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1 Indledning
ȱ

1.1 Undersøgelsens baggrund
Nationaleȱtestȱharȱværetȱenȱdelȱafȱfolkeskolensȱhverdagȱiȱomkringȱsyvȱår.ȱEfterȱenȱnogetȱ
turbulentȱ startȱ medȱ hyppigeȱ nedbrud,ȱ storeȱ budgetoverskridelserȱ ogȱ tekniskeȱ fejl,ȱ erȱ
testeneȱ blevetȱ enȱ stadigȱ mereȱ integreretȱ delȱ afȱ såvelȱ undervisningenȱ somȱ deȱ politiskeȱ
beslutningerȱomkringȱundervisningen.ȱSåledesȱerȱresultaterȱfraȱnationaleȱtestȱudpegetȱ
somȱ succeskriteriumȱ forȱ skolereformenȱ fraȱ 2014,ȱ ligeȱ somȱ nationaleȱ testdataȱ indgårȱ iȱ
kommunernesȱkvalitetsrapporterȱogȱiȱskolernesȱopfølgningȱpåȱundervisningen.ȱ
ȱ

IȱdenȱoffentligeȱdebatȱomȱnationaleȱtestȱhøresȱbådeȱkritikȱogȱopbakningȱtilȱnatioȬ

naleȱtest,ȱogȱofteȱfølgesȱetȱsynspunktȱopȱafȱudsagnȱomȱatȱdanskeȱlærereȱharȱ(ellerȱikkeȱ
har)ȱtagetȱdeȱnationaleȱ testȱtilȱsigȱogȱbrugerȱdemȱkonstruktivtȱ(ellerȱikkeȱbrugerȱdem,ȱ
ellerȱbrugerȱdemȱdestruktivt)ȱiȱderesȱundervisning.ȱSådanneȱudsagnȱharȱhidtilȱikkeȱhaftȱ
nogetȱ solidtȱ grundlagȱ atȱ basereȱ sigȱ på.ȱ Rambøllȱ Managementȱ blevȱ iȱ 2013ȱ bestiltȱ tilȱ atȱ
gennemføreȱ enȱ evalueringȱ afȱ deȱ nationaleȱ test,ȱ menȱ denneȱ rapportȱ liderȱ afȱ alvorligeȱ
metodiskeȱ fejl,ȱ bl.a.ȱ blevȱ etȱ antalȱ respondenterȱ blandtȱ lærereȱ udvalgtȱ afȱ skoleledereȱ
(Rambøllȱbilagȱ1ȱ(2013)ȱs.ȱ9),ȱogȱlærereȱfraȱmindreȱskolerȱtællerȱligeȱsåȱmegetȱiȱdetȱsamȬ
ledeȱgennemsnitȱsomȱlærereȱfraȱstørreȱskoler,ȱhvilketȱbetyderȱatȱalleȱresultaterȱderȱomȬ
handlerȱ lærere,ȱ kanȱ væreȱ skæveȱ (detteȱ understøttesȱ afȱ konkreteȱ sammenligningerȱ viȱ
harȱforetagetȱafȱresultaterneȱafȱdeȱtoȱundersøgelser,ȱseȱnoteȱ1,ȱs.ȱ12).ȱ
Nærværendeȱ rapportȱ erȱ såledesȱ denȱ førsteȱ statistiskȱ pålideligeȱ undersøgelseȱ afȱ hvorȬ
danȱlærereȱogȱskoleledereȱbrugerȱnationaleȱtest,ȱogȱhvadȱderesȱholdningerȱtilȱogȱvidenȱ
omȱnationaleȱtestȱer.ȱ
ȱ

Forȱatȱfremmeȱforskningensȱgennemsigtighed,ȱogȱforȱatȱgiveȱandreȱmulighedȱforȱ

atȱgennemføreȱsekundæreȱanalyserȱpåȱdatasættet,ȱstillesȱvoresȱforanalyserȱogȱdatasætȬ
tetȱ(iȱfuldtȱanonymiseretȱform)ȱtilȱrådighedȱforȱstuderende,ȱforskereȱogȱforȱoffentligheȬ
denȱviaȱdetteȱlink:ȱkorturl.dk/f2k.ȱ
ȱ

1.2 Sammenfatning
I dette afsnit sammenfatter vi de fleste af de resultater der er præsenteret i denne rapport. Belæg for udsagnene kan findes i de følgende kapitler.

ȱ

6
ȱ

NATIONALE TEST: DANSKE LÆRERE OG SKOLELEDERES
BRUG, HOLDNINGER TIL OG VIDEN

1.2.1 Brug af nationale test
Lærerneȱharȱfokusȱpåȱatȱforberedeȱderesȱeleverȱpåȱtestenȱiȱugerneȱopȱtilȱtestdagen.ȱNæȬ
stenȱalleȱtalerȱmedȱeleverneȱomȱtesten,ȱnæstenȱhalvdelenȱafȱlærerneȱgiverȱeleverneȱunȬ
dervisningsmaterialeȱ specifiktȱ rettetȱ modȱ testen,ȱ ogȱ mereȱ endȱ halvdelenȱ underviserȱ iȱ
stofȱ derȱ erȱ relevantȱ forȱ nationaleȱ test.ȱ Detteȱ erȱ enȱ praksisȱ somȱ frarådesȱ afȱ eksperterȱ iȱ
nationaleȱ testȱ fordiȱ detȱ kanȱ føreȱ tilȱ atȱ eleverneȱ bliverȱ godeȱ tilȱ testenȱ udenȱ atȱ detȱ erȱ etȱ
udtrykȱforȱatȱdeȱerȱgodeȱtilȱdetȱmanȱønskerȱatȱmåle.ȱDetȱkaldesȱofteȱforȱteachingȱtoȱtheȱ
test.ȱ
ȱ

Lærerneȱ undersøgerȱ iȱ vidtȱ omfangȱ resultaterneȱ iȱ detaljer,ȱ ogȱ deȱ brugerȱ ogsåȱ iȱ

stortȱomfangȱresultaterneȱfraȱnationaleȱtestȱtilȱatȱiværksætteȱsærligeȱindsatser,ȱgiveȱeleȬ
verȱflereȱopgaver,ȱsupplereȱmedȱyderligereȱtestsȱosv.ȱ
ȱ

Skolelederneȱgørȱogsåȱiȱvidȱudstrækningȱbrugȱafȱtestresultaterne,ȱidetȱdeȱanalyseȬ

rerȱdem,ȱsammenlignerȱmedȱtidligereȱår,ȱskaberȱsigȱoverblikȱoverȱdetȱfagligeȱniveauȱudȱ
fraȱnationaleȱtest,ȱogȱdeȱbrugerȱdemȱtilȱatȱvurdereȱomȱdeȱskalȱsætteȱsærligeȱinitiativerȱiȱ
værk.ȱ
ȱ

Nationaleȱtestȱerȱenȱcentralȱdelȱafȱhverdagensȱsamarbejdeȱinterntȱmellemȱlærereȱ

ogȱ særligtȱ lærernesȱ samarbejdeȱ medȱ fagligeȱ vejledere.ȱ Lærernesȱ samarbejdeȱ medȱ forȬ
ældreȱogȱeleverȱhandlerȱogsåȱiȱvidȱudstrækningȱomȱnationaleȱtest.ȱDetȱsammeȱgælderȱ
forȱ skolelederne,ȱ somȱ forȱ deȱ flestesȱ vedkommendeȱ brugerȱ enȱ væsentligȱ delȱ afȱ deresȱ
samarbejdstidȱmedȱfagligeȱogȱpædagogiskeȱvejledereȱpåȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ

Skolelederneȱgiverȱudtrykȱforȱatȱderȱerȱenȱrækkeȱretningslinjerȱforȱlærernesȱbrugȱ

afȱnationaleȱtest.ȱDerȱerȱmangeȱstederȱenȱklarȱforventningȱtilȱatȱlærerneȱskalȱladeȱderesȱ
eleverȱtageȱdenȱfrivilligeȱnationaleȱtestȱiȱløbetȱafȱskoleåret,ȱogȱdetȱforventesȱatȱlærerneȱ
samarbejderȱomȱbrugȱafȱresultaterne.ȱ

1.2.2 Lærernes og skoleledernes holdning til nationale test
Lærernesȱharȱenȱovervejendeȱnegativȱholdningȱtilȱnationaleȱtest.ȱForȱdetȱførsteȱsynesȱetȱ
flertalȱafȱlærerneȱatȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱmegetȱsærligtȱforȱdenȱkommunaleȱforvaltȬ
ningȱogȱforȱskoleledelsen,ȱmenȱogsåȱiȱnogenȱgradȱforȱforældreneȱogȱeleverne.ȱLærerneȱ
opleverȱogsåȱatȱ nationaleȱtestȱharȱfåetȱdemȱtilȱatȱfokusereȱpåȱnogetȱuvæsentligt,ȱogȱatȱ
nationaleȱtestȱharȱflyttetȱderesȱfagȱiȱenȱuheldigȱretning.ȱ
ȱ

Skolelederneȱerȱiȱvidȱudstrækningȱenigeȱmedȱlærerneȱiȱatȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱ

meget.ȱSærligtȱgiverȱdeȱudtrykȱforȱatȱdetȱgælderȱforȱdeȱkommunaleȱforvaltninger.ȱMenȱ
60ȱprocentȱsynesȱogsåȱatȱdeȱfylderȱforȱmegetȱforȱlærerne.ȱDerȱerȱogsåȱudbredtȱenighedȱiȱ
atȱnationaleȱtestȱharȱflyttetȱfageneȱiȱenȱuheldigȱretning.ȱ

ȱ
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Tilsvarendeȱopleverȱlærerneȱikkeȱatȱnationaleȱtestȱgiverȱdemȱvidenȱdeȱikkeȱellersȱ

villeȱ haveȱ haft,ȱ ellerȱ atȱ nationaleȱ testȱ erȱ etȱ brugbartȱ pædagogiskȱ redskab.ȱ Deȱ opleverȱ
ikkeȱ atȱ nationaleȱ testȱ erȱ etȱ godtȱ omdrejningspunktȱ forȱ samarbejdeȱ ellerȱ atȱ detȱ harȱ biȬ
dragetȱtilȱenȱbedreȱevalueringskulturȱpåȱskolen.ȱ
ȱ

Lærerneȱ synesȱ hellerȱ ikkeȱ atȱ denȱ fagligeȱ kvalitetȱ afȱ nationaleȱ testȱ erȱ tilfredsstilȬ

lendeȱellerȱatȱnationaleȱtestȱtesterȱvæsentligeȱfagligeȱkompetencer.ȱ
ȱ

Skolelederneȱerȱsomȱnævntȱkritiskeȱpåȱenȱrækkeȱpunkter,ȱmenȱdeȱerȱsamtidigȱafȱ

denȱopfattelseȱatȱnationaleȱtestȱgiverȱenȱrækkeȱmuligheder.ȱDeȱflesteȱskoleledereȱgiverȱ
såledesȱudtrykȱforȱatȱdeȱmenerȱatȱnationaleȱtestȱerȱetȱgodtȱværktøjȱtilȱatȱvurdereȱskolensȱ
fagligeȱniveau.ȱFlertalletȱmenerȱogsåȱatȱdetȱerȱetȱgodtȱredskabȱiȱsamarbejdetȱmedȱlærereȱ
ogȱ forældre.ȱ Ogȱ flertalletȱ menerȱ atȱ samarbejdetȱ medȱ forvaltningenȱ omȱ nationaleȱ testȱ
harȱ enȱ rækkeȱ positiveȱ sider.ȱ Flertalletȱ erȱ såledesȱ enigeȱ iȱ atȱ forvaltningerneȱ udtrykkerȱ
klareȱforventninger,ȱogȱatȱdisseȱforventningerȱerȱrimelige.ȱMenȱflertalletȱsynesȱalligevelȱ
atȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱmegetȱforȱforvaltningensȱvurderingȱafȱskolensȱkvalitet.ȱ
ȱ

Viȱ spurgteȱ lærerneȱ hvordanȱ deresȱ oplevelseȱ afȱ elevernesȱ oplevelseȱ afȱ nationaleȱ

testȱvar.ȱSvareneȱtyderȱpåȱatȱsærligtȱdeȱfagligtȱsvageȱeleverȱharȱenȱdårligȱoplevelseȱmedȱ
nationaleȱtest.ȱDerȱerȱsåledesȱmangeȱlærereȱderȱharȱoplevetȱatȱeleverȱerȱblevetȱkedeȱafȱ
detȱunderȱtesten,ȱogȱdetȱerȱikkeȱmangeȱlærereȱderȱmenerȱatȱdeȱsvagesteȱeleverȱopleverȱ
testenȱ somȱ meningsfuld.ȱ Lærerneȱ harȱ ogsåȱ forȱ mangesȱ vedkommendeȱ oplevetȱ atȱ derȱ
blandtȱdeȱdygtigsteȱogȱmellemgruppenȱerȱeleverȱderȱbliverȱkedeȱafȱdet.ȱDisseȱgrupperȱ
harȱdogȱifølgeȱlærerneȱenȱbedreȱoplevelse,ȱogȱopleverȱiȱnogenȱgradȱnationaleȱtestȱsomȱ
meningsfulde.ȱDetȱerȱdogȱikkeȱmangeȱlærereȱsomȱmenerȱatȱeleverneȱbliverȱbedreȱafȱatȱ
deltageȱiȱnationaleȱtest.ȱ

1.2.3 Evalueringspraksis
NationaleȱtestȱerȱsatȱiȱgangȱblandtȱandetȱforȱatȱforbedreȱevalueringspraksisȱiȱfolkeskoȬ
len.ȱ Viȱ harȱ ikkeȱ etȱ sammenligningsgrundlag,ȱ menȱ viȱ kanȱ seȱ atȱ lærerneȱ iȱ retȱ vidȱ udȬ
strækningȱ brugerȱ testȱ ogȱ prøver.ȱ Deȱ anvenderȱ ogsåȱ detȱ viȱ kalderȱ læringsorienteredeȱ
evalueringsformerȱsomȱindividuelleȱsamtaler,ȱresponsȱpåȱelevprodukterȱogȱelevplanen.ȱ
MenȱdetȱderȱblandtȱundervisningseksperterȱbetragtesȱsomȱdenȱvigtigsteȱtypeȱafȱevalueȬ
ring,ȱnemligȱmetakognitiveȱevalueringsværktøjerȱsomȱfxȱlogbogȱogȱporteføljeȱhvorȱeleȬ
verneȱogȱlærerneȱkanȱmonitorereȱelevernesȱudvikling,ȱerȱmegetȱlidtȱudbredtȱiȱlærernesȱ
praksisȱifølgeȱderesȱbeskrivelserȱafȱegenȱpraksis.ȱ
ȱ

Skolelederneȱharȱetȱlidtȱandetȱbilledeȱafȱevalueringspraksissen.ȱDeȱflesteȱskoleleȬ

dereȱmenerȱsåledesȱatȱmetakognitiveȱevalueringsværktøjerȱerȱganskeȱanvendteȱpåȱdeȬ
resȱ skole,ȱ ligesomȱ detȱ storeȱ flertalȱ erȱ afȱ denȱ opfattelseȱ atȱ læringsorienteredeȱ evalueȬ
ringsværktøjerȱogȱbrugȱafȱtestȱogȱprøverȱerȱretȱudbredt.ȱ
ȱ
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1.2.4 Lærernes og skoleledernes viden om fortolkning af resultater
SkoleledernesȱogȱlærernesȱvidenȱomȱhvordanȱresultaterneȱafȱnationaleȱtestȱskalȱfortolȬ
kes,ȱerȱbegrænset.ȱViȱstilledeȱlærereȱogȱskoleledereȱoverȱforȱseksȱudsagnȱomȱhvordanȱ
resultaterneȱ afȱ testenȱ skalȱ fortolkes.ȱ Disseȱ udsagnȱ erȱ afȱ retȱ tekniskȱ karakter,ȱ menȱ enȱ
egentligȱforståelseȱafȱresultaterneȱfordrerȱatȱmanȱkenderȱtilȱdisseȱtekniskeȱsærtrækȱvedȱ
nationaleȱtest.ȱ
ȱ

Iȱgennemsnitȱkanȱlærerneȱudpegeȱdetȱrigtigeȱsvarȱpåȱ2ȱafȱdeȱ6ȱvidensspørgsmål.ȱ

Skolelederneȱkunneȱiȱgennemsnitȱudpegeȱdetȱrigtigeȱsvarȱpåȱ2½.ȱ
ȱ

Lærereȱderȱharȱflereȱerfaringerȱmedȱnationaleȱtestȱendȱlærereȱmedȱfåȱellerȱingenȱ

erfaringerȱmedȱnationaleȱtest,ȱharȱlidtȱstørreȱgennemsnitligtȱantalȱrigtige.ȱDetȱoverstigerȱ
dogȱikkeȱ3ȱrigtigeȱforȱnogenȱgrupper.ȱ
ȱ

1.2.5 Læreres kvalitative svar
Tilȱ slutȱ iȱ rapportenȱ gengiverȱ viȱ enȱ langȱ rækkeȱ svarȱ somȱ lærerneȱ harȱ givetȱ påȱ voresȱ
spørgsmålȱomȱhvorvidtȱderȱvarȱnogetȱdeȱvilleȱtilføje.ȱViȱharȱanalyseretȱsvareneȱogȱbrinȬ
gerȱforȱdeȱforskelligeȱtyperȱenȱrækkeȱeksemplariskeȱudsagnȱsomȱkasterȱmereȱnuanceretȱ
lysȱpåȱhvadȱudfordringerȱogȱmulighederȱmedȱnationaleȱtestȱer.ȱ
ȱ

1.3 Spørgeskemaer
Viȱudvikledeȱtoȱspørgeskemaerȱtilȱhenholdsvisȱlærereȱogȱskoleledere.ȱSpørgeskemaerȬ
neȱfindesȱiȱbilagȱA.ȱ
ȱ

1.3.1 Lærerspørgeskemaet
Spørgeskemaetȱ tilȱ lærerneȱ indledtesȱ medȱ spørgsmålȱ omȱ respondentensȱ uddannelse,ȱ
anciennitetȱogȱerfaringȱmedȱnationaleȱtest.ȱLærereȱderȱikkeȱhavdeȱhaftȱeleverȱtilȱnatioȬ
naleȱtest,ȱblevȱderefterȱspurgtȱomȱholdningȱogȱvidenȱomȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ

Lærere,ȱderȱhavdeȱhaftȱeleverȱtilȱnationaleȱtest,ȱblevȱderefterȱspurgtȱhvordanȱdeȱȱ

anvendteȱogȱkommunikeredeȱomȱresultaterneȱfraȱdenȱsenesteȱtest,ȱhvorȱmegetȱdeȱopleȬ
vedeȱnationaleȱtestȱfyldteȱiȱderesȱarbejde,ȱogȱhvordanȱdeȱhavdeȱforberedtȱderesȱeleverȱ
påȱtesten.ȱ
ȱ

Dernæstȱfulgteȱspørgsmålȱomȱlærernesȱholdningȱtilȱnationaleȱtestsȱrolleȱiȱskolensȱ

hverdag,ȱværdiȱsomȱpædagogiskȱredskab,ȱderesȱbetydningȱforȱfagetȱogȱskolensȱevalueȬ
ringskulturȱsamtȱlærerensȱopfattelseȱafȱtestenesȱfagligeȱkvalitet.ȱ
ȱ

Derefterȱfulgteȱspørgsmålȱomȱlærernesȱoplevelseȱafȱnationaleȱtestsȱbetydningȱforȱ

deresȱelever.ȱForȱatȱfåȱindblikȱiȱomȱderȱerȱforskelȱpåȱforskelligeȱgrupperȱafȱeleversȱopleȬ
ȱ
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ȱ
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ȱ

velseȱafȱnationaleȱtest,ȱstilledeȱviȱdeȱsammeȱspørgsmålȱtilȱlærerneȱiȱforholdȱtilȱtreȱgrupȬ
per.ȱ Viȱ defineredeȱ grupperneȱ således:ȱ ”Deȱ dygtigsteȱ erȱ eleverneȱ iȱ denȱ fagligtȱ bedstȱ
præsterendeȱfjerdedelȱ(cirka).ȱDeȱsvagesteȱerȱeleverneȱiȱdenȱfagligtȱringestȱpræsterendeȱ
fjerdedelȱ(cirka).ȱMidtergruppenȱerȱdeȱca.ȱ50ȱprocentȱafȱeleverneȱmidtȱimellemȱdeȱdygȬ
tigsteȱogȱdeȱsvageste.”ȱ
ȱ

Forȱ hverȱ afȱ grupperneȱ skulleȱ respondenterneȱ svareȱ påȱ omȱ eleverneȱ syntes,ȱ detȱ

varȱenȱgodȱoplevelse,ȱomȱeleverneȱoplevedeȱdetȱgavȱmeningȱatȱsvareȱpåȱspørgsmålene,ȱ
omȱ derȱ varȱ elever,ȱ derȱ blevȱ kedeȱ afȱ detȱ (grædȱ ellerȱ lignende),ȱ omȱ deȱ sammenlignedeȱ
sigȱmedȱdeȱandreȱiȱklassen,ȱefterȱdeȱfikȱresultatet.ȱLærerneȱskulleȱogsåȱvurdereȱomȱdenȱ
pågældendeȱgruppeȱeleverȱblevȱbedreȱafȱnationaleȱtestȱ(fxȱfordiȱdeȱtagerȱsigȱsammen,ȱ
gårȱopȱiȱfaget,ȱlærerȱderesȱbegrænsningerȱatȱkende).ȱȱ
ȱ

Iȱ deȱ følgendeȱ spørgsmålȱ blevȱ lærerneȱ bedtȱ omȱ atȱ udtaleȱ sigȱ omȱ deresȱ evalueȬ

ringspraksis.ȱ Deȱ skulleȱ bl.a.ȱ angiveȱ iȱ hvilketȱ omfangȱ deȱ selvȱ anvendteȱ elevportefølje,ȱ
logbøger,ȱelevplan,ȱgavȱresponsȱpåȱelevprodukterȱmedȱhenblikȱpåȱrevision,ȱselvȱindgikȱ
iȱ aktionslæringsforløbȱ ellerȱ observeredeȱ andresȱ undervisning,ȱ ogȱ iȱ hvilketȱ omfangȱ deȱ
anvendteȱandreȱtestȱogȱprøverȱendȱnationaleȱtestȱmv.ȱ
ȱ

Tilȱslutȱpræsenteredeȱviȱseksȱudsagnȱomȱtestene,ȱogȱbadȱforȱhvertȱudsagnȱlærerneȱ

angiveȱ omȱ udsagneneȱ varȱ rigtigeȱ ellerȱ forkerte,ȱ ellerȱ omȱ lærerenȱ ikkeȱ kendteȱ svaret.ȱ
Disseȱsvarȱgavȱosȱindblikȱiȱlærernesȱvidenȱomȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ

Vedȱ deȱ spørgsmålȱ derȱ varȱ opstilletȱ iȱ grupperȱ medȱ sammeȱ overordnedeȱ spørgsȬ

mål,ȱ lodȱ viȱ underspørgsmåleneȱ fremkommeȱ iȱ tilfældigȱ rækkefølge.ȱ Dervedȱ undgikȱ viȱ
forȱ underspørgsmåleneȱ denȱ indflydelseȱ tidligereȱ svarmulighederȱ kanȱ haveȱ påȱ senereȱ
svar.ȱ
ȱ

1.3.2 Skolelederspørgeskemaet
SpørgeskemaetȱtilȱskolelederneȱindledtesȱmedȱspørgsmålȱomȱrespondentensȱuddannelȬ
seȱogȱanciennitet.ȱ
ȱ

Deȱ førsteȱ spørgsmålȱ handledeȱ omȱ skolensȱ retningslinjerȱ ogȱ praksisȱ forȱ arbejdetȱ

medȱnationaleȱtest.ȱDernæstȱfulgteȱspørgsmålȱomȱskolelederensȱegenȱbrugȱafȱresultaterȱ
fraȱ nationaleȱ test,ȱ omȱ hvorȱ megetȱ nationaleȱ testȱ fylderȱ iȱ samarbejdetȱ medȱ forskelligeȱ
grupperȱogȱomȱhvordanȱnationaleȱtestȱiȱøvrigtȱbliverȱbrugtȱafȱskolensȱmedarbejdere.ȱ
ȱ

DeȱfølgendeȱspørgsmålȱbadȱskolelederenȱangiveȱsinȱholdningȱtilȱværdienȱafȱnatiȬ

onaleȱtestȱogȱbrugenȱafȱnationaleȱtestȱpåȱskolenȱogȱiȱkommunen.ȱDernæstȱfulgteȱnogleȱ
spørgsmålȱspecifiktȱomȱsamarbejdetȱmedȱforvaltningenȱomȱnationaleȱtest,ȱogȱomȱskoleȬ
lederensȱ vurderingȱ afȱ kompetencerȱ iȱ forholdȱ tilȱ brugȱ afȱ nationaleȱ testȱ hosȱ forvaltninȬ
gen,ȱsigȱselvȱogȱlærerneȱpåȱskolen.ȱTilȱslutȱiȱdenneȱgruppeȱafȱspørgsmålȱblevȱskoleledeȬ

ȱ
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renȱbedtȱomȱatȱvurdereȱbrugbarhedenȱafȱnationaleȱtestȱforȱforskelligeȱgrupper,ȱherunȬ
derȱforældre,ȱforvaltning,ȱlærere,ȱskolebestyrelseȱogȱledelsenȱpåȱskolen.ȱ
ȱ

Iȱdeȱfølgendeȱspørgsmålȱblevȱlederneȱbedtȱomȱatȱudtaleȱsigȱomȱskolensȱgenerelleȱ

testkultur.ȱSpørgsmåleneȱspejledeȱdeȱspørgsmålȱderȱogsåȱvarȱstilletȱtilȱlærerne.ȱ
ȱ

Tilȱslutȱpræsenteredeȱviȱdeȱsammeȱseksȱudsagnȱomȱtesteneȱforȱskolelederne,ȱsomȱ

lærerneȱhavdeȱfået,ȱogȱbadȱforȱhvertȱudsagnȱlederneȱangiveȱomȱudsagneneȱvarȱrigtigeȱ
ellerȱforkerte,ȱellerȱomȱlederneȱikkeȱkendteȱsvaret.ȱ
ȱ

1.4 Om population og udtrækning af stikprøve
Undersøgelsenȱ hvilerȱ påȱ enȱ tilfældigȱ udtrukketȱ stikprøveȱ afȱ alleȱ danskeȱ folkeskoler.ȱ
Stikprøvenȱerȱudtrukketȱmedȱbrugȱafȱenȱstratificeretȱklyngeudvælgelse,ȱsåledesȱatȱforȬ
delingenȱ afȱ skoletyperȱ iȱ stikprøvenȱ modsvarerȱ fordelingenȱ afȱ skoletyperȱ iȱ populatioȬ
nen.ȱDetteȱgiverȱgrundlagȱforȱatȱkunneȱudtaleȱsigȱmedȱstørreȱsikkerhedȱomȱpopulatioȬ
nenȱpåȱbaggrundȱafȱstikprøven.ȱ
ȱ

Viȱudtrakȱ100ȱskolerȱsomȱviȱkontaktedeȱviaȱeȬmails.ȱHvisȱviȱikkeȱhørteȱfraȱskolen,ȱ

fulgteȱviȱopȱmedȱtelefonhenvendelser.ȱHvisȱenȱskoleȱikkeȱønskedeȱatȱdeltage,ȱkontakteȬ
deȱviȱdensȱerstatningsskoleȱsomȱvarȱudtrukketȱfraȱsammeȱstratum.ȱ
ȱ

DetȱerȱenȱkendtȱsagȱiȱforbindelseȱmedȱkvantitativeȱundersøgelserȱpåȱskoleområȬ

detȱatȱdetȱerȱblevetȱsværereȱogȱsværereȱatȱfåȱskolerneȱtilȱatȱindvilligeȱiȱatȱdeltage.ȱDetȱ
hængerȱbådeȱsammenȱmedȱatȱderȱgennemføresȱstadigȱflereȱkvantitativeȱundersøgelserȱ
afȱstadigȱflereȱaktørerȱogȱindhentesȱstadigȱflereȱdataȱfraȱskolerne,ȱogȱdetȱhængerȱsamȬ
menȱ medȱ atȱ skolelederneȱ opleverȱ atȱ deȱ skalȱ skærmeȱ lærerneȱ modȱ forȱ mangeȱ ekstraȱ
opgaver.ȱ
ȱ

