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Undervisningsministeriet. København, den 26. oktober 2009.

a. Undervisningsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at det er besluttet, at de nationale
test til folkeskolen tages i brug som obligatoriske test i foråret 2010. Testene vil desuden i en periode
i efteråret 2009 blive stillet til rådighed for landets folkeskoler på frivillig basis, så skolerne har mulighed
for at stifte bekendtskab med testsystemet inden de obligatoriske test. Undervisningsministeriet ønsker
samtidig at orientere Finansudvalget om status for udviklingen af testene i dansk som andetsprog.
Finansudvalget er senest blevet orienteret om projektets fremdrift i det orienterende aktstykke 157 af
9. juni 2009 og i bilag 1 til aktstykke 157 om indgåelse af tillægsaftale om genvinding af bod.

b. Med lov nr. 313 af 19. april 2006 blev lov om folkeskolen ændret med fokus på styrket evaluerings-
kultur og anvendelse af nationale test som pædagogisk værktøj i folkeskolen. Finansudvalget tilsluttede
sig i juni 2006, at Undervisningsministeriet kunne indgå kontrakt med en tjenesteyder om levering af
serviceydelser til fremme af evalueringskulturen, herunder it-baserede test i folkeskolen, jf. Akt 191
1/6 2006. Den 30. juni 2006 valgte Undervisningsministeriet efter afsluttet udbud at indgå kontrakt med
COWI A/S med underleverandører. Kontrakten er siden blevet overdraget til Skolestyrelsen.

Tidsplan
Undervisningsministeren har den 9. september 2009 besluttet, at de nationale test skal tages i brug

som obligatoriske test i foråret 2010. Landets skoler og kommuner er samme dag blevet orienteret om
beslutningen.

Beslutningen om ibrugtagning er baseret på erfaringerne fra en pilotfase i foråret 2009, hvor testene
blev anvendt på frivillig basis på 100 skoler. COWI formåede op til pilotfasen at fremstille et tilstræk-
keligt antal opgaver til, at alle ti test kunne tages i brug i pilotfasen og i en første obligatorisk testrunde.
Udviklingen af testene nåede dermed et stort skridt videre mod målet.

Skolestyrelsen gennemførte i løbet af pilotfasen en systematisk opsamling af skolernes erfaringer med
brugen af testene. Erfaringsopsamlingen havde blandt andet fokus på den pædagogiske anvendelse af
testresultaterne, brugen af test for elever med særlige behov og faglige spørgsmål til opgaverne.

Tilbagemeldingerne fra skolerne har overvejende været positive. Testene blev på mange skoler gen-
nemført uden problemer, og lærerne har gennemgående oplevet, at testene er brugbare – resultaterne
har givet en viden om elevernes kunnen på udvalgte faglige områder, og lærerne oplever at kunne
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inddrage resultaterne i planlægningen af undervisningen og i forældresamarbejdet. Nogle lærere har
dog også peget på, at de oplever testene udelukkende som et kontrolredskab.

Pilotfasen har også givet mulighed for at identificere og rette to tekniske fejl i systemet. På de første
skoler var testafviklingen præget af, at eleverne blev koblet af systemet og måtte logge på testen igen.
Fejlen blev efter tre dage identificeret og rettet. Derudover blev testresultaterne på ét profilområde (hver
af de ti test består af opgaver inden for tre profilområder) i første omgang beregnet forkert, og resulta-
terne måtte efterfølgende omberegnes. En efterkontrol viste, at der på de øvrige 29 ud af 30 profilom-
råder ikke var sket fejl i beregningen. Risikoen for yderligere problemer vurderes med pilotfasen at
være blevet nedbragt, jf. uddybning nedenfor om projektets risikoprofil.

I skoleåret 2009/2010 vil testene blive taget i brug efter nedenstående tidsplan. Tidsplanen giver
mulighed for, at skolerne selv kan vælge, hvornår de vil gennemføre de obligatoriske test inden for en
periode på to en halv måned. For de fire test i dansk/læsning er perioden på to måneder.

I tidsplanen indgår også, at testene kan anvendes på frivillig basis i en periode i efteråret 2009, så
skolerne har mulighed for at stifte bekendtskab med testsystemet inden de obligatoriske test. Tilbuddet
om frivillige test gælder for alle landets folkeskoler – altså de skoler, som testene bliver obligatoriske
for.

