
Man kan stega mellan skrivfälten med hjälp av tab-tangenten 

Sammanställning av provresultat 
på grupp- eller klassnivå 
Det nationella provet i engelska i årskurs 6 Läsår: 

I det här dokumentet förtecknas grupp- eller klassresultat på provet. Klass: 

Elevens namn 
Delprov A Reading Listening Delprov B Delprov C 
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