Derforȱbetragterȱviȱvoresȱendeligeȱstikprøveȱmedȱenȱdeltagelsesprocentȱpåȱ52%ȱafȱ

deȱvalgteȱ100ȱskolerȱbeståendeȱafȱ28ȱførstevalgsskolerȱogȱ24ȱandetvalgsskolerȱ(firstȱogȱ
secondȱreplacementȱskoler,ȱ13ȱafȱdemȱvarȱfirstȱreplacementȱskoler)ȱsomȱtilfredsstillenȬ
de.ȱForȱatȱundersøgeȱomȱderȱvarȱforskelȱpåȱdeȱskolerȱderȱindvilligedeȱiȱatȱdeltage,ȱogȱdeȱ
skolerȱderȱmeldteȱfra,ȱsendteȱviȱsammeȱspørgeskemaȱtilȱskolelederneȱpåȱdeȱskolerȱderȱ
havdeȱmeldtȱfra,ȱsomȱviȱsendteȱtilȱdeȱdeltagendeȱskolersȱskoleledere.ȱ52ȱskoleledereȱfraȱ
ikkeȬlærerȬdeltagendeȱskolerȱbesvaredeȱspørgeskemaet,ȱmensȱ26ȱskoleledereȱ(33,3ȱproȬ
cent)ȱ fraȱ lærerȬdeltagendeȱ skolerȱ besvaredeȱ spørgeskemaet.ȱ Somȱ detȱ fremgårȱ afȱ fraȬ
faldsanalyserneȱiȱafsnitȱ7.4ȱfinderȱviȱikkeȱanledningȱtilȱatȱkonkludereȱatȱderȱerȱforskelȱ
påȱdeȱskolerȱderȱikkeȱønskedeȱ atȱderesȱlærereȱskulleȱdeltage,ȱ ogȱdemȱderȱdeltogȱ medȱ
deresȱlærere.ȱ
ȱ

VedȱhenvendelsenȱtilȱskolerneȱbadȱviȱdemȱomȱatȱtilsendeȱosȱenȱlisteȱoverȱalleȱlæȬ

rereȱ påȱ skolensȱ eȬmailadresser.ȱ Toȱ skolerȱ havdeȱ ikkeȱ sådanneȱ lister,ȱ såȱ disseȱ skolersȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

lærereȱsvaredeȱvedȱatȱfølgeȱetȱfællesȱlinkȱmedȱselvoprettendeȱidȱkoderȱtilȱundersøgelȬ
sen.ȱ
ȱ

Spørgeskemaerneȱblevȱ indskrevetȱiȱ SurveyȬXactȱogȱudsendtȱ efterȱ nationaleȱ testȬ

rundenȱiȱforåretȱ2016.ȱSpørgeskemaerneȱvarȱtilȱrådighedȱforȱrespondenterneȱiȱperiodenȱ
primoȱmajȱtilȱprimoȱjuni.ȱRespondenterneȱfikȱenȱeȬmailȱmedȱetȱlinkȱtilȱspørgeskemaet.ȱ
Efterȱetȱparȱugerȱsendteȱviȱenȱrykker.ȱDerefterȱsendteȱviȱyderligereȱtoȱrykkere.ȱ
Stikprøvenȱbestodȱafȱiȱaltȱafȱcirkaȱ1800ȱlærere1.ȱHerafȱbesvaredeȱ768ȱlærereȱ(42,67ȱproȬ
cent)ȱspørgeskemaet.ȱ
ȱ

Somȱdetȱfremgårȱafȱfrafaldsanalyserneȱiȱafsnitȱ7.4ȱfinderȱviȱikkeȱanledningȱtilȱbeȬ

kymring.ȱ Viȱ konkludererȱ såledesȱ atȱ nærværendeȱ undersøgelseȱ kanȱ betragtesȱ somȱ etȱ
validtȱ udtrykȱ forȱ denȱ samledeȱ populationȱ afȱ danskeȱ læreresȱ brugȱ af,ȱ holdningȱ tilȱ ogȱ
videnȱomȱnationaleȱtest.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1ȱ Detȱpræciseȱantalȱkendesȱikkeȱhelt,ȱdaȱviȱikkeȱvedȱhvorȱmangeȱderȱreeltȱsetȱkanȱhaveȱtilgangȱtilȱ
spørgeskemaundersøgelsen,ȱpga.ȱdeȱtoȱ skolerȱderȱharȱfåetȱtilsendtȱetȱlinkȱmedȱselvoprettelsesȬ
adgang.ȱViȱharȱkunȱinformationenȱomȱhvorȱmangeȱlærereȱderȱerȱpåȱhverȱafȱdeȱtoȱskoler.ȱȱ

ȱ
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2 Læreres brug af, holdninger til og
viden om nationale test
ȱ
Påȱgrundȱafȱdenȱmådeȱviȱharȱvægtetȱlærernesȱsvarȱpå,ȱkanȱviȱiȱdetȱfølgendeȱudtaleȱosȱ
omȱ denȱ samledeȱ populationȱ afȱ lærereȱ (medȱ deȱ forbeholdȱ viȱ gjordeȱ iȱ afsnitȱ 1.3).ȱ ProȬ
centandeleȱerȱsåledesȱikkeȱprocenterȱafȱrespondenter,ȱmenȱberegnedeȱprocenterȱafȱdenȱ
samledeȱpopulation.ȱDetȱvilȱsigeȱdeȱandeleȱviȱforventerȱatȱse,ȱhvisȱviȱhavdeȱspurgtȱheleȱ
populationen.ȱ
ȱ

75%ȱ afȱ lærerneȱ erȱ kvinder,ȱ deȱ harȱ iȱ gennemsnitȱ imellemȱ 15Ȭ20ȱ årsȱ erfaring.ȱ LæȬ

rerneȱharȱiȱgennemsnitȱhaftȱeleverȱtilȱnationaleȱtestȱmereȱendȱfemȱgangeȱ(15ȱprocentȱharȱ
haftȱnationaleȱtestȱtiȱellerȱflereȱgange,ȱmenȱdisseȱsvarȱtællerȱkunȱsomȱ10ȱiȱgennemsnitȬ
tet,ȱsomȱderforȱreeltȱkanȱværeȱlidtȱhøjere).ȱGodtȱ6ȱprocentȱafȱlærerneȱharȱikkeȱhaftȱeleȬ
verȱtilȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ

Danskȱogȱmatematikȱerȱudenȱsammenligningȱdeȱfag,ȱflestȱlærereȱunderviserȱmestȱ

i.ȱ54ȱprocentȱafȱlærerneȱunderviserȱmestȱiȱdansk,ȱ24ȱprocentȱmestȱiȱmatematik,ȱherefterȱ
følgerȱengelsk,ȱfysik/kemiȱogȱtyskȱmedȱhenholdsvisȱfem,ȱfireȱogȱtreȱprocentȱafȱlærerne.ȱ
Forȱdeȱøvrigeȱfagȱgælderȱdetȱatȱmindreȱendȱtoȱprocentȱafȱlærerneȱharȱdetȱsomȱdetȱfagȱ
deȱunderviserȱmestȱi.ȱ
ȱ

2.1 Brug
Spørgsmåleneȱomȱbrugȱafȱnationaleȱtestȱerȱkunȱstilletȱtilȱdeȱrespondenterȱderȱharȱhaftȱ
eleverȱtilȱ nationaleȱtest.ȱDeȱdrejerȱsigȱomȱhvordanȱ lærerneȱbrugerȱdeȱresultaterȱdeȱfårȱ
fraȱtesten.ȱ
ȱ

2.1.1 Forberedelse til test
Iȱdeȱfølgendeȱspørgsmålȱomȱbrugȱafȱnationaleȱtest,ȱbadȱviȱlærerneȱfokusereȱpåȱdenȱklasȬ
seȱdeȱsenestȱhavdeȱhaftȱtilȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ

Nationaleȱtestȱerȱikkeȱiȱsigȱselvȱenȱdelȱafȱundervisningen,ȱmenȱforventesȱatȱgiveȱ

videnȱomȱhvadȱudbyttetȱerȱafȱundervisningen.ȱIȱforbindelseȱmedȱindførelsenȱafȱnatioȬ
naleȱ testȱ omkringȱ 2009ȱ foretogȱ Danskȱ Clearinghouseȱ etȱ reviewȱ afȱ denȱ forskningȱ derȱ
eksisteredeȱ omȱnationaleȱtestȱ somȱdemȱ derȱblevȱindførtȱiȱ Danmark.ȱEnȱ afȱdeȱtingȱderȱ
blevȱ advaretȱ imodȱ iȱ Danskȱ Clearinghouse’sȱ rapportȱ (Nordenboȱ etȱ al.)ȱ varȱ fænomenetȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

teachingȱtoȱtheȱtest,ȱaltsåȱatȱlærereȱbegynderȱatȱunderviseȱmedȱfokusȱpåȱatȱeleverneȱklaȬ
rerȱsigȱgodtȱiȱtesten,ȱiȱstedetȱforȱatȱfokusereȱpåȱatȱlæreȱeleverneȱdetȱderȱerȱfagetsȱmål.ȱ
Detȱkanȱværeȱsværtȱatȱvurdereȱhvornårȱderȱerȱtaleȱomȱatȱlærerneȱforberederȱeleverȱtilȱ
testenȱsåȱdeȱharȱmulighedȱforȱatȱklareȱsigȱiȱoverensstemmelseȱmedȱderesȱkompetencer,ȱ
ogȱhvornårȱderȱmereȱerȱtaleȱomȱatȱundervisningenȱfaktiskȱtagerȱformȱefterȱtestenȱiȱsteȬ
detȱforȱefterȱfagenesȱmål.ȱViȱvalgteȱatȱstilleȱtoȱspørgsmålȱsomȱkanȱgiveȱindblikȱiȱpraksisȱ
ogȱgrundlagȱforȱdiskussionȱafȱhvorvidtȱderȱerȱtaleȱomȱteachingȱtoȱtheȱtestȱellerȱej.ȱ
ȱ

Nationaleȱtestȱerȱobligatoriskeȱatȱtageȱiȱenȱperiodeȱiȱforåret.ȱMenȱdetȱerȱogsåȱmuȬ

ligtȱatȱladeȱeleverneȱtageȱsåkaldtȱfrivilligeȱtest.ȱViȱspurgteȱlærerneȱomȱdetȱvarȱetȱkravȱ
fraȱskoleledelsenȱellerȱkommunenȱatȱladeȱeleverneȱtageȱsådanneȱfrivilligeȱtest.ȱ30ȱproȬ
centȱafȱlærerneȱangavȱatȱdetȱvarȱetȱkravȱatȱtageȱénȱfrivilligȱtest,ȱmensȱfemȱprocentȱangavȱ
atȱdenȱskulleȱtagesȱmindstȱtoȱgange.ȱ
ȱ

Viȱspurgteȱlærerneȱomȱdeȱhavdeȱladetȱderesȱeleverȱtageȱenȱellerȱflereȱfrivilligeȱtestȱ

førȱdenȱobligatoriskeȱtest.ȱ14ȱprocentȱsvaredeȱnej,ȱ69ȱprocentȱangavȱatȱdeȱhavdeȱgivetȱ
eleverneȱ énȱ frivilligȱtest,ȱmensȱ16ȱ procentȱgavȱderesȱeleverȱtoȱtestsȱ ogȱ1ȱprocentȱmereȱ
endȱtoȱtests.ȱ
ȱ

Viȱspurgteȱogsåȱlærerneȱhvordanȱdeȱiȱøvrigtȱhavdeȱforberedtȱtestenȱmedȱklassen.ȱ

Viȱ stilledeȱ spørgsmålet:ȱ ”Hvadȱ gjordeȱ duȱ forȱ atȱ forberedeȱ eleverneȱ iȱ referenceklassenȱ
påȱnationaleȱtest?”ȱogȱbadȱlærerneȱsvareȱiȱforholdȱtilȱtreȱunderspørgsmål:ȱ
ȱ
x

Jegȱtalteȱmedȱmineȱeleverȱomȱdenȱnationaleȱtestȱ

x

Mineȱeleverȱarbejdedeȱmedȱundervisningsmaterialeȱrettetȱimodȱnationaleȱtestȱ

x

Jegȱundervisteȱiȱstof,ȱderȱerȱrelevantȱforȱnationaleȱtest,ȱfordiȱdeȱskulleȱtilȱnatioȬ
naleȱtestȱ

Lærernesȱ svarȱ fremgårȱ afȱ figurȱ 1.ȱ Somȱ detȱ fremgårȱ såȱ talerȱ stortȱ setȱ alleȱ lærereȱ medȱ
deresȱeleverȱomȱtestenȱiȱugerneȱopȱtilȱtesten.ȱForȱ30ȱprocentsȱvedkommendeȱskerȱdetȱenȱ
delȱgangeȱ(treȱellerȱmere),ȱforȱfemȱprocentsȱvedkommendeȱenddaȱfemȱgangeȱellerȱflere.ȱ
ȱ

Næstenȱhalvdelenȱafȱlærerneȱbrugerȱundervisningsmaterialeȱrettetȱmodȱnationaleȱ

test.ȱ16ȱprocentȱafȱdemȱgørȱdetȱ3ȱgangeȱellerȱmereȱiȱugerneȱopȱtilȱtesten.ȱMereȱendȱhalvȬ
delenȱunderviserȱspecifiktȱiȱstofȱderȱvarȱrelevantȱforȱtestenȱfordiȱeleverneȱskulleȱtilȱtest.ȱ
Næstenȱenȱfemtedelȱgjordeȱdetȱtreȱgangeȱellerȱmere.ȱȱȱ
ȱ

PåȱdenneȱbaggrundȱvilȱviȱkonkludereȱatȱenȱganskeȱbetydeligȱdelȱafȱlærerneȱtilretȬ

telæggerȱenȱganskeȱbetydeligȱdelȱafȱundervisningenȱiȱugerneȱopȱtilȱtestenȱforȱatȱforbeȬ
redeȱnationaleȱtest.ȱ

ȱ
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Figur1:Lærernesangivelserafhvordandeforberedtedereseleverpådenationaletest

ȱ



2.1.2 Brugen af resultaterne fra nationale test
DerȱharȱiȱforbindelseȱmedȱindførelsenȱafȱnationaleȱtestȱværetȱenȱdelȱfokusȱpåȱatȱresultaȬ
terneȱfraȱtesteneȱskulleȱbrugesȱ”pædagogisk”.ȱMinisterietȱforȱBørnȱogȱUndervisningȱharȱ
enȱrækkeȱvejledningerȱpåȱsinȱhjemmeside2,ȱderȱfindesȱflereȱbøgerȱomȱemnetȱ(fxȱPøhlerȱ
&ȱ Sørensenȱ 2010)ȱ ogȱ Skolestyrelsenȱ harȱ udgivetȱ enȱ pjeceȱ medȱ inspirationȱ tilȱ pædagoȬ
giskȱbrugȱafȱresultaterȱfraȱdeȱnationaleȱtestȱ(Nielsenȱ2011).ȱ
ȱ

Viȱstilledeȱlærerneȱspørgsmåletȱ”Dinȱbrugȱafȱresultaterneȱ(tænkȱpåȱreferenceklasȬ

sen).ȱHvadȱgjordeȱduȱefterȱdenȱsenesteȱtest?”ȱogȱbadȱdemȱforholdeȱsigȱtilȱfølgendeȱmuȬ
ligheder:ȱ
ȱ
x

Jegȱkiggedeȱpåȱresultatetȱafȱtestenȱ

x

Jegȱgikȱindȱogȱundersøgteȱelevernesȱkonkreteȱsvarȱ

x

Jegȱsammenlignedeȱelevernesȱresultatȱmedȱtidligereȱårȱ

x

JegȱbesluttedeȱatȱgøreȱenȱsærligȱindsatsȱforȱeleverneȱpåȱbaggrundȱafȱtestresultaȬ
tetȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
2ȱ
ȱhttps://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/ElevplanerȬnationaleȬtestȬogȬ
trivselsmaaling/NationaleȬtest/Vejledningerȱȱ

ȱ
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ȱ

ȱ
x

ȱ

ȱ

ȱ

Jegȱbesluttedeȱatȱgiveȱeleverneȱflereȱopgaverȱindenȱforȱområderne,ȱderȱtestesȱiȱ
nationaleȱtestȱ

x

Jegȱrevideredeȱminȱundervisningȱ(ellerȱplanlæggerȱatȱrevidereȱden)ȱ

x

Jegȱbesluttedeȱatȱladeȱmineȱeleverȱtageȱyderligereȱtestsȱ(evt.ȱandreȱendȱnationaleȱ
test)ȱ

Somȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ2ȱ erȱdetȱlangtȱdenȱovervejendeȱdelȱsomȱkiggerȱ påȱresultaterȱ
forȱalleȱelever.ȱLangtȱdeȱflesteȱ(mereȱendȱ80ȱprocent)ȱundersøgerȱogsåȱkonkreteȱsvarȱforȱ
enkelteȱeleverȱ(lærerneȱkanȱseȱdeȱopgaverȱeleverneȱharȱfået,ȱogȱderesȱsvar).ȱForȱknapȱenȱ
tredjedelsȱvedkommendeȱgælderȱdetȱatȱdeȱundersøgerȱsvarȱfraȱmereȱendȱ6ȱelever.ȱOmȬ
kringȱ60ȱprocentȱafȱlærerneȱsammenlignerȱnogleȱellerȱalleȱelevernesȱresultaterȱmedȱreȬ
sultaterȱfraȱtidligereȱår.ȱDetteȱkanȱkunȱgældeȱeleverȱiȱdanskȱiȱ4.,ȱ6.ȱogȱ8.ȱklasseȱogȱiȱmaȬ
tematikȱiȱ6.ȱklasseȱ(fordiȱderȱherȱerȱresultaterȱfraȱtidligereȱårȱatȱsammenligneȱmed).ȱSåȱ
derȱerȱtaleȱomȱenȱmegetȱstorȱandel.ȱ
ȱ

Knapȱ60ȱprocentȱafȱlærerneȱanvenderȱtestresultaterneȱtilȱatȱiværksætteȱenȱsærligȱ

indsats.ȱMereȱendȱenȱfjerdedelȱgørȱdetȱenddaȱforȱtreȱellerȱflereȱelever.ȱHenholdsvisȱ35ȱ
ogȱ 25ȱ procentȱ giverȱ nogleȱ ellerȱ alleȱ eleverȱ flereȱ opgaverȱ ellerȱ yderligereȱ testȱ påȱ bagȬ
grundȱafȱresultatet.ȱ
ȱ

KnapȱhalvdelenȱafȱlærerneȱændrerȱderesȱundervisningȱentenȱiȱforholdȱtilȱfåȱeleȬ

ver,ȱellerȱforȱknapȱenȱtiendedelsȱvedkommendeȱforȱheleȱklassen.ȱ
ȱ

Samletȱ setȱ konkludererȱ viȱ atȱ disseȱ resultaterȱ pegerȱ påȱ atȱ lærerneȱ iȱ vidȱ udstrækȬ

ningȱgørȱbrugȱafȱresultaterne.ȱ

ȱ
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Figur2:Fordelingaflærernessvarpåhvordandefulgteoppåresultaterfranationaletest

ȱ
ȱ

2.1.3 Samarbejde om resultaterne fra nationale test
Iȱfigurȱ3ȱgengivesȱenȱoversigtȱoverȱlærernesȱsvarȱpåȱhvorȱmegetȱnationaleȱtestȱfylderȱiȱ
samarbejdetȱ medȱ forskelligeȱ grupper.ȱ Somȱ detȱ fremgårȱ sigerȱ 40ȱ procentȱ afȱ lærerneȱ atȱ
deȱ ikkeȱsamarbejderȱ medȱderesȱ skoleledelseȱomȱ nationaleȱtest.ȱDetȱfylderȱtilȱgengældȱ
ganskeȱmegetȱiȱsamarbejdetȱmedȱlærerkolleger,ȱeleverȱogȱforældre.ȱForȱ30ȱtilȱ40ȱprocentȱ
afȱlærerneȱfylderȱdetȱsåledesȱmereȱendȱ20ȱprocentȱafȱsamarbejdetȱmedȱdisseȱgrupper.ȱ
ȱ

Iȱ forholdȱ tilȱ samarbejdetȱ medȱ fagligeȱ vejledereȱ erȱ derȱ ogsåȱ enȱ forholdsvisȱ storȱ

gruppeȱafȱlærereȱ(24ȱprocent)ȱsomȱikkeȱsamarbejderȱomȱnationaleȱtest.ȱMenȱforȱknapȱenȱ
tredjedelȱafȱlærerneȱfylderȱnationaleȱtestȱnogetȱellerȱmegetȱ(dvs.ȱmereȱendȱ20ȱprocent)ȱ
afȱsamarbejdet.ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Figur3:Oversigtoverhvormegetdenationaletestfylderilærernessamarbejdetmedforskellige
grupper

ȱ
ȱ
Viȱ stilledeȱ ogsåȱ lærerneȱ spørgsmålet:ȱ ”Hvorȱ megetȱ fylderȱ nationaleȱ testȱ iȱ dineȱ skoleȬ
hjemsamtaler?”ȱogȱherȱsvaredeȱ4ȱprocentȱ”Ingenting”,ȱ66ȱprocentȱ”Ganskeȱlidt”,ȱmensȱ
26ȱprocentȱsvaredeȱ”Enȱdel”ȱogȱ4ȱprocentȱsvaredeȱ”Meget”.ȱ
ȱ

ViȱvilȱpåȱdenneȱbaggrundȱkonkludereȱatȱnationaleȱtestȱerȱenȱcentralȱdelȱafȱlærereȬ

nesȱhverdagȱogȱsamarbejde.ȱ
ȱ

2.2 Holdning
Viȱ stilledeȱ toȱ grupperȱ afȱ spørgsmålȱ tilȱ lærernesȱ holdningȱ tilȱ testen.ȱ Iȱ denȱ eneȱ gruppeȱ
spurgteȱviȱomȱderesȱenighedȱiȱenȱrækkeȱudsagn,ȱogȱiȱdenȱandenȱgruppeȱomȱderesȱvurȬ
deringȱafȱtestensȱfagligeȱkvalitet.ȱ
ȱ

2.2.1 Enighed i udsagn
Denȱ førsteȱ gruppeȱ spørgsmålȱ bestodȱ iȱ enȱ rækkeȱ udsagnȱ somȱ respondenterneȱ skulleȱ
markereȱ deresȱ enighedȱ ellerȱ uenighedȱ i.ȱ Udsagneneȱ varȱ afȱ layouthensynȱ deltȱ opȱ iȱ to.ȱ

ȱ
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Indenȱforȱhverȱdelȱblevȱudsagneneȱopstilletȱtilfældigt,ȱsåȱrækkefølgenȱvarȱforskelligȱforȱ
deȱenkelteȱrespondenter.ȱ
ȱ

Iȱfigurȱ4ȱharȱviȱsamletȱdeȱnegativtȱformuleredeȱudsagn:ȱ

ȱ
a) Betyderȱforȱmegetȱforȱmineȱkollegerȱ
b) Betyderȱforȱmegetȱforȱforældreneȱ
c) Betyderȱforȱmegetȱforȱmineȱeleverȱ
d) Betyderȱforȱmegetȱforȱforvaltningenȱiȱminȱkommuneȱ
e) Betyderȱforȱmegetȱforȱminȱskoleledelseȱ
f) Fårȱmigȱtilȱatȱlæggeȱforȱmegetȱvægtȱpåȱnogetȱuvæsentligtȱ
g) Harȱflyttetȱfagetȱiȱenȱuheldigȱretning.ȱ

DeȱførsteȱfireȱspørgsmålȱhandlerȱomȱhvorvidtȱlærererneȱvurdererȱatȱnationaleȱtestȱbeȬ
tyderȱforȱmegetȱforȱa)ȱkolleger,ȱb)ȱforældre,ȱc)ȱelever,ȱd)ȱforvaltningenȱiȱkommunenȱogȱ
e)ȱskoleledelsen.ȱDerȱerȱsærligtȱudbredtȱenighedȱomȱatȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱmegetȱ
forȱforvaltningen,ȱidetȱiȱaltȱ80ȱprocentȱikkeȱerȱuenige,ȱogȱ60ȱprocentȱerȱretȱellerȱmegetȱ
enige.ȱDerȱerȱogsåȱenȱretȱudbredtȱopfattelseȱhosȱlærerneȱafȱatȱskolelederneȱgårȱforȱmeȬ
getȱopȱiȱnationaleȱtest;ȱherȱerȱderȱdogȱgodtȱenȱtredjedelȱderȱerȱuenige.ȱMenȱderȱerȱogsåȱ
godtȱenȱtredjedelȱderȱerȱretȱellerȱmegetȱenigeȱiȱatȱskolelederneȱlæggerȱforȱmegetȱvægtȱ
påȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ

LigeȱgodtȱhalvdelenȱafȱlærerneȱsynesȱatȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱmegetȱforȱforælȬ

drene,ȱ ogȱ knapȱ enȱ fjerdedelȱ procentȱ erȱ retȱ ellerȱ megetȱ enige.ȱ Nogenlundeȱ detȱ sammeȱ
billedeȱtegnerȱderȱsigȱiȱforholdȱtilȱeleverne.ȱ
ȱ

Derȱerȱgenereltȱenighedȱomȱatȱdetȱikkeȱerȱrigtigtȱatȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱmegetȱ

forȱlærerkollegerne.ȱMenȱderȱerȱdogȱknapȱenȱfjerdedelȱsomȱerȱlidtȱellerȱretȱenige.ȱInteȬ
ressantȱ nokȱ giverȱ lærerneȱudtrykȱforȱatȱdetȱ betyderȱforȱmegetȱforȱdemȱ selv,ȱidetȱ overȱ
halvdelenȱerklærerȱsigȱenigeȱiȱatȱdetȱfårȱdemȱtilȱatȱlæggeȱforȱmegetȱvægtȱpåȱnogetȱuvæȬ
sentligt.ȱ
ȱ

EndnuȱmereȱenigeȱerȱlærerneȱiȱatȱnationaleȱtestȱharȱflyttetȱfagetȱiȱenȱuheldigȱretȬ

ning,ȱsåledesȱerȱnæstenȱtreȱfjerdedeleȱenige.ȱ20ȱprocentȱerȱheltȱenige.ȱ
ȱ

Samletȱsetȱ viserȱ lærernesȱsvar,ȱ atȱdeȱmenerȱ atȱ nationaleȱtestȱ påkalderȱ sigȱaltȱforȱ

megenȱopmærksomhed,ȱogȱatȱnationaleȱtestȱharȱændretȱundervisningȱogȱfagȱiȱenȱuhelȬ
digȱretning.ȱȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Figur4:Lærernesenighedmedforskelligenegativtformuleredespørgsmål

ȱ
ȱ
Viȱharȱsamletȱlærernesȱenighedȱmedȱdeȱpositivtȱformuleredeȱudsagnȱiȱfigurȱ5.ȱUdsagȬ
neneȱlød:ȱ
ȱ
a) Giverȱetȱindblikȱiȱdenȱenkelteȱelevsȱniveauȱ
b) Erȱetȱgodtȱudtrykȱforȱelevernesȱfagligeȱkunnenȱ
c) Giverȱmigȱværdifuldȱviden,ȱjegȱikkeȱvilleȱhaveȱhaftȱellersȱ
d) Erȱetȱværktøjȱtilȱdenȱløbendeȱevalueringȱafȱdenȱenkelteȱelevȱ
e) Erȱetȱværktøjȱtilȱdenȱløbendeȱevalueringȱafȱklassensȱniveauȱ
f) Hjælperȱmigȱmedȱatȱmålretteȱundervisningenȱtilȱdenȱenkelteȱelevȱ
g) Erȱetȱpædagogiskȱredskab,ȱsomȱbidragerȱtilȱdenȱvidereȱtilrettelæggelseȱafȱunȬ
dervisningenȱ
h) Testerȱvigtigeȱområderȱafȱfagetȱ
i)

Betyder,ȱatȱjegȱerȱblevetȱfokuseretȱpåȱdetȱvigtigsteȱiȱfagetȱ

j)

Giverȱmineȱeleverȱvigtigȱvidenȱomȱderesȱegetȱniveauȱ

k) Oplevesȱsomȱmeningsfuldeȱafȱmineȱeleverȱ
l)

Harȱbidragetȱtilȱenȱbedreȱevalueringskulturȱpåȱskolenȱ

m) Erȱetȱgodtȱredskabȱiȱsamarbejdetȱmedȱforældreȱ
ȱ
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n) Erȱetȱgodtȱomdrejningspunktȱforȱfagligtȱsamarbejdeȱmedȱkolleger.ȱ

