Vejledning GRØNLANDSK
Demo opgaver – standardiseret færdighedsprøve
Fra og med prøveterminen 2017 anvendes i faget grønlandsk en færdighedsprøve, der er standardiseret.
Standardiserede prøvesæt er opgavesæt der anvendes igen og igen, således at resultater kan
sammenlignes fra år til år for at vise en faglig udvikling. Hvert år er der mulighed for at udskifte op til
10 % af opgaverne i opgavesættet.
Standardiserede prøver må ikke anvendes til terminsprøve eller i den daglige undervisning. Derfor må
opgavesættet ikke kopieres og ubrugte opgavesæt skal altid returneres til Uddannelsesstyrelsen.
De følgende demo opgaver er udarbejdet for at gøre eleverne fortrolige med de opgavetyper, de vil møde
ved den standardiserede færdighedsprøve i grønlandsk.
Det er vigtigt at understrege, at hensigten med øveopgaverne netop er at gøre eleverne fortrolige med de
opgavetyper, der indgår i færdighedsprøven for faget.
Hensigten med demo opgaverne er således ikke arbejde med eller træning af grammatiske og sproglige
kategorier forud for den afsluttende prøve – det indgår løbende som en del af den daglige undervisning.
Opgavetyper:
I standardiserede test og prøver er der tradition for at anvende bestemte opgavetyper:
Multiple choice

Opgave med 4 eller flere svarmuligheder.
Eksempel 1: Eleven skal sætte kryds ved én svarmulighed. Svaret er ugyldigt, hvis der
sættes kryds ved mere end én svarmulighed.
Eksempel 2: Eleven skal sætte ring om én svarmulighed i en parentes. Svaret er
ugyldigt, hvis der sættes ring om mere end én svarmulighed.
Eksempel 3: På en svarlinje skal eleven skrive ét af ordene fra en svarboks. Svaret er
ugyldigt, hvis der skrives mere end ét ord på svarlinjen.

Kort svar

Der er ingen svarmuligheder til opgaven.
Eleven skal selv formulere svar.

Langt svar

Der er ingen svarmuligheder til opgaven.
Eleven skal selv formulere et længere svar, hvor der redegøres for hvordan man er
kommet frem til en løsning.

Sand/falsk

Opgave med to svarmuligheder.
Eleven skal markere om et udsagn eller lignende er sandt eller falsk. Svaret er
ugyldigt, hvis begge svarmuligheder er markeret.

For nuværende anvendes ikke sand/falsk eller langt svar opgaver i den standardiserede færdighedsprøve
for grønlandsk, derfor indgår disse opgavetyper ikke i demo opgaverne.

Kategorier:
Standardiseret grønlandsk færdighedsprøve – kategorier:
Der er et antal opgaver i opgavesættet, som er fordelt på individuelle og forskelligartede kategorier, hvor
der er fokus på områder indenfor grønlandsk grammatik, sprogforståelse og sprogbrug.
Demo opgaver – kategorier:
Demo opgaverne er udarbejdet inden for otte forskellige kategorier:
 Navneord
 Verber
 Partikel
 Pegeord
 Tilhænge
 Syntaks
 Ordforråd
 læseforståelse
De otte kategorier, der er repræsenteret i demo opgaverne, er blot eksempler på nogle af de kategorier,
eleverne kan møde ved grønlandsk færdighedsprøve.