21. okt. 2009 –
27. nov. 2009

Frivillige test
Alle ti test forventes at kunne anvendes på frivillig basis af
folkeskolerne

15. feb. 2010 –
30. apr. 2010

Obligatoriske test
Matematik for 3. og 6. klasse, engelsk for 7. klasse samt
geografi, biologi og fysik/kemi for 8. klasse

1. marts 2010 –
30. apr. 2010

Obligatoriske test
Dansk/læsning for 2., 4., 6. og 8. klasse

Lærerne vil mellem tre og seks uger efter den første testdag kunne se resultaterne fra de obligatoriske
test. Forsinkelsen på tre til seks uger er nødvendig for at kunne fastlægge den skala, som elevernes
resultater bliver beregnet efter. Forsinkelsen gælder kun det første år med obligatoriske test – efterføl-
gende år vil skalaen kunne fastlægges på forhånd, og resultaterne vil derfor være klar allerede fra dagen
efter en test.

Risikoprofil
Skolestyrelsen vurderer, at projektets samlede risikoprofil er middel. Den samlede risikoprofil er

dermed uændret i forhold til risikoprofilen i seneste orienterende aktstykke, selvom enkeltdele af pro-
jektets risikoprofil nu er nedjusteret, jf. nedenfor.

Risikoen for de seks test i matematik (to test), engelsk, biologi, geografi og fysik/kemi er fortsat lav.
Risikoen for de fire test i dansk/læsning har hidtil været vurderet som middel til høj, men vurderes nu
at kunne nedjusteres til middel. Nedjusteringen sker på baggrund af erfaringerne fra pilotfasen, hvor
testene i praksis har vist sig at fungere på skolerne. Testene er dermed klar til at blive taget i brug som
obligatoriske test. Den fortsatte risiko knytter sig til, om COWI formår at fremstille et tilstrækkeligt
antal svære opgaver til, at læsetestene vil kunne leve op til kravene i kontrakten i foråret 2010. COWI
har til det formål fremstillet et ekstra antal opgaver, som er blevet afprøvet i september 2009. Når
resultatet af afprøvningen foreligger, vil det kunne afgøres, om antallet af opgaver lever op til kontrak-
tens krav.

Risikoen for manglende opfyldelse af kravene til tilgængelighed for elever med funktionsnedsættelser
vurderes fortsat som høj. Skolestyrelsen vurderer fortsat, at det er usikkert, om COWI formår at bringe
testene på niveau med tilgængelighedskravene inden de obligatoriske test i foråret 2010. Skolestyrelsen
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vil frem mod de obligatoriske test informere skolerne om de muligheder, testene allerede nu har, for at
elever med særlige behov kan gennemføre testene på lige fod med andre.

COWI har iværksat en plan for opfyldelse af kravene til tilgængelighed i samarbejde med firmaet
Sensus A/S, som er specialister i it for mennesker med særlige behov. Udgangspunktet for dette arbejde
er at pege på pragmatiske løsninger, hvor fuldt berettigede hensyn til elever med funktionsnedsættelse
ikke kompromitterer testpædagogiske hensyn i forhold til flertallet af elever, således at så mange elever
som muligt får en positiv oplevelse af testforløbet. COWI har sammen med Sensus analyseret opga-
vebanken og har identificeret særlige udfordringer i testsystemet for blinde og svagtseende elever og
for elever, som ikke kan bruge mus. Skolestyrelsen vil sammen med COWI søge at finde en løsning på
disse udfordringer og er i den forbindelse i løbende dialog. Handicaporganisationerne er inddraget i
dialogen med henblik på at sikre, at testenes tilgængelighed bliver brugertestet. Testene har bl.a. været
afprøvet af døve elever på en døveskole.