Genereltȱ erȱ mindstȱ halvdelenȱ afȱ lærerneȱ uenigeȱ iȱ alleȱ udsagnene.ȱ Særligtȱ erȱ lærerneȱ
uenigeȱiȱpunktȱi:ȱ”Betyder,ȱatȱjegȱerȱblevetȱfokuseretȱpåȱdetȱvigtigsteȱiȱfaget”,ȱidetȱunderȱ
enȱtiendedelȱerȱenige,ȱogȱherafȱerȱbroderpartenȱkunȱ”Lidtȱenige”.ȱEtȱudsagnȱsomȱmanȱ
kunneȱforestilleȱsigȱvarȱforbundetȱmedȱudsagnȱi,ȱerȱudsagnȱh.ȱ”Testerȱvigtigeȱområderȱ
afȱfaget”,ȱmenȱdetteȱudsagnȱerklærerȱvæsentligtȱflereȱlærereȱsigȱenigeȱi,ȱidetȱnæstenȱ40ȱ
procentȱerȱenige.ȱDetȱerȱdogȱkunȱunderȱ10ȱprocentȱsomȱerȱretȱellerȱmegetȱenige.ȱ
ȱ

UdsagneneȱaȬeȱhandlerȱalleȱomȱhvorvidtȱtesteneȱgiverȱlærerneȱindblikȱiȱelevernesȱ

ogȱ klassensȱ niveau.ȱ Afȱ disseȱ erȱ flestȱ lærereȱ enigeȱ iȱ a,ȱ dȱ ogȱ e,ȱ altsåȱ atȱ testenȱ ”Giverȱ etȱ
indblikȱ iȱ denȱ enkelteȱ elevsȱ niveau”,ȱ ”Erȱ etȱ værktøjȱ tilȱ denȱ løbendeȱ evalueringȱ afȱ denȱ
enkelteȱ elev”ȱ ogȱ ”Erȱ etȱ værktøjȱ tilȱ denȱ løbendeȱ evalueringȱ afȱ klassensȱ niveau”.ȱ OmȬ
kringȱ 40ȱ procentȱ erklærerȱ sigȱ enige,ȱ menȱ detȱ erȱ dogȱ underȱ 15ȱ procentȱ derȱ erȱ retȱ ellerȱ
megetȱenigeȱiȱdisseȱudsagn.ȱ
ȱ

Udsagnȱbȱogȱcȱhandlerȱomȱværdienȱafȱdenȱvidenȱlærerneȱfår:ȱ”Erȱetȱgodtȱudtrykȱ

forȱelevernesȱfagligeȱkunnen”ȱogȱ”Giverȱmigȱværdifuldȱviden,ȱjegȱikkeȱvilleȱhaveȱhaftȱ
ellers”,ȱogȱherȱerȱunderȱ30ȱprocentȱenigeȱogȱunderȱ10ȱprocentȱretȱellerȱmegetȱenige.ȱ
ȱ

Udsagnȱ fȱ ogȱ gȱ handlerȱ direkteȱ omȱ lærernesȱ opfattelseȱ afȱ nationaleȱ testsȱ værdiȱ

somȱpædagogiskȱredskab:ȱ”HjælperȱmigȱmedȱatȱmålretteȱundervisningenȱtilȱdenȱenkelȬ
teȱelev”ȱogȱ”Erȱetȱpædagogiskȱredskab,ȱsomȱbidragerȱtilȱdenȱvidereȱtilrettelæggelseȱafȱ
undervisningen”.ȱOgsåȱiȱdetteȱerȱfærreȱendȱ30ȱprocentȱenigeȱogȱfærreȱendȱ10ȱprocentȱerȱ
retȱellerȱmegetȱenige.ȱ
ȱ

Udsagneneȱ jȱ tilȱ nȱ drejerȱ sigȱ omȱ lærernesȱ vurderingȱ afȱ nationaleȱ testsȱ værdiȱ forȱ

elever,ȱevalueringskultur,ȱfagligtȱsamarbejdeȱogȱforȱforældrene.ȱDeȱenesteȱafȱdisseȱudȬ
sagnȱhvorȱmereȱendȱ25ȱprocentȱerȱenige,ȱerȱj:ȱ”Giverȱmineȱeleverȱvigtigȱvidenȱomȱderesȱ
egetȱniveau”ȱogȱm:ȱ”Erȱetȱgodtȱredskabȱiȱsamarbejdetȱmedȱforældre”.ȱMenȱderȱerȱtaleȱ
omȱmegetȱ fåȱderȱ erȱ retȱ ellerȱmegetȱ enigeȱiȱdisseȱudsagn.ȱ Deȱ øvrigeȱudsagn:ȱ ”Oplevesȱ
somȱ meningsfuldeȱ afȱ mineȱ elever”,ȱ ”Harȱ bidragetȱ tilȱ enȱ bedreȱ evalueringskulturȱ påȱ
skolenȱogȱ”Erȱetȱgodtȱomdrejningspunktȱforȱfagligtȱsamarbejdeȱmedȱkolleger”ȱerklærerȱ
underȱenȱfjerdedelȱellerȱfemtedelȱsigȱenigeȱi.ȱ
ȱ

Samletȱsetȱbidragerȱdisseȱsvarmønstreȱtilȱatȱunderbyggeȱatȱlærerneȱikkeȱopleverȱ

nationaleȱtestȱsomȱetȱværdifuldtȱredskabȱellerȱsomȱetȱkvalificeretȱbidragȱtilȱderesȱvidenȱ
ogȱprofessionelleȱhandlen.ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Figur5:Lærernesenighedmedforskelligepositivtformuleredeudsagn

ȱ
ȱ

2.2.2 Faglig kvalitet
Denȱ andenȱ gruppeȱ afȱ spørgsmålȱ handledeȱ omȱ lærernesȱ opfattelseȱ afȱ testenesȱ fagligeȱ
kvalitet.ȱ
ȱ

Viȱstilledeȱrespondenterneȱspørgsmålet:ȱ”Dinȱvurderingȱafȱdenȱfagligeȱkvalitetȱafȱ

nationaleȱtestȱ(tænkȱpåȱdetȱfagȱduȱsidstȱtestedeȱi)”ȱogȱbadȱdemȱforholdeȱsigȱtilȱfølgendeȱ
udsagn:ȱ
ȱ
x

Deȱtreȱprofilområderȱafspejlerȱfagetȱpåȱenȱgenkendeligȱmådeȱ

x

Testopgaverneȱafspejlerȱvæsentligeȱfagligeȱkompetencerȱiȱfagetȱ

x

Testopgavernesȱfagligeȱkvalitetȱerȱtilfredsstillendeȱ

x

Testopgaverneȱerȱformuleretȱpåȱenȱmåde,ȱsåȱdeȱerȱentydigeȱogȱklareȱ

Somȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ6,ȱerȱdetȱunderȱ40ȱprocentȱderȱerȱenigeȱiȱatȱtesteneȱmålerȱvæȬ
sentligeȱfagligeȱkompetencer,ȱ30ȱprocentȱderȱmenerȱatȱfagetȱerȱafspejletȱpåȱenȱgenkenȬ
deligȱmådeȱiȱdeȱtreȱprofilområder,ȱmensȱdetȱerȱomkringȱ25ȱprocentȱderȱmenerȱatȱtestȬ
opgaverneȱ erȱ fagligtȱ tilfredsstillendeȱ ogȱ formuleretȱ påȱ enȱ måde,ȱ såȱ deȱ erȱ entydigeȱ ogȱ
klare.ȱ

ȱ
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Langtȱ denȱ størsteȱ gruppeȱ afȱ lærerneȱ menerȱ såledesȱ ikkeȱ atȱ testeneȱ harȱ enȱ tilȬ

strækkeligȱfagligȱkvalitetȱogȱmålerȱnogetȱvæsentligt3.ȱ
ȱ
Figur6:Oversigtoverlærernesopfattelseafdenationaletestsfagligekvalitet

ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
3ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

DenneȱgruppeȱspørgsmålȱerȱinspireretȱafȱspørgsmålȱRambøllȱstilledeȱiȱsinȱevalueringȱafȱ
nationaleȱtestȱiȱ2014.ȱRambøllsȱspørgsmålȱlød:ȱ”IȱhvilkenȱgradȱerȱduȱenigȱellerȱuenigȱiȱfølȬ
gendeȱudsagnȱomȱdeȱnationaleȱtestȱiȱrelationȱtilȱ[TESTFAGET]?”ȱmedȱdeȱsammeȱfireȱudȬ
sagn.ȱRespondentenȱkunneȱvælgeȱatȱværeȱ”Heltȱuenig”,ȱ”Overvejendeȱuenig”,ȱ”Hverkenȱ
enigȱellerȱuenig”,ȱ”Overvejendeȱenig”,ȱ”Heltȱenig”ȱogȱ”Vedȱikke”.ȱSvarfordelingenȱpåȱdisseȱ
udsagnȱadskillerȱsigȱvæsentligtȱfraȱdenȱsvarfordelingȱviȱharȱregistreret.ȱFxȱangiverȱRambøllȱ
følgendeȱprocentfordelingȱforȱdetȱførsteȱspørgsmål:ȱ5,ȱ19,ȱ31,ȱ38,ȱ5ȱ(ogȱ2ȱderȱsvarerȱvedȱikke),ȱ
ogȱdeȱtolkerȱatȱ”Tabellenȱviser,ȱatȱderȱgenereltȱsetȱerȱflereȱlærere,ȱderȱerȱovervejendeȱenigeȱ
ellerȱheltȱenigeȱi,ȱatȱdeȱtreȱprofilområderȱafspejlerȱfagetȱpåȱenȱgenkendeligȱmåde”ȱ(Rambøll,ȱ
2014,ȱs.ȱ91).ȱHvisȱviȱantagerȱatȱ”Hverkenȱenigȱellerȱuenig”ȱsvarerȱtilȱdeȱtoȱkategorierȱ”Lidtȱ
uenig”ȱogȱ”Lidtȱenig”ȱiȱnærværendeȱundersøgelse,ȱerȱdenȱtilsvarendeȱsvarfordeling:ȱ15,ȱ29,ȱ
48,ȱ7,ȱ1.ȱLærerneȱerȱsåledesȱvæsentligtȱmereȱuenigeȱiȱatȱtestenȱafspejlerȱfagetȱpåȱenȱgenkenȬ
deligȱmådeȱiȱvoresȱundersøgelseȱendȱiȱRambølls.ȱDetȱsammeȱgørȱsigȱgældendeȱforȱdeȱtreȱøvȬ
rigeȱudsagn.ȱEnȱårsagȱkunneȱværeȱatȱlærerneȱiȱmegetȱstortȱomfangȱharȱændretȱderesȱholdȬ
ningȱiȱnegativȱretningȱfraȱ2014ȱtilȱ2016.ȱEnȱmereȱsandsynligȱårsagȱerȱatȱviȱherȱserȱbetydninȬ
genȱafȱatȱrespondenterneȱiȱRambøllsȱundersøgelseȱikkeȱerȱudvalgtȱtilfældigt,ȱmenȱerȱudpeȬ
getȱafȱskolelederne.ȱDermedȱvurdererȱviȱatȱRambøllsȱresultaterȱerȱramtȱafȱselektionsbias.ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

2.3 Elevernes oplevelse
DerȱharȱiȱoffentlighedenȱogȱiȱforskningenȱomȱnationaleȱtestȱværetȱenȱdelȱopmærksomȬ
hedȱ påȱ hvordanȱ eleverȱ opleverȱogȱreagererȱ påȱ atȱ deltageȱ iȱ nationaleȱtestȱ (fxȱKousholtȱ
2012;ȱKousholtȱ&ȱAndreasenȱ2015).ȱForȱatȱfåȱindblikȱiȱlærernesȱvurderingȱafȱelevernesȱ
oplevelseȱafȱnationaleȱtest,ȱstilledeȱviȱrespondenterneȱenȱrækkeȱspørgsmålȱomȱdetteȱogȱ
badȱdemȱsvareȱiȱforholdȱtilȱdenȱklasseȱdeȱsenestȱhavdeȱhaftȱoppeȱtilȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ

Forȱatȱfåȱetȱnuanceretȱindblikȱvalgteȱviȱatȱbedeȱrespondenterneȱforholdeȱsigȱtilȱtreȱ

forskelligeȱ grupperȱ afȱ elever.ȱ Nationaleȱ testȱ erȱ adaptive,ȱ dvs.ȱ atȱ eleverneȱ fårȱ løbendeȱ
spørgsmålȱderȱsvarerȱtilȱhvorȱdygtigeȱdeȱerȱestimeretȱtilȱatȱvære.ȱJoȱbedreȱelevenȱerȱtilȱatȱ
svareȱpåȱdeȱforegåendeȱspørgsmål,ȱdesȱsværereȱbliverȱdetȱnæste.ȱOgȱomvendt.ȱEnȱsåȬ
danȱadaptivȱtestȱvilȱaltsåȱgiveȱanledningȱtilȱatȱalleȱeleverȱbliverȱudfordretȱiȱforholdȱtilȱ
deresȱniveau,ȱogȱderforȱkunneȱmanȱforventeȱatȱalleȱgrupperȱafȱeleverȱvilȱopleveȱtestsiȬ
tuationenȱpåȱsammeȱmåde,ȱmenȱdenneȱforestillingȱerȱblevetȱudfordretȱafȱobservationsȬ
studierȱafȱtestsituationerȱ(Kousholt,ȱ2012).ȱDeȱfølgendeȱkvantitativeȱdataȱunderbyggerȱ
disseȱobservationsstudiersȱkonklusioner.ȱ
ȱ

Viȱdefineredeȱdeȱtreȱgrupperȱsomȱfølger:ȱ”Deȱdygtigsteȱerȱeleverneȱiȱdenȱfagligtȱ

bedstȱpræsterendeȱfjerdedelȱ(cirka).ȱDeȱsvagesteȱerȱeleverneȱiȱdenȱfagligtȱringestȱpræȬ
sterendeȱ fjerdedelȱ (cirka).ȱ Midtergruppenȱ erȱ deȱ ca.ȱ 50ȱ procentȱ afȱ eleverneȱ midtȱ imelȬ
lemȱdeȱdygtigsteȱogȱdeȱsvageste.”ȱ
ȱ

Viȱbadȱrespondenterneȱforholdeȱsigȱtilȱfølgendeȱudsagnȱforȱhverȱafȱdisseȱgrupper:ȱ

ȱ
x

Eleverneȱsyntes,ȱdetȱvarȱenȱgodȱoplevelseȱ

x

Eleverneȱoplevede,ȱatȱdetȱgavȱmeningȱatȱsvareȱpåȱspørgsmåleneȱ

x

Derȱvarȱénȱellerȱflereȱelever,ȱderȱblevȱkedeȱafȱdetȱ(grædȱellerȱlignende)ȱ

x

Eleverneȱsammenlignedeȱsigȱmedȱdeȱandreȱiȱklassen,ȱefterȱdeȱfikȱresultatetȱ

x

Eleverneȱbliverȱbedreȱafȱnationaleȱtestȱ(fxȱfordiȱdeȱtagerȱsigȱsammen,ȱgårȱopȱiȱ
faget,ȱlærerȱderesȱbegrænsningerȱatȱkende)ȱ

Somȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ7,ȱerȱlangtȱdenȱovervejendeȱdelȱafȱlærerneȱafȱdenȱopfattelseȱatȱ
eleverneȱikkeȱlærerȱnogetȱafȱatȱgåȱtilȱnationaleȱtest.ȱIȱdetȱomfangȱlærerneȱmenerȱatȱnoȬ
genȱlærerȱnogetȱafȱdet,ȱerȱdetȱdeȱdygtigsteȱogȱmidtergruppenȱderȱerȱtaleȱom.ȱ
ȱ

IȱforholdȱtilȱspørgsmåleneȱomȱhvorvidtȱeleverneȱharȱenȱgodȱoplevelseȱellerȱopleȬ

verȱatȱdetȱgiverȱmeningȱ atȱsvareȱ påȱ spørgsmåleneȱsesȱsammeȱgruppering,ȱmenȱstørreȱ
forskel.ȱ Lærerneȱ giverȱ såledesȱ udtrykȱ forȱ atȱ deȱ dygtigsteȱ ogȱ mellemgruppenȱ iȱ etȱ vistȱ
omfangȱfinderȱdetȱmeningsfuldtȱogȱharȱenȱgodȱoplevelseȱ(menȱdetȱerȱdogȱkunȱomkringȱ
halvdelen,ȱhhv.ȱomkringȱ40ȱprocentȱsomȱmenerȱdetȱiȱnogenȱellerȱhøjȱgradȱ(detȱerȱforȬ
svindendeȱ fåȱ derȱ menerȱ atȱ detȱ gælderȱ iȱ megetȱ højȱ grad)).ȱ Forȱ deȱ svagestesȱ vedkomȬ

ȱ
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mendeȱ erȱderȱderimodȱtaleȱomȱatȱkunȱomkringȱtiȱprocentȱafȱlærerneȱ erȱenigeȱiȱnogenȱ
gradȱiȱatȱeleverneȱharȱenȱgodȱoplevelseȱogȱatȱdetȱgiverȱmeningȱatȱsvareȱpåȱspørgsmåleȬ
ne.ȱ
ȱ

IȱbådeȱavisȬȱogȱiȱforskningsartiklerȱharȱderȱværetȱrapporterȱomȱeleverȱderȱbliverȱ

kedeȱafȱdetȱunderȱtestenȱ(Kousholtȱ2012)4.ȱDerforȱvalgteȱviȱatȱspørgeȱlærerneȱomȱiȱhvorȱ
højȱgradȱdeȱoplevedeȱdetteȱvedȱdenȱsenesteȱtest.ȱHerȱerȱgruppenȱafȱdeȱsvagesteȱeleverȱ
igenȱtydeligtȱoverrepræsenterede,ȱidetȱgodtȱ30ȱprocentȱafȱlærerneȱgiverȱudtrykȱforȱatȱdeȱ
iȱnogen,ȱhøjȱellerȱmegetȱhøjȱgradȱerȱenigeȱiȱatȱénȱellerȱflereȱeleverȱvarȱkedeȱafȱdetȱunderȱ
testen.ȱMenȱderȱerȱogsåȱforholdsvisȱstoreȱgrupperȱ(omkringȱenȱfemtedel)ȱafȱlærereȱderȱiȱ
nogen,ȱhøjȱellerȱmegetȱhøjȱgradȱerȱenigeȱiȱatȱdetȱgælderȱforȱdeȱdygtigeȱogȱmellemgrupȬ
penȱatȱenȱellerȱflereȱeleverȱiȱdisseȱgrupperȱvarȱkedeȱafȱdet.ȱ
ȱ

DetȱsidsteȱudsagnȱhandlerȱomȱhvorvidtȱeleverneȱsammenlignerȱderesȱtestresultaȬ

ter.ȱHerȱerȱlærerneȱsærligtȱenigeȱiȱatȱdetȱgælderȱdeȱdygtigeȱeleverȱ(mereȱendȱhalvdelenȱ
giverȱudtrykȱforȱatȱdeȱerȱenigeȱiȱnogen,ȱhøjȱellerȱmegetȱhøjȱgrad),ȱmenȱforholdsvisȱmanȬ
geȱ afȱ lærerneȱ (knapȱ halvdelen,ȱ henholdsvisȱ mereȱ endȱ enȱ tredjedel)ȱ giverȱ ogsåȱ udtrykȱ
forȱatȱdetȱogsåȱgælderȱmellemgruppenȱogȱdeȱsvageste.ȱ
ȱ

Samletȱ setȱ vilȱ viȱ konkludereȱ atȱ alleȱ treȱ grupperȱ afȱ eleverȱ ifølgeȱ lærerneȱ opleverȱ

forholdsvisȱmangeȱnegativeȱkonsekvenserȱafȱnationaleȱtest,ȱmenȱatȱdetȱsærligtȱgælderȱ
forȱdeȱsvagesteȱelever.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
4ȱ

ȱ

Seȱfxȱhttp://nyheder.tv2.dk/samfund/2016Ȭ04Ȭ30ȬtestȬdigȬselvȬkanȬduȬdeleȬordȬsomȬenȬ2Ȭ
klassesȬelevȱogȱhttp://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE3186644/laererȬeleverȬbryderȬ
graedendeȬsammenȬoverȬnationaleȬtests/ȱ

25

NATIONALE TEST: DANSKE LÆRERE OG SKOLELEDERES
BRUG, HOLDNINGER TIL OG VIDEN

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Figur7:Elevernesoplevelseafdenationaletest

2.4 Lærernes evalueringspraksis
Enȱafȱårsagerneȱtilȱatȱnationaleȱtestȱblevȱindført,ȱskalȱfindesȱomkringȱoffentliggørelsenȱ
afȱPISAȱ2003Ȭresultaterneȱiȱ2004ȱ(Allerupȱ2015),ȱsomȱbl.a.ȱførteȱtilȱatȱdetȱdanskeȱunderȬ
visningsministeriumȱ takkedeȱ jaȱ tilȱ OECD’sȱ tilbudȱ omȱ atȱ foretageȱ etȱ ”pilotȬreviewȱ afȱ
kvalitetenȱafȱogȱlighedenȱiȱresultatetȱafȱskolegangȱiȱgrundskolenȱiȱDanmark”ȱ(Ekholmȱ
m.fl.ȱ 2004,ȱ 7).ȱ Rapportenȱ konkluderedeȱ blandtȱ andetȱ atȱ ”folkeskolenȱ påȱ nuværendeȱ
tidspunktȱmanglerȱenȱevalueringskultur”ȱogȱenȱrækkeȱafȱanbefalingerneȱdrejedeȱsigȱomȱ
atȱetablereȱenȱsådan,ȱblandtȱandetȱgennemȱatȱ”foretageȱregelmæssigeȱundersøgelserȱafȱ
eleverȱ påȱ forskelligeȱ klassetrinȱ iȱ udvalgteȱ fagȱ medȱ detȱ formålȱ atȱ opstilleȱ enȱ nationalȱ
præstationsprofil”ȱ(Ekholmȱm.ȱfl.ȱ2004.ȱs.ȱ133).ȱ
ȱ

Forestillingenȱ vedȱ etableringenȱ afȱ nationaleȱ testȱ var,ȱ atȱ disseȱ villeȱ bidrageȱ tilȱ atȱ

fremmeȱenȱsådanȱevalueringskultur.ȱViȱharȱikkeȱmålȱforȱhvilkenȱevalueringskulturȱderȱ
fandtesȱførȱ 2004ȱ(ogȱpåstandenȱomȱatȱdenȱmangledeȱblevȱ blandtȱandetȱudfordretȱ iȱ enȱ
undersøgelseȱ afȱ denȱ naturfagligeȱ evalueringskulturȱ (Dolinȱ &ȱ Kroghȱ 2008)),ȱ såȱ viȱ kanȱ
ikkeȱ udtaleȱ osȱ omȱ hvorvidtȱ derȱ iȱ dagȱ erȱ enȱ mereȱ udbredtȱ evalueringskultur,ȱ endȱ derȱ
varȱførȱ2004.ȱMenȱpåȱbaggrundȱafȱdeȱspørgsmålȱviȱstilledeȱtilȱrespondenterneȱomȱhvilkeȱ
ȱ
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værktøjerȱ derȱ indgikȱ iȱ deresȱ praksis,ȱ kanȱ viȱ karakterisereȱ denȱ evalueringspraksisȱ derȱ
udfolderȱsigȱiȱdag.ȱ
ȱ

Viȱstilledeȱlærerneȱspørgsmålet:ȱ”Iȱ hvilkenȱgradȱharȱduȱiȱdeȱsenesteȱtoȱ månederȱ

gjortȱbrugȱafȱfølgendeȱværktøjer?”.ȱAfȱfigurȱ8ȱfremgårȱhvilkeȱværktøjerȱdeȱkunneȱsvareȱ
iȱforholdȱtil.ȱDeȱtreȱførsteȱværktøjerȱ tilȱvenstreȱkanȱkaldesȱmetakognitiveȱevalueringsȬ
værktøjer.ȱDeȱerȱkendetegnetȱvedȱatȱgiveȱlærerenȱog/ellerȱelevenȱlejlighedȱtilȱatȱnedfælȬ
deȱtanker,ȱopfattelserȱogȱerfaringerȱsomȱderefterȱkanȱanvendesȱafȱlærerȱogȱeleverȱtilȱatȱ
reflektereȱoverȱelevensȱlæreprocesser,ȱprogressionȱogȱudfordringer.ȱSomȱdetȱfremgårȱafȱ
figurȱ8,ȱanvendesȱdisseȱværktøjerȱafȱomkringȱ40ȱprocent,ȱmenȱkunȱafȱomkringȱ20ȱproȬ
centȱafȱlærerneȱiȱnogenȱgradȱellerȱmere.ȱ
ȱ

Deȱfølgendeȱtreȱværktøjer:ȱelevplan,ȱresponsȱogȱindividuelleȱsamtalerȱkanȱkaldesȱ

læringsorienteredeȱværktøjer.ȱDeȱanvendesȱiȱnogetȱhøjereȱgradȱendȱdeȱmetakognitive.ȱ
Denȱobligatoriskeȱelevplanȱanvendesȱiȱnogenȱgradȱellerȱmereȱafȱomkringȱ60ȱprocentȱafȱ
lærerne,ȱresponsȱafȱomkringȱ70ȱprocentȱogȱindividuelleȱsamtalerȱafȱknapȱ80ȱprocentȱafȱ
lærerne.ȱ
ȱ

Deȱnæsteȱfireȱværktøjerȱerȱtestȱproduceredeȱafȱforskelligeȱaktører.ȱHerȱerȱdetȱsærȬ

ligȱselvȬȱogȱforlagsproduceredeȱtestȱogȱprøver,ȱlærerneȱanvenderȱ(omkringȱ60ȱprocentȱ
anvenderȱdisseȱiȱnogenȱgradȱellerȱmere),ȱmensȱkommunaleȱtestsȱogȱprøverȱfraȱtidligereȱ
årȱanvendesȱafȱomkringȱ30ȱprocentȱ(menȱbemærkȱatȱafgangsprøverȱiȱsagensȱnaturȱtyȬ
piskȱvilȱbliveȱanvendtȱafȱudskolingslærere,ȱogȱkunȱafȱdemȱhvorȱderȱerȱsådanneȱprøver).ȱ
Deȱfølgendeȱtreȱværktøjerȱerȱværktøjerȱtilȱlærernesȱkollegialeȱprofessionsudvikling.ȱDetȱ
erȱ megetȱ småȱ andeleȱ afȱ lærerneȱ derȱ anvenderȱ disseȱ iȱ nogenȱ ellerȱ iȱ højereȱ grad.ȱ Detteȱ
resultatȱerȱtankevækkendeȱfordiȱnetopȱkollegialȱsparringȱogȱsamarbejdeȱerȱnogleȱafȱdeȱ
aktiviteterȱderȱvirkerȱbedstȱiȱforholdȱtilȱudviklingȱafȱlæreresȱprofessionelleȱpraksisȱ(GaȬ
ret,ȱPorter,ȱDesimone,ȱBirmanȱ&ȱYoon,ȱ2001,ȱs.ȱ919f.).ȱ
ȱ

Omkringȱ 60ȱ procentȱ afȱ lærerneȱ angiverȱ atȱ deȱ ogsåȱ iȱ nogenȱ ellerȱ højereȱ gradȱ anȬ

venderȱandreȱevalueringsværktøjerȱendȱdeȱherȱnævnte.ȱ
ȱ

Viȱkonkludererȱ påȱdenneȱbaggrundȱ atȱderȱifølgeȱ lærerneȱ foregårȱganskeȱ mangeȱ

typerȱafȱevalueringspraksisser,ȱmenȱatȱdeȱprimærtȱerȱafȱlæringsorienteretȱart,ȱogȱiȱnogetȱ
mindreȱgradȱdenȱvigtigeȱmetakognitiveȱart.ȱ
ȱ

ȱ
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Figur8:Lærernesanvendelseafforskelligeevalueringsværktøjer

Anmærkning:Delodretteorangestregerangiverhvilkeevalueringsværktøjer,derhængersammen.
Selvproduceredetest,prøverogopgaverhørerbådesammenmedelevplanm.fl.,samtkommunale
testogforlagsproduceredetestogprøver.

