
Elevspørgeskema efter nationale test
Hver elev besvarer disse i alt 8 spørgsmål om oplevelsen af selve testforløbet

*Påkrævet

1. Hvad hedder du? *1. 

2. Hvor svære synes du, spørgsmålene var? *
Markér kun én bolle.

De fleste spørgsmål var meget lette.

De fleste spørgsmål var lette.

Nogle spørgsmål var lette, andre var svære.

De fleste spørgsmål var svære.

De fleste spørgsmål var meget svære.

2. 

3. Hvad synes du om de forskellige typer af spørgsmål? *
Markér kun én bolle pr. række.

Jeg kunne
godt lide

dem.

De var
sjove.

De var
kedelige.

De var
meget
svære

Jeg sprang
dem over / fik

dem ikke

Hvad betyder (et
ord)?
Hvad betyder (en
talemåde)?

3. 

4. Hvad synes du om de forskellige typer af spørgsmål? *
Markér kun én bolle pr. række.

Jeg kunne
godt lide

dem.

De var
sjove.

De var
kedelige.

De var
meget
svære

Jeg sprang
dem over / fik

dem ikke.

Ordkæder
Find billede der
passer til et ord
Læs tekst og vælg
mellem
svarmuligheder
Læs tekst og vælg
det rigtige ord i
parentesen

4. 
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Leveret af

5. Hvad synes du om, at gennemføre testen på computer i stedet for at på papir? *
Markér kun én bolle.

Jeg kan bedst iide, når testen er på papir.

Jeg er ligeglad med, om det er på papir eller på computer.

Jeg kan bedst lide, når det er på computer.

5. 

6. Hvordan oplevede du den tid, du brugte til testen? *
Markér kun én bolle.

Tiden fløj af sted.

Tiden sneglede sig af sted.

Jeg tænkte ikke over tiden.

6. 

7. Hvad gjorde du under testen? *
Sæt gerne flere krydser.
Markér alle, du er enig i.

Jeg slog nogle af ordene op i en ordbog.

Jeg brugte CD-ORD.

Jeg fik hjælp til at læse teksterne højt.

Jeg fik ekstra tid til testen.

Jeg skrev ord på et papir.

Jeg bad min lærer om hjælp.

Jeg holdt pause under testen.

Jeg svarede bare på spørgsmålene og passede mig selv.

7. 

8. Hvilken klasse går du i? *8. 
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