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Med beslutningen om at indføre nationale, obligatoriske test i den danske folkeskole er der sat fokus på og
gang i debatten om testning af skoleelever. Hensigten med Test i folkeskolen er at give en introduktion til de
omfattende temaer og problematikker, der er knyttet til testudvikling og pædagogisk anvendelse af test i
folkeskolen. I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad test kan, og hvad de ikke kan.
Desuden gennemgår og diskuterer bogens forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også
hvordan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres undervisning, så den faglige
pædagogiske indsats fremmes. Test i folkeskolen henvender sig til bachelorstuderende på læreruddannelsen
samt studerende på de pædagogiske diplom- og masteruddan-nelser. Bogen er redigeret af Carsten Bendixen,
ph.d. og lektor ved Udviklingsafdelingen, Professionshøjskolen UCC, og Svend Kreiner, professor ved Institut
for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet. Den rummer bidrag af Carsten
Bendixen, Svend Kreiner, Mads Hermansen, Pernille Pind, Lars Stenius Stæhr og Jan Mejding. Carsten
Bendixener ph.d. og lektor ved Udviklingsafdelingen, Professionshøjskolen UCC. Svend Kreiner er professor
ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet.
Materialeplatformen er et katalog over l ringsressourcer for undervisere, studerende og elever. Spørgsmål og
svar om undervisning og timetal, SFO, lejrskole og sommerferie samt prøver og eksamen. De fleste af dem
kan heldigvis afhjælpes med briller eller k. Gyldendals digitale prøver til forberedelse af folkeskolens
afgangsprøver. Ved at klikke videre. Hvert år begynder omkring 28. dk: Her findes historier fra Børn&Unge
sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. Har du nogensinde
oplevet, at du har talt med nogen om noget, og så senere fået en reklame for det. Vores certificerede mentorer
yder lektiehjælp til dit barn i folkeskolen. -9.

Folkeskolen. Lad MentorDanmark hjælpe. Nye produkter hævder at gøre livet nemmere. Her findes
webprøver til dansk, engelsk, retskrivning og læsning, skriftlig. Indland TEST DIG SELV Det skal du kunne
for at få 02 i dansk og matematik. Gyldendals digitale prøver til forberedelse af folkeskolens afgangsprøver.
Vores certificerede mentorer yder lektiehjælp til dit barn i folkeskolen. Ved at klikke videre.
Materialeplatformen er et katalog over l ringsressourcer for undervisere, studerende og elever. december.
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