
Vejledning til test i basiskundskaber 1 

 

 

 

Generelt: 

Du skal på forhånd have forklaret og aftalt med dit barn, at nu vil du hjælpe ham/hende med at finde ud af, om der er noget, 

der ikke rigtig blev forstået eller trænet nok de foregående år. I skal have et fælles mål, nemlig at det skal blive nemmere 

og sjovere at have matematik.  

 

Desuden skal selve situationen være afslappet, og der skal være ro omkring jer. Sørg for, at dit barn ikke er sulten 

eller tørstig og har blyanter (2), lineal, viskelæder og lommeregner på bordet samt papirlommetørklæder og et  

glas vand. Når I forbereder jer sådan, så er det ikke nødvendigt hele tiden at lave afbrydelser under testen.  

 

Det er ikke sikkert, at alle 25 opgaver skal laves samme dag. Det kommer an på, om du kan mærke på dit barn, at koncentrationen er til stede. 

Hvis du skal dele testen op på to dage, så vil det være en idé at tage de første 13 opgaver den første dag og resten en anden dag. 

Hvis I tager alle opgaver samme dag, så er det godt, hvis I laver en pause, hvor I går en lille tur, går ud på altanen, 

eller bevæger jer lidt rundt eller drikker en kop te sammen, når de første 13 opgaver er lavet. 

Det hjælper på koncentrationen, at kroppen får lov til at bevæge sig - og allerbedst, at der kommer ilt til hjernen. 

 

Prøv at fastholde det udgangspunkt, at dette her skal tages alvorligt - ellers er det spild af tid - men stemningen er afslappet. 

Der er jo ingen, der holder øje med jer. I har selv valgt at undersøge, om de allervigtigste basiskundskaber er til stede. 

Du må ikke hjælpe dit barn med at løse opgaverne. Din hjælp består i at skabe en god situation og være til stede. 

Dit barns opgave er at løse opgaver så godt som muligt. Resultatet er svar på jeres spørgsmål: Er der basiskundskaber 1, der ikke er på plads? 

 

Om opgavearkene: 

Arkene er ordnet sådan, at i højre side af arket er der 3 kolonner, som er til dig. Forklar dit barn, at dem skal han/hun ikke skrive i, 

de er til din opgørelse af fejl. Du kan godt vente til testen er færdig med at rette og skrive i disse felter bortset fra i opgave 1 og 2, 

 

have et stykke papir foran dig, hvor du lige skriver ned hvilke tal, der blev læst forkert. 

 

Læs tallene højt:     

Emne/opgavenummer fejl: 

af antal 

opgaver: 

opgave 1     

tal med 2 cifre  0 11 opgaver 

opgave 2     

tal med 3-4 cifre  3 11 opgaver 

     

 



Vejledning til enkelte opgaver: (kun opgaver, der har brug for instruktion) 

 

 

Opgave 1 og 2: Sid ved siden af dit barn og hav et stykke papir og en blyant foran dig, så du kan skrive de tal ned, som læses forkert. Ret ikke undervejs.  

Hvis du fornemmer, at det er nødvendigt, at du hjælper for at bevare den afslappede stemning, så hjælp, men skriv tallet som fejl, når du skal tælle op. 

 

Opgave 6-10: Her må ikke bruges hjælpemidler af nogen art. Det er hovedregningsopgaver, men af praktiske grunde skrives facit i firkanterne. Hvis  

dit barn bruger fingre til at tælle – så noter det på dit papir, så du kan huske bag efter, at de små plus og minustabeller ikke er helt automatiske endnu. 

Det er et skridt på vejen, hvis opgaverne løses rigtigt. Men hvis der skal tælles på fingre eller lignende, så er det ikke ”parate tabeller”,  

så er der brug for træning. 

 

Efter opgave 10, må der gerne være lommeregner til rådighed. Der må også gerne være andre hjælpemidler efter eget valg. 

 

Opgave 13: Der er flere rigtige måder at farve figurerne, så man har markeret ½, ¼ eller ¾ af figuren.  

 

Opgave 20-21: Læg mærke til, om dit barn begynder ved 0-punktet, når linjerne skal tegnes og måles – det er grundlæggende for at kunne måle 

 

Opgave 23: Hvis dit barn selv ved nogenlunde, hvor høj han/hun er, så skrives tallet og opgaven er rigtig. Hvis højden ikke kendes, så må du finde en  

tommestok eller andet, som kan måle højden, og så må du lade dit barn dirigere, hvordan I skal gøre, så han/hun får lejlighed til at vise sin færdighed 

i at måle, selvom du af praktiske grunde må være hjælper. Det kan ikke blive helt nøjagtigt, men det er ok, hvis det ligger indenfor 2 cm af det rigtige mål. 

 

Opgave 24: Figurerne kan se meget forskellige ud og alligevel være rigtige – specielt trekant, firkant, femkant og sekskant. 

 

 

Om retning af opgaverne: 
Til hjælp for din retning af opgaverne, kan du hente "Retteark til tabelark" på www.carlsen.dk , så du sparer dig selv for at regne opgaverne igennem.  

Der mangler kun opgave 1 og 2, som er opgaver, hvor resultatet siges højt, og opgave 20, hvor du skal måle med en lineal, om linjerne er 8 og 3,5 cm. 