2.5 Lærernes viden om hvordan resultater skal fortolkes
Nationaleȱ testȱ erȱ adaptive,ȱ RaschȬskaleredeȱ test.ȱ Detȱ harȱ enȱ rækkeȱ konsekvenserȱ forȱ
hvordanȱresultaterneȱskalȱfortolkes,ȱdaȱdeȱikkeȱerȱetȱsimpeltȱudtrykȱforȱantalȱellerȱproȬ
centȱrigtige,ȱdaȱalleȱeleverȱharȱfåetȱderesȱunikkeȱsætȱafȱopgaverȱmedȱforskelligeȱsværȬ
hedsgrader.ȱ
ȱ

Viȱ vilȱ herȱ ganskeȱ kortȱ forklareȱ hvadȱ derȱ gørȱ nationaleȱ testȱ tilȱ nogetȱ særligt.ȱ Forȱ

detȱførsteȱbyggerȱtestenȱpåȱdenȱdanskeȱmatematikerȱGeorgȱRaschsȱteoriȱomȱtest.ȱRaschȱ
påpegedeȱatȱikkeȱalleȱopgaverȱerȱligeȱsvære,ȱogȱatȱmanȱgodtȱkanȱsvareȱforkertȱpåȱopgaȬ
verȱsomȱmanȱegentligȱgodtȱkunneȱgiveȱetȱkorrektȱsvar,ȱogȱomvendt.ȱKlassiskeȱtestȱhvorȱ
manȱbareȱtællerȱantalletȱafȱkorrekteȱsvar,ȱogȱopstillerȱelevernesȱdygtighedȱiȱforholdȱtilȱ
dette,ȱtagerȱsåledesȱikkeȱhøjdeȱforȱdisseȱpointer.ȱ

ȱ
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RaschȱudvikledeȱenȱmådeȱatȱberegneȱopgaversȱsværhedsgradȱogȱeleversȱdygtigȬ

hedȱiȱforholdȱtilȱdisseȱsværhedsgraderȱpå.ȱHanȱgikȱudȱfraȱatȱenȱelevȱmedȱenȱgivenȱdygȬ
tighedȱ harȱ 50ȱ procentsȱ sandsynlighedȱ forȱ atȱ svareȱ rigtigtȱ påȱ enȱ opgaveȱ medȱ sammeȱ
sværhedsgradȱ somȱ elevensȱ dygtighed.ȱ Hvisȱ elevenȱ erȱ dygtigere,ȱ erȱ sandsynlighedenȱ
forȱatȱsvareȱrigtigtȱstørreȱogȱomvendt.ȱElevenȱskalȱsåledesȱhaveȱenȱrækkeȱopgaverȱforȱatȱ
manȱkanȱestimereȱhvorȱdygtigȱhunȱer.ȱUansetȱhvorȱmangeȱopgaverȱhunȱfår,ȱkanȱmanȱ
aldrigȱreducereȱusikkerhedenȱpåȱestimatetȱhelt.ȱMenȱjoȱflereȱopgaverȱelevenȱfår,ȱogȱjoȱ
tættereȱ deȱ liggerȱ påȱ elevensȱ niveau,ȱ desȱ mindreȱ bliverȱ usikkerhedenȱ påȱ estimatetȱ forȱ
elevensȱdygtighed.ȱȱȱȱ
ȱ

Somȱviȱtidligereȱharȱværetȱindeȱpå,ȱbetyderȱdetȱatȱtestenȱerȱadaptiv,ȱatȱhverȱelevȱ

fårȱ spørgsmål,ȱ hvisȱ sværhedsgradȱ tilpasserȱ sigȱ tilȱ elevensȱ foreløbigeȱ estimeredeȱ dygȬ
tighed.ȱDetteȱerȱnetopȱmuliggjortȱafȱRaschsȱformelȱtilȱberegningȱafȱsværhedsgraderȱogȱ
dygtigheder.ȱ
ȱ

Konkretȱerȱalgoritmenȱiȱnationaleȱtestȱudformetȱpåȱdenȱmådeȱatȱeleverneȱførstȱfårȱ

treȱopgaverȱ indenȱforȱhvertȱafȱtestensȱtreȱ profilområder.ȱHvisȱ deȱsvarerȱrigtigt,ȱbliverȱ
denȱnæsteȱopgaveȱiȱprofilområdetȱvæsentligtȱsværere,ȱsvarerȱdeȱforkert,ȱbliverȱdenȱvæȬ
sentligtȱlettere.ȱFraȱdenȱfjerdeȱopgaveȱgivesȱopgaverȱpåȱdetȱniveauȱelevenȱerȱberegnetȱ
tilȱatȱliggeȱpåȱudȱfraȱdeȱforegåendeȱopgaver.ȱNårȱdeȱsvarerȱrigtigtȱbliverȱdenȱfølgendeȱ
opgaveȱ såledesȱ kunȱ lidtȱ sværereȱ ogȱ omvendt.ȱ Nårȱ eleverneȱ skiftevisȱ svarerȱ rigtigtȱ ogȱ
forkert,ȱerȱelevensȱdygtighedȱvedȱatȱværeȱestimeret.ȱMenȱmanȱkanȱaldrigȱfåȱetȱ100ȱproȬ
centȱ sikkertȱ resultatȱ påȱ elevdygtigheden,ȱ daȱ viȱ målerȱ enȱ latentȱ variabel.ȱ Somȱ målȱ påȱ
hvorȱsikkertȱestimatetȱ påȱelevensȱdygtighedȱer,ȱanvenderȱ manȱdenȱsåkaldteȱStandardȱ
ErrorȱofȱMeasurement,ȱforkortetȱSEM.ȱIȱnationaleȱtestȱerȱdetȱetȱmålȱatȱSEMȱskalȱunderȱ
0,55ȱførȱelevenȱkanȱafslutteȱprøven.ȱDetteȱbetyderȱreeltȱatȱderȱerȱmegetȱstorȱusikkerhedȱ
påȱresultatet.ȱIȱnogenȱprofilområderȱbetyderȱdetȱatȱeleverȱiȱmidtenȱafȱskalaenȱkunȱkanȱ
sigesȱatȱværeȱbedreȱendȱenȱlilleȱgruppeȱafȱ(måskeȱ3Ȭ5)ȱeleverȱogȱdårligereȱendȱenȱandenȱ
lilleȱgruppeȱafȱeleverȱiȱklassen.ȱEleverneȱiȱyderområderneȱ(deȱmegetȱdygtigeȱogȱdeȱmeȬ
getȱdårlige)ȱdelerȱresultatȱmedȱnogetȱfærreȱafȱklassekammeraterneȱ(Bundsgaardȱ 2016,ȱ
Wilsonȱ 2004).ȱ 95%Ȭkonfidensintervalletȱ forȱ elevensȱ dygtighedȱ vilȱ cirkaȱ væreȱ elevensȱ
estimeredeȱdygtighedȱ

ȱlogit,ȱnårȱviȱharȱenȱSEMȱpåȱ0,55.ȱJoȱmindreȱSEM,ȱdestoȱsmalȬ

lerȱbliverȱ95%Ȭkonfidensintervallet.ȱȱ
ȱ

ResultaterneȱfraȱenȱRaschȬestimeringȱafȱelevdygtighederȱgengivesȱnormaltȱpåȱenȱ

såkaldtȱ logaritmiskȱ skalaȱ hvorȱ elevernesȱ dygtighederȱ sættesȱ iȱ forholdȱ tilȱ opgavernesȱ
sværhedsgrader.ȱSkalaenȱiȱdeȱnationaleȱtestȱgårȱfraȱomkringȱȬ7ȱtilȱ+7,ȱhvorȱscorenȱȬ7ȱfåsȱ
hvisȱmanȱsvarerȱalleȱopgaverȱforkert,ȱmenȱscorenȱ+7ȱfåsȱnårȱalleȱopgaverȱsvaresȱrigtigt.ȱ
Medȱenȱgodtȱdimensioneretȱtestȱvilȱderȱværeȱmangeȱeleverȱderȱliggerȱomkringȱ0,ȱmensȱ
derȱvilȱ væreȱfåȱ udeȱiȱyderområderneȱ (deȱ vilȱlæggeȱsigȱ iȱ enȱasymptotiskȱnormalfordeȬ

ȱ

29

NATIONALE TEST: DANSKE LÆRERE OG SKOLELEDERES
BRUG, HOLDNINGER TIL OG VIDEN

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

lingskurveȱomkringȱ0).ȱVedȱudviklingenȱafȱnationaleȱtestȱblevȱdetȱbesluttetȱatȱdetteȱvarȱ
enȱuhensigtsmæssigȱmådeȱatȱrapportereȱelevernesȱsvar.ȱOgȱderforȱblevȱelevernesȱresulȬ
taterȱ (derȱ altsåȱ relatererȱ sigȱ tilȱ opgavernesȱ sværhedsgrader)ȱ omregnetȱ såȱ deȱ iȱ stedetȱ
blevȱetȱudtrykȱforȱhvorȱiȱrækkefølgenȱafȱdenȱsamledeȱpopulationȱafȱeleverȱdenȱenkelteȱ
elevȱlå.ȱResultatetȱblevȱformuleretȱsomȱpercentiltal,ȱdvs.ȱatȱdenȱenkelteȱelevsȱresultaterȱ
bliverȱ angivetȱ påȱ enȱ skalaȱ fraȱ 1Ȭ100,ȱ hvorȱ 100ȱ betyderȱ atȱ elevenȱ erȱ blandtȱ denȱ bedsteȱ
procent,ȱ50ȱbetyderȱatȱelevenȱliggerȱiȱmidtenȱafȱpopulationenȱosv.ȱTransformationenȱfraȱ
Raschȱscoreȱpåȱlogitskalaenȱ(fraȱȬ7ȱtilȱ7)ȱoverȱtilȱpointȬskalaenȱ(1Ȭ100)ȱskerȱviaȱspecifikkeȱ
SigmoidȬfunktionerȱforȱhvertȱprofilområdeȱiȱhvertȱfagȱpåȱhvertȱklassetrin.ȱForȱSigmoidȬ
funktionerneȱforȱelevscoreȱførȱ2015ȱseȱBeuchertȱ&ȱNandrupȱ2014,ȱAppendixȱA.ȱ
ȱ

Menȱforȱatȱkunneȱsammenligneȱblevȱdetȱbesluttetȱatȱdisseȱtalȱskulleȱfastholdesȱiȱ

forholdȱtilȱ2010Ȭpopulationensȱresultater.ȱSåȱenȱelevȱderȱfårȱ50,ȱerȱsåledesȱmidtȱiȱpopuȬ
lationenȱfraȱ20105.ȱDetȱerȱsåledesȱtekniskȱsetȱforkertȱatȱtaleȱomȱpercentilerȱnårȱmanȱanȬ
giverȱresultaterȱfraȱnationaleȱtest.ȱDetȱbetyderȱatȱenȱelevȱsomȱfikȱ50ȱiȱ2016ȱikkeȱlåȱiȱmidȬ
tenȱafȱsinȱårgang,ȱmenȱlidtȱunderȱmidtenȱ(daȱresultaterneȱerȱforbedretȱoverȱdeȱforgangȬ
neȱår).ȱ
ȱ

Yderligereȱgælderȱdetȱ forȱnationaleȱtest,ȱatȱ hverȱ årgangȱfårȱ opgaverȱfraȱ enȱselvȬ

stændigȱopgavebank.ȱDetȱbetyderȱopgavernesȱsværhedsgradȱikkeȱerȱberegnetȱiȱforholdȱ
tilȱhinandenȱpåȱtværsȱafȱårgange,ȱogȱatȱmanȱderforȱikkeȱkanȱsammenligneȱresultatetȱfraȱ
enȱårgangȱmedȱresultatetȱfraȱenȱanden.ȱ
ȱ

Forȱatȱundersøgeȱomȱdanskeȱlærereȱerȱklarȱoverȱatȱtestresultaterneȱskalȱtolkesȱpåȱ

særligeȱ måder,ȱ stilledeȱ viȱ demȱ enȱ rækkeȱ spørgsmål.ȱ Forȱ atȱ undgåȱ atȱ respondenterneȱ
blotȱgættedeȱpåȱetȱsvar,ȱbadȱviȱdemȱsvareȱhvisȱdeȱkendteȱsvaret,ȱogȱellersȱmarkereȱatȱdeȱ
ikkeȱkendteȱsvaret.ȱ
ȱ

Detȱ førsteȱ spørgsmålȱ handledeȱ omȱ hvordanȱ resultaterneȱ skalȱ fortolkes.ȱ Viȱ gavȱ

demȱfølgendeȱsvarmuligheder:ȱ
ȱ
(1) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱpercentilerȱindenȱforȱelevensȱegenȱårgangȱ
(2) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱpercentilerȱindenȱforȱenȱtidligereȱårgangȱ
(3) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱprocentȱrigtigeȱsvarȱ
(4) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱelevensȱfaktiskeȱdygtighedȱ
(5) Jegȱkenderȱikkeȱsvaretȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
5ȱ

ȱ

Vedȱovergangenȱtilȱ2015ȱblevȱresultaterneȱomberegnetȱogȱsidenȱdaȱerȱresultaterneȱangivetȱiȱ
forholdȱtilȱ2014Ȭpopulationen.ȱDetteȱskyldesȱenȱreestimeringȱafȱitemenesȱsværhedsgraderȱ
decemberȱ2014,ȱsåledesȱatȱmanȱikkeȱkanȱsammenligneȱRaschȱresultaterȱførȱ2015ȱmedȱefterȱ
2014.ȱȱ
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Somȱ detȱ fremgårȱ afȱ introduktionenȱ tilȱ nationaleȱ testȱ ovenfor,ȱ erȱ (2)ȱ detȱ korrekteȱ svar.ȱ
Lærernesȱsvarȱsesȱiȱfigurȱ9.ȱLigeȱgodtȱhalvdelenȱafȱlærerneȱerkenderȱatȱdeȱikkeȱkenderȱ
svaret.ȱ Knapȱ enȱ fjerdedelȱ procentȱ trorȱ atȱ detȱ erȱ faktiskeȱ percentilerȱ (dvs.ȱ udtrykȱ forȱ
elevensȱplaceringȱiȱsinȱegenȱårgang).ȱGodtȱ15ȱprocentȱmenerȱatȱvideȱatȱpointtalleneȱerȱ
procentȱrigtigeȱsvarȱellerȱudtrykȱforȱelevensȱfaktiskeȱdygtighed.ȱKunȱ10ȱprocentȱafȱlæȬ
rerneȱkenderȱdetȱkorrekteȱsvar.ȱ
ȱ
Figur9:Fordelingenaflærernesforklaringpåelevresultaternesfortolkning

Tilȱ sidstȱ præsenteredeȱ viȱ respondenterneȱ forȱ femȱ udsagnȱ omȱ nationaleȱ testȱ somȱ deȱ
skulleȱangiveȱvarȱrigtigeȱellerȱforkerte.ȱViȱbadȱdemȱogsåȱherȱomȱatȱmarkereȱhvisȱdeȱikkeȱ
kendteȱsvaret.ȱ
ȱ

Udsagneneȱlødȱ(detȱkorrekteȱsvarȱerȱskrevetȱiȱparentes):ȱ

ȱ
1. Enȱelevȱderȱscorerȱ50,ȱerȱaltidȱcirkaȱdobbeltȱsåȱdygtigȱsomȱenȱelevȱderȱscorerȱ25ȱ
(forkert)ȱ
2. Enȱelevȱderȱscorerȱ40,ȱerȱmedȱ95ȱprocentsȱsikkerhedȱbedreȱendȱenȱderȱscorerȱ35ȱ
(forkert)ȱ
3. Manȱkanȱmeningsfuldtȱsammenligneȱresultaterȱfraȱtoȱårgangeȱforȱdenȱsammeȱ
elevȱ(iȱmatematikȱogȱdanskȱlæsning)ȱ(forkert)ȱ
4. Derȱerȱenȱvisȱusikkerhedȱpåȱresultatet,ȱsåȱtoȱresultaterȱderȱerȱtætȱpåȱhinanden,ȱ
kanȱgodtȱværeȱudtrykȱforȱatȱeleverneȱharȱsammeȱdygtighedȱ(rigtigt)ȱ

ȱ

31

NATIONALE TEST: DANSKE LÆRERE OG SKOLELEDERES
BRUG, HOLDNINGER TIL OG VIDEN

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

5. Enȱelevȱderȱscorerȱ10ȱpoint,ȱkanȱsvareȱpåȱcirkaȱ10ȱprocentȱafȱopgaverneȱiȱtestenȱ
(forkert)ȱ

Somȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ10ȱkenderȱmellemȱ40ȱogȱ60ȱprocentȱafȱlærerneȱikkeȱsvarene.ȱIȱ
bedsteȱfaldȱsvarerȱomkringȱhalvdelenȱkorrektȱ(udsagnȱ1ȱogȱ4),ȱmensȱdetȱerȱ23,ȱ29ȱogȱ38ȱ
procentȱsomȱkenderȱsvaretȱpåȱudsagnȱ2,ȱ3ȱogȱ5.ȱIȱgennemsnitȱkanȱlærerneȱudpegeȱdetȱ
korrekteȱsvarȱpåȱ2ȱudȱafȱdeȱ6ȱvidensspørgsmål.ȱ
ȱ
Figur10:Læreressvarpåfaktaspørgsmålomdenationaletest



Viȱmenerȱatȱdetȱerȱrimeligtȱpåȱdenneȱbaggrundȱatȱkonkludereȱatȱdanskeȱlærereȱikkeȱharȱ
denȱ fornødneȱ videnȱ omȱ ogȱ forståelseȱ afȱ resultaterneȱ tilȱ atȱ kunneȱ fortolkeȱ demȱ ogȱ anȬ
vendeȱdem.ȱ
ȱ

2.6 Sammenhænge i lærernes svar
Vedȱ udviklingȱ afȱ spørgeskemaerȱ stillerȱ manȱ typiskȱ flereȱ spørgsmålȱ indenȱ forȱ sammeȱ
område,ȱfxȱomȱlæreresȱholdningȱtilȱtestensȱfagligeȱkvalitet,ȱderesȱoplevelseȱafȱopgaverȬ
nesȱ vellykkethedȱ osv.ȱ Detteȱ giverȱ påȱ denȱ eneȱ sideȱ interessantȱ videnȱ omȱ specifikkeȱ
spørgsmål.ȱDetȱerȱdetȱviȱharȱrapporteretȱovenfor.ȱMenȱdetȱgiverȱogsåȱmulighedȱforȱatȱ
opnåȱenȱmereȱsolidȱvidenȱomȱdetȱmanȱkalderȱunderliggendeȱfaktorer.ȱNårȱrespondenȬ
terneȱ svarerȱ påȱ flereȱ spørgsmålȱ indenȱ forȱ sammeȱ fænomen,ȱ vilȱ derȱ typiskȱ væreȱ enȱ
sammenhængȱimellemȱsvarene.ȱHvisȱmanȱharȱsvaretȱmegetȱenigȱiȱspørgsmåletȱ”atȱdeȱ
nationaleȱtestȱerȱetȱværktøjȱtilȱdenȱløbendeȱevalueringȱafȱdenȱenkelteȱelev”ȱvilȱmanȱhaveȱ

ȱ
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størreȱtendensȱtilȱatȱsvareȱmegetȱenigȱiȱspørgsmåletȱom:ȱ”Deȱnationaleȱtestȱhjælperȱmigȱ
medȱatȱmålretteȱundervisningenȱtilȱdenȱenkelteȱelev”.ȱȱ
ȱ

VedȱatȱgennemføreȱsåkaldteȱfaktoranalyserȱkanȱmanȱidentificereȱsådanneȱunderȬ

liggendeȱ faktorer.ȱ Faktorerneȱ harȱ denȱ fordelȱ atȱ deȱ erȱ etȱ enkeltȱ udtrykȱ forȱ enȱ rækkeȱ
sammenhørendeȱopfattelserȱellerȱfænomener,ȱogȱderforȱkanȱdeȱindgåȱiȱundersøgelserȱafȱ
hvilkeȱ sammenhængeȱ derȱ erȱ iȱ respondenternesȱ besvarelser.ȱ Deȱ tekniskeȱ aspekterȱ afȱ
disseȱ faktoranalyserȱ erȱ beskrevetȱ iȱ denȱ tekniskeȱ baggrundsrapportȱ (Puckȱ 2016),ȱ hvorȱ
manȱogsåȱkanȱseȱhvilkeȱspørgsmålȱderȱindgårȱiȱhvilkeȱfaktorer.ȱ
ȱ

Iȱ detȱ følgendeȱ gennemgårȱ viȱ nogleȱ afȱ deȱ analyserȱ afȱ sammenhængȱ viȱ harȱ genȬ

nemførtȱ påȱ deȱ faktorerȱ viȱ harȱ fundetȱ iȱ datasættet.ȱ Faktorerneȱ indgårȱ iȱ detȱ offentligeȱ
datasætȱ(korturl.dk/f2k),ȱsåȱforskereȱogȱandre,ȱderȱerȱinteresseretȱiȱatȱundersøgeȱyderliȬ
gereȱsammenhænge,ȱharȱmulighedȱforȱdet.ȱ
ȱ

2.6.1 Sammenhæng mellem erfaring med og holdning til nationale
test
Enȱcentralȱfaktorȱviȱharȱfundet,ȱknytterȱsigȱtilȱlærernesȱoplevelseȱafȱomȱnationaleȱtestȱerȱ
etȱanvendeligtȱredskab.ȱAlleȱdeȱ14ȱpositivtȱformuleredeȱudsagnȱomȱlærernesȱholdningȱ
tilȱ nationaleȱ testȱ (seȱ afsnitȱ 17)ȱ viserȱ sigȱ iȱ faktoranalyserȱ atȱ væreȱ forbundneȱ (medȱ enȱ
Cronbach’sȱ Alphaȱ påȱ 0,95ȱ erȱ derȱ taleȱ omȱ enȱ stærkȱ faktorȱ ogȱ sammenhængȱ imellemȱ
spørgsmålene).ȱViȱkalderȱdenneȱfaktorȱforȱAnvendeligtȱredskabȱogȱbrugerȱdenȱsomȱetȱ
såkaldtȱindeks,ȱdvs.ȱsomȱetȱmålȱforȱhvorȱanvendeligtȱetȱredskabȱrespondentenȱsynesȱatȱ
deȱnationaleȱtestȱer.ȱ
ȱ

Værdienȱ afȱ etȱ indeksȱ udgøresȱ afȱ gennemsnittetȱ afȱ deȱ indgåendeȱ indikatorerȱ

(spørgsmål).ȱ Nårȱ derȱ såledesȱ iȱ indikatorerneȱ erȱ indgåetȱ seksȱ svarmulighederȱ (Heltȱ
uenig,ȱRetȱuenig,ȱLidtȱuenig,ȱLidtȱenig,ȱRetȱenig,ȱHeltȱenig)ȱharȱdisseȱfåetȱværdierneȱ1Ȭ6,ȱ
ogȱetȱgennemsnitȱafȱindikatorerneȱpåȱ1ȱvilȱsåledesȱbetydeȱatȱderȱerȱsvaretȱHeltȱuenigȱpåȱ
demȱalle.ȱ
ȱ

Manȱkunneȱhaveȱenȱhypoteseȱomȱatȱmereȱerfarneȱlærereȱkunneȱværeȱmereȱkritiskȱ

indstilletȱoverȱforȱnationaleȱtest.ȱDenneȱhypoteseȱharȱviȱundersøgt.ȱ
ȱ

Sammenhængenȱfremgårȱafȱfigurȱ11.ȱSelvȱomȱderȱerȱudsvingȱiȱgennemsnittene,ȱerȱ

derȱingenȱstatistiskȱsignifikanteȱforskelleȱpåȱhvadȱlærereȱmedȱforskelligeȱgraderȱafȱerfaȬ
ringȱsynesȱomȱnationaleȱtest.ȱAlleȱgrupperȱliggerȱfortolkningsmæssigtȱiȱgennemsnitȱetȱ
stedȱmellemȱretȱuenigȱogȱlidtȱuenigȱiȱatȱnationaleȱtestȱerȱetȱanvendeligtȱredskab.ȱ
ȱ

ȱ
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Figur11:Gennemsnitsværdienafindekset”Anvendeligtredskab”opdeltpåerfaring

Deȱnegativtȱformuleredeȱudsagnȱsomȱlærerneȱskulleȱforholdeȱsigȱtil,ȱudgjordeȱtreȱfaktoȬ
rer,ȱmenȱforȱdeȱtosȱvedkommendeȱmedȱganskeȱlaveȱpålidelighedsværdierȱ(Cronbach’sȱ
alphaȱ varȱ 0,5ȱ ogȱ 0,4).ȱ Derforȱ omtalerȱ viȱ kunȱ denȱ faktorȱ viȱ kalderȱ Betydningsfuldȱ forȱ
aktørerȱsomȱindeholderȱudsagneneȱomȱatȱnationaleȱtestȱbetyderȱforȱmegetȱforȱkolleger,ȱ
forældre,ȱeleverȱogȱskoleledelse.ȱDenȱharȱenȱCronbach’sȱalphaȱpåȱ0,74.ȱSammenhængenȱ
imellemȱerfaringȱogȱscorenȱforȱindeksetȱforȱbetydningsfuldtȱforȱaktørerȱfremgårȱafȱfigurȱ
12.ȱSomȱdetȱ ses,ȱliggerȱ alleȱgrupperȱ påȱ nærȱtoȱfortolkningsmæssigȱ imellemȱlidtȱuenigȱ
ogȱlidtȱenig.ȱDerȱviserȱsigȱsignifikanteȱforskelleȱmellemȱdeȱlærereȱmedȱmestȱerfaringȱogȱ
deȱtoȱforegåendeȱgrupper,ȱogȱderforȱenȱganskeȱlille,ȱmenȱsignifikantȱnegativȱsammenȬ
hængȱ(PearsonsȱRȱerȱȬ0,17ȱ(pȬværdi<0,001))ȱmellemȱerfaringȱogȱoplevelseȱafȱatȱnationaleȱ
testȱbetyderȱforȱmegetȱforȱaktørerne.ȱ

ȱ
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Figur12:Gennemsnitsværdiafindekset”Forbetydningsfuldforaktører”opdeltpåerfaring

2.6.2 Sammenhæng mellem evalueringserfaring og holdning til nationale test
Spørgsmåleneȱomȱhvilkeȱevalueringstyperȱlærerneȱanvender,ȱviserȱsigȱogsåȱatȱresultereȱ
iȱtreȱfaktorerȱ(metakognitivȱevaluering,ȱlæringsorienteretȱevalueringȱsamtȱtestorienteretȱ
evaluering,ȱseȱafsnitȱ2.4)ȱmedȱacceptableȱ pålidelighederȱ(Cronbach’sȱalphaȱpåȱmellemȱ
0,56ȱ ogȱ 0,64).ȱ Derȱ erȱ statistiskȱ signifikantȱ sammenhængȱ imellemȱ deȱ treȱ typerȱ evalueȬ
ring,ȱ hvilketȱ betyderȱatȱlærereȱderȱanvenderȱdenȱeneȱtype,ȱharȱtendensȱ tilȱogsåȱatȱ anȬ
vendeȱdeȱandre.ȱDogȱerȱsammenhængenȱmellemȱmetakognitivȱogȱtestorienteretȱevaluȬ
eringȱikkeȱstorȱ(Pearson’sȱRȱerȱpåȱ0,29ȱ(pȬværdi<0,001)).ȱInteressantȱerȱdetȱmåskeȱogsåȱ
atȱ derȱ erȱ enȱ lille,ȱ menȱ signifikantȱ negativȱ sammenhængȱ (Pearson’sȱ Rȱ påȱ Ȭ0,16ȱ (pȬ
værdi<0,001))ȱmellemȱomȱlærerneȱanvenderȱtestorienteretȱevalueringȱogȱderesȱopfattelȬ
seȱafȱnationaleȱtestȱsomȱetȱanvendeligtȱredskab.ȱ
ȱ

2.6.3 Sammenhæng mellem erfaring med og viden om nationale
test
Lærerneȱhar,ȱsomȱviȱharȱvistȱiȱafsnitȱ2.5,ȱenȱganskeȱbegrænsetȱvidenȱomȱhvordanȱresulȬ
taterneȱskalȱfortolkes.ȱEnȱhypoteseȱkunneȱværeȱatȱlærereȱmedȱflereȱerfaringerȱmedȱnaȬ
tionaleȱtestȱvilȱværeȱmereȱvidendeȱomȱhvordanȱresultaterneȱskalȱfortolkes.ȱViȱharȱderȬ
forȱsetȱpåȱsammenhængenȱmellemȱlærernesȱantalȱafȱtestȱtagetȱmedȱeleverȱogȱvidenȱomȱ
fortolkningȱafȱresultater.ȱResultaterneȱafȱanalysenȱkanȱsesȱiȱfigurȱ13.ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Detȱviserȱsigȱatȱlærereȱderȱsletȱikkeȱharȱtagetȱdeȱnationaleȱtest,ȱharȱenȱsignifikantȱ

dårligereȱvidenȱomȱhvordanȱdeȱnationaleȱtestȱskalȱfortolkes,ȱendȱdeȱlærereȱderȱharȱerfaȬ
ringȱmedȱdeȱnationaleȱtestȱ2ȱellerȱflereȱgangeȱ(dogȱikkeȱendȱlærereȱderȱharȱtagetȱtestenȱ9ȱ
gange).ȱOgsåȱlærereȱderȱkunȱharȱprøvetȱnationaleȱtestȱenȱenkeltȱgangȱharȱenȱstatistiskȱ
signifikantȱdårligereȱvidenȱendȱlærereȱmedȱtreȱellerȱflereȱgangeȱ(herȱdogȱikkeȱ4,ȱ5,ȱ7ȱogȱ
9ȱgange).ȱEndeligȱharȱlærereȱderȱharȱ4ȱhhv.ȱ9ȱgangesȱerfaringȱmedȱnationaleȱtest,ȱringeȬ
reȱvidenȱendȱlærereȱmedȱflereȱendȱ10ȱgangesȱerfaring.ȱ
ȱ

