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Kære underviser: 

 Sæt børnene så det ikke er alt for nemt, at kigge efter de andre børn. 

 Giv hvert barn to forskellige farvede blyanter (F.eks. en rød og en blå farve-

blyant). 

 På forsiden (Øvesiden) skriver barnet sit navn. 

 Du gennemgår de tre første opgaver med børnene (’å’ + ’ø’ + ’hø’). Fortæller 

at de skal sætte kryds eller streg over det rigtige billede. Børnene bruger den 

’røde’ farveblyant. Her tager I en opgave af gangen. Du fortæller børnene at 

de ikke må læse højt, for så kan de andre jo høre hvad de læser. 

 Du siger at alle skal lægge, den ’røde’ farveblyant, og fortæller at nu skal de 

tage den ’blå’ og at de ikke må starte før du siger start.  

Du fortæller at de sidste 5 opgaver skal de løse så hurtigt som muligt og ræk-

ke hånden op, når de er færdige. 

 Du fortæller, at på de næste sider er der mange opgaver, og at de bare skal 

løse dem så hurtigt de kan. Og når de er færdige, skal de række hånden op. 

Hvis der er en de ikke kan, skal de bare gætte. 

Du fortæller dem også, at du på et tidspunkt siger at de skal skifte farve og at 

når de kommer til et billede med en der rækker hånden op, så skal de række 

hånden op, og ikke gøre noget før vi har skrevet deres tid på. Først herefter 

må de tegne på de to næste sider med deres to farver. 

 De skal tage den ’røde’ farveblyant men må først bladre om på næste side 

når du siger start. 

 Du beder dem om at skifte blyant efter 3 minutter og igen efter 5 minutter og 

du skriver deres sluttidspunkt på bagsiden. Testen stoppes efter 10 minutter. 

Denne test skal ikke ses som en konkurrent eller erstatning for OS64. Den er ment 

som en test du kan bruge i din undervisning, når du syntes du har behov for at få 

et hurtigt tjek på, hvordan dine børn læser. 

Der er et ark på hjemmesiden, hvor du kan  læse mere og indsætte børnenes re-

sultater og danne dig et overblik 

Mange venlige hilsner      Jens Molzen 
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Færdig på:                ________minutter  _______sekunder 

Antal opgaver:                                                              64 

Antal der er sprunget over: 

Antal forkert løste: 

I alt  lavet rigtigt: 

Notater: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Kære underviser: Du kan bruge det med at børnene skifter farve efter 3 og efter 5 minutter 

til at se, hvad der sker for dem i løbet af testen. Er de langsomme startere, bliver de trætte 

til sidst og har løst de første 5 minutter godt. Det er jo små børn, og der andet end deres 

evner for læsning der kan spille ind. 


