
Det er skolens ansvar at afprøve, om elevens 
it-hjælpemidler kan anvendes ved prøverne.

På bagsiden af denne flyer finder du et 
afkrydsningsskema for hvilke funktioner,  
der skal afprøves. 

På uvm.dk/test-it har vi udarbejdet en guide  
til at afprøve elevens it-hjælpemiddel på 
tilgængelige pdf-filer, digitale selvrettende  
prøver og prøver med adgang til internettet.

Vi vil gerne hjælpe dig, så du kan hjælpe  
din elev – i god tid inden prøven!
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på særlige vilkår?
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OPLÆS TEKST  
Markeret tekst skal kunne læses op.

TABULATORRÆKKEFØLGE  
Skift mellem felter med tabulator-knappen 

skal komme i naturlig rækkefølge.

LÆSERETNING  
 Ved oplæsning skal skift mellem spalter og 

 sider fungere i samme rækkefølge som  
ved almindelig læsning.

SKRIV MED ORDFORSLAG
I felter hvor eleven skal afgive svar med tekst 

skal ordforslagsprogrammet virke.

GEM  
Besvarelsen skal kunne gemmes  
med elevens svar på  maskinen.

PRINT  
Besvarelsen skal kunne printes med elevens 

svar, hvis den skal afleveres som udskrift.
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