Disseȱtalȱunderstøtterȱsåledesȱatȱdetȱharȱenȱvisȱbetydningȱforȱlærernesȱvidenȱomȱ

hvordanȱnationaleȱtestȱskalȱfortolkes,ȱomȱdeȱharȱhaftȱflereȱerfaringerȱmedȱdem.ȱ
ȱ

MenȱdetȱskalȱunderstregesȱatȱgenereltȱharȱalleȱgrupperȱenȱmegetȱlavȱrigtighedsȬ

procent,ȱidetȱalleȱgrupperȱiȱgennemsnitȱkanȱsvareȱpåȱmindreȱendȱhalvdelenȱafȱvidensȬ
spørgsmålene.ȱ
ȱ
Figur13:Gennemsnitligeantalkorrektesvaropdeltpåantalgangeserfaringmeddenationaletest



2.6.4 Sammenhæng mellem lærerens oplevelse af elevers positive
oplevelser og deres holdning til nationale test
DerȱvisteȱsigȱenȱfaktorȱsomȱgikȱigenȱiȱalleȱtreȱspørgsmålȱomȱeleversȱoplevelseȱafȱnatioȬ
naleȱtest,ȱogȱsomȱviȱkalderȱEleversȱpositiveȱoplevelseȱafȱnationaleȱtest.ȱFaktorerneȱindeȬ
holdtȱalleȱudsagnȱpåȱnærȱdetȱderȱvedrørteȱomȱeleverȱsammenlignerȱsigȱmedȱhinandenȱ
(seȱ afsnitȱ 2.3).ȱ Udsagnetȱ omȱ atȱ eleverȱ blevȱ kedeȱ afȱ detȱ undervejsȱ iȱ enȱ testsession,ȱ forȬ

ȱ
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holdtȱsigȱomvendtȱtilȱfaktoren,ȱogȱdetȱindgårȱderforȱmedȱnegativtȱfortegnȱiȱfaktorerne.ȱ
DeȱhavdeȱenȱCronbach’sȱAlphaȱpåȱmellemȱ0,64ȱogȱ0,7.ȱ
ȱ

Derȱviserȱsigȱganskeȱstærkeȱstatistiskȱsignifikanteȱsammenhængeȱ(Pearson’sȱRȱpåȱ

mellemȱ 0,46ȱ tilȱ 0,6)ȱ iȱ omȱ lærereȱ opleverȱ nationaleȱ testȱ somȱ etȱ anvendeligtȱ redskabȱ ogȱ
omȱdeȱopfatterȱatȱeleverȱfraȱalleȱtreȱgrupperȱharȱpositiveȱoplevelserȱmedȱnationaleȱtest.ȱ
Detȱ kanȱ ikkeȱ afgøresȱ udȱ fraȱ disseȱ analyserȱ omȱ sammenhængenȱ erȱ atȱ lærereȱ somȱ serȱ
mindreȱpositivtȱpåȱnationaleȱtest,ȱerȱmereȱtilbøjeligeȱtilȱatȱopdageȱeleverȱderȱerȱmindreȱ
positiveȱogȱmåskeȱkedeȱafȱatȱdeltageȱiȱnationaleȱtest,ȱellerȱomȱlærereȱderȱiȱhøjereȱgradȱ
opleverȱeleverȱderȱerȱkedeȱafȱdetȱellerȱpåȱandenȱmådeȱmindreȱpositive,ȱbliverȱmereȱneȬ
gativtȱ indstilletȱ overȱ forȱ nationaleȱ test.ȱ Derȱ erȱ ogsåȱ denȱ mulighedȱ atȱ sammenhængenȱ
gårȱbeggeȱveje.ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

3 Skolelederes brug af, holdninger til
og viden om nationale test
ȱ
Spørgeskemaetȱtilȱskolelederneȱblevȱudvikletȱforȱatȱfåȱindblikȱiȱhvordanȱdenȱgenerelleȱ
praksisȱpåȱskolerneȱvar,ȱogȱforȱatȱfåȱindblikȱiȱomȱderȱerȱsammenhængeȱmellemȱskoleleȬ
deresȱpraksisȱogȱholdningerȱogȱlærerneȱpåȱderesȱskoler.ȱSkemaetȱblevȱudsendtȱbådeȱtilȱ
skoleledereȱpåȱskolerȱsomȱhavdeȱindvilligetȱiȱatȱladeȱderesȱlærereȱdeltage,ȱogȱpåȱskolerȱ
somȱikkeȱhavdeȱønsketȱatȱdeltage.ȱViȱsendteȱskemaetȱtilȱdenȱsidsteȱgruppeȱforȱatȱfåȱenȱ
størreȱstikprøveȱogȱforȱatȱkunneȱundersøgeȱomȱderȱvarȱforskelleȱpåȱskolerȱsomȱtillodȱosȱ
atȱ sendeȱ spørgeskemaerȱ tilȱ deresȱ lærere,ȱ ogȱ skolerȱ somȱ ikkeȱ tillodȱ det.ȱ Derȱ visteȱ sigȱ
ikkeȱstatistiskeȱforskelleȱiȱbesvarelserneȱfraȱdeȱtoȱgrupperȱafȱskoleledere,ȱhvilketȱunderȬ
støtterȱhypotesenȱomȱatȱviȱharȱenȱrepræsentativȱstikprøveȱiȱlærerundersøgelsen.ȱIȱaltȱ78ȱ
skoleledereȱ besvaredeȱ spørgeskemaet.ȱ Herafȱ varȱ 52ȱ fraȱ skolerȱ udenȱ lærerdeltagelse.ȱ Iȱ
detȱfølgendeȱanvendesȱdeȱtoȱgrupperȱsamletȱsomȱstikprøveȱforȱpopulationenȱafȱskoleȬ
ledereȱpåȱ1255ȱfolkeskolerȱiȱDanmark.ȱ
ȱ

41ȱprocentȱafȱskolelederneȱerȱkvinder,ȱ59ȱprocentȱmænd.ȱ30ȱprocentȱharȱ5ȱårsȱellerȱ

mindreȱerfaring,ȱ26ȱprocentȱharȱ6ȱtilȱ10ȱårsȱerfaring.ȱLedereȱmedȱopȱtilȱhhv.ȱ15,ȱ20,ȱ25,ȱ
30ȱårsȱerfaringȱudgørȱhenholdsvisȱ18,ȱ16,ȱ3ȱogȱ7ȱprocent.ȱ
ȱ

3.1 Praksis omkring nationale test på skolerne
3.1.1 Retningslinjer
Viȱstilledeȱskolelederneȱetȱspørgsmålȱomȱhvilkeȱretningslinjerȱderȱvarȱpåȱskolen.ȱSkoleȬ
lederneȱkunneȱvælgeȱmellemȱSletȱikke,ȱIȱmegetȱlilleȱgrad,ȱIȱlilleȱgrad,ȱIȱnogenȱgrad,ȱIȱhøjȱ
grad,ȱellerȱIȱmegetȱhøjȱgradȱiȱforholdȱtilȱfølgendeȱudsagn:ȱ
ȱ
a) Lærerneȱtagerȱselvȱstillingȱtil,ȱomȱdeȱvilȱbenytteȱsigȱafȱdeȱfrivilligeȱtestȱ
b) Lærerneȱtagerȱselvȱstillingȱtil,ȱomȱdeȱvilȱbrugeȱtestresultaterneȱfraȱdeȱnationaleȱ
testȱ
c) Skolensȱledelseȱharȱskabtȱrammerȱfor,ȱatȱtestresultaterneȱfraȱnationaleȱtestȱskalȱ
indgåȱiȱklasseteamsamarbejdetȱ
d) Skolensȱledelseȱharȱskabtȱrammerȱfor,ȱatȱtestresultaterneȱfraȱnationaleȱtestȱskalȱ
indgåȱiȱlærersamarbejdeȱpåȱårgangenȱ

ȱ
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e) Skolensȱledelseȱharȱskabtȱrammerȱfor,ȱatȱtestresultaterneȱfraȱnationaleȱtestȱskalȱ
indgåȱiȱsamarbejdetȱmedȱskolebestyrelsenȱ
f) Lærerneȱpåȱminȱskoleȱopfordresȱtilȱatȱbrugeȱtidȱpåȱopgaver,ȱderȱvilȱgavneȱeleȬ
verneȱiȱdeȱnationaleȱtestȱ
g) Viȱharȱdiskuteretȱogȱfastlagtȱfællesȱretningslinjerȱforȱbrugȱafȱnationaleȱtestȱpåȱ
minȱskoleȱ
ȱ
Somȱdetȱfremgårȱafȱskoleledernesȱsvarȱiȱfigurȱ14ȱerȱderȱkunȱforholdsvisȱsmåȱandeleȱ(32ȱ
ogȱ21ȱprocentȱharȱmarkeretȱiȱnogenȱgrad,ȱiȱhøjȱgradȱellerȱiȱmegetȱhøjȱgrad)ȱsomȱoverlaȬ
derȱ beslutningerneȱ tilȱ lærerneȱ omȱ hvorvidtȱ eleverneȱ skalȱ tageȱ frivilligeȱ test,ȱ ogȱ hvorȬ
vidtȱdeȱ vilȱ brugeȱ resultaterne.ȱ Derimodȱmenerȱ skoleledelserneȱ iȱvidȱudstrækningȱ(80,ȱ
75ȱ procent)ȱ atȱdeȱharȱskabtȱrammerȱforȱhvordanȱ nationaleȱtestȱskalȱindgåȱiȱ klasseȬȱogȱ
årgangsteamsamarbejde.ȱ 65ȱ procentȱ afȱ skolerneȱ harȱ diskuteretȱ ogȱ fastlagtȱ fællesȱ retȬ
ningslinjerȱforȱbrugȱafȱnationaleȱtestȱpåȱskolen.ȱ
ȱ

Skoleledelsenȱ harȱ tilȱ gengældȱ ikkeȱ haftȱ storȱ fokusȱ påȱ atȱ inddrageȱ skolebestyrelȬ

serneȱiȱarbejdetȱmedȱnationaleȱtest.ȱKunȱ38ȱprocentȱharȱiȱnogenȱgrad,ȱiȱhøjȱgradȱellerȱiȱ
megetȱhøjȱgradȱskabtȱretningslinjerȱforȱdette.ȱȱȱ
ȱ

Enȱgodȱtredjedelȱafȱskoleledelserneȱopfordrerȱiȱnogenȱgrad,ȱiȱhøjȱgradȱellerȱiȱmeȬ

getȱhøjȱgradȱderesȱlærereȱtilȱatȱbrugeȱtidȱpåȱopgaverȱderȱvilȱgavneȱderesȱeleverȱiȱnatioȬ
naleȱtest.ȱDetteȱkanȱtolkesȱsomȱetȱudtrykȱforȱatȱenȱforholdsvisȱstorȱgruppeȱskoleledelserȱ
betragterȱresultaterneȱafȱnationaleȱtestȱsomȱsåȱvigtigtȱatȱdeȱvilȱladeȱderesȱlærereȱteachȱtoȱ
theȱtest.ȱ

ȱ
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Figur14:Skoleledernesangivelseafhvilkeretningslinjerdereribrugpåskolerne.



3.1.2 Skoleledernes brug af data
Viȱspurgteȱskolelederneȱhvordanȱdeȱbrugerȱresultaterneȱfraȱnationaleȱtestȱogȱbadȱdemȱ
forholdeȱsigȱtilȱfølgendeȱudsagnȱiȱforholdȱtilȱgrupperneȱelevniveau,ȱårgangsniveauȱellerȱ
skoleniveau.ȱDeȱkunneȱmarkereȱflereȱgrupperȱvedȱhvertȱudsagn.ȱDeȱkunneȱogsåȱvælgeȱ
atȱmarkereȱ”sletȱikke”.ȱ
ȱ
a) Jegȱkiggerȱpåȱtestresultaterneȱ
b) Jegȱanalysererȱtestresultaterneȱ
c) Jegȱsammenlignerȱtestresultaterneȱmedȱtidligereȱårȱ
d) Jegȱsammenlignerȱtestresultaterneȱmedȱandreȱdataȱ
e) Jegȱbrugerȱtestresultaterneȱiȱmøderȱ
f) Jegȱbrugerȱtestresultaterneȱsomȱetȱledȱiȱatȱudvikleȱkvalitetenȱafȱundervisningenȱ
g) Jegȱbrugerȱtestresultaterneȱtilȱatȱfåȱoverblikȱoverȱdetȱfagligeȱniveauȱ
h) Jegȱbrugerȱtestresultaterneȱsomȱbaggrundȱforȱsætteȱnyeȱinitiativerȱiȱgangȱ

ȱ
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Jegȱbrugerȱtestresultaterneȱtilȱatȱopdageȱproblemerȱ

Somȱ detȱ fremgårȱ afȱ skoleledernesȱ svarȱ iȱ figurȱ 15,ȱ anvenderȱ skolelederneȱ iȱ megetȱ vidtȱ
omfangȱdataȱfraȱnationaleȱtestȱtilȱalleȱdeȱnævnteȱaktiviteterȱpåȱskoleȬȱogȱårgangsniveau.ȱ
Detȱerȱunderȱ10Ȭ15ȱprocentȱsomȱsletȱikkeȱgørȱdeȱnævnteȱaktiviteter.ȱSærligtȱiȱforholdȱtilȱ
atȱkiggeȱpåȱdataȱgørȱforholdsvisȱstoreȱandeleȱ(mereȱendȱ40ȱprocent)ȱafȱskolelederneȱdetȱ
medȱfokusȱpåȱenkelteȱelever.ȱMereȱendȱenȱfjerdedelȱsammenlignerȱogsåȱnationaleȱtestȬ
dataȱmedȱandreȱdataȱforȱenkelteȱelever,ȱogȱmereȱendȱenȱfjerdedelȱbrugerȱnationaleȱtestȱ
tilȱatȱopdageȱproblemerȱiȱforholdȱtilȱenkelteȱelever.ȱ
ȱ
Figur15:Skoleledernesbrugafdenationaletest



3.1.3 Skolelederes tidsforbrug og samarbejde om nationale test
Viȱspurgteȱskolerneȱhvorȱmegetȱnationaleȱtestȱfylderȱiȱderesȱdagligeȱarbejdeȱpåȱskolen.ȱ
Forȱlangtȱdenȱovervejendeȱdelȱ(66ȱprocent)ȱfylderȱdeȱ”ganskeȱlidt”,ȱforȱenȱlilleȱtredjedelȱ
ȱ
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ȱ

(29ȱprocent)ȱfylderȱdeȱenȱdel,ȱmensȱdeȱforȱ3ȱprocentȱfylderȱingentingȱogȱforȱ2ȱprocentȱ
fylderȱmeget.ȱIngenȱsigerȱatȱdeȱfylderȱnæstenȱalt.ȱ
ȱ

ViȱspurgteȱdesudenȱomȱhvorȱmegetȱnationaleȱtestȱfylderȱiȱsamarbejdetȱmedȱforȬ

skelligeȱgrupper.ȱSomȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ16ȱkunneȱdetȱumiddelbartȱseȱudȱtilȱatȱnatioȬ
naleȱ testȱ genereltȱ ikkeȱ fylderȱ megetȱ iȱ skoleledernesȱ samarbejdeȱ medȱ forskelligeȱ grupȬ
per.ȱMenȱforȱmereȱendȱ60ȱprocentȱafȱskolelederneȱudgørȱdetȱmereȱendȱenȱfemtedelȱafȱ
samarbejdetȱmedȱfagligȱogȱpædagogiskeȱvejledere,ȱogȱmereȱendȱ40ȱprocentȱforȱnæstenȱ
40ȱprocentȱafȱskolelederne.ȱ
ȱ

IȱsamarbejdetȱmedȱlærerneȱudgørȱdeȱnationaleȱtestȱmereȱendȱenȱfemtedelȱafȱsamȬ

arbejdetȱforȱmereȱendȱhalvdelenȱafȱskolelederne,ȱogȱforȱmereȱendȱ25ȱprocentȱudgørȱdetȱ
mereȱendȱ40ȱprocentȱafȱsamarbejdet.ȱ
ȱ

ViȱtolkerȱdetȱsådanȱatȱnationaleȱtestȱudgørȱenȱganskeȱbetragteligȱdelȱafȱgrundlaȬ

getȱforȱskoleledernesȱsamarbejdeȱmedȱskolensȱcentraleȱaktører.ȱ

ȱ
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Figur16:Skolelederessamarbejdeomdenationaletestmedforskelligegrupperinger



3.1.4 Skolers initiativer relateret til nationale test
Iȱforlængelseȱafȱspørgsmåleneȱomȱtidsforbrugȱtilȱnationaleȱtest,ȱønskedeȱviȱatȱfåȱindblikȱ
iȱ deȱ mereȱ konkreteȱ aktiviteterȱ iȱ forholdȱ tilȱ resultaterneȱ afȱ nationaleȱ test.ȱ Viȱ spurgte:ȱ
”HvordanȱanvenderȱIȱresultaterneȱpåȱjeresȱskole?”ȱogȱbadȱskolelederneȱforholdeȱsigȱtilȱ
følgendeȱaktiviteter:ȱ
ȱ
a) ViȱharȱafsatȱtidȱtilȱatȱlaveȱenȱfællesȱgennemgangȱafȱtestresultaterneȱfraȱdeȱnatioȬ
naleȱtestȱ
b) Viȱharȱenȱklarȱhandlingsplanȱfor,ȱhvadȱkonsekvenserneȱer,ȱhvisȱenȱklassesȱtestȬ
resultaterȱerȱlavereȱendȱforventetȱ
c) ViȱharȱenȱfællesȱpædagogiskȱindsatsȱpåȱbaggrundȱafȱresultaterneȱfraȱdeȱnationaȬ
leȱtestȱ
d) Viȱharȱenȱressourceperson,ȱsomȱtydeliggørȱoverȱforȱlærerne,ȱhvadȱresultaterneȱ
fraȱdeȱnationaleȱtestȱkanȱbrugesȱtilȱ
ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

Detȱfremgårȱafȱfigurȱ17ȱatȱ56ȱprocentȱafȱskolerneȱiȱnogenȱgrad,ȱiȱhøjȱgradȱellerȱiȱmegetȱ
højȱgradȱharȱafsatȱtidȱtilȱatȱarbejdeȱmedȱresultaterneȱogȱenȱtilsvarendeȱandelȱharȱenȱfælȬ
lesȱ pædagogiskȱ indsatsȱ påȱ baggrundȱ afȱ resultaterne.ȱ Næstenȱ 70ȱ procentȱ harȱ iȱ nogenȱ
grad,ȱiȱhøjȱgradȱellerȱiȱmegetȱhøjȱgradȱenȱressourcepersonȱsomȱtydeliggørȱoverȱforȱlæȬ
rerneȱhvadȱresultaterneȱfraȱdeȱnationaleȱtestȱkanȱbrugesȱtil.ȱMenȱkunȱomkringȱenȱtredȬ
jedelȱafȱskolerneȱharȱiȱnogenȱgrad,ȱiȱhøjȱgradȱellerȱiȱmegetȱhøjȱgradȱhandlingsplanerȱforȱ
hvadȱkonsekvenserneȱer,ȱhvisȱenȱkassesȱtestresultaterȱerȱlavereȱendȱforventet.ȱ
ȱ
Figur17:Skolersanvendelseafresultaternefradenationaletest



3.2 Skoleledernes holdning til nationale test
Ligesomȱviȱspurgteȱlærerneȱomȱderesȱholdningȱtilȱnationaleȱtest,ȱspurgteȱviȱskolelederȬ
neȱomȱderes.ȱNogleȱafȱdeȱudsagnȱviȱspurgteȱtil,ȱgikȱigenȱiȱbeggeȱgrupper.ȱEnȱrækkeȱafȱ
udsagneneȱformuleredeȱkritiskeȱsynspunkter.ȱDeȱlød:ȱ
ȱ
a) Betyderȱforȱmegetȱforȱlærerneȱ
b) Betyderȱforȱmegetȱforȱforældreneȱ
c) Betyderȱforȱmegetȱforȱeleverneȱ
d) Betyderȱforȱmegetȱforȱforvaltningenȱiȱminȱkommuneȱ
e) Fårȱmigȱtilȱatȱlæggeȱforȱmegetȱvægtȱpåȱnogetȱuvæsentligtȱ

ȱ
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f) Harȱflyttetȱundervisningenȱiȱenȱuheldigȱretningȱ
ȱ
Skoleledernesȱenighedȱiȱdisseȱudsagnȱfremgårȱafȱfigurȱ18.ȱ77ȱprocentȱafȱskolelederneȱerȱ
lidtȱenige,ȱretȱenige,ȱellerȱheltȱenigeȱiȱatȱnationaleȱtestȱbetyderȱforȱmegetȱforȱforvaltninȬ
genȱiȱkommunen.ȱDetteȱerȱsammeȱandelȱsomȱhosȱlærerneȱ(seȱafsnitȱ17).ȱGodtȱhalvdelenȱ
afȱskolelederneȱerȱenddaȱretȱenigeȱellerȱheltȱenigeȱiȱudsagnet.ȱ
ȱ

Omkringȱ halvdelenȱ afȱ skolelederneȱ erȱ ogsåȱ enigeȱ iȱ atȱ nationaleȱ testȱ fylderȱ forȱ

megetȱforȱlærerneȱogȱeleverne,ȱogȱ60ȱprocentȱsynesȱdetȱfylderȱforȱmegetȱforȱforældrene.ȱ
Detȱerȱdogȱkunȱomkringȱ20Ȭ30ȱprocentȱsomȱerȱretȱellerȱheltȱenigeȱiȱdisseȱudsagn.ȱAndeȬ
leneȱ afȱ skoleledereȱ derȱ formulererȱ enighedȱ iȱ disseȱ udsagn,ȱ erȱ størreȱ endȱ andeleneȱ afȱ
lærerneȱderȱgørȱdetȱ(seȱafsnitȱ17).ȱ
ȱ

Næstenȱhalvdelenȱafȱskolelederneȱerȱogsåȱenigeȱiȱatȱnationaleȱtestȱfårȱdemȱtilȱatȱ

læggeȱvægtȱpåȱnogetȱuvæsentligt,ȱogȱatȱdeȱharȱflyttetȱundervisningenȱiȱenȱuheldigȱretȬ
ning.ȱHerȱerȱandeleneȱderȱerȱretȱenigȱellerȱheltȱenige,ȱdogȱnedeȱomkringȱ12Ȭ16ȱprocent.ȱ
ȱ
Figur18:Skolelederesenighedinegativtformuleredeudsagnomdenationaletest



Deȱøvrigeȱudsagnȱformuleredeȱpositiveȱsynspunkterȱpåȱnationaleȱtest.ȱDeȱlød:ȱ
ȱ
a) Erȱetȱgodtȱudtrykȱforȱelevernesȱfagligeȱkunnenȱ
b) Giverȱmigȱværdifuldȱviden,ȱjegȱikkeȱvilleȱhaveȱhaftȱellersȱ
ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

c) Erȱetȱværktøjȱtilȱatȱevaluereȱdetȱfagligeȱniveauȱpåȱminȱskoleȱ
d) Erȱetȱpædagogiskȱredskabȱtilȱlærerne,ȱsomȱbidragerȱtilȱdenȱvidereȱtilrettelæggelȬ
seȱafȱundervisningenȱ
e) Betyder,ȱatȱlærerneȱerȱblevetȱfokuseretȱpåȱdetȱvigtigsteȱiȱfagetȱ
f) Erȱetȱbrugbartȱværktøjȱiȱforvaltningensȱkvalitetsarbejdeȱ
g) Erȱoverordnetȱetȱbrugbartȱværktøjȱtilȱdenȱløbendeȱevalueringȱiȱfolkeskolenȱ
h) Harȱbidragetȱtilȱenȱbedreȱevalueringskulturȱpåȱskolenȱ
i)

Erȱetȱgodtȱredskabȱiȱsamarbejdetȱmedȱforældreȱ

j)

Erȱetȱgodtȱomdrejningspunktȱforȱledelsensȱsamarbejdeȱmedȱlærerneȱ

Skolelederneȱer,ȱsomȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ19,ȱiȱvidȱudstrækningȱogsåȱenigeȱiȱdeȱpositivtȱ
formuleredeȱudsagn.ȱDogȱerȱdetȱkunȱ35ȱprocentȱderȱerȱenigeȱiȱatȱnationaleȱtestȱbetyderȱ
atȱ lærerneȱ erȱ blevetȱ fokuseretȱ påȱ detȱ vigtigsteȱ iȱ faget.ȱ Ingenȱ erȱ heltȱ enige,ȱ ogȱ kunȱ 12ȱ
procentȱ erȱ retȱ enige.ȱ Hosȱ lærerneȱ erȱ detȱ blotȱ 8ȱ procentȱ derȱ erȱ enige,ȱ ogȱ herafȱ kunȱ enȱ
procentȱderȱerȱretȱenig,ȱogȱmindreȱendȱenȱprocentȱderȱerȱheltȱenigeȱiȱdette.ȱGenereltȱerȱ
lærerneȱ væsentligtȱ mindreȱ enigeȱ iȱ deȱ positivtȱ formuleredeȱ udsagnȱ derȱ erȱ præsenteretȱ
forȱbeggeȱgrupperȱ(seȱafsnitȱ2.2).ȱ
ȱ

Udsagneneȱ aȬcȱ handlerȱ alleȱ omȱ hvorvidtȱ testeneȱ giverȱ lærerneȱ ogȱ skolelederneȱ

selvȱindblikȱiȱelevernesȱogȱskolensȱfagligeȱniveau.ȱAfȱdisseȱerȱflestȱskoleledereȱ(79ȱproȬ
cent)ȱenigeȱiȱatȱnationaleȱtestȱerȱetȱgodtȱværktøjȱtilȱatȱvurdereȱdetȱfagligeȱniveauȱpåȱskoȬ
len,ȱmensȱkunȱknapȱhalvdelenȱerȱenigeȱiȱatȱnationaleȱtestȱerȱetȱgodtȱudtrykȱforȱelevernesȱ
fagligeȱkunnen.ȱDetteȱkanȱlydeȱsomȱenȱselvmodsigelse,ȱmenȱdetȱkanȱogsåȱtolkesȱsådanȱ
atȱskolelederneȱerȱklarȱoverȱatȱnationaleȱtestȱmålerȱforholdsvisȱupræcistȱpåȱelevniveau,ȱ
menȱmereȱpræcistȱpåȱskoleniveau.ȱ
ȱ

Hvorȱ kunȱ 24ȱ procentȱ afȱ lærerneȱ erȱ enigeȱ iȱ atȱ nationaleȱ testȱ giverȱ videnȱ somȱ deȱ

ikkeȱvilleȱhaveȱhaftȱellers,ȱerklærerȱ71ȱprocentȱafȱskolelederneȱsigȱenigeȱiȱdette.ȱNatioȬ
naleȱtestȱsynesȱsåledesȱatȱlevereȱmereȱbrugbarȱvidenȱtilȱskolelederneȱendȱtilȱlærerne.ȱ74ȱ
procentȱ afȱ skolelederneȱ menerȱ iȱ forlængelseȱ herafȱ atȱ nationaleȱ testȱ erȱ etȱ pædagogiskȱ
redskabȱforȱlærerne,ȱmensȱdetȱkunȱerȱ28ȱprocentȱafȱlærerneȱderȱerklærerȱsigȱenigeȱiȱdetȬ
te.ȱOgȱ61ȱprocentȱafȱskolelederneȱanerkenderȱmedȱudsagnȱhȱatȱnationaleȱtestȱharȱbidraȬ
getȱtilȱenȱbedreȱevalueringskulturȱpåȱskolen.ȱ
ȱ

Udsagnȱfȱomȱatȱnationaleȱtestȱerȱetȱbrugbartȱværktøjȱforȱforvaltningen,ȱerȱetȱafȱdeȱ

udsagnȱfærrestȱ(menȱdogȱ50ȱprocent)ȱafȱskolelederneȱerklærerȱsigȱenigeȱi.ȱMenȱ66ȱproȬ

