplysninger i testresultaterne. Det
er ikke meningen, at læreren skal se på samtlige
oplysninger for alle elever. For nogle lærere vil det
være en god idé at begynde med at sætte en tidsmæssig ramme for gennemgangen.
Undersøg derefter klassens samlede resultater ved
at kigge på søjlediagrammerne (se figur 1, side 8) –
hvordan ligger klassen sammenlignet med fordelingen på landsplan?
Se på elevernes individuelle resultater (se tabel 3
herunder), og notér eventuelle bemærkninger til den
enkelte elev.
Kig på overraskelserne og eventuelt på besvarelser
af enkeltopgaver (se tabel 4, side 12). Viser resultaterne noget nyt, eller afspejler de ikke det forventede niveau for eleven, for eksempel på grund
af manglende faglige færdigheder, nervøsitet,
manglende koncentration, tekniske problemer eller
måske for lidt forberedelse?

Testresultaterne kan for eksempel bruges til at
planlægge undervisningen på nye måder, så den
enten udfordrer eller støtter eleven. Testresultaterne kan også være udgangspunkt for at danne
nye hold og grupper eller indgå i overvejelserne om
de fremtidige læringsmål for den enkelte elev og
klassen som helhed. Læs om andres erfaringer og
bliv inspireret af eksemplet (side 13).

Tabel 3. Testresultater på elevniveau fordelt på profilområder
Navn

Læsning
Resultat 1-100

Ordforråd
Resultat 1-100

Sprog og sprogbrug
Resultat 1-100

Samlet vurdering
Resultat 1-100

Status

Anna

77 = Over middel

82 = Over middel

74 = Over middel

78 = Over middel

Gennemført

Anne

40 = Middel

8 = Klart under middel

6 = Klart under middel

18 = Under middel

Gennemført

Hanne

3 = Klart under middel

4 = Klart under middel

3 = Klart under middel

3 = Klart under middel

Gennemført

Hans

70 = Over middel

78 = Over middel

78 = Over middel

75 = Over middel

Gennemført

Helle

91 = Klart over middel

86 = Over middel

87 = Over middel

88 = Over middel

Gennemført

Henrik

11 = Under middel

39 = Middel

10 = Klart under middel

20 = Under middel

Gennemført

Jan

1 = Klart under middel

1 = Klart under middel

1 = Klart under middel

1 = Klart under middel

Gennemført gul

Jens

47 = Middel

97 = Klart over middel

37 = Middel

60 = Middel

Gennemført gul

Jørgen

98 = Klart over middel

100 = Klart over middel

94 = Klart over middel

97 = Klart over middel

Gennemført gul

Karen

100 = Klart over middel

100 = Klart over middel

100 = Klart over middel

100 = Klart over middel

Gennemført gul

Kirsten

66 = Over middel

36 = Middel

6 = Klart under middel

36 = Middel

Gennemført

Klassegennemsnit

55 = Middel

57 = Middel

45 = Middel

52 = Middel

testogprøver.dk
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STØT ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV
De nationale test er også velegnede for elever med
særlige behov. Det skyldes, at testene tilpasser sig
elevernes niveau undervejs, og på den måde får
elever med særlige behov samme vilkår og muligheder som deres jævnaldrende kammerater.

Fritagelse

De nationale test lever op til de internationale
standarder inden for tilgængelighed for elever med
funktionsnedsættelser. Når testen bookes, er det
for eksempel muligt at markere elever, der ikke bruger mus, så de kun får opgaver, der kan løses ved
hjælp af tastatur eller særligt it-udstyr. Det er også
muligt at tage særligt hensyn til en elev ved at give
pauser og ekstra tid til testen.

Fritagelse sker ud fra følgende fire begrundelser:
1. Fysisk/psykisk funktionsnedsættelse
2. Utilstrækkelige danskkundskaber
3. Fritaget for undervisning i faget
4. Undervises ikke i faget.

Testene vil dog ikke kunne anvendes af blinde og
stærkt svagsynede elever, da grafik er et bærende
element i mange testopgaver. Skolestyrelsen vil
finde en løsning for disse elever.

