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Hvad er data?

Refleksionsarbejde

Hvad er data? Definer!



Hvilke data indsamlede du sidste år?
Refleksionsarbejde Opsamling på Padlet!

 Hvilke data indsamlede jeg på min klasse i dansk/ matematik sidste år? Lav 
en liste (herunder også mere bløde ‘test’/ målinger, også dem du som 
lærer selv foranstaltede) https://padlet.com/mette_birk9/q005x1a2x4b0

 Var der data/ test/ målinger du savnede og godt ville have haft, hvis det 
havde været muligt?

 Hvad kunne du bruge den enkelte test/ måling til? Hvilken viden fik du fra 
data?

 Hvilke af dine data har du med held kunnet sammenligne – har du kunnet 
sammendrage viden fra flere sæt af data?

https://padlet.com/mette_birk9/q005x1a2x4b0


Testplan 2017-2018



Skolens testplan
Refleksionsarbejde

Se på den udleverede testplan for din skole: Hvilke test, 
prøver m.v. skal jeg tage med min klasse i dansk/ 
matematik https://www.learningtechlab.net/kopi-af-
projektdokumenter

Hvornår skal testen afvikles - måned?

Hvordan kan I på årgangen hjælpe hinanden med at afvikle 
testen? Del evt. gode erfaringer med testafvikling

https://www.learningtechlab.net/kopi-af-projektdokumenter


Opfølgning på data - elevniveau
Refleksionsarbejde

Hvordan vil jeg forberede elever (og forældre) på testen?

Hvordan vil jeg efterbearbejde med elever (og forældre)?

Hvordan sikrer jeg som lærer, at eleven er medvidende om 
testen fx hvad han er testet for, og hvad testen viser? Hvordan 
gør vi eleven til aktive medspillere? Tænk tilbage til sidste år –
hvilke samtaler havde du med dine elever om test i løbet af året 
– erfaring fra disse samtaler? Hvad kan gøres endnu bedre? 

Hvordan stiller vi tydelige forventninger/ krav op for den enkelte 
elev? Hvor er jeg – hvor skal jeg hen – hvad er mit næste skridt?



Opfølgning på data – klasseniveau (1)
 Booke konsulenten – Mette eller Dorte - senest 14 dage 

efter at testen er taget. Husk book os allerede når du 
booker testen!

Mette og Dorte tilbyder at kommer på besøg 2 dage pr 
halvår på Flakkebjerg Skole og Hashøjskolen for at holde 
testsamtaler med lærerne ud fra de data, de har indsamlet. 
Lederen på skolen laver en plan for dagene.

 Inden testsamtalen indsender den enkelte lærer et udfyldt 
regneark https://www.learningtechlab.net/kopi-af-
projektdokumenter med resultaterne af den seneste test og 
udfylder konsultationsarket

https://www.learningtechlab.net/kopi-af-projektdokumenter


Opfølgning på data klasseniveau (2)

Refleksionsarbejde:

Hvilket ansvar har man som lærer inden 
samtalen? 

Hvordan sikrer man at samtalen bliver et frugtbart 
værktøj for det videre arbejde?

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMzPPk97rVAhUGK1AKHQMrANAQjRwIBw&url=https://prezi.com/6mdf6qvaotfe/kommunikation/&psig=AFQjCNExrjuqAEwE73MCU15FEcWuIg4rXg&ust=1501845259835711
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMzPPk97rVAhUGK1AKHQMrANAQjRwIBw&url=https://prezi.com/6mdf6qvaotfe/kommunikation/&psig=AFQjCNExrjuqAEwE73MCU15FEcWuIg4rXg&ust=1501845259835711


Opfølgning på data – årgangsniveau (1) 

Skolernes erfaringer med faglige konferencer 
på årgangsniveau eller på tværs af klasser –
fagteams.

Hvad skal konferencerne bruges til, når vi 
både skal tilgodese vidensdeling og 
vidensmangler?



Opfølgning på data – årgangsniveau (2)
Refleksionsarbejde Opsamling på Padlet!

Erfaringer fra konferencerne i år – hvad har vi brugt de 
faglige konferencer til? 
https://padlet.com/mette_birk9/pz6brsfzjp29

Hvordan sikrer vi, at ingen lærere - nye som gamle -
står alene med ansvaret og de svære spørgsmål?

Hvad kunne dagsordenen være for konferencerne? 
Lav den i årgangstemaet rundt om bordet!

https://padlet.com/mette_birk9/pz6brsfzjp29


Validitet af testen (1) 

• Hvorfor teste hvis man ikke vil handle?

• Formativ og summativ evaluering

• Retestningsværdi

• Teaching for the test

• Forventet progression



Validitet af testen (2) 
Refleksionsarbejde

Testsituation – hvad er den optimale testsituation for 
elever, så vi får det mest valide – og dermed retvisende –
resultat af prøven?

Hvordan forbereder vi eleven bedst muligt til teksten?

Hvordan efterbearbejder vi med elever, så den viden, vi 
har fra testen kommer i anvendelse?

Handleplaner – for hvem, hvordan og hvorfor?



Registreringsark til data

https://www.learningtechlab.net/kopi-af-projektdokumenter

https://www.learningtechlab.net/kopi-af-projektdokumenter


Testmapper i dansk og matematik (1)
Hvad SKAL være i mappen?

Inddelt efter årgang og elever (2 x faneblade)

Årgang
• Testoversigter
• Bearbejdning af test
• Konsultationsark
• Referater fra fagkonferencer 

Elev
• Handleplaner
• Ressourceforløb
• Referater fra udvidet forældresamarbejde med fokus på faglig udvikling



Testmapper i dansk og matematik (2)

Refleksionsarbejde

Hvilke data vil jeg gerne indsamle til mappen

Hvor kan jeg få viden om elevens seneste data?