ȱ
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centȱerȱenigeȱiȱatȱnationaleȱtestȱoverordnetȱerȱetȱbrugbartȱværktøjȱtilȱdenȱløbendeȱevaluȬ
eringȱiȱfolkeskolen.ȱ
ȱ

Skolelederneȱbetragterȱogsåȱnationaleȱtestȱsomȱetȱgodtȱredskabȱiȱsamarbejdetȱmedȱ

forældrene,ȱogȱsærligtȱmedȱlærerneȱ(54ȱerȱ enigeȱiȱdette,ȱogȱ21ȱprocentȱerȱretȱellerȱheltȱ
enige).ȱ
ȱ

Derȱviserȱsigȱsåledesȱetȱinteressantȱparadoksȱhvorȱskoleledereȱpåȱdenȱeneȱsideȱerȱ

enigeȱiȱatȱnationaleȱtestȱbetyderȱforȱmegetȱforȱaktørerne,ȱogȱharȱflyttetȱopmærksomheȬ
denȱ forkerteȱ stederȱ hen,ȱ menȱ hvorȱ deȱ samtidigȱ menerȱ atȱ kunneȱ brugeȱ nationaleȱ testȱ
konstruktivtȱiȱderesȱdagligeȱledelsesudøvelseȱpåȱskolen.ȱ
ȱ
Figur19:Skolelederesenighedipositivtformuleredeudsagnomdenationaletest



3.2.1 Skoleledernes oplevelse af samarbejdet med forvaltningen
Iȱ forlængelseȱ afȱ holdningsspørgsmåleneȱ stilledeȱ viȱ spørgsmålȱ omȱ skoleledernesȱ opleȬ
velseȱafȱsamarbejdetȱmedȱforvaltningen.ȱViȱbadȱ skolelederneȱforholdeȱsigȱtilȱfølgendeȱ
udsagn:ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

a) Forvaltningenȱudtrykkerȱklareȱforventningerȱtilȱresultaterneȱafȱdeȱnationaleȱtestȱ
b) Forvaltningenȱudtrykkerȱklareȱforventningerȱtilȱanvendelsenȱafȱdeȱnationaleȱ
testȱ
c) Forvaltningensȱforventningerȱtilȱanvendelsenȱafȱdeȱnationaleȱtestȱerȱrimeligeȱ
d) Forvaltningensȱforventningerȱtilȱresultaterneȱafȱdeȱnationaleȱtestȱerȱrimeligeȱ
e) Deȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱmegetȱiȱforvaltningensȱvurderingȱafȱskolensȱkvalitetȱ

Somȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ20ȱerȱskolelederneȱgenereltȱganskeȱenigeȱ(mellemȱtoȱtredjedeleȱ
ogȱ treȱ fjerdedeleȱ erȱ lidtȱ enige,ȱ retȱ enige,ȱ ellerȱ heltȱ enige)ȱ iȱ atȱ forvaltningenȱ harȱ klareȱ
forventningerȱtilȱresultaterȱogȱanvendelseȱafȱnationaleȱtest,ȱogȱatȱdisseȱforventningerȱerȱ
rimelige.ȱDetȱnegativtȱformuleredeȱudsagnȱ eȱomȱatȱnationaleȱtestȱfylderȱforȱmegetȱfårȱ
opslutningȱfraȱlidtȱfærreȱskoleledere,ȱmenȱderȱerȱdogȱtaleȱomȱ61ȱprocent.ȱȱȱ
ȱ

ȱ
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Figur20:Skolelederesoplevelseafsamarbejdetmedforvaltningen



3.2.2 Kompetencevurdering
Somȱ detȱ fremgikȱ afȱ afsnitȱ 2.5,ȱ harȱ lærerneȱ ikkeȱ iȱ særligȱ vidȱ udstrækningȱ videnȱ omȱ
hvordanȱnationaleȱtestresultaterȱfortolkes.ȱViȱbadȱskolelederneȱomȱatȱvurdereȱkompeȬ
tenceniveauetȱforȱlærere,ȱforvaltningȱogȱsigȱselvȱmedȱfølgendeȱudsagn:ȱ
ȱ
a) Lærerneȱharȱdeȱnødvendigeȱkompetencerȱtilȱatȱfortolkeȱogȱanvendeȱresultaterneȱ
fraȱdeȱnationaleȱtestȱ
b) JegȱharȱsomȱlederȱdeȱnødvendigeȱkompetencerȱtilȱatȱfortolkeȱogȱanvendeȱresulȬ
taterneȱfraȱdeȱnationaleȱtestȱ
c) ForvaltningenȱharȱdeȱnødvendigeȱkompetencerȱtilȱatȱfortolkeȱogȱanvendeȱresulȬ
taterneȱfraȱdeȱnationaleȱtestȱ
Fordelingenȱafȱsvarȱsesȱiȱfigurȱ21.ȱSkolelederneȱgiverȱiȱvidȱudstrækningȱudtrykȱforȱatȱdeȱ
nødvendigeȱkompetencerȱerȱtilȱstedeȱhosȱalleȱtreȱaktører.ȱOmkringȱ60ȱprocentȱerȱenigȱiȱ
forholdȱtilȱatȱlærereȱogȱforvaltningȱharȱdeȱfornødneȱkompetencer,ȱogȱendnuȱstørreȱanȬ
deleȱ(godtȱtreȱfjerdedele)ȱmenerȱatȱdeȱselvȱharȱdeȱnødvendigeȱkompetencer.ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Figur21:Skolelederesvurderingafgrupperingerskompetencer



3.3 Skolernes generelle evalueringskultur
Viȱ spurgteȱ lærerneȱ hvilkeȱ evalueringsredskaberȱ deȱ anvendte.ȱ Forȱ atȱ fåȱ skoleledernesȱ
oplevelseȱafȱsammeȱemne,ȱstilledeȱviȱdemȱetȱparalleltȱspørgsmål.ȱ
ȱ

LærerneȱangavȱatȱdeȱikkeȱiȱsærligȱvidȱudstrækningȱanvendteȱmetakognitiveȱevaȬ

lueringsværktøjerȱ(logbog,ȱportefølje,ȱelevplan).ȱMenȱomkringȱhalvdelenȱafȱskolelederȬ
neȱ(ogȱnæstenȱalleȱhvadȱangårȱelevplan)ȱangiverȱatȱdisseȱpraksisserȱfindesȱiȱnogen,ȱhøjȱ
ellerȱmegetȱhøjȱgradȱpåȱderesȱskoler.ȱ
ȱ

Ogsåȱ brugenȱ afȱ deȱ læringsorienteredeȱ evalueringsværktøjerȱ erȱ megetȱ udbredtȱ

ifølgeȱskolelederne.ȱ80ȱprocentȱmenerȱatȱatȱresponsȱpåȱelevprodukterȱfinderȱstedȱiȱnoȬ
gen,ȱhøjȱellerȱmegetȱhøjȱgrad,ȱogȱnæstenȱalleȱmenerȱatȱdetȱgælderȱforȱindividuelleȱsamȬ
talerȱmedȱeleverne.ȱ
ȱ

Detȱ storeȱ flertalȱ afȱ skolelederneȱ menerȱ desudenȱ atȱ lærerneȱ gørȱ brugȱ afȱ testȱ ogȱ

prøverȱiȱnogen,ȱhøjȱellerȱmegetȱhøjȱgrad.ȱSelvȱomȱdetȱogsåȱifølgeȱstoreȱandeleȱafȱlærerneȱ
selvȱerȱtaleȱomȱudbredteȱevalueringsværktøjer,ȱsåȱerȱdetȱikkeȱiȱnærȱsammeȱomfangȱsomȱ
skolelederne.ȱ

ȱ

50
ȱ

NATIONALE TEST: DANSKE LÆRERE OG SKOLELEDERES
BRUG, HOLDNINGER TIL OG VIDEN

Figur22:Skolensevalueringspraksisifølgeskolelederne


Anmærkning:Delodretteorangestregerangiverhvilkeevalueringsværktøjer,derhængersammen.
Selvproduceredetest,prøverogopgaverhørerbådesammenmedelevplanm.fl.,samtkommunale
testogforlagsproduceredetestogprøver.

3.4 Skoleledernes viden om nationale test
Deȱsidsteȱspørgsmålȱhandledeȱsomȱhosȱlærerneȱomȱskoleledernesȱvidenȱomȱnationaleȱ
test.ȱSeȱafsnitȱ2.5ȱforȱenȱnærmereȱforklaringȱafȱsærprægȱvedȱnationaleȱtestȱogȱforklaringȱ
afȱhvadȱderȱerȱkorrekteȱsvarȱpåȱspørgsmålene.ȱ
ȱ

Detȱ førsteȱ spørgsmålȱ handledeȱ omȱ hvordanȱ resultaterneȱ skalȱ fortolkes.ȱ Viȱ gavȱ

skolelederneȱfølgendeȱsvarmuligheder:ȱ
ȱ
(1) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱpercentilerȱindenȱforȱelevensȱegenȱårgangȱ
(2) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱpercentilerȱindenȱforȱenȱtidligereȱårgangȱ
(3) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱprocentȱrigtigeȱsvarȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

(4) Pointtalleneȱskalȱfortolkesȱsomȱelevensȱfaktiskeȱdygtighedȱ
(5) Jegȱkenderȱikkeȱsvaretȱ
Detȱkorrekteȱsvarȱerȱsvarmulighedȱnummerȱ2.ȱSkoleledernesȱsvarȱsesȱiȱfigurȱ23.ȱDetȱerȱ
somȱvedȱlærerneȱgodtȱhalvdelenȱafȱskolelederneȱderȱerkenderȱatȱdeȱikkeȱkenderȱsvaret.ȱ
Godtȱenȱfjerdedelȱtrorȱatȱdetȱerȱfaktiskeȱpercentilerȱ(dvs.ȱudtrykȱforȱelevensȱplaceringȱiȱ
sinȱ egenȱ årgang).ȱ Godtȱ 12ȱ procentȱ menerȱ atȱ pointtalleneȱ erȱ procentȱ rigtigeȱ svarȱ ellerȱ
udtrykȱforȱelevensȱfaktiskeȱdygtighed.ȱ11ȱprocentȱafȱskolelederneȱkenderȱdetȱkorrekteȱ
svar,ȱhvorȱdetȱvarȱ10ȱprocentȱafȱlærerne.ȱ
ȱ
Figur23:Fordelingenafskoleledernesforklaringpåelevresultatersfortolkning



Tilȱsidstȱpræsenteredeȱviȱskolelederneȱforȱdeȱsammeȱfemȱudsagnȱomȱnationaleȱtestȱsomȱ
lærerneȱblevȱpræsenteretȱfor.ȱ
ȱ

Udsagneneȱlødȱ(detȱrigtigeȱsvarȱerȱskrevetȱiȱparentes):ȱ

ȱ
1. Enȱelevȱderȱscorerȱ50ȱerȱaltidȱcirkaȱdobbeltȱsåȱdygtigȱsomȱenȱelevȱderȱscorerȱ25ȱ
(forkert)ȱ
2. Enȱelevȱderȱscorerȱ40ȱerȱmedȱ95ȱprocentsȱsikkerhedȱbedreȱendȱenȱderȱscorerȱ35ȱ
(forkert)ȱ

ȱ
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3. Manȱkanȱmeningsfuldtȱsammenligneȱresultaterȱfraȱtoȱårgangeȱforȱdenȱsammeȱ
elevȱ(iȱmatematikȱogȱdanskȱlæsning)ȱ(forkert)ȱ
4. Derȱerȱenȱvisȱusikkerhedȱpåȱresultatet,ȱsåȱtoȱresultaterȱderȱerȱtætȱpåȱhinandenȱ
kanȱgodtȱværeȱudtrykȱforȱatȱeleverneȱharȱsammeȱdygtighedȱ(rigtigt)ȱ
5. Enȱelevȱderȱscorerȱ10ȱpoint,ȱkanȱsvareȱpåȱcirkaȱ10ȱprocentȱafȱopgaverneȱiȱtestenȱ
(forkert)ȱ
Somȱdetȱfremgårȱafȱfigurȱ24ȱerȱdetȱnogetȱmindreȱandeleȱhosȱskolelederneȱderȱmarkererȱ
atȱdeȱikkeȱkenderȱsvaret,ȱendȱdetȱvarȱvedȱlærerneȱ(figurȱ10),ȱmenȱdetȱerȱdogȱnæstenȱ60ȱ
procentȱ derȱ ikkeȱ kenderȱ svaretȱ påȱ 2.ȱ udsagn,ȱ ogȱ næstenȱ 40ȱ derȱ ikkeȱ kenderȱ detȱ påȱ 5.ȱ
udsagn.ȱ
ȱ

60,ȱ 17,ȱ 32,ȱ 66ȱ ogȱ 50ȱ procentȱ afȱ skolelederneȱ svarerȱ korrektȱ påȱ hvertȱ afȱ deȱ femȱ

spørgsmål.ȱ Udsagnȱ 2ȱ erȱ derȱ færreȱ skoleledereȱ endȱ lærereȱ derȱ kenderȱ svaretȱ på,ȱ mensȱ
derȱ erȱ flereȱ skoleledereȱ endȱ lærereȱ derȱ kenderȱ svaretȱ påȱ deȱ øvrige.ȱ Iȱ gennemsnitȱ kanȱ
skolelederneȱ udpegeȱ detȱ rigtigeȱ svarȱ påȱ knapȱ 2½ȱ afȱ deȱ 6ȱ vidensspørgsmål.ȱ Detȱ erȱ etȱ
halvtȱmereȱendȱlærernesȱgennemsnit.ȱȱ
ȱ

Påȱ trodsȱ afȱ atȱ skolelederneȱ iȱ gennemsnitȱ harȱ mereȱ styrȱ påȱ hvordanȱ resultaterneȱ

skalȱfortolkes,ȱmåȱdetȱdogȱkonkluderesȱatȱganskeȱmangeȱikkeȱerȱiȱstandȱtilȱatȱfortolkeȱ
demȱogȱanvendeȱdem.ȱ
ȱ
Figur24:Skoleledernessvarpåfaktaspørgsmålomdenationaletest




ȱ
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4 Respondenternes kommentarer til
nationale test
Sidstȱ iȱ spørgeskemaerneȱ havdeȱ viȱ indsatȱ enȱ kommentarboks,ȱ hvorȱ lærerneȱ ogȱ skoleȬ
derneȱkunneȱskriveȱenȱfritekstȱsomȱsvarȱpåȱspørgsmåletȱ”HarȱduȱtankerȱomȱdeȱnationaȬ
leȱtest,ȱduȱgerneȱvilȱdeleȱmedȱos,ȱsåȱskrivȱdemȱher”.ȱ
ȱ

Isærȱlærerneȱbenyttedeȱsigȱafȱkommentarboksen,ȱhvorȱ165ȱudȱafȱ768ȱrespondenȬ

terȱskrevȱenȱkommentar.ȱForȱskoleledernesȱvedkommendeȱvarȱdetȱblotȱ6ȱudȱafȱ78.ȱDisseȱ
harȱviȱblotȱciteretȱnederstȱiȱdetteȱkapitel.ȱDetȱfølgendeȱomhandlerȱderforȱaleneȱlærernesȱ
kommentarer.ȱ
ȱ

4.1.1 Lærernes kommentarer
Forȱatȱskabeȱetȱoverblikȱoverȱhvilkeȱtyperȱafȱkommentarerȱlærerneȱgav,ȱidentificeredeȱ
viȱenȱrækkeȱkategorierȱsomȱkommentarerneȱfaldtȱi.ȱEnȱkommentarȱkunneȱgodtȱfaldeȱiȱ
flereȱkategorier.ȱ
ȱ

ViȱudvikledeȱkategorierneȱvedȱatȱpersonȱAȱførstȱgennemlæsteȱalleȱkommentarer.ȱ

Deȱ identificeredeȱ kategorierȱ brugteȱ hanȱ nuȱ vedȱ kodningȱ afȱ hverȱ enkeltȱ kommentar.ȱ Iȱ
denneȱprocesȱidentificeredesȱenȱrækkeȱmanglendeȱkategorierȱogȱnogleȱafȱdeȱførstȱudȬ
vikledeȱkategorierȱblevȱrevideret.ȱTilȱslutȱvarȱ20ȱkategorierȱidentificeretȱ(seȱtabelȱ1).ȱTilȱ
hverȱkategoriȱvarȱtilknyttetȱenȱforklaringȱpåȱenȱtilȱtoȱsætninger,ȱsomȱpersonȱBȱderefterȱ
brugteȱiȱsinȱkodning.ȱ
ȱ

Tilȱslutȱblevȱdeȱtoȱkodningerȱsammenlignetȱforȱatȱse,ȱomȱkategorierneȱvarȱblevetȱ

anvendtȱ påȱ sammeȱ måde.ȱ Iȱ langtȱ størstedelenȱ afȱ tilfældeneȱ havdeȱ personȱ Aȱ ogȱ Bȱ anȬ
vendtȱdeȱsammeȱkoderȱuafhængigtȱafȱhinanden.ȱDisseȱkoderȱerȱmarkeretȱmedȱetȱ1Ȭtal.ȱ
HvorȱpersonȱBȱvarȱiȱtvivlȱomȱenȱkodeȱafȱpersonȱAȱblevȱderȱsatȱetȱspørgsmålstegn.ȱDetȱ
drejedeȱ sigȱ omȱ treȱ steder.ȱ Personȱ Aȱ gennemgikȱ deȱ pågældendeȱ steder,ȱ menȱ fastholdtȱ
kodningenȱafȱdisse.ȱ
ȱ

DerȱhvorȱpersonȱBȱsynesȱatȱderȱmangledeȱenȱkode,ȱblevȱderȱsatȱetȱx.ȱDetȱdrejedeȱ

sigȱomȱ18ȱsteder.ȱPersonȱAȱgennemgikȱkodningenȱogȱgavȱBȱretȱ14ȱsteder.ȱ4ȱstederȱfastȬ
holdtȱAȱkodningen.ȱSamletȱblevȱderȱgivetȱ284ȱkoderȱtilȱdeȱ165ȱkommentarer.ȱ

ȱ
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Tabel1.Kategorieranvendtvedopmærkningafrespondenterneskommentarertilnationaletest,samt
antalrespondenterihverkategori.


Antalȱ Kategoriȱ
20ȱ GodtRedskabȱ

NTȱkanȱgodtȱbrugesȱsomȱredskabȱellerȱerȱenȱgodȱideȱiȱteorien.ȱDetȱ
giverȱfxȱgodȱinformationȱomȱelevernesȱfagligeȱdygtighedȱellerȱharȱ
fåetȱlærereȱtilȱatȱbliveȱopmærksommeȱpåȱfagligeȱaspekter.ȱ

53ȱ PbLæsningȱ

Problemerȱmedȱmålingenȱafȱlæsefærdighederȱ

9ȱ PbNaturfagȱ

10ȱ PbMatematikȱ

Problemerȱmedȱmålingȱafȱnaturfagligeȱfærdigheder,ȱherunderȱatȱ
testenȱmålerȱnogetȱderȱikkeȱerȱundervistȱi.ȱ
Problemerȱmedȱmålingȱafȱmatematiskeȱfærdigheder.ȱ

3ȱ PbEngelskȱ

Problemerȱmedȱmålingȱafȱengelskfærdighederȱ

7ȱ PbFMȱ

ProblemerȱmedȱtestenȱiȱrelationȱtilȱFællesȱMålȱ

6ȱ PbAdaptivȱ

Problemerȱmedȱtestensȱadaptiveȱalgoritmeȱ

4ȱ PbSværeOpgaverȱ

Problemerȱmedȱatȱalleȱeleverȱskalȱhaveȱsværeȱopgaverȱ

38ȱ EleversNegativeOplevelseȱ

Eleverneȱfårȱdårligeȱoplevelser,ȱbliverȱfxȱkedeȱafȱdet,ȱkonkurrererȱ
medȱhinanden,ȱbliverȱdemotiveredeȱellerȱnervøseȱ

18ȱ KvalitetAfResultaterȱ

Resultaterneȱafȱtestenȱharȱdårligȱkvalitet,ȱfxȱvedȱatȱmåleȱforȱupræȬ
cist.ȱ

22ȱ AndreEvalRedskaberBedreȱ

AndreȱtestȬȱogȱevalueringsredskaberȱfungererȱbedreȱ

7ȱ TeachingToTheTestȱ

NTȱfårȱlærerneȱtilȱatȱunderviseȱiȱnogetȱdeȱikkeȱellersȱvilleȱhaveȱtilȬ
lagtȱsåȱstorȱvægt.ȱ

11ȱ Tidskrævendeȱ

NTȱerȱtidskrævendeȱ

14ȱ TekniskePbȱ

Derȱerȱtekniskeȱproblemerȱmedȱtesten,ȱherunderȱmedȱatȱtestenȱ
brugerȱforȱlangȱtidȱpåȱatȱmåleȱelevernesȱfærdighederȱ(”gåȱiȱgrøn”)ȱ

9ȱ DeSvageEleverȱ

Deȱsvageȱeleverȱfårȱnegativeȱoplevelserȱ

25ȱ DårligtRedskabȱ

NTȱerȱetȱdårligtȱredskabȱ

13ȱ StatsligtKontrolRedskab

NTȱerȱet statsligt/ledelsesmæssigtȱkontrolȬȱogȱstyringsværktøj

3ȱ IngenNyVidenȱ

NTȱgiverȱingenȱnyȱvidenȱ

1ȱ UigennemskueligtRedskabȱ

Detȱerȱsværtȱatȱgennemskueȱellerȱfortolkeȱresultaterneȱsomȱlærer.ȱ

11ȱ Andetȱ

ȱ

Forklaring

Øvrigeȱproblemerȱellerȱkommentarer.ȱHerunderȱforslagȱtilȱænȬ
dringerȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

IȱdetȱfølgendeȱgiverȱviȱeksemplerȱpåȱlærerkommentarerȱderȱfalderȱindenȱforȱdeȱforskelȬ
ligeȱkategorier6.ȱInteresseredeȱkanȱfindeȱalleȱkvalitativeȱsvarȱogȱvoresȱkategoriseringȱafȱ
demȱ iȱ voresȱ offentligtȱ tilgængeligeȱ datamappe:ȱ ȱ korturl.dk/f2kȱ (enkelteȱ svarȱ erȱ blevetȱ
redigeretȱ forȱ atȱ fjerneȱ informationȱ somȱ evt.ȱ kunneȱ føreȱ tilȱ genkendelseȱ afȱ respondenȬ
ten).ȱ
ȱ

ViȱharȱsamletȱkategorierneȱiȱenȱrækkeȱgrupperȱogȱundersøgtȱomȱlærerneȱderȱgiȬ

verȱenȱgivenȱtypeȱsvar,ȱharȱenȱsærligȱstærkȱholdningȱtilȱnationaleȱtestȱsomȱanvendeligtȱ
redskabȱ(dvs.ȱdetȱindeksȱviȱomtalteȱiȱafsnitȱ32).ȱ
Godt redskab
20ȱ læreresȱ svarȱ falderȱ underȱ denneȱ kategori.ȱ Nogleȱ afȱ kommentarerneȱ erȱ forholdsvisȱ
ubetingetȱpositiveȱoverȱforȱnationaleȱtestȱsomȱredskab.ȱFxȱdenne:ȱ
ȱ
”Nationaleȱtestȱgiverȱmeningȱforȱmig,ȱhvisȱjegȱharȱforȱøje,ȱatȱdetȱerȱetȱøjebliksbilȬ
lede,ȱhvorȱresultatetȱerȱproduktȱafȱmangeȱforskelligeȱfaktorer,ȱsomȱf.ȱeks.ȱelevensȱ
dagsform,ȱkonflikter,ȱfysiskeȱbehov.ȱMenȱdeȱgiverȱmegetȱatȱtaleȱmedȱelevenȱomȱ
efterfølgendeȱogȱerȱpåȱdenȱmådeȱetȱfintȱevalueringsværktøj.”ȱ

Menȱdeȱflesteȱblanderȱmereȱmalurtȱiȱbægeret,ȱsomȱdenne:ȱ
ȱ
”Svaretȱpåȱomȱdetȱgavȱmeningȱforȱeleverne:ȱJegȱvedȱdetȱikke.ȱDeȱerȱnuȱsåȱvantȱtilȱ
atȱlaveȱtestene,ȱatȱdeȱbareȱacceptererȱdet.ȱViȱtalerȱmegetȱomȱatȱdetȱerȱetȱøjebliksbilȬ
ledeȱ ogȱ inddragerȱ andreȱ testsȱ ogȱ evalueringsmetoder.ȱ Tidligereȱ blevȱ deȱ megetȱ
påvirketȱ afȱ testenȱ ogȱ ikkeȱ mindstȱ resultatet.ȱ .ȱ .ȱ Testeneȱ erȱ gode,ȱ hvisȱ deȱ bliverȱ
brugtȱsomȱenȱdelȱafȱenȱsummativȱogȱformativȱevaluering,ȱmedȱøjeȱforȱatȱdeȱerȱetȱ
øjebliksbilledeȱ ogȱ sammenȱ medȱ andreȱ evalueringsformer.ȱ Deȱ fylderȱ dogȱ efterȬ
håndenȱ såȱ megetȱ iȱ bl.a.ȱ ledelsensȱ ogȱ skoleforvaltningensȱ bevidsthed,ȱ somȱ denȱ
altafgørendeȱsandhed,ȱsomȱdetȱeleverneȱogȱikkeȱmindstȱlærereneȱbliverȱbedømtȱ
på.ȱHvisȱjegȱopleverȱeleverȱsomȱklarerȱsigȱgodtȱiȱdagligdagenȱogȱtilȱandreȱtyperȱafȱ
tests,ȱmenȱikkeȱligeȱtilȱdenȱnationaleȱtestȱerȱdetȱetȱproblem,ȱforȱdetȱerȱdeȱnationaleȱ
testsȱ eleven,ȱ klassenȱ ogȱ jegȱ bliverȱ bedømtȱ på.ȱ .ȱ .ȱ Jegȱ synesȱ kunȱ testeneȱ erȱ godeȱ
somȱetȱsupplementȱtilȱaltȱdetȱandet.ȱDetȱerȱogsåȱtydeligtȱatȱjegȱselvȱogȱmineȱkolleȬ
gaerȱ iȱ løbetȱ afȱ detȱ senesteȱ årȱ ellerȱ toȱ erȱ begyndtȱ afȱ bliveȱ påvirkedeȱ afȱ testperioȬ
derne.ȱ.ȱ.ȱogȱikkeȱmindstȱresultaterneȱ:Ȭ(”ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
6ȱ

ȱ

Viȱharȱkorrigeretȱenkelteȱsprogligeȱfejlȱiȱcitaterneȱforȱatȱundgåȱatȱdeȱtagerȱopmærksomhedenȱ
fraȱindholdet.ȱDeȱoriginaleȱsvarȱfindesȱiȱdenȱoffentligeȱmappe.ȱ
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De lærere som har givet svar der falder i denne kategori, har et statistisk signifikant højere gennemsnit for at de nationale test er et anvendeligt redskab, end de øvrige lærere,
og det gælder både dem der har givet kommentarer der ikke er faldet i denne gruppe, og
lærere der ikke har givet en kommentar.
Problemer i nationale test i læsning
53ȱ respondenterȱ påpegerȱ problemerȱ medȱ målingȱ afȱ læsefærdigheder.ȱ Detȱ drejerȱ sigȱ
særligȱomȱproblemerȱmedȱordȱogȱvendingerȱeleverneȱikkeȱkender,ȱmenȱogsåȱomȱordȬ
kæderȱderȱikkeȱgiverȱmening.ȱNogleȱlærereȱformulererȱdetȱkortȱogȱkoncist,ȱsomȱdenne:ȱ
”Detȱ erȱ hatȱ ogȱ briller,ȱ nårȱ manȱ trorȱ atȱ eleverȱ iȱ 2.ȱ kl.ȱ kenderȱ ordȱ somȱ højbrynȱ Ȭȱ
merskumspibeȱȬȱetikȱm.ȱm.ȱViȱtalerȱomȱbørnȱpåȱ8ȱår.”ȱ

Ellerȱdenne:ȱ
ȱ
”Derȱ erȱ nogleȱ virkeligȱ antikkeȱ ordȱ iȱ afkodningsdelen,ȱ ligesåȱ iȱ sprogforståelse.ȱ
Manȱ trorȱ demȱ derȱ udformerȱ testeneȱ erȱ megetȱ gamleȱ ældreȱ endȱ migȱ (førstȱ iȱ
60ȇerne).”ȱ

