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Vigtige begreber



Validitet og reliabilitet

Reliabilitet: betyder man kan stole på 
evalueringens resultater. Høj grad af reliabilitet 
betyder at andre ville få samme resultater 
med samme evaluering.

Validitet: betyder at evaluering måler det man 
ønsker. Høj grad af validitet betyder at 
evalueringen stemmer overens med målene 
for undervisningen.



Summativ og formativ

Evaluering med formativt sigte er en 
evaluering, der skal pege fremad.

Hvorimod summativ evaluering er en 
afsluttende evaluering, hvor der så at sige ikke 
er mere at gøre. 

En summativ evaluering har alene den hensigt 
at give en vurdering, der kan sammenlignes 
med andres.



Tunnelsyn og 
indikatorfiksering
Tunnelsyn

Man kan ikke evaluere alt.

En evaluering gør at noget ses og andet ikke 
ses.

Indikatorfiksering

Dette må ikke betyde, at det kun er det, der 
kan ses, der undervises i! 



Ekstern og intern

Hvem bestemmer hvordan evalueringen skal 
se ud, og hvem skal se resultaterne af 
evalueringen?

Intern: Eleven selv og den enkelte lærer

Ekstern: Forældre, skoleledelse, kommune, 
stat, offentligheden

Den tilbagevirkende effekt fra ekstern 
evaluering er altid stor.



High Stakes

En poker terminologi brugt om evaluering, der 
har store konsekvenser – enten for testtager 
eller for flere fx lærer, skoleleder, skole…



Diagnostisk

Elevens svar giver viden om elevens tænkning 
– også de forkerte svar.



De tilstrækkelige mål



Opmærksomhedspunkter

1. Eleverne kan anvende trecifrede tal til at
beskrive antal og rækkefølge.

2. Eleven kan addere og subtrahere enkle
naturlige tal med hovedregning og
lommeregner.

3. Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i
enkle hverdagssammenhænge.

4. Eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart
til løsning af enkle hverdagsproblemer og
opstille et simpelt regneudtryk.



Opmærksomhedspunkter

5. Eleven kan gennemføre regneprocesser inden
for alle fire regningsarter med inddragelse af
overslag og lommeregner.

6. Eleven kan uddrage relevante oplysninger i
enkle matematikholdige tekster.

7. Eleven kan gennemføre simple
procentberegninger med overslag og
lommeregner.

8. Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en
simpel formel.



Undersøgelse af Mat 
og MG



Elevbesvarelser C0, C1 og C2

13 elever: 1. kl: 8, , 2. kl: 2, 5. kl: 2 og 7. kl: 1

De svarer på forbløffende meget! 
(fra 50% til 100% gennemsnit 84%)
7. Kl eleven svarer på 50%.

De laver mange fejl.
(fra 13% til 71% af det besvarede, gennemsnit 44%).

Og det rigtige virker aldrig sikkert.
Deres forkerte svar virker (også) tilfældige.



Elevbesvarelser C0, C1 og C2

Men de tænker noget!

Hvad tænker de?



Hvad ved vi så?

Mat 2

Tæller nok, ser ud til at beherske begrebet gange.



Hvad ved vi så?

Mat 1

Prøver at tælle – måske?



Hvad ved vi så?

Mat 1

Laver bare plusstykker?



Hvad ved vi så?

Mat 1

Tæller – men ikke særlig godt.



Hvad ved vi så?

Mat 1

Tæller – slet ikke særlig godt.



Mat 1Hvad ved vi så?

Mat 1

Tæller nok – men ikke sikkert.



Hvad ved vi så?

Mat 1

Tæller måske, ligner lidt en klassisk +/-1 fejl, men ikke helt?



Hvad ved vi så?

Mat 1
Elev 7

Tæller måske, men hvad og hvordan?



Hvad ved vi så?

Mat 1

Bare træt?



Hvad ved vi så?

Mat 1
Elev 1

Kan godt spejle – bare ikke tegne.



Hvad ved vi så?

Mat 1

Kan godt spejle – bare ikke tegne.



Hvad ved vi så?

Mat 2

Kan godt spejle – bare ikke tegne.



Hvad ved vi så?

MG 5

Tjae …



Hvad ved vi så?

MG 5

Tjae ...



Hvad ved vi så?

MG 5

Tjae ...



Hvad ved vi så?

MG 5

Tjae ...



Hvad ved vi så?

Mat 5

Noget med 2 og 5 …



Hvad ved vi så?

Mat 5

Største ciffer minus mindste ciffer – og så er 0 lidt mærkelig. 



Hvad ved vi så?

Mat 5

Kan næsten – eller hvad?



Hvad ved vi så?

Mat 7

Kan ikke brøker☺



Hvad ved vi så?

Mat 5

Jeg aner det ikke ☺ Hvad tror I?



Hvad ved vi så?

Mat 5

Jeg aner det ikke ☺ Hvad tror I?



Hvad ved vi så?

