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PULJEN TIL ELEVLØFT



Puljen til elevløft 
– Materialet fra Rambøll 

www.emu.dk/modul/løft-af-de-fagligt-svageste-elever



RESULTATVISNINGER I NATIONALE TEST



Dette er en af de vigtigste ændringer i systemet idet det giver læreren mulighed for at gribe ind over for uhensigtsmæssig 
testadfærd. 
Det kan anbefales at have retningslinjer for afviklingen af testene der indbefatter mulighederne i forbindelse med den nye 
monitoreringsside.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette er en af de vigtigste ændringer i systemet idet det giver læreren mulighed for at gribe ind over for uhensigtsmæssig testadfærd. Det burde fremadrettet give større sikkerhed på testresultaterne for nogle elever.  Det kan anbefales skolerne at have retningslinjer for afviklingen af testene der indbefatter mulighederne i forbindelse med den nye monitoreringsside.



67 % sikkerhed for den røde visning
Det er en fejltolkning at sige at han ligger i ”bunden af jævn”. Vi ved ikke hvor han ligger, men vi ved at der er størst sandsynlighed for at han 
ligger i mangelfuld, selvom han placeres i Jævn

Oplægsholder
Præsentationsnoter
67 % sikkerhed for den røde visningGenereltDen røde prik angiver elevens beregnede dygtighed ved afslutning af testen.  Den røde lodrette markering angiver det område hvor elevens beregnede dygtighed med 67 % sikkerhed ligger inden for. Der er dog også en mindre sandsynlighed for, at elevens dygtighed ligger uden for dette interval. Disse sandsynligheder er angivet i parenteserne. Usikkerheden beregnes alene for enkeltområderne og der kan derfor ikke angives en sikkerhed på det samlede resultatResultaterne fra nationale test må aldrig skal stå alene eller i sig selv udgøre et fyldestgørende datagrundlag for lærerens arbejde med klassen og den enkelte elev. Alle testresultater er forbundet med en statistisk usikkerhed – både lærerens egne test, faglige test og de nationale test. Elevens dagsform har fx også betydning for testresultatet og må tænkes med, når testresultaterne drøftes og vurderes.Nogle lærere vil sandsynligvis have en forståelse af et resultat, hvor eleven f.eks. er placeret med 40 % sandsynlighed for resultatet ”rigtig god” og 60 % sandsynlighed for god, som at eleven ligger i ”toppen” af de gode. Det er ikke tilfældet. Med et sådan resultat vil 40 ud af 100 elever med samme dygtighed ligge i ”rigtig god” og 60 i ”god”.Matematik:Nationale test i matematik er kendetegnet ved at den tester bredt i alle målpar inden for stofområderne. Det betyder at f.eks. profilområdet tal og algebra dækker over alle målpar inden for det område og dermed tester stof fra de 4 regnearter, over brøkregning til variable, procent mv. Derfor kan det også forventes at testresultatet ”god” kan dække over forskelle i elevens kunnen inden for de enkelte målpar i profilområdet.  Dette understreger et behov for at supplere de nationale test med andre evalueringsredskaber, hvis læreren/skolen ønsker en praksis hvor der arbejdes databaseret. Læsning:I dansk testes der udelukkende indenfor læsning og udelukkende i profilområderne: sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Det testes indenfor alle målpar indenfor profilområderne.Testen i dansk adskiller sig dermed markant fra matematiktesten ved at begrænse sig til kompetenceområdet læsning og de tre ovenstående profilområder. Det betyder, at der kun testes i de læsetekniske dele af elevens læsning og ikke i fx profilområdet Sammenhæng, der omhandler elevens evne til bl.a. at vurdere en tekst anvendelighed eller sætte teksten ind i en given kontekst. Dette understreger, ligesom ved matematik, et behov for at supplere de nationale test med andre evalueringsredskaber, hvis læreren/skolen ønsker en praksis hvor der arbejdes databaseret.



