Kommissorium for rådgivningsgruppen for evaluering af De Nationale Test
Baggrund
Undervisningsministeriet igangsætter i efteråret 2018 en evaluering af de
nationale test, med henblik på at skabe et solidt og kvalificeret grundlag
for at tage stilling til den fremadrettede udvikling og brug af testene.
De nationale test tjener to formål: Med vedtagelsen af L101 indførtes de
nationale test som et pædagogisk redskab til lærerne. Med vedtagelsen af
L170 blev de nationale test desuden givet et styringsformål. Den forestående evaluering skal forholde sig til begge formål.
Det er afgørende, at der med evalueringen af de nationale test skabes et
solidt og kvalificeret grundlag for stillingtagen til den fremadrettede udvikling og anvendelse af de nationale test samt arbejdet med test og evaluering bredt set i folkeskolen. Evalueringen vil inddrage allerede eksisterende forskning.
Rådgivningsgruppens sammensætning
Rådgivningsgruppen er sammensat med henblik på at repræsentere forskellige positioner, kompetencer og erfaringer, der frem mod 2019 kan
bidrage til en kvalificeret rådgivning indenfor:





Anvendelse af de nationale test i en pædagogisk og styringsmæssig
kontekst
Indhold af de nationale test
Udformning af de nationale test
Betydning for skolernes evalueringskultur
Professor Peter Dahler-Larsen (formand)
Professor Jeppe Bundsgaard
Professor emeritus Peter Allerup
Professor emeritus Svend Kreiner
Professor Simon Calmar Andersen
Professor Lotte Bøgh-Andersen
Lektor Lena Lindenskov
Professor Rolf Vegar Olsen
Udviklingschef Niels Rasmus Ziska
Forældrerepræsentant René Bomholt
Skoleelev Sonja Agerbæk-Pedersen
Skoleleder Thomas Dandanell Nielsen
Lærer og kommunal konsulent Rikke Kjærup
Lærer Stine Herts
Lærer Signe Tofft

Skolechef Jakob Ryttersgaard
Centerchef Kirsten Balle
Rådgivningsgruppens formål og opgaver
Formål
Rådgivningsgruppen skal rådgive ministeriet om opgaveløsningen med
evalueringen, og gruppen skal have fokus på evalueringens formål, evalueringstematikker og bidrage til evalueringsspørgsmål samt efterfølgende
at bidrage til at kvalitetssikre evalueringens resultater. Gruppen skal på
baggrund af evalueringen rådgive ministeriet om det videre arbejde med
nationale test og evaluering i folkeskolen.
Målet for gruppens rådgivning er at give ministeriet mulighed for at tilpasse de nationale test inden for de to overordnede formål for testene.
Opgaver
Rådgivningsgruppen gives følgende opgave:
 At rådgive ministeriet om de styrker og svagheder der er ved testene,
som de fungerer i dag.
 At rådgive ministeriet om evalueringstemaer, metoder og evalueringsspørgsmål.
 At følge evalueringen ved at bidrage med viden, perspektiver m.v.
med henblik på at kvalificere og validere resultater.
 At modtage evalueringens resultater og bidrage med anbefalinger til
ministeren i den efterfølgende opfølgning og beslutningsproces.
Referencegruppe og øvrige bidrag til evalueringen
Referencegruppe for Ressourcecentret for Folkeskolen vil fungere som
referencegruppe til rådgivningsgruppen for evaluering af de nationale
test.
Foruden rådgivningsgruppens arbejde sker der en inddragelse og høring
af praktikere og internationale eksperter med viden om nationale test
eller storskalatest, psykometri m.v. Der forventes følgende aktiviteter:
 Brug af internationale eksperter med kendskab til adaptive test, psykometri og brug af nationale testregimer i forbindelse med peerlearning-events for rådgivningsgruppen.
 Dialogmøder med praktikere om brug af og perspektiver på de nationale test.
Evalueringen af de nationale test er forankret i en styregruppe nedsat i
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.
Undervisningsministeriet besidder kompetencen til at godkende og
igangsætte analyseopgaver og modtage og offentliggøre resultater herfra.
Økonomi og tidsplan
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Der er afsat 4 mio. kr. til evaluering af de nationale test. Midlerne skal
dække omkostninger til analyser, afholdelse af dialogmøder med praktikere m.v. Beløbet disponeres af styregruppen for evalueringen nedsat i
STUK.
Evalueringen igangsættes efteråret 2018 og afsluttes i efteråret 2019,
hvormed rådgivningsgruppens arbejde også er tilendebragt.
Sekretariatsbetjening
Rådgivningsgruppen sekretariatsbetjenes af en projektgruppe under styregruppen.
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