Alle opgaver i de nationale test er på nuværende tidspunkt enten godkendt eller godkendt med for-
behold af Skolestyrelsens faglige rådgivere. Opgaver, der er godkendt med forbehold, kan bidrage
meningsfuldt til at teste eleverne, men indeholder typisk mindre problemer, som bør rettes op, inden
opgaverne anvendes i en obligatorisk test. Det drejer sig blandt andet om overflødig opgavetekst og
fejl af sproglig eller grammatisk karakter. Opgaverne er i øjeblikket ved at blive rettet. Hvis COWI ikke
når at rette alle opgaver til, så de kan godkendes uden forbehold, mistes muligheden for at genvinde en
del af den bod, som Skolestyrelsen har opkrævet siden maj 2009, jf. bilag 1 til aktstykke 157. Skole-
styrelsen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, men ikke absolut nødvendigt for testgennemførel-
sen, at alle opgaver er godkendt uden forbehold inden de obligatoriske test

Risikoen for tekniske problemer, forsinkelser eller fejl i testsystemet vurderes at være blevet nedbragt
med gennemførelsen af pilotfasen i foråret 2009. De tidligere erfaringer med udviklingen og driften af
de nationale test peger imidlertid på, at der også fremadrettet vil kunne opstå problemer med testene.
Skolestyrelsen og COWI gennemfører systematiske afprøvninger af testene op til hver testrunde for at
mindske risikoen for uforudsete problemer.

Status for udviklingen af frivillige test i dansk som andetsprog
Foruden de ti obligatoriske test fremstilles to test i dansk som andetsprog for 5. og 7. klasse, som vil

blive stillet til rådighed for skolerne på frivillig basis. Opgaverne til disse test skal ifølge seneste til-
lægsaftale til kontrakten med COWI være færdige senest 30. april 2010. Milepælen er bodsgivende.
Der mangler ca. 300 ud af 1080 opgaver, for at testene lever op til kravene i kontrakten. COWI har
meddelt, at fremstillingen af opgaver forløber planmæssigt.

COWI havde oprindeligt planlagt at gennemføre en afprøvning af opgaverne i januar 2010. COWI
har imidlertid valgt at udskyde denne afprøvning til efter de obligatoriske test i foråret 2010, så alle
tilgængelige ressourcer indtil da kan anvendes på at forberede og sikre en planmæssig afvikling af de
obligatoriske test. Den bodsgivende milepæl 30. april 2010 vil dermed blive overskredet, og COWI vil
herefter skulle betale en bod på 2.000 kr. pr. arbejdsdag, indtil opgaverne er afprøvet, og det er sikret,
at testene indeholder et tilstrækkeligt antal opgaver til, at testene lever op til kontraktens krav.

Det har hidtil været planen, at testene i dansk som andetsprog først skal tages i brug efter skoleåret
2009/2010, når den første obligatoriske testrunde er gennemført. Udskydelsen af afprøvningen forven-
tes derfor ikke at få betydning for, hvornår testene i dansk som andetsprog tages i brug.

Økonomi
Den oprindelige ramme på 110,8 mio. kr. til udvikling og drift af testene i perioden 2006 – 2009

vurderes fortsat at kunne dække projektets udgifter i et halvt år mere, end der oprindeligt var afsat midler
til, dvs. indtil medio 2010. Det forventes fortsat, at kontrakten med COWI vil blive forlænget til 31.
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juli 2011, hvorefter kontrakten ikke kan forlænges yderligere. Inden da vil der blive taget stilling til,
hvordan testene skal drives herefter.

Forud for pilotfasen i foråret 2009 blev det vurderet, at der på baggrund af pilotfasen ville kunne opstå
behov for justering af opgaver og/eller testsystem, og at dette ville kunne få bevillingsmæssige konse-
kvenser, jf. orienterende aktstykke 35 af 18. november 2008. Skolestyrelsen vurderer på baggrund af
erfaringerne fra pilotfasen, at der ikke er behov for justeringer i et omfang, der kan få bevillingsmæssige
konsekvenser.

Der er på finanslovsforslaget for 2010 indarbejdet bevilling til den fremtidige drift, jf. § 20.29.08.
Evaluering i folkeskolen. Bevillingen er på hhv. 7,0 mio. kr., 13,0 mio. kr., 13,0 mio. kr. og 12,4 mio.
kr. for årene 2010, 2011, 2012 og 2013. Bevillingen finansieres inden for Undervisningsministeriets
bevillingsramme.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 26. oktober 2009

BERTEL HAARDER

/ Oluf Engberg

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 05-11-2009
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