Herȱgengiverȱviȱdenȱlængsteȱkommentarȱiȱsinȱfuldeȱlængde,ȱdaȱdenȱadressererȱmangeȱ
afȱdeȱproblemerȱsomȱandreȱlærereȱogsåȱpegerȱpå:ȱ
ȱ
”Jegȱ vedhæfterȱ herȱ deȱ tanker,ȱ jegȱ gjordeȱ migȱ efterȱ atȱ haveȱ haftȱ minȱ 2.ȱ klasseȱ tilȱ
frivilligeȱnationaleȱtestȱiȱefteråret.ȱNationaleȱtestȱ2.ȱårgangȱdecemberȱ2015.ȱJegȱharȱ
ligeȱhaftȱminȱ2.ȱklasseȱtilȱȈfrivilligtestȱ1ȱforȱ2.ȱklasseȈ,ȱsåȱdeȱvarȱrustedeȱogȱforbeȬ
redteȱpå,ȱhvadȱforåretsȱȈrigtigeȈȱtestȱvarȱforȱenȱstørrelse.ȱȱDetȱvarȱikkeȱheltȱudenȱ
bekymring,ȱatȱjegȱsendteȱmineȱ27ȱgladeȱogȱnysgerrigeȱ7/8ȬårigeȱungerȱbagȱskærȬ
menȱdenȱdag.ȱJegȱharȱnemligȱtidligereȱtagetȱselvȱsammeȱprøveȱogȱhuskedeȱmedȱ
gru,ȱhvordanȱmineȱeleverȱblevȱudsatȱforȱlæseforståelsesteksterȱsom:ȱȈIstanbulȱharȱ
enȱbetragteligȱbefolkningȱafȱkurdere,ȱderȱstammerȱfraȱdetȱSydøstligeȱTyrkiet.ȱDeȱ
anerkendesȱ ikkeȱ officieltȱ somȱ minoritet,ȱ ogȱ manȱ indsamlerȱ ikkeȱ dataȱ om,ȱ hvorȱ
mangeȱ derȱ er.Ȉȱ Givȱ tekstenȱ enȱ overskrift:ȱ kurdere,ȱ grækere,ȱ kvinder,ȱ turister,ȱ
danskere.ȱȱȱ
Jegȱ havdeȱ dogȱ denȱ opfattelse,ȱ atȱ derȱ varȱ blevetȱ redigeretȱ iȱ tidligereȱ tests,ȱ såȱ deȱ
skulleȱ væreȱ bedreȱ tilpassedeȱ målgruppen.ȱ ȱ Detȱ skulleȱ dogȱ viseȱ sigȱ atȱ væreȱ heltȱ
forkert.ȱTekstenȱ omȱkurderneȱdukkedeȱopȱ hosȱstortȱ setȱalleȱmineȱ eleverȱogȱdesȬ
værreȱ ogsåȱ enȱ helȱ delȱ andre,ȱ forȱ 7/8Ȭårige,ȱ mindstȱ ligeȱ såȱ uegnedeȱ opgaver.ȱ ȱ Påȱ
ȱ
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ȱ

minȱskoleȱarbejderȱviȱmegetȱmedȱdeȱ24ȱpersonligeȱstyrker,ȱdaȱdetteȱfokusȱerȱheltȱ
fantastiskȱ tilȱ atȱ seȱ enȱ masseȱ styrkesiderȱ iȱ barnet,ȱ somȱ ellersȱ nemtȱ kanȱ forsvindeȱ
lidt,ȱnårȱderȱfokuseresȱforȱensidigtȱpåȱfaglighed.ȱJegȱprøverȱatȱlæreȱmineȱeleverȱatȱ
brugeȱdeȱmangeȱstyrker,ȱsomȱkendetegnerȱdem,ȱogȱprøverȱatȱfåȱdemȱtilȱatȱvokseȱ
vedȱatȱbrugeȱdeȱstyrker,ȱdeȱharȬselvomȱtingȱerȱsvære.ȱȱȱ
Viȱharȱarbejdetȱmegetȱmedȱstyrkenȱvedholdenhed,ȱogȱdetȱvarȱogsåȱden,ȱviȱhavdeȱ
aftaltȱatȱtageȱmedȱiȱcomputerrummetȱdenȱdag,ȱviȱskulleȱtageȱnationaleȱtest.ȱDenȱ
storeȱogȱmegetȱvigtigeȱstyrkeȱharȱalleȱmineȱeleverȱheldigvis,ȱogȱdenȱblevȱtestetȱtilȱ
fuldeȱogȱkomȱhårdtȱpåȱprøveȱdenȱdag.ȱForȱnårȱmanȱiȱ2.ȱklasseȱbliverȱbedtȱomȱatȱ
besvareȱhvadȱȈpendantȈ,ȱȈkumquatȈȱellerȱȱȈpalindromȈȱer,ȱsåȱskalȱmanȱværeȱvedȬ
holdendeȱforȱikkeȱatȱgiveȱop,ȱselvomȱmanȱfårȱ5ȱmuligeȱsvarȱatȱvælgeȱimellem.ȱȱJegȱ
erȱmedȱpå,ȱatȱprøvenȱerȱopbyggetȱsomȱenȱadaptivȱprøve,ȱmenȱdetȱindebærerȱogȬ
så,ȱatȱuansetȱhvorȱdygtigȱenȱlæserȱmanȱer,ȱvilȱmanȱpåȱtidspunkterȱiȱtestenȱuundȬ
gåeligtȱ mødeȱ murenȱ ogȱ opleveȱ sigȱ selvȱ somȱ utilstrækkeligȱ ogȱ enȱ dårligȱ læserȱ f.ȱ
eks.ȱnårȱmanȱsomȱotteårigtȱbarnȱbliverȱbedtȱomȱatȱopdeleȱfølgendeȱsvadaȱiȱtreȱordȱ
vha.ȱ toȱ streger:ȱ ȈvennervenerationvenerȈ,ȱ ȈslubrelæspendemuserȈȱ ellerȱ forȱ denȱ
sagsȱskyld:ȱȈhelhestbladreblamereȈȱȬȱdetȱerȱvelȱdeȱfærresteȱbørnȱpåȱdenȱalderȱ(elȬ
lerȱforȱdenȱsagsȱskyldȱmangeȱvoksne),ȱderȱliggerȱindeȱmedȱetȱordforråd,ȱsomȱsætȬ
terȱdemȱiȱstandȱtilȱatȱafkodeȱogȱforståȱordȱsomȱȈlæspendeȈ,ȱȈmuserȈ,ȱȱȈvenerationȈ,ȱ
ȈblamereȈȱogȱȈveneȱȈ.ȱȱJegȱbliverȱkedȱafȱdet,ȱvredȱogȱfrustreret,ȱnårȱjegȱskalȱudsætȬ
teȱmineȱlivsgladeȱbørnȱmedȱmodȱpåȱfremtidenȱforȱsådanȱenȱprøve.ȱȱȱ
Selvfølgeligȱ harȱ viȱ børnȱ iȱ klasserne,ȱ somȱ sagtensȱ kanȱ klareȱ atȱ bliveȱ udsatȱ forȱ deȱ
nationaleȱ test,ȱ menȱ viȱ harȱ ogsåȱ børn,ȱ somȱ harȱ kæmpetȱ heleȱ 1.ȱ klasseȱ medȱ atȱ
knækkeȱlæsekodenȱogȱnuȱfølerȱsigȱsomȱsmåȱkongerȱfordiȱdeȱkanȱlæseȱenȱbogȱpåȱ
lixȱ5.ȱDetȱerȱikkeȱalverden,ȱmenȱdeȱharȱlystȱogȱmod,ȱfordiȱdeȱharȱlærtȱatȱhvisȱmanȱ
kæmper,ȱkanȱmanȱmeget.ȱOgȱdetȱerȱligeȱpræcisȱdenȱlystȱogȱdetȱmod,ȱjegȱsåȱgerneȱ
vilȱ undgåȱ atȱ fratageȱ dem.ȱ ȱ Hvordanȱ erȱ detȱ viȱ somȱ lærereȱ skalȱ forberedeȱ voresȱ
børnȱpåȱatȱgåȱtilȱdeȱnationaleȱtestȱiȱlæsning,ȱsåȱdeȱkommerȱudȱpåȱdenȱandenȱsideȱ
medȱenȱfølelseȱaf,ȱatȱdeȱerȱgodtȱpåȱvejȱogȱharȱmodȱpåȱatȱbliveȱvedȱmedȱatȱbrugeȱ
deresȱvedholdenhed,ȱfordiȱdeȱtrorȱpåȱderesȱlærer,ȱsomȱfortællerȱdem,ȱatȱdeȱerȱsøȬ
deȱogȱsejeȱogȱhvisȱdeȱbrugerȱderesȱvedholdenhed,ȱgørȱdetȱbedsteȱdeȱkanȱogȱhuȬ
skerȱatȱȈøvelseȱgørȱmesterȈȱsåȱkanȱdeȱalt,ȱhvadȱdeȱsætterȱsigȱfor????????”ȱ

Derȱpåpegesȱogsåȱproblemerȱmedȱatȱmålingenȱafȱlæsefærdighederȱikkeȱforholderȱsigȱtilȱ
læsehastighed.ȱFxȱiȱdenneȱkommentar:ȱ
ȱ
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”Jegȱsynes,ȱatȱdetȱerȱproblematisk,ȱatȱtidenȱerȱudenȱværdiȱiȱtesten.ȱNogleȱafȱmineȱ
svagtlæsendeȱeleverȱharȱbrugtȱopȱtilȱ5ȱgangeȱsåȱlangȱtidȱpåȱatȱsvare,ȱsomȱenȱgenȬ
nemsnitligȱelev,ȱogȱderforȱsvaretȱrigtigtȱogȱharȱderforȱscoretȱhøjt.ȱAfkodningsteȬ
stenȱkanȱjegȱhellerȱikkeȱheltȱgennemskueȱlødighedenȱaf.”ȱ
Problemer med naturfagstestene
9ȱ respondenterȱ påpegerȱ problemerȱ iȱ naturfag.ȱ Detȱ erȱ særligtȱ etȱ problemȱ atȱ deȱ testerȱ
heleȱpensummetȱpåȱetȱtidspunktȱhvorȱeleverneȱkunȱharȱhaftȱ1½ȱårsȱundervisningȱiȱfaȬ
gene.ȱ
ȱ
”Biologiȱogȱgeografi:ȱEleverneȱtestesȱiȱemner,ȱsomȱdeȱendnuȱikkeȱerȱundervistȱi.ȱ
Daȱ spørgsmåleneȱ erȱ blandetȱ emnemæssigt,ȱ vilȱ detȱ væreȱ megetȱ tidskrævendeȱ atȱ
analysereȱbesvarelserne.”ȱ

Menȱdetȱpåpegesȱogsåȱatȱtestenȱsletȱikkeȱmålerȱdetȱvigtigsteȱiȱnaturfagene,ȱnemligȱomȱ
eleverneȱkanȱtænkeȱogȱhandleȱnaturvidenskabeligt.ȱDetȱerȱfxȱdetȱdenneȱlærerȱformuleȬ
rer:ȱ
ȱ
”Deȱnationaleȱtestȱviserȱikkeȱelevensȱkreativeȱløsningsforslagȱiȱfxȱbiologiȱellerȱomȱ
elevenȱ kanȱ kobleȱ forskelligȱ videnȱ sammenȱ tilȱ enȱ løsning.ȱ Nationaleȱ testȱ virkerȱ
somȱomȱdeȱerȱudformetȱmhp.ȱatȱdetȱskalȱværeȱnemtȱatȱrette/sammenligneȱbesvaȬ
relserȱogȱalleredeȱherȱgårȱdetȱgalt.ȱMenneskerȱerȱforskelligeȱogȱkanȱikkeȱsættesȱpåȱ
skabelon.ȱSkabȱiȱstedetȱforȱnogleȱfora,ȱhvorȱeleverneȱiȱgrupperȱskalȱløseȱkonkreteȱ
problemer.ȱBrugȱȈÅbenȱSkoleȈȬideenȱtilȱatȱevaluereȱelevernesȱevnerȱiȱproblemløsȬ
ning.ȱBedȱvirksomhederȱomȱatȱindsendeȱkonkreteȱproblemstillinger,ȱsomȱudskoȬ
lingseleverȱsåȱskalȱforsøgeȱatȱforholdeȱsigȱtilȱmedȱdenȱvidenȱdeȱhar,ȱogȱsåȱfindeȱnyȱ
videnȱforȱatȱløseȱproblemet/udfordringen.ȱEleverȱelskerȱatȱbliveȱtagetȱalvorligt,ȱogȱ
detȱgørȱenȱnationalȱtestȱikke.”ȱ
Problemer med testen i matematik
10ȱrespondenterȱpåpegedeȱproblemerȱiȱmatematiktesten.ȱDeresȱkommentarerȱdrejerȱsigȱ
primærtȱomȱatȱsprogetȱerȱforȱsværtȱogȱatȱopgaverneȱikkeȱtesterȱdetȱcentraleȱiȱmatemaȬ
tik.ȱHerȱenȱlærerȱderȱformulererȱbeggeȱpointer:ȱ
ȱ
”Mineȱ eleverȱ forstodȱ ikkeȱ spørgsmåleneȱ indenȱ forȱ statistikȱ ogȱ sandsynlighed.ȱ
FormuleringerneȱvarȱaltȱforȱkrævendeȱogȱtestedeȱderforȱikkeȱreeltȱdeȱmatematiȬ
skeȱfærdigheder.ȱSåȱkanȱviȱikkeȱbrugeȱdemȱtilȱsåȱmegetȱȬȱogȱsåȱoplevesȱdeȱnatioȬ
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naleȱ testȱ nemtȱ somȱ noget,ȱ derȱ SKALȱ gennemføres,ȱ menȱ udenȱ deȱ harȱ denȱ storeȱ
forbindelseȱmedȱdenȱfaktuelleȱundervisning.ȱDerȱharȱværetȱmegenȱkritikȱafȱdem.ȱ
Bådeȱmht.ȱindholdȱsamtȱdeȱmegetȱstoreȱudsvingninger,ȱsammeȱklasseȱkanȱfåȱmedȱ
blotȱdagesȱmellemrum.ȱJegȱfinderȱstørreȱanvendelighedȱiȱdenȱtestform,ȱjegȱkøberȱ
fraȱetȱforlagȱsamtȱmineȱegneȱȬȱprimærtȱkvalitativeȱȬȱtests.”ȱ
Problemer med testen i engelsk og i forhold til Fælles Mål
Treȱ respondenterȱ påpegerȱ problemerȱ medȱ engelsk.ȱ Denȱ eneȱ detȱ generelleȱ problemȱ atȱ
nårȱeleverȱerȱsyge,ȱsåȱskalȱdeȱgentestes.ȱDeȱtoȱandreȱpegerȱpåȱatȱengelskȱkunȱtesterȱmedȱ
skriftȱ ogȱ atȱ detȱ vigtigeȱ mundtligeȱ områdeȱ somȱ derȱ prøvesȱ iȱ tilȱ afgangsprøven,ȱ derforȱ
ikkeȱtestes:ȱ
ȱ
”Iȱ etȱ fagȱ somȱ engelskȱ virkerȱ enȱ nationalȱ testȱ begrænset,ȱ hvisȱ denȱ gøresȱ tilȱ mereȱ
endȱdenȱer.ȱAlȱkommunikationȱforegårȱpåȱskrift,ȱsåȱheleȱdenȱmundtligeȱdelȱafȱfaȬ
getȱforbigås.ȱDetȱerȱderforȱkunȱbegrænsedeȱdeleȱafȱFællesȱMålȱderȱinkluderes.ȱ
Nationaltȱtestȱiȱengelskȱskalȱafspejleȱdenȱprøveȱdeȱskalȱopȱtilȱiȱ9ȱklasse,ȱellersȱgiȬ
verȱdetȱikkeȱmening.ȱDetȱkanȱikkeȱværeȱrigtigȱatȱeleverȱscorerȱhøjreȱiȱNTȱiȱfrivilliȬ
geȱenȱmånedȱførȱogȱfalderȱmarkantȱiȱscoreȱenȱmånedȱsenereȱiȱobligatorisk.”ȱ

Detȱsidsteȱcitatȱerȱogsåȱrepræsentativtȱforȱdeȱ7ȱrespondentersȱsvar,ȱderȱrelatererȱtilȱFælȬ
lesȱMål.ȱDeȱflesteȱpåpegerȱatȱtesteneȱkunȱtesterȱetȱ megetȱafgrænsetȱområdeȱafȱ fagene.ȱ
Enkelteȱpåpegerȱatȱnationaleȱtestȱentenȱførerȱtilȱatȱdeȱunderviserȱiȱnogetȱderȱerȱrelevantȱ
iȱ forholdȱ tilȱ nationaleȱ test,ȱ mensȱ andreȱ sigerȱ atȱ deȱ nægterȱ atȱ underviseȱ iȱ nogetȱ derȱ erȱ
irrelevantȱforȱFællesȱMålȱ(ogȱatȱdeȱderforȱikkeȱforberederȱeleverneȱpåȱnationaleȱtest).ȱ
Problemer med det adaptive princip, med testens sværhedsgrad og med elevers dårlige oplevelser
Svar,ȱderȱopmærkesȱindenȱforȱdisseȱtreȱkategorier,ȱhørerȱofteȱsammen.ȱLærerneȱpåpeȬ
gerȱ problemerȱ medȱ detȱ adaptiveȱ principȱ ellerȱ medȱ testensȱ sværhedsgradȱ ogȱ påpegerȱ
derefterȱhvordanȱdetȱgiverȱeleverneȱdårligeȱoplevelser.ȱ
ȱ

Nogleȱ respondenterȱ menerȱ ikkeȱ atȱ testenȱ erȱ adaptivȱ nok,ȱ ogȱ atȱ dygtigeȱ eleverȱ

derforȱfårȱforȱletteȱogȱdårligeȱeleverȱfårȱforȱsværeȱopgaver.ȱDetȱgælderȱsærligtȱdeȱførsteȱ
opgaverȱ(somȱjoȱogsåȱgivesȱefterȱetȱandetȱprincipȱendȱdeȱfølgendeȱ(jf.ȱafsnitȱ2.5)).ȱHerȱerȱ
enȱrespondentȱsomȱsamlerȱdisseȱpointerȱiȱsinȱkommentar:ȱ
ȱ
”Jegȱharȱdetȱvirkeligȱskidtȱmedȱatȱmineȱ8Ȭårigeȱeleverȱskalȱlaveȱdenȱnationaleȱtestȱ
iȱ læsningȱ Ȭȱ opgaverneȱ erȱ langtȱ udeȱ svære.ȱ Fxȱ skalȱ deȱ svareȱ påȱ hvadȱ ekskursȱ ogȱ
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palindromȱ erȱ ogȱ deleȱ ordkæderȱ medȱ fremmedord,ȱ deȱ ikkeȱ kenderȱ somȱ 8Ȭårigeȱ
(ordkædedeling,ȱsomȱmenerȱdenȱtesterȱafkodning,ȱtesterȱmangeȱgangeȱordkendȬ
skabȱ iȱ stedet.ȱ Detȱ kanȱ godtȱ væreȱ detȱ påståsȱ atȱ testenȱ erȱ adaptiv,ȱ menȱ deȱ førsteȱ
mangeȱspørgsmålȱerȱsåȱsvære,ȱatȱdetȱkanȱtageȱmodetȱfraȱdeȱfleste.ȱJegȱharȱoplevetȱ
børn,ȱsomȱharȱsiddetȱogȱgrædtȱvedȱdenȱnationaleȱtestȱiȱlæsning,ȱdogȱikkeȱdeȱseneȬ
steȱår,ȱhvorȱjegȱharȱgjortȱmegetȱudȱafȱatȱsnakkeȱmedȱeleverneȱindenȱtesten.”ȱ

Nogleȱpåpegerȱogsåȱatȱdetȱadaptiveȱprincipȱvirkerȱmodȱsinȱhensigtȱiȱogȱmedȱatȱdetȱgørȱ
atȱalleȱeleverȱopleverȱnederlag,ȱsomȱfxȱdenneȱrespondent:ȱ
”Eleverneȱ harȱ genereltȱ sværtȱ vedȱ atȱ gennemskueȱ opgaverne,ȱ daȱ deȱ ikkeȱ lignerȱ
nogetȱdeȱerȱvantȱtilȱiȱhverdagensȱundervisning.ȱMangeȱafȱopgaverneȱkræverȱhøjeȬ
reȱabstraktionsniveauȱogȱoverblik,ȱendȱmanȱkanȱforventeȱafȱ3.ȱklassesȱelever.ȱDet,ȱ
atȱ prøvenȱ erȱ adaptiv,ȱ gørȱ atȱ ingenȱ opleverȱ succes,ȱ daȱ deȱ heleȱ tidenȱ fårȱ sværereȱ
opgaver.ȱ Detȱ vilȱ sigeȱ atȱ manȱ gårȱ fraȱ testenȱ medȱ enȱ oplevelseȱ afȱ ikkeȱ atȱ kunneȱ
præstereȱ udenȱ (mange)ȱ fejl.ȱ Eleverneȱ harȱ ingenȱ fornemmelseȱ forȱ hvadȱ deȱ skalȱ
kunneȱsvareȱpåȱudȱfraȱtesten,ȱdeȱderȱjoȱkanȱværeȱflereȱspørgsmålȱfraȱetȱhøjereȱniȬ
veau,ȱogȱhvorȱdeȱmåskeȱharȱfejlet.ȱPædagogiskȱsetȱsynesȱjegȱprøvenȱerȱuegnetȱtilȱ
mindreȱbørn.”ȱ
De svage elever
Deȱproblemerȱsomȱlærerneȱpåpegerȱmedȱtesten,ȱserȱudȱtilȱatȱhaveȱenȱtendensȱtilȱatȱgåȱ
særligtȱudȱoverȱdeȱsvageȱelever.ȱDetȱkommerȱfxȱtilȱudtrykȱiȱdetteȱsvar:ȱ
”Detȱerȱspildȱafȱtid,ȱogȱdetȱerȱikkeȱanvendeligtȱsomȱevalueringȱafȱlæringsudbyttet.ȱ
Eleverneȱbliverȱkedeȱafȱdet,ȱogȱviȱbrugerȱenȱmasseȱtidȱifm.ȱskoleȬhjemsamtaleȱpåȱ
atȱȈudredeȈ,ȱtestensȱresultater.ȱTestenȱviserȱikkeȱdenȱenkeltesȱfagligeȱprogression,ȱ
ogȱdetȱerȱsærligtȱproblematiskȱvedȱfagligeȱsvageȱelever,ȱsomȱopleverȱetȱstortȱneȬ
derlagȱogȱtaberȱmodetȱogȱmotivationen.”ȱ
ȱ
Lærereȱ somȱ harȱskrevetȱkommentarerȱsomȱviȱ harȱopmærketȱiȱdeȱfølgendeȱkategorier,ȱ
harȱetȱsignifikantȱlavereȱgennemsnitȱpåȱindeksetȱforȱatȱdeȱnationaleȱtestȱerȱetȱanvendeȬ
ligtȱ redskab,ȱ endȱ deȱ øvrigeȱ lærereȱ derȱ harȱ givetȱ kommentarerȱ somȱ ikkeȱ falderȱ iȱ disseȱ
grupper.ȱHerȱkommerȱmedȱ andreȱordȱnogleȱudsagnȱsomȱkanȱtolkesȱsomȱblandtȱårsaȬ
gerneȱtilȱatȱlærereȱfinderȱnationaleȱmindreȱanvendelige.ȱ

ȱ
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Kvalitet af redskabet og brug af andre evalueringsredskaber
18ȱlærereȱomtalerȱproblemerȱmedȱredskabetȱsomȱsådan.ȱDetȱhandlerȱsærligtȱomȱatȱnaȬ
tionaleȱtestȱmålerȱforȱusikkert,ȱfxȱiagttagetȱvedȱmegetȱstoreȱudsvingȱmellemȱdenȱfrivilȬ
ligeȱogȱdenȱobligatoriskeȱtest,ȱellerȱvedȱatȱmegetȱdygtigeȱeleverȱklarerȱsigȱdårligtȱellerȱ
omvendt.ȱDetȱfårȱifølgeȱdenneȱrespondentȱalvorligeȱkonsekvenser:ȱ
”Deȱ enkelteȱeleversȱtestresultaterȱ erȱaltȱforȱtilfældige,ȱsåȱjegȱ finderȱtesteneȱkomȬ
pletȱ uanvendelige!Medȱ kortȱ tidsȱ mellemrumȱ mellemȱ 2ȱ frivilligeȱ tests,ȱ kanȱ enȱ
elevsȱ resultaterȱ eksempelvisȱ væreȱ VIDTȱ forskellige.ȱ Elevernesȱ selvbilledeȱ påvirȬ
kesȱ iȱ altȱ forȱ højȱ gradȱ afȱ testresultaterne,ȱ hvilketȱ iȱ sigȱ selvȱ erȱ bekymrendeȱ Ȭȱ menȱ
nårȱ resultaterneȱ samtidigȱ erȱ altȱ forȱ usikreȱ Ȭȱ ogȱ kanȱ placereȱ enȱ dygtigȱ elevȱ langtȱ
nedeȱpåȱskalaen,ȱmensȱenȱmindreȱdygtigȱelevȱkanȱværeȱ heldigȱatȱopnåȱetȱbedreȱ
testresultatȱ Ȭȱ såȱ erȱ detȱ ekstraȱ bekymrende,ȱ daȱ eleverneȱ dervedȱ fårȱ etȱ
skævt/misvisendeȱbilledeȱafȱsigȱselv.ȱDropȱdeȱubrugeligeȱtestȱNU!!!”ȱ
Enȱ rækkeȱ afȱ respondenterneȱ omtalerȱ derforȱ andreȱ evalueringsredskaber,ȱ fxȱ læsetestsȱ
ellerȱmatematiktests,ȱsomȱdeȱfæsterȱstørreȱlidȱtilȱ(seȱogsåȱlærerenȱderȱforeslårȱenȱmereȱ
virkelighedsnærȱundervisningȱiȱafsnittetȱomȱproblemerȱiȱnaturfag).ȱ
Teaching to the test, tidskrævende arbejde, tekniske problemer og dårligt redskab
Somȱviȱomtalteȱiȱafsnitȱ2.1ȱvarȱetȱafȱdeȱproblemerȱDanskȱClearinghouseȱpåpegedeȱiȱdeȬ
resȱ rapportȱ omȱ forskningsvidenȱ omȱ test,ȱ atȱ testȱ letȱ kanȱ føreȱ tilȱ atȱ lærereȱ begynderȱ etȱ
”teachȱtoȱtheȱ test”.ȱ Detteȱ problemȱpåpegerȱsyvȱafȱ respondenterneȱ erȱrealiseret.ȱ Detȱ erȱ
dogȱ primærtȱ nogetȱ deȱ menerȱ deresȱ kollegerȱ gør.ȱ Enȱ rækkeȱ lærereȱ påpegerȱ ogsåȱ detȱ
tidskrævendeȱbådeȱiȱatȱgennemføreȱtestenȱ(fxȱfordiȱderȱskalȱgennemføresȱerstatningsȬ
testȱforȱeleverȱderȱvarȱsyge)ȱogȱiȱatȱfølgeȱordentligtȱopȱpåȱdem.ȱDenneȱkommentarȱerȱetȱ
eksempelȱpåȱbeggeȱpointer:ȱ
”Detȱ erȱ ALTȱ forȱ langtȱ fraȱ virkeligheden.ȱ Resultatetȱ afhængerȱ af,ȱ hvorȱ iȱ landetȱ
manȱarbejder.ȱEleverȱogȱlærereȱbliverȱhurtigtȱudstilletȱsomȱinkompetenteȱiȱmediȬ
erne,ȱogȱdetȱgiverȱmegetȱfrustration.ȱViȱharȱIKKEȱtidȱtilȱatȱfølgeȱordentligȱopȱpåȱ
resultaterne.ȱNationaleȱtestȱerȱetȱglimrendeȱredskabȱtilȱinternȱbrugȱforȱdenȱenkelteȱ
lærer,ȱmenȱbørȱikkeȱhaveȱsåȱstorȱbetydningȱiȱkvalitetsrapporterȱosv.ȱIȱsidsteȱendeȱ
opnårȱmanȱblotȱlærere,ȱderȱtilrettelæggerȱsinȱdagligeȱundervisningȱefterȱNationaȬ
leȱtest,ȱforȱatȱdetȱskalȱseȱgodtȱudȱforȱdenȱenkelteȱskole.ȱErȱdetȱvirkeligȱmeningen?ȱIȱ
såȱfaldȱbørȱafgangsprøverneȱrettesȱtil.”ȱ