Mat 7

Jeg aner det ikke ☺ Jo, det gør jeg faktisk :-). Hun tager 15% af 200 
og trækker det fra 200, og hun tager 25% af 125 og lægger det til 
125. Det er jo ikke så tosset.



Hvad ved vi så?

Mat 2

Jeg aner det ikke ☺ Hvad tror I?



Hvad ved vi så?

Mat 7

Hen kan noget!



Hvad ved vi så?

Mat 7

Hen kan noget!



Bud på en konklusion

Man kan ikke bruge disse prøver til at evaluere 
de svageste elevers kompetencer.

Prøverne lærer os ikke noget om, hvordan de 
svageste elever tænker.

Vi ved kun, at eleverne ikke kan ret meget.

Besvarelserne hjælper os ikke med at 
planlægge en bedre undervisning.



Bedre måder at 
evaluere



Lommeregner

Hvad hvis de måtte bruge lommeregner til alt?

Lad os se på opgaverne igen!



Lommeregner

Hvad hvis de måtte bruge lommeregner til alt?

Kunne det ikke 
være ok at 
bruge 
lommeregner?

Ville det 
betyde noget 
for denne 
elev?



Lommeregner

Hvad hvis de måtte bruge lommeregner til alt?

Ville det faktisk ikke i højere grad teste brøkforståelse, hvis 
de ikke skulle bøvle med udregningerne?



Lommeregner

Hvad hvis de måtte bruge lommeregner til alt?

Lommeregner ville formodentlig ikke hjælpe denne elev, 
men hvis den kunne, skulle den da være mulig!



Lommeregner

Hvad hvis de måtte bruge lommeregner til alt?

Hvis man måtte bruge 
lommeregner, ville de 
forkerte svar virkelig 
afsløre manglende 
talfornemmelse og/eller 
manglende 
overslagsregning.



Andre opgavetyper 

• Du skal sætte en ring om dem du kan. Bagefter 
skal du løse dem: 1+1, 2+2, 3+3….., 1+9,2+8, 3+7…, 2-
tabel, 5-tabel, …

• Du skal skrive tre regnestykker, der giver 10, 100, …
• Du skal skriv et tal mellem 10 og 20, 2 og 3, …
• Du skal skrive en række med tal, hvor der er 10 

mellem hver. Her er et eksempel: 2  12  22  32



Regning med nemme tal

20+20
50+200
2000+50

50-30
400-200
5000-500
2000-50

2*25
50*2
200*3
500*3
500*30
500*20

40:2
400:2
500:5
1000:2
1000:5
1000:10
2000:4

Du skal regne uden lommeregner:



Tekstopgaver med fokus

Til tekstopgaver som fx:
32 bolde skal puttes i æsker med 4 bolde i hver. 
Hvor mange æsker skal man bruge?

Skriv det regnestykker der løser opgaven.
Eller

Hvilke regnestykker løser opgaven:
32*4 32+4 32:4 32-4 32-4-4-4-4-4-4-4-4



Dårlige opgaver



Dårlige opgaver!

MG

Mat Hm, metoden 
er da næsten 
givet.

Hvad! Det kan 
da skrives op 
på mange 
måder.



Dårlige opgaver!

MG

Afsløringen 
kommer ved 
at sidste ciffer 
er 5. Kun 5*5 
ender på 5.

Var det ikke 
bedre at teste 
hvad resultatet 
starter med og 
hvor mange 
cifre det har?



Dårlige opgaver!

MG

”ikke” opgaver tester 
mere logik end det 
andet matematiske 
indhold.



Dårlige opgaver!

Mat

Hm, de er da alle sammen korrekte, men ikke 
lige produktive.



Dårlige opgaver!

Mat

Ødelægger en pointe ved perspektivtegning. Vi 
kan ikke ud fra tegningen vide at A er et kvadrat!



Dårlige opgaver!

MG

Og så det der hidtil har været min yndlings dårlige 
opgave. 
Den er helt surrealistisk!



Dårlige opgaver!



Dårlige opgaver!

Set oppe fra

Sådan ville det give mening.
Men nu er der jo ret lille fokus på perspektivtegning 
i fælles mål.



Kan de virkelig det?

Mat



Kan de virkelig det?
Mat



Min nye yndlings dårlige opgave!

Mat

For det første er det logisk set 
ikke muligt at skelne mellem de 
tre der går op ad, derfor kan de 
udelukkes.

For det andet er alle fem kurver 
mulige. Det afhænger bl.a. af 
hvor mange der ”vælger” at gå 
på arbejde.

Opgaven er udtryk for et 
kontroversielt politisk 
synspunkt!



Mit bud på bedre 
tests



Andre tests

Andre tests – som jeg kan anbefale:
Klassetest: Gudrun Malmer, ALP 1-8

En til en tests:
• RoS plus og RoS gange
• Bjørn Adler, Matematikscreening
• Olav Lunde, Rummelighed i matematik 
• FOM 95



Den helt oplagte mulighed!

Snak med eleverne!


