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LÆRERVEJLEDNING 

FÆLLES EVALUERING I ENGELSK 7. KLASSE 

 

 
Om prøven 

Formålet med denne prøve er at give et overblik over elevernes engelskkompetencer i lytteforståelse 

(Listening Comprehension), læseforståelse (Reading Comprehension) og enkelte basale kompetencer i 

sprogbrug (Language in Use) i begyndelsen af 7. årgang på elev- og klasseniveau set i forhold til resten af 

årgangen i Sydslesvig.  

Efter den første evaluering af prøven i skoleåret 2017/2018, vil den samme prøve blive brugt hvert år 

ligesom de øvrige prøver inden for Fælles Evaluering, hvilket sikrer et sammenligningsgrundlag med de 

foregående årgange. 

Prøvens indhold er baseret på læreplanens mål efter 6. klasse.  

Eleverne skal ikke øve til prøven inden. 

 

 

 

Instruktion til gennemførelse af prøven 

Lyd-CD’en skal afprøves, og man må som lærer være opmærksom på, at lyden eventuelt skal justeres 

under afspilningen for eleverne. 

Der må ikke anvendes ordbøger til denne prøve. 

Eleverne skal have et skrivefast redskab parat (fx blå eller sort kuglepen). 

Der er afsat 40 minutter til besvarelse af opgaverne. Hertil må beregnes lidt ekstra tid til uddeling og 

gennemgang af instruktion. 

Listening (14 minutter): ALLE starter samtidig med denne del. Til Listening skal der afspilles en CD. På 

CD’en er det samlede prøveforløb med pauser indspillet, sådan at man ikke skal trykke på pause osv. 

Lytteteksterne bliver afspillet to gange på CD’en. Slutningen af Listening er indtalt på CD’en.  

Reading og Language in Use (26 minutter): Når Listening-opgaverne er afsluttet, går eleven i gang med 

Reading og Language in Use. Eleverne bestemmer selv, hvor meget tid de bruger på hver del.  

Læreren gør eleverne opmærksomme på, når der er 10 minutter tilbage af prøvetiden. 
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Før selve prøvens begyndelse gennemgås følgende vejledning (forsiden af elevernes elevsæt) med 

eleverne, så de er informerede om prøvens indhold og forløb: 

Vejledning – gennemgås med eleverne inden prøvens begyndelse 

 Udfyld forsiden af prøven. 

 Der er afsat 40 minutter til besvarelse af opgaverne. 

 Der skal skrives med et dokumentægte skriveredskab (sort eller blå). 

 Alle starter samtidig med Listening (lyttedel). Derefter løses opgaverne til Reading (læsedel) og 

Language in Use (sprogbrug) individuelt. 

 Hvordan retter jeg en fejl? Har man sat sit ’tick’ () det forkerte sted, retter man sådan:  

             (kassen fyldes ud) 

 

 

LRS-elever 

For elever med læsevanskeligheder gælder, at den kompenserende hjælp, som eleven modtager i den 

daglige undervisning også må bruges i prøvesituationen. Hvis eleven fx til daglig bruger et 

oplæsningsprogram som kompenserende hjælpemiddel, må dette også bruges til prøven. Henvend dig 

til evaluering@skoleforeningen.de, hvis du har elever, der har brug for prøven elektronisk. 

 

Rettelse af prøven og indtastning af resultater 

Rettevejledningen Solutions er udsendt sammen med opgaverne. 

Resultaterne indtastes på hjemmesiden: www.evaluering.de 

Når indtastningen er afsluttet, får man en oversigt over elevens og klassens standpunkt. På det 

obligatoriske evalueringsmøde vil de anonymiserede resultater blive drøftet. 
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