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Vejledning til de fire indgangsspecifikke test  
- Supplement til National sprogscreening af EUD-elever 

Supplerende testning  
Det er muligt som et supplement til National sprogscreening af EUD-elever at gennemføre en test af 
elevernes ordforråd. 

Der er udviklet fire indgangsspecifikke:  

 til Bygge og anlæg 
 til Køkken og kantine 
 til Social- og sundhed 
 og til Merkantil  

De indgangsspecifikke test bidrager med en screening af elevens kendskab til indgangsspecifikt 
gråzonesprog relateret til fire (af de tidligere) EUD-indgange. 

Gråzonesprog er mange af de ord og udtryk, lærere og fagbøgerne anvender til at forklare faglige begreber. 
Lærere og forlag forventer, at eleverne forstår ordene, men en del af eleverne forstår dem ikke. 

Varighed og indhold  
Testen tager ca. 20 minutter at gennemføre. Der er ikke tidsbegrænsning. 

Testen består af:  

Læseforståelse 

 Hvad passer sammen? (ord og forklaringer matches) 

 

 

 

 Dan korrekte sætninger 
(udfyldningsøvelse – 
placer korrekt ord ud fra 
konteksten) 

 



Notat 
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 Valg mellem fire mulige 
ord i en kontekst  

 

 

 

Lytteforståelse  

 Ord matches med ordforklaring 

 

 

Betydning for faglæreren  
Faglæreren kan gennem testen få et indtryk af spredningen i elevernes kendskab til det indgangsspecifikke 
gråzonesprog. Faglæreren kan få øget fokus på de elever, der har et begrænset ordforråd og på at forklare 
og foretage forståelseskontrol af gråzonesproget. ’ 

Ved at se elevernes svar kan faglæreren danne sig et indtryk af, hvilke ord eleverne generelt kender eller 
ikke kender.  

Betydning for eleven  
Eleven vil gennem testen opnå øget indsigt i sit aktive og passive ordforråd relateret til den 
uddannelsesretning, vedkommende har valgt.  

Resultaterne kommer til at fungere som en ’spejling’ for eleven og kan øge elevens bevidsthed om 
betydningen af gråzonesproget. 

Testresultaterne 
Eleverne vil typisk opnå en højere score i de indgangsspecifikke test sammenlignet med scoren i National 
sprogscreening af EUD-elever.   

Ved at sammenligne elevens score med klassens score får læreren og eleven elevens placering i klassen 
mht. ordforråd. 

For yderligere oplysninger se: Vejledning og handlemuligheder på baggrund af testen. 


