OS

ORDSTILLELÆSNINGSPRØVERNE

OS64 & OS120

SL

SÆTNINGS LÆSEPRØVERNE
SL60 & SL40

Scoringsprogram til OS- og SL-prøverne
Scoringsprogrammet anvendes til at beregne og analysere elevernes resultater i OS64-,
OS120-, SL60- og SL40-prøverne, samt uden yderligere indtastninger at gøre prøveresultaterne direkte tilgængelige for kommunen, typisk læsekonsulenten. Programmet er dermed
målrettet både lærere/skoler og læsekonsulenter/kommuner.
For brugerne ude på skolerne er fordelen ved programmet, at der ikke skal anvendes registreringsark eller
foretages manuelle udregninger. Brugeren skal blot
taste navne, tidsforbrug, fejl og overspring direkte ind
i programmet. Når beregningen af resultaterne er foretaget, overføres disse elektronisk til et arkiv, som kun
brugeren/skolen samt kommunen/læsekonsulenten har
adgang til via et password. I arkivet opbevares alle data,
der er indlæst i programmet – dvs. også tidligere års
resultater. Alle arkiverede data er anonymiserede, så der
ikke ligger personfølsomme data gemt i systemet.
Brugerne får hurtigt et overblik over prøveresultaterne
ved hjælp af farvekoder for hastighed, rigtighedsprocent
og kategori, og desuden indeholder programmet forskellige muligheder for at sortere klassens elever – f.eks.
efter kategori og læsehastighed. Alle oversigter og analyser kan printes ud, som de ses på skærmen. Klasseresultaterne kan desuden illustreres i forskellige grafiske
formater – blandt andet afbildninger, hvor klassens placering i forhold til kommunale normer eller landsnormer
fremgår. Oversigterne kan f.eks. anvendes ved klassekonferencer og til forældremøder.

Programmet giver mulighed for at analysere på følgende
niveauer:
• Kommunen som helhed – giver overblik over alle
skoler i kommunen
• Den enkelte skole – giver overblik over alle klasser
på skolen
• Den enkelte klasse – giver overblik over alle elever
i klassen
• Den enkelte elev – giver overblik over resultaterne
for den enkelte elev
Beregninger af aktuelle og akkumulerede gennemsnit i
kommunen foretages automatisk og kan anvendes ved
eventuelle justeringer af de kommunale normer. I programmet er også indlagt muligheder for mere fleksible
analyser af prøveresultaterne, f.eks. hvis kommunen
ønsker at sammenligne prøveresultater hos forskellige
grupper af elever (piger/drenge mm.).
For at kunne udnyttes fuldt ud skal programmet installeres på et fælles kommunalt drev, som både læsekonsulenten og brugerne har adgang til. Programmet kan godt
installeres på den enkelte skole, men i så fald er det ikke
muligt at samkøre data med kommunens øvrige skoler.
Programmet er godkendt af Dansk psykologisk Forlag.

Se, hør og læs mere om scoringsprogrammet på hjemmesiden www.ordifokus.dk, hvor det også kan købes.