Da testene er adaptive, og eleven kan anvende alle
de hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen, vil
det kun undtagelsesvist være nødvendigt at skulle
fritage en elev fra deltagelse i testene.

Det er skolens leder, som efter samråd med eleven
og dennes forældre kan fritage eleven for deltagelse i testen. Pædagogisk-psykologisk rådgivning kan
inddrages i vurderingen. Skolens leder skal sikre, at
elevens udbytte af undervisningen bliver evalueret
på en anden måde end med de nationale test.
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HJÆLPEMIDLER FRA HVERDAGEN
Der gælder særlige regler for hjælpemidler til elever
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller
andre specifikke vanskeligheder og tosprogede
elever med utilstrækkelige danskkundskaber. Disse
elever skal tilbydes de hjælpemidler, som de bruger
i den daglige undervisning. Det kan for eksempel
være elektroniske hjælpemidler som oplæsningsprogrammer, elektroniske ordbøger eller personlig
støtte fra en hjælpelærer. Det er en god idé at lade
eleven prøve demotesten forud for den rigtige test,
så han eller hun får lov at prøve opgavetyperne med
sine hjælpemidler.

Nogle elever bliver undervist på et lavere klassetrin,
end det de er indskrevet med på skolen, og de får
resultater, der er beregnet i forhold til elever på deres egen alder i stedet for i forhold til det klassetrin,
de undervises på. Det betyder, at de beregnede resultater for disse elever ofte vil være under middel.
Men der er mange andre informationer i testene,
der også er vigtige – hvilke opgavetyper har eleven
besvaret bedst, og hvor er udviklingsmulighederne.
Det skal forældrene også orienteres om, og det er
vigtigt, at læreren beskriver, hvilke tiltag der er sat i
værk på baggrund af testresultaterne.

Orientering om testresultaterne for elever
med særlige behov

Læs mere om, hvordan læreren bedst kan forberede og støtte elever med særlige behov i vejledningsmaterialet til lærere for elever med særlige
behov på www.uvm.dk/nationaletest.

Informér forældre og elever grundigt både før og
efter testen. Sæt fokus på det positive og fremadrettede i orienteringen til forældrene: Hvilke
opgavetyper har eleven besvaret bedst? Hvor er
udviklingsmulighederne? Og hvilke tiltag bliver der
nu sat i værk?

Tabel 4. Detaljer om elevens testforløb (R = rigtigt, F = forkert, B = blankt)
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SpørgsProfilområde
mål