 

Når du har rettet opgaverne i et afsnit, kan du skrive i kolonnen med "fejl" i højre side af arket, hvor mange fejl der er i afsnittet. 

I yderste kolonne til højre kan du se i kolonnen "antal opgaver" hvor mange opgaver, der er i det pågældende afsnit. 

Hvis du fx i første afsnit med at læse tal højt har konstateret, at dit barn har 2 fejl, så ved du, at det er 2 fejl i 11 opgaver. 

 

Du kan vælge at rette opgaverne alene i fred og ro – eller du kan gøre det sammen med dit barn. Du kan fx sidde med den færdiggjorte test, og dit  

barn kan sidde med rettearket og læse resultaterne højt. Det afhænger af, om dit barn selv udtrykker interesse for at være med, eller om han/hun  

trænger til komme væk fra arbejdet, når I er færdige med opgaverne. Hvis det er tilfældet, kan I tale om dem senere, når du har rettet dem evt. næste dag. 

 

Du skal selvfølgelig finde tid til at tale med dit barn om resultatet og tolkningen. Og I skal lave en aftale om, hvor meget tid i sammen vil bruge på at                                                               

få basiskundskaber 1 på plads. Lav delmål, som er til at overskue. Det er meget motiverende at nå et delmål og strege det ud på listen. Og det er meget  

uoverskueligt at have fx 6 mål på ubestemt tid. Dit barn skal kunne se, at det hjælper at træne, og at han/hun nu er så dygtig, at delmålet nås til aftalt  

tid sådan, at selvtilliden bygges op på baggrund af nåede mål. 

http://www.carlsen.dk/


 

 

 

 

Hvis du vil have et samlet overblik over dit barns basiskundskaber 1 
Du kan hente arket ”Hjælp til fortolkning af test i basiskundskaber 1” på www.carlsen.dk 
 

 

Hjælp til fortolkning af test i basiskundskaber 1:     Sæt X i en af rubrikkerne 

Kolonne 1 Kolonne 2 3 Kolonne 4 Kolonne 5 Kolonne 6 Kolonne 7 8 9 10 

opgave nr. emner: fejl: opgaver: lært / forstået usikker her mangler forklaring, læring eller træng lært usikker mangler 

  Læs tallene højt:                 

opgave 1 tal med 2 cifre 0 11 opgaver 11 rigtige: lært        10-9 rigtige: lidt usikker under 9 rigtige: her mangler basisindlæring X     

opgave 2 tal med 3-4 cifre 2 11 opgaver 11 rigtige: lært        10-9 rigtige: lidt usikker under 9 rigtige: her mangler basisindlæring   X   

  Skriv tal - enere-tiere….                 

opgave 3 Skriv tal - enere-tiere…. 1 7 opgaver 7 rigtige: lært                   6 rigtige: lidt usikker under 6 rigtige: her mangler basisindlæring   X   
 

 

 

I kolonne 1 ser du opgavenummer, i kolonne 2 emnet og i kolonne 3 skriver du antal fejl. I kolonne 4 står, hvor mange opgaver, der er af den type.                                                               

I kolonne 5 og 6 kan du se, om dit barns resultat i denne opgave tyder på, at basisstoffet er lært og forstået eller, om dit barn er lidt usikker. 

Hvis resultatet er i kolonne 7, så har du fundet et sted, hvor der mangler noget i dit barns basisviden, og du har en del af forklaringen på,  

at han/hun ikke har forudsætninger for at lære alt stoffet i 4.-6.kl.                                                              

 

Hvis du udfylder hele skemaet og sætter X i den rigtige af de sidste 3 rubrikker, har du en oversigt over, hvor der måtte være problemer at tage fat på.  

 

Hvis alle Xer er i rubrikken ”lært”, så behøver du ikke at tænke mere over basis 1 stof. Det har dit barn på plads, så kan du nøjes med at følge                                                            

med i det, han/hun aktuelt arbejder med. De mest basale forudsætninger fra 1.-3.kl. er på plads. 

 

Hvis en del Xer er i rubrikken ”usikker”, men ingen i ”mangler”, så er det en overkommelig opgave, at I sammen ser på fejlene, og at du sikrer dig, 

at det bare var en ligegyldig sjuskefejl, som ikke bliver gentaget anden gang – eller at du opdager, at I skal træne nogle lignende opgaver, så dit barn                                                         

bliver helt sikker i emnet. Det tager sikkert ikke så lang tid. Men husk at tjekke nogle uger efter, om det stadig huskes. 

 

Hvis en del Xer er i rubrikken ”mangler”, så har du fundet en af årsagerne til, at dit barn ikke får nok ud af sin matematikundervisning i 4.-6.kl. Du  

må bedømme, om problemerne er så små, at du og dit barn sammen kan løse dem i løbet af kort tid, eller om det kræver matematiklærerens hjælp. 

Hvis du mangler ideer eller forklaringer til emnerne, kan du evt. købe ”Styrk dit barn – Matematik 0.-3.kl.”, som udgivet 2016. Det er også muligt, at du 

kan finde forklaringerne i ”Styrk dit barn – Matematik 4.-6.kl i kapitel 3: ”Hjælp dit barn med de enkelte emner”. Til træning kan du hente materiale på  
 

 www.carlsen.dk 
 

 

http://www.carlsen.dk/
http://www.carlsen.dk/

