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Test Generator
Videncenter for IKT og Specialpædagogik på Taleinstituttet Region
Nord har udviklet et computerbaseret analyseværktøj, som kan
producere og afvikle webbaserede kompetenceafklaringer samt
opsamle og kategorisere data fra disse. Systemet anvendes i
øjeblikket til trinplacering af kursister i den forberedende voksen
undervisning samt til screening af produktionsskoleelever og elever i
den kompenserende specialundervisning for voksne.

Den webbase
rede bruger
flade, hvorfra
kompetence
afklaringen
afvikles. I dette
tilfælde en FVU
trinplacering.
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Ud fra ønsket om at udnytte de muligheder, informations- og kommunikationsteknologien tilbyder i forhold
til kvalificering af testprocedurer og
udnyttelse af elektroniske data fra
testresultater, har Videncenter for IKT
og Specialpædagogik på Taleinstituttet
Region Nord siden 2004 arbejdet på
at udvikle et system, som muliggør
fremstilling og afvikling af webbaserede kompetenceafklaringer. Systemet,
der har fået navnet Test Generator,
henvender sig således til offentlige
og private organisationer, som ønsker
at målrette kompetenceafklaringer til
specifikke målgrupper eller kompetenceområder. En kompetenceafklaring i
Test Generatoren afvikles via internettet og udmønter sig i en detaljeret
afrapportering, som dels giver en overskuelig overordnet kompetenceprofil
og dels muliggør detaljeret planlægning af undervisning, rådgivning og
vejledning på baggrund af kategoriserede detailresultater. Data fra alle
kompetenceafklaringer lagres desuden
centralt i en database og kan således
indgå som et element i et videnskabeligt arbejde med udvikling af ny viden
inden for specifikke fagområder.
I øjeblikket administrerer Test
Generatoren tre typer kompetenceafklaringer, som retter sig mod henholdsvis den forberedende voksenundervisning, den kompenserende specialundervisning for voksne samt produktionsskoleelever i Region Nord.

Systemdesign
Test Generatoren består af tre dele:
1. En produktionsdel, hvor man kan

producere testelementer med udgangspunkt i en række tomme testskabeloner. Testskabelonernes åbne opbygning
muliggør såvel digitalisering af eksisterende testmateriale samt udvikling
og målretning af nye testelementer til
afklaring af en lang række forskelligartede kompetenceområder.
Et centralt element i produktionsdelen er muligheden for at prædefinere
detaljerede vurderingsparametre i forhold til specifikke testelementer. En
prædefinering, som muliggør den automatiserede opgørelse af testresultater
og identifikation af undervisnings- og
rådgivningsmæssige indsatsområder.
I produktionen af testelementer til
afdækning af stavekompetence er det
eksempelvis muligt at definere op til
syv forskellige parametre, som skal
indgå i den automatiske vurdering af
en enkelt fejlstavning. Af den autogenererede afrapportering vil det således
ikke blot fremgå, hvor stor en procentdel af en stavetest der er besvaret korrekt, men ligeledes hvilke kategorier
af ord, som primært giver vanskeligheder, hvilke delelementer i fejlstavede
ord, som typisk gør sig gældende, og
hvorvidt fejlstavninger har specielle
karakteristika.
Arbejdet med udvikling af nye testelementer eller digitalisering af eksisterende testelementer foregår lokalt
på en testudviklers PC.
2. En webdel, hvortil de færdigproducerede testelementer eksporteres,
og hvor de overordnede præmisser
for den samlede kompetenceafklaring
specificeres. Det er eksempelvis muligt
at definere tidsfaktorer, progression af
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testelementer og slutbrugernes muligheder for afbrydelse og genoptagelse
af testelementer under kompetenceafklaringen. Webdelen danner ligeledes
rammen om registrering og administration af brugere og testresultater, ligesom afviklingen af de enkelte kompetenceafklaringer og den efterfølgende
afrapportering foregår herfra.
Arbejde med webdelen kan foregå
fra enhver computer med forbindelse
til Internettet.

disse let tilgængelige og refererbare i
forbindelse med databaseforskning og
validering af nyudviklet testmateriale.

Brug af Test Generatoren
Kursus i brug af Test Generatoren og
aftale om demonstration kan aftales ved henvendelse på Taleinstituttet
Region Nord. Yderligere information
kan desuden findes på
www.viks.dk

3. En databasedel, hvor data fra alle
kompetenceafklaringer opsamles og
kategoriseres.
Test Generatorens databasedel muliggør
således opsamling af store mængder
kategoriserede detailresultater og gør

Eksempler på illustrationer fra afrapporteringens tre niveauer
Illustration af
en overordnet
kompeten
ceprofil med
fem kompe
tenceområder.

48

n

Specialpædagogik 6 · 2006
Illustration af
fire underka
tegorier i et af
de overordnede
kompetence
områder

Eksempel på
detailresultater
fra en af under
kategorierne

49