Opgaveemne

Score

Sværhed

Testopgaver

1

Læsning

Hovedindhold i tekster

F

Se opgave

2

Ordforråd

Faste vendinger

F

3

Sprog og sprogbrug

Rigtigt sprogligt udtryk

F

4

Læsning

Hovedindhold i tekster

R

5

Ordforråd

Ord i en sammenhæng

R

6

Sprog og sprogbrug

Rækkefølge af sætninger

R

7

Læsning

Hovedindhold i tekster

R

8

Ordforråd

Forstavelser og endelser

R

9

Sprog og sprogbrug

Rækkefølge af sætninger

F

10

Læsning

Logiske følgeslutninger

F

11

Ordforråd

Faste vendinger

R

12

Sprog og sprogbrug

Rigtigt sprogligt udtryk

R

13

Læsning

Logiske følgeslutninger

F

14

Ordforråd

Ord i en sammenhæng

R

15

Sprog og sprogbrug

Grammatisk overensstemmelse

R

16

Læsning

Specifikt indhold i tekster

R,R,F

17

Ordforråd

Forstavelser og endelser

F,R,R

18

Sprog og sprogbrug

Ordbøjninger

R,F,R,F

19

Læsning

Hovedindhold i tekster

R

***
***
***
**
**
**
***
***
***
****
****
**
***
*****
***
**
*****
***
***

Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave
Se opgave

DE NATIONALE TEST I PRAKSIS
Engelsklærer fortæller om sine erfaringer
med den frivillige test i engelsk i 7. klasse
Eleverne kan lide at konkurrere
– Jeg oplevede, at det var vigtigt for mine elever, at
de klarede sig godt i testen. Nogle af dem kan godt
lide at konkurrere, men det virkede, som om de blev
bange for at svare forkert og følte sig forstyrrede,
hvis jeg kiggede dem for meget over skuldrene
under testen. For andre var testen ikke helt det,
de havde regnet med – nogle syntes, den var lang
og kedelig, og de svage læsere skøjtede igennem
spørgsmålene og lavede gætværk.
Ordforrådet overraskede
– Resultatet var bedre, end jeg havde forventet.
Generelt var de svagest på ordforråd, og det overraskede mig noget, fordi det ellers er noget, jeg
arbejder meget med. Men jeg har først overtaget
klasserne i 7. klasse. Så det bekræfter mig i, at det
er vigtigt at arbejde med at etablere et aktivt ordforråd.

En mere systematisk indsats
– Der er nogle elever, hvor jeg ikke oplever, at de
forstår så meget til daglig. Men det er også vigtigt
at tage forbehold for, at nogle gætter sig til et rimeligt resultat. En enkelt elev var helt i bund, og det
vidste jeg også godt på forhånd. Han arbejder med
nogle helt andre opgaver end de andre, og indsatsen for ham er nu blevet sat mere i system.
Et godt redskab i forældresamtalen
– Jeg har lige haft forældresamtaler, og her formidlede jeg, om eleverne lå på middel, over middel eller
under middel. Jeg snakkede med forældrene om,
hvad man kunne gøre, og her var testresultaterne
et godt redskab. Forældrene reagerede meget ‘nå,
så det ser sådan ud, det må vi jo så gøre noget ved’,
og det har fået mange af dem til at gå aktivt ind i
udfordringerne derhjemme.

Læs mere om de nationale test på
www.uvm.dk/nationaletest
Her findes blandt andet love og regler, en
brugervejledning til testsystemet samt artikler
om, hvordan læreren kan følge op på resultatet
af den nationale test.
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Spørgsmål om de
nationale test skal sendes til
Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet på
nationaletet@ktst.dk
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FORSLAG TIL, HVAD LÆREREN
KAN FORTÆLLE ELEVERNE INDEN EN TEST
Læreren skal bruge testene til at få viden om, hvor
der kan sættes ind i undervisningen for at hjælpe
alle elever – både de dygtige og de mindre dygtige.
Det er vigtigt, at eleverne på forhånd ved, hvad
testen går ud på. Lærerens instruktion kan for
eksempel lyde:
¼

Testen vil tage hele lektionen. Svar grundigt, men
ikke for langsomt.

¼

I vil få opgaver, I kan svare på og opgaver, som I
ikke kan svare på. Testen prøver nemlig hele tiden
at finde ud af, præcis hvad I kan. Det betyder også,
at I får forskellige opgaver, og måske får jeres sidemand helt andre opgaver, end I selv gør.

¼

I skal besvare opgaverne så godt, som I kan – også
de meget svære opgaver. Hvis I er i tvivl om et svar,
skal I svare det, som I tror, er det rigtige. Hvis I ikke
har nogen idé om, hvad der er rigtigt eller forkert, så
spring opgaven over – men det tæller for et forkert
svar, hvis I svarer blankt.

¼

Hvis I har forståelsesmæssige problemer undervejs
i testforløbet, må I gerne spørge mig til råds – men
jeg hjælper jer ikke med det rigtige svar.

¼

Hvis I får brug for en pause under testen, så ræk
hånden op.

¼

Hvis nogle af jer bliver færdige før tid, så tag jeres
frilæsningsbog eller lektier frem og bliv siddende
stille på jeres pladser. I får besked af mig, når I er
færdige.

¼

Det er forskelligt, hvor mange opgaver I hver især
kommer til at svare på. Det gælder om at svare
rigtigt på opgaverne. Det gælder ikke om at være
hurtigst eller svare på flest opgaver.
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