Nye muligheder i de nationale test
- de frivillige test kan nu bruges samtidigt med og på samme måde som de obligatoriske i vurdering af progression
Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling har åbnet mulighed for, at de frivillige nationale test kan
gennemføres i den obligatoriske testperiode fra skoleåret 2016/2017 (se vedlagt brev fra ministeriet, som er sendt til
landets skoleledere). Det bliver dermed muligt at teste elever hvert år på samme tidspunkt, uanset om testen er
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frivillig eller obligatorisk, i læsning fra 1. til 9. klasse og i matematik fra 2. til 7. klasse. I praksis har det vist sig , at de
nationale test er tilstrækkeligt præcise til at måle progression med ét års interval hvis eleverne bliver godt instrueret
og testene tages på en måde, så resultaterne bliver valide og retvisende. Den nye fleksibilitet kan blive en stor fordel
for kommuner/skoler der ønsker, at de nationale test anvendes mere systematisk og formativt, da man nu gennem
Beregneren kan få sat flere og mere nøjagtige målepunkter på elevernes progression.
På baggrund af Ministeriets nye ændring anbefaler NordicMetrics:
at alle tests, uanset om de er obligatoriske eller ej, gennemføres i løbet af februar. Herved kan resultaterne
bruges formativt hele foråret og det har yderligere den fordel, at der kommer ret præcist et år mellem
testene, og at de kan indarbejdes i årshjulet.
at de nationale læsetest til 2. klasse bruges til 1. klasseelever når det giver mening. Den adaptive
funktionalitet vil gøre, at de svageste elever får de nemmeste opgaver i banken. Dog skal eleven
niveaumæssigt kunne klare en OS120-test sikkert (ikke nødvendigvis hurtigt) for, at det for alvor giver mening
at lade eleven bruge den nationale læsetest til 2. klasse.
at det tilsvarende skal vurderes, om eleverne i 2. klasse kan benytte matematiktesten til 3. klasse.
at eleverne instrueres på samme måde - uanset om testen er obligatorisk eller ej.
at følge vejledningen til instruktion i læsetest på: www.nordicmetrics.com/beregneren. Herunder:
o at læreren giver eleverne en solid introduktion til opgaveformaterne forud for DNT. Benyt Demotestene
hertil – de kommer vejen rundt i opgaveformater.
o NB: Eleverne skal være komfortable med at de skal gætte kvalificeret og at de kommer til at svare
forkert på ca. halvdelen af opgaverne. Uden en grundig forventningsafstemning bliver eleverne kede af
det!! At forhindre dette er en opgave som kun skolen/læreren kan løfte – læs mere om dette.
Ting man skal undgå:
Brug ikke de frivillige test i efteråret med mindre der er et specifikt behov for en konkret vurdering af elevens
faglige niveau.
Mange har hidtil brugt de frivillige test til træning, forud for de obligatoriske. Dette er en regulært dårlig ide, der
bunder i den misforståelse, at elever bliver bedre til test af at teste. Kun hvis eleven får specifik feedback på fejl
og misforståelser, kan eleven lære noget af test. Dette forhindrer reglerne, da eleverne ikke må ”undervises” i
deres besvarede opgaver. At gennemgå specifikke opgaver/besvarelser sammen med eleven, vil betyde at de
pågældende testopgaver ikke længere vil være gode måleredskaber. Hvis lærerne vil give eleverne bedre indsigt i
opgaveformaterne og løsningsstrategier forud for DNT (og det er en god ide), er demo-testene meget velegnede,
da man i demo-opgaverne kommer vejen rundt i opgaveformater.
Undgå at bruge betegnelsen ”frivillig” om nationale test overfor eleverne - nøjes med at kalde testene ”nationale
test”. Nævnes ordet ”frivillig” i forbindelse med testen vil mange elever erfaringsmæssigt gøre sig mindre umage
med besvarelsen af de svære opgaver.
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Erfaringer fra NordicMetrics på grundlag af et femcifret antal testforløb i et tocifret antal kommuner. Se endvidere
http://www.folkeskolen.dk/540420/hvornaar-leverer-de-nationale-test-en-reliabel-maaling-og-hvornaar-er-den-retvisende-forelevens-dygtighed samt http://www.folkeskolen.dk/573095/mange-skoler-har-aldrig-laert-at-anvende-de-nationale-test---derforer-det-heller-ikke-rimeligt-at-forvente-at-de-kan-det
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Frivillige nationale test i skoleåret 2016/2017
Bookingen til de frivillige nationale test åbner den 24. oktober 2016
Vi skriver til jer for at minde om, at I fra den 24. oktober 2016 kan tage
de frivillige nationale test.
Test
Frivillig test for alle
skoler

Hvornår gennemføres testen?
Fra den 24. oktober til og med den 16. december 2016

Booking til de nationale test starter den dag perioden begynder, dvs. den
24. oktober. I kan gennemføre testen samme dag, som I har booket.
Booking sker i testsystemet på www.testogprøver.dk

Nyhed: Også frivillige test i den obligatoriske testperiode 2017
Fra skoleåret 2016/2017 vil alle landets grundskoler, som noget nyt, også
kunne gennemføre de nationale test på frivillig basis i den obligatoriske
testperiode. Perioden løber fra den 1. februar til og med den 28. april
2017.
Der er særlige regler for brugen af frivillige test i den obligatoriske testperiode. Det er ikke muligt at gennemføre den samme test på både frivillig og obligatorisk basis i perioden fra den 1. februar til og med den 28.
april på samme klassetrin. Hvis en 6. klasse eksempelvis skal gennemføre
en obligatorisk test i dansk, læsning, kan den samme klasse ikke også
gennemføre en frivillig test i dansk, læsning på 6. klassetrin i samme testperiode.
Det er således ikke hensigten, at de frivillige test anvendes som direkte
testtræning lige inden den obligatoriske test. De frivillige test kan tages
på klassetrinnet over og under det klassetrin, hvor testen er obligatorisk.
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Den nye mulighed for at gennemføre frivillige test i foråret
vil skabe mere fleksibilitet og for eksempel gøre det muligt at afholde
samme test med et års mellemrum.
Spørgsmål?
Spørgsmål af teknisk karakter, for eksempel om booking, kan stilles til
STILs support på tlf. 70 21 21 55 eller e-mail: support@stil.dk. I kan
også finde online-hjælp på www.stil.dk/testsupport.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer omkring testenes indhold, er I
velkomne til at kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på tlf. 33
92 61 00 eller nationaletest@stukuvm.dk., eller læse mere på
www.uvm.dk under nationale test.
Med venlig hilsen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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