Test stoppet 
ved gul

Test stoppet 
ved grøn

Oplægsholder
Præsentationsnoter
67 % sikkerhed for den røde visningDiskussion om forældrebreve (Team fag, Opg. Kommission, og praktikere)Øverste GulNederste Grøn



Visning af progression
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Man kan ikke bare omregne betydningen af 1 års læring, for det er ikke tilfældigt hvor de 
obligatoriske test i matematik placeret. Det er fagligt afpasset med faserne i fælles mål.

Særlig vigtig i matematik fordi vi faktisk tester meget bredt i mål-par

Ministeriet giver adgang til de frivillige test, men det er kommunernes og skolernes 
vurdering og valg, hvordan og om de ønsker at anvende dem.



Forældrebreve



NY PRØVEBEKENDTGØRELSE OG 
REGLER OM INTERNET TIL PRØVEN



Ny prøvebekendtgørelse og regler om 
internet til prøven

• I bekendtgørelsesudkastet præciseres det
– at eleverne som udgangspunkt ikke må tilgå internettet ved 

prøverne. 
– Skolens leder kan dog give tilladelse til at anvende 

internettet til at tilgå specifikke hjælpemidler, som ikke kan 
medbringes eller opbevares lokalt ved prøven. 

– Ligeledes præciseres det, at ikke må anvendes som fagligt 
hjælpemiddel ved andre prøver end i dansk, skriftlig 
fremstilling, 9. og 10. klasse.





Kontorchef i PET
Rasmus Vanggaard

• "I nogle fag har det været sådan, at 'alle hjælpemidler' var 
tilladt ved de skriftlige prøver. For eksempel i matematik. 
Det kan forstås sådan, og er sikkert også blevet det mange 
steder, at der også kan være adgang til internettet som 
fagligt hjælpemiddel. Men det har ikke været den politiske 
intention”

• "For at komme denne uklarhed til livs præciseres det i 
udkastet til ny bekendtgørelse, at udgangspunktet for 
prøverne er, at internettet ikke må anvendes. Det er et 
udgangspunkt, fordi der kan være specifikke hjælpemidler, 
som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt.”



Hvad andre tænker 
(folkeskolen.dk)

• "Khanacademy-vidoerne vil være et specifikt hjælpemiddel”
• ”youtube-kanaler med instruktionsvidoer, som klassen har brugt 

i undervisningen”
– Matematikfessor.dk
– Regneregler.dk.

• Dynamiske sider
– Danmarks Statistik 
– vejrdata fra DMI 
– kortdata fra Google Maps
– Portfolio



Udfordringer
• Programmer der kører via internet

– Chromebooks, 
– Geogebra, trekantsberegnere mm.
– Online formelsamlinger
– Youtube, googlesøgninger
– Hvornår er noget et ”fagligt hjælpemiddel”?

• Når vi ved noget efter høringen får I det at vide



ANVENDELSE AF IT TIL PRØVEN 
2001-2016



Klare mål 2001
• Anvende lommeregner og computer ved 

gennemførelse af beregninger og problemløsning
• Benytte computeren til tegning, undersøgelser og 

beregninger vedrørende geometriske figurer
• Benytte computeren til beregninger, simuleringer, 

undersøgelser og beskrivelser, fx af 
samfundsmæssige forhold



Fælles mål 2009
• kende forskellige hjælpemidler, herunder it… anvende 

dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende 
udforskning af matematiske sammenhænge, til 
beregninger og til præsentationer

• undersøge og eksperimentere inden for geometri, 
bl.a. med brug af it og konkrete materialer 

• bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og 
ræsonnementer vedrørende geometriske figurer 

• udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it





Elevers anvendelse af IT til prøven
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Dec 2011

Alle bruger IT ca. år 2084

Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%



Maj 2011
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

12 procentpoint



Maj 2012
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

11 procentpoint



Maj 2013
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

8 procentpoint



Maj 2014
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

15 procentpoint



IT i afgangsprøverne
• IT til prøven er nok kommet for at blive, og 

overordnet set vil udviklingen forsættes og 
skærpes

• Udfordringer ved at øge og kvalificere anvendelsen 
af IT i en skriftlig prøve
– Afleveringsformater og forskellige programmer

• Dynamik i f.eks. CAS, Geogebra og Excel/Sheets
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