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Oplægsholder
Præsentationsnoter
BilleddiasUdskift baggrundsbillede: Indsæt nyt billede fra fil (Indsæt > Billede > Fra fil)Billedets størrelse skal være 25,4 cm x 19,05 cm og placeres 0 cm fra top og 0 cm fra venstre kant.(Højreklik på billedet og vælg formater billede. Indsæt koordinater og størrelse. Klik OK)Højreklik på billedet og vælg rækkefølge > Placer bagerst.Slet det gamle billede. Herefter er det nye billede synligt. 



Er matematik grundlaget for 
fremtidens velfærd?



Prøver og test
i forhold til forenklede Fælles Mål
• øget fokus på kompetencer og færdigheder

• skærpelse ift. brug af it

Oplægsholder
Præsentationsnoter
It er et af de 3 tværgående temaer i FFM, der er med i alle fag (de andre to er innovation og sproglig udvikling (faglig læsning/sprog i fagene)det fremgår af læseplanen, som er bindende, at og hvordan it skal indgår i undervisningen samt i vejledningenIft. matematik skal eleverne iht. FFM udvikle kompetencer og færdigheder i at anvende it til bl.a. problemløsning, hvilket skal kunne afprøves i prøverneDer henvises til brug af digitale værktøjer i mere end hvert fjerde mål i FFM for matematik



3 x digitalisering i matematik

1. Selvrettende prøver
=> mere effektiv bedømmelse

2. Brug af it-værktøjer
(fx CAS-programmer og internet)

3. Digitale processer ved prøveafvikling
(fx forsendelse til censorer)



Digitaliseret prøve i matematiske færdigheder og 
ekstra national test i matematik fra 2017

•Tilbud maj 2014 - 12.000 elever
•Frivillig maj 2015 – 29.500 elever
•Maj 2016 - ? elever

It-systemet retter elevernes besvarelser.

Positivt incitament for skolerne til at deltage – alternativet 
er at bruge lærernes tid på at rette elevbesvarelser.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Prøveformen var et tilbud i maj 2014. Papir- og den digitaleudgave indeholdt nøjagtig de samme opgaver.Efter prøven var der en særlig forcensur for resultaterne af den digitale prøve samt 12.000 elevers papirprøver, som alle blev rettet af de beskikkede censorer. Der var kun i ganske få opgaver forskelle på elevpræstationer i de to prøveformer, men det havde ingen betydning for de endelige karakterer. Dette er ikke som sådan en skærpelse ift. brug af it under prøverne/afprøvning af elevernes it-kompetencer iht. FFM.Det er, som prøverne ser ud nu, papirprøven i digital, selvrettende form, da der er tale om simple matematiske færdigheder.



Ikke kun mulitiple choice … 
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Prøverne i den store 
sammenhæng
•Folkeskolereform

• dygtige elever der trives

•Motivation for videre uddannelse
•Tilpasning til samfundets udvikling i øvrigt



12 initiativer på prøveområdet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Folkeskolereformen. Matematik står som et af de bærende fag!Initiativerne:adgang til internettet ved prøver i skriftlig fremstilling (dansk, 9.-10. frivillig 2015/permanent 2016, fremmedsprog 9. forsøg 2015-2016, analyse af kontrol med snyd)fremtidens prøve i dansk retskrivningforsøg med matematisk problemløsning med inddragelse af it-værktøjerbunden fælles prøve i fysik/kemi, biologi, geografi i 9. klasse (frivillig 2016, permanent 2017, selvrettende prøve i fysik/kemi, gruppeprøve i fysik/kemi 2015/2016, forsøg med naturfaglig projektopgave, analyse af hvilke fag der indgår i den obligatoriske projektopgave, forsøg med fælles prøve i fysik/kemi og tilbudsfaget naturfag i 10. kl.)Prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab (frivillig 2015, permanent 2016)Forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og kristendomskundskab (2016/2017)Forsøg med flere valgfag som prøvefag (2016-2017)Forsøg med prøver i partnerskab (2016-2017)SparringspanelObligatorisk digital prøveafholdelseÉn ekstern bedømmer og anonymiseringUdredning af tidspunkt for skriftlig prøvetermin og offentliggørelse af udtræksfag.



Tre grupper af initiativer
•permanente ændringer af prøver (pba. tidligere forsøg)

• fx fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi
• eller adgangs til internettet ved dansk skriftlig fremstilling
• eller ny prøveform i samfundsfag, historie og kristendom

•nye forsøg med prøver
• fx forsøg med it-værktøjer i matematisk problemløsning
• eller fælles prøve i samfundsfag, historie og kristendom
• eller prøver i (nogle) valgfag
• eller prøver med udgangspunkt i den åbne skole

•effektivtprøvesystem, analyser og langsigtet udvikling
• fx obligatoriske digitale prøver
• eller oplæg om placering af prøveterminerne
• eller én uafhængig bedømmer ved skriftlige prøver



Initiativ 3: Forsøg med matematisk problemløsning 
med inddragelse af it-værktøjer

• Udredning

• Pilotforsøg

• Forsøg

• Evaluering

Prøverne må ikke blive et eksperimentarium!

19-11-2015Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod
Side 10

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er det, vi vil udrede? Arbejdsgruppen (som er nedsat og som består af to opgavekommissionsmedlemmer og UVM’s læringskonsulent (Klaus Fink)) skal bl.a. se på, hvilke erfaringer der er på området fra ind- og udland. Hvordan kan sådan en prøve se ud, hvordan skal opgaverne udformes, osv.Hvorfor er det nødvendigt med en udredning først? For at de stærke digitale redskaber ikke blot bliver tankeerstattere, men at de bliver tankeforstærkere, skal der udvikles helt nye opgavetyper, hvor redskaberne vil være relevante for elevernes matematiske tænkning og problemløsning. En udredning er vigtig, og vil tage tid, da prøven skal kunne virke på alle platforme og af alle elever.Vi har nedsat (ikke helt – men hvis nogen ønsker at deltage…) en ekspertfølgegruppe, der løbende vil blive inddraget i arbejdet – vi forestiller os, at ekspertgruppen for matematik kan blive inddraget.



Ny prøvebekendtgørelse er 
sendt i høring

•sproglige tilpasninger til forenklede fælles mål
•ændringer som følge af de 12 initiativer / lovændringer

Træder i kraft 1. januar 2016.



Spørgsmål

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nye navne på prøverne iht. FFM (i FFM er alt færdigheder)?  Digital prøve uden hjælpemidler, skriftlig prøve, mundtlig prøve…Hvordan  sikres en ordentlig bedømmelse af elevbesvarelserne, når initiativ 11 realiseres fra sommerprøveterminen 2016?  Ens bedømmelse, forebyggelse af fejl? Obligatorisk deltagelse i censorkurser hvert årObligatorisk deltagelse i den digitale censorkonference på Skolekom i censurperiodenopgavekommissionerne udarbejder detaljerede rettevejledninger til hver opgave på baggrund af forcensuren og evalueringsmødet, hvor der indsamles eksempler på elevbesvarelser fra ca. 10.000-15.000 elevbesvarelser, der indgår i forcensuren, og som kan give eksempler på, hvor mange point forskellige typer svar kan giveder er klageadgang med mulighed for ny bedømmelsefaglæreren kan stadig se sine eleveres besvarelser.
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