ȱ

62
ȱ

NATIONALE TEST: DANSKE LÆRERE OG SKOLELEDERES
BRUG, HOLDNINGER TIL OG VIDEN

Respondenterȱderȱpåpegerȱtekniskeȱproblemer,ȱgørȱdetȱtypiskȱiȱforholdȱtilȱatȱdetȱtagerȱ
forȱ langȱtidȱatȱgennemføreȱforȱ nogleȱeleverȱ(dvs.ȱderȱ gårȱlængereȱtidȱendȱ45ȱminutterȱ
førȱ testenȱ angiverȱ atȱ elevensȱ resultatȱ erȱ tilstrækkeligtȱ sikkert).ȱ Menȱ deȱ påpegerȱ ogsåȱ
problemerȱ medȱ layout,ȱ farvevalg,ȱ billederȱ mv.ȱ Ogȱ enȱ gruppeȱ respondenterȱ påpegerȱ
problemerȱmedȱatȱfåȱlæsekompenserendeȱværktøjerȱsomȱCDȬordȱtilȱatȱfungereȱsammenȱ
medȱtesten.ȱ
ȱ

Viȱharȱkategoriseretȱenȱrækkeȱafȱdeȱnævnteȱsvarȱiȱkategorienȱ”Dårligtȱredskab”,ȱ

menȱdenȱindeholderȱogsåȱmereȱfyndigeȱkommentarerȱsom:ȱ
ȱ
”Lægȱdemȱiȱgraven”ȱ
”Meningsløstȱtidsspilde,ȱsomȱkanȱbrugesȱtilȱmegetȱlidt”ȱ
”Spildȱafȱgodȱundervisningstid.”ȱ
”Testeneȱerȱiȱmineȱøjneȱsletȱikkeȱnutidigeȱogȱbrugbare”ȱ
Nationale test som styringsredskab
13ȱafȱkommentarerneȱpåpegerȱatȱnationaleȱtestȱindgårȱiȱenȱstyringslogikȱ
ȱ
”Deȱnationaleȱtestȱgiverȱingenȱmening,ȱfordiȱdeȱopgavetyperȱeleverneȱskalȱløseȱiȱ
deȱ nationaleȱ test,ȱ møderȱ deȱ kun,ȱ nårȱ deȱ laverȱ deȱ nationaleȱ læsetest,ȱ dvs.ȱ hvertȱ
andetȱår.ȱJegȱføler,ȱatȱmineȱeleverȱȱskalȱtageȱtestenȱforȱalleȱandresȱskyldȱendȱminȱ
ogȱderesȱegen.”ȱ

OgȱrespondenterneȱopfordrerȱpåȱforskelligȱvisȱtilȱatȱderȱskruesȱnedȱforȱdenneȱstyringsȬ
logik.ȱSomȱenȱrespondentȱformulererȱdet:ȱ
”Jegȱsynesȱdeȱbørȱstoppe.ȱBrugerȱmegetȱogȱunødigȱtid!ȱDeȱvarȱenȱsmuleȱbedre,ȱdaȱ
deȱkunneȱlavesȱpåȱ10ȱmin.ȱDetȱerȱetȱredskabȱUVMȱharȱforȱatȱkontrollereȱlærernesȱ
UV.ȱÆv.ȱStolȱdogȱpåȱosȱiȱstedet!”ȱ
ȱ

4.1.2 Skoleledernes kvalitative svar
Somȱsagtȱskrevȱkunȱseksȱskoleledereȱkommentarer,ȱogȱviȱharȱderforȱikkeȱgrundlagȱforȱ
atȱudvikleȱsærligeȱkategorierȱtilȱdisse,ȱmenȱviȱgengiverȱdemȱherunderȱforȱfuldstændigȬ
hedensȱskyldȱogȱfordiȱdeȱrepræsentererȱinteressanteȱvinklerȱpåȱnationaleȱtest.ȱ
ȱ
x

”Denȱsidsteȱdelȱafȱtestenȱerȱlidtȱsværȱatȱsvareȱpå.ȱDaȱtestresultaterneȱnuȱforȱflereȱ
testȱopgøresȱpåȱtoȱforskelligeȱmåder.”ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ
x

ȱ

ȱ

ȱ

”Viȱerȱpåȱvejȱmodȱetȱmereȱsystematiskȱopfølgningsarbejdeȱomȱelevernesȱlæring,ȱ
hvorȱdeȱnationaleȱtestȱindgårȱsomȱenȱdelȱafȱdataȱindsamlingen.”ȱ

x

”NTȱvilleȱværeȱetȱvirkeligȱgodtȱredskab,ȱhvisȱdeȱlangtȱmereȱentydigtȱmålteȱeleȬ
vernesȱniveauȱmedȱenȱsikkerhedȱderȱikkeȱheleȱtidenȱblevȱdragetȱiȱtvivl.ȱSomȱteȬ
steneȱfungererȱnu,ȱerȱdeȱnæstenȱubrugelige,ȱfordiȱresultaterneȱkonstantȱbliverȱ
dragetȱiȱtvivl.”ȱ

x

”LedelsenȱvedȱsimpelthenȱforȱlidtȱomȱanvendelsenȱafȱdeȱnationaleȱtestȱȬȱjegȱharȱ
derforȱtilmeldtȱmigȱetȱmastermodulȱiȱanalysenȱafȱdem.ȱLærerneȱharȱforȱlidtȱtidȱ
tilȱatȱsætteȱsigȱindȱiȱhverȱenkeltȱelevsȱbesvarelse.ȱFlereȱlærereȱharȱikkeȱsammeȱ
tiltroȱtilȱresultaterneȱsomȱkommunenȱhar.”ȱ

x

”Jegȱsynesȱfaktisk,ȱatȱdeȱnationaleȱtestȱharȱkvalificeretȱetȱfokusȱpåȱnogleȱfaglige,ȱ
pædagogiskeȱsnakkeȱogȱindsatserȱȬȱnokȱisærȱ(fordiȱviȱerȱenȱlilleȱskole)ȱpåȱelevȬ
niveau.ȱHovȬȱhvorforȱserȱresultatetȱsådanȱud.....jamen,ȱdetȱvarȱligeȱsomȱjegȱhavȬ
deȱforventet....osv.ȱSomȱskoleȱerȱviȱikkeȱblevetȱstilletȱtilȱregnskabȱforȱresultaterȱ
påȱdiverseȱårgangeȱȬȱoverforȱhverkenȱbestyrelseȱellerȱforvaltningȱellerȱpolitikeȬ
re.ȱDeȱnationaleȱtestȱfylderȱgenereltȱforȱmegetȱiȱforholdȱtilȱheleȱskolensȱpraksisȱȬȱ
deȱerȱjoȱkunȱudtrykȱforȱenȱganskeȱlilleȱdelȱafȱheleȱpaletten.ȱOgȱherȱmåȱmanȱstilleȱ
spørgsmålȱvedȱdenȱkæmpeȱresurse,ȱderȱerȱlagtȱiȱȈprojektetȈȱȬȱdeȱmidlerȱkunneȱ
væreȱbrugtȱmereȱgavnligtȱtilȱandetȱiȱskolensȱsamledeȱvirke.”ȱ

x

”Jegȱmenerȱatȱdetȱviȱmålerȱpåȱiȱnationaleȱtestȱerȱenȱaltȱforȱlilleȱdelȱafȱdetȱsamledeȱ
fagpensum.ȱOgȱdermedȱerȱdeȱnationaleȱtestȱikkeȱnogetȱbrugbartȱværktøjȱtilȱatȱ
måleȱelevernesȱlæringȱforȱandetȱendȱenȱmegetȱbegrænsetȱdelȱafȱfageneȱ(danskȱ
ogȱmatematik)”ȱ

x

”Detȱerȱminȱoplevelse,ȱatȱderȱharȱværetȱaltȱforȱmangeȱfejlȱiȱogȱomkringȱdeȱnatioȬ
naleȱtestȱtil,ȱatȱderȱinterntȱkanȱopbyggesȱenȱgodȱogȱstærkȱtillidȱtilȱresultaterneȱafȱ
testȱalene.ȱJegȱsynes,ȱderȱerȱbrugȱfor,ȱatȱjegȱsomȱskolelederȱfårȱmereȱvidenȱom,ȱ
hvordanȱjegȱkanȱbrugeȱtestȱȬȱogȱoplysningȱiȱvoresȱsamfundȱom,ȱhvadȱderȱIKKEȱ
kanȱvisesȱiȱenȱtest.”ȱ

ȱ
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5 Undersøgelsens statistiske grundlag
ȱ
Forȱenȱmereȱtekniskȱogȱtilbundsgåendeȱgennemgangȱafȱdenȱanvendteȱstikprøveteoriȱogȱ
afȱstikprøvensȱkarakteristikaȱhenvisesȱtilȱPuckȱ(2016).ȱ
ȱ

5.1 Stratifikation
Iȱdenneȱundersøgelseȱharȱviȱbrugtȱstikprøveteoriȱtilȱatȱudtrækkeȱlærere,ȱsomȱskulleȱ
spørgesȱomȱdeȱhavdeȱlystȱtilȱatȱdeltageȱiȱundersøgelsen.ȱNærmereȱbestemtȱharȱviȱbrugtȱ
enȱstratificeretȱklyngeudvælgelseȱtilȱatȱfindeȱvoresȱlærere.ȱDaȱviȱikkeȱhavdeȱadgangȱtilȱ
enȱdatabaseȱmedȱkontaktoplysningerȱpåȱlærerne,ȱmåtteȱviȱkontakteȱskolerneȱforȱatȱfåȱ
kontaktoplysningerneȱpåȱlærerne.ȱIȱstedetȱforȱatȱviȱkontakteȱalleȱfolkeskolerȱiȱDanmarkȱ
ogȱfåȱkontaktoplysningerȱafȱdem,ȱvalgteȱviȱatȱudtrækkeȱheleȱskoler,ȱhvorȱalleȱskolensȱ
lærereȱblevȱadspurgt.ȱDetȱerȱprincippetȱbagȱklyngeudvælgelsen.ȱNårȱviȱførstȱharȱtrukȬ
ketȱenȱskoleȱud,ȱharȱviȱudtrukketȱalleȱdensȱlærereȱdaȱdeȱhængerȱsammenȱiȱenȱklynge.ȱ
Hvisȱviȱbareȱudtrakȱskolerȱtilfældigtȱvilȱviȱkunneȱrisikereȱatȱviȱikkeȱfikȱbestemteȱtyperȱ
afȱskolerȱmedȱiȱundersøgelsen.ȱDetȱkunneȱeksempelvisȱværeȱstoreȱskolerȱiȱregionȱSydȬ
danmark.ȱForȱatȱundgåȱdetteȱvalgteȱviȱatȱinddeleȱskolerneȱudȱfraȱnogleȱobjektiveȱkriteȬ
rierȱiȱforskelligeȱgrupperinger,ȱkaldetȱstrata.ȱȱ
Viȱharȱinddeltȱskolerneȱviaȱtreȱkategoriseringer,ȱhvorȱviȱfandtȱdeȱforskelligeȱfællesȬ
mængder,ȱsomȱblevȱtilȱetȱsamletȱstrata.ȱViȱopdelteȱskolerneȱefterȱfølgendeȱkategoriseȬ
ringer:ȱȱ
1)ȱStore/småȱskoler.ȱStoreȱskolerȱharȱflereȱendȱ400ȱelever.ȱȱ
2)ȱByȬ/landȬȱskoler.ȱByȬskolerȱerȱdefineretȱsomȱskolerȱliggendeȱiȱbestemteȱkommuner.ȱ
Detȱfremgårȱafȱbaggrundsrapportenȱ(Puck,ȱ2016.)ȱhvilkeȱkommunerȱderȱerȱtaleȱom.ȱ
3)ȱRegion.ȱȱ
ViaȱdisseȱopdelingerȱerȱviȱsikreȱpåȱatȱfåȱudtrukketȱskolerȱrundtȱomȱiȱlandetȱogȱafȱforȬ
skelligeȱstørrelser.ȱForȱatȱseȱhvordanȱdeȱenkelteȱstrataȱerȱnummeret,ȱkigȱiȱbaggrundsȬ
rapportenȱ(Puck,ȱ2016).ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

5.2 Stikprøveudvælgelse
StikprøveudvælgelsenȱafȱudtrukneȱskolerȱiȱlærerundersøgelsenȱafȱdeȱnationaleȱerȱforeȬ
tagetȱviaȱdeȱførȱbeskrevneȱstrata.ȱViȱudtrakȱ100ȱskolerȱmedȱenȱfordelingsnøgleȱsomȱ
fulgteȱlandsfordelingenȱafȱskolerneȱiȱforskelligeȱstrata.ȱDetȱvilȱsigeȱatȱderȱblevȱudtrukȬ
ketȱenȱskole,ȱhvisȱstrataetsȱskolerȱudgjordeȱafrundetȱmindstȱénȱprocentȱafȱalleȱlandetsȱ
folkeskoler.ȱUdȱafȱdeȱ20ȱmuligeȱkombinationerȱafȱkriterierȱ(store/småȱskoler,ȱby/landȱ
skoler,ȱregioner)ȱerȱderȱtreȱstrataȱmedȱforȱfåȱskoler.ȱDisseȱskolerȱudgørȱiȱaltȱ13ȱskolerȱiȱ
heleȱlandet.ȱDeȱ13ȱskolerȱudgørȱsåȱlilleȱenȱandelȱatȱdeȱikkeȱvilȱpåvirkeȱvoresȱresultater,ȱ
ogȱderforȱkanȱviȱroligtȱundladeȱdem.ȱDerudoverȱvilȱderȱkunneȱværeȱoverlapȱimellemȱ
hvordanȱskolerneȱer,ȱdaȱstoreȱskolerȱreagererȱnogenlundeȱpåȱsammeȱmåde,ȱligegyldigtȱ
iȱhvilkenȱregionȱdenȱligger.ȱForȱatȱkunneȱudarbejdeȱetȱvægtetȱgennemsnitȱharȱviȱsørgetȱ
forȱatȱderȱvarȱmindstȱenȱdeltagendeȱskoleȱfraȱhvertȱstrata.ȱForȱatȱsikreȱatȱviȱhavdeȱskolerȱ
nokȱatȱspørge,ȱvalgteȱviȱatȱhaveȱenȱkontaktprocedureȱsomȱviȱkendteȱdetȱfraȱdeȱinternaȬ
tionaleȱIEAȬundersøgelseȱ(fxȱICILS,ȱPIRLS,ȱTIMSS).ȱDetȱbetyderȱatȱforȱhverȱudtrukketȱ
skoleȱerȱderȱudtrukketȱenȱfirstȱreplacementȬskoleȱogȱenȱsecondȱreplacementȬskole.ȱSkoȬ
lerneȱminderȱomȱhinanden,ȱdaȱdeȱkommerȱfraȱdetȱsammeȱstratum,ȱogȱskolerneȱerȱplaȬ
ceretȱiȱenȱrækkeȱmedȱdenȱudtrukketȱskoleȱførst,ȱsidenȱfirstȱreplacementȱogȱtilȱsidstȱseȬ
condȱreplacementȬskolerne.ȱHvisȱenȱudtrukketȱskoleȱmeldteȱfraȱtilȱlærerundersøgelsen,ȱ
kontaktedeȱviȱdensȱfirstȱreplacementȬskole.ȱHvisȱdeȱhellerȱikkeȱønskedeȱatȱdeltageȱiȱ
lærerundersøgelsen,ȱgikȱviȱvidereȱtilȱsecondȱreplacementȬskolen.ȱȱ
HverȱdeltagendeȱskoleȱiȱlærerundersøgelsenȱskulleȱsendeȱosȱenȱlisteȱmedȱkontaktopȬ
lysningerȱpåȱderesȱlærereȱiȱformȱafȱlærernesȱnavneȱogȱeȬmailȬadresser.ȱDerȱvarȱtoȱskolerȱ
somȱønskedeȱatȱdeltageȱiȱlærerundersøgelsen,ȱmenȱsomȱikkeȱkunneȱgiveȱosȱenȱlisteȱmedȱ
eȬmailȬadresser,ȱdaȱdeȱprimærtȱkontaktedeȱlærerneȱviaȱintranettet.ȱȱDisseȱskolerȱfikȱetȱ
linkȱtilȱspørgeskemaerneȱtilȱderesȱlærereȱsomȱnårȱdeȱtilgikȱskemaet,ȱoprettedeȱsigȱselv.ȱȱ
ForȱlederundersøgelsensȱvedkommendeȱvalgteȱviȱatȱskabeȱstikprøvenȱpåȱbasisȱafȱlæȬ
rerundersøgelsensȱstikprøve.ȱDetteȱskyldesȱatȱviȱførstȱsentȱiȱprocessenȱbesluttedeȱatȱ
inddrageȱlederne,ȱsamtȱatȱdetȱvilȱværeȱmuligȱatȱgennemføreȱmultilevelȬanalyser.ȱViȱharȱ
spurgtȱalleȱledereȱsomȱharȱmeldtȱtilbageȱpåȱforespørgslenȱomȱdeltagelseȱiȱlærerunderȬ
søgelsen.ȱDetȱvilȱsigeȱatȱviȱharȱspurgtȱledereȱpåȱskoler,ȱsomȱønskedeȱatȱdeltageȱiȱlærerȬ
undersøgelsen,ȱogȱskoler,ȱsomȱikkeȱønskedeȱatȱdeltageȱiȱlærerundersøgelsen.ȱDetȱharȱ
gjortȱatȱdeȱtoȱstikprøverȱikkeȱerȱheltȱens,ȱmenȱresultaterneȱkanȱsammenholdes,ȱdaȱresulȬ
taterneȱvægtesȱopȱpåȱlandsplan.ȱSeȱPuckȱ(2016)ȱforȱnærmereȱuddybning.ȱ ȱ
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5.3 Udregning af deltagelsesprocenter og usikkerheder
Deltagelsesprocenterneȱerȱudregnetȱudȱfraȱhvorȱmangeȱviȱfaktiskȱharȱspurgt,ȱogȱhvorȱ
mangeȱderȱharȱfuldførtȱspørgeskemaet.ȱViȱharȱvalgtȱkunȱatȱinddrageȱfuldførteȱbesvaȬ
relser,ȱdaȱviȱdervedȱkanȱvægteȱrespondenternesȱsvarȱopȱpåȱlandsplan.ȱYderligereȱvilȱ
forskelleȱimellemȱsvarandeleneȱpåȱforskelligeȱspørgsmålȱkunȱskyldesȱændringerȱiȱforȬ
delingenȱafȱsvareneȱpåȱspørgsmåleneȱfraȱrespondenterne,ȱogȱikkeȱenȱændringȱiȱsamȬ
mensætningenȱafȱrespondentgruppen.ȱ
Iȱ kontaktoplysningsindsamlingsprocessenȱ fikȱ viȱ eȬmailȬadresserȱ fraȱ overȱ 1700ȱ lærereȱ
fordeltȱrundtȱomȱpåȱskolerȱiȱheleȱlandet.ȱDesudenȱvarȱderȱdeȱtoȱskolerȱsomȱfikȱtilsendtȱ
etȱlinkȱtilȱlærernesȱselvoprettelse.ȱLærerneȱpåȱdeȱtoȱskolerȱudgørȱlidtȱoverȱ100ȱpersoner.ȱ
DaȱnogleȱafȱdeȱtilsendteȱeȬmailȬadresserȱvarȱforkerte,ȱogȱdaȱdisseȱikkeȱalleȱblevȱrettetȱafȱ
skolerne,ȱnårȱviȱspurgteȱdem,ȱvilȱviȱantageȱatȱviȱiȱaltȱharȱspurgtȱ1800ȱlærereȱomȱdeȱvilȱ
deltage.ȱDaȱ768ȱlærereȱharȱfuldførtȱspørgeskemaet,ȱbetyderȱdetȱatȱviȱharȱenȱsvarprocentȱ
på

.ȱ Forȱ ledernesȱ vedkommendeȱ harȱ viȱ udsendtȱ mailsȱ tilȱ 138ȱ personer,ȱ

somȱharȱsvaretȱpåȱvoresȱforespørgselȱomȱdeltagelseȱiȱlærerundersøgelsen.ȱDetȱvilȱsigeȱ
atȱviȱ vedȱ atȱ mailenȱ erȱaktiveȱ ogȱkorrekteȱ forȱ atȱ skabeȱ enȱkontaktȱtilȱ skolen,ȱogȱ viȱkanȱ
dermedȱ viȱ udregneȱ enȱ præcisȱ svarprocent.ȱ Udȱ afȱ deȱ 138ȱ fuldførteȱ 78ȱ personerȱ lederȬ
spørgeskemaet.ȱDetȱgiverȱenȱsvarprocentȱpåȱ

%.ȱBeggeȱsvarprocenterȱbetragȬ

terȱviȱsomȱtilfredsstillende.ȱȱ

5.4 Frafaldsanalyse
Frafaldsanalysenȱherȱvilȱviȱinddeleȱtoȱdele.ȱDenȱeneȱerȱfrafaldetȱfraȱspørgeskemaernesȱ
startȱtilȱfærdiggørelsen.ȱDenȱandenȱdelȱerȱnårȱmanȱsammenlignerȱdeȱledere,ȱsomȱdeltaȬ
gerȱmedȱlærereȱiȱlærerundersøgelsen,ȱogȱdeȱledere,ȱsomȱikkeȱharȱlærereȱiȱlærerunderȬ
søgelsen.ȱȱ
Frafaldeneȱiȱlærerundersøgelsenȱerȱmegetȱbegrænset.ȱIȱaltȱfrafalderȱderȱ7ȱlærereȱiȱløbetȱ
afȱundersøgelsen.ȱNårȱviȱharȱhaftȱ768ȱlærereȱtilȱatȱfuldføreȱspørgeskemaet,ȱbetyderȱdetȱ
atȱandelenȱafȱikkeȱfuldførteȱbesvarelserȱerȱ

. DetteȱbetragterȱviȱsomȱetȱganȬ

skeȱgodtȱresultat.ȱFrafaldeneȱiȱlederundersøgelsenȱerȱdetȱsamme,ȱdaȱ7ȱledereȱpåbeȬ
gyndteȱspørgeskemaet,ȱmenȱikkeȱafsluttedeȱdet.ȱMedȱ78ȱfuldførteȱbesvarelserȱbetyderȱ
detȱatȱfrafaldsprocentenȱerȱ

ȱ

. ForȱatȱfåȱflestȱmuligeȱtilȱatȱbesvareȱspørgeskeȬ
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ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

maetȱharȱviȱudsendtȱflereȱrykkermailsȱtilȱlærereȱogȱledereȱiȱløbetȱafȱdenȱmånedȱsomȱ
respondenterneȱhavdeȱtilȱatȱbesvareȱspørgeskemaet.ȱȱ
ȱ
Denȱandenȱtypeȱfrafaldsanalyseȱviȱharȱgennemført,ȱundersøgerȱomȱderȱerȱenȱsystemaȬ
tiskȱ forskelȱ imellemȱ lederne,ȱ opdeltȱ påȱ omȱ deȱ harȱ lærereȱ medȱ iȱ lærerundersøgelsenȱ
ellerȱej.ȱDerȱerȱiȱalt26ȱskolerȱhvorȱenȱlederȱogȱmindstȱénȱlærerȱharȱbesvaretȱdeȱrespektiȬ
veȱspørgeskemaer.ȱForȱatȱundersøgeȱomȱderȱerȱforskelȱimellemȱgrupperne,ȱharȱviȱgenȬ
nemførtȱenȱ

ȱtestȱforȱalleȱspørgsmålȱiȱlederspørgeskemaet.ȱViȱfandtȱatȱderȱingenȱstatiȬ

stiskȱforskelȱerȱimellemȱdeȱtoȱgrupper.ȱDermedȱvilȱviȱsigeȱatȱderȱingenȱsystematiskȱforȬ
skelȱerȱimellemȱdeȱledere,ȱsomȱharȱlærereȱmedȱiȱlærerundersøgelsen,ȱogȱdemȱderȱikkeȱ
harȱ.ȱAtȱderȱingenȱforskelȱerȱpåȱdeȱtoȱledergrupper,ȱharȱtoȱimplikationerȱforȱvoresȱanaȬ
lyser.ȱ Denȱ eneȱ erȱ atȱ voresȱ analyserȱ afȱ lærerdatasættetȱ påȱ landsplanȱ vilȱ væreȱ valide.ȱ
Analyserneȱvilȱikkeȱpåvirkesȱafȱselektionsbias,ȱdaȱdetȱnærmereȱvilȱværeȱtilfældighederȱ
derȱgørȱomȱskolenȱdeltagerȱmedȱlærereȱellerȱej.ȱDetȱandetȱerȱatȱeventuelleȱundersøgelȬ
serȱ afȱ forholdetȱ imellemȱ lærereȱ ogȱ lederȱ påȱ deȱ 26ȱ skolerȱ godtȱ kanȱ generaliseresȱ (dogȱ
medȱ forbeholdȱ forȱ atȱ lederstikprøvenȱ erȱ ganskeȱ lille).ȱ Viȱ kanȱ ikkeȱ afgøreȱ denȱ præciseȱ
usikkerhedȱpåȱresultaterne,ȱdaȱderȱikkeȱdeltagerȱenȱskoleȱfraȱhvertȱstrata.ȱDermedȱkanȱ
viȱikkeȱvægteȱresultaterneȱforȱsådanneȱsammenligningerȱopȱpåȱlandsplan.ȱMenȱresultaȬ
terneȱ vilȱ kunneȱ brugesȱ somȱ enȱ godȱ indikatorȱ påȱ hvadȱ manȱ vilȱ se,ȱ hvisȱ manȱ havdeȱ
spurgtȱalleȱlandetsȱfolkeskolelærereȱogȱfolkeskoleledere.ȱ
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ȱ

7 Noter til figurerne
ȱ
Figurȱ1:ȱN=721.ȱVægtetȱopȱtilȱ41.279ȱlærereȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱ
detȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ2:ȱN=721.ȱVægtetȱopȱtilȱ41.279ȱlærereȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱ
detȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ3:ȱN=721.ȱVægtetȱopȱtilȱ41.279ȱlærereȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱ
detȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ 4:ȱ N=721ȱ ogȱ N=768ȱ (pga.ȱ filterspørgsmål).ȱ Vægtetȱ tilȱ 41.279ȱ ogȱ 44.394ȱ lærereȱ påȱ
landsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ 5:ȱ N=721ȱ ogȱ N=768ȱ (pga.ȱ filterspørgsmål).ȱ Vægtetȱ tilȱ 41.279ȱ ogȱ 44.394ȱ lærereȱ påȱ
landsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ6:ȱN=721.ȱVægtetȱopȱtilȱ41.279ȱlærereȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱ
detȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ7:ȱN=721.ȱVægtetȱopȱtilȱ41.279ȱlærereȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱ
detȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ8:ȱN=768.ȱVægtetȱopȱtilȱ44.394ȱlærereȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱ
detȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ9:ȱN=768.ȱVægtetȱopȱtilȱ44.394.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ10:ȱN=768.ȱVægtetȱopȱtilȱ44.394ȱlærereȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱ
detȱnærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ11:ȱ0Ȭ5ȱår:ȱN=102.ȱ6Ȭ10ȱår:ȱN=137.ȱ11Ȭ15ȱår:ȱN=175.ȱ16Ȭ20ȱår:ȱN=103.ȱ21Ȭ25ȱår:ȱN=53.ȱ
26Ȭ30ȱår:ȱN=49.ȱ31Ȭ35ȱår:ȱN=130.ȱ36Ȭ40ȱår:ȱN=42.ȱ41Ȭ45ȱår:ȱN=5.ȱ
Figurȱ12:ȱ0Ȭ5ȱår:ȱN=102.ȱ6Ȭ10ȱår:ȱN=137.ȱ11Ȭ15ȱår:ȱN=175.ȱ16Ȭ20ȱår:ȱN=103.ȱ21Ȭ25ȱår:ȱN=53.ȱ
26Ȭ30ȱår:ȱN=49.ȱ31Ȭ35ȱår:ȱN=130.ȱ36Ȭ40ȱår:ȱN=42.ȱ41Ȭ45ȱår:ȱN=5.ȱ
Figurȱ 13:ȱ 0:ȱ N=43.ȱ 1:ȱ N=44.ȱ 2:ȱ N=56.ȱ 3.ȱ N=93.ȱ 4:ȱ N=98.ȱ 5:ȱ N=70.ȱ 6:ȱ N=139.ȱ 7:ȱ N=25.ȱ 8:ȱ
N=45.ȱ9:ȱN=7.ȱ10:ȱN=33.ȱ>10:ȱN=115.ȱ
Figurȱ14:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltalȱ
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Figurȱ15:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ16:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ17:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ18:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ19:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ20:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ21:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ22:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ23:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
Figurȱ24:ȱN=78.ȱVægtetȱopȱtilȱ1255ȱskolerȱpåȱlandsplan.ȱProcentsatserȱerȱafrundetȱtilȱdetȱ
nærmesteȱheltal.ȱ
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8 Bilag A: Spørgeskemaer

ȱ
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