
  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du skal til test 

 

Information til elever 



 

 

 
Når du skal til test 

Kære elev  

 

Du og din klasse skal snart til test i dansk (læsning) eller matematik. Her kan 

du læse mere om testene.     
 

Hvorfor skal du til test? 

Test er én af måderne, som du og din lærer kan bruge til se, hvad du kan, og hvad du måske 

skal have hjælp til. Din lærer bruger testen til at finde ud af, hvad du og din klasse skal 

arbejde mere med i timerne. Testen er kun et øjebliksbillede og viser ikke alt, hvad du kan.  

 

Hvem skal til test?   

Alle elever i folkeskolen skal til test i læsning og matematik i løbet af deres skoletid. Man skal 

til test i læsning i 2., 3., 4., 6. og 8. klasse og i matematik i 2., 4., 6., 7. og 8. klasse.  

 

Hvor lang tid varer testene? 

Testene i 2. klasse varer 30 minutter. På de andre klassetrin varer testene 45 minutter. Din 

lærer fortæller dig, hvornår du skal til test. Du skal bruge hjemmesiden testogprøver.dk, og 

dit Unilogin, når du skal gennemføre test. 

 

Alle i klassen får de samme opgaver  

Alle elever i klassen får de samme opgaver. Der er både nemme og svære opgaver i testen, 

og det er helt normalt, hvis der er opgaver, du ikke kan svare på. Det kan også være 

forskelligt, hvad du og andre elever oplever som nemme og svære opgaver. 

 

Du skal forsøge at svare på så mange opgaver, du kan nå. Det tæller som et forkert svar, hvis 

du ikke svarer på en opgave. Det er derfor bedre, at du kommer med dit bedste bud på et 

svar, hvis der er en opgave, du er i tvivl om.  Det er ikke forventningen, at alle elever kan nå 

at svare på alle opgaverne i en test.  

 

Du og din lærer taler om, hvad resultatet kan bruges til 

Efter testen ser din lærer resultatet og fortæller dig og dine forældre om det.  

 

Du og din lærer kan sammen tale om, hvad resultatet viser, og om der er områder, hvor du 

kan udvikle dig. Her kan du også fortælle om din oplevelse med testen og om der er opgaver 

eller områder, som du synes var nemme eller svære. Din lærer ved godt, at testen ikke for-

tæller alt om, hvad du eller klassen kan, men resultaterne kan bruges til at få øje på noget, I 

sammen kan arbejde med.  

https://www.testogprøver